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SPAUDOS GALIA
Watergate aferos šviesoje

Kaip ir visi didieji įvy
kiai, taip ir Watergate 
afera iškilo į dienos švie
są atsitiktinai. Šeštadie
nio, 1972 m. birželio 17 
dienos rytą pasklidus ži
niai, kad demokratų par
tijos vyr. būstinėje Mia
mi Watergate viešbuty
je buvo suimti ten įsilau
žę penki vyrai, Washing- 
ton Post Columbijos dist- 
rikto žinių redaktorius 
Barry Sussman nuskubė
jo į redakciją ir ten pa
skyrė du atsitiktinai su
tiktus reporterius, kon
servatyviai atrodantį ir 
galvojantį Woodward ir 
apžėlusį Bernstein susi
pažinti su tuo įvykiu. Iš 
pradžių atrodė, kad turi
ma reikalo su eiliniu įsi
laužimu, tačiau patyrinė
jus suimtųjų asmenybes, 
nesunku buvo įtarti jų ry
šius su Baltaisiais Rū
mais. Savaime aišku, kad 
tyrinėjimas sutiko ne
mažai kliūčių ir pykčio, 
bet energija ir pasiryži
mas ilgainiui davė gerų 
vaisių, o redaktoriui ir 
reporteriams Pulitzerio 
premijas, aukščiausius 
Amerikos žurnalizmo at- 
žymėjimus.

Šiandien Washington 
Post ir kitų spaudos or
ganų dėka turime tokį 
vaizdą. Prezidento Nixo- 
no aplinka 1971 metais su
sirūpinusi žiūrėjo į artė
jančius 1972 metų rinki
mus. Viešosios nuomo
nės tyrinėtojai skelbė, 
kad tuo laiku įvykę rinki
mai greičiausiai laimė
jimą būtų atnešę demo
kratų senatoriui Muskie. 
Tas tačiau turėjo konku
rentų. Tų tarpe McGo- 
vern Nixono vyrams pa
tiko labiausia. Ne dėl sa
vo pažiūrų ar asmeny
bės, bet dėl to, kad atro
dė, jog jį lengviausiai bū 
tų galima nugalėti. Jo idė
jos neatitiko daugumos 
amerikiečių skoniui. Sa
vaime aišku, kad reikėjo 
padėti 'savam' kandida
tui. Į tą darbą buvo įtrauk
ti Baltųjų Rūmų saugumo 
specialistai, netrukus 
perėję Prezidentui Per-
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Čiurlionio ansamblis, vadovaujamas muz. A. Mikulskio, prie paminklo giedant Amerikos ir Lietu
vos himnus. J. Garlos nuotrauka

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

rinkti Komiteto žinion, 
atseit — nevaldiškon tar 
nybon. Jei tolimesnė veik 
la būtų pasitenkinusi le
galiom priemonėm, sun
kų būtų ką nors jai pri
kišti. Bet kaipradėtapa- 
dirbinėti laiškus ir įsi
laužta į Watergate vieš
butį, prasidėjo krimina
las.

Kai jis iškilo į viešu
mą, Baltųjų Rūmų parei
gūnai pradėjo ieškoti 
priemonių ryšiams su 
jais paslėpti, kas vėl bu
vo naujas nusikaltimas. 
Prezidentą Nixonas sa
kosi apie tai nieko neži
nojęs. Galima suprasti jo 
pyktį, nes veikla buvo ne 
tik kompromituojanti, 
bet ir visai nereikalinga. 
Prezidento pasisekimai 
užsienio politikos lau
kuose bei pradėtas Viet
namo karo likvidavimas 
taip sustiprino jo presti
žą, kad jam nereikėjo bi
joti demokratų kandida
to McGoverno konkuren
cijos. O kad McGovern 
bus nominuotas, nebuvo 
jokių abejonių prieš kon
venciją ir įsilaužimą. De
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Kleb. kun. J. Angelaitis ir Clevelando vysk. auxil, Wm. N. 
Cosgrove prie paminklo. J. Garlos nuotrauka

ja, pasamdytiems buvu
siems FBI ir ČIA agen
tams G. Gordon Liddy, 
E. Howard Hunt ir Ja
mes McCord norėjosi to
liau 'veikti' ir beveik at
virai ar, jei norite, kvai
lai.

Viso to nebūtumėm ži
noję, jei ne spaudos bud
rumas , kuris eventua
liai prives prie griežtes
nės rinkimams surenka
mų ir išleidžiamų pini
gų kontrolės. Tai būtų 
pliusas, bet kaina, kurią 
už tą laimėjimą turi su
mokėti visas kraštas yra 
labai didelė. Faktinai 
spauda suparaližavo pre
zidento veiklą tuo metu, 
kada jis kraštui labiau
siai reikalingas, turint 
galvoje tarptautinę būk
lę. Jis negali kalbėti su 
tokiu prestižu, kuris jam 
būtų reikalingas ir kraš
tui naudingas.

Kai neseniai pas jį lan
kėsi kancleris W. Brand 
tas, tas ir pradėjo pašne
kesį su pastaba, kad jis 
suprantąs, jog preziden
tas turįs ir kitų didelių 
rūpesčių. Prezidentas į 
tai atkirto, kad "ir jūs

(Nukelta į 2 psl.)

Clevelando lietuviu Jsikūrimo Šimtmečiui atžymėti gegužės 13 d, buvo pašventintas pastatytas prie
Nauj. parapijos bažnyčios paminklas. J. Garlos nuotrauka

CLEVELANDE PASTATYTAS PAMINKLAS LIETUVIU 
ĮSIKŪRIMO ŠIMTMEČIUI ATŽYMĖTI

Lietuvių Bendruome
nės Ohio Apygardos val
dyba, remiama Ameri
kos Liet. Vyčių, eilės ki
tų organizacijų ir pavie
nių asmenų, galų gale 
įvykdė jai dar 1971 m. ga 
le pavestą uždavinį — 
Ohio lietuvių šimtmečiui 
atžymėti paminklo pa
statymą prie Naujosios 
parapijos bažnyčios.

Praėjusį sekmadienį, 
gegužės 13 d. įvyko įspū
dingas, spalvingas ir tur
tingas savo simbolika to 
paminklo atidengimas ir 
pašventinimas. Iškilmin
gomis Šv. Mišiomis, ku
rias celebravo Clevelan
do Vyskupas aux. Wm. N. 
Cosgrove, asistuojant 
Jėzuitų Provincijolui 
kun. G. Kijauskui SJ, kle
bonui kun. J. Angelaičiui 
ir kun. K. Žemaičiui, pra
dėtos apeigos. Galingai 
skamba bažnyčios cho
ras , šimtai uniformuo
tų skautų, ateitininkų ir 
eilė kitų organizacijų su 
daugybe vėliavų užima ge
rą trečdalįbažnyčios.Ne 
visi žmonės galėjo sutilp
ti joje.

Po pamaldų prie pa
minklo išsirikiuoja mūsų 
jaunimas ir keliolika vė
liavų. Už paminklo ant 
specialaus paaukštinimo 
sustoja Čiurlionio An
samblio choras. Giedant 
Amerikos ir Lietuvos 
himnus ir maldą, kelia
mos vėliavos: Amerikos 
kelia Liet. Vyčių pirm. 
P. Luiza ir S. Sankalai
tė, Lietuvos — skautas 
vytis Ged. Puškorius ir 
bažnytinė — keliama atei
tininkų atstovo S. Čyvo. 
Chorui giedant "Lietuva 
brangi", Liet. Šaulių S- 
gos atstovė O. Mikulskie
nė pabarsto prie pamink
lo esančiuose darželiuo
se žemių iš Lietuvos. Po 
to keturi Lietuvos kariuo
menės kūrėjai savano
riai (V. Šenbergas, K. 
Eidukaitis, V. Braziulis 
ir K. Čepukaitis) nuden
gia tautinių spalvų uždan
galą nuo aukuro ir per
duoda jį kaip simbolį to
limesniems įsipareigoji
mams įsidėmėti — jauni 
mo delegacijai.

Trumpa šventinimo ce
remonija. Jautrus Vysku
po žodis, pagiriantis lie
tuvius už jų pastangas iš 
laikyti savo tradicijas ir 
savo tautybę.

Toliau žiūrovai pama
to jaunimo delegaciją at
vykstančią prie pamink
lo su degalų (fakelu). Jį 
perduoda Pasaulio Lietu

Lietuvių kariuomenės kūrėjai - savanoriai Braziulis, Šenbergas, 
Čepukaitis ir Eidukaitis nuima nuo aukuro Lietuvos vėliavą. 

V. Bacevičiaus nuotrauka

PLB pirm. S. Barzdukas aukure uždega amžinąją liepsną. 
V. Bacevičiaus nuotrauka

Eglė Giedraitytė ir Vida Čyvaitė prie paminklo aukure uždeg
tos liepsnos. V. Bacevičiaus nuotrauka

vių Bendruomenės pirmi
ninkui St. Barzdukui, 
kurs uždega aukure lieps
ną. Momentas įspūdingas 
savo simboline prasme. 
Chorui giedant giesmę 
"kritusiems kariams" 
Liet. Kar. savanorių ir 
L.K.V. S-gos delegacija 
padeda tautinių spalvų 

(Nukelta į 2 psl.)
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Detroite įvykusiose sporto žaidynėse kalba Rytas Babickas, 
šalia Zigmas Žiupsnys ir Algis Rugienius vadovavęs žaidynių 
pravedimui. J. Urbono nuotrauka

SPORTAS NUTVIESKĖ DETROITĄ
J. ŠOLIUNAS

Šįmetinis gegužis ypatingai bu
vo malonus Detroito lietuvių vi
suomenei. Tik gaila, kad tuo ma
lonumu pasinaudojo palyginamai 
negausus jos skaičius.

Gegužės 5-6 dienos Detroite 
buvo istorinės. Čia to savaitga
lio metu buvo sudarytos moterų 
tinklinio ir vyrų krepšinio Iš
vykos Europon rinktinės. Taip 
pat pravestos neblogos kamuo
lio žaidynės.

JIE MUSATSTOVAUS EUROPOJ
Į moterų tinklinio rinktinę pa

teko: A. Bukas, O. Jemeikienė, 
K. Juris, V. Shotas, R. Yerkes 
ir R. Žiupsnytė — visos iš Chi
cagos Neries; A. Babickienė, R, 
Čyvaitė, V. Mockutė, J. Staškū- 
naitė ir V. Žiedonienė -- visos 
iš Clevelando Žaibo; N. Bernar- 
drik iš Cicero Vėtros.

į vyrų krepšinio rinktinę iš- 
rinti: A. Baris, A. Mažeika, A, 
Šakys, E. Palubinskas -- visi iš 
Chicagos Lituanicos; L. Jesevi
čius, St. Puidokas ir A. Varnas
— visi iš Chicagos Neries; L. 
Gineitis (Bostono Grandis), S. 
Kaknevičius ir P. Miniotas — 
abu iš Toronto Aušros; B. Rad 
venis (Detroito Kovas), G. Mik 
las (N.Y. Atletas), M. Baškaus- 
kas ir E. Modestas — nepri
klausomi.

Trenerio padėjėju pakvies
tas Pr. Čekauskas iš Detroito 
Kovo.

Rinktinės, ypač krepšinio, at
rodo neblogai. Bet prieš jų akis
— daug darbo ir pasišventimo. 
Dėl kai kurių krepšininkų nepa- 
tekimo į rinktinę buvo daug kar
tėlio, tačiau vienetas sudary
tas pagrindu imant greitį ir kan 
didato judrumą. To pageidavo ir 
rinktinės treneris J. Valaitis,ku
ris mano, kad Europos krepši
nio vienetus tegalima bus įveik
ti tik greičiu ir gerais meti
mais.

DETROITAS — MEISTERIS
Šeimininkai vyrų krepšinio A 

klasėje patiekė staigmeną, baig
mėje nugalėję Nerį 92:85 (52: 
42). Pačios rungtynės tebuvo 
tik vidutinokos. Nerį įveikė Ko 
vo organizuotas žaidimas, ku
riam puikiai vadovavo Čekanaus
kų Pranas. Gi Neriai labai trū
ko Varno metimų ir Neries grei- 
tas žaidimas sužlugo prieš ge
rą Kovo gynybą.

Vyrų B klasės baigmėje Ne
ris atsigriebė ir lengvai nugalė - 
jo favoritą Cicero Ateitį net 
103:85 pasekme.

PUIKUS MISEVIČIUS
Daugelis buvo girdėjęs, jog 

Atlanto pakraštyje užtekėjo 
nauja žvaigždė. Ir tos žvaigž

Detroito sporto klubo Kovo komanda laimėjusi pirmą vietą A klasėje gegužės 5-6 d. Detroite įvyku
siose §. Amerikos Lietuvių sporto žaidynėse. Nuotraukoje matyti: R. Janukaitis, B, Rodwanas, M. Muh
lada, R. Dzikas, R. Čekauskas, P. Čekauskas, F, Čekauskas, R. Janukaitis, R. Racka ir E. Šilingas. 

J, Urbono nuotrauka

dės laukė daugumas šventės da
lyvių. Ir naujos mūsų krepšinio 
pažibos pasirodymu niekas ne
apsivylė.

Iš tikro Misevičiaus pasiro
dymas jaunių A klasės baigmėje 
buvo puikus. Šis jaunas, didysis 
moksleivis stojo drąsiai kovon 
prieš garsųjį nerietį Puidoką. 
Tiesa, Neris nusinešė meiste- 
rystę. Tačiau Misevičiaus - Pui 
doko dvikova buvo vienas gra
žiausių šių žaidynių momentų. 
Mus stebino netik Misevičiaus 
tolimos bombos, bet jo judrumas 
po krepšiu, neblogas driblingas 
ir geras komandinis žaidimas.

Visdėlto, Misevičius, teturė
damas tik Miklą pagelbininku ne 
galėjo atlaikyti Puidoko su But
kum greitų antpuolių ir Neris 
nusinešė meisterystę 65:61 pa
sekme.

Kitose berniukų varžybose pa 
sėkmės atrodė taip:

B klasėje, baigmėje Neris nu
galėjo Lituanicą 43:29; C klasė
je Lemonto Aras įveikė Nerį 
54:45; o D klasėje New Yorko 
Atletas parklupdė Clevelando 
Žaibą 31:25.

Visos kreipšinio varžybos pra 
ėjo sklandžiai. Kas atsilankė į 
vyrų krepšinio varžybas, tas bu 
vo apdovanotas nuostabiu E. Pa 
lubinsko pasirodymu. Mes kito 
tokio žaidėjo savo žaidynėse dar 
nebuvome matę. Mūsų svečias 
australiokas pademonstravo to
kio lygio žaidimą, jog dažnai 
publika kaukė, o mažesnieji spic 
gė. Palubinskas buvo ne sensa
cija, bet stebuklas. Tik pamany 
kitę: jis vienose rungtynėse pel
nė 68 taškus! Šis rekordas dar 
ilgai karaliaus mūsų sporto isto
rijoje, primindamas neįsivaiz
duojamą Palubinsko pasirody
mą. Mes esame dėkingi Austra
lijos lietuviams už tokią neįkai
nuojamą dovaną.

TECHNIŠKOS KREPŠINIO 
PASEKMES:

VYRŲ A KLASE:
KOVAS (92) — Šilingas 25, 

Radvenis 25, Pr. Čekauskas 17, 
R. Čekauskas 12, Muhlada 8 ir 
Dzikas 5; Neris (85) -- Stanke
vičius 21, Varnas 14, Miknaitis 
10, Jesevičius 10, Kinčinas 11, 
Puidokas 11, Galinaitis 2, Shu- 
nas 2, Butkus 2.

