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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

AGNEW BYLA II
Jos tolimesnė tcįsa ir pasekmės

Nagrinėdami aktualią 
viceprezidento Spiro Ag- 
new bylą, sustojome prie 
jo prašymo Atstovų Rū
mams periimti jos nag
rinėjimą. Atstovų Rūmai 
yra politikos, bet ne tei
sės įstaiga ir todėl ne
galima stebėtis, kad bu
vo padarytas politinis 
sprendimas. Jų pirminin 
kas Carl Albert tą pra
šymą atmetė. Savaime 
aišku, kad ne demokratų 
interesuose yra Agnew 
išteisinti ar tuojau paša
linti iš viceprezidento 
posto, tuo būdu duodant 
progos užimti tą postą 
John B. Connaly ar ko
kiai kitai stipriai asme
nybei. Jų interesai reika
lauja Angew ir Waterga- 
te bylas galimai ilgiau nu
tęsti. Teisinis pagrindas 
Angew prašymo atmeti
mui buvo tas, kad pagal 
konstituciją atstovų rū
mai nutaria patraukti at
sakomybėn ir senatas tei
sia prezidentą bei vice
prezidentą už nusikalti
mus padarytus jų kaden
cijos metu, o ne už anks
tyvesnius nusikaltimus. 
(Žodis 'teisia' čia varto
jamas kiek ribota pras
me — senatas tik nu
sprendžia prezidento ar 
viceprezidento pašalini
mo klausimą, nubausti už 
padarytus nusikaltimus 
jie gali būti vėliau nor
malaus teismo.) Agnew 
tariami nusikaltimai bu
vo įvykdyti dar prieš už
imant viceprezidento pos
tą, ergo Atstovų Rūmams 
nėra ko skubėti.

Po to Agnew advoka
tams dar liko viena gali
mybė — prašyti paties 
teismo sustabdyti tar
dymą (grand jury), nuro
dant, kad vicepreziden
tas gali būti teisiamas tik 
kongreso. Bet jei kon
gresas atsisakė tai bylai 
pas save duoti eigą, pats 
teismas vargiai sutiks to 
kį prašymąpatenkinti. 23 
prisiekusiųjų taryba 
(grand jury) ketvirtadie
nį jau pradėjo liudininkų 
apklausinėjimą. Kaip jau 
nurodėm, grand jury pa
prastai pritaria proku
roro nuomonei ir leidžia 
jam patiekti formalų kai-

Lietuvos sostinės Vilniaus miesto įkūrimo 650 metų sukakties minėjimo komitetas. Minėjimas įvyks 
spalio 21 d. Jaunimo Centre, Chicagoje. Nuotraukoje sėdi iš kairės į dešinę: V. Vaitiekūnas, A. Juške
vičius, P. Aglinskas, A. Rūgytė, V. Šimkus, (pirmininkas), V. Genienė, J. Tamulis, V. Išganaitis ir J. 
Valdienė. Stovi: A. Budreckas, J. Kaunas, V. Talat-Kelpša, L. Kairys, K, Radvila, P. Eigelis, A. Pa
kalniškis, J. Gasparas, A. Dzirvonas, K. Januška ir K. Petrauskas.

VYTAUTAS MESKAUSKAS
tinimą. Iš dalies dėl to, 
kad grand jury nedaro 
sprendimo, sprendimą iš
neša teismas, kuris turi 
daugiau laiko ir galimy
bių išnagrinėti visus by
los aspektus. Iš dalies 
dėlto, kad normaliai pro
kuroras kreipiasi į 
'grand jury' nebe pagrin
do. Angew atveju teigia
ma, kad net prezidentas 
Nixonas buvęs painfor
muotas apie kaltinimus 
prieš Angew ir net asme
niškai pritaręs dėl kalti
nimų rimtumo bylą per
vesti Grand Jury, nes ne 
turėjęs kitos išeities.

Politiškai jam Agnew 
byla yra naudinga, nes 
visų pirma ji užtemdė 
kaltinimus jam pačiam 
dėl Watergate skanda
lo. Kaip galima rimtai 
svarstyti prezidento at
statymo klausimą, jei 
pašalinimo avėju jo vie 
tą užims vicepreziden
tas, kaltinamas kiše-

KANADOS LIETUVIU DIENA
Spalio 5-7 dienomis Ka

nadoje, Toronte, vyksta 
Kanados Lietuvių Die
nos. Iškilmių rengėjas —
K.L. Bendruomenė, To
ronto apylinkės Valdyba, 
pirmininkaujama teisi
ninko Algio Puterio. Lie
tuvių Dienos yra rišamos 
ir su Lietuvos sostinės 
Vilniaus 650 m. sukakti
mi. Iškilmingai akademi
jai - koncertui su žodžiu 
yra pakviestas poetas Ka 
zys Bradūnas iš Chica
gos. Koncerto programą 
išpildys Čiurlionio an
samblis iš Clevelando. 
Prie mišraus choro, va
dovaujamo muz. Alf. Mi
kulskio, įsijungia solis
tai, kanklės ir kiti ins
trumentai. Minėjimo iš
kilmės vyks gražioje Ry- 
erson Politechnikumo sa
lėje, 43 Gerrard gatvė, 
o netoliese esančioje To 
ronto šv. Mykolo kated
roje vyks iškilmingos pa
maldos. Liet, evangeli
kams pamaldos tuo pa
čiu metu vyks Išgany
tojo ev. liut. bažnyčioj. 

ninkyste? Gi Agnew at
sistatydinimo ar pašali
nimo atveju, Nixonas tu
rėtų progos sustiprinti 
savo administraciją, jo 
postan paskirdamas tokį 
asmenį, kuris eventua
liai galėtų laimėti 1976 
metų rinkimus. Tiesa jo 
paskyrimą turi patvirtin
ti kongreso dauguma, at
seit, demokratai, tačiau 
jie vargiai galės pasi
priešinti tokiam pasky
rimui dėl to, kad prezi
dento kandidatas yra per 
geras. Tam tikro padoru 
mo, bent viešai, laikoma
si ir politikoje.

Pasak New York Ti
mes James Reston, Ag- 
new nutaręs, kad jo poli
tinė karjera esanti baig
ta, tačiau jis apsispren
dęs kovoti iki galo t.y. 
įrodyti, kad prokuroro 
patiekti kaltinimai yra 
neteisingi ir politiškai 
motyvuoti. Toks jo už
sispyrimas gali sugriau
ti daug politinių planų 
ir lūkesčių.

Penktadienio vakare, 
spalio 5 d. lietuvių na
muose įvyks susipažini 
mo vakaras, kurio metu 
meninę programą atliks 
Hamiltono liet, mergai
čių choras Aidas. Ban
ketas vyks šeštadienį Eto 
bicoke Lion's klubo salė
je, talpinančioje 2000 da. 
lyvių. Meninę programą 
išpildys Londono, Ont. 
mergaičių kvartetas Ra
sa. Be to, šeštadienį, die
nos metu organizuoja
mas golfo turnyras, prie 
Bolton miestelio. Visa in
formacija teikiama tel. 
(416) 787-5047 ir 766- 
6037. Iškilmių pranešė
ja — Miss Vilnius" — 
Jūratė Kobelskytė. Į Ka
nados liet, dienų organi
zavimą šiais metais ypa 
tingai yra įjungtas lie
tuvių jaunimas.

