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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LANKĖSI 
VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTE

Sužinojus, kad San 
Francisco simfoninis or
kestras koncertuos Vil
niuje š.m. birželio mė
nesio 13, 14, 15 ir 16 die
nomis , JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto 
Valdybos ryšininkas su 
Valstybės Departamentu 
Algimantas Gureckas š. 
m. balandžio mėnesio 30 
d. lankėsi pas Pabaltijo 
skyriaus viršininką Vals
tybės Departmente Ed- 
ward Hurwitz ir jam per 
davė LB vadovybės pa
geidavimą, kad koncertų 
datos batų pakeistos, nes 
jos sutampa su Lietuvos 
okupacijos ir pirmųjų iš
vežimų dienomis. Hur- 
witz apgailestavo, kad 
Valstybės Departamente 
šių dienų reikšmė nebu
vo laiku pastebėta, nors 
jis pats atidžiai sutikri
no, kad koncertai nesutap 
tų su sovietinėmis šven
tėmis, ypač su pavergto
je Lietuvoje oficialiai mi
nima į Sovietų Sąjungą 
įjungimo diena. Dabar 
koncertų datą pakeisti bū
tų nepaprastai sunku.

Pokalbyje buvo palies
ti ir kiti klausimai. LB 
ryšininkas priminė 
Krašto Valdybos ragini
mą, kad Valstybės De
partamentas derybose su 
sovietais keltų amnesti
jos Simui Kudirkai klau
simą, kad reikalautų su 
mažinti muitus siunti
niams į sovietų okupuo
tus kraštus, ir kad nau
joj Valstybės Dept. dip
lomatinio žemėlapio lai
doj būtų įrašyti Pabalti
jo kraštų vardai. Šiuo me
tu žemėlapyje tenkina
masi pastaba apie šių 
valstybių okupacijos ne
pripažinimą.

LB Inf.

ŠAULIŲ KULTŪRINĖ 
SAVAITĖ

1973 m. birželio mėn. 
17-24 d. "Gintaras” vasar
vietėje, 15860 Lake Shore 
Rd., UNION PIER, Mich. 
49129 Vytauto Didžiojo 
šaulių kuopa rengia šaulių 
stovyklą — Kultūrinę sa
vaitę.

Stovyklos vadovu paskir
tas Vladas Išganaitis, jo 
padėjėju ir Kultūros dalies 
vedėju Algirdas Budreckas.

Stovyklautojas su visu 
išlaikymu (maistas ir kam-

Saulių kultūrinės savaitės vadovai Algirdas Budreckas ir Vladas 
Išganai tis.

Amerikos Lietuvių Tarybos Clevelando skyriaus naujai išrinktoji valdyba praeitą sekmadienį, ge
gužės 6 d. pasiskirstė pareigomis ir aptarė ateities veiklą, būtant artėjančio Baisiojo Birželio įvykių 
bei Kalantos mirties sukakties minėjimą ir kitus aktualius reikalus. Nuotraukoje iš kairės: M. Trai- 
nauskaitė, V. Stuogis, pirm. inž. A. Pautienis, S. Sankalaitė, M, Blynas ir A. Jonaitis.

J. Garlos nuotrauka

SVIESTO KALNA
Europiečiai pusdykiai pardavė sovietams

Likimo ironija nori, 
kad šiais metais kas 
šeštas Sovietijos pilie
tis gyvens... valgyda
mas Amerikos kviečių 
duoną, ją užsitepdamas 
Vakarų Europos Bendro
sios Rinkos sviestu. Tą 
įgalino daryti ne Mask-

barys) už savaitę moka 
$65.00. Nestovyklaują as
menys galės naudotis va
sarvietėje esama valgykla. 
Kainos: pusryčiai — $1.50, 
pietūs — $2.75 ir vakarie
nė — $2.75.

Dalyviai susirenka š. m. 
birželio mėn. 17 d. po pietų, 
Gintaro vasarvietėj, Union 
Pier.

Iš Amerikos ir Kanados 
visi šauliai maloniai kvie
čiami KULTŪRINĖJE SA
VAITĖJE dalyvauti.

Registruotis prašoma iš 
anksto pas Julių Pocių, 
4204 So. Maplewood Avė., 
Chicago, III. 60632, telef. 
YA 7-6222, sumokant $10, 
kurie bus įskaityti į bendrą 
stovyklavimo mokestį. Taip 
pat turi registruotis ir tie, 
kurie norės atvykti į sto
vyklą tiktai savaitgaliui.

Savaitės bėgyje bus pa
skaitos, filmai ir kitos pra
mogos. Joninių laužas įvyks 
birželio 22 d. (penktadienį), 
o užbaigimo vakaras su 
programa ir šokiais bus bir
želio 23 d.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

vos 'dosnumas', bet ir 
Vakarų mokesčių mokė
tojai. Prie javų eksporto 
amerikiečiai turėjo pri
dėti per 200 milijonų do 
lerių, o europiečiai net 
375 milijonus dolerių. 
Tos sumos yra skirtu
mas tarp pasaulinės rin
kos kainų (su dar tam 
tikra nuolaida) ir tų kai
nų, kurias gavo JAV ir 
Vakarų Europos ūkinin
kai.

Mat, žemės ūkis yra re
miamas tiek čia, tiek Eu
ropos Bendrąją Rinką 
sudarančiose valstybė
se. Ten dar daugiau. 
Daug aukštesnės už pa
saulinės rinkos sviesto 
kainos leido Europai su
daryti milžiniškas at
sargas, ištisą 400.000 to
nų 'sviesto kalną'. Svies 
to mažiau suvartojama 
negu pagaminama ne tik 
dėl jo aukštų kainų, bet ir 
dėl to, kad pigesni auga
liniai riebalai yra svei
kesni.

Sovietija buvo privers 
ta sumažinti slegiančias 
JAV kviečių ir Europos 
sviesto atsargas dėl la
bai blogo praeitų metų 
derliaus ir chroniškos 
betvarkės savo žemės 
ūkyje. Ne tik pereitais 
metais, bet ir per šių me
tų pirmą ketvirtįSovieti- 
joje buvo pagaminta 2% 
pieno ir sviesto kaip per 
eitais metais, o augalinių 
riebalų gauta net 14% ma
žiau. Žiūrint įtuos ofici
alius skaičius reikia dar 
atsiminti, kad jau 1971 
metų plane siektinas 
maisto kiekis buvo su
mažintas, o nuo to laiko 
gyventojų skaičius pašo 
ko puspenkto milijono!

Sovietų satelitai, kur 
žemės ūkio produkcija 
šiek tiek pakilo atleidus 
socialistinius varžtus t. 
y. davus ūkininkams 
kiek daugiau iniciatyvos, 
negali padėti savo 'didžia 
jam broliui'. Jie tiekia 
daržoves ir kiek vaisių. 

Tik Rumunija paskolino 
500.00O tonų javų. Dėl to 
Sovietija JAV, Kanadoje 
ir Vakarų Europoje turė
jo nupirkti dar 28 mili
jonus tonų javų.

Grįžtant prie sviesto, 
reikia pastebėti, kad so
vietai jį pirko po 64 vo
kiškus pfenigius (apie 20 
amerikoniškų centų) už 
svarą (500 gr.), beto dar 
išsiderėjo laisvą prista
tymą, kas kainą numušė 
iki 55 pf. Vokiečių 'Haus 
frau' už tą patį sviestą 
moka 4.40 markių t.y. 
žymiai brangiau negu 
Amerikos vartotojas, o 
Sovietijos pirkėjas už tą 
patį sviestą yra privers
tas mokėti beveik dvigu
bai: 7 markes —1,8 rub
lių! Kad nupirktų svarą 
sviesto sovietas turi dirb 
ti vidutiniai dvi su puse 
valandos, mums reikia 
vos 15 ar truputį daugiau 
minučių.

Čia, žinoma, gali iškil
ti klausimas, ar politiš
kai buvo tikslu parduoti

(Nukelta į 2 psl.)

Praeitą savaitgalį, gegužės 5 d.. Lietuvių Skautų Sąjungos vadovai, lydimi Clevelando skautų grupės, 
apžiūrėjo amerikiečių Beaumont stovyklavietę, netoli Clevelando, kur š.m. rugpiūčio 19-29 d.d, įvyks 
lietuvių skautijos Jubiliejinė stovykla. Nuotraukoje iš kairės: vs P. Molis, s. N. Kersnauskaitė, R. Švar
cas, vs. V. Kizlaitis, LSS Tarybos pirmininkas vs A, Saulaitis, jvs. P. Petraitis, s. S. Gedgaudienė, BSA 
amerikiečių atstovas su kuriuo buvo tariamasi dėl stovyklavimo sąlygų, vs L. Milukienė, vs. V. Šenber- 
gas ir vs V. Jokūbaitis. V. Bacevičiaus nuotrauka

BRANDTO BĖDOS
M. Sargenis

Šių laikų politinė di
ferenciacija ir termino
logija žymiai pasikeitė. 
Jei anksčiau lengvai sky_ 
rėme vienus nuo antrų 
dešiniąsias ir kairiąsias 
partijas, tai šiandien de
šiniosios partijos turi 
kairiuosius, o kairiosios 
turi dešiniuosius spar
nus. Šiandien, pavyz
džiui, nebeaišku, kas Vo
kietijoje užima vidurio 
kelią. Ir socialdemokra
tai, ir krikščionys demo
kratai sakosi einą vidu
rio keliu. Tai jų kovos tak
tika dėl rinkikų balsų. Ta
čiau nenuslepiamas fak
tas, kad Vokietijos social
demokratų partijoje susi 
darė trys grupės: kairy
sis sparnas, vidurio kai
rioji grupė ir dešinysis 
sparnas.

Šitoks Vokietijos soci
aldemokratų susigrupavi- 
mas ypač išryškėjo prieš 
partijos suvažiavimą 
Hannoveryje, kuris įvyko 
balandžio 10—14 d.d. Jau 
prieš suvažiavimą vadi
namieji JUSOS viešai pa
reiškė savo politinępro- 
gramą, kurioje raudonu 
bruožu buvo pabrėžtas 
antiamerkonizmas, pro
sovietinė užsienio ir vi
daus politika. Jų buvo 
reikalaujama panaikinti 
NATO, atsisakyti nuo 
JAV kariuomenės dalinių 
išlaikymo Vokietijoje, 
glaudesnių ryšių su Sov. 
Rusija ir radikalesnių vi
daus reformų. Tai sukė
lė didelio rūpesčio parti
jos vadams, kurie savo 
politikoje laviruoja tarp 
Washingtono ir Maskvos. 
Partijos pirmininkas W, 
Brandtas net nebuvo pa
gąsdinęs atsistatydini
mu, jei JUSOS bandys s a 
vo programą pravesti 
partijos suvažiavime.

Tačiau JUSOS ir jų sim- 
patikai nepabūgo ir pla
ningai ruošėsi suvažiavi
mui, kad jame daugiausia 
laimėtų. Tai sudarė kai
rįjį Vokietijos socialde
mokratų sparną.

Kancleris ir partijos 
šefas W, Brandtas panau
dojo visą iškalbingumą, 

kad tik partiją išsaugotų 
nuo suskilimo.' Jausda
mas didelę JUSOS orga
nizaciją ir bijodamas jos 
atstūmimo, jis viską da
rė, kad JUSOS išliktų 
partijoje ir užimtų reikia
mas pozicijas. Partijos 
vienybės labui jis paau
kojo keletą nusipelniu
sių dešiniojo sparno so
cialdemokratų. Vargais 
negalais jis partijos vie
nybę dirbtinai suklijavo 
kairiojo sparno naudai.

Kairysis sparnas suva
žiavime užėmė ne revo
liucinę, bet evoliucinę li
niją. Jis netriukšmavo 
dėl nepraveš tų savo pa
siūlymų suvažiavime, 
bet stengėsi daugiausia 
laimėti personalinėje 
partijos vadovaujamųjų 
organų sudėtyje. Tuo bū
du jis tikisi palaipsniui 
išstumti senuosius so
cialdemokratų veikėjus 
iš vadovavimo ir pats 
pasiekti partijos viršū
nių. Per partijos orga
nų rinkimus paaiškėjo, 
kad kairysis sparnas 
maždaug disponuoja 170 
balsais. Tenka pažymėti 
kad kairįjį sparną palai
kė ne tik W, Brandtas, bet 
ir kiti senieji socialdemo
kratai. Todėl H. Wehner 
buvo kairiojo sparno ap
vainikuotas partijos fa
vorito aureolo: jis per
rinkimus į CV gavo dau
giau balsų, negu kancle
ris W. Brandtas: Wehner 
419, Brandtas — 404 (20 
balsavo prieš Brandtą, 
keturi susilaikė). Nors 
suvažiavimo režisūra bu
vo gera, tačiau, atrodo, 
kad režisierius nebepajė
gė suvaldyti 15 JUSOS de
legatų kurie pademons
travo prieš Brandtą.

Daugiausia vargo 
Brandtas turėjo dėl par
tijos CV iždininko Nau, 
kurį JUSOS, matyt, norė
jo nušalinti. Nau per pir
muosius rinkimus nega
vo reikiamos absoliuti
nės daugumos. Todėl te
ko W, Brandtui apeliuoti 
į suvažiavimą ir prašyti 
rinkikų "susipratimo".

(Nukelta į 2 psl.)
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SVIESTO 

KALNĄ...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tas taip reikalingas sovie
tams gerybes už tokią 
menką kainą? Tą klau
simą svarstant reikia at 
siminti, kad javai buvo 
parduoti pasaulinės rin
kos kainomis. Faktinai, 
dar gerokai prieš sandė
rio paskelbimą sovietai 
kontaktavo javų eksporti 
ninkus teiraudamiesi dėl 
sąlygų. Nixono adminis
tracija buvo į tą biznį 
įtraukta vėliau, sovie
tams prašant trijų metų 
kredito (kuris buvo su
teiktas). Nixonas, kaip ži
nia, su visuotinu pritari
mu ieškojo atlydžio su so 
vietais. Neparduoti 
jiems javų reikštų santy
kių pabloginimą, karo 
Vietname paaštrėjimą ir 
eventualų konfliktą Arti
muosiuose Rytuose. 
Maisto trūkumas nelikvi 
davo sovietų režimo ir 
anksčiau. Kiekvienu atve
ju trūko karingos nuotai
kos, kuri įgalintų išnaudo
ti dabartinę sovietų 
maisto krizę. Tokiu būdu 
nebuvo jokio gero moty
vo už javų atsargų pali
kimą JAV sandėliuose. 
Dėl pardavimo vėliau pa
kilusios javų kainos tik 
atpalaidavo administra
ciją nuo ateities primokė- 
jimų žemės ūkiui.

Iš to taško žiūrint, eu
ropiečiai padarė dar blo 
gesnį biznį. Jie pardavė 
savo sviestą žemesnėm 
už pasaulinės rinkos kai
nas. Taip, kad sovietai 
dalį gauto sviesto kalno 
galėjo perleisti raudonuo
jančiai Čilei su ... 30% 
uždarbio. Bet Čilė pati 
pirkti negalėjo dėl užsie
nio valiutos trūkumo. Iš 
viso, Vakarų Europa dėl 
aukštos savikainos savo 
sviesto niekur negalėjo 
parduoti ne tik su pelnu, 
bet ir lygiomis. Vieninte
lė išeitis atrodo buvo 
sviestą panaudoti tik 
techniškiems reikalams 
už tai dar mažiau gaunant 
negu iš sovietų. Žinia, 
ironiškai skamba, kad Va 
karų Europos mokesčių 
mokėtojai primokėjo 375 
milijonus dolerių už so
vietams parduotą svies
tą, bet jei jis nebūtų par 
duotas, mokesčių mokė
tojai dar daugiau turėtų 
nukentėti.