VYRŲ B KLASE
NERIS (103) - Dagys 31, Eve, 

rett 22, Galinaitis 12, Butkus 
10, Shunas 9, Vaitkus 11, Juoze
vičius 4 ir Paliūnas 2; ATEI
TIS (85) — Z. Tauginas 19, Ba- 
činskas 18, Hoover 14, Strumi
la 14, A. Tauginas 4, K. Taugi
nas 4, Ruginis 2.

DIRVA

JAUNIŲ B KLASE

NERIS (43) — Gurskis 17,Stan
kūnas 11, Degutis 10, Butkus 2, 
Underys 0 ir Lauraitis 0;

LITUANICA (24) — Kraučeliū- 
nas 14, Ambutas 7, Jakubauskas 
6, Plėnys 2, Derenčius 0, Vana
gas 0.

JAUNIŲ C KLASE:
ARAS (54) — Grinius I —34, 

Karalius 8, Grinius H -- 7, Ka
marauskas 2, Targauskas 0;

NERIS (45) — Janulis 24,Sly- 
kis 8, Sekmakas 6, Dakhota 4, 
Aukštuolis 2 ir Žiupsnys su Ru- 
šėnu po 0.

JAUNUČIŲ D KLASE:
NEW YORKO ATLETAS (31) 

— Naronis 15, Šimkus 10, Ga- 
runkštis 4, Gvildys 2, Dicpini- 
gąitis 0; ŽAIBAS (25) — Tata- 
rflnas 13, Kiauskas 4, Narušas 
4, Ezerskis 2, Zylė 2.

JAUNIŲ A KLASE:
NERIS (65) — Puidokas 32, 

Butkus 20, Juozevičius 9, Vait
kus 2, Mikužis 2; NEW YORKO 
ATLETAS (61) — Misevičius 34, 
Miklas 16, Torney 9 ir Karma- 
rinas 2.

ATGYJA TINKLINIS

Galbūt skatinamos rinktinės 
sudarymo atgijo ir mūsų mote
rys tinklinyje. Ypatingai džiu
gu, kad į gausų Žaibo ir Neries 
tinklininkių būrį įsiliejo naujos, 
jaunos jėgos iš Hamiltono, Det
roito ir Cicero. Visa tai pagyvi 
no ir šitas žaidynes ir įvairiose 
rungtynėse buvo gerų momentų.

Gaila, kad vyruose nieko nau
jo nepastebėjome Varžybose te
dalyvavo tik dvi komandos: Žai
bo ir Baltimorės. Rungtynes 
lengvai laimėjo Žaibas 2:1.

Moterų ir megaičių klasės 
meisteriai:

MOTERŲ — Žaibas, baigmė
je įveikęs Nerį 2:0.

MERGAIČIŲ -- Neris baigmė 
je įveikė Vėtrą 2:1.

MERGAIČIŲ B — Vėtra baig
mėje nugalėjo Nerį 2:0.

STALO TENISAS PERSIKĖLE 
NEW YORKAN

Stalo teniso varžybos nepasi
žymėjo gausumu, nes jose te
dalyvavo mūsų prieauglis iš To 
ronto ir New Yorko. Beje, iš 
Toronto neatvyko Nešukaičių 
šeima dėl kitų įsipareigojimų. 
Užtat visose grupėse meisterys- 
tes pasidalino svečiai iš rytų ir 
Toronto.

O kad turime nepaprastai pui
kų prieauglį New Yorke, tai tu
rime būti dėkingi mūsų stalo te
niso veteranams V. Vebeliūnie- 
nei ir Pr. Gvildžiui. Šie du pa
sišventėliai savo jaunimą netik 
treniruoja, bet ir pavalgydina 
ir vaikus miegui lopšine užliū
liuoja.

TECHNIŠKOS PASEKMES:

VYRAI — 1. P. Klevinas (To
ronto Aušra). 2, Pr. Gvildys 
(Atletas).

MOTERYS — L B. Plučaitė,
2. A. Plučaitė (Aušra), 3. D, 
Gvildytė.

JAUNIŲ A - 1. Paulius Gvil
dys, 2. T. Vainius, 3. S. Biru
tis.

JAUNIŲ B — 1. T. Vainius 
(Atletas) 2. 4 pasidalino: Biru
tis, Garunkštis ir Kulpa (At
letas).

MERGAIČIŲ A — 1. A. Plu
čaitė, 2. D. Gvildytė, 3. D. Ja- 
saitytė (Atletas)

MERGAIČIŲ B - 1. O. Ja- 
saitytė, 2. E. Zikaraitė (Atle
tas), 3. G. Vebeliūnaitė.

Bendrai mūsų kamuolio žaidy 
nės Detroite tenks laikyti pavy-

Kanados skautų vadovai su vyriausiais skautininkais suvažiavime gegužės 5 d. St. Catherines. Pir
moje eilėje stovi iš kairės: js M. Vasiliauskienė, Kanados rajono vadovas vs. K. Batūra, s. B. Abro- 
maitienė. Seserijos vyr. skautininkė vs. L. Milukienė, L. Lelienė iš Rochesterio, Brolijos vyr. skau
tininkas vs P. Molis, s. M. Gverzdienė, s. V. Morkūnas ir Clevelando Neringos tuntininkė s. N. Kers- 
naus kaitė.

KANADA
GRAŽI SUKAKTIS

Gegužės 6 d. maža ir gan 
veikli St. Catherines (Ka
nadoje) lietuvių skautų ko
lonija šventė savo įsikūri
mo 20 metų sukaktį. Tą 
dieną iškilmingas pamaldas 
turėjo vietinėje lietuvių 
bažnytėlėje. Vėliau slovakų 
salėje įvyko minėjimas, į 
kurį atvyko Vyriausi skau
tininkai L. Milukienė ir P. 
Molis, dar buvo iš Roches
terio s. S. Ilgūnas, iš Cleve
lando s. N. Kersnauskaitė, 
s. V. Bacevičius ir iš kitų 
apyl. miestų. Programą pra
vedė s. B. Simonaitis ir s. 
P. Balsas. Buvo pabrėžta, 
kad s. M. Gverzdienė jau 17 
metų dirba su skautais to
je kolonijoje. Buvo daug 
sveikinimų. Skautininkių 
įžodį davė veiklį jauną va
dovė N. Gverzdytė. Iš To
ronto buvo atvykusi a. a. 
St. Kairio jaun. skudutinin
kų ir kanklininkų orkes-

kusiomis. Visas žaidynes, ypač 
krepšinio, pravedė koviečiai. Jie 
kelias naktis nemiegojo, tačiau 
to pasėkoje buvo tvarka varžy
bose.

Truputį kartėlio įnešė kai ku
rių asmenų išsišokimas, ginant 
nepatekusių rinktinėn vyrų tin
kamumą. Kągi visų vistiek nie
kas nepatenkins, nes rinktinėje 
skaičius yra ribotas, o iškilių 
kandidatų buvo daug.

Detroito Kovui už žaidynių 
pravedimą tenka padėkoti, o lai
mingiesiems, patekus į rinkti
nes, palinkėti gero vėjo Euro
poje.

SPAUDOS
GALIA...

(Atkelta iš 1 psl.) 
turėjote Spiegelio afe
rą", į ką Brandtas atsa
kė, kad tai buvę ne jo vy
riausybės laikais. (1969 
m. Spiegelio afera įvyko 
krikščionims demokra
tams valdant. Straipsnis 
apie Nato rudens manev- 
rus davė progos apkaltin 
ti "Spiegelį" paslapčių iš 
davimu, suimti redakto
rius ir iškratyti redak
ciją. Afera davė geroką 
smūgį vyriausybės pres
tižui.)

Abu, nors kitokios kil
mės atsitikimai, kartu 
vaizduoja milžinišką 
spaudos galią demokrati
nėje santvarkoje. Deja, 
ir jos žmonės nėrakrikš- 
tolo tyrumo. Ir čia veikia 
simpatijos ir neapykan
ta, smulkmenos išpučia
mos, stambūs dalykai ne
pastebimi. Už tat kartais 
atrodo, kad spaudos lais
vė yra labai daug kainuo
janti prabanga.

tras, kuriam vadovavo 
skautas vytis G. Kalinaus
kas ir vyr. skautė Snaigė 
Valiūnaitė. Po vaišių jau
nimas liko pasišokti, o va
dovai nuvažiavo į bažnyčios 
salę, kur vyko Kanados ra
jono vadovų suvažiavimas. 
Suvažiavimą pravedė ra j. 
vadovas s. K. Batūra. Buvo 
pristatyti vyriausi skauti
ninkai, kurie padarė prane
šimą apie artėjančią 
jubiliejinę stovyklą 
Clevelando. Po to buvo 
nešimai iš vietovių ir
kusijos. Džiugu, kad daly
vavo nemažas skaičius va
dovių ir vadovų.

V. Bac.

LSS 
prie 
pra- 
dis-

PAMINKLAS
CLEVELANDE...

(Atkelta iš 1 psl.) 
vainiką. Prie aukuro, ta
rytum senųjų laikų vaidi
lutės saugo ugnelę studen
čių ateitininkių atstovė 
mok. V. Čyvaitė ir Ne
ringos skaučių tunto at
stovė v. sk. Eglė Gied
raitytė.

Po paskutinio užbaigia
mojo LB Apygardos pir
mininko K. Ziedonio žo
džio iškilmės baigtos.

Pranešėjas buvo J. 
Stempužis. Garsiakalbių 
sistemą tvarkė sktn. Vi. 
Bacevičius. Organizaci
jas, jų vėliavas rikiavo 
ir delegacijas sukvietė ir 
organizavo Pr. Karalius.

Po pietų įvyko iškilmin
gas aktas, koncertas ir 
banketas, kurio metu bu
vo atžymėti paminklo me
cenatai (aukoję po 500 
dol) ir sponsoriai (po 
300 dol.). Koncerto pro 
gramoje Čiurlionio An
samblio choras, vadovau
jant muz. A. Mikulskiui, 
padainavo gražių operi
nių arijų. Vaišes orga-

PASITEIRAUKITE PAS MUS JEI 
GALVOJATE PIRKTI NAMĄ!

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

escrow accounts
63^) - 2 F- certificates (Min. $5,000?”

534 %- I-yr-certificatesI Min. $1,000)

„ HU0Š1MCHI IŠMOKAMI K*S MĖHESĮ,
Member F.S.L.I.C., VVashington, D.C. Egual Opportunity Lender

aint 
thony

1447 S. 49th Court • Cicero, Illinois, 60650
Phone ( 312)656-6330

Goen Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5: s';t.,9-', Closed Wed.

V. Bacevičiaus nuotrauka

DĖL V. YUCIAUS PA REIŠKIMO

Pagal š.m. gegužės mėn. pra
džioje įvykusį telefoninį pasikal
bėjimą, Vytautas Yucius sutiko 
kandidatuoti į JAV LB Tarybą 
viename sąraše su manim, Algi
mantu Pautienių ir kitais.

Jis davė glaudžias žinias apie, 
save: "Žymus Lietuvos Vyčių 
veikėjas, 4 laipsnio narys, vie
tos vyčių kuopos pirmininkas 
ir tėviškės Garsų (Pittsburgho) 
radijo programos savininkas bei 
pranešėjas ir gimęs JAV".

Nesuprantu, kodėl ponas Vytau
tas Yucius, pats ar kitų inspiruo
jamas, pakeisdamas savo nuo
monę netik išsižada bet įžeidžia 
ir užgauna kitus.

Su pagarba.

Vladas Pauža

nizavo O. Jokūbaitienė 
su būriu jaunų talkinin
kių. Artėjant vakarui, bu 
vo nuleistos vėliavos. 
Šiam momentui per gar
siakalbius buvo perduo
ta Lietuvos Karo Muzie
jaus vakarinių apeigų 
jautrūs ir ne vienam se
nosios kartos klausyto
jui ašaras išspaudę mo
mentai.

Apie patį paminklą, jo 
statytojus ir aukotojus 
duosime žiniųkitaproga.

(pk)

MATERIAL HANDLERS
2 shifts open. 8 a. am. to 4:30* 
p. m.; 4:30 p. in. to I a. m., $2.55 
•to. start, 9c night premiurn. Four 
inereases Ist year. Company ben
efits. Overtime avaliable. Apply 
in person 9 to 3 p. m., W. T. 
Burnett & Co., 3 53 Montivedeo 
Rd. & B. & ORR, Jessup. Md., 
E.O.E. (36-401
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APIE BALFO NESKLANDUMUS
GERB. REDAKTORIAU,
Kaip Tamstai jau žinoma, Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos 

Fondo, — Balfo reikalu Jūsų redaguojamame laikraštyje yra til
pę straipsnių ir informacijų apie esamus mūsų organizacijoje kai 
kuriuos nesklandumus ryšium su Balfo seimo Detroite nutarimais.

Balfo Centro Valdyba buvo nuomonės, kad esamus nesklandu
mus ar nesutarimus (o.organizacijų gyvenime visada tokių gali bū
ti), galima bus išlyginti organizacijos viduje, neišeinant viešai Į 
spaudą, kad nepakenkus pačiai organizacijai. Atsitiko priešingai. 
Naujai išrinktoji valdyba Chicagoje paskubėjo išeiti j viešą spau
dą, kaltindama centro valdybą organizacijos darbų trukdymu. Iš
kreipdama faktus ir tikrąją padėtį nušviesdama vien iš savo pusės, 
visų nesklandumų kaltę suversdama valdybai, ne tik kad kenkia or
ganizacijai, bet taip pat klaidina ir lietuvišką visuomenę. Valdyba 
toliau nebegali tylėt. Visuomenė turi teisę žinoti kaip iš tikrųjų 
yra su Balfu. Čia siunčiame mūsų platų pareiškimą, kurį prašome 
patalpinti ištisai Jūsų redaguojamame laikraštyje.

Reiškiame pagarbą

Kun. V, Martinkus, Emilija Čekienė, Domas 
Jasaitis, M.D., Antanas Skėrys, Bronė Spu- 
dienė.

Organizacija tai yra 
plačiąja to žodžio pras 
me tartum antroji šei
ma, kurios kiekvienas na 
rys rūpinasi išlaikyti sa
vo šeimos autoritetą, 
įvairiais būdais stiprinti 
ir šeimos narius jungti.

Viena iš tokių organiza
cijų yra ir Amerikos Lie ■ 
tuvių Tautinė Sąjunga, ku
rios seimas įvyks gegu
žės 26-27 dienomis Det
roite, Mich. Taprogapra
vartu prisiminti, kad nei 
vienas Sąjungos narys nė
ra be pareigų ir be atsa
komybės siekiant S-gos 
užsibrėžtų tikslų įgyven
dinimo. Garbingiau būti 
gausios ir veiklios orga
nizacijos nariu, negu 
merdinčios, o taipriklau 
so nuo kiekvieno nario, 
nepaliekant visų organi
zacinių darbų vien tik iš
rinktoms vadovybėms be 
visų narių aktyvios tal
kos.

Tautinė Sąjunga Vaiž
ganto pavyzdžiu siekia 
matyti viens kitame ne 
vien tiktai geruosius sa 
vumus, bet ir ydas, ta
čiau žmogaus vertės dėl 
to nemažinant. Tautinės 
sąjungos veiklą grįsti al
truizmu ir pasiaukojimu 
bei laikyti laisvą nuo bet 
kokio savanaudiškumo.

Mūsų kelias, Antano 
Smetonos žodžiais ta
riant, kaip Vaižganto, ku 
ris "susidurdamas su vi 
somis gyvenimo drumzli
nomis srovėmis, palei 
jas slankiodamas, kaip 
bedugnių pakrantėmis, 
— pats nepasviro, neiš- 
krypo iš Lietuvos vidu
rio kelio, pat pradžioj 
pasirinkto. Nuo jo vi
siems gero pritapo, o 
jam nieko pikto nuo ki
tų neprilipo", (Vaižgan
to raštai XI tomas, 31 
psl.).