Kanados lietuvių die
nos yra tradicinė Kana
dos lietuvių diena. Šiais 
metais ji švenčiama 19 
kartą. į iškilmes suva
žiuos daug tautiečių iš 
įvairių Kanados vietovių.

Velionis dail. Antanas Vaikšnoras, aktyviai buvo Įsijungęs I tal
ką Naujųjų Lietuvių Namų ir padovanojo vieną savo kūrinį "Min
daugas" Lietuvių salei papuošti. Dr. D. Degesys padarė šią nuo
trauką po paskutiniojo talkos komiteto posėdžio, nejausdamas, 
kad už kelių dienų Antaną Vaikšnorą ištiks staigi mirtis.

MYLĖJO LIETUVĄ JOS NEMATĘS
MIRĖ DAIL. ANTANAS VAIKŠNORAS
Praeitą savaitę cleve- 

landiečius lietuvius pri
trenkė skaudi žinia: penk
tadienį, rugsėjo 28 d. nuo 
širdies smūgio mirė dar 
jaunas, vos 55 metus su
laukęs, pagarsėjęs lietu
vių kilmės amerikietis 
dailininkas Antanas 
Vaikšnoras, kuris nepap
rastu nuoširdumu visad 
stengdavosi padėti lietu
viams.

Jis buvo Dirvos skai
tytojas ir nuoširdus jos 
rėmėjas. Dar K. Karpiui 
redaguojant Dirvai buvo 
nupiešęs antgalvį, o 
prieš keletą metų pada
rė dviem spalvom kalė
diniam numeriui virše
li.

Gimė 1918 m. Du Bois 
Pa., kur jo tėvas, kilimo 
iš Leipalingio valsč., bu
vo įsikūręs. 1921 m. su tė
vais persikėlė į Cleve
landą. Čia baigė viduri
nius mokslus ir Meno ins
titute pradėjo meno stu
dijas, kurias baigė 1942 
m. Karo metu buvo pa
šauktas karinėn tarny
bon. Grįžęs iš kariuome
nės, Clevelande pradėjo 
dirbti pramoninės dailės 
projektavimo agentūro
je, o vėliau ir pats su 
dviem partneriais atida
rė nuosavą įstaigą, kurio
je dirbo iki mirties.

Clevelando meno mu
ziejaus ruošiamose pava
sario parodose kelis me
tus iš eilės yra laimėjęs 
23 premijas. Vėliau,kai 
muziejus premijas pra
dėjo duoti už pakabintas 
kiauras padangas ar nu
mestas ant grindų vir
ves, velionis nebedaly- 
vaudavo tose parodose, o 
rengė individualines sa

vo parodas ar dalyvauda
vo grupinėse amerikie
čių dailininkų parodose 
garsiose galerijose New 
Yorke Metropolitano mu 
ziejuje, Washngtone Cor
corano galerijoje, But- 
lerio institute ir kt. Jis 
nevengė ir lietuviu pa
rodų, dalyvavo Čiurlio
nio galerijoje ir priklau
sė Lietuvių Dailininkų Są
jungai.

Vienas jo darbų yra pa 
kabintas Ohio valstijos 
sostinės Columbus kapi
telyje ir daug jo kūrinių 
yra įsigiję muziejai ir 
kolekcionieriai. Skaito
ma, kad jis buvo sukūręs 
apie porą tūkstančių dar
bų. Jei pradžioj jis buvo 
pasinešęs į gamtovaiz
džius, tai nuo 1956 metų 
pasuko į abstraktinę dai
lę. Bet šalia tapybos ban
dė ir skulptūrą.

Velionis nors silpnai 
mokėjo lietuviškai ir Lie
tuvos nebuvo matęs, iš 
tėvų buvo paveldėjęs di
delę meilę Lietuvai ir vi
sad didžiavosi esąs lie
tuvis.

Priklausė Lithuanian 
Village bendrovei ir 
ypač daug dirbo talkos 
komitete, dar prieš mir
tį dalyvaudamas pasku
tiniame posėdy ir savo 
patarimais daug prisidė - 
jo prie Lietuvių Namų pa
gražinimo.

Reikia tikėtis, kad Lie
tuvių Namų salėje, kuri 
yra pritaikyta ir paro
doms rengti, artimoj atei
ty bus surengta jo pomir
tinė darbų paroda.

Velionis nuliūdime pa
liko žmoną Laurą, dukte
ris Andreją, Debrą, Kris- 

(Nukelta į 2 psl.)

Algis Rukšėnas 
laureatas

PREMIJA BUS ĮTEIKTA 
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ

Prieš dvidešimt metų Vy
dūno Jaunimo Fondas rim
tai pradėjo savo veiklą. To
mis dienomis, studijuojan
tis jaunimas, neseniai at
vykęs iš tremtinių stovyk
lų, turėjo nemaža finansi
nių sunkumų. Sunkumams 
palengvinti grupė Chicagos 
veiklių akademikų skautų 
nutarė įsteigti visiems lie
tuviams studentams priei
namą stipendijų fondą. Chi
cagos skyriaus nariai akty
viai įsijungė į darbą, reng
dami balius, kurių pelną 
skyrė stipendijų fondui. Jie 
pirmieji pradėjo leisti lietu
viškas kalėdines korteles ir 
jas platinti lietuvių visuo
menėje.

Ir tikrai fondas savo pa
galbos ranka ištiesė viso 
viso pasaulio studijuojan
čiam lietuvių jaunimui. 
Nors lietuvių finansinis ger
būvis yra pagerėjęs, bet 
Vydūno Jaunimo Fondas ir 
dabar padeda jaunesnie- 
siams pasiekti mokslo aukš
tumas. Metų eigoje fondo 
veikla irgi išsišakojo. Fon
das skatina jaunimą studi
juoti lituanistiką ir tam 
tikslui skiria negrąžinamas 
stipendija: leidžia knygas, 
remia lietuviškas bei skau
tiškus leidinius.

šiemet, švenčiant Vydūno 
Jaunimo Fondo dvidešimt
metį, fondo valdyba nutarė 
pradėti naują tradiciją — 
kas metais paskirti pinigi
nę vienkartinę premiją 
pasižymėjusiam jaunosios 
kartos atstovui, kurio dar
bas pozityviai prisidėjo prie 
Lietuvos išlaisvinimo ko
vos. Premija atiteko veik
liam clevelandiškiui, akade
minės skautijos nariui fil. 
Algiui Rukšėnui, knygos 
”Day of Shame’’ autoriui. 
Pagirtina, kad šis jaunuolis 
sugebėjo sujungti savo ta
lentą ir karjerinius atsieki- 
mus ir juos panaudoti iške
liant Lietuvos tragedijos 
klausimą.