Reikia atsiminti, kad 
Bendroji Rinka buvo vo
kiečių pramonės vestu
vės su Prancūzijos že
mės ūkiu. Žemės ūkio 
produktų kainos Bendro
je Rinkoje ir dabar, D. 
Britanijai, Danijai, Nor
vegijai ir Airijai prisijun
gus, laikomos daug aukš
tesnės už pasaulines. 
Amerikos žemės ūkio 
produktai į ją praktiš
kai neįsileidžiami. To
kia padėtis jau daugkrau- 
jo pagadino tarp JAV ir 
Bendrosios Rinkos.

AUTOSERVISAS
"Komjaunimo Tiesa" 

(Nr. 75) plačiai ir išdi
džiai rašo apie sovietinį 
"Lunochodą", kuris, esą, 
važinėja Mėnulio šlai
tais. Rašinio autoriai B. 
Roščinas ir N. Jurjevas.

Bet palikime sovieti
nio pasididžiavimo te
mas. Lunochodas, vi
sata, kosmosas... viskas 
tai tolimos temos. Arti
mesnės: apie ok. Lietu
vos "autoservisą". Šio 
straipsnio pavadinimas, 
"Autoservisas", iškirp
tas iš to pat laikraščio. 
Net išeiviai lietuviai au
tomobilio aptarnavimą 
vadina "automobilio ap
tarnavimu arba priežiū
ra", bet Vilniuje, Kaune, 
Šiauliuose terminas "au
toservisas" sandariai įsi- 
pilietino ir tapo nekei
čiama sovietinio žargono 
dalimi.

Kada sovietiniam "lu- 
nochodui" Mėnulio keliai 
atviri, o "lunochodeser- 
vis as " nereikalingas, 
kaip jaučiasi vilniečiai, 
kauniečiai, šiauliečiai ir 
panevėžiečiai, ir klaipė
diečiai, automobilių sa
vininkai? Ar jų volgas, 
žigulius, čaikas, zaporie 
žėcus gerai aptarnauja 
vietinis "autoservisas"?

Techninio automobilių 
aptarnavimo bazė Vilniu
je turi 20 darbo postų. 
Tai reiškia, kad kartu ga 
Ii būti remontuojama 20 
automobilių! Amerikiniu 
mastu tai prilygsta nedi
deliam autoremonto ga
ražui. Turint galvoje, 
kad "autoservisas" dir
ba tiktai viena pamaina, 
galima suprasti kaip au
tomobilio savininkas gali 
prisimušti iki automecha- 
niko talkos! Penkmečio 
pabaigoje (1975) žadama 
pastatyti dar vieną "au
toservisą", kurio pajė
gumas bus ' "50 darbo 
postų". Tai reiškia, kad 
1975 metais Vilniuje bus 
įmanoma vienu kartu tai
syti 70 automobilių!

Kaune gi tėra dvi sto
tys, po 5 darbo postus 
(Žaliakalnyje ir Alekso
te). Tiktai dešimt laimin
gų automobilių gali patek
ti į automechaniko prie
žiūrą. Kiti turi laukti 
eilės. Esant šimtui au
tomobilių, reikalingų kad

Sviesto pardavimas že
mesnėmis už pasaulinės 
rinkos kainomis tuos san 
tykius dar daugiau įtem
pė.

Dėl visos maišaties ne 
gali sakyti, kad sovietai 
nupirkdami ketvirtį JAV 
javų derliaus ir pusę Eu
ropos "sviesto kalno" bū 
tų vieninteliai laimėto
jai. Nebent pats Dievas 
būtų jų pusėje ir duotų to
kį blogą orą, kuris sunai
kintų šių metų laisvojo 
pasaulio derlių. 

ir mažo remonto, tenka 
laukti savaitę ir kitą. 
Dar liūdnesnė padėtis 
Klaipėdoje, čia "5 darbo 
postai", kas reiškia, kad 
tiktai 5 remontuotini au
tomobiliai kartu patenka 
į remontą. Kiti turi lauk
ti eilės. Šiauliuose vei
kia sena, iš "buržuazi
nių" laikų stotis (remon 
to dirbtuvė), kur įmano
ma patalpinti 8 automo 
bilius. Kurjoziškai susi
tvarkė Panevėžys. Čia 
yra 10 "darbo postų sto
tis". Sulaukti automobi
lį pataisymo tai ilgas lai
kas, kad "prie stoties yra 
20 lovų viešbutis, kuriuo 
gali pasinaudoti autotu- 
ristai", skelbia laikraš
tis.

Penkmečio pabaigoje 
šiose pagrindinėse vieto 
vėse žadama dvigubai 
praplėsti "autoservisą".

Laikraštis mini, kad 
"autoservisas" veikia 
Mažeikiuose, Kapsuke, 
Jonavoje, Radviliškyje, 
Kelmėje, Ukmergėje. 
Šiuos miestus paminė
jęs, laikraštis reikšmin 
gai pastebi: "rajonuose 
dar nedaug autotechninio 
aptarnavimo stočių". Ar 
šitoks paaiškinimas reiš
kia, kad, pav. Raseiniuo
se, neįmanoma gauti auto 
mobilio remonto, ir re
monto reikalingą automo
bilį tenka vilkti į arti
miausią "autoserviso" 
stotį, įsirašyti čia eilėn, 
ir laukti automobilio pa
taisymo savaitę, kitą ir 
trečią?

Kodėl "autoservisas" 
veikia tiktai vieną pamai
ną? įvedus, pav. tris pa
mainas, palengvėtų auto
mobilistų vargas? "Kom
jaunimo Tiesa", pasidi
džiavusi Mėnulio "luno- 
chodo" reisais įMėnulio 
šlaitais, paaiškina: "ne
lengva sudaryti pilną ant
rą pamainą. Trūksta spe 
cialistų..."

Prie skandalingo "au
toserviso" darbuotės ten 
ka dar pridurti, kadpašė- 
lusiai trūksta atsarginių 
dalių. Tokių dalių ieško 
automobilių fabrikuose, 
veda ilgus ir dažniausiai 
bergždžius susirašinėji
mus. Lengviausiai tą pro
blemą sprendžia, gauda
mi vieną kitą atsarginę 
dalį juodoje rinkoje. Bet 
iš kur tos dalys patenka į 
juodą rinką? Tokias da
lis vagia. Iš vieno auto
mobilio vagia ir dedaįki- 
tą automobilį. Tuo tarpu 
apvogtasis ieško pavogtų 
dalių, kreipiasi į juodą 
rinką ir ten, apvogę dar 
kitą, parūpina dingusią 
dalį...

Lietuviai mėgsta humo
rą, nors ir pakaruokliš
ką.

— Bepigu lunochodui 
važinėti po Mėnulį, — 
karčiai pokštauja kaunie
tis, — nei jis genda, nei

automobilistams

atsarginių dalių deficito, 
nei juodos rinkos, nei au 
tomobilinių vagių.... O 
kaip aš? Ką tik iškrapš
tė vandens pompą, išmon
tavo radiatorių ir visus 
keturis ratus numovė! Su 
tokiu remontu autoservi
se tenka laukti pusę me
tų.

Beje ateina atsakymas 
iš juodos rinkos: keturi 
ratai siūlomi už kainą, ku 
ri didesnė už viso auto
mobilio kainą. Nori va
žiuoti, pasišvaistyk rub
liais.

Po poros savaičių skun
džiasi kaimynas — nuo jo 
automobilio numovė vi
sus keturius ratus...

(Žd)

BRANDTO
BĖDOS...

(Atkelta iš 1 pis.) 
Po to NAU buvo išrinktas 
kaip ir du partijos CV vi
cepirmininkai maždaug 
ta pačia balsų dauguma: 
apie 280 balsų. Helmut 
Schmidt, kuris anksčiau 
partijoje buvo išrenka
mas didesniu balsų skai
čiumi, šį kartą taip pat 
JUSOS buvo atitinkamai 
įvertintas: net 129 dele
gatai balsavo prieš jį. 
Vietoje H. Wehner,kuris 
neva dėl asmeninių moty 
vų pasitraukė iš partijos 
CV vicepirmininko parei
gų ir atsisakė toliau kan 
didatuoti, buvo išrinktas 
Nordrhein - Vestfalijos 
ministeris pirm. H. 
Kuehn. Jis žada "tiesti 
tiltus" tarp sparnų ir vi
durio.

Labiausiai nuskriaus
tas liko dešinysis parti
jos sparnas. Jų žmonės, 
kaip min. E. Franke, par 
lamento pirm. A. Renger 
ir kt. buvo visai neišrink 
ti į partijos CV. Ypatin
gai skaudus smūgis išti
ko partijos veteraną ir di
džiai nusipelniusį kovo
toją Carlo Schmid. Jis te
gavo apie 160 balsų ir bu
vo morališkai priverstas 
toliau nebekandidatuoti. 
Vietoje senųjų ir dešinių
jų socialdemokratų buvo 
išrinkti 11 kairiojo spar
no delegatų. Turint gal
voje, kad kairysis spar
nas turi simpatikų vidu
rio kairiajame sparne, 
priskaitoma, jog dabarti
nėje partijos vadovybė
je iš 36 balsų apie 20 bus 
kairiojo sparno žmonių. 
Taigi, Vokietijos social
demokratija nuo šių me
tų suvažiavimo smarkiai 
pasuko kairėn, nors mū
sų terminologija ji buvo 
ir bus kairi. Tik tas kai
rumas bus daug raudones
nis ir susieks su kairiuo
ju ekstremizmu.

VERŠELIŲ DVĖSYKLA...
Sovietinė spauda mėgs

ta girtis "gyvulių fermo
mis", kur, esą, sovietinė 
ūkininkavimo sistema 
pasaulį stebina savo lai
mėjimais. Sovietinė spau
da kartais prasitaria ir 
apie "gyvulių dvėsinimo 
fermas". Tose fermose 
gyvuliai dvėsinami. Tad, 
greta gegužės pirmosios 
penkiasdešimt penkių šū
kių, tiesiog botagu ragi
nančiu pasitikėti kompar
tijos vadovavimu, reikė
tų pridurti penkiasde
šimt šeštą gegužės pir
mosios šūkį: pasigailė
kite veršelių!

Štai ką sako kovos su 
gyvulių ligomis Vilniaus 
skyriaus viršininkas K. 
Lakickas, užsukęs į Tra
kų rajono Salkininkų ko
lūkio karvides:

"patalpa, kur laikomi 
naujagimiai veršeliai, 
lyg kišenė. Veršeliai su
grūsti po kelis aukštuo
se gardeliuose. Ir tie pa
tys nešvarūs, nežinia ka
da dezinfekuoti... Tikru 
ligų plitimo židiniu tapo 
ir atjunkytų paršelių tvar
tas".

Toliau aiškina kolūkio 
pareigūnas:

"Šiemet jau nugaišo ko
ne dešimt veršelių, ne
tekome dviejų karvių..." 

Aiškėja, kad kalta ir ... 
technika. įtaisė karvidė
je mėšlo tranporterį. Ant 
transporterio juostos, 
kur net neaptverta, papuo
la veršeliai ir tuoj pat 
užmušami. Papuola ir 
karvės. Šios sunkiai su
žeidžiamos. Kas kaltas? 
Atsakymo nėra. Kalta ... 
technika!

Vienintelis, karvei su
sižeidus, rūpestis —kuo 
skubiausiai nugabenti 
karvę į skerdyklą!

Veršeliai žūsta ir dėl 
kitų negandų. Veršeliai 
negirdomi. Karvių prie
vaizdų nėra. Karves pri
žiūri melžėjos. Šios,ka
da papuola, duoda verše
liams atsigerti. Bet kar
tais tos pareigos melžė
jos neatlieka. Indai, iš ku
rių girdomi veršeliai, ne 
žinia kada plauti. Tai in
fekcijos šaltinis.

Šitoks "ūkininkavi

PASITEIRAUKITE PAS MUS JEI 
GALVOJATE PIRKTI NAMĄ!

• Low Rates
• Minimum Expenses
• We pay 3’A % on 

escrow accounts

r ^3*4) - 2yr.certrf icates (Min.$5,000)
53A 8^0- Lyr-certificates(Min.$1,000)

MUOŠIMČIAIISMŪIUMI KtS MĖHtSĮ
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Salnt 
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1447 S. 49th Court • Cicero, lllinois, 60650 
Phone ( 312)656-6330

Coen Mon., 9-8; Tuos., Thurs., Fri., 9-5; Sol.,9-1; Closed Wed.

mas" vedamas ir kituo
se kolūkiuose. "Tiltų" ko
lūkyje, dėl infekcijos ir 
nehigijieniškų tvartuose 
sąlygų, karvės apsirgo 
užkrečiama liga — bru
celioze. Apsukrūs kolū
kio vadovai sergančias 
karves pardavė kitam 
kolūkiui. Ligotų gyvulių 
tarpe buvo, kaip skelbia 
ma, "veislingos tely
čios".

Kitur gi gyvulius su
maišė, sveikus ir užkrės
tus, į vieną bandą. Ser
gančios karvės melžia
mos ir jų pienas prista
tomas į pienines!

Kolūkyje "Už taiką" ne
taikiai elgiasi su nauja
gimiais veršeliais. 
Jiems nėra specialios 
priežiūros. Kaip papras
tas reiškinys — verše
liai krenta. Apyskaitose 
šitoks veršelių kritimas 
atžymimas, kaip natūra
lus gyvulių fermos reiški
nys.

Gyvulių ligos ir kriti
mai, rašo "Komjaunimo 
Tiesa" (nr. 46) vien tik
tai praeitais metais atne 
šė Salkininkų fermai 
6.642 rublių nuostolių.

Tačiau tai nėra tikra 
gyvulių kritimo nuostolių 
suma. Mat, susirgusius 
gyvulius fermos suskum
ba ... parduoti skerdyk
loms.

"Kai ūkyje atsiranda 
pavojingos ligos", rašo 
korespondentas A. Naujo 
kaitis, "po peiliu paten
ka nemaža veislinių tely
čių ir karvių".

Sergančių telyčių ir 
karvių mėsa pasidaro so
vietinių piliečių "stei- 
kais ir kotletais".

"Niekas neatsako už 
nuostolius", pastebi 
"Komjaunimo Tiesos "re
dakcijos padėtas antgal- 
vis apmaudingam raši
niui ’ apie veršelių kriti
mą, apie sergančių kar
vių pardavimą skerdyk
loms.

Bet gi atsakymą at
rasti lengva. Atsaky
mas paprastas ir trum
pas: kalta sovietinio ūki
ninkavimo sistema.

(b)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
VUHSTG IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

FORD MOTOR CO.
Utica Plant needs

• MILLWRIGHTS
• ELECTRICIANS
• SEWING MACHINE 

REPAIRMEN
• HYDRAULIC REPAIR

Proof of 10 years experience or journeyman’s card reąuired. 
Apply Hourly Employment Office Mond.-Fri., 8 a. m.-3:30 p.m.

50500 Mound Rd. 
South of 23 Mile Rd.

Utica, Mich.
An Equ<tl Opportunity Employer

(35-38)
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O, mylima motina, laime širdin atsigręžus,
Kaip žvaigždės vis spindi, taip' tu, amžinai ta pati! 
Tik tavo palaima gyvenimo vieškeliai gražūs,
Tik tavo mums meilė, kaip jūra, gili ir plati!