Šis Vaižganto asmens 
pavyzdys itin vertas dė
mesio šiuo laikotarpiu, 
kada beveik visame lais
vajame pasaulyje vyks
ta dvasinis pasimetimas, 
įsibraudamas ir į lietu
vių tarpą. Seimas kaip tik 
yra atsinaujinimas dva
sioje idant nepranyktume 
pilkoje masėje, kuri netu
ri nei gilesnių įsitikini
mų, nepasireiškia nei kū
rybine galia nei kitomis 
iškilesnėmis savybėmis. 
Todėl pravartu juo daž
niau suvažiuoti ir aptar
ti tolimesnį savo idėjinį 
kelią, kad per toli nuo jo 
nenukryptum e ypač sve
tur gyvendami. O mūsų 
kelias tiesus ir aiškus: 
rėmimas lietuvių tautos 
pastangų atstatyti bei iš
laikyti savam krašte ne
priklausomą Lietuvos 
valstybę, apsaugojančią 
pagrindines žmogaus tei
ses bei laisves.

Tačiau organizacinė 
veikla nėra įmanoma be 
lėšų, kurios telkiamos va

dovybių pastangomis įvai 
riais būdais. Efektinges
nės sumos sukeliamos 
tik narių didelio pasišven 
timo ir aukos dėka, todėl 
jos privalo būti apgalvo
tai naudojamos.

Organizacinė veikla bū 
tų taip pat sunkiai įgyven
dinama be savo spaudos. 
Mes turime Vilties D- 
jos leidžiamą laikraštį 
DIRVĄ. Ne tik Vilties 
dr-jos narių, bet ir visų 
Sąjungos narių pareiga 
telkti lėšas, didinti Vil
ties dr-jos įnašus ir nau
jų narių surasti, plėsti 
prenumeratorių skaičių. 
Remti ir stiprinti ne vien 
lėšomis, bet ir informa
cija. Seimas tebūna kiek 
vienam nariui patikrini
mas savęs, ar visas aukš
čiau minėtas pareigas 
atlieka. (eč)

PARAMAMOSIĮ 
SPAUSTUVEI 
ATNAUJINTI

Be jau gautų 2516 dol. 
spaustuvei atnaujinti, at
siuntė paramą:

Dr. Vladas ir Lili Blo
žes, Dirvos nuoširdūs rė
mėjai, Vilties šimtininkai, 
spaustuvės mašinų atnauji
nimui padidino Vilties 
draugijoje įnašą, įteikdami 
100 dolerių.

• Antanas Musteikis, 
Dirvos bendradarbis ir De
troito Kultūros Klubo pir
mininkas, p e n s i n inkas, 
spaustuvės atnaujinimui at
siuntė 20 dol., pastebėda
mas, kad nors ir su nedide
le auka, norįs prisidėti prie 
Dirvai reikalingų priemo
nių įsigijimo.

• Vladas Tervydis gyv. 
Collinsville, III. spaustuvės 
įrengimų pagerinimui at
siuntė 15 dol. padidindamas 
savo Vilties įnašą.

• Edvardas Varekojis, 
buvęs clevelandietis, dabar 
gyvenąs Floridoje, pensi
ninkas, Dirvos spausdinimo 
mašinų atnaujinimui at
siuntė 10 dol. linkėdamas 
Dirvai tobulėti ir gražėti.

Viso iki šiai dienai spaus
tuvei atnaujinimo fondan 
gauta 2661 dol.

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

• Neolithuanų žiniai. 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.

TURI BŪT IŠKLAUSYTA IR 
ANTROJI PUSE

Balfo Centro Valdybos pareiš
kimas lietuvių visuomenei.

Visuomenė spaudoje skaitė, 
straipsnių, aprašymų, pasikal
bėjimų bei pasisakymų Balfo 
reikalu. Visi pareiškimai, pasi
sakymai ir pasikalbėjimai til
pę spaudoje, su labai mažomis 
išimtimis, buvo padaryti Balfo 
seimo Detroite išrinktos nau
jos centro valdybos pirminin
kės p. M. Rudienės ir Balfo 
Chicagos Apskrities vadovybės. 
Balfo centro valdyba, nenorėda
ma pakenkti vykdomai šalpai ir 
organizacijos prestižui iki šiol 
neišėjo į viešą spaudą, neatsa
kinėjo į pareiškimus ir kaltini
mus, kurie daugumoje buvo už
gaulūs, neteisingi, kenkiantys ne 
tik centro valdybai ar jos paski
riems nariams, bet ir visai or
ganizacijai. Galvojome, kad gal 
bus galima skirtumus išlyginti 
savybėje. Pasirodo, kad naujai 
išrinktoji valdyba ir ypač pir
mininkė p. Rudienė, ne tik kad 
nesiekia susitarimo, išsiaiškini
mo, bet ir toliau daro viešus pa
reiškimus, o naujai išrinktoji 
valdyba nutarimus, kurie yra ne
suderinami su organizacijos 
statutu bei organizacine tvar- 

, ka. Straipsniuose ir pareiški
muose dėl susidariusios padė
ties kaltinama centro valdyba, 
jos atskiri nariai ir ypač pir
mininkas kun. V. Martinkus. Pa 
reiškimuose spaudoje nueita taip 
toli, kad implikuojama pasitar- 
navimu okupantui. O naujai iš
rinktos valdybos balandžio 18 d. 
Chicagoje sušauktoje spaudos 
konferencijoje, kuriai vadova
vo p. M. Rudienė ir kurioje da
lyvavo naujos valdybos nariai 
bei direktoriai, buvo garsiai 
reiškiama: "ten New Yorke dės 
truktyvinį darbą Balfe daro tur
būt Maskvos agentai". Taip pat 
konferencijoj pastabomis iŠ vie
tų buvo viešai kaltinama centro 
valdyba dėl kokių tai finansinių 
malversacijų, o kai kurie konfe
rencijos dalyviai pakartotinai šū
kavo: "tenak vagia!"

Konferencijos vadovė visai 
nemėgino tokius pareiškimus 
stabdyti.

Dėl vadinamų finansinių mal
versacijų ir vagysčių paaiškina
me:

1. Prieš Balfo seimą Detroite, 
kaip įprasta, buvo paruošta dvie.. 
jų metų finansinė apyskaita ir su 
revizijos komisijos aktu patiek
ta seimui. Seimas apyskaitą ir 
revizijos komisijos aktą patvir
tino.

2. Balfas, kaip inkorporuota or 
ganizacija, kasmet siunčia fi
nansines apyskaitas:

a. Internal Revenue, b. Depart- 
ment of Commerce, c. Depart- 
ment of Statė, d. New Yorko, II- 
linois ir Massachusetts valstijų 
Attorney General įstaigoms. N. 
Y. miesto ir Statė revizoriai tik 
rina mūsų įstaigą.

3. Kas du metai tikrina Balfo 
revizijos komisija.

4. Visą finansinę atskaitomybe 
kas trys mėnesiai tikrina Pub
lic Accountant ir savo raportus 
siunčia atitinkamoms valdžios 
įstaigoms.

Balfo centro atskaitomybės 
knygos bei dokumentai visada 
yra atviri bet kokiai revizijai.

Esant tokiai padėčiai, Balfo 
centro valdyba nebegali toliau ty
lėti ir yra priversta, nors ir la
bai nemaloniu reikalu, infor
muoti lietuvių visuomenę apie tik
rąją padėtį. Visuomenė, kurios 
aukomis Balfas vykdo šalpą, turi 
teisę žinoti kas iš tikrųjų yra 
kaltas dėl susidariusios padė

ties, kurios pasėkoje praktiškas 
šalpos darbas yra sustojęs ir 
sunku numatyti kada begalės bū 
ti pradėtas. Visa ši nemaloni is
torija prasidėjo prieš kelis me
tus, kai maža Chicagos balfinin- 
kų grupė direktorių suvažiavi
muose ir seimuose pradėjo kel
ti Balfo centro iš New Yorko į 
Chicagą perkėlimo klausimą. 
Perkėlimo priežastis esą New 
Yorke nėra iš ko sudaryti veik
lios Balfo centro valdybos ir 
Balfo keturių aukštų nuosavas 
mūrinis namas esąs nesaugioj 
vietoj ir duodąs didelius nuosto
lius. Per eilę metų į direktorių 
atą buvo vis daugiau išrenkama 
chicagiškių. Susidarė taip, kad 
iš 32 statute numatytų direkto
rių chicagiškių yra 15, — tai be 
veik pusė viso direktoriato. 1970 
metais poseiminiame direktorių 
posėdyje Bostone, nors ir prieš 
statutą, chicagiškių siūlymu di
rektorių tarybos pirmininke iš
sirinko p. M. Rudienę, kuri pra
dėjo vadovaut direktoriatui. P. 
M. Rudienė nesiskaitydama su 
centro valdyba, pradėjo šaukti di
rektorių suvažiavimus, nusta
tyti dienotvarkes, parinkti sei
mų vietas ir t.t. Nepaslaptis, kad 
ir paskutinis seimas, prieš cent
ro valdybos valią, buvo su
šauktas Chicagos pašonėje Det
roite, kad Chicagos skyrių at
stovams būtų pigiau ir patogiau 
atvykti į seimą. 1972 m. balan
džio 28 d. direktorių suvažiavi
me Chicagoje jau konkrečiai iš
kėlė Balfo centro perkėlimo klau
simą. Rišdami su Balfo nuosavo 
namo netinkamumu, direktoria- 
tas išrinko komisiją padėčiai iš
tirti, Į komisiją nebuvo išrink
tas nei vienas direktorius iš New 
Yorko. Komisija pirmininku iš
sirinko chicagietį p. A. Balio
ną. P. A. Balionas išsiuntinėjo 
visiems direktoriams platų ap
linkraštį prašydamas pasisakyti 
perkėlimo klausimu. Prieš sei
mą Detroite p. A. Balionas atvy
ko į Brooklyną ir pats apžiūrėjo 
namus. Pagal surinktus direkto
rių pasisakymus ir gautą savo 
įspūdį apie Balfo namą, refera
vo seimo plenume, rekomenduo
damas Balfo centro įstaigą per
kelti J Chicagą. Kai kurie seimo 
atstovai prašė p. A. Balioną pa
skelbti kiek direktorių pasisakė 
už perkėlimą. Nors ir pakartoti
nai prašant, p. A. Balflnas davi
nių nepaskelbė. Prieš seimą cent
ro valdyba išsiuntė aplinkraštį 
visiems skyriams prašydama pa
sisakyti perkėlimo klausimu. 
Atsakymai grįžo į seimui reng
ti komitetą Detroite, kuris, ma
noma, perdavė mandatų komisi
jai. Mandatų komisija taippat ne
paskelbė seimui, kiek skyrių pa
sisakė už centro palikimą New 
Yorke ir kiek už perkėlimą JChi. 
cagą. Normaliai, po seimo vi
si susirašinėjimai, Jgaliavimai, 
komisijų nutarimai, balsavimo 
kortelės ir kita medžiaga, suriš
ta su seimo darbais, grįždavo į 
centrą į seimo bylą. Tokių bylų 
centras turi penkiolikos seimų. 
Deja, Detroito seimo medžiaga 
centre nėra gauta ir nežinia kur 
ji randasi. Perkėlimo reikalą 
svarstant seime, Chicagos gru
pė keldama neesminius klausi
mus ir vis kaltindama centro vai 
dybą nepagrįstais dalykais ir ne
duodama balso pasisakyti, kai 
chicagiškiams buvo leista kal
bėti neaprėžiant laiko, išvargi
no ir išnervino atstovus tiek, 
kad dalis jų išėjo ir nedalyvavo 
balsavime. Pagaliau šis labai 
svarbus Balfo organizacijai klau
simas surištas su išlaidomis ir 
nuostoliais, — penkių balsų per
svara buvo nubalsuotas Balfą 
perkelti į Chicagą.

Solistė Roma Mastienė

MIELA VIEŠNIA ALT S-gos SEIME

Iškiliųjų vokalinių me
nininkių turime nedaug. 
Jos neauga kaip grybai 
po lietaus. Vokaliniam 
menininkui iškilti į ope
ros solistų eiles kelias 
nėra lengvas. Tik jau
natvės dvasinė galia ir 
nepalaužiamas pasiryži 
mas nugali visas kliūtis 
ir kopia įpirmaeilių dai
nininkių gretas. Šiuo ke
liu ėjo Roma Mastienė. 
Kada dar ji reiškėsi sa
vo pasirodymais kaip Ro
ma Vilčinskaitė, J.Ž. (Ži
levičius) jau rašė: "V. 
balsas yra plačios apim 
ties, išlygintos tesitu- 
ros; ji jautriai muzikali 
ir sugeba laisvai reikš
ti muzikinius įvairu
mus".

Yra pažymėtini nors 
kaikurie Romos Vilčins- 
kaitės - Mastienės muzi
kos veiklos įvykiai, iškė
lę ir įvertinę jąkaip dai
nininkę ir stiprią operų 
solistę. 1954 m. varžy
bų keliu ji buvo priimta į 
Chicagos Lyric Opera 
Co., 1956 m. ji turi re
čitalį Chicago Music 
Arts Club, 1958 m. dai
navo Fausto oeroje Si- 
belio vaidmenį, tais 
pačiais metais America 
Opera Co. operoje Cava 
leria Rusticana atlieka 
Lolos vaidmenį, 1959 m. 
Carmen operoje — Mer
cedes vaidmenį. 1960 m. 
jos rečitalis Jaunimo

Po balsavimo, poseiminia
me direktorių posėdyje centro 
valdyba, sudaryti iš Chicagoje 
gyvenančių direktorių ir jos pir
mininkė išrinkta p. M. Rudienė. 
Tame pat posėdyje naujai išrink
toji valdyba, kadnesutrukdžius 
vykdomos šalpos ir administra
cinių darbų, prašė senosios val
dybos su visa atsakomybe eiti 
pareigas nuo trijų iki šešių me
nesių, kad per tą laiką naujoji 
valdyba galėtų susirasti ir iš
sinuomoti atitinkamas patalpas 
administracijos personalą ir pa 
siruošti darbui.

Nuo čia ir prasidėjo visos Bal
fo bėdos. Naujoji pirmininkė 1972 
m. gruodžio mėn. 2 d. praėjus 
vos vienam mėnesiui nuo seimo, 
atvyko į Balfo centrą apžiūrėjo 
įstaigą, pasiėmė vieną kitą do
kumentą, paprašė 2,000 dolerių 
naujos centro įstaigos suorga
nizavimui. Pinigai buvo duoti. 
Tarnautojams davė įsakymą pa. 
ruošti įstaigos perdavimą, — 
parduoti raštinės ir kitą inven
torių, nes jų vežti į Chicagą ne
ketina, o taip pat davė įgalioji
mą parduoti namą. Tuo būdunau. 
jai išrinktoji valdyba ir jos pir- 

(Nukelta į 4 psl.)

Centre Chicagoje, 1963 
m. lietuvių operoje Ca- 
valeria Rusticana taip 
pat atlieka Lolos vaidme
nį, tais pačiais metais 
Apolo Opera Co. opero
je Carmen atlieka pa
grindinį vaidmenį. Solis 
tė Roma Mastienė nesi
traukia nuo pasirinkto 
dainos ir vaidybos meno, 
intensyviai jame dirba ir 
tobulėja. Savo pasirody
mais žavi ir kelia entu
ziazmą publikoje. Ji ža
vėjo publiką Operoje Jū
ratė ir Kastytis Rūtelės 
rolėje, o šiais metais 
Carmen operoje Carmen 
rolėje. Š.m. Drauge ge
gužės 1 d. J. Daugailis 
apie solistę Romą Mas- 
tienę rašo: "Carmen — 
R. Mastienė iš karto pa
traukė publikos dėmesį, 
ypačiai savo meilės him 
ne — habaneroje, sulauk
dama stiprių plojimų". 
Kitoj vietoj jis sako: 
"Publikos plojimus sky
nė ir Carmen - Mastienė 
... išvarginta publika tik
rai atsigavo". O toliau 
gale jis rašo: "Paskuti
nio veiksmo tempas ir 
draminė įtampa mobili
zavo publikos dėmesį, 
Mastienė — Carmen ir 
Don Jose — Vicikas dai 
navime ir vaidyboje buvo 
stiprūs ir pelnytai kėlė 
publikos entuziazmą".