Vydūno Fondo premijos 
laureatas Algis Rukšėnas.

Iškilmingas Vydūno Jau
nimo Fondo balius, ruošia
mas Chicagos Akademinio 
Skautų Sąjūdžio Chicagos 
skyriaus, įvyks spalio 6 d., 
6:30 v. v. Lietuvių Tauti
niuose Namuose, Chicago
je. Baliaus metu pagrindinį 
sveikinimo žodį tars akade- 
mikių skaučių Chicago* 
draugovės garbės narė, Lie
tuvos garbės konsule Juzė 
Daužva’-dienė. (rk)
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"ŠIAURĖS PAŠVAISTEI” PRANYKUS
"Šiaurės Pašvaistės" 

stovykla šią vasarą man 
buvo trečioji ir dar įdo
mi tuo, kad rengėjų bu
vau paprašytas su sese 
Irena paviršininkauti. 
Kai rugpč. 31 penktadie. 
nio rytą vežiau savo au
tomobilyje dar keturias 
Montrealio seses, pagal
vojau, kad, štai, atsako
mybę nešiu iruž tas bend
rakeleives, apie kurias 
paprastai, jokio stovykli- 
nio mąstelio netaikant, 
pasakytum, kad tai pilnai 
savarankiškos ir suaugu
sios merginos. Jas ketu
rias ir save patį prie 
tvarkingo registracijos 
stalo įjungiau į 140 sto
vyklautojų tarpą keturių 
dienų pastovyklavimui 
prie šilto, šią vasarą nie
kada nespėjusio atvėsti 
Fox ežero mano bendra
keleives sužavėjusioje 
Romuvoje. Tuoj pat teko 
sveikintis, sveikintis, su 
sipažinti ar pažintis pa
gilinti. Niekam nebuvo 
laiko perdaug. Bet jo ir 
nereikėjo — po valandos 
kitos visi ir visos buvo
me viena, didelė skautiš
ka šeima, kurioje vyra
vo universitetuose stu

Artinas Ciuberkis su sesėm išpildant prie laužo programą.
L. Saplio nuotrauka

dijuojąs jaunimas iš To
ronto, Clevelando, Chi
cagos, Detroito, Montre 
alio, Hamiltono, Roches- 
terio, Bostono, New Yor
ko ir kitų mažesnių vieto 
vių. Net DeepRiver.Ont. 
buvo atstovaujamas, kai 
stovyklon įsijungė skau
tininkai Fidleriai. Gi 
Kingstoną atstovavo ma
no lovos kaimynas dail. 
A. Tamošaitis, visą sto
vyklą užkrėtęs specialia 
juokų komentavimo nuo
taika, kai, žiūrėk, kur į 
krūveles susimetę sto-

A. VAIKŠNORAS
(Atkelta iš 1 psl.) 

tiną ir Lizą, kuriems Dir
va reiškia nuoširdžią 
užuojautą.

Sekmadienį, rugsėjo 
30 d. Flynn-Mylott la- 
dotuvių namuoe buvo su
ruoštas su velioniu Anta 
nu atsisveikinimas, kurį 
pravedė jo artimas bičiu
lis Juozas Stempužis. At
sisveikinimo žodįCleve- 
lando lietuvių kolonijos 
vardu tarė LB apyl. 
pirm. Malskis, Lithua
nian Village b-vės di
rektorių vardu inž. R. 
Kudukis ir lietuvių dai
lininku vardu dr. M. Nas 
vytis.

Kun. Dziegoraitis su 
dalyvavusiais atsisvei
kinime sukalbėjo maldą;

Pirmadienį po gedulin
gų pamaldų St. Marga- 
ret bažnyčioj velionis bu 
vo palydėtas būrio drau
gų ir pažįstamų įamžino 
poilsio vietą.

Č. SENKEVIČIUS

vyklautojai vienas kitam 
perduoda naujai išgirstą 
dail. A. Tamošaičio anek
dotą. Galimas dalykas 
man, kaip kaimynui, jų 
teko daugiausia išgirs
ti...

Visa stovykla jau bu
vo gerai įsikūrusi, labai 
sočiai ir daug pavalgiu
si, kai prasidėjo progra
ma, pirmajai paskaitai 
pakviečiant seselę ps. Ig 
nę Marijošiūtę, dar taip 
neseniai žygiavusią Ju
biliejinės stovyklos pa- 

Ramūnas Švarcas atliekant programą prie laužo.
L. Saplio nuotrauka

radę. Seselė paskaitoje 
lietė esminius religinio 
gyvenimo pagrindus ir 
apibūdino šių dienų ieš
kotojų pažiūras, pailius
truodama skaitytais ar 
skaitomais veikalais. 
Žmogus ieškąs to, kas 
niekada nesikeičia, ir to
kį nesikeitimą šių dienų 
žmogus vertina daugiau, 
negu galima numanyti, 
nes bijo nepastovumo. 
Jos paskaita surinko bū
relį tais klausimais be
sidominčių — jie disku
tavo atskirai po vakarie
nės. Antroji, skaidrėmis 
iliustruota paskaita buvo 
dail. A. Tamošaičio apie 
lietuvių liaudies meną. 
Visiems labai patiko gy
vas, vaizdingas prelegen
to kalbėjimas, žinoma, 
perpintas pritaikytais 
juokais. Naudinga buvo 
sužinoti apie liaudies me
no kilmę, jo ryšius su kai
myninių kraštų menu, jo 
sunkų rinkimą ir didelę 
vertę muziejuose.

šatrijos tunto tunt. ps. P. Saplienė, LSSvyr. skautininkės vardu 
sega žymenį "Už nuopelnus" dail. A. Tamošaičiui.

L. Saplio nuotrauka

Rugsėjo 1 d., šeštadie
nį, stovykla buvo oficia-r 
liai atidaryta, didėliu pus 
račių visiems sutojus vė 
liavų aikštėje. Sesė Ire
na tarė trumpą atidary 
mo žodį, komendantas A. 
Šileika perskaitė virši
ninkų įsakymus, sveiki
no Kanados rajono vadas
v.s. K. Batūra, Toronto 
Rambyno tunt. j.s.p.Bu
tėnas, Šatrijos tunt. ps. 
P. Saplienė, LSB vyr. 
skautininko vardu Kana
dos rajono vadeiva tunt. 
s.V. Morkūnas, ASS vadi 
jos pirm. s. S. Gedgau