P. Vaičiūnas

Tai žodžiai, kurie eina 
iš kartos į kartą iš lūpų 
į lūpas ir niekuomet ne
pasensta, nes motinos 
vaidmuo pasilieka kaip 
gyvybės ir gyvenimo pa
grindas kiekvienos tau
tos gyvenime, o itin ryš
kiai iškyla lietuvės mo
tinos vardas savo tautos 
audringam kelyje. Nei 
vienas kitas žodis nei vie 
noj kalboj nėra tiek po
puliarus ir taip dažnai 
kartojamas pradedant 
nuo kūdikio pirmųjų die
nų ligi pat gyvenimo pa
baigos, kaip MOTINA.

Jos vardas visiems vie 
nodai brangus, nežiūrint 
vaikas, ar jaunuolis, 
vargšas ar garbingas tur 
tuolis. Motiną myli ir pa
tys garsiausi žmonės,ra
šytojai, poetai ir politi
kai, tačiau dėl paklydimo 
ar nesupratimo kartais 
ilgesniam ar trumpes
niam laikui užmiršta ją 
blogi vaikai. Jie prisime
na tik tada, kai nelaimė 
ištinka, kai gyvenimo ke 
lyje suklumpa, kai moti
nos pagalbos yra reika
lingi, kai visi draugai už
miršta.

— Naujosios kartos vi 
suomet yra tokios, ko
kios jų motinos buvo. 
Dvasinis moterų lygis 
yra daug reikšmingesnis 
tautos kraujui, negu vy
rų, — rašė Vydūnas, nes, 
anot Kudirkos, —motina 
davė man ką apskritai 
motina lietuvė gali duoti 
savo vaikams, dar gi dau
giau, nes pati daugiau tu
rėjo.

Dabar pasaulis didžiuo
jasi suteikęs moterims 
nepaprastai daugpatogu- 
mų ir namų ruošos dar
bo sąlygų palengvinimų 
aukštos technikos išradi 
mų dėka. Patogumų, apie 
kuriuos mūsų močiutės 
net nesvajojo, tačiau tas 
pats pasaulis, atpalaida
vęs moterį motiną nuo 
daugelio fizinių darbų, ne- 
praprastaiapsunkino ją 
dvasiniai. Šiandien moti - 

nai nesunku namuose pa
laikyti švarą, naudojant 
mažiausia laiko ir darbo 
jėgos pagaminti sveikus 
ir skanius valgius, bet 
nepaprastai sunku sveti
moj aplinkoj išauklėti ge
rą lietuvį, o dar sunkiau 
šiais didžiojo materiali
nio gerbūvio laikais ap
saugoti vaikus nuo jauni
mo tarpe beplitančių hi- 
piško gyvenimo blogybių.

Šiandien iš lietuvės mo
tinos lietuvių visuomenė 
ir tauta laukia, kad ji iš
augintų vaiką susipratu
siu lietuviu, sąmoningu 
lietuvybės gynėju, palai
kytoju ir tautos ateities 
kūrėju, kad jis dalyvautų 
lietuvių kultūriniam ir 
politiniam gyvenime, kad 
būtų mūsų spaudos skai
tytojas ir rėmėjas. Topa- Ė. Čekienė

Dail. V. Stančikaitės-Abraitienės piešiniai

NUOMONĖS IR PASTABOS

Kvanktelėję ar papirktieji?
Akiračiai praeitų me

tų birželio mėn. numery 
je persispausdino ištrau 
kas iš Gimtojo Krašto, 
kur duodama daug vadi 
namų sovietologų pavar
džių, Akiračiuose ir Met 
menyse pasisakančių už 
dialogą, už kultūrinį bend
radarbiavimą, kurių au
toriai kaišioja tokias 
mintis, tokius melus, ku
rie tik Maskvai naudingi, 
taigi pasakoja Maskvai 
naudingas pasakėles. Ko 
kiu tikslu Akiračiai per
sispausdino Gimtojo 
Krašto ištraukas? Kad 
parodytų: jūs mus laiko
te maskvaratininkais ir 
raudonsnąpiais, gi Žiū

ties tauta laukia iš gim
tojoj žemėj okupanto prie
spaudą kenčiančios mo
tinos.

Mūsų istorija rodo, 
kad lietuvė motina suge
bėjo savo pareigas atlik
ti įvairiais tautos gyve
nimo laikotarpiais, nors 
kiekvienas iš jų lietuvei 
motinai suteikdavo vis 
naujų auklėjimo proble
mų, skirtingų rūpesčių, 
sunkių pergyvenimų bei 
sielos kančių, kurių nie
kas nesistengė palengvin 
ti. Jeigu jai nepasisekė 
aukščiau minėtų motinos 
pareigų gerai atlikti, vi
suomet buvo ir dabar te
bėra motina kalta tiek 
čia išeivijoj, tiek paverg
toj tėvynėj, kur paskuti
nis pavyzdys kankinio 
mirtimi žuvusio sūnaus 
Kalantos motina okupan
tų apkaltinta.

Retai kada motina yra 
herojė, daug dažniau ji 
kankinė, nors veide ma
toma tik šypsena. Sako
ma, jog viena motina leng
viau išlaiko dešimt vai
kų, negu dešimt vaikų — 
vieną motiną.

Minint kartą metuose 
motinos dieną, lenkime 
galvas prieš lietuves mo
tinas pavergtoje tėvynė
je, Sibiro tremtyje, tiek 
čia laisvame pasaulyje, 
nes nuo kiekvienos iš jų 
priklausys Lietuvos atei
tis.

M. BEINARYS

rėkite ką apie mus rašo 
Gimtasis Kraštas. Bet 
kipšo keliai yra sukti.

Problema nėra tik lie
tuviška, problema pašau 
line. Pavyzdiui toks 
Jean Paul Sartre yra ži
nomas, kaip komunizmo 
gynėjas. Net Stalino reži
mą yra gynęs. O kiek pa
garbinimų yra prirašęs 
Fidel Castrui! Bet pran
cūzas, filosofas, rašy
tojas, dramaturgas ir, ne
būdamas komunistų par
tijos disciplinuotas na
rys, kartais įdalykus pa
žiūri kiek kitaip, kaip 
Maskvos komunistai. Kai 
Chruščiovas lankėsi Pa
ryžiuje, žurnalistai jo pa 
klausė, kaip jis žiūri į 
Jean Paul Sartre. Chruš
čiovas atsakė: "Kai Jean 
Paul Sartre atvažiuos į 
Maskvą, jam duosime nu 
skusti maišą ropučių".

1928 metais manodrau 
gas, gerokai vyresnis už 
mane, nutarė apsiženyti. 
To draugo pavardės nera
šau, nes jis yra miręs. 
Pavadinkime jį P.P. Jis 
prisipažino, kad tūla mer
gaitė jam patinkanti ir pa 
klausė manęs,kaip aš ma
nąs, ar ji už jo eitų? Aš 
atsakiau: "Žinoma, tu 
toks mokytas ir rimtas 
vyras". Vieną dieną jis 
nuėjo pas tą mergaitė,pa
davė jai sveikatos liudiji
mą, prisipažino meilėje 
ir paprašė rankos. Po to, 
paėmęs kairiąja ranką, 
pradėjo bučiuoti kairio
sios rankos mažojo pirš
čiuko galiuką. Bučiavo 
tiek aistringai, kad net 
suprakaitavo. Toji mer
gaitė atsikėlė, atidarė du
ris, ir, grąžindama svei
katos liudijimą, pasakė: 
"Jūsų sveikatos liudiji
mas yra suklastotas". 
Gal tas mano draugas, 
jau danguje ar pragare ir 
šiandien dar nežino, ko
dėl toji mergaitė jo svei
katos liudijimą rado su
klastotu.

Akiračių sovietolo- 
gams irgi skirta Mask
voje skusti po maišą bul
vių, nes jie irgi nežino, 
kur ir kaip bučiuoti mask- 
vinei komunistų partijai.

Teko skaityti štai kokį 
keistą pareiškimą: "Lie
tuviai dar neatsiplėšė 
nuo to galvojimo, kuria
me mus užklupo katastro
fa". Tai pareiškimas vie
no tų Amerikos liberalų 
- progresistų. Tas pa
reiškimas rodo, kad yra 
žmonės, kurie yra atsi
plėšę nuo to galvojimo, 
kuriame mus užklupo ka
tastrofa. Tat tiems atsi- 
plėšėliams tuometinė ka
tastrofa šiandien nėra ka
tastrofa. Nuo ko atsiplėš
ta, man aišku, bet neaiš
ku — prie ko prisiplėš
ta. Esu skaitęs daugtųat- 
siplėšimų. Kai kuriuos 
tenka prisiminti.

— Ar kapitalistinės 
santvarkos grąžinimas į 
Lietuvą mums yra ar nė
ra būtina Lietuvos lais
vės sąlyga? (Metmenų 
nr. 10 115 p.).

Taip šį klausimą sta
to sovietologas, priklau
sąs "kugelio generaci
jai" (terminas ne mano, 
bet to sovietologo draugų 
progresistų) buvo svars 
tytas - diskutuotas Švie- 
sos-Santaros suvažiavi
me tarpe 'kugelio* ir ’hot 
dogs’ generacijų 1965 m. 

kai tik nutils paskutiniai 
patelnių barškėjimai, 
Laurinčiukas klūpos ant 
Kalantos kapo ir sakys: 
"Ag pirmas norėjau susi
deginti už Lietuvos lais
vę, bet tu mane pralen
kei. Jei tu reikalauji, aš 
dabar esu pasirengęs su
sideginti".

Visai rimtai kalbant, 
tas sovietologas tuo savo 
klausimu laukia atsaky
mo: kapitalistinės sant
varkos grąžinimas į Lie 
tuvą nėra būtina Lie
tuvos laisvės sąlyga. 
Na, taip mes visi lietu
viai į tą klausimą ir at
sakome. Ar po tokio at
sakymo ruskiai iš Lietu
vos pradės kraustytis?

Kas čia, 33 grašiai ar 
kvanktelėjimas?

Tas sovietologas vie
name Akiračių numeryje 
rašo šias mintis:kalbos, 
kad visi pabėgtų, jei ga
lėtų, kenkia Lietuvos lais 
vinimui. Ne visi bėgo ir 
ne visi pabėgo. Kurie ne
bėgo ir nepabėgo, ten gy
vena ir niekas iš ten ne
bėga, nors išvažiavimo 
galimybės jau yra ne siau
ros.

Mano gimtinis kaimas 
Vėžaičiai randasi tarp 
dviejų upelių — Laigos 
ir Salupio. Abu Šešuvės 
intakai. į šiaurę nuo mū
sų kaimo pirmiausia bu- 

balandžio mėn. 24 dieną. 
Diskutuotas ir aprobuo
tas , ir Metmenų redakci
jos štabas, laikydamasis 
"liberalinės politikos", 
jį atspausdino. Nuo Met
menų 10 nr. iki 23nr.nei 
vienas Metmenų moksli
ninkas nėra to klausimo 
nagrinėjęs, nei vienas 
nemėgino į jį atsakyti.

Tame klausime yra du 
dalykai: kapitalistinės
santvarkos grąžinimas ir 
Lietuvos laisvė. Kai dar 
bandą ganiau, vienas iš- 
mintingesniųjų piemenu
kų įrodė, kad niekas nie
ko negali pamesti, ko ne
turėjo. Sakydavo: "Tu 
ragų nepametei, nes jų 
neturėjai". Panašiai yra 
ir su grąžinimu. Negali
ma grąžinti to, ko nebu
vo. Tam sovietologui yra 
gerai žinoma, kad Nepr. 
Lietuvoje kapitalistinės 
santvarkos nebuvo. O ko 
nebuvo, yra beprasmiška 
kalba apie nebūtų dalykų 
ar situacijų grąžinimą.

Tas paklausė jas pui
kiai žino, kaip Lietuvos 
laisvė buvo prarasta ir 
kaip ji gali būti grąžinta. 
Jis taip pat puikiai žino, 
kad Lietuvos laisvės pra- vo veja, toliau smiltynė, 
radimas ir jos atstaty
mas nieko bendra neturi 
nei su buvusiomis, nei su 
būsimosiomis Lietuvos 
ūkio ir socialinėmis 
struktūromis. Bet klau
simas pastatytas taip iš
mintingai, kad į jįgeriau
sia atsakyti tuo pačiu iš
mintingumo laipsniu. 
Man tikrai lengva į tą 
klausimą atsakyti, nes 
atsakymą girdėjau prieš 
penkiasdešimt metų.

1921-22 metais Taura
gėje buvo protinėje di
mensijoje sušlubavu
siems klinika. Prie tos 
klinikos buvo sodas. Ra
mesnius ligonius išleis
davo į tą sodą. Tarp li
gonių ypač išsiskirdavo 
trys: kunigas, karinin
kas ir inžinierius. Jie 
tarp savęs ypač daug dis- koks slunkius! Kaip šyn- 
kutuodavo. Kartą diskusi 
jos ėjo apie pragarą ir 
dangų. Kunigas įrodinė
jo, koks geras esąs gy
venimas danguje. Ten tik 
reikią garbinti Aukščiau
siąjį ir tai esanti didžiau 
šioji žmogaus laimė. Ka
rininkas nesutiko, kad 
tas vadinamas garbini
mas sudaro žmogui lai
mę. Esą garbinome carą, 
jo šeimą, didžiuosius ku- pažiūrėti, tas slunkius 
nigaikščius ir kas pasi
darė? Štai kur begarbin
dami atsidūrėme. Kuni
gas negalėjo to karinin
ko įtikinti, kad danguje 
žmogui esanti laimė, jei
gu reikią ką tai garbin
ti. Bet pagaliau karinin
kas kunigui pasiūlė: "Tu 
mane kaip nors prašmu- 
geliuok į dangų, o po to 
aš tau papaskosiu, koks 
ten gyvenimas, kokia ten 
laimė". Sekant to kari
ninko genialia mintimi, 
aš tam sovietologui pa
siūlau: tu kaip nors "iš- 
pašalvonyk" ruskius iš 
Lietuvos, o po to aš tau 
papasakosiu, koks ten 
bus gyvenimas, kapita
listinis ar tas kitas, ku
rio vardo tu nesakai, bet 
turi ant liežuvio galo.

Kadangi yra mada kal
bėti apie vizijas, tai ir 

-aš, neatsitikdamas nuo 
progresistų, pateikiu 
bent vieną viziją. Kai to 
sovietologo nuopelnu rus
kiai kraustysis iš Lietu
vos, barškės patelnės.Ir

prie smiltynės buvo prū
das. Toje smiltynėje rū
siuose žiemą buvo lai
komos bulvės. Už smil
tynės buvo kupstynė, už 
kupstynės pelkyne, kur 
prasidėjo tuodu abu upe
liai, Laiga ir Salupys. 
Už pelkynės buvo Kara
liškoji giria. Tūlas mū
sų kaimo gyventojas Spūd- 
vilas dvi savaites kalbė
jo, kad jis įpelkynęeis 
medžioti. Visi matėme, 
kaip vieną dieną rudenį 
Spūdvilas išėjo medžioti. 
Nuėjo iki Smiltynės ir, 
žiūrime, grįžta, 
vojo, Spūdvilas 
užmiršo. Bet 
las pradeda:

— Einu per smiltynę 
ir žiūriu — iš vieno rū
sio išlenda slunkius. Bet 

Visi gal 
ką nors 
Spūdvi-

karte, ne, kaip dvi šyn- 
kartės. Tai lyg koks sma
kas, toks didelis, taip 
tas, kurį nudobė Šv. Jur
gis, bet kitoks, nes gau
ruotas. Ir raitosi ir tie
siog eina ant manęs. Ag 
į jį paleidau du šūviu, 
bet kulkos atsimušė nuo 
to slunkiaus plaukų. Ag 
bėgti. Ir kai atbėgau iki 
pusės vejos, atsisukau 

įlindo į prūdą.
(Bus daugiau)

MACHINIST

WANTED
PRESSBRAKE OPERATORS 

SHEAR BRAKE OPERATORS 
WELDERS 

HAND GRINDERS 
For lst fic 2nd Shift 

Steady work for qualified men. 
Apply in person 

CLEVELAND FROG 
CROSSING CO. 