Muzikas A, Nakas, re
cenzuodamas Carmen 
operą, pažymėjo, jog R. 
Mastienė turinti laisvas 
aukštutines gaidas, dai
navimas skambėjęs sul
tingai, sceniškai grakš
ti ir t.t.

Solistė Roma Mastie
nė jau ne kartą žavėjo 
Detroito ir jo apylinkės 
lietuvius savo žaviu bak 
su ir vaidyba ir mielai 
visuomet laukiama.

Š.m. gegužės 26 d. 8 
vai. vakaro galėsime pa
sidžiaugti operų solistės 
Romos Mastienės gražiu 
balsu ir dainavimu ALTS 
-gos Seimo Bankete Troy 
Hilton Inn, Troy, Mich. 
48084, Detroito priemies
tyje.

Romos Mastienės, ope
ros solistės, pasirody
mas su daina ALTS-gos 
Seimo metu bus maloni 
dovana ne tik banketo sve 
čiams, bet ypač Seimo 
atstovams po ištisos die
nos įtempto darbo.

(am)
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Kliorytė, Kazėnas, Narbutaitis ir Lenkauskaitė vizituojant 
Disneyland. J. Garlos nuotrauka

"GRANDINĖLĖ” AUKSINIU 
VAKARU PAKRANTĖJE «>

APIE BALFO NESKLANDUMUS...

Apžiūrėję ir pasigro
žėję šiuo pasakų pasau
liu, jaunimas autobusu 
vyksta į pajūrį. A§ tuo 
tarpu skubu į JAV L>B Va
karų Apygardos suvažia
vimą. Sis suvažiavimas 
buvo specialiai rengtas 
šį savaitgalį, norint Phoe- 
nixo ir San Francisco 
miestų bendruomeninin- 
kams suteikti galimybę 
pamatyti Clevelando 
"Grandinėlę". Žinoma ir 
tuo pačiu pasvarstyti 
bendruomeniškus ir tau
tinių šokių klausimus. 
Pagrindinę šio suvažia
vimo paskaitą skaitė 
"grandinėlės" vadovas 
Liudas Sagys, tema "Lie
tuviška choreografija 
anksčiau ir dabar". Pre
legento mintis suvažia
vimo dalyviai atidžiai iš 
klausė, nes Liudas Sa
gys šiuo klausimu įne
šė daug naujų minčių ir 
naują tuo reikalu sam
pratą. Kadangi tai yra 
tautos menas, tad tauta 
šiuo reikalu palieka ir tei
sę ir tam tikrai cenzūrai 
ar kritikai. Tačiau anot 
prelegento nereikia pykti 
ir manyt, kad viską dabar
tinė šokių choreografija 
sugadinanti. Taip iš tik
rųjų nėra. Nors ir nėra 
užtektinai liaudies me
džiagos, tačiau nuolatos 
stilizavimą taisant vis
kas išsikristalizuos ir vi 
sos priemaišos dings.

L. Sagio paskaita susi - 
laukė šilto įvertinimo. Vi 
sas šis savaitgalis lyg ir 
virto tautinių šokių sa
vaitgaliu ir Apygardos su - 
važiavimas praėjo tauti - 
nių šokių ženkle.

Prie Šv. Kazimiero lie-

Ingrida Bublienė

GRANDINĖLĖ ATVYKS Į 
NEW JERSEY

New Jersey Organizaci
jų Taryba BALTIC, kurią 
sudaro New Jersey gyve
nantys lietuviai, latviai ir 
estai, sutarė su New Jersey 
Highvvay Authority ir kar-

gražuoles palmes. Ap
lankom ir Rūtos bendro
vę vadovaujamą E. Ja
rašiūno. Besivaišinda- 
mi ir besišnekučiuodami 
nepajuntam kaip aukštai 
danguj spindinčios
žvaigždelės jau kviečia 
poilsiui. Tad grįžtame 
atgal į Los Angeles, nes 
sekančią dieną vyks di
dysis "Grandinėlės" kon
certas.

Sekmadienio priešpie- 
tę iš visų Los Angeles 
kampų rinkosi "Gran
dinėlės" nariai į Wilshi- 
re Ebell teatrą didžia
jam koncertui. Prieš kon
certą kaip ir paprastai 
vyksta gyvas pasiruoši
mas, tvarkomi rūbai, šu
kuosenos ir grimas. 
Taip pat ir rengėjai ne
atsilikdami nuo šokėjų 
baigia savo paskutiniuo
sius pasiruošimo dar
bus.

Koncertą rengė LB Va
karų apygarda, su jos 
energingu pirmininku 
bai stropiai talkininkavo 
L. Zaikienė ir kiti valdy
bos nariai, prof. J. Kup- 
rionis, B. Stančikas ir K. 
Prišmantas.

tųviškos parapijos bažny
čios, kur "Grandinėlei" 
buvo atnašaujamos Šv. 
iVIišios, mus pasitiko pre
latas J. Kučingis ir tė
vas T. Žiūraitis, OP. 
Šv. Mišias atnašavo tė
vas T. Žiūraitis ir pa
sakė gražų tai dienai pri
taikintą pamokslą. Tarp 
kitko jis pasakė: "Ne
varginsiu jus ilgu pa
mokslu, nes jūsų pavyz
dys jau yra pamokslas. 
Jūs imatės tuo menu, ku 
rį sukūrė pats Dievas, 
duodamas jums gyvybę 
ir energiją, bei vadovus, 
kurie jus pavyzdingai ve - 
da".

Vakare visa grupė ir 
vadovai dalyvauja suva
žiavimo bendroj vaka
rienėj. Suvažiavimo da
lyviai šiltai sutiko šo
kėjus ir vadovus_apdo
vanodami gėlėm. Šia pro
ga gėlėm buvo apdovano 
tos ir šokių mokytojos 
O. Razutienė ir L. Zai
kienė.

Šalia kitų visuomenės 
veikėjų vakarienėj da
lyvavo ir konsulas Biels
kis, red. ir leidėjas A. 
Skirius, buvę clevelan- 
diečiai J. Žukas, A. Te- 
lyčėnas, B. Graužinis, 
E. Jarašiūnas ir kt. Po 
vakarienės vyko jauni
mui surengti šokiai. Ma
no mieli globėjai išve
žė mane apžiūrėti Los 
Angeles miesto. Apžiū 
rim naująjį kultūros cent
rą su įspūdingom koncer 
tų salėm ir kitką. Pasu
kom į pajūrį Santa Mo- 
nicos link, čia prava
žiuojam puošnias filmų 
artistų rezidencijas, 
spalvingus gėlynus bei

Grandinėlė dalyvaus Baltic 

— American festivalyje
tu rengia BALTIC-AMER- 
ICAN FESTIVALĮ, Garden 
Statė Arts Center patalpo
se, birželio 17-tą dieną, sek- 
madienu, 1:30 vai. po pietų.

Bilietai gaunami New 
Jersey Lietuvių Bendruo
menės Apygardoje, apylin
kėse ir Newarko lietuvių 
klebonijoj. Bilietų kainos: 
3, 4 ir 5 doleriai. Vaikams 
yra nuolaidos ir atskiri bi
lietai po 1 ir 2 dol., gauna
mi prie įėjimo.

Baltijos tautinės grupės: 
lietuviai, latviai ir estai, 
turės savo atskiras pro
gramas. Lietuviai be Gran
dinėlės dar turės žibuokles 
su savo vadovu muziku 
Liudu Stuku.

Baltijos komitetas suda
rytas po tris narius iš: lie
tuvių, latvių ir estų. Gene
ralinis komiteto pirminin
kas inž. Valentinas Melinis, 
programos pirm, architek
tas Algirdas Bražinskas, 
bendrai programai pravesti 
yra pakviestas dr. Jokūbas 
J. Stukas. Lietuviai yra pa
grindinėse Festivalio pa
rengimo vietose. Todėl 
mums lietuviams labai 
svarbu, kad šitas bendrai 
rengiamas Festivalis būtų 
sėkmingas.

Reikalinga, kad galimai 
daugiau lietuvių dalyvautų. 
Automobiliais privažiavi
mas labai patogus. Važiuo
jantis Garden Statė Park- 
way, išsukti 116 Exit. Vie
tos automobiliams pasista
tyti yra daug. Pasitaikius 
blogam orui, patalpos yra 
geros ir dideles. Bilietais 
patartina apsirūpinti gali
mai anksčiau, kad nereikė
tų laukti prie iėjimo.

A. S. Trečiokas(Bus daugiau)

(Atkelta iš 3 psl.) 
mininkė, neperėmusi Balfo at
skaitomybės knygą, bylą, doku
mentą, inventoriaus, kilnojamo 
ir nekilnojamo turto ir nepasi
rašius perėmimo — perdavimo 
akto pradėjo administruoti Bal- 
fą. Šiais savo perankstyvais ir 
neteisėtais veiksmais įnešė anar
chiją į organizacijos administra 
vimą.

Atsirado New Yorko Balfo sky 
riaus byla federaliniam teisme, 
kur skyrius kaltina centro valdy
bą už netvarkingą ir neatsako- 
mingą seimo pravedimą ir nau
jąją valdybą už neteisėtus veiks - 
mus. Paaiškėjus bylos iškėli
mui teisme, centro valdyba per 
savo atstovę teisme advokatę d r. 
E. Armanienę prašė perduoti p. 
M. Rudienei per jos advokatą su
gestiją, kad valdyba yra pasiry
žusi ieškoti kokio nors susita
rimo, nes tai nepaprastai kenkia 
organizacijos prestižui ir neša 
nuostolius.

Vietoje kad būtą gautas koks 
nors išsiaiškinimo pasiūlymas, 
buvo patirta, kad naujoji valdy
ba savo raštais pridedant pasi
dirbtą atnspaudą, iš anksto ne
painformuodama dar teisėtai te 
bedirbančią valdybą, užšaldė vi
sus Balfo fondus bankuose. Bu
vo paraližuotas visas Balfo dar~ 
bas.. Pradėjo grįžti kaip nepa
dengti anksčiau valdybos išduoti 
šalpos, nominuotą sumą ir vals 
tybinią mokesčią čekiai. Valdy
ba nebeturėjo iš ko apmokėti na - 
mą šildymo, įstaigos apšvieti
mo, pašto ir kitą būtiniausią iš - 
laidą.

Federaliniam teismui atsi
sakius, kaip esant ne jo jurisdik 
cljoj, spręsti bylą, p. M. Rudie
nė su generaliniu sekretorium p. 
A. Dzirvonu ir advokatu vasario 
7 d. atvyko j Balfo centrą, ir grą- 
sindama policija pasiėmė tiek 
šalpos bylą ir kitą dokumentą, 
kiek tilpo į jos atsivežtus du 
lagaminus. Naujoji valdyba, ne 
siskaitydama su visuomenės 
suaukotais pinigais, pasisamdė 
brangius advokatus, sumoėda- 
ma jiems 1,048 dolerius. Dviem 
atvejais buvo kreiptasi raštu t 

naująją centro valdybą dėl su
sidariusios administracinės be 
tvarkės. Nei į vieną nebuvo gau 
tas atsakymas. Visur naujoji vai 
dyba kaltina mus nekooperavi- 
mu. Kokiu būdu mes galim ko
operuoti, jeigu naujoji valdyba 
visai to nenori ir Į mūsą krei
pimąsi nereaguoja. Visus sa
vo įsakymus nukreipia į samdo 
mus tarnautojus, kurie nėra 
atsakingi už organizaciją. Tar
nautojams naujosios valdybos 
pirmininkės buvo duodami įsaky
mai: parduoti, supakuoti, pa
ruošti ir persiąsti. Manome, kad 
p. M. Rudienė turėjo žinoti, jog 
tarnautojai neturi teisės tą da
ryti. Mes tebeeiname pareigas ir 
tebenešame visą atsakomybę už 
organizaciją ir jos turtą.

Nuo Detroito seimo iki fondą 
užšaldymo mūsą buvo įvykdyta 
sekanti šalpa:

1. Naują medžiagą siuntiniais 
buvo sušelpta 119 šeimą,

2. Dėvėtais rūbais ir vaistais 
Lenkijoje ir kituose kraštuose 
212 šeimą,

3. Pinigais įvairiuose kraštuo
se 12 šeimą,

4. Privačią asmeną apmokėtą 
19 siuntą.

Kol naujoji valdyba, tvarkin
gai pasirašydama perėmimo - 
perdavimo aktus neperims visos 
administracijos, — yra jinai tik 
išrinktoji, t.y. "elected” valdy
ba ir neturi teisės veikti, daryti 
išlaidas ir kalbėti organizacijos 
vardu.

Už visą netvarką, kuri susi
darė dėl naujosios centro valdy 
bos neteisėtą ir arogantiški] 
veiksmą, — atsakomybę neša ji, 
o ne mes. Mesdirbameorganiza- 
cijai po kelis metus, o kai kurie 
valdybos nariai po keliolika me
tą. Darėme viską, kad Balfo or
ganizacija stiprėtą ir galimai 
didesnis vargstančią lietuvią 
skaičius būtą sušelptas. Mūsą 
didžiuoju rūpesčiu yra, kad irto 
liau ši labai reikalinga organiza 
cija teisingu ir nuoširdžiu dar
bu tęstą savo veiklą.

New Yorkas, 1973 m. gegužės 9d,

Kazlauskas, Apeikytė, Mackialienė, Sagys, Sušinskaitė ir Ski
rius Grandinėlės pagerbime. J. Garlos nuotrauka

Ar nepavargote maitindamas 
alkaną mašiną?

Kai jūsų mašina sensta, jos išlaikymas darosi brangesnis. Tai gal 
būt jau yra laikas pagalvoti apie naujos mašinos įsigijimą. Mes padėsim 
jums su greita automobilio paskola. Procentai jums gali taip pat
sutaupyti pinigus. Ateikite greitai 
ir pamatykite mus prieš rinkdama
sis pirkti, kad jūs būtumėte vairuo
tojo sėdinėje, kai būsite pasiruošęs 
pirkti.

or CLEVELAND TRUST Kartu mes galime 
tai įgyvendinti.
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Amerikietis Lt. Douglas Lundberg, kuriam Simas Kudirka padavė cigarečių pokelį su slaptu prane
šimu, kad jis norįs pabėgti iš sovietų laivo, kalbasi su Algiu Rukšėnu, renkant medžiagą knygai apie 
šią tragediją.