dienė, raštu LS Seserijos 
VS v.s. L. Milukienė. Tos 
dienos programoje pašne
kesį apie gyvenimą skai
tė s. Irena Meiklejohn- 
Šernaitė, paliesdama 
praktiškesnę gyvenimo 
pusę, lygindama tai, ką 
gyvenimas gali duoti žmo
gui ir ką žmogus turėtų 
gyvenime palikti. Grynai 
organizaciniai sk. vyčių, 
vyr. skaučių, budžių, gin- 
tarių reikalai buvo aptar 
ti atskirose sesių ir bro 
lių sueigos ir pagvilden
ti anketose, kuriasparuo 
šė ir paaiškino s. M. Va
siliauskienė. Šeštadienio 
laužas buvo aukšto lygio. 
Niekas ilgai neužmirš tų 
išradinų pasirodymų, kai 
kiekviena vietovė "nėrė
si iš kailio", norėdama 
būti pirmutinė. Kas pa
mirš Arūną Čiuberkį ir 
jo amerikietiško stiliaus 
aktorių trupę, dainuojan
čią ir šokančią? Po pa
sisekusio laužo pakili ir 
juokais perpinta nuotaika 
tvarkingai ir ramiai nu
slinko į rimtį, kai sese
lė Ignė pravedė susimąs
tymo valandėlę, įjungda 
ma kiek galima daugiau 
dalyvių. Giedojimai ir 
skaitymai labai derinosi 
su visa aplinka — čiapil 
na žvaigždžių naktis, čia 
ramus ežeras po kojom, 
čia Kūrėjo amžiais žel- 
domas miškas. Pamastę, 
susikaupę, stovyklauto
jai slinko į naktines Mi
šias keliu, kuris buvo 
iliuminuotas degančiom 
žvakutėm. Mišias atna
šavo T. Rafaelis Šaka
lys, OFM iš Toronto. Ir 
kas galėjo tikėtis, kad 
naktipiečiams po pamal-

Lietuvos Skautų Sąjungos įkūrėjas ir pirmūnas vs P. Jurgėla, užbaigęs ruošti spaudai Lietuvių Skau - 
tijos istoriją, lankėsi Jubiliejinėje stovykloje Beaumont, Ohio, kur turėjo progos išsikalbėti su skautų 
veikėjais. Nuotraukoje jis su Lietuvių Skautų Sąjungos vadovybe. Iš kairės: s. C. Kiliulis, s. I. Kere- 
lienė, LSS Tarybos pirmininkas vs A. Saulaitis, LSS vyr. skautininkė vs L. Milukienė, LSS pirmūnas 
vs P. Jurgėla, ASS vad. pirm. s. S. Gedgaudienė, LSB vyr. skautininkas vs P. Molis.

Vs V. Kizlaičio nuotrauka

dų bus Pizza. Šeiminin
kės jų prikepė tiek daug, 
kad nė didžiausi mėgėjai 
nebe įveikė. Brolis Ma
rius su talkininkais po 
salę nešiojo tuos gardu
mynus vos ne visą nak
tį. Kaip iš užburto mai
šo jų vis ėmė, ir ėmė, ir 
ėmė. Visi entuziastingai 
dėkojo šeimininkėms To
ronto Kun. Birutės vyr. 
skaučių dr-vės narėms
G. Tarvydienei, M. Ka
linauskienei, G. Balta
duonienei, E. Simonavi- 
čienei, G. Valiūnienei,
M. Stanionienei ir M. Va 
siliauskienei. Ovacijos 
buvo sukeltos ir stovyk
los ūkio viršininkui ir 
Pizzos sumanytojui s.v. 
v. si. Linui Sapliui, ku
ris įsakė kitą dieną viš
čiukus su ryžiais į sta
lus paduodant, neduoti jo 
kių įrankių, kad būtų įdo
miau, ir pažadėjo, kad 
kitą kartą sriuba bus ban 
doma valgyti be šaukšto. 
Iš tikrųjų ryžių ir viščiu
kų valgymas buvo įdomus 
pažiūrėti. Vienam bro
liui Bulotai, keletą metų 
Vietname pakariavus ir 
visko išmokus, proble
mos nebuvo — jis sau 
ramiai dviem pieštukais 
kirto ryžius...

Tos dienos programo 
je turėjome s. dr. Ilo
nos Gražytės - Mazi- 
liauskienės paskaitą apie 
skautybę, žiūrint į ją šių 
dienų psichologo, socio
logo ar pedagogo akimis. 
Ji galinti būti veiksmin
ga piliečių mokykla, ga
linti būti tik vardas be 
turinio. Viskas priklau
so nuo to, kaip įstengia
ma užčiuopti esminius 
dalykus. Dail. A. Tamo
šaitis turėjo antrąją sa
vo paskaitos dalį apie 
liaudies meno imituoto- 
jus dabartyje. Progra
ma buvo baigta simpo- 
zium tema "Skautybė - 
revoliucija ar evoliuci
ja". Jame dalyvavo R. 
Selenis, A. Ciuberkis, 
dr. V. Kvedaras, I. Sta- 
nionytė ir R. Mažeikai
tė. Jaunimas bandė nusi
leisti į filosofines gel
mes, bandė giliau įžvelg
ti į pačių pasirinktą te
mą. Jautėme, kad laikas 
neleido visko pasakyti. 
Tebūnie pakedentos min
tys kiekvienam pagalvoti 
ateičiai. Linksmavaka- 
riu baigtas sekmadienis. 
Įdomu, kad jaunimas lie
tuviškuose rateliuose 
siautė smagiau negu 
šiaip kokiuose šokiuose. 
Brolio Viliaus akordeo. 
nas buvo labai užimtas.

Pirmadienį dar turė
jome s. S. Gedgaudienės 
pašenekesį apie ASS veik 
lą bei uždavinius ir užda

romąjį šias eilutes ra
šančio žodelį su trumpo
mis išvadomis apie pačią 
stovyklą ir skautybės 
sampratą. Ašaras nu- 
brukę, bet linksmi visi 
skirstėsi namo — vėl 
prie knygų, studijų, žie
mos veiklos. Susitiksim 
vistiek. Jei ne — vieni 
apie kitus ilgai galvosim. 
Juk tiek daug pažinčių, 
tiek daug smagių valan
dėlių Romuvoje turėta. 
"Šiaurės Pašvaistės" sto
vykla žybtelėjo, sumir
guliavo šiaurės pašvais
tės spalvomis — ryškiai 
ir skaisčiai. Viską pada
rė jaunimas, ir nebėra 
jokios abejonės dėl pa
veldėjimo. Su labai ma
ža senesniųjų priemai
ša j anieji vadovai jau ga
li atlikti ir sunkesnių dar 
bų. Ačiū jiems visiems 

WANTED AT ONCE 

JOURNEYMEN

LIFT TRUCK MECHANICS
Experienced in electrical background preferred. 

Excellent wages and all fringe benefits.