69 17 BESSEMER AVĖ. 
CLEVELAND. OHIO 

(38-40>

WANTED 
JOURNEYMEN

OR

IST CLASS SKILLED 
DIE MAKERS

AND

TOOL MAKERS
Securc growth positions available 
with Cleveland general avialion coni- 
pany. We are currently producing 
two single engine aircraft and ar.1 
developing a twin engine. We ar- 
looking for toolmakers with die mait
ina experience and olhers with jig 
and fixture background. Good wages. 
fringe benefits and company paid 
pension program. Apply to:

GRUMMAN AMERICAN
AVIATION

318 B1SHOP RD.
CLEVELAND, OHIO

An Equal Opportunity Employer 
(36-38)
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Močiutė su vaikaičiais.

MOTINA
Pasaulyje nieko nėra 

amžina. Amžinas gyveni
mas skirtas tik motinai. 
Žodį "mama” supranta 
visas pasaulis. xMotinos 
meilė -- aukščiausia že
mėje galima meilė —kil
niausias, tyriausias ir 
darniausias žmogaus šir
dies jausmas. Užtat ne 
tik kūdikis pajutęs bai
mę, skausmą ar ilgesį 
šaukiasi motinos, bet 
anuomet ir jauni mūsų 
kūrėjai - savanoriai mir
dami dažnai šaukdavosi 
motinos, kuri savo ranka 
laimino juos išeinančius 
frontan ir niekas kitas 
taip šiltai, raminančiai 
paglostyti ir paguosti 
skausmuose mirštančių 
negali. Motina dėl savo 
vaiko beatodairos savo 
pačios gyvybę stato pa
vojum Naktis nemiegoju
si, išvargusi, atsisako 
poilsio, jei tenka prie ser
gančio vaiko budėti. Mo
tina visada pasiryžusi au
kotis savo vaiko labui.

Daug knygų prirašyta 
apie talentingus žmones: 
rašytojus, poetus, karo 
vadus, išradėjus. Deja, 
palyginamai, labai ma
ža teparašyta apie jų mo
tinas. Motinos tyliai iš 
šio gyvenimo pasitrauk- 
damos jokio sau atpildo 
už savo kančias ir vargus 
nereikalauja. Vienintelis 
motinos troškimas — ma 
tyti savo vaikus dorus ir 
laimingus žmones.

Visa žmonijos giminės 
istorija remiasi šeima, 
kurios širdis — motina, 
kurią pats Dievas įgali
no pajėgti, suprasti ir 
įvykdyti sunkias, bet gar
bingas motinystės parei
gas.

Motinos rankose glūdi 
žmonijos likimas, nes 
motinos ugdo tautas, for
muoja žmonijos veidą. 
Yra legenda. Kai anuo
met Visatos Kūrėjas, nu
žengęs žemėn, paprasto 
senelio pavidale,pėsčio
mis keliavo per laukus 
ir žmonių gyvenvietes 
stebėdamas aplinką ir 
žmonių darbus bei elge
sį. Jis lankėsi ir Lietu
voje. Mūsų šalelėje Jis 
gėrėjosi žmonių dirba
mais darbais, svajingai 
ošiančiais miškais, ban
guojančiais javais, padan
gėse giedančiais viever-

KALPAS UOGINIUS

IŪNATĖ STATKIITt-OE ĮtOSALES

Šokiai ir sambūriai

sėliais, linksmai raliuo
jančiais piemenėliais, 
melodingai čiurlenan
čiais upokšniais ir vis
kuo, ką jam teko matyti 
ir girdėti. Sutiktuosius 
žmones Jis teiravosi ką 
kuris dirbąs, o išklau
sęs pagirdavęs bei gra
žius jų darbus laiminda
vęs.

O kai prieš Viešpatį 
atsitojo suvargusi lietu
vė motina su kūdikiu ant 
rankų, tarė: — Palaimin
ta būk tu, moterie. Tu 
esi visos mano kūrybos 
vainikas. Tavo glėbys 
žmogaus vaikams žemė
je suteiks laimę — jie 
valdys žemę, jūras ir pa 
dangių erdves... Tiktai 
per tave viskas, kas Vi
satoje yra turi savo ver
tę ir reikšmę. Kam tiktų 
visų -- įvairių profesijų 
ir amatų žmonių darbo - 
kūrybos vaisiai, jei že
mėje nebūtų motinos, jei 
nebūtų žmogaus? Tu vi
suomet vadinsiesi tuo 
aukščiausiuoju, kilniau
siuoju vardu, kurįžemė- 
je turi visi mano sutvė
rimai — MOTINA, Ir 
Viešpats maloniai palai
mino lietuvę motiną, ir 
suteikė jai tas didžias kū
no ir dvasios jėgas, ku
riomis įvairiais laikais, 
kęsdama svetimųjų prie
spaudą, terorą, tremtį, 
nedateklius ir vargus, lie
tuvė motina pasižymi iš
mintimi, kantrybe, ryžtu 
ir ištverme. Gera moti
na — tikra Dievo palai
ma tautai ir žmonijai, 
blogos motinos — tautos 
-žmonijos nelaimė. De
ja, nemaža šių dienų ir 
mūsų motinų savo prie
auglio nebemokina gimto
sios savo kalbos ir tuo 
būdu, ir taip negausi mū
sų tauta ne tik žiauraus 
okupanto, bet ir mūsų pa
čių — nukreipiama tautai 
ir lietuvybei pavojinga 
linkme.

Visų didžiausia pagar 
ba ir meilė priklauso 
dorom, gerojom mūsų lie
tuvėm motinom, kurios 
nuo praamžių švietė di
džiausiais, kilniausiais 
tautiniais darbais: mylė
jo savo gimtąją šalį, gra
žiąją savo protėvių kal
bą, dorais žmonėmis — 
tauriais patriotais auk
lėjo savo vaikus. Tik to-

BRANGI SESUTE,
Lygiai kaip muzikos garsas priklauso nuo 

vartojamo muzikos instrumento privalumų, šo
kio žingsnių pobūdį didele dalimi nulemia apa
vas. Kietą galą turintis baleto batelis tinka pa- 
sistojimui ant prištų, minkštas apavas išdirba 
lengvą šokio stilių, o kietas kulnas veda prie 
įvairių trepsėjimo šokių. Klumpė, savo ruožtu, 
vėlgi verčia šokėją naudoti savotiškus šokio 
žingsnius.

Nors mūsų kaime per kiekvieną vakarušką 
būdavo smagiai trypiama auliniais batais, savo 
tautiniuose šokiuose mes bato kulno treptelėjimo 
atsisakėme, lyg tai būtų nelietuviškumo ženklas 
ir visi kaip vienas sulindome į vyžas. Latviai tuo 
ažvilgiu buvo sąžiningesni už mus, ir jie savo šo
kiuose išlaikė batą bei trypimą.

Čia tektų trumpam sustoti ir nors vieną kar
tą tiesiai pasižiūrėti slaviškų įtakų baimei į akis. 
Pakratykime sąžinę ir patys savęs užklauskime: 
kas gi atsitiks, jei mes istoriniai įrodysime, kad 
slavai savo pagrindinius kultūrinius bruožuspa
veldėjo iš baltų? Ar ir tuomet mes turėsime at
sisakyti teisėto savo bočių palikimo vien todėl, 
kad slavai tuo pačiu palikimu yra pasinaudoję?

Grįžkime tat prie šokių ir prie šokių žings
nius nulemiančios avalynės klausimo ir aptarki
me reikalą iš istorinio taško. Senovėje, romiečiai 
nepažinojo nei bato, nei jo vardo. Prancūzų, ispa
nų, vokiečių kalbininkai visi gana vieningai suta
ria apibūdindami universalų žodį "bota" kaipo ne
žinomos kilmės išmįslą. Yra žinoma tiktai vie
nas faktas: sulyg tai dienai kai iš rytų Europos 
atvykę barbarai sugriovė Romos imperiją, Ro
mos pėsčių falangų sijonėlius ir sandalius kar
tą ant visados pakeitė raitelių užkariautojų atga
benta — jojimui pritaikyta — apranga: vyriškos 
kelnės ir pentinuoti batai.

Kai V-tame šimtmetyje vyčiai gaudai raiti 
perskrodė Europą ir prisidėjo prie Romos impe
rijos sugriovimo, jie tatai atliko ne vyžuoti, o 
batuoti, pentinuoti ir auluoti. Drauge jie su savi
mi atsigabeno įvairių trepsėjimų šokius, kuriuos 
jie vadino lietuviškais vardais:gauda, vytis, žen- 
gena.

Jie atgabeno į vakarus mūsiškį žodį trepsė
ti, ir ispanų "trapa, trapa" reiškia ėjimo garsą 
lygiai taip pat, kaip mūsų "trepu, trepu". Ispanų 
kalboje žodis "trapala" (— trepala, su pietryčių 
ir rytų Lietuvai būdinga kirčiuota galūne)nurodė 
senovės Ispanijoje ne tiktai žirgo bėgimo garsą, 
bet ir žmonių subuvimą, kas vėl mus nukelia tie
siu keliu į Ukrainą ir primena ukrainiečių šokį 
"Trenat".

*
Šokio metu kulnu mušamas ritmas Ispanijo

je tebėra vadinamas "čebatavimu" — "zapateo". 
Ispanų "zapato", kaip ir mūsų čebatas yra žemas 
batas. Č. Gedgaudas šį žodį atžymi kaipo kilusį 
iš mūsų aučiabato, ir įdomiai seka šio neabejo
tinai lietuviškos kilmės žodžio kaskart labiau 
iškraipytų variantų grandį įvairiose slavų kal
bose.

Mūsų kurpė vėlgi yra ne kas kita kaip že
mas, "kirptas" batas ir savo išvaizda bei vardu 
kurpė yra romaniškų kalbų "escarpin" — iškir- 
pinys. Beje, ispanų kalboje medžio ar odos iškar
poms daryti vartojamas įrankis iki šiai dienai yra 
"nežinomos kilmės" žodis "escarpel" — iškirpe- 
lis.

Klumpė viduramžių Ispanijoje buvo vadinama 
mederuonės vardu, su išimtinai baltiška, dvibal- 
siuota, priesaga "uonė", kurios kilmė vėlgi yra 
sudariusi įspanų ir portugalų kalbininkams neiš
sprendžiamą mįslę.

Būdinga yra tai, kad tuo tarpu kai senieji Is
panijos įvairių batų pavadinimai yra išimtinai 
lietuviški, vyžai nurodyti ispanai nuo seniausių lai - 
kų vartoja baskų žodį "abarca". Tatai nereiškia, 
kad mes anais laikais vyžų nevartojome, bet pil
nai galėtų reikšti, kad įvairius batus bei.jųlietu
viškus vardus mes atgabenome į vakarų Euro
pa V-tame šimtmetyje kaipo mūsiškę naujovę, o 
vyža ten jau nuo senesnių laikų buvo žinoma ir tu 
rėjo savitą, vietinį vardą.

Šokdami tautinius šokius, visgi turtumemes 
ne taip jau ryžtingai vyžomis mūvėti. Reiktų 
mums retkarčiais atminti, kad čebatas ir ele
gantiška kurpė, kalbiniai imant, yra išimtinai lie 
tuviškas apavas, kurį mes padovanojome tiek ry
tų, tiek vakarų Europos tautoms. O ir "trepalo" 
šokdini neturėtume bijoti, nes tam ispaniškam 
"trapala" žodžiui paaiškinti tiktai mes turime ata
tinkamą veiksmažodį.

Atminkime tat mūsų liaudies dainos žodžius: 
"Šok vyžuoti,
Šok batuoti, 
Šok ir pentinuoti."

Tai tiek šiam kartu. Atsisveikinu su Tavimi 
iki sekančio — ir paskutinio — laiško.

Jūratė.
P.S. Jei turi po ranka, Sesyt, M. Gimbutienės "The 
Slavs" knygą, žvilgterk į archeologinį žemėlapį 
(psl. 107), kuriame yra apibrėžta slavų V-to 
šmtm. "tėvynė". Tai būta palyginti nedidelio,nuo 
Karpatų kalnų šiek tiek į rytus nusidriekusio plo
to, iš kurio tiktai vėliau, pradedant šeštu šimtme
čiu, pakilo pirmosios slavų išsiplėtimo bangos.

PAKARUOKLIO NAMUOSE KALBA APIE VIRVĘ...
Lietuvos kompartijos 

centro komiteto propa
gandos ir agitacijos sky
rius leidžia dvisavaitinį 
leidinuką "Laikas ir įvy
kiai". Redakcinėje kole
gijoje, kaip ir reikėjo 
laukti, prievaizdauja du 
iš Maskvos importuoti 
rusai: V. Beriozovas ir 
A. Piročkinas. Laikraš
tėlis verčiasi itin gru
bios agitacijos medžia
ga. Tai įžūlūs pamoky
mai, kaip skiepyti "moks
linį ateizmą", kaip šnipi
nėti vaikus mokykloje, 
kaip sekti, kad laidotuvė
se nebūtų "religininkų 
simbolių ir stabukų".

Retkarčiais leidinukas 
prabyla ir platesnės po
litinės propagandos te
momis. Tai jaučiama, ka
da propagandos vežiman 
stengiasi įkinkyti moks
lą ar meną. Čia, savaime 
aišku, neišsiverčia be tie
sos falsifikacijos, gru
bių istorinių klaidų, įžū
lių "tvirtinimų".

Leidinuko Nr. 3 sten
giasi praplėsti politinės 
propagandos sritį iki 
meno, iki literatūros ap- 

kių motinų auklėti sūnūs, 
amžių būvyje aukavosi 
Lietuvai ir žadino lietu
vių tautą savaimingam gy
venimui su ginklu ranko
je kariavo su nuožmiais 
pavergėjais ir įvairiais 
būdais dar ir šiandieną 
tebekovoja dėl pavergtos 
tautos išlaisvinimo. 

tarčių, Kompartijos ins
truktorius J. Lazauskas 
pompastiškai dėsto: "Me
nas — aštrus ginklas ide
ologinėje kovoje".

Visas kompartijos ins
truktoriaus straipsnis iš
laikytas "deržimordiš- 
koje" (įžūlioje) režimi
nio įsako "Dėl literatū
ros ir meno kritikos" 
dvasioje.

J. Lazauskas nori už
mauti apynasrį literatū
riniam Pegasui ir jodinė
ti tuo Pegasu sovietiniuo
se raistuose. Savo "te
zei" ginti kompartijos 
instruktorius talkon pasi
šaukia rusus (meno su- 
propagandinimo žinovus) 
P. DemiČevą, G. Nedoši- 
viną, G. Nežnovą ir, net
gi, Maksimą Gorkį. "Sva
riomis" citatomis skam
ba L. Lenino posakiai. J. 
Lazauskas nori savo ide
ologinėmis salvėmis su
triuškinti "buržuazi
nius" bastionus. Todėl 
jam tenka apginti "tary
binę" literatūrą nuo "bur
žuazinių" autorių kriti
kos. Nuneigęs tų autorių 
kritiką, J. Lazauskas de 
dasi įrodęs, kad menas 
turįs tarnauti marksis
tinei "tiesai".