ALGIO RUKŠĖNO KNYGA APIE SIMO KUDIRKOS
TRAGIŠKA ŠUOLI | LAISVĘ JUOZAS STEMPUŽIS

Dayof
IhenirterousrBMpenngab^_____ ,

Shame
by Algis Rukšėnas

Algio Rukšėno knyga 
"Day of Shame", aprašan 
ti Simo Kudirkos tragiš
ką šuolį įlaisvę, gegužės 
25 pasirodys visuose 
JAV knygynuose ir knygų 
parduotuvėse. Beveik 
400 puslapių knyga, įriš
ta kietais viršeliais, tu
ri prasmingą aplanką, ku 
rio vienoje pusėje yra ap 
versta Amerikos vėlia-

Vienas svarbiausių pranešimų mūsų klijentams:

Nesidairyk dabar, nes keletas 
bilijonų žmonių stengiasi tave
pasivyti.

va su ęašu: "The truth
about the murderous hap- 
-.^nings aboard the Cut- 
ter vįgiiant during the 
Russian-American con- 
frontation off Martha's 
Vineyard". Jūrininkys
tės ženkluose tai reiškia, 
kad laivas esąs pavojuje. 
Kitoje aplanko pusėje yra 
pakrančių sargybos laivo 
Vigilant nuotrauka, ant 
kurio įvyko Kudirkos lais - 
vėn bėgimo drama. Aplan 
ke pastebėta, kad globos 
teisė pabėgėliams iš pa
vergtųjų kraštų yra giliai 
įrėžta Amerikos tradici
joje, federaliniuose įsta
tymuose ir Žmogaus Tei
sių Deklaracijoje, kurią 
ir JAV ir Sovietų Są
junga yra pasirašiusios. 
Deja, 1976 lapkričio 23 
toji teisė bus sutrypta į 
dulkes ant sargybos lai
vo Vigilant.

Du elementai labai su
intriguoja skaitytoją. Pir

ma, Kudirkos dramos ir 
jos personažų labai de
talus aprašymas ir jos 
tikrovinis liudijimas. Su 
žinome naujas, dar nie
kur neskelbtas, įvykio de

Amerikos pakrančių apsaugos laivas Vįgiiant, kuriame Simas Kudirka ieškojo prieglaudos...

Dauguma iš 3ĮZ> bilijono žmonių 
pasaulyje stengiasi pasiekti mūsų
gyvenimo lygį.

Ir jūs galite beveik išmatuoti kiekvieno 
krašto progresą pagal elektros jėgos 
sunaudojimo dydį. Kuo daugiau elektros 
jėgos, tuo daugiau produktyvumo, tuo 
daugiau darbų, tuo aukštesnis 
gjrvenimo lygis.

Japonijoje, pavyzdžiui, produktyvumas 
dabar auga 8 kartus greičiau negu 
Amerikoje. Elektros jėgos 
panaudojimas tam augimui pakilo 
nuo 45 bilijonų KWH 1950 metais 
iki 360 bilijonų 1970.. . pašokdamas

Kiekvienam stengiantis susilyginti, 
nes negalime sau leisti sulėtinti 
tempą. Mes esame reikalingi viso 
produktingumo, kurį galime išgauti. 

Mes atliekame savo dalį investuodami 
$870 milijonus į penkių metų 
konstrukcijos programą. Ir mes 
dirbame sunkiai užbaigimui 
Davis-Besse Nuclear elektros jėgainės 
ir Perry Nuclear elektros jėgainės. 

Daug kas nuo to pareis. Įskaitant 
tūkstančius darbų, kurie remiasi 
pramonės augimu ir žydinčia 
ekonomija čia pat Northeast 
Ohio.

tales. Antra, puiki bele
tristinė forma ir auto
riaus sugestyvus sklan
dus literatūrinis stilius. 
Įvykio ant Vigilant laivo 
dvylikos valandų pasako
jime netikplačiai atsklei
džiama okupuotos Lietu
vos padėtis, bet visas in
cidentas sutelktas į uni
versalią žmogaus trage
diją, kurios veikėjais yra 
admirolas, kapitonas, 
valdžios atstovas, žve
jai, rusai ir laisvės sie
kiąs lietuvis jūrininkas. 
Karinė arogancija, val
džios biurokratiškumas 
ir laisvės troškimas su
daro tarytum graikiškos 
tragedijos trikampį.

Autorius Algis Rukšė
nas yra gimęs 1942 Lie
tuvoje. 1949 su tėvais at
vyko į JAV ir apsigyve
no Clevelande. Čia bai
gė Western Reserve uni
versitetą, o Illinois vals 
tybiniame universitete 
įsigyjo politinių mokslų 
magistro laipsnį. Moky
tojavo, dirbo kaip žurna 
listas amerikiečių laik
raščiuose ir UPI agentū
roje.

Nuo 1973 metų sausio 
dirba Clevelando miesto 
administracijoje kaip 
projektų direktorius.

Clevelande Higbee pre 
kybos rūmai Algio Ruk
šėno knygą "Day of Sha
me" pristatys penktadie 
nį, gegužės 25. Nuo 12 
iki 1 vai. pietų metu au
torius bus Higbee 5-ja-

DAILĖS KONKURSAS 

"LAISVĖS LIETUVAI”

Praeitais metais Dirvoj buvo 
aprašytas dailininkų sąjungos 
simpoziumas, kuriame buvo ieš
koma dailininkų bendravimo su 
lietuviška visuomene. Dr. J. 
Girnius savo pranešime paminė
jo, kad mene paprastai tautišku
mo ieškoma liaudiškume, SAVO 
KRAŠTO ŽMONIŲ VAIZDAVI
ME. Tačiau pariotinės temos 
esančios sunkiausios.

Buvo nusiskąsta, kad dailinin 
kai nekuria lietuviškomis temo
mis ir priminta apie Gyd. Korp, 
"Fraternitas Lithuanica" pasky
rimą 1500 dolerių premijoms už 
Simo Kudirkos bei Romo Kalan
tos tragiškų įvykių atvaizdavi
mą meno kūriniais. Deja, simpo
ziume dalyvavusieji dailininkai 
neatrodo, kad būtų pritarę skel
biamam konkursui ir net kai kas 
buvo išsitaręs kad "konkursas 
negarbingas dalykas". Todėl iš 
publikos buvo pareikšta nuomo
nė, kad dailininkai nenori prisi
dėti prie Lietuvos reikalų ir jie 
kuria ir gyvena tik sau. Tačiau 
tikėtasi, kad prasidėjęs tilto sta
tymas tarp jų i r visuomenės stip

ine aukšte knygų skyriu
je ir knygos pirkėjams 
duos autografus. Knygos 
kaina $8.95. Taigi, su
laukėme naujos literato 
rinės pajėgos.

Botų gera, kad mes 
s avo kūrybingų talentų ne- 
paliktume vienų. Kiekvie
no pareiga būtų dalyvau
ti knygos pristatyme ir 
ją taip pat įsigyti. 

rėš ir abi puses vis tvirčiau 
jungs.

Gyd. Korp. atžalynas — jau
nieji fraternitiečiai 1971 metais 
skaudžiai išgyveno Simo Kudir
kos tragišką likimą, šiuo reika
lu jie rašė Amerikos Preziden
tui ir kai kuriems senatoriams 
peticijas. Negana to, jie 1971 m. 
Illinois Korp. "Frawernitas Li
thuanica" metiniam suvažiavime 
iškėlė mintį įamžinti Simo Kudir
kos tragediją dailės kūriniais ir 
prašė Korp. centrinės valdybos 
minėtą užmojų paremti beifinan 
suoti. Valdyba šį sumanymą už- 
gyrė ir nutarė premijoms skir
ti 1000 dolerių ir tą konkursą 
manė realizuoti 1972 metais.

Tačiau 1972 m. gegužės m. 14 
d. okupuoto j Lietuvoj įvyko dar 
skaudesnis įvykis — Romo Ka
lantos susideginimas ir milži
niškos jaunimo demonstracijos 
su obalsiu: "Laisvės Lietuvai", 
Jaupieji fraternitiečiai ir vėl 
subruzdo ir pasiūlė pirminę kon
kurso temą praplėsti, įjungiant 
ir Romo Kalantos tragediją. Kor
poracijos centrinė valdyba ir 
šiam reikalui pritarė ir 1972 me
tų vasarą nutarė Simo Kudirkos 
bei Romo Kalantos tragedijų dai
lės kūrinių konkurso premijoms 
skirti 150S dolerių. Gi konkurso 
terminą nutarta pratęsti iki 1973 
metų gegužės 25 d., kai įvyks 
Laisvojo Pasaulio Liet, Gydyto
jų Sąjungos jubiliejinis kongre
sas, paminėjimui Amer. Liet. 
Gydytojų Draugijos 60 metų įkū 
rimo sukaktį ir Gydytojų Korp. 
"Fraternitas Lithuanica" visuo 
tinis narių suvažiavimas 65 
metų Korporacijos gyvavimo pro
ga.

Ir štai, jau sukako vieneri me
tai, kai Romas Kalanta žuvo lieps
nose, šaudamas: ”Aš mirštu dėl 
Lietuvos laisvės".

Šios liūdnos sukakties proga 
visi dailininkai dar kartą yra pra - 
šomi prisiųsti savo kūrinius ne 
vėliau kaip gegužės m. 21 d. į 
Lithuanian Youth Center (Kudir- 
kos-Kalantos Art Exhibit) 5620 
So. Claremont, Chicago, III. 
60636.

Visų pirma, norima kūrinius 
išstatyti Sheraton viešbuty, kur 
vyks gydytojų suvažiavimai ir 
kur bus galimybė juos premijuo
ti ir premijas įteikti jubilieji
niam bankete gegužės m. 26 d.

Antra, esant pakankamai kūri
nių, nuo birželio m. 9d . iki bir
želio 17 d. Jaunimo namuose, 
Čiurlionio galerijoj,bus suruoš
ta tų korinių paroda.Čia dailinin. 
kai, jei sutiks galės savo kūri
nius parduoti, perleisti meno ga
lerijoms arba dovanoti lietuviš
kom įstaigom bei lituanistinėm 
mokyklom.

Jury komisijos sąstatas: prof. 
D. Baum, Chairman Roosevelt 
Art Dept., Chicago; Prof. R. 
Genzel, Dept. of Fine Arts, Uni
versity of Illinois Circle Cam
pus, Chicago; prof. A. Varnelis, 
Dept. of Art, Chicago Teachers 
College, Chicago ir Dr. Balys 
Matulionis garbės narys ir Kor 
poracijos atstovas bei patarėjas 
ideologiniuos bei finansiniuos 
reikaluos.

Tenka pabrėžti, kad Simo Ku
dirkos bei Romo Kalantos trage
dijų atvaizdavimas meno kūri
niais įgalins mūsų jaunimą dar 
geriau suprasti laisvės vertę ir 
jos neteikimą mūsų pavergtoj tė 
vynėj ir, manau nesuklysiu pa
sakęs, kad tai bus didelis įna
šas Į mūsų patriotizmo aruodą,

Dr. V. Tauras

DES1GNERS
AND

DESIGN DRAFTSMEN 
Excellent opportunity for mechantciil 
designers. design draftsmen to jom 
one of the nations leaders m t|,v 
manufacture of power tools. Experi- 
ence should include design of gvars, 
shatts, small mechanisms and dilelis 
for high valume consuiner products. 
Excellent benefits and startinę sala- 
ries. Cleveland intervievvs can be 
arranged by srnding your rcsumc to;

AUGMENTATION. INO.
8811 COLESVILLE RD.

SILVER SPRING, MARYLAND 20910 
(301) 585-8319

800';.
Padėtis Prancūzijoje, Vakarų 
Vokietijoje, Rusijoje ir visame 
pasaulyje maždaug tokia pat. 7*e ILLUMINATING^^

MAINTENANCE Man. Ist chiss, Ist 
shift. Mušt have some know|edgc o! 
electrical as well as inechanical 
maintenance and welding. Union 
shop, company paid benefits include 
BC/BS, life insurance, all paid holi- 
days. Full time oosition. 4.75 hour. 
Qualified applicanls apply for posi
tion at Plvmouth Tube, Horsham 
Road. Horsham, Pa. next to Hor
sham Park.
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PAVASARIO BALIUS CHICAGOJE
Tradicinis ALT Chicagos 

skyriaus Pavasario Balius 
įvyko š. m. gegužės 5 d., 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose. Nepaisant tą dieną 
Chicagoje buvusių daug 
įvairių parengimų, baliun 
atsilankė gausus svečių bū
rys. Belaukiant tradiciniai 
vėluojančių, balius pradė
tas kiek vėlėliau skelbto 
laiko. Balių atidarė sky
riaus valdybos pirmininkas 
K. Petrauskas. Savo žodyje 
pabrėžė, jog kur, kokią 
pramogą, kokiose aplinky
bėse bei sąlygose ir kaip 
besilinksmintume, niekada 
neturime užmiršti, kad esa
me vienodo skaudaus liki
mo broliai ir sesės tremti
niai, kad ir besilinksminant 
nevalia mums užmiršti oku
puotoje tėvynėje likusiųjų 
ir sunkius pavergėjo ne
laisvės retežius bevelkan- 
čių bei sunkią materialę 
naštą ir fizinę bei moralinę 
kančią kenčiančių savo ar
timųjų. Susikaupimo minu
te (visiems atsistojus) bu
vo pagerbta neseniai čia 
mirę mūsų sąjungos nariai 
ir sąmoningieji tautos did
vyriai — kankiniai — lais
vės kovotojai: Simas KU
DIRKA, Romas KALAN
TA ir kt. Po šios įžangos,

GERIAUSIOS DOVANOS 
giminėms 

LIETUVOJE ir SSR
MOTOCIKLAI, ŠALDYTU
VAI. SKALBIMUI MAŠI
NOS, TELEVIZIJOS APA
RATAI, KAMEROS, SIU
VIMO MAŠINOS, BALDAI. 
Taip pat drabužiai, medžia
gos, kailiniai, rankiniai laik
rodžiai ir maisto produktai. 

NAUJI AUTOMOBILIŲ
MODELIAI:

ZHIGULI VAZ-2101 $3520.00 
ZHIGULI VAZ-2102 
STATION WAGON $3881.25 
ZHIGULI VAZ-2103
Naujas Modelis $1036.50 
MOSKVICH 408-IE 3285.00 
MOSKVICH 412-IE 3570.00 
ZAPOROZHETS

ZAZ-968 $2250.00
PODAROGIFTS, INC. yra 
VIENINTELĖ firma Ameri
koje, siunčianti DOVANI- 
NIUS CERTIFIKATUS per 
VNESHPOSYLTORGą be jo
kių tarpininkų, bankų ir t.t. 
PODAROGIFTS, INC. yra 
VIENINTELĖ firma Ameri
koje, pateikianti persiuntimo 
įrodymus, atitinkančius jos 
susitarimą su VNESHPO- 

SYLTORGu.
Klientų patogumui užsaky
mus galima paduoti bet ku
riai prie mūsų prisijungu

siai firmai:
GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC. 

723 Walnut St.
Philadelphia, Pa. 19106 

PACKAGE EXPRESS 
TRAVEL AGENCY 

1776 Broadway 
New York, N. Y. 10019 

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

488 Madison Avė.
New York, N. Y. 10022 

Arba tiesioginiai į mūsų 
vyriausią įstaigą

PODAROGIFTS, 
INC.

240 Fifth Avė. 
(tarp 27 ir 28 g-vės) 

New Work, N. Y. 10001 
Tel.: 212-685-4537 

Viešėdami Chicagoje aplankykite
VUOSTO 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.

programai vesti pakviesta 
Studentė Audronė Matuty
tė.

Audronė, dailiu žodžiu 
visus pasveikinusi, prista
tė meninės programos vyk
dytojas — seksteto "Vil
tis” dalyves ir jo vadovę 
Reginą Ditkienę, kurios 
gražiai padainavo keliais 
daineles, o publikai entu
ziastingai plojant, dar porą 
dalykėlių bisui. Programos 
vedėja, kaip ir valdybos 
pirmininkas, gerbiamiems 
svečiams palinkėjo skaid
rios nuotaikos ir gero ape
tito, o pasistiprinus, prie 
gero orkestro, smagiai pa
sišokti.