Apply or call. Ask for Al O’Neill

CLARK EQUIPMENT COMPANY
2239 Fenkell

Detroit, Michigan 48238
313-342-5100

An Equal Opportunity Employer

1

(75-811

U. S. POSTAL SERVICE
STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION

Mrf ofAugurt 12.1920: Section 3633. Tttle 39. United Statas Cbde)

SEE INSTRUCTIONS 
ON PACE 2 (REVERSE)

I. TITLE OF PUBLICATION
Dirva

2. OATE OF FIUNG 
OMctaot 1.19T8

3. FREOUENCY OF ISSUE
Tvo Times a veek

4. LOCATION OP KNOWN OFFICE OF PUBLICATION (Street, city, county. statė. UPcode) INOt printėrs') 
8907 SUPERIOR AYB. ClaralMd, Cayahoga, Chlo 44J03

°^F1CES OF THE PUBLISHEHS tNot printers)

ė. NAMES AND AODRESSES OF PuėulŠHfih. EDITOR, ANO MANAGING £6iTOft

PUBLISHEFl (Name and addr e mT
THE AMERKAN LITHUANIAN PRESS & RADJO ASS’N TILTS5-, KC. 8M7 Superior Avk, Omtand, Orto 44108

■R11TOR /Name and addreūj - . . .
VYTAUTAS GEDGAUDAS. 2882 Botlid Hts Blvd. lSoTsiand. Ottfo 44118

UANAGER EDltOR (Name and addretsT
VYTAUTAS GEDGAUDAS, 2882 telld Hts Blvd. Ctaralaad, Cfcio 44U8

7. OWNER (tf Ormed by a Porporvfion, itt name and addrest mušt be itale d and alau immediauty thereunder the nemes and eddresses of 
rtockholden ovming or tusldtng 1 percent or mare of totai emount of rtock. tf not oumed by a cvrporatton. the narnės and adi&etses of the 
tndtdduat oomtrs mušt be givtn. tf ovmed by a partnership or other nnincorporated flrm, tu name and ed&eu. as ereli at that of eaeh 
tndivtduil mušt be gteen.)

n 211 TaehMt pi ffT>*A k Tm4nlMa GraiU BM.
lmtauod, Chto 44119

8. KNOWN BONOHOLDERS. MORTGAGEES. AND OTHER S 
TOTAL AMOUNT OF BONOS, MORTGAGES OR OTHER SECU

CURltY HOLDERS OMNING OR HOLOING 1 PERCENT OR MORE OF 
RITIES jlf therears none, so statė)

NAME ADDRESS
Nona

9. FOR OFTIONAL COMPLETiON BY PUBLISHERS MAILING AT THE REGULAR RATES (Section 132.121. Poaal S«v<» Msnuall

39 U. 8. C. 3626 prpvldee In perdnint pert: "No perton who would have been entltled to mali mettar undar formee octton 4389 oi thH tiria 
•hill mėli euch mattar at the ratai provlded undar thli lubMCtion ur4aia ne 1He» annually wlth the Fortai Servise a wrlttan reqvett for 
parmHilon to mali mattar ai <lch retai."
In accordanco wlth the provlalont Ot-rtnr itaiute, 1 herebv reoueet permlralon to maS Ihe publlcetton named In Itam 1 at the reduced pottage 
rotas preatntlv authorlzad by 39 UtB. CJ3626. —

rl
) TTTAUTAS GKDGAIHMS, Edtor

10. FOR COMPLETION BY NONPROFlT uRGANIZATIONS>1/THORlZED TO MAIL AT SPEČIAl RATES (Section 132.122. Postai Hermai) 
/ \} (Check one)

The purpoae. functlon, and nonproflt etatve of thH Have not cftanoed p-. Have changed dūrino (tf chanyed, publisher murt
orgenlzatlon end the exempt statut for Federal U durlng precedlng preoedlng 13 monthi submit esplanetlon Ofchange
lrxome to» purpotet 12 monthi ntlh this statrmentj

11. EKTENT AND NATUREOF CIRCULATION
AVERAGE NO. COPIE8 
EACH ISSUE OURING 

PRECEOING 12 MONTHS

ACTUAL NUMB6R OF COPII3 OF 
SINGLE ISSUE PUBLISHED NEAR- 

E8T TO FILI NO OATE

A. TOTAL NO. COVI6S PRINT1O Reny
8193 3193

0. faio cIAculation
1. SALES THROUOH OEALER3 AND CARRIERS. STREET 

VENOORS AND COUNTER SALES
410 450

2. MAIL SUBSCRIPTlONS 2813 2513

C. TOTAL PAID CIRCULATION 2983 2983

O. FREE OISTRI8UTION BY MAIL. CARRIER OR OTHER MEANS 
1. 8AMPLES, COMPLIMENTARY. AND OTHER FREE COPIES 80 80

2. COPIES DI3TRIBUTED TO NEW8 AOENTS, BŪT NOT SOLO ____

E. TOTAL OISTRIBUTION (SumofCandD/ >048 3043

F. OFFICE ŪSE, LEFT-OVER. UNACCOUNTEO. 8POILEO AFTER 
PRINTING 150 160

G. TOTAL iSum of E 4 F-should etjusl net prast nm shoxm tn A) 3193 3193

tyi tur e ji f editor^ubtUhcr.

1 carlify Ihat the jlalementi mede by ne above are correct and complete.

tntnater, or o urnoj)

Foem July 1971

— tai gal galiu tarti visų 
stovyklavusių vardu. Tik 
čia dar vieno reikia — 
kad tai būtų buvusi tik 
skautiško darbo pradžia.
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PRALAIMĖJIMŲ MAIŠĄ 
PARVEŽUS...

KORP! NEO-LITHUANIA 
SUVAŽIAVIMAS (2)

Antanas Juodvalkis

Rašome šį kartą apie 
krepšinio rinktinės gas
troles Europoje.

Su nepaprastu entuziaz ■ 
mu rinktinė buvo išlydė
ta laurams skinti Euro
poje. Tokios reikšmės ke
lionę stambiomis auko
mis aprūpino žygio mece
natai ir entuziastai. Rū
pestingai buvo sudarytas 
gastrolių maršrutas. Pa
traukli, net įspūdinga uni
forma. Ilgas nugalėtinų 
priešininkų sąrašas. Bū
simų aplodismenų griaus
mas. Skelbimų tekstai 
įvairiomis kalbomis. 
Aukštesniųjų pareigūnų 
dėmesys( rautai. Du spe
cialūs mūsų spaudos ko
respondentai lydėjo ke
lionę ir special delivery 
laiškai su tūkstančiais ei. 
lučių apie gastroles, skri
do per Atlantą ir skubiai 
buvo pristatomi skaityto
jui specialiose skiltyse. 
Ir ... staiga ... pralaimė
jimas po pralaimėjimoI 
Magiškas "amerikonų" 
vardas, kuris, be abejo, 
viliojo ir, dalinai, klaidi
no europiečius, nuvaini
kuojamas, netenka savo 
aureolės. Gastrolieriai 
nužemintai ir apmau
džiai krovėsi pralaimėji 
mų krepšius į savo kelio 
nės balansą.

Gerai vaizdavo nelinks
mą padėtį Jurgis Janušai 
tis ir atviro sarkazmo 
brėžiais apšaudė Dirvos 
spec. korespondentas J. 
Šoliūnas.

Išeivija liko parblokš 
ta, kad sportinės rekla
mos žygis, kaštavęs per 
dvidešimt penkis tūks
tančius dolerių, nuėjo 
niekais.