Vienu plunksnos pabrė
žimu J. Lazauskas nura
šo į "lėkštų" autorių ei
les garsiausius vakarų fi
losofus. Mat šie norėtų, 
kad "menas tarnautų kas
tai, ne liaudžiai".

Karžygiškai jodinėda

mas šiame ideologinio ka
ro lauke J. Lazauskas pa 
darė mažą strateginę 
klaidą. Jis perplačiai ci
tuoja Katrin Chanter 
Blair rašinį, kuris 1966 
metais buvo pasirodęs 
Londone. Blair savo kny
goje apie "tarybinę "lite
ratūrą tvirtino, kad sovie
tinė literatūra "siekia 
propagandinių tikslų", 
kad režimas "užverbavo 
literatūrą".

J. Lazauskas vadina tą 
darbą "skaldytojiškų už
mačių apraiška"! Bet 
kiekvienas tarybinis au
torius, ar jis depresuo
tas, ar maudosi garbės 
spinduliuose, žino, kad 
kelias pro tarybinių lei
dyklų duris prasideda au 
toriaus ideologine išpa
žintimi. Tai rodo, kad "iš 
raiškos laisvė" palieka
ma tiktai tam autoriui, 
kuris turavoja režimo 
skelbiamai pasaulėžval
gai ir valstybinei teori
jai. J. Lazausko puolama 
knyga labai preciziškai 
nusako "tarybinės" lite
ratūros esmę, pagrin
dus, ant kurių pastatytas 
"tarybinės" literatūros 
pastatas. Tai ištikimybė 
režimui, lojalybė mark 
sistinei teorijai. Be tų 
esminių premisų jokia 
knyga, joks kūrinys, jo 
kia studija negali pasiro
dyti. Tad tvirtinimas, 
kad literatūra "užver
buota režimui" yra tei
singas. J. Lazauskas kal

ba apie virvę pakaruok
lio namuose.

Ryškiausias J. Lazaus 
ko sugalvotas falsifika
tas, kurį bene pirmą kar
tą aptinkame "tarybinė
je" literatūrinėje teori
joje yra "socialistinio re 
alizmo" sutapatinimas 
su įprastu "realizmo" 
terminu. Nežinia, ar tas 
falsifikatas yra J. La
zausko "išradimas", ar 
partijos naujas "ideolo
ginis" ginklas? Vienok, 
savo prasme ir esme 
"socialistinis realiz
mas" ir "realizmas" 
skirtingi kaip dangus ir 
žemė. Galima spėti, kad 
čia J. Lazauskas, šokęs 
kalbėti apie jam sveti
mas sąvokas, įkliuvo įsa- 
votišką "schizmą", nes 
gorkinį "socialistinį rea
lizmą" prilygino prie 
"buržuazinio" realiz
mo...

"Tarybinės" literatū
ros priklausomybė nuo 
režimo aiški be plates
nių įrodymų. Kalbėti apie 
virvę pakaruoklio namuo 
se, atrodo, netinka kom
partijos instruktoriui. 
Paskendęs žodžiuose J. 
Lazauskas neįmato reiš
kinio esmės.

(ap)

TIME STUDY MAN
Minimum 2-3 yrs. practical experi- 
ence. Maintain and establish PW 
ra les on manual and machine con- 
trolied operations. Some project work. 
Call 216-481-5900 or send resume to:

R. E. STADELMAN

ANCHOR INDUSTRIES INC.
1725 LONDON ROAD

CLT?VELA',D. OHIO 44112
(37-39)
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Operos Carmen antrojo akte baletas. Kairėje ant stalo stovi sol. Aldona Stempužienė ir Salia jos 
sol. Nerija Linkevičiūtė,

CARMEN’ LIETUVIU
OPEROS SCENOJE

Antanas Nakas

Chicagos Lietuvių Ope
ra po ilgesnės pertrau
kos atnaujino operos Car
men pastatymą. Įvyko 4 
spektakliai. Pirmuosius 
du š.m. bal. 29 ir 30 d. 
teko matyti su skirtingu 
solistų sąstatu. Operos 
vadovybės sumanymas 
keisti solistus — sveikin
tinas reiškinys, nes tuo 
būdu buvo suteikta gali
mybė pasireikšti dides
niam dainininkų skaičiui, 
o norintiems keletą kar
tų pasiklausyti operos — 
didesnį įvairumą.

Carmen opera yra mu
zikos kūrybos šedevras, 
kuris nors ir daugelį kar
tų matytas, bet vis kaip 
brangakmenis žėri įvai
riomis spalvomis, pul
suoja aistringomis emo
cijomis ir muzikalinių 
idėjų išradingumu. Car
men viena iš nedaugelio 
operų, kurioje sukoncen
truotos iškilios operos 
savybės: geras libretas, 
spalvinga, įvairi muzika, 
puiki orkestracija. Dai
nininkai ją mėgsta dėl 
plačių galimybių joje pa
sireikšti vokaliniai ir vai- 
dybiniai.

Operos vadovybės dar
bas ir pastangos, nukreip
tos į teatro meną, labai 
brangintinos. Jos, kaip 
barometras, parodo mū
sų išeivijos gaivas tingu
mą, mūsų troškimus, su
gebėjimus, nuotaikas, ku
riose gyvenimas pulsuo
ja ir neleidžia švieses
nei ateities vilčiai užges
ti. Ypač savo darbštumu 
pasižymi operos vadovy
bė: pirmininkas Vytautas 
Kadžius, Vaclovas Mom- 
kus, J, Vidžiūnas ir kiti, 
kurių visų neįmanoma iš - 
vardinti, tačiau kuriuos 
mes prisimenam ir verti
nam.

Operos esmei geriau 
suprasti, reikia prisi
minti centrinę jos figūrą 
— Carmen, kuri gyvena 
skirtingu gyvenimu, ne
gu kaimietė mergaitė Mi 
caela. Carmen persona
žą supa įvairaus plauko 
nusikaltėliai, kontroban- 
dininkai, avantiūristai, 
kurie azartiškai žaidžia 
gyvybės ir laisvės kai
na ir noriai kerta krau
juojančias lažybas mir

ties ir gyvybės atvejuo
se. Jie nežino didesnės 
negarbės kaip netinka
mai atsilyginti už įžei
dimą. Tik durklas ir 
kraujas šį klausimą iš 
sprendžia. Jei tai yra 
sutartinis reikalas, tai 
Carmen konvencionali: 
prieš vyro meilę ji sta
to savo drąsą, akiplėšiš-^ 
kurną, įžūlumą ir grožį. 
Jei kas tu tokia Carmen 
psichologijos koncepci
ja nesutinka, tai visas 
paskutinis operos aktas 
lieka bevertis ir nereikš <- 
mingas . Kam jai reikia 
vienai pasilikti su Don 
Jose Sevilijos aikštėje, 
prie bulių kovos arenos, 
jei ji gali su kitais nuei
ti pasigėrėti savo naujo 
mylimojo triumfu? Ji ži
no, kad Don Jose mora
liai sunaikintas, bet pa
gal čigonų įstatymą ji yra 
jo ir sutartis dar galio
ja tol, kol jis nuo jos ne
atsisakys. Žaidimą pra
lošia Carmen. Durklas į 
šįrdį nuslopina meilę ir 
gyvenimą. Niekas negali 
Carmen pakaltinti bailu
mu arba melu. "Laisva 
aš gimiau, laisva ir mir
siu!" Ši drama gaivališ
kai prasiveržia Bizet mu
zikoje ir operos persona
žų charakteriuose.

Per visą operą daug 
kartų praskamba leitmo
tyvas (" Likimo Moty
vas"), paryškina Carmen 
ir jos mylimojo psicholo
ginę būklę. Jūs, turbūt, 

Operos Carmen ketvirtasis akus. Priešaky stovi solistai Roma 
Mastienė ir Algirdas Brazis.

pastebėjote, kad jis visa
me savo dramatiškame 
grožyje, pirmą kartą pra
skamba jau pirmojo akto 
bravūrinės uvertiūros, o 
vėliau daug kartų, nors ir 
trumpiau, pasikartoja 
operos eigoje? Bizet ir 
kiti kompozitoriai, kiek
vienas savaip, leitmoty
vo idėją paėmė iš moha- 
metonų legendos, kurio
je iš rojaus išvarytas šė
tonas, prisimena tik vie
ną rojuje girdėtą sąskam
bį — vadinamą "Velnio 
motyvu".

Spalvingame operos 
personažų paveiksle, 
Carmen vaidmenį atliko 
dvi solistės: Roma Mas
tienė ir Aldona Stempu
žienė. Kiekviena daininin
kė, interpretuodama Car 
men vaidmenį, skirtingai 
suprato jos psichologi
nius bruožus. Carmen 
charakteris nėra eilinis 
- mįslingas ir sudėtin
gas. Dėlto ir abi solistės 
savo vaidmenį skirtingai 
interpretavo. Klausyto
jai patys, pagal savo nu
simanymą ir skonį, gali 
padaryti išvadas.

Stempužienė, prityru
si dainininkė, dalyvavu
si daugelį kartų koncer
tuose ir operose. Lie
tuvių Operoje 1959 m. pir
mą kartą atliko Carmen 
vaidmenį su dideliu pa
sisekimu. Plačios ska
lės, malonaus, savotiš
kai kultivuojamo balso 

tembro mezzosopranas, 
buvo šiai rolei labai cha
rakteringas. Kaikurių 
vietų mezzo voce (pus
balsiu) dainavimas vis la
biau ryškino rečitatyvi- 
nę įtampą, slenkančią į 
finalo tragediją. Pagrin
dinis Stempužienės šios 
rolės interpretavimo 
bruožas tai dramatišku
mas, kuris reiškėsi bal
so intonacijoje, išradin
goje ir laisvoje vaidybo
je.

Roma iMastienė ma
žiau dramatiška, labiau 
koketiška Carmen. Lais
vos aukštutinės gaidos, 
persijungdamos į mez- 
zosopraninį registrą su
kūrė savotišką balso 
tembro koloritą, skam
bėjo nors sultingai, bet 
nepasiekė Carmen tipui 
reikalingo charakteringu- 
mo. Sceniškai grakšti, 
patraukli Carmen su ten
dencija pakartoti tuos pa
čius judesius. Abiejų so
lisčių puikus kostiumai.

Don Jose rolėje girdė
jome lietuviams gerai ži 
nomą tenorą — Stefan 
Wicik, kuris jau daugelį 
kartų dalyvavo lietuvių 
operos pastatymuose. 
Žiūrovai jį pamėgo už są
žiningą lietuviško teksto 
išmokimą, gerą diskciją 
ir malonų balso tembrą, 
kuris labai tiko šios ope
ros charakteriui pavaiz
duoti. Carmen atstum
tas, finalinėje scenoje iš 
vystė didelę dramatinę 
įtampą.

Pagal operos parti
tūrą, Kscamillo partija 
šiek tiek peržema bari
tonui, bet peraukšta bo
sui. Algirdas Brazis, pa
rodydamas gerą bei can- 
to ir ugningą tempera
mentą, lengviau susido
rojo su uždaviniu negu 
Liudas Stukas, kurio bal
siniai resursai mažesni. 
Sevilijos gyventojų entu
ziazmui sukelti, reikia di- 
dėsnio blizgesio ir bravū
ros.

Nerija Linkevičiūtė, 
Kristina Milerytė, Car
men draugės,gyvai reiš
kėsi scenoje. Ypač savo 
vaidmenį, kaip prigimta 
čigonė, gerai atliko Lin
kevičiūtė, parodydama 
gražų balso tembrą ir mu
zikalumą. Jos abi, drau
ge su Carmen, Bernar
du Prapuoleniu ir Juliu 
Savrimu, kvintete išvys - 
tė nelauktai retą ansam- 
blinį preciziškumą.

Micaelos — kaimietės 
mergaitės rolę pirma
me spektaklyje atliko Gi
na Čapkauskienė, o ant 
r ame — Margarita Mom- 
kienė. Du skirtingi balso 
tembrai ir skirtinga vai
dyba. Čapkauskienė dau
giau sentimentali, o Mom 
kienės Micaela labiau šal
tesnė. Pagal Bizet suma
nymą šiai rolei labiau 
tinka lyrinio pobūdžio ly
gus balsas.

2-jo akto baletą gyvai 
atliko V. Karosaitė ir J. 
Puodžiūnas su savo šo
kėjomis.

Zunigos - dragūnų ka
pitono partija šioje ope
roje užima reikšmingą 
vietą. Ją kruopščiai pa
ruošė ir atliko Valenti
nas Liorentas ir Vytau
tas Nakas, vaidybiniai 
skirtingai interpretuoda
mi.

Aleksandras Kučiū- 
nas, ilgametis Liet. Ope- 
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ANTANO MUSTEIKIO
ROMANAS

Visuotinai jau esam 
šnekėję ir peršnekėję, 
kad svetur gyvenančių lie
tuvių prozininkų eilėse 
bene paskutinis bus Ka
zys Almenas, ir tas pats 
jau pradėjęs savo naujas 
knygas leisdinti Vilniuje, 
nebe svetur.

Gal toks šnekėjimas ir 
nenusako visuotinės tie
sos, bet iš tikro padėtis 
neatrodo džiuginanti ir 
linksma. Kai vyresnieji 
padės plunksną, prozos 
svetur galime ir nebetu
rėti. Todėl džiugina, kai 
į prozininkų gretas atei
na nauji žmonės, tegu ir 
vyresnio amžiaus, bet su 
geromis intencijomis — 
papildyti romanų lenty
nas.

Neseniai kaip tik susi
laukėme duoklės iš naujo 
prozininko — Antano 
Musteikio: Lietuviškos 
Knygos Klubas Chicagoje 
išleido jo romaną Kiau
ros rieškučios (259 psl., 
4.50 dol.) Romano auto
rius jau nebe jaunuolis 
(gimęs 1914 m.), ir sunku 
būtų pasakyti, ar jis įsi
tvirtins rašytojų greto
se, ar pasitenkins ta vie
na knyga.

Romano vyriausias vei
kėjas Liudvikas Rimgai
la Lietuvoje buvo moky
tojas dar nepriklausomy
bės laikais, išgyveno oku
pacijas, atsidūrė sve
tur, gilino mokslus Vokie
tijoje ir JAV ir įveikėpa- 
siekti aukštybių — įsi
gijo laipsnius, pasidarė 
profesorium. Dalis nepri 
klausomybės metų, oku
pacijos, bėgimas, kūri 
masis svetur yra pavaiz
duota jau ne viename lie
tuviškame romane, bet, 
tur būt, reikėtų sakyti, 
kad tai ir gerai. Šitaip 
išryškėja, ką yra išgy
venusi ta tautos dalis, ku
ri atsidūrė svetur. 
Tiems, kurie rašo, tai 
yra pažįstamas gyveni
mas, kiekvieno maždaug 
skirtingas ir savitai pri
statomas. Taigi vaizduoja 
masis gyvenimas yra au
tentiškas ir lietuviams 
savas, ir gerai, kad ra
šytojai, svetimoje aplin
koje gyvendami, nepasi
duoda įtakai semtis sul
čių iš tos svetimos kas
dienybės , kur nebėra lie
tuvių.