Lietuvišku papročiu, kaip 
visada Lietuvių tautiniuo
se namuose, maistas buvo 
gausus, skaniai pagamin
tas ir gražiai pateiktas. 
Stalai gražiomis staldeng
tėmis padengti ir papuošti 
gyvų gėlių puokštėmis. Iš 
čia pat su geru patarnavi
mu veikusio jaukaus ir tur
tingo baro, kiekvienas pa
gal savo skonį, galėjo pa
sitiekti tauriųjų gėrimų. Ir 
taip, mieli svečiai glaudžia
me kontakte su šeiminin
kais, kaip viena šeima, mei
liai besišnekučiuodami, lai
kinai užmiršę kasdieninius 
rūpesčius, dainavo ir šoko.

Rūpestingųjų šeiminin
kių: Budreckienės, Juškie
nės, Lenkevičienės ir uolių
jų jų talkininkių Rudokie
nės, Blinstrubienės, Daške
vičienės, Vilutienės ir kitų 
"darbščiųjų bitelių” nuošir
džiai, giedrioje nuotaikoje, 
sėkmingai pravesta bran
giais fantais turtinga lote
rija ir, humoro kupinos tor
tų bei vyno varžytynės, ku
rias nuotaikingai įvykdė 
žymus jaunimo (skautų) 
vadovas ir uolus visuome- 
ninkas, dailininkas V. Vi- 
jeikis.

Nors šiam vakarui ati
trūkę nuo pilkojo gyvenimo 
rutinos, smagioje draugų ir 
prietelių aplinkoje linksmai 
praleidę kelias valandas, 
mieli svečiai ir viešnios, 
šeimininkų palydimi, pa
tenkinti (kiti jau sekma
dienio rytą) skirstėsi na
mučio, mielai žadėdami ir 
sekančiuose mūsų parengi
muose dalyvauti.

Balansuojant visus ba
liaus duomenis, išryškėjo 
nedžiuginantis ir, sakysiu, 
sunkokai suprantamas reiš
kinys : nemažas procentas 
savųjų, šios sąjungos narių 
— inteligentų, iš kurių pa
gal šventraščio posakį 
"Kam daugiau duota iš to 
daugiau ir reikalaujama”, 
turėjome moralinės teisės 
ir faktino pagrindo tikėtis 
ir laukti natūralaus reikalo 
supratimo ir su draugais 
bei pažįstamais į savo ba
lių gausiai atsilankyti ir 
tuo paremti skyriaus iždą. 
Deja, nusivylėme. Ne tik jų 
pačių, bet ir jokios aukos 
iš jų nesulaukėme. Tai ne 
solidaru.

Dideles rengėjų pastan
gas, aukšto organizacinio 
solidarumo susilaukėme iš 
nuoširdžių sąjungos narių: 
dr. J. Bartkaus, inž. Jono 
Jurkūno, inž. Eugenijaus 

Bartkaus, dr. Kazio Sruo
gos, gen. Miko Rėklaičio, 
Vytauto Labanausko, Teo
doro Blinstrubo, Kosto Ra
manausko, pik. Antano 
Tvero ir kitų, ir, net ne iš 
sąjungos narių, kaip: žur- 
nalisto-rašytojo VI. Ramo
jaus, dipl. teisininko Algir
do Budrecko ir dar kitų šia
me parengime dalyvavusių 
ir nedalyvavusių, bet savo 
aukomis jį parėmusių, ku
rių dėka parengimas nebu
vo nuostolingas.

Nuoširdžiai dėkoju vi
siems ir visoms dalyvavi
mu, lėšų aukomis, darbu, 
vertingais patarimais (inž. 
J. Jurkūnas), fantais, šį 
renginį parėmusiems, o 
taipgi Racine moterų seks
tetui "Viltis” iš toliau už 
palyginamai nedidelį atly
ginimą atvykusiam ir gra
žiai mums padainavusiam, 
Cicero ALT S-gos skyriaus 
pirm. Pr. Kašiubai su bū
reliu ciceriečių mūs aplan
kiusiam ir visiems-oms, ku
rių čia ne iš blogos valios 
nepaminėjau, — valdybos 
vardu tariu nuoširdų lietu
višką ačiū!

Gi gerbiamoms bendra
darbėms ir bendradarbiams, 
valdybos nariams už neuž- 
interesuotą uolų darbą, 
triūsą ir pastangas, kad 
viskas gerai "išeitų”, ypač 
poniai V. Lenkevičienei, 
daug pasidarbavusiai fan
tus renkant ir kt. srityse 
— nuoširdžiai dėkoju savo 
vardu. Ačiū visoms-visiems.

Vienybėje mūsų galybė!
Konstantinas Petrauskas, 

ALT S-gos Chicagos 
skyriaus valdybos 

pirmininkas
Hiring now experienced men for 

.lst & 2nd Shift 
FOR NEW LAMM1NATING & 

FABRICATING DEPT. 
also needs 

SUEAR OPERATORS 
and

1NSPĘCTORS 
lst A 2nd Shift 

ENAMF.L PRODUCTS CO. 
(Off Memorial Shoreway) 

341 Eddy Rd.
Cleveland, Onio 44108 

216-451-1313 Mr. Walters 
(36-42)

MAINTENANCE 
MAN

Full time, matute, experience neces- 
sary for cleaning and maintenance 
of new rnodern drug store. Good 
startinę salary and excellenl fringe 
benefits. Jntrresled applicants should 
apply in person to:

S AM TO MAINO
MONDAY, MAY 7

10 A. M. TO 4 P. M.

THRIFT DRUG COMPANY
D1V1SION OF J. C. 

(DIV1SION OF J. C. PENNEY)
PLYMOUTH SQUARE 
SHOPPING CENTER

CONSHOHOCKEN, PA.
An Epual Opportunity Employer 

(39-43)

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 Equal Opportunity Employer

(36-42)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

IST CLASS SK1LLED 
3HEET METAL PROTOTYPE 

and
SAMPLE MAKERS 

Mušt have layoul experience. 
Steady work and fringe- benefits. 

MINOWITZ MFG. CO. 
2794) Groesbeck Hwy. 
Roseville, Mich. 48068 

An Equal Opportunity Emplover 
(36-31)

ŠVENTARAGIS IR

BRAŽINSKAI
Šventaragio autorius Vyt. 

Alantas pasiuntė savo kny
gą Pranui ir Algirdui Bra
žinskams į Turkiją. Auto
riui jie parašė padėkos laiš 
ką, iš kurios spausdiname 
ištraukas. Iš to laiško mums 
maždaug tarp kit ko aiškėja, 
kokiose sąlygose jie ten pri
versti gyventi ir kaip yra 
išsiilgę lietuviško žodžio.

Red.

Taigi jie rašo: — Ši 
diena bus viena iš įsi
mintinų mūsų gyvenime: 
vakare kalėjimo katakom
bos nr. 253 prižiūrėto
jas su jam įprastu bilde
siu pravėrė girgždančias 
surūdijusias mūsų kata
kombos duris ir padavė 
vieną knygą, tačiau jos 
pakako, kad nušvistų nau
jais Motinos Saulės spin
duliais šis niūrus, per 
amžius pelėsiais ir ker
pėmis apaugęs rūsys!

Toliau jis rašo (ma
tyt, tėvas, nors laišką pa
sirašo abu), kad ta kny
ga Jį be galo sujaudinu
si, kad "paėmęs į ran
kas jau nebegalėjo išleis
ti" ir skaitęs per visą 
vakarą ir naktį, nors, jis 
pastebi, "tai labai sunku 
prie tokios blankios kalė - 
jiminės šviesos". Jis 
skaitęs iki paryčiui, "ka
da mulos pradeda giedo
ti savo ilgesingą giesmę 
ir mažas katakombos lan- 
gelis pabąla ryto brėkš- 
mėje". Su atodūsiu jis už 
vertęs paskutinį lapą ir 
jam "krūtinėje konkulia- 
vo jausmų audra, o gal
voje kalėsi iki skausmo 
gelianti mintis: Kodėl? 
Kodėl tik dabar lietuviai 
pradeda suprasti savo tik
rąją prigimtį, savo tik
rąją praeitį, savo tikrą
ją misiją?" Laiško auto
rius pabrėžia, jog ši kny
ga esąs dar vienas aki
vaizdus įrodymas, kad 
"po 4.000 metų trukusio 
letargo Baltija Atgims
ta... Baltija atgims! Bal
tija gyvuos amžinai! Mes 
tikime į Baltijos Atgimi
mą! Mes tikime, kad at
gimusios Amžinosios Ug
nies aukurai degs ne tik 
prie Nemuno, Dauguvos 
ir Vyslos upių, bet sieks 
net ir Volgos, Dniepro ir 
Dono krantus... Nekas ki
tas, o tik šis nepalaužia
mas tikėjimas į Amžino
sios Teisybės ir atgimu
sios tautos triumfą, ve
dė mus į žūtbūtinę kovą 
ir dabar palaiko mus šio 
je brutalioje kiaurymė
je, kurioje mums tenka 
praleisti jau trečius me
tus. Juo mes vadovausi
mės ir savo tolesnėje 
kovoje".

Toliau laiško autorius 
rašo, kad jis skaitęs daug 
knygų, tačiau tokios ge
ros ir lietuvio širdžiai 
taip artimos knygos dar 
tikrai nebuvęs skaitęs. 
Jinai išsakanti pačias gi
liausias lietuvių tautos

aspiracijas ir skatinanti 
kiekvieną lietuvį, ypačiai 
jaunuolį, ko rimčiausiai 
persvarstyti savo ir savo 
tautos esmę ir "tiesiog 
įsako daryti viską, atiduo - 
ti viską, kad atgimtų Tau
ta ir Tėvynė". Šventara
gis, jo žodžiais tariant, 
esanti "naujojo lietuvių 
tautos atgimimo biblija"! 
Išlaisvintoje Lietuvoje, 
ji, be abejo, būsianti 
spausdinama milijonais 
egzempliorių. Ypačiai ši 
knyga esą būtų naudinga 
dabartiniam Lietuvos jau
nimui, kuris sudarąs 
smogiamąsias jėgas Bai 
tų Atgimimo Sąjūdyje ir 
kurio tarpe esą gausu 
šventaragių, ką aiškiai 
parodęs 1972 m. "ugnin
gas pavasaris ir Romo 
Kalantos pilėniškas sa- 
vilaužis".

Laiško autorius savo 
laišką baigia šiais žo
džiais: "Priešakyje dar 
ilgas ir sunkus kovos ke
lias, tačiau kai pamatai, 
kad lietuviškas genijus 
gimdo tokius veikalus, — 
tiki, kad kelias bus tik
rai patvertas iki perga
lingojo galo!" Tardami 
"nuoširdų, lietuvišką 
Ačiū" pasirašo Pranas 
Bražinskas ir Algirdas 
Bražinskas - Baltas.
MACHINIST

WANTED
PRESSBRAKE OPERATORS 

SIIEAR BRAKE OPERATORS 
WELDERS 

HAND GRINDERS 
For lai & 2nd Shift 

Steady work for qualified men. 
Apply in person 

CLEVELAND FROG 
CROSSING CO. 

6917 BESSEMER AVĖ. 
CLEVELAND, OHIO 

(38-40*

VVANTED EXPER1ENCED 
GENERAL FOUNDRY HELP 
Shift incentive and bonus. New plant. 
Paid hospitalization & pension pirm.

ARR0W ALUMINUM 
CASTING CO 

33659 WALKER RD.
AVON LAKE. OHIO 44012 

216-871-6767 
An Equal Opportunity Employer 

(38-44)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

TURRET LATHE 
SĖT UP MEN A O'PF.RATORS 

Mušt be able to sėt up vvork from 
blue prints and close tolerance.

Ground Floor Opportunity 
lst or 2nd SHIFT. 

Steady work for qualified men. 
NO FLOATF.RS 

MAGNADYNE CORP.
3580 Fisher Road 

Columbus. Ohio 
1-614-272-8816 (38-16>

FURNITURE Finisher. An ideal op
portunity to ”get avvay from it all” 
in suburban Atlantic City. This in a 
pcrmanent position with ideal work- 
ing conds. in a rnodern shop for in- 
dividual exp'd in preparing new fur- 
niture for delivery. Good starting 
rate with all paid benefits, includinj 
vucation & rctirement. Apply to: 
Mr. Ed Seddon. Kensington l'urni- 
ture & Carpel, 200 Tilton Rd.. North- 
field. N. J. Call collect: (609) 
641-4800. (38-40)

TIMESTUDY MAN
Minimum 2-3 yrs. practica] experi- 
ence. Maintain and establish P\V 
rates on manual and machine con- 
trolied operations. Some project work 
Cal) 216-481-5900 or send resume lo:

R. E. STADELMAN

ANCHOR INDUSTRIES INC.
1 725 LONDON ROAD 

CLEVELAND. OHIO 44112 
(37-39) 

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

MILL.WRIGHTS
First class for industrial mantenance. 
familiar with punch presses and 
hydraulic.

Tool and Diemakers
CLASS A

Experienced in plastic iniection molds 
and progressive dies. Excellent op
portunity, good benefits and job 
aatiafaction. Apply

PREMIER
ELECTRIC CO.
1734 1VANHOE RD.

EAST CLEVELAND. OHIO
(39-45)

DIE CASTING OPERATORS 
DIE REPAIRMEN 
DIE SETUP MAN

PUNCH PRESS OPERATORS 
INSPECTORS

DRILL PRESS OPERATORS 
For lst & 2nd Shift 

Excellent fringe benefits, high hourly 
rate, plūs incentive.

APPLY 9210 LOREN AVF.., Southeast 
(Off East 93rd St.)

TOOL DIE ENGINEERING 
(39-46)

J M F1ELDS
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 MECHANICS
I METAL MAN 

Experienced. Paid vacation. Blue 
Croas & Blue Shield, uniforms fur- 
nished. All Co. benefits. Exc. working 
conditions. Apply in person to Mr. 
Bob Langshaw.

K1RKWOOD DODGE 
4800 Kirkwood Highway 

Newport, Dela.
(36 40)

OPEN1NGS FOR 
GRINDER HANDS 

I.D.-O.D. SURFACE 
GRINDERS 

TURRET LATHE 
E.D.M. OPERATOR

RETOLL MACHINE CO.
13640 ELMIRA 

(Schaeffer Plymouth Area) 
Detroit. Mich.

(34-39)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SK1LLED 

TURRET LATHE 
OPERATORS 

EXPERIENCED IN CUTTtNG TOOL 
WORK

SUFRACE GRINDERS 
FOR FORM TOOL S< OUALITY 

WORK
CUTTER GRINDERS

FOR NEW CUTTING TOOLS. 
NO SALVAGE VVORK. 

Steady work. top rates & all 
fringe benefits 

FALCON TOOL CO 
20771 RYAN

VARREN, MICH. 48091 
313-536-6242

(36-38)

VVANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN STATUS 

BENCH HANDS 
(MACHINE BUILDERS) 

HORIZONTAL BORING MILL 
OPERATORS 

AFTERNOON SHIFT
Steady iob* top wag«. full benefit*. 

JERED INDUSTRIES 
1300 S. COOL1DGE 
(Near 15 Mle Rd.) 

BIRB1NGHAM. MICH. 
313-647-1200

An Equal Opportunity Employer 
(38-46)

WANTED AT ONCE 
IST LASS SK1LLED 

MACHINIST 
’mmediate openings for all classes 
of machinist for both first and 
necond shift work with overtime. 
Permanent positions, excellenl work- 
l'ig conditions, and company benefits.. 
Please call or send resume to;

TELEDYNE LEWISBURG
INDUSTRIAL PARK 

LEWISBURG, TENN. 37091 
(615) 359-4531

An Equal Opportunity Employer 
(38-40)

W0MAN
Vlature and steady. Age 30-50. To 
fili and pack orders light šmuli ilcni*. 