Kodėl taip? Štai mer
ginos: skynė pergales! 
Kodėl tradicinė lietuvių 
sporto šaka, krepšinis, 
nesuteikė pergalių? Tai, 
aišku, ilgainiui duos sun
kių svarstymų, priekaiš
tų, teisinimų ir apgailes
tavimų. Tenka su tikru 
nuoširdumu užjausti pra
laimėjusius. Bet reika
las čia nėra siaurai as
meniškas. Tai yra dide
lis reikalas, turįs tauti
nio prestižo, asmeniškų 
ambicijų, sportinės peda
gogikos momentus. Da
bar nusiminę, kažin ar 
ateityje atsigausime? 
Tad, prabėgomis, tenka 
ieškoti nesėkmės prie
žasčių.

Nors gastrolių projek
tas buvo ruošiamas rū- 
petingai, bet rinktinės 
sudarymas buvo forsuo
tas. Nesudaryta nė būti
nų gastrolėms sąlygų 
rinktinei susižaisti, pa
stebėti savo silpnas vie
tas, kiekvienam žaidė
jui suteikti užsitikrini- 

mą pasuotėje ir partne
rio talkoje. Kažin ar bu
vo išdirbta žaidimo sis
tema? Kaip žinoma, 
Lietuvos rinktinės žai
dimo sistema atnešė Lie
tuvai pergales prieškari
nėje Europoje. Palaidų 
barščių sistema yra pra
žūtis žaidimo aikštėje. 
Geriausi metikai niekad 
neatlaikys sistemą prak
tikuojančio penketuko 
spaudimo. Geri metikai 
iš tokių nė sviedinio ne
atims.

Tad klausiame: ar bu
vo sudarytos susižaidi- 
mo sąlygos, kaip ilgai 
leido žaidikams sutapti 
į vienetą, kokią žaidimo 
sistemą buvo pasiūlyta? 
Kuriais būdais buvo pa- 
veikta į žaidėjus žaidimo 
sistemą suprasti, įsisa
vinti ir panaudoti akci
joje? Kodėl lietuvių var
du pavesta žaisti nevyku
siai rinktinei?

Jeigu visa tai nebuvo 
pramatyta ir įgyvendin
ta — pralaimėti krep
šiai atitenka gastrolių or
ganizatoriams. Žaidikai 
turėjo tik liūdną "good 
time"!

Gastrolių tvarkaraš
tis sudaro esminę gas
trolių dalį. Rinktinė gali 
kautis kasdieną tiktai 
esant ypatingoms sąly
goms: turi gyventi toje 
pat vietoje, turėti užtik
rintą, absoliutų poilsį 
(su specialiomis valan
domis raumenis išlaiky
ti "šiltus"). Tokia yra 
olimpinių rinktinių tvar
ka. Tuo tarpu čia teko nuo
latos keliauti. Oras 
karštas. Priėmimai var
ginantys. Maistas pri
puolamas ir įvairus. Eks
kursinis gastrolių pamu
šalas, bestebint naujoves 
Europos geografijoje, ne 
talkino komandos ištver
mei. Tai buvo tikras rink
tinės žudymas, leisti žai
dikams eiti į aikštę, 
prieš tai nukeliavus kelis 
šimtus kilometrų, paval 
gius maisto be specifi
kos, su grynai ekskursi
niais įspūdžiais smege
nyse.

Keli pralaimėjimai, 
kaip žinom, gimdo toles
nius pralaimėjimus. Tai 
yra psichinis veiksnys: 
dezorientacija, savo ne
vertumo jausmas, noras 
kam nors kitam skirti iš- 
siteisinimo priekaištus.

Sunkumų kilnotojai ži
no, kad keli gramai virš 
pajėgumo pakelti,paker
ta kilnotojo jėgas. Kas
dienės rungtynės, be at
vangos, be sistemos, lyg 
tie keli lemtingi kilnotojo 
gramai, sutraiškė mūsų 
krepšininkų prestižą.

Greta tos nelemtos ke-

Darbo posėdžiai tęsia
mi toliau. Pranešimą pa. 
darė vyr. valdybos pirm. 
J. Valkiūnas. Chronolo*- 
giškai ir dalykiškai pra
nešė apie dviejų metų 
vyr. valdybos veiklą ir 
įdėtas pastangas. Palai
kytas gyvas ryšys su pa
dalinių valdybomis netik 
laiškais, bet dažnu atve
ju ir asmeniniu dalyva
vimu. Aplankytas net Los 
Angeles skyrius, už ką 
atstovas fil. Pr. Dūdapa- 
reiškė viešą padėką.

Korporacija turi ne
maža archyvinės medžia
gos , kurią reikia sutvar
kyti. Tą darbą yra suti
kęs padaryti J. Jurevi
čius, buv. vyr. valdybos 
sekretorius. Vyr. valdy
ba prašo suvažiavimą J. 
Jurevičių patvirtinti šio
se pareigose. Suvažia
vimo dalyviai, garsiu ran
kų plojimu, patvirtino. Ir 
kaip čianesidžiaugsi,kai 
atsiranda savanoris to
kiam nedėkingam dar
bui. Antras toks pasišven
tėlis yra Br. Kasakaitis, 
administruojąs LTNa- 
mus, N. Viltį ir Korpo
racijos finansus bei tur
tą. Kad tokių pasišventė' 
lių būtų daugiau, tai ne 
tik Korporacijos, bet ir 

Vicepirmininkė Audronė Pavil" 
čifltė praneša apie korp! dalyvavi
mą PLB seime.

V. Račkausko nuotr.

lionės į Europą pralai
mėjimų rinkti, savaime 
kyla amerikoniškai gas- 
padoriškas (kaip sakė J. 
Bačiūnas) klausimas: ar 
nebuvo galima kaip kitaip 
jaunimo naudai investuo
ti tuos dvidešimt penkis 
tūkstančius dolerių?

Jaunimo simpoziumai, 
sąskrydžiai, lokaliniai 
suvažiavimai, pastangos 
surinkti jaunimo kolekty
vus dėl humanitariškų, 
prolietuviškų tikslų ir te
mų — visa tai padėtų jau
niems bręsti naudinges
niais išeivijai individais 
kaip kad angliškai bešū
kaują tarptautinėje žaidi
mo aikštėje žaidikai.

Tarptautinių rungtynių 
projektas perdaug buvo 
negaspadoriškas, rizi
kingas, parmušąs ūpą 
pralaimėjimų akivaizdo
je. Sportas yra puikus kū 
no ir sielos treneris. At 
raskime jam pastovią vie 
tą savybėje. Tarptauti
nės sportinės avantiūros 
nereprezentuoja išeivi
jos. Juk gaspadorišku- 
mo, šiuo atveju, nebuvo 
nei gastrolių projekte, 
nei gastrolių finale. Mū
sų sportui be reikalo 
suteikta nuoskauda, pri
vertus jį suabejoti savo 
galiomis. 

kiti lietuviški reikalai pa
judėtų šuoliais pirmyn.