A. Musteikio romanas 
yra perdėm lietuviškas. 
Dar ir suręstas jis ypa
tingu būdu. Pamestas 
žmonos, Liudvikas Rim
gaila atvažiuoja iš Ame
rikos į Vokietiją aplanky
ti savo brolio Mečio, ku
ris ilgas laikas gydosi 
Gautingo sanatorijoje (ro. 
maną baigiant, ten ir 
miršta). Liudvikas jam 
pasakoja savo gyvenimą 
ir tai sudaro romaną. 
Pradedant ir baigiant sky
rius, abu broliai dar pa
sikalba, padiskutuoja, ir 
tuose, sakytume, skyrių 
rėmuose išryškėja Me
čio gyvenimas, sveikatos 
padėtis, jo pažiūros įkai 
kuriuos klausimus, jo 
meilės istorijos. Tokie 
skyrių rėmai, kuriuose 
dar išryškėtų vienas vei
kėjas, mūsų romanams,

tur būt, naujiena, įves
ta kaip tik A. iMusteikio.

Kitas ir dar labai rim
tas A. Musteikio nuopel
nas yra graži, stilinga 
kalba, kokios mes nuolat 
pasigendame saviškėse 
knygose. Skaitai ir nie 
kur neužkliūvi, plaukia 
sakinys po sakinio, kaip 
per lygų ledą. Ir retes- 
nį žodį dar užtiksi, tin
kamai įjungtą ir teikian
tį sakiniui daugiau vaiz
dingumo. Malonu tokią 
knygą skaityti.

Deja, ta retai tokia gra
ži kalba dar nepasako, 
kad "Kiauros riešku
čios" turi būti geras ro. 
manas. Romane daug 
žmonių, daug įvykių, bet 
atrodo, kad rašytojas ne 
pajEGė visa tai paversti 
išraiškiu meno kūriniu. 
Kiekvienas vaizduojama
sis žmogus gyvena savo 
atskirą gyvenimą, ateina 
į sceną, pabūna joje vie 
nas ilgiau, kitas trum
piau ir išeina, nepalikęs 
jokių savo buvimo pėd
sakų, niekuo neprisidė
jęs prie veiksmo, patys 
neišryškėję ir kitų neiš
ryškinę ar nepadėję 
jiems išryškėti.

Štai imkime tą vyriau
siąjį, Liudviką, kuris pa
sakoja savo gyvenimą. 
Jis pasakoja pirmuoju as
menų, o tai yra tokia for
ma, kuri daugiau rei
kalauja iš rašytojo ir pa
deda veikėjui plačiau at
siskleisti. Tačiau jeigu 
duotume kam nors užda
vinį aptarti, kas tai per 
žmogus, turėtume pripa
žinti, kad uždavinys bū
tų sunkus. Buvo gimna
zistas, studentas, kaip ir

(Nukelta į 6 psl.)

NAUJA JURGIO 
GLIAUDOS KNYGA

Jurgio Gliaudos novelių 
rinkinys "TAIKOS RY
TAS”, išleido Nida. Rinki
nyje sudėta penkiolika no
velių. Jų tarpe trys "Dir
vos” novelės konkurse pre
mijuotos novelės: "Lošėjų 
ratelis”, "šalia milžinų” ir 
"Žaizdre”. Kitos novelės: 
Taikos rytas, Sprendimas, 
Gyvi, gyvi!, Nelauktas laiš
kas, Prie Amerikos vartų, 
Stirnų medžioklė, Gal būt 
fantastinis pasikalbę j imas, 
Trisdešimt sidabrinių, Vie
sulas, šermukšnio kekės, 
Surastas prisikėlimas ir, ei
lės — Po audros. Knygoje 
230 pusi. Kaina — 4 dol.

"Taikos rytas” yra bene 
devynioliktoji šio autoriaus 
knyga. Rinkinį puošia dail. 
Vikt. Bričkaus nupieštas 
viršelis. Leidėjo adresas: 
"Nida Press”, 1 Ladbroke 
Gardens, London, Wll, 2 
PU Great Britam.
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tūkstančiai, buvo mokyto
jas, vieną kitą nuotykėlį 
turėjo okupacijų metais, 
bėgo, ruošėsi doktora
tui, dėstė mokyklose, be
je, vedė Karoliną ir išsi
skyrė — žmona pabėgo 
pas praturtėjusį pažįsta, 
mą. Bet tai tėra tik bio
grafinių faktų registra
vimas, Jo gyvenime ne
mažos reikšmės galėtų 
turėti Karolina, jo žmo
na, bet ir ji Liudvikui tik 
tai lyg koks praeivis. Pa
tiko, pasiglamžė, buvo 
lyg ir varžovas pasipai
niojęs, bet vistiek jie su 
kūrė porą ir gyveno sau. 
Ta Karolina ne kokia 
nors silpnaprotė, bet že
mės ūkio akademijos stu
dentė, o kai bėgant iš 
Lietuvos prie jūros su ja 
mandagiai pakalba dailus 
studentas, iš jos pokal
bio su vyru atrodo, kad ta 
inteligentė ryžtųsi jau 
spiauti į viską ir drožti 
paskui saulėje įdegus į vy
ruką. Kai Vokietijoje jie 
yra priversti išsiskirti, 
Liudvikas tiesiogužmirš- 
ta savo žmoną, kol vėl ne
tyčia suranda.

Gal ir negalima būtų no
rėti, kad kiti romano vei
kėjai plačiau atsivertų 
prieš skaitytoją, kai kny
ga skirta Liudvikui pa
sipasakoti savo gyveni
mą. Tačiau,net jei ir taip 
galvotume, tam Liudvi
kui negalime atleisti, kad 
nenorėjo ar varžėsi 
mums pristatyti savo 
žmoną, kas ji per paukš
tis. Dialogo gabaliukas 
šen, gabaliukas ten, ypač 
kai Karolina išdrįsta pa
rodyti savo nepasitenkini

Music
Band / Organ / Piano

Foreign Languages
French / German / Spanish

Skills
Mathematics / Language Arts Electives

BOARDING for Boys Only in Grades^^ Accepted.

DAY SCHOOL for Boys & Girls in Grades 1-9

MODIFIED CADET PROGRAM 
NONGRADED ELEMENTARY SCHOOL

Small Classes»Special Talents Developed

Fine Arts
Creative Dance / Drama / 

Music / Art

For More Information, vvrite — Sister Mary Albert Fortkort, O.S.F.

Stella Niagara Education Park 
4421 Lower River Road / Stella Niagara. NY 14144 

or Call (607) 692-8365 or 754-4311

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

mą, bet tiek toli gražu ne 
užtenka žmogaus charak
teristikai. Skaitytoją var
gu įtikins ir tas lemia
mas Karolinos Rimgailie - 
nės žygis — pasiimti vai 
kus ir išeiti gyventi pas 
nuostabiai praturtėjusį 
Kriaunaitį - Crewnight. 
Jei jie būtų kur nors ar
ti vienas kito gyvenę, daž 
nai matęsi ar bent susi- 
rašinėję, jau lengviau 
būtų suprasti tą žygį.

Kad Kriaunaitis suge
bėjo praturtėti, gal ir nė
ra ko stebėtis. A. Mus
teikio romano ir kai ku
rie kiti sugeba savo 
veiksmais parodyti fan
tazijos. Štai buvęs mo
kyklos inspektorius Al
binas Raudonikis pasida
ro bolševiku, paskui vo
kiečių karininku ir aps
krities komendantu. Jo 
brolis Alfa dar spalvin
gesnės fantazijos kurtas, 
be kita ko, Amerikoje ga
minęs bombas.

Romanuose vaizduoja
mieji žmonės paprastai 
būna kam nors reikalin
gi. "Kiaurose rieškučio
se" yra toksai Juozas 
Mitkus, pasirodąs iš pat 
pradžių ir dar keletą kar
tų vėliau. Kam jis reika
lingas? Galima būtų tik 
spėti. Kadangi jis turine 
blogą liežuvį, tai spėtu
me, kad jis reikalingas 
padėti Liudvikui pasi
švaistyti tuščiais žo
džiais. Kai tik Juozas ir 
Liudvikas susitinka, tai 
ir šaudosi sau šitaip:

"Iliuzijos yra mūsų ba
naliausias priešas".

"Man teberūpėjo atsi- 
gniaužti:

"Tai yra žinoma nuo 
seno, nuo Neanderthalio

DIRVA
,.. Bent nuo Egipto clvi- 
liacijos laikų".

"Jos ypatingai pavojin
gos humanitarams".

"Apie save kalbi".
"Apie tave, brolyti! 

Kad tave zuikis subady
tų!

"Aš neradau tinkamų 
žodžių, o jis tęsė:

"Iliuzijos dera su kū
ryba kaip ugnis su van
deniu".

"Ir tu pats greit pa- 
riestum kojas — be ug
nies ir vandens".

"Tai tiesa. Bet sumai
šyk juos, ir negausi nė 
jovalo", ir t.t.

Žmonių, kurių reikalin
gumo klausimas sunkiai 
sprendžiamas, yra ir dau
giau. Būdingu pavyzdžiu 
galėtų eiti Nijolė, kurią 
Liudvikas sutiko pabėgi
mo iš Lietuvos kelionėje. 
Ji pasakojosi, o Liudvi
kas šį tą vis burbteli, daž
niausiai klausimą, skati
nantį dar daugiaupasa- 
kyti. Panašu į reporterio 
pasikalbėjimą.

Tiesa, Liudvikas pri
sipažįsta broliui, kadple- 
pėjimu užsidirbąs duoną. 
Dėl to jis ir plepa šį ir 
tą, užmiršdamas geriau 
supažindinti su tais žmo
nėmis, kurie privalėjo 
jo gyvenime turėti dide
lės reikšmės (pvz., žmo
na) ir išvesdamas į sce
ną visokius nereikalin
gus pašaliečius. Jeigu A. 
Musteikis iš romano bū
tų išmetęs visus nerei
kalingus plepius ir paryš
kinęs, kas būtina, turbūt 
daugiau džiaugtumės. 
Kai kur tas reikalas ryš
kinti pagrindinių veikėjų 
gyvenimą tiesiog šaukia
si dangaus keršto. Pabai
gai galėtume suminėti 
vieną tokią didelę smulk
meną. Gimė Rimgailoms 
duktė, ir žinote, kiek tam 
įvykiui atžymėti paskirta 
knygoje eilučių? Ketu
rios su puse! Gimė sū
nus — jam paskirta vie
na eilutė. Žmona išsiga
beno abu vaikus, išvažiuo
dama pas kavalierių ir tų 
vaikų tėvas pasakojime 
tik vienu sakiniu teprisi
mena savo Giedrutę ir 
Gintarėlį! Išeitų, kad tie 
vaikai jam tiek buvę, tiek 
nebuvę. Kaip gi tą žmo- 
gų-tėvą tada suprasti? 
Žinome, kad Liudvikas 
yra mokslų daktaras, o 
mokslininkai, kaip anek
dotuose pasakojama, daž
nai būna išsiblaškę ir vie 
toj kiaušinio išverda laik
rodį. Bet Liudvikas neat
rodo toks esąs. Matyt, 
romano autorius išsi
blaškęs rašė savo kūrinį, 
tai ir spragos taip aiš
kiai kyšoja.

K. Abr.

CARMEN...
(Atkelta iš 5 psl.) 

ros meno vadovas ir di
rigentas, prityręs muzi
kas, šios operos pastaty 
mą pakėlė į neilinį lygį. 
Malonu buvo klausytis 
mūsų ir svetimtaučių ko 
mentarus, kurie labai pa 
lankiai įvertino operos 
kolektyvo ir dirigento su 
gebėjimus.

A. Gečas ir A. Step- 
hens rūpestingai paruo
šė chorus, kurie puikiai 
skambėjo. įvykę nežy
mūs orkestro ir choro ne- 
suderinimai, nesumaži
no įdėto darbo vertės. 
Pašaliniam labai lengva 
kalbėti apie įvykusius 
nesklandumus, tačiau kai 
už ilgesnės su orkestru 
repeticijas reikia sumo
kėti orkestrui apie 1000 
dol. už valandą, tai ge

riau nutilti ir savo kri
tiką atidėti kitam kartui. 
Puikūs spalvingi ansamb 
lio kostiumi (Lyric Ope 
ros), ypač moterų daug 
prisidėjo prie neeilinio 
operos pastatymo,kuris, 
man atrodo, savo sceho- 
grafija, apšvietimu, ge
rų solistų sąstato parin
kimu su gabiu meno va
dovu priešakyje, labai 
priartėjo prie Amerikos 
žymesnių operų pastaty
mų. Šie duomenys pavi
liojo mane nueiti dar 3- 
čią kartą pažiūrėti spek
taklio.

Operos režisūra nebu
vo pakankamai užbaigta. 
Dalia Juknevičiūtė, kai
po režisūros konsultan
tė, per keletą savaičių ne
galėjo pertvarkyti visų 
režisūros detalių.

Scenos reikalų vado
vas K. Oželis, apšvieti
mą tvarkė — K. Cijflnė- 
lis. Dailininko Adolfo Va- 
leškos dekoracijos atiti
ko operos stilių. Jos bu
vo puikiai atliktos ir su-

WANTED
TO LEASE

TRUCK, OWNER 
OPERATOR

TO MOVĖ MOBILE 
HOME LOCALLY

C. G. GRAND CONST. 
CO.

919 WY0MING AVĖ. 
WY0MING, PA. 

717-683-1101
(34-39) 

Pirkite mieste nuo pirmadienio iki 
penktadienio 10 iki 7 v. v., 
šeštadienį iki 5:45 vai. p. p., 
įkyriuose iki 9:30 vai. vak.
Mes duodame ir keičiame
Eagle Stamps

^
mayco 
budget 
stores

Specialus pirkinys! 
Vyrų ir jaunuolių 
polyester megztos 
kelnės

4.99
Be priekaištų 12.99-14.99

Pasinaudokite šiuo didžiuliu 
pasirinkimu megzto audinio vyriškų 
kelnių. Didelis pasirinkimas lygių 
spalvų, taip pat mėlynos, smėlio, rudos 
ir kt. Priedo daugelis naujų ir 
viliojančio piešinių. Dydžiai 28-38 
liemens yra įvairių ilgių. Budget Men’s 
Clothing visuose krautuvėse.

maniai išdėstytos. Ypač 
didelį pasigėrėjimą sukė
lė pirmame ir ketvirta
me akte permatoma užuo
laida, apibarstyta stili
zuotomis gėlėmis, kuri 
apšviesta atrodė kaip mi
ražas, besiruošiantis iš
nykti, kaip brangus fan
tastiškas gobelenas, ku
ris man suponavo ne tik 
spalvingą Carmenop. mu
zikos grožį, bet ir spal
vingus personažų charak
terius.

MATERIAL HANDLERS
2 shifts open, 8 a. am. to 4:30 
p. m.; 4:30 p. m. to I a. m., $2.55 
4o start, 9c night premium. Four 
increases Ist year. Company ben
efits. Overtime avaliable. Apply 
in person 9 to 3 p. m., W- T. 
Burnett & Co., 353 Montiyedeo 
Rd. & B. & ORR, Jessup, Md., 
E.O.E. (36-40)

OPENJNGS FOR 
GRINDER HANDS 

I.D.-O.D. SURFACE 
GRINDERS 

TURRET LATHE 
E.D.M. OPERATOR 

Apply 
RETOLL MACHINE CO. 