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

Ask for SHIRLEY
CORONET

812 HURON RD.
(Caxton Buildingi 

CLEVELAND. OHIO
37 3

MACtIINE OPERATORS 
TURRET LATHE 

TOLL RM. ENGINE LATHE 
BRIDGEPORT MILL 

O.D. AND I.D. GRINDERS 
TOOL AND CUTTER 

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

Also 
HIRING RET1RF.D or PART TIME

HELP. r
AGE NO BARRIER 

REXNORD 
AEROSPACE VALVE DIV. 

313 GILLETT ST... PAINSV1LLE. O.
CLEVELAND 216-946-9147 

PAINESVILLE 2 16-352-33 19 
An Equal Opportunity Employer 

(34-40)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

RINKIMŲ TVARKA
Rinkimai j JAV LB Ta

rybą ir j PLB Seimą balsa
vimo būstinėse vyks sekan
čia tvarka:

šv. Jurgio parapijos pa
talpose — šeštadienj, 
gužės mėn. 19 d. nuo 11 
vai. ryto iki 2 vai. p. p. 
Sekmadienį, gegužės mėn. 
20 d. nuo 11 vai. ryto iki 2 
vai. p. p.

Naujosios parapijos salė
je — šeštadienj, gegužės 
mėn. 19 d. nuo 11 vai. ryto 
iki 2 vai. p. p. Sekmadieni, 
gegužės mėn. 20 d. nuo 11 
vai. ryto iki 3 vai. p. p.

Tie, kurie balsavo paštu, 
prašomi būstinėse nebal
suoti.

Rinkimų Komisija

• Grandinėlės šokėjai šį 
šeštadienį, gegužės 19, 8 
v. v. atlieka 35 min. lietu
viškų šokių programą Ben
galų kultūros draugijos 
ruošiamame šokių festiva
lyje. Festivalis įvyksta žy
dų Bendruomenės Centre 
(JCC, kampas Taylor ir 
Mayfield Rd.). Programos 
rengėjai laukia kuo dau
giau svečių.

ČIURLIONIO 
ANSAMBLIO 
KONCERTAS

Š. m. birželio 9 d., 8 vai. 
vak. Euclid High School 
Auditorijoje (711 E. 222 
Euclid, Ohio) matysime ir 
girdėsime mūsų garsųjį 
ČIUDLIONIO ANSAMBLĮ 
visoj jo grožio didybėj. 
Programa bus visiškai nau
ja, dar nė karto nematyta 
ir negirdėta Clevelande.

Girdėsime naujų labai įdo
mių kūrinių. Programoje: 
dainos mišriam ir moterų 
chorams, kanklių orkestras 
ir tautiniai šokiai.

Šį koncertą ruošia Cleve
lando Lietuvių Bendruome
nė lietuvių 100-mečiui at
žymėti.

Kadangi didžiulėje salėje 
galės tilpti virš 1000 žmo
nių ir kadangi rengėjai no
ri, kad kuo didžiausias mū
sų žmonių skaičius galėtų 
pasidžiaugti šia nepaprasta 
meno švente, todėl bilietų 
kainos yra visiems prieina
mos: 4, 3, 2 ir 1 dol.

Bilietus jau dabai- plati
na: R. Tatarūnienė (tel. 
531-5924), Gr. Kudukienė 
(tel. 486-5865), J. Malskis 
(tel. 486-9165), Br. Gražu
lis (tel. 741-1782), Juozo 
Mikonio įstaiga, Baltic De
licatessen, S. Astrauskas 
(tel. 943-5948) ir visi čiur- 
lioniečiai.

JAUNIMO 
SUSIRINKIMAS

Gegužės 20 d. (šį sekma
dienį), 11:30 vai. Lietuvių 
Namuose — 877 E. 185 St. 
mažojoje salėje šaukiamas 
jaunosios lietuvių kartos 
susirinkimas - pasitarimas. 
Bus svarstoma, kaip jau
noji karta gali prisidėti 
prie Naujų namų statybos 
ir ką jaunoji karta gali tu
rėti tuose namuose.

Merginos ir vaikinai virš 
17 metų prašome šiame 
svarbiam pasitarime daly
vauti.

Lith. Village D-ja ir 
Finansų K-ja

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)

Pavasaris 

paveikia 

jūsų galvą

... su maloniu pavasario plaukų stiliumi, bangos 
ant bangų, paįvairintos mažom garbanėlėm 
pakaušyje ir skruostuose.
Jums reikalingas meniškas žirklėmis stilizavimas, 
kad atsiektumėte tą išvaizdą ir kad taip pasiliktų 
jums švelnus saliono pusmetinis ... žinomos 
Nester Creme Perm, pilnam su kirpimu ir su 
sudėjimu tik $6.95. Arba pasirinkite iš mūsų 
didžiausios pasiūlos visame krašte žinomų 
sudėjimų, įskaitant ir populiarų Helen Curtis 
No Sėt už $10 ir puikų L’Oreal už $12.50.
Arba bandykte šviežų kaip pavasaris plaukų 
išplovimą ir sudėjimą nuo $2.95, ar ypatingai 
gerą kirpimą nuo $2.45.
Ir gražiausiom akim visu laiku . .. liuksusinės 
ilgalaikės blakstienos mūsų ekspertų uždedamos 
tik už $15.00.

Leiskite pavasariui 
apsukti Jusu galva...

Eikite pas
Penktadienį, šeštadienį ir prieš šventes 50 centų daugiau.

p • 406 Euclid Avė. 2nd fl. 
781-3161

A South ga te,

S 5399 Warrensviile, 663-6346
• Oposite Eastgate, 449-3435
• Severance Center, 

382-2600, 382-2569
• Shoregate, 944-6700, 

Lake Shore Blvd.
• Mentor, 255-9115, 

Next to Zayre’s

.v • Oposite Southland, 845-3400 
” • Oposite Westgate, 333-6646 
E • North Olmsted, 777-8636

S 
T

• Parmatovn, 884-6300
• Elyria Midway Mail, Elyria 

324-5742, Lorain 233-8020

Clevelando ateitininkų šventėje jaunučiai ateitininkai atidžiai klausosi pranešimų.
J. Garlos nuotrauka

CLEVELANDO ATEITININKU ŠVENTĖ
Clevelando Ateitininkų šeima 

susibūrė gegužės 5 ir 6dienomis 
pasidžiaugti šeimos augimu ir 
suartėti. Šeštadienio vakare pra 
dėjome šeimos šventę linksmai 
— su šokiais. Susirinko tėvai ir 
jaunimas, ir nuostabiai nemažai 
svečių iš Kanados! Tie jau išma
ną moksleiviai ir studentai, žino, 
ma su Giedrininkių pagalba, pri
statė vakaro programą -- Skren
dančios Bulvės Premijas, Viso
kie charakteriai buvo bulvėmis 
apdovanoti; nepraleista buvo ir 
prakaituojanti šeimininkė ir iš
kalbingas poetas, ir amžinas 
moksleivis. Bet didžiausia va
karo premija buvo {teikta pačiai 
Panelei Bulvei.

Motinoms, kaip ir visada, te
ko suruošti skanius užkandžius, 
o tėveliams tereikėjo tik šok
dinti motinas ir' (kai jaunuoliai 
patingo) savo dukras. Tarp šo
kių spėjome ir užtraukti lietu
viškų dainų kurias išmokomesto - 
vykiose.

Šventė buvo skirta šeimai, tai 
ir vakaras galėjo vadintis šei
mos linksma vaka r iu.Sienos neply
šo nuo salės perkimšimo, bet bu
vo jauku pabūti tarp savųjų — 
beveik visi vienas kitą pažino
me, o jei ne, tai nebuvo sunku 
pastebėti naują veidą ir su juo 
susipažinti. Šokiams užsibai
gus šokėjai ir žiūrovai išsiskirs

tė geroje nuotaikoje, susitarę 
susitikti kitą rytą.

Sekmadienio rytą, jauni, vy
resnieji ir vidutinio amžiaus 
ateitininkai susirinko Šv. Jurgio 
parapjos bažnyčioje kartu daly
vauti Šv. Mišiose. Po Mišių, iš
kilmingame posėdyje, jaunučiai 
ir kandidatai į moksleivius ir 
studentus viešai pasiryžo siekti 
ateitininkiško idealo ir oficialiai 
{stojo { ateitininkų eiles, priim
dami ateitininkų {žodį. Sveikina
me {žodininkus! Juos taip pat 
sveikino SAS Centro Valdybos 
pirmininkas — Vytas Narutis, 
MAS Centro Valdybos pirminin
kė — Elenutė Razgaitytė, Atei

ties Klubo pirmininkas -- Vla
das Palubinskas, PLB pirminin
kas s. Barzdukas, Dr. Jurgis 
Balčiūnas — kuris yra daug dir- 
oęs su ateitininkų steigėjais, 
Antanas Gudinskas —Hamiltono 
moksleivių kuopos vardu ir LB 
Chio Apygardos vardu — P. Ei- 
dimtas. Prezidiume taip pat 
dalyvavo moksleivių globėjas — 
Romas Bridžius, jaunučių globė
ja — Dalia Staniškienė ir atsto 
vė iš giedrininkių valdybos — 
Zita Stungienė.

Mūsų prelegentė buvo Seselė 
Ignė. Savo kalboje Seselė pa
svarstė klausimą —ar mes, kaip 
ateitininkai užtenkamai aukoja
mės dėl savo idealo — Kristaus; 
taip pat. Seselė bandė apibūdinti

1
1 3

"auką". Išgirdęs Seselės žo
džius, žmogus pats negalėjai 
apie tai nepagalvotų

Po rimtos dalies, jaunučiai 
pasirodė su montažėliu pager
biant savo motinas, {vairiais ta
lentais. Jaunučiai joms pašoko 
(taip grakščiai kaip pūkuoti žą
siukai), eilėraščius paskaitė, pa- 
kankliavo, padūdavo ir galų gale 
kartu padainavo. Pasigrožėję jau
nučių gudrumais, vienbalsiai su
giedojome Marija, Marija iratel 
tininkų himną ir taip baigėme gra
žią šeimos šventę, gražų pava
sario savaitgali.

Ižod{ davė:
Jaunučiai: L. Palubinskaitė, 

L, VyŠnionis, L. Žiedonytė.
Moksleiviai: D, Baltrukėnai- 

tė, J. Banionytė, N, Lenkaus- , 
kaitė, D. Nykštėnaitė, K. Ro- 
ciūnaitė, L. Čepulis, R. Jasine 
vičius, V. Majorovas, A. Palo
nas, G. Puškorius, A. Razgaitis 
P. Urbonavičius, E. Meilus, L. 
Meilus.

Studentai: R. Balytė, D. Bie= 
linytė, R. Damušis, R. Pliodžins- 
kas, V. Rociūnaitė, D. Sušinskai- 
tė.

Onilė Vaitkutė

* LIETUVOS VYČIŲ 25 sky
rius bus šeimininkais "Midvest 
Bowling Tournament", kuris 
įvyks gegužės 18,19 ir 20dieno
mis The Palisades II, 27401 
Tungston Rd., Euclid, Onio. Pra
džia penktadienj 3 vai. p.p.

Atvyksta vyčių iš Detroito, 
Chicągos, Daytono, Youngstow- 
no, Pittsburgho ir Gary. Apsi
stos Holliday Inn, Wicklife, Ohio.

SekmadienJ, gegužės 20 d„ 
bendros šv. Mišios 10:30 vai. 
šv. Jurgio bažnyčioje. Po mi
šių banketas Hofbrauhaus resto
rane. Visi kviečiami dalyvauti.

Bilietus galima Įsigyti prie 
įėjimo arba skambinant Victor 
August 731-4582; Ruth Guzaus- 
kas 943-3493.

CLEVELANDO PARENGIMU Moksleivės ir studentės ateitininkės Idzelytė, Kliorytė, Palū- 
naitė, Lenkauskaitė ir Kliorytė Clevelando ateitininkų šventėje. 

KALENDORIUS J. Garlos nuo rauka

GEGUŽES 20 D. Motinos Die 
nos minėjimas. Ruošia Cleve
lando Šaulių Moterų Sekcija.

GEGUŽES 27 D. Vysk. Valan
čiaus lit. mokyklos mokinių pir
moji komunija.

BIRŽELIO 3 D. Vysk. Valan
čiaus lit. mokyklos mokslo me
tų užbaigimas.

BIRŽELIO 3 D. Šv. Kazimiero 
ituanistinės mokyklos mokslo 

metų užbaigimas Nąuj. parapijos 
salėje.

BIRŽELIO 9 D. Čiurlionio an
samblio koncertas.

BIRŽELIO 10 D. Algio Rukšė
no knygos apie Simą Kudirką pri 
statymas visuomenei. Rengia 
Clevelando neolituanai.

BIRŽELIO 17 D. Lietuvos oku 
pacijos — tragiškųjų birželio 
įvykių minėjimas. Rengia ALT 
skyrius.
BIRŽELIO 23-24 D. Naujųjų 

Lietuvių Namų Clevelande oficia
lus atidarymas.

LIEPOS 1 D. SLA 136 kuopos 
gegužinė.

LIEPOS 8 D. sekmadienį šau
lių kuopos susirinkimas ir gegu
žinė K.O. Pautienių sodyboje.

LIEPOS 15 D. LVS Ramovė 
Clevelando skyriaus gegužinė.

LIEPOS 29 D. ALTS-gos Cle 
velando skyriaus gegužinė.

PARDUODAMAS NAMAS
2 šeimų naujas mūrinis 

namas, Euclid, O. Kiekvie
nas butas po 3 miegamuo 
sius, l1/; vonios, perskirta.- 
sklepas, 2i/o garažai. Neto
li Naujos parapijos centro. 
Greitas pirkėjas turės pro
gos pasirinkti spalvas.
ČIPKUS Realty, 943-0910

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 31601 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indelius moka

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

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraiti, tel. 
944-6835.

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

RUGSĖJO 15 D. Pirmasis ru
dens balius su {domia menine 
programa. Rengia Dirva Naujuo
se Lietuvių Namuose.

RUGSĖJO 23 D. Šv. Jurgio 
parapijos salėje Šauliai ruošia 
Vlado Putvio 100 metų gimimo 
sukakti.

SPALIO 13 D. G. Čapkauskie- 
nės ir K. Jakučio koncertas Nauj. 
parapijos salėje.

1974
VASARIO 23 D. Tradicinis 

Užgavėnių blynų balius. Rengia 
Pilėnų tunto skautų tėvų komi
tetas.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

IŠNUOMOJAMAS kam
barys su baldais. Gali nau
dotis virtuve. Tel. 486-1336.

HOUSE FOR SALE
For sale by owner off 

East 185 St. Bungalow, 2 
bedroom down, extention 
up. Full basement, mce 
yard. Tel.: 261-2561.

(38-39)

TOOL and DIE MAKER 
Class A. Experienced plas
tic, injection. mold, progres- 
sive, dies. Excellent oppor
tunity, good benefits. Ap- 
ly at Premier Electric, 
1734 Ivanhoe Rd.

TRAINEE
Young man vvilling to 

learn all phases of furni- 
ture refinishing business. 
Training program provided. 
Call for interview appoint
ment.

NU-GRAIN CORP. 
17710 So. Waterloo Rd.

Cleveland, Ohio 
(216) 531-1030

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ELIZABETH

ALT S-GOS METINIS 
SUSIRINKIMAS BUVO 

SĖKMINGAS
Susirinkimą, kuris įvyko 

Lietuvių Laisvės salėje, 
pradėjo 15-to skyriaus pir
mininkas Vytautas Abrai- 
tis ir pasveikinęs atvyku
sius į susirinkimą narius 
bei pateikęs darbotvarkę, 
susirinkimui pirmininkauti 
paprašė Petrą Mačiulaitį, o 
sekretoriauti Albiną S. Tre
čioką.