Apie Korporacijos tur
tą ir finansus, pranešimą 
padarė iždininkas Br. Ka
sakaitis. Jis pastebėjo, 
kad didžiausią pajamų da
lį sudarė orkestro išleis
ta plokštelė, kurią Algis 
Modestas be atlyginimo 
perleido Korp! vyr. val
dybai, sudarydamas pro
gą pasipinigauti. Kvietė 
visus korporantus plokš
telę įsigyti. Suvažiavi
mas A. Modestui išreiš
kė padėką. (Plokštelė gau
nama Vaznelio prekybos 
namuose).

Korporacija savo įna
šais yra prisidėjusi prie
N. Vilties leidimo, LTNa- 
mų įsigijimo ir laikraš
čio Dirvos leidimo per 
Vilties d-ją. Šiuo metu 
Korporacija finansiniai 
stovi gana tvirtai.

Vyr. Kontrolės k-jos 
revizijos aktą perskaitė 
dr. J. Juodikis. Kontro
lės komisija užgyrė val
dybos ir ypač iždininko 
veiklą ir siūlė apyskai
tas patvirtinti, o Br. Ka. 
sakaičiui išreikšti visų 
padėką už kruopščiai ir 
s ąžiningai tvarkomus fi
nansus bei turtą. Suvažia
vimo dalyviai garsiu 
rankų plojimu nuošir
džiai pritarė.

DISKUSIJOS
Pirmininkaujantis J. 

Jurkūnas padėkojo pra
nešėjams už kruopščiai 
paruoštus pranešimus ir 
kvietė suvažiavimo daly
vius pareikšti savo nuo
monę.

Diskusijos buvo gyvos 
ir didelė dalis dalyvių 
pareiškė savo nuomonę. 
Diskusijose dalyvavo C. 
Modestas, M. Valiukė
nas, A. Butkus, T. Blins
trubas, M. Šimkus, A. 
Juodvalkis, VI. Butkie
nė, G. Modestienė, V. Ma
žeika, V. Kasniflnas sr. 
A. Gulbiniene, D. Nol- 
tė, Pr. Dūda, dr. V. Dar
gis, A. Modestas ir kt.

Daugiausia dėmesio su
laukė trys pagrindiniai 
dalykai: stovykla, spauda 
ir tarpusavio ryšys. Sto 
vykia yra svarbiausias 
faktorius korporantams 
susipažinti ir ryšiams 
užmegsti. Tolimieji at
stumai ir laikas nelei
džia dažniau susitikti, 
tad sotyvkla yra vieninte
lė vieta į kurią galėtų su 
sirinkti korporantai iš vi
sų pasviečių ir bent sa
vaitę pabendrauti. Savai
me aišku, kad stovyklos 
metu turi būti ir atitinka
ma programa. Siūlyta 
prie vyr, vadybos suda
ryti spec. komisiją sto
vyklautojams registruo
ti, o valdyba pasirūpintų 
vieta ir programa. Sto
vyklą sudaro dvi grupės 
asmenų: šeimos ir vien
gungiai, vyr. amžiaus ir 
jaunuoliai. Vieni nori pa
togumų, nors ir brangiau 
tektų mokėto, o studen
tai pasitenkintų ir pusiau 
skautiškai, bet pigiau. 
Šiuos reikalus vyr. val
dyba kartu su komisija 
turėtų suderinti.

Bendra visų nuomonė 
kad stovykla reikalinga 
ir rengtina.

Spaudos reikalai taip 
pat sulaukė didelio visų 
dėmesio. Nebuvo nė vie
no balso, kad kas pasisa
kytų prieš lietuviškos

Kalba suvažiavimui sekretoriavęs Antanas Juodvalkis.

spaudos reikalingumą. 
Buvo ieškoma kelių, kaip 
sudominti jaunuosius kor
porantus, kad jie ne tik 
prenumeruotų, bet ir pa
skaitytų lietuvišką spau
dą. Visiems aišku, kai 
laikraštyje paminima pa
vardė ar įdedama nuo
trauka, jaunuosius sudo
mina, bet to neužtenka, 
nes negalima visą laiką 
skelbti tik pavardes ar 
dėti nuotraukas. Papras
tai, kurie šiek tiek juda 
lietuviškam gyvenime, 
tie dažniau ir laikraščiuo
se linksniuojami.

. («< tto
skirpstas

Pietinės Sūduvos lietuviai dabar kenčia trigubą vargą: komu
nizmo sunkus jungas slėgia, o ir lenkai vykdo nežmonišką prie
spaudą -- tai jų tradicinis nusistatymas slopinti, smaugte smaug
ti lietuvybę; be to, ir veidmaininga lenkų katalikų vadovybės poli
tika -- neduoda liet, kunigų, varžo liet, pamaldas etc. Tačiau Puns
ko trikampio lietuviai dar atspariai laikosi, nepasiduoda, nors są
lygos žvėriškai žiaurios, kai reikia laviruoti tarp keleto galingų 
priešų. Lenkų valdžios varžtai dar primena nelemto Bocianskio 
laikus Vilniuje, kai liet, kultūros pastangos buvo užgniaužiamos, 
ypač periodinė spauda — gimdavo ir mirdavo, vis reikėjo nuola
tos išsikovoti naujus leidimus, ieškoti naujus vardus. Kaip rusų 
caras bandė įbrukti savo graždanką, taip lenkai ligi šiol verčia 
lietuvius tenkintis "polska spauda ir viera". Ten dabar lietuviški 
žurnalėliai, nors kaip kuklūs ir nieko neužgauną, jokios politikos 
neliečią -- vienas po kito uždaromi, tyriausios kultūrinės pas
tangos užsmaugiamos...

• VARSNOS — buvo rimtas ir įdomus, labai taikus spaudi
nys, bet vos keli nr. išėjo, ir tuojau lenkai uždėjo leteną -- neva
lia! Bet gyva lieuvybė dar vis nenori liktis be jokio šviesos ži
burėlio. Štai, po kurio laiko pasirodo naujas leidinys -- VINGIS, 
sūduvių mokslo ir kultūros žodis, 1973 balandis. Jau nė numerio 
nežymi, nes aišku -- antrajam leidimo negausi... Ar mes supran
tame, kiek rūpesčių tenka pridėti, laiko energijos ir pinigo paau
koti, kol išgauna leidimą kukliam žurnalėliui? Bet ir tokiom ne
žmoniškom replėm suvaržyti, mūsų broliai dar nenuleidžia rankų. 
Čia ir mums pagalvotina: ar laisve džiaugdamies, mes mokame 
taip branginti savą kultūrą, lietuviškos spaudos žodį?

• O tenai mūsų kultūrininkų darbai dar nemenkėja. Šisai VIN
GIS -- turiniu ypač pasigėrėtinas. Nedidukoformatol6pusl., o kiek 
rinktinės medžiagos sutelkta! Suredagavimas pavyzdinis--vien 
svarbūs ir turiningi str., jokių tuščių pašnekų ar įžangų, aliai ei
lutė taupiai išnaudota. Vedamasis koks taiklus, visuotinai reikš
mingas: lietuviams reikia daugiau savigarbos! Dėstoma giliai, 
esmingai, bet kartu gyvenimiškai, skaudžiu konkretumuatremiant. 
Sako, reikia "būti savimi". "Tautinė savigarba yra bendros žmo
gaus kultūros požymis" (ši tezė ir mums Amerikoje būtinai žino
tina).