13640 ELMIRA 
(Schaeffer Plymouth Area) 

Detroit. Mich.
(34-39)

WANTED AT ONCE 
DIEMAKERS

Mušt be experience on 
progressive dies.

Good benefits, overtime. 
DETROIT, MICH. 

313-962-1055
(34-38)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

or
IST CLASS SKILLED 

SHEET METAL PROTOTYPE 
and 

SAMPLE MAKERS 
Mušt have layout experience. 

Steady work and gringe benefits. 
M1NOW1TZ MFG. CO. 
27941 Groesbeck Hwy.
Roseville, Mich. 48068 

An Equal Opportunity Employer 
(36-31)

1973 m. gegužės 11 d.
1 ■ 1 1 I

• Neolithuanų žinfart. At' 
šventę auksinę, sukaktį rei
kia pradėti galvoti apie va
saros stovyklą, šiais me
tais vasaros stovyklą ruo
šia Vyr. Valdyba. Laikas 
numatytas nuo 1973 m. 
rugpiūčio mėn. 27 iki rug
sėjo 3 d. Stovyklai pasibai
gus ten pat šaukiamas 
Korporacijos suvažiavimas. 
Kol kas stovyklai vieta nu
matyta Wiscansin.

Smulkesnė programo bus 
paskelbta vėliau.

Tad visi kolegos ir kole
gės prašomi šiais metais 
savo vasaros atostogas de
rinti prie stovyklos laiko ir 
kai tik bus paskelbta smul
kesnė programa registruo
tis.

Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

J M FIELDS
Now hiring Snack Bar Mgrs. 
and counter help. Many open- 
ings availible in Phila & South 
Jersey Area. Good starting sala
ry, pleasant working' conditions, 
with paid vacations. Call or 
write for appointment — Mr. N. 
Pawlowitz — care of J M. 
FIELDS, 700 Lancastor Avė., 
Wayne, Pa. 19087 — 687-6580.

(35-41)

AUTOMOTIVE
2 MF-CHAN1CS
1 METAL MAN 

Experienced. Paid vacation. Blue 
Cross & Blue Shield, uniforma fur- 
nished. All Co. benefits. c-xc. working 
conditions. Apply in person to Mr. 
Bob Langsbaw.

KIRKWOOD DODGE 
4800 Kirkwood Highway 

Newport, Dela.
(36-40)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

VISI DALYVAUKIME LB 
RINKIMUOSE

š. m. gegužės 19 ir 20 d. 
d. vykdomi rinkimai į JAV 
LB Tarybą ir tuo pat laiku 
renkami atstovai į PLB sei
mą Washingtone.

LB Clevelando Apylinkės 
rinkimų komisija išsiunti
nėjo visiems lietuviams 
balsavimo lapelius. (Taupu
mo sumetimais jdėti ir pri
minimai dėl bendruomenės 
solidarumo mokesčio).

Balsuodamas laišku, bal
suotojas pasirūpina du vo
kus. Balsavimo kortelę, at
žymėjęs pasirinktus kandi
datus, deda į voką, kurį už
lipinęs deda į antrą voką, 
adresuojamą rinkimų komi 
sijos duotu adresu, šiame 
antrame voke turi būti ir 
siuntėjo-balsuotojo pavar
dė ir adresas. Be balsuoto
jo adreso balsavimo kortelė 
negalioja. Balsavimo laiš
kas turi būti pasiųstas ne 
vėliau gegužės mėn. 20 d.

Adresuojamajame voke 
gali būti dedami ir kelių 
balsuotojų vokai su balsa
vimo kortelėmis, tik tuo at
veju ir jų visų pavardės ir 
adresai turi būti adresuo
jamajame rinkimų komisi
jai voke.

Savaime aišku, ne visi 
Clevelando lietuviai gavo 
išsiuntinėtus balsavimo la
pelius. Tai atsitinka dėl pa
sikeitusių adresų ar dėl ki
tų priežasčių.

Visais rinkimų reikalais 
prašoma kreiptis j rinkimų 
komisiją šiuo adresu: Rin
kimų Komisija, 17904 
Ingleside, Cleveland, Ohio 
44119, tel. 486-9165 (4-6 
vai. p. p.).

Rinkimų dienomis bus

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:
798 EAST 185th STREET 

Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE 

Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE

At Superior — (Near Rapid) 
Telephone 681-8100 •

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 1 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRA DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnūs William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

Praeitą šeštadieni Clevelando skautijai buvo pristatyta naujoji
Lietuvių Skautų Sąjungos vadovybė. Iš kairės ASS pirm. s. S. Ged
gaudienė, LSS Tarybos pirm, vs A. Saulaitis, LSS Seserijos vyr. 
skaut. vs L. Milukienė ir LSS Brolijos vyr. skaut. vs P. Molis.

V. Bacevičiaus nuotrauka

CLEVELANDO SKAUTIJA RUOŠIASI

JUBILIEJINEI STOVYKLAI
Lietuvių Skautų Sąjun

gos vadovai, lydimi Cle
velando skautų grupės, 
gegužės 5 d. apžiūrėjo 
Beaumont stovyklavietes 
netoli Clevelando ir su
sitarė su BSA vadovybe 
dėl stovyklavimo sąlygų. 
Po to visa delegacija ir 
palydovai susitiko pas p. 
p. Kersnauskus, kur bu
vo nuoširdžiai pavaišinti 
p. Kersnauskienės ir Ne
ringos tuntininkės sktn. 
N. Kersnauskaitės.

Vakare LSS Tarybos 
pirmininkas vs A. Sau
laitis ir visų S-gos ša
kų vadovai turėjo pasita
rimus su Clevelando 
skautijos atstovais. Da
lyvavo 60 asm. Sueiga įvy
ko J. ir Beg. Nasvyčių 
apartamentuose Beacon 
Hills.

Po trumpų svečių pra
nešimų buvo pristatytas 
Clevelando skautų ir

įsteigtos rinkimų būstinės 
Šv. Jurgio ir Naujosios pa
rapijos patalpose. Būstinių 
veikimo laikas bus paskelb
tas vėliau.

Rinkimų Komisija 

skaučių mecenatas, VI. 
Šniolis, kurs yra paža
dėjęs finansuoti vieno 
skauto iš užjūrių kelio
nę į Jub. Stovyklą.

Vs A. Šenbergienė ta 
proga įteikė Seserijos ir 
Brolijos Vyr. Skautinin
kams po $2250.00 iš pra
eitais metais mirusio s. 
B. Rėkaus palikimo. Ve
lionis, kurs visą savo gy 
venimą buvo aktyvus 
skautas, buvo pagerbtas 
susikaupimo minute.

S-gos vadovybei pagei
daujant, Clevelando skau- 
tija apsiėmė nelengvą 
naštą: suorganizuoti ir 
pravesti Jub. Stovyklos 
maitinimą ūkio būdu. Po 
ilgų "svarstybų" buvo su 
daryta tiems reikalams 
komisija (Pirm. s. J. Bud
rienė, transporto vado
vas J. Pažemis ir komi
sijos nariai —Pilėnų tun
to skautų Tėvų Kom. 
pirm. J. Gudėnas ir na
rė L. Nagevičienė. Be to 
iš Skautų Akademiku i ko
misiją įeina fil. ps. A. 
Juodikis ir Giedrius Laz
dinis). Tikimasi, kad 
ūkio būdu patiems gami
nantis maistą, galima 
bus pigiau išsiversti ir 
geriau prisitaikinti prie 
mūsų jaunimo skonio.

Sueigą pradėjo ir aukš
tuosius svečius pasveiki
no naujoji Clevelando 
skautininkių draugininke 
vs S. Radzevičiūtė. Suei
gą pravedė vs Pr. Kara
lius.

Sueigos dalyviai,prieš 
išsiskirstydami, sudėjo 
100 dol. aukų Clevelando 
Lietuvių šimtmečiui at
žymėti paminklo staty
bos išlaidoms.

Skautininkės, akademi- 
kės ir židinietės suruo
šė kavą su dideliu kiekiu 
skanių pyragų ir sumuš
tinių. t. buvęs

NAUJI AKCININKAI

Balandžio mėn. Lithua
nian Village Naujų Namų 
akcijas įsigijo:

Šukys Printing Co. — 10 
akcijų, kun. Ged. Kijaus
kas — 5, Keneth Markelio- 
nis — 2, Joana Batany iš
keitė senas į naujas — 4, 
Juozas Margevičius, turįs 
12 vaikų iškeitė 1-ną seną 
akciją į naują ir, sužavėtas 
mūsų namų, pirko kiekvie
nam vaikui po 1-ną akciją
— 13, Juozas Pikturna iš
keitė — 3, France Koncies 
(Končius) iškeitė — 15, 
Thomas Pons (Pangonis)
— 10, Niek J. Rakas iškei
tė — 4, Alfred ir Izabelė 
Preikšą iškeitę 2 ir pirko 
(10) — 12, Wrank ir Albi
na Rudd (Rudzinskas) pir
ko —10, Rimas Aneliaus- 
kas ir Matilda Stasaitė — 
1, Nellie Arunski sena Vy
čių veikėja — 5, Vladas 
Kaunas pirko sūnui Riman-

i CLEVELANDO VYRŲ OKTETO
Į 1OO DAINŲ

MARATONAS
8 ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS 12 D.,
i ČIURLIONIO ANSAMBLIO NAMUOSE
I PRADŽIA — 7 vai. vakaro. PABAIGA — 2 vai. ryto

ĮĖJIMAS — $3.00 SUAUGUSIEMS; $1.50 STUDENTAMS.
ATEIKITE KADA GALITE — IŠEIKITE KAI ATSIBOS.

Vs. A. Šenbergienė {teikia Seserijos vs L. Milukienei dalį a.a. 
s. B. Rėkaus palikimo 2250 dol. Iš kairės: vs L. Milukienė, vs P. 
Molis, vs A. Šenbergienė, jvs V. Petukauskas ir s. A. Muliolienė. 

V. Bacevičiaus nuotrauka

Skautų mecenatas VI. Šniolis pažadėjo vienam skautui apmokėti 
kelionę iš užjūrio kraštų į Jubiliejinę lietuvių skautijos stovyklą, 
kuri {vyks gražioje amerikiečių stovyklavietėje netoli Clevelando 
š.m. rugpiūčio 19-29 d.d.d. Vidury stovi LSS Tarybos pirm, vs A. 
Saulaitis ir vs Pr. Karalius. V. Bacevičiaus nuotrauka

tui — 2, Vytautas Neįma
nąs papildomai — 3, Zig
mas Peckus 1 iškeitė ir 1 
pirko — 2.

Be to, senas Lietuvių sa
lės akcija iškeitė į naujas 
22 šeimos už $1005.00.

Viso parduota akcijų per 
balandžio mėn. už 3523 dol.

Lithuanian Village, Inc.
Direkcija ir Finansų K-ja

• S. Nijolė Kersnauskai- 
tė, Neringos tunto tuntinin- 
kė, Clevelando Neringos 
tunto skaučių vardu dėkoja 
Dirvai už garsinimą Kaziu
ko mugės ir atsiuntė auką 
lietuviškai spaudai paremti 
20 dol.

Už auką nuoširdžiai dė
kojame.

• Jonas Švarcas, turintis 
virš 20 metų prityrimo au
tomobilių taisyme ir dažy
me, vėl atidarė savo dirbtu
vę Ohio Auto Body and 
Frame, 35571 Vine Street, 
Eastlake, Ohio. Tel. 942- 
8038. '

PARDUODAMAS NAMAS
Mūrinis, vienos šeimos, 

dvigubas garažas prie E. 
185 St. Arti prekybos cent
ro, mokyklos ir autobuso. 
Parduoda savininkas. Skam 
binti 3-7 vai. vak. tel.: 
486-6540. (35-38)

IŠNUOMOJAMAS KAM
BARYS lietuvei pensinin
kei moteriai. Netoli’ East 
185 gatvės. Galima naudo
tis virtuve ir kitais pato
gumais. Taipgi savininkė 
gali pagaminti maistą, jei 
asmuo pageidautų. Skam
binti savaitės dienomis po 
5:30 vai. vak. tel. 481-7081. 

(37-38)

• Clevelando Vyrų Okte
to maratonas įvyks gegu
žės 12 d., Čiurlioniu An
samblio namuose. Pradžio 
7 vai. vakaro, pabaiga 2 
vai. ryto. Koncerto metu 
svečiai patogiai sėdės prie 
staliukų ir galės gaivinti 
sielą daina, o kūną savo 
mėgstamu gėrimu. Durys 
bus atrakintos 6:30 v. v. 
Svečiai kviečiami ateiti bet 
kuriuo laiku ir išklausyti 
dalį programos ar visas 
septynias.

• Clevelando lietuvių 100- 
čio šventinimas įvyks sek
madienį, gegužės 13 d.

Programa: 10 vai. pamal
dos Nauj. parap. bažnyčio
je. Po Mišių — paminklo 
pašventinimas.

4 vai. p. p. — banketas- 
koncertas viršutinėj salėj.

šv. Mišias laikys ir pa
minklą šventins Clevelando 
vyskupas Auxiliaras Wm. 
N. Cosgrove. Visose apei
gose dalyvaus ir pamokslą 
pasakys Jėzuitų Provinci
jolas kun. Ged. Kijauskas, 
SJ. Organizacijos prašomos 
dalyvauti su vėliavomis.

Namą parduoda savinin
kas, Tudor kolonialinio sti
liaus. 3 mieg., mažas kabi
netas, valgomasis, didelė 
virtuvė ir pusryčiams vie
ta, darbo kambarys, kili
mai, užuolaidos, pilnai 
įrengtas rūsys, 2 aut. ga
ražas, pastogės aukštas, 
kietmedžio grindys. Namas 
šiaurėje nuo Lake Shore 
Blvd. ir Nauj. parapijos 
bažnyčios. Apie 30,000. Tel. 
481-0271. Tik suinteresuoti 
tesikreipia. (34-37)

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas Čipkus Realty, 316Q1 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau-, 
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenj tel. 531-2211.

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės j V. Giedraitį, tel. 
914-6835.

MACHINE OPERATORS 
TURRET LATHE 

TOLL RM. ENGINE LATHE 
BRIDGEPORT MILL 

O.D. AND I.D. GRINDERS 
TOOL AND C-UTTER 

GRINDERS
2 yrs. exp. minimum required. Now 
hiring, lst, 2nd or 3rd shift. Excel- 
lent company paid benefits. Pay 
commensurate with exp.

Also 
HIRING RETIRED or PART TIME 

HELP 
AGE NO LARRIER 

REXNORD 
AEROSPACE VALVE DIV. 

313 G1LLETT ST.. PAINSVILLE. O. 
CLEVELAND 216-946-9147 

PAINESV1LLE 2 16-352-3319 
An Equa) Opportunity Employer 

(34-401

Hiring now experienced men for 
lst & 2nd Shift

FOR NEW LAMMINATING & 
FABRICATING DEPT. 

also needs 
SHEAR OPERATORS 

and 
1NSPECATORS 
lst & 2nd Shift 

ENAMEL PRODUCTS CO. 
(Off Memorial Shorevvay) 

341 Eddy Rd.
Cleveland, Ohio 44108 

216-45 1-13 13 Mr. Walters 
(36-42)

W0MAN
Mature and steady. Age 30-50. To 
fili and pack orders light small items. 

APPLY IN PERSON 
OR PHONE 216-621-1514. 
Between 10 a. m. to 5 p. m.