Susirinkime dalyvavo vi
sa skyriaus valdyba ir 19 
narių. Iš 1972 metų veiklos 
pranešimą padarė valdybos 
pirmininkas Vytautas Ab- 
raitis, o skyriaus kasinin
kas Pranas Damijonaitis 
pranešė apie skyriaus pa
jamas ir išlaidas. Revizijos 
komisijos aktą perskaitė 
Henrikas Bitėnas, kuris su
tiko su kasininko apyskaita 
ir protokolu. Pasisakius ir 
kitiems valdybos nariams 
ir dalyviams, Vytautas Ab- 
raitis padėkojo visiems už 
bendrą talką visais sky
riaus darbų reikalais, o 
ypač Stasiui Lukoševičiui 
už surinktus skelbimus 
ALT S-gos organui Dirvai.

Priimti du nauji nariai: 
Elena Marė Juškienė ir Ra- 
mutis Didžbalis. Skyrius 
no,.iais ir turtu žymiai pa
didėjo. Julius Veblaitis pa
siūlė, kad bent kartą į me
tus būtų daromas vienas 
kultūrinis parengimas. Vin
cas Misiūnas pasiūlė ALT 
S-gos seimo proga aukoti 
100 dolerių. Stella Abraitie- 
nė siūlė Vilties draugijai 
padidinti įmokėjimą 100 do
lerių ir L. Neprl. Fondui 
aukoti 50 dolerių. Visi su
tiko dėl aukų paskirstymo.

Jau per eilę metų Eliza- 
betho skyrius turi savo at
stovus bendrinėse lietuvių 
organizacijose ir remia sa
vo aukomis, yra įsijungęs 
į vietos lietuvišką veiklą.

Buvo perrinkta buvusi 
Valdyba ir Kontrolės komi
sija, prašant dar vienai ka
dencijai padirbėti. Pirmi
ninkavęs Petras Mačiulai- 

NEW JERSEY JUNGTINIS BALTIJOS 
KOMITETAS 

maloniai kviečia visus j

BALTIJOS FESTIVALĮ
Sekmadienį, birželio (June) 17, 1973 

1:30 vai. p. p.
GARDEN ŠTATE ARTS CENTER 

NEW JERSEY GARDEN STATĖ PARKWAY, 
išvažiavimas Nr. 116, Holmdel, N. J.

PROGRAMĄ IŠPILDO:
LIETUVIAI — Garsus Clevelando tautinių šokių ansamblis 

"GRANDINĖLĖ” vad. Liudas Šagys.
— "ŽIBUOKLIŲ” sekstetas vad. Liudas 

Stukas.
LATVIAI — Latvių Choras iš Long Island ir Kanklių 

Ansamblis.
ESTAI — Solistai HEINZ RIIVALD ir CARMEN ANI- 

MAGI, Mergaičių Gimnastikos-Baleto Grupė, 
Pianistai MAAJA TOBIAS-DUESBERG. RITA 
RIKKA ir PRIIT PABLO, ir Tautinių Šokių 
Grupė.

Įėjimo auka: $7.50, $5.00, $4.00, $3.00. Vaikams mažiau 12 
metų — pusė kainos tiktai $4.00 ir $3.00 vietose.

Prašom bilietus iš anksto užsisakyti pas:
Bilietų komiteto pirm. A. Pocius — tel. 201-352-3531 
NEWARK-HILLSIDE V. Jokūbaitis — tel. 201-289-0404 
NEWARK-ORANGES dr. R. Šomkaitė — tel. 201-763-7622 
ELIZABETH K. Baltys — tel. 201-355-8265
PATERSON A. Rugys — tel. 201-525-3340 
LINDEN J. Zubavičius — tel. 201-381-3198
JERSEY CITY A. Žukauskas — tel. 201-549-0936 
KEARNY-HARRISON J. Vaičkus — tel. 201-998-1221 
NEW YORK R. Kezys — tel. 212-769-3300
PHILADELPHIA A. Gečys — tel. 215-677-1684

Taip pat pas visų organizacijų atstovus.

tis padėkojo visiems daly
viams už tvarkingą ir rim
tą ALT S-gos reikalų svar- 
tymą ir palinkėjo naujai 
perrinktai Valdybai ir Kon
trolės komisijai, geros sėk
mės, susirinkimą baigė.

Visi dalyviai buvo papra
šyti pasilikti dėl užkandžių 
ir savais, lietuviškais rei
kalais pasikalbėti.

ALT S-gos Seime skyrių 
atstovaus Vytautas ir Stel- 
la Abraičiai ir Albinas ir 
Ieva Trečiokai.

A. S. Trečiokas,
Susirinkimo sekretorius

• Naujosios Vilties žur
nalo leidimo reikalams 
ALT St-gos Valdybai dar 
įteikė aukų: Kostas Rama
nauskas, Chicago — 300 
dol., Worcesterio skyrius — 
100 dol., Jonas Jurkūnas, 
Chicago — 25 dol., Eugeni
jus Bartkus, Beverly 
Shores — 25 dol., Chięagos 
skyrius — 25 dol., Detroito 
skyrius — 25 dol.

S-gos Valdyba aukoto
jam labai dėkoja.

• N. Andriuškevičiūtė- 
Feldman, Korp! Neo-Lithu- 
ania filisterė, gyv. Roches- 
tery, lankydamosi Detroite, 
per a. a. A. Banionio laido
tuves, įteikė Korp! Neo-Li- 
thuania auka 100 dol.

FOTO KONKURSAS IR 
PARODA

Lietuvių Foto Archyvas 
skelbia metinį fotografijos 
konkursą, kuriame daly
vauti kviečiami visi lietu
viai fotografai, gyvenantie
ji JAV ir kitur.

Konkurse bus dvi nuo
traukų grupės — juoda-bal
ta ir spalvota. Juoda-balta 
nuotraukos turi būti paties 
fotografo darbas, spalvotos 
gali būti pagamintos labo
ratorijos.

Nuotraukos turi būti 
bent 5”x7” dydžio, prikli
juotos prie kartono. Ant ki
tos pusės turi būti užrašy
tas dalyvio vardas, pavar
dė, adresas ir nuotraukos 
pavadinimas. Su ekspona
tais reikia pristatyti ir nuo
traukų duplikatus, kurie 
bus naudojami spaudai.

Kviečiame visus į Amerikos Liet. Tautinės S-gos

SEIMUI RENGTI KOMITETASR. Mastienė

Kurie dar nėra užsisakę vietų j ALT S-gos SEIMO 
BANKETĄ, tuo reikalu prašom kreiptis telef. (313) 
547-2859 j Joną Švobą ar telef. (313) 581-5318 į Juozą 
Leščinską.

šokiams gros VYTAUTO PETRAUSKO orkestras 
"ATŽALYNAS”.

SEIMO BANKETĄ
v
S. m. gegužės 26 d., šeštadienĮ, 8 vai. po pietų, 

TROY HILTON INN,
Maple Road & Stephenson Hwy., 

Troy, Mich.
Meninę programą atliks operos solistė ROMA 
MASTIENĖ, akompanuojant muzikui MANIGIR- 

DUI MOTERAIČIUI.

NETEKOME JUDRAUS VISUOMENININKO 
JUOZO ČESĖKO

A.A. Juozas Česekas

Sunegalavus širdžiai, 
š.m. balandžio 27 d. stai
giai mirė Juozas česė- 
kas. Jo mirtis buvo visiš
kai netikėta ir nelaukta. 
Tikriausiai ir pats velio-

Kiekvienas dalyvis pali pa
tiekti ne daugiau kaip de
šimt nuotraukų. Galima da
lyvauti ir su mažiau darbų.

Jury komisija, kurios sąs
tatas bus paskelbtas vėliau, 
atrinks nuotraukas parodai. 
Kita komisija kūrinius pre
mijuos. Premijos už ge
riausius darbus bus skiria
mos tik jaunesniesiems am
žiumi fotografams (iki 30 
metų), bet parodoje kvie
čiami dalyvauti visi, ne tik 
mėgėjai, bet ir profesiona
lai. Siunčiant darbus pažy
mėti dalyvio amžių.

Už geriausius darbus bus 
paskirtos piniginės premi
jos:

I — 350.00 dol. (mece
natai dr. Stasys ir 
dr. Milda Budriai),

II — 250.00 dol. (mece
natas dr. Romas ir 
Kotryna Giniotis),

III — 150.00 dol. (mece
natas dr. Algiman
tas Kurgonas).

Paroda bus 1973 m. lap
kričio 17-25 d.d. Jaunimo 
Centre Chicagoje. Nuotrau
kas reikia pristatyti iki 
lapkričio 10 d. šiuo adresu: 
Algimantas Kezys, S. J., 
2345 West 56th St.,Chica- 
go, III. 60636.

Dalyvavimo mokestis yra 
3 dol. Parodos proga bus iš
leistas foto albumas, kuria
me bus atspausdintos rink
tinės nuotraukos iš pasku
tines lietuvių fotografų pa
rodos, vykusios pereitais 
metais II PLJ Kongreso 
metu Chicagoje. Kitais me
tais bus išleistas foto albu
mas iš šios parodos repre
zentaciniais darbais. 

nis nenujautė šios savo 
žemiškos kelionės galo.

Juozas Cesėkas kilimo 
suvalkietis nuo Prienų, 
iš Strielčių kaimo. Buvo 
gimęs 1905 m. sausio 16 
d. Jo nueito gyvenimo ke
lyje įvykius būtų galima 
suglaustai pažymėti: 
mokslo dienas Prienuose 
ir Kaune, tarnybą Teisin
gumo Ministerijos žiny
boje, vėliau suvalkiečio 
ūkininko-viršaičio suge
bėjimus, visko praradi
mą ir tremtinio - nauja- 
kūrio dalią.

Lietuvoje velionis Juo 
zas buvo gražiai susitvar
kęs, bet visus jo ateities 
planus okupacijos ap
vertė aukštyn kojomis. 
Sovietų Rusija vos tik 
įkėlus koją į mūsų kraš
tą teisingumo instituci
jas tuojau pat sužlugdė ir 
teisinę sritį, neva, atida
vė tvarkyti liaudžiai,ku
ri privalėjo veikti pagal 
okupanto nurodymus. Ru_ 
sai norėdami įsistiprinti 
krašte visur jieškojo liau
dies priešų ir jiems nai
kinti naudojo pačias bru
taliausias priemones. į 
taip vadinamų liaudies 
priešų kategoriją įėjo 
ir velionis. Vargais nega
lais jam pasisekė praei
ti pro kadrus ir gauti dar 
bą vienoj ne taip žymioj 
Kauno sveikatos įstaigoj.

Vokiečių karas su ru
sais buvo lyg ir prošvais
tė vėl atgauti nepriklau
somybę. Visas kraštas 
sukilo ir bematant nusi
kratė savo engėjų. Neiš
pasakytai buvo didelis 
džiaugsmas, kai per ra
dijo buvo deklaruota Lie
tuvos nepriklausomybės 
atstatymas ir sugiedotas 
himnas. Džiūgaujančių 
tarpe buvo ir velionis Juo
zas. Tačiau nauji šeimi
ninkai turėjo kitus kės
lus. Netrukus jie padarė 
savo patvarkymus ir pa
liko mus nežinioj belau
kiančius rytojaus dienos.

Karo metu viršaičio 
duona nebuvo priimli ir 
karjera nepavydėtina. 
Reikėjo ypatingo apdai
rumo, kad daugelio reika
lų maišatyje būtų daromi 
sveiki ir apgalvoti spren
dimai. Dėl savo gerų bū
do savybių velionis Juo
zas tokioms pareigoms 
buvo visai tinkamas. Jis 
reikalus sprendė šaltai 
ir gerai apgalvojęs, vi
suomet juos nukreipda
mas gyventojų naudai.

Sovietų Rusijai iš nau
jo nešant pavergimo pan

čius velionis Juozas su 
šeima pasitraukė į drau
gišką mums Čekoslova
kiją. Bet ir ten neilgai 
teko džiaugtis ramiu gy
venimu. Fronui artėjant 
pateko į apsupimą ir daug 
pastangų reikėjo kol sura
do plyšį pralysti į Vaka
rus.

Prasidėjus emigraci
jai velionis pasirinko Ka- 
kadą. Iš pradžių buvo ap
sistojęs Kvebeko provin
cijoj, bet po nekurio lai
ko apsidairęs paliko Mon- 
trealį ir atsikėlė į To
rontą. Čia išgyveno apie 
20 metų. Pastoviai dirbo 
vaikų ligoninėj visų myli
mas ir gerbiamas.

Velionio Juozo česėko 
bena mėgiamiausias užsi
ėmimas buvo knygų skai
tymas. Jo turtingoje bib
liotekoje galima rasti ko 
ne visas išeivijoje išleis
tas knygas. Jo meilė 
spausdintam žodžiui ir 
lietuviškai knygai buvo 
pasigėrėtinai graži. Ša
lia dailiojo žodžio jis 
nemažiau domėjosi lietu
vių menininkų kūriniais, 
kurie, pagal jo suprati
mą žmogų tobulina ir dva
sią kelia į aukštybes. Jo 
lietuviškumas buvo toji 
dvasinė galia įtaigojusi 
jam susidaryti tautinės 
ideologijos pagrindus. 
Lietuvą jis mylėjo visa 
širdimi ir visą laiką jį 
traukė ten, kur Šešupė 
lygiais Suvalkijos lau
kais vingiuojasi.

Velionis Juozas česė- 
kas priklausė tautinėms 
organizacijoms ir buvo 
aktyvus jų veikėjas. Bu
vo Lietuvos Nepriklau
somybės Talkos Komite
to Kanadoje ir Lietuvių 

Tautinės S-gos Toronto 
skyriaus valdybos pirmi
ninkas. Su jo pasitrauki
mu iš mūsų tarpo mes 
netekome nuoširdaus ir 
pareigingo visuomeninin<- 
ko, kurio netekimas yra 
didelis smūgis ne tik jo 
šeimai, bet kartu ir visai 
lietuvių visuomenei.

Laidotuvių namuose, 
bažnyčioje ir kapuose 
prie karsto stovėjo sau - 
lių garbės sargyba. Buvo 
laidojamas gegužės 1 d. 
iš šv. Jono Kr. parapijos 
bažnyčios Port Credit lie
tuvių kapinėse. Prieš iš
leidžiant iš bažnyčios žo
dį tarė kun. P. Ažubalis 
nusakydamas trumpai ve
lionio asmenybę. Kapuo
se su amžinos atminties 
Juozu česėku atsisveiki
no šaulių vardu St. Jokū
baitis, Tautinės Sąjungos
— P. Bastys ir KLB To
ronto Apylinkės valdybos
— J. Karpis. Ant karsto 
buvo užpilta žemių at
vežtų iš Lietuvos nuo Ge
dimino kalno.

Laidojimo apeigos 
baigtos Tautos Himnu.

Giliame liūdesyje liko 
jo mylima žmona Leo
kadija, duktė Lilė Nakro- 
šienė su šeima ir sūnus 
Algimantas. į laidotuves 
iš Detroito buvo atvyku- • 
sios velionio brolio pulk. 
Kazio Česėko, mirusio 
Vokietijoj, žmona Apolo
nija su dukra Judita če- 
sėkaite - Jonyniene, ku
ri savo dėdės atminimui 
Lietuvių Fonde įamžin
ti paliko 100 dol. auką. 
Tokią pat auką 100 dole
rių Lietuvių Fondui davė 
savo tėvelio ir senelio 
atminimui L,V. Nakro- 
šių šeima.

Tebūnie velioniui Juo
zui Česėkui amžina gar
bė ėjusiam visą gyveni
mą lietuvišku keliu.

P. Bastys
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