Ask for SHIRLEY 
CORONET 

812 HURON RD. 
(Caxton Building) 

CLEVELAND. OHIO
)37-39)

PLASTICS

Due to plant expansion our chemica! 
plastic division, located in suburban 
Troy, needs the following personnel:

MAINTENANCE DEPT.
Machine Repair-Electrical Journey
man status not required. Mušt have 
3 to 5 yrs. experience. Second and 
third shift openings. Maximum $5.05 
plūs shift premium.

MOLD REPAIR
Second and third shift openings. 3 to 
5 yrs. experience. Mušt be throughlv 
competent in mold repair. Maximuiu 
rate $4.80 plūs shift premium.

MOLDING DEPT.
Machine Adjuster 3 to 5 yrs. experi- 
ence. Maximum rate $4.65 plūs shift 
premium. Openings on all shifts.

• PAINT SETU P
Decorating, mušt have automatic and 
hand equipment experience.

BENEFITS—OVERTIME 
APPLY IN PERSON OR CALL:

GENERAL TIRE & 
RUBBER CO.

1955 Stephenson Hwy., 
Troy, Mich. 48084 
Phone: 313-689-0120, 

extension 4
An Equal Opporlunitv Employer 

(36-381

AUTO

MECHANICS
Immediate openings in new modern 
shop. Mušt have at least 10 years 
experience. $5.7 5 flat hourly rate 
plūs many company benefits. Appli- 
cants will not lose their vacations 
this year. Excellent working condi
tions. Apply to service manager

Maplecrest Lincoln-Mercury, 
2800 SPRINGFIELD AVĖ. 

UNION, N. J. 
201-964-7700



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
ALT S-GOS CHICAGOS 
SKYRIAUS NARIAMS

Š.m. gegužės 18 d. (penk
tadienį), 7 v. v., L. T. Na
muose (6422 So. Kedzie 
Avė., Chicago) šaukiamas 
visuotinis skyriaus narių 
susirinkimas. Dienotvarkė
je: atstovų į Sąjungos Sei
mą, įvyksianti gegužės 26- 
27 d. Detroite, rinkimas ir 
kiti svarbūs organizaciniai 
reikalai. Visi skyriaus na
riai ir narės prašomi būti
nai dalyvauti. Nariai ilges
nį laiką nemokėję nario mo
kesčio, prašomi šiame su
brinkime šią garbės skolą 
organizacijai sumokėti.

• New Yorko Lietuvių 
Gydytojų Draugijos narių 
susirinkimas įvyko balan
džio 28 d., dr. P. ir E. Le- 
geckių namuose, Jamaica, 
N. Y. Į naują valdybą iš
rinkti! dr. V. Avižonis, 
pirm., dr. R. šnipas, vicep., 
dr. L. Giedraitienė, dr. B. 
Jankauskas ir dr. A. Geld- 
nerienė. Į revizijos komi

Prof. STASIUI ŽYMANTUI

mirus,

jo žmoną MARILĘ BIRŽIŠKAITĘ

-ŽYMANTIENĘ

nuoširdžiai užjaučiu

Jonas P. Lenktaitis

Mielam Prieteliui
A. A.

JUOZUI č E S Ė K U I
mirus, jo mylimą žmoną APOLONIJĄ, dukterį 
LILĘ NAKROŠIENĘ ir sūnų ALGIMANTĄ nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Bronius ir Gražina MakaiČiai

siją: dr. J. Didžpinigaitis, 
dr. A. Narvidas ir dr. J. 
Trojanienė.

Dr. V. Avižonis skaitė 
paskaitą tema — naujas 
kataraktos operacijos bū
das ir dr. S. žadeikienė- 
Kerpytė tema — Laborato
rija automatizacijos pu
siaukelėje. Po paskaitų bu
vo gyvos diskusijos. Ponia 
E. Legeckienė svečius pa
vaišino. Susirinkime daly
vavo gydytojai su šeimo
mis. Į Chicagoj įvyksiantį 
PLG S-gos suvažiavimą pa
sižadėjo vykti visi valdybos 
nariai.

• LB Washingtono apy
linkėje krašto valdybos ir 
atstovų į PLB seimą rinki
mai bus pravesti laiškais. 
Iki gegužės 15 d. bus iš
siuntinėti balsavimo lape
liai visiems apylinkės lietu
viams, kurie yra valdybos 
turimame sąraše. Kas iki 
to laiko negaus, gali kreip
tis į rinkiminę komisiją: 
pirm. J. Vitėnas (7910 Liv
ingston Rd., Oxon Hill, Md., 

tel. 248-5262); nariai: E. 
Balienė, M. Dambriūnaitė,
L. Kačinskas ir J. Vaitkus. 
Balsavimo lapeliai turi būti 
komisijai gražinti iki ge
gužės 20 dienos.

• Valė Šukienė, gyv. To
ledo, Ohio, birželio 2 d. 
skrenda į Vokietiją aplan
kyti savo sergančią draugę 
— klaipėdietę, kuri labai 
nukentėjo rusų kariuome
nei užimant Mažąją Lietu
vą.

Ta proga V. Šukienė žada 
aplankyti ir Austriją, Švei
cariją ir Italiją.

• Vincas Rinkevičius, 
Detroito jūrų šaulių švy
turio kuopos fin. sekreto
rius, kuopos pirmininko 
Mykolo Vitkaus pavestas, 
atsiuntė Dirvai 20 dol. kaip 
auką spaudos palaikimui 
ir dėkoja už šauliškų rei
kalų kėlimą Dirvoje.

Už auką nuoširdžiai dė
kojame.

E. ST. LOUIS
PAVASARIO 
PARENGIMAS

Pavasaris visų ir vi
suomet yra laukiamas. 
Vieniems jis atbėga kaip 
sriuvantis kalnų upelis, 
kitiems kaip galingas iš- 
silaužimas iš žiemos le
do. Bet kaip ir kam jis 
beateina, jis žymi gai- 
vaistį, atbudimą, gyvy
bę. ALT Sąjungos East 
St. Louis Apylinkės sky
rius šį pavasario atėji
mą atžymi tradiciniais 
pavasario parengimais.

Toks parengimas 
įvyks ir šiemet gegužės 
mėnesį 19 dieną 7 vai. 
vakaro ponų Vaitkų sve
tainėje "European Inn”. 
O'Fallon, Illinois. Visi 
vietos lietuviai ir arti
mesnių bei tolimesnių 
apylinkių širdingai yra 
kviečiami atsilankyti. Už
kandžiai bus skaniai pa
ruošti ir puiki nuotaika 
duos progos visiems su
sibėgti draugėn bei pasi
džiaugti vėl vienu gyve
nimo pavasariu.

Prie viso kito dar bus 
įdomi programa paruoš
ta — muzikos ir gyvo žo
džio. Yra sukurta talentin
gų gražių deimančiukų, 
kurie žmogaus sielą už
griebia ir pradžiugina. 
Tad aplankykime vieni ki
tus, o toks aplankymas 
tėra svečioje šalyje įma
nomas tik suėjus drau
gėn, nes nebegyvename 
toj pačioje gatvėje visi 
ar miestelyje.

Visi prašomi ir kvie
čiami yra atsilankyti ir 
savo pažįstamus atsi
vesti. Tad ne sudiev, o 
iki pasimatymo. (b)

TORONTO
VIENU BIČIULIU 

MAŽIAU
ŠEŠTADIENĮ dar buvo 

kukliai smagaus dzūkiško 
mosto. Įgimtas švelnumas 
veržėsi iš kiekvieno žodžio 
ir žvilgsnio, žiūrėjau į gra
žiai pražilusią galvą ir ne
tikėjau laiku.

O sekmadienio ankstyvą 
rytą laikas užvertė gero 
žmogaus gyvenimo knygą. 
Šių metų balandžio 29 d. su
stojo šviesaus bičiulio šir
dis.

Adomas Urnavičius gimė 
prieš 67 metus Jiezno valse. 
Sobovos km. Bet toje gra
žioje Lietuvos dalyje pra
bėgo tik Adomo jaunosios 
dienos. Kuklus darbas V. R. 
Ministerijoje, iki pasitrau
kimo iš Lietuvos, pririšo 
Kaune. Ten, šalia darbo 
lankė Vaičkaus vaidybos

LB Detroito lituanistinės mokyklos parengiamojo skyriaus mokiniai su mokytoja Aida Smalinskai- 
te dainavimo pamokos metu. A. Smalinskaitėaktyviaidalyvauja ir visuomeninėje veikloj ir kandidatuo
ja j LB Tarybą. Alg. Astašaičio uotrauka

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
, i i........—i .ANTANAS GRINIUS

LB DETROITO 
LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS 
PRANEŠIMAS

šį šeštadienį geg. 12 d. 
yra paskutinė mokslo metų 
diena. Mokykloje vyks pe
dagoginių kursų ii- aštun
tojo skyriaus egzaminai, 
paskutinės tautinių šokių 
ir choro repeticijos. Todėl 
būtina, kad visi mokiniai 
pamokose dalyvautų.

Sekmadienį, geg. 13 d. 
mokykla dalyvauja LB apy
linkės ruošiamo motinos 
dienos minėjimo programo
je. Dalyvavimas būtinas vi
siems, išskyrus I ir II sk. 
mokinius. Minėjimas vyks 
Lietuvių Namuose 12:15 
vai. Visus tėvus prašome 
laiku atvežti savo mokinius- 
į minėjimą.

Mokslo metų užbaigimo 
iškilmės — meninė progra
ma, dovanų bei pažymėji
mų įteikimas, mokinių dar
bų parodėlė — įvyks geg. 
20 d., sekmadienį, 12:15 v. 
Lietuvių Namuose. Užbai
gimo programoje dalyvauja 
visi mokiniai išskyrus pa
rengiamąjį skyrių. Iškilmė
se mokykla kviečia daly
vauti ir Detroito lietuvių 
visuomenę.

Mokyklos Vedėjas

• Motinos Dienos minėji
mas, kurį ruošia LB Detroi
to Apylinkės valdyba, įvyks 
gegužės 13-tą (sekmadie
nį), 12 vai. Lietuvių Na
muose.

Programą atliks abiejų 
lituanistinių mokyklų jau
nimas, ir trumpą žodį mo
tinoms tars — Danguolė 
Jurgutienė.

Visi kviečiami į minėji
mą atsilankyti ir kartu pa
gerbti motinas.

• Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centro Valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pir
mininkas Antanas Sukaus
kas, vicepirmininkai — Elž
bieta Paurazienė, Jaunutis 
Gilvydis ir Vincas Tamo
šiūnas, finansų sekretorius 
Pranas Polteraitis, sekre
torius Aldona Tautkevičiū- 
tė, sekretorius anglų kalba 
Stefa Brizgytė, atstovas 
pavergtoms tautoms Ber- 

studiją. Gamtos apdovano
tas geru balsu, linko prie 
vaidybos ir dainos.

žmona ir duktė neteko 
vyro ir tėvo, žentas — vy
resnio bičiulio. Dirva nu
stojo skaitytojo.

Būrys Tavo vienminčių 
ir draugų pasigęs Tavęs. 
Kol susitiksim Anapus, te
būnie Tau gera svetimo 
krašto smiltis. 

Al. B-is

nardas Brizgys, atstovas 
pavergtoms tautoms ir se
kretorius adv. Rimas Su- 
kauskas-Sakis. Vadovas de- 
monstrac i j o m s Mykolas 
Vitkus, valdybos nariai: 
Rita Garliauskaitė ir Vik
toras Nakas.

• Į JAV LB Tarybą ir 
PLB Seimą balsavimai 
vyks: gegužės 19 d. (šešta
dienį), Lietuvių Namuose, 
3009 Tilman St. nuo 5 vai. 
iki 9 vai. Gegužės 20-tą die
ną (sekmadienį): prie šv. 
Antano parapijos nuo 9 vai. 
iki 1 vai., prie Šv. Petro 
parapijos nuo 9 vai. iki 7 
vai. ir prie Dievo Apvaizdos 
parapijos nuo 9 vai. iki 12 
vai. Taip pat bus balsuoja
ma ir Lietuvių Namuose 
nuo 11 vai. iki 6 vai.

Detroito rinkiminę komi
siją sudaro: Vytautas Pet
rulis — pirmininkas, Juo
zas Orentas, Stasys Erlin- 
gis, Jonas Matvėkas, Vy
tautas Rugienius, Nariman
tas Udrys, Antanas Šileika, 
Jonas Leonavičius ir Mar
tynas Stonys — nariai. Bal
suojama ne daugiau kaip 
už devynius kandidatus į 
LB Tarybą ir dešimts kan
didatų į PLB Seimą.

*• Etninių grupių festiva
lis šiais metais įvyks liepos 
13, 14 ir 15 d. toje pačioje 
vietoje už Cobo Hali prie 
Detroito upės. DLOC ir 
šiais metais ruošiasi jame 
dalyvauti ir atstovauti lie
tuvius.

• Algis Rugienius, Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapi
jos tarybos ir statybos ko
miteto pirmininkas, grįžo 
iš Floridos atostogų ir vėl 
įsijungė j savo pareigas — 
prižiūri kontraktorių dar
bus.

Praeitą savaitę Statybos 
Fondui aukojo arba pildy
dami pasižadėjimus įmokė
jo: $75.00 Ona ir Jonas 
Bartkai. $200.00 Julija ir 

20771 RYAN 
WARREN. MICH. 48091 

313-536-6242

Pranas Zarankai ir Anelė 
ir Juozas Mikai. Paskutinie
ji savo auką pakėlė iki 
$500.00.

• Dievo Apvaizdos nau
josios bažnyčios šventini
mas ir Kultūrinio* Centro 
atidarymas iš birželio mėn., 
nukeliamas į rugsėjo 8-tą. 
dieną, šventinimo iškilmėse, 
yra pasižadėjęs dalyvauti ir 
kardinolas John Dearden. 
Tai bus didelė šventė, nes 
rugsėjo 8 d. yra bažnytinė 
ir kartu tautinė šventė.

• Romo Kalantos savaitę 
minint, gegužės 20 d. bus 
atlaikytos visose lietuvių 
parapijų bažnyčiose šv. Mi
šios už Romą Kalantą ir vi
sus žuvusius, nukankintus 
ir kankinamus kovotojus 
dėl Lietuvos laisvės.

Visos organizacijos kvie
čiamos tą dieną dalyvauti 
pamaldose ir jungtis prie 
Romo Kalantos paminėji
mo. Rašyti ląiškus: ameri
kiečių laikraščių redakto
riams, prezidentui, senato
riams, k o n g r e smanams. 
Laiškuose kelti Lietuvos 
okupanto žiaurumą, religi
nį persekiojimą ir R. Ka
lantos susideginimą reika
laujant Lietuvai laisvės.

MANAGER
DAIRY & FROZEN FOOD 
Experience necessary on this 
challenging position with op
portunity for advancement. 
We offer a good starting sala
ry & company paid benefits. 
Please apply to our Store 
Manager for details.

( TW0 GUYS
Rte 38 & Cuthbert Rd. 

Cherry Hill, N. J.
An F.qual Opporlunitv t.mptoycr

(36-421

WANTF.D AT ONCE 
IST CLASS SKILLED

TURRET LATHE 
OPERATOR

F.XPERIF.NCED IN CUTT1NG TOOL 
WORK

SUFRACE GRINDERS 
FOR FORM TOOL & QUAL1TY 

WORK

CUTTER GRINDERS
FOR NEW CUTTING TOOLS. 

NO SALVAGE WORK.
Steadv work, top rates & all 

fringe benefits

FALCON TOOL CO

(36-381
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