Vienos skilties str. apie car a laikų slaptas liet, mokyklas kai
muose: panašūs laikai, kaip ir dabar, kai sava spauda ir mokyklos 
žiauriai varžomos, sunkios bausmės slėgia, bet — juk anuomet 
bemoksliai kaimiečiai nutautinami nepasidavė!

Puslapis skirtas vilnietei poetei O. Miciūtei -- 2 nuotraukos, 
2 eilėraščiai ir laidotuvių epitafija.

Istoriko prof. J. Ochmansldo puikus darbas apie liet, ir kri- 
vičių sandūrą -- su žemėlapiu ir Naugarduko pilies griuvėsių vaiz
deliu užima 3 pusi.

Jono Vainos -- apie Seinų krašto dzūkų tarmės vargus -- da
lykiškas, trumpas, gabiai patrauklus, net su humoro atspalviu, tik
rovės pavyzdžiai turiningas.

Viena skiltis skirta jaunam poetui Jonui Sendai, gim. 1953 m.
— įdėtas eilėraštis gana sklandus ir nuotaikingas, reikia tik sąly
gų, meilės ir globos talentui išaugti, subręsti.

Pora pusi, vien vaizdeliai — "Punsko dzūkelis" gaiviai gra
žioje lietuviškoje gamtoje. Straipsnis apie liet, ir žydų santyp 
kius Punske (su O. Šimaitės nuotrauka).

Dvi skiltys apie Stumbrą girių karalių" — pradedama tokiu 
ryškiu tiesumu: "Vieni išžudė jotvingius, kiti rado atkastuose jų 
kapuose aukštos kultūros palikimą..."

Dar apie Vokiečių - lietuvių dr-ją, įsteigtą 1879 m., apie nar
kotikus (dabar visur aktualu) apie užterštą Pamarės ežerą su dai
lia nuotrauka. Na, ir šiaip žinių: liet, ratelis Suvalkuose, organi
zacinė veikla, koncertas, vedybos ir kt.

• Širdis užverda, į taip žiaurioje svetimųjų vergystėje ken
čiančių brolių lietuvių šviesos žiburėlį žiūrint ir juo gėrinis: 
kaip jiems tenai sunku kovoti uš savos kultūros lašą ir kaip jie 
dar tvirti, kultūriškai pažangūs ir tautinės savigarbos nenustoję
— dar tokį aukšto lygio ir sumaniai suredaguotą spaudinį suge
ba išleisti, nors visą laiką virš galvos kybo nežmoniški draudi
mai, lyg Damoklo kardas...

Todėl, broliai ir sesės, Amerikos gerovėse ir laisvėse 
skęsdami, neužmirškime to skaisčiausio lietuviško krašto — 
Punsko trikampio, domėkimčs jų darbais, džiaukimės jų pas
tangomis ir — pagelbėkime kaip begalėdami!

V. A. Račkausko nuotrauka

Pritarta Naujosios Vil
ties leidimui ir prašoma 
ne tik ją, be ir Dirvą 
visiems prenumeruoti ir 
skaityti. Bandyti suorga
nizuoti prie Dirvos jau
nimo skyrių. Tuo reika
lu vyr. valdyba įparei
gojama tartis su Dirva 
ir surasti asmenį, tam 
skyriui vadovauti. Kor

porantai kviečiami spau
doje bendradarbiauti ir 
ją remti savo straips
niais ir prenumerata.

(Bus daugiau)
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Kodėl rusai jį įsileido?
A. J. Lewinter, amerikietis mokslininkas, 

profesorius iš MIT, keramikos specialistas ir 
ekologijos fanatikas, nutarė perbėgti į Sovietų Są
jungą. Jis pasipiktinęs amerikiečių santvarka, kad 
jo planas, kaip sunaikinti valstybiniu maštabu at
matas, Washingtone nesukėlė susidomėjimo. Tad, 
apsirūpinęs piliulėmis nuo slogos ir shampooing 
nuo pleiskanų, išnaudodamas mokslinę kelionę Ja
poni jon, prisistato į sovietų ambasadą ir turi dide
lį vargą įtikinti sovietų žvalgybos pareigūną Pa- 
godiną, kad jis vertas įsileisti į Sovietų Sąjungą.

— Amerika, — tęsė 
Lewinter, — yra užsi
angažavusi ofenzyvinių 
atominių ginklų statybo
je ir aš noriu prisidėti 
prie lygsvaros iš laikymo^ 
kad koks generolas Wa- 
shingtone nepradėtų ka
ro. Aš noriu jums duoti 
Mirv.

Pagodinas iš pradžių 
pagalvojo, kad turi rei
kalo su nenormaliu žmo
gumi. Jo srityje žmonės 
dirba ieškodami informa
cijų ilgai ir metodiškai, 
užangažuojant šimtus 
žmonių ir iš mažų plano 
dalių sudeda paveikslą. 
Pašalinių asmenų, kurie 
štai ateitų ir pasisiūly
tų padėti negali būti. Ta
čiau...

— Leiskit jums pasa
kyti, kas man ateis gal
von, — pasakė Pagodi
nas.

Jis buvo apklausinėjęs 
šimtus asmenų ir žinojo 
kaip elgtis su tokiais as
menimis, panašiais į Le 
vvinterį.

— Jei jūs žinote tai ką 
pretenduojate, tai mums 
būtų didelis dalykas. Ir 
aišku mes būtumėme 
jums labai dėkingi. Bet

žmonės neatsiranda taip 
staiga su tokios didelės 
svarbos pasiūlymais. 
Tad aš turiu skaitytis su 
kitom galimybėm. Gali
mas dalykas, kad jūs nuo
širdžiai tikite, jog turite 
šias informacijas, bet ga
limas dalykas, kad jūs 
tuo tikite, nes kiti nori 
kad jūs tikėtumėte. Savo 
valia ar ne, jūs galite 
būti infiltruotas, kai 
kas galėjo jus mums at
siųsti, kad mes prarytu
mėme šią klaidingą infor
maciją. Arba jūs galite 
būti didelio maštabo be
protis. Dar yra kitų kom
binacijų, bet būtų per 
daug komplikuota jas 
analizuoti. Tad aš jums 
trumpai pasakysiu: "Jei 
jūs būtumėte mano vie
toje, ką darytumėte"?

— Jei aš būčiau jūsų 
vietoje, — pasakė Le- 
winteris, įsijungdamas į 
žaidimą, — aš nepraleis- 
Čiau galimybės, kad aš ga
liu
kaip sakau, gal net la
biau.

— Taip, tai galimi daly
kai, — pastebėjo Pagodi
nas. — Bet jūs nežinote 
žaidimo taisyklių.

būti tikrai svarbus

TALKON! TALKON! 
"9% UŽ LIETUVIŠKUMĄ” 

New Yorko Kutflros Židiniui užbaigti, 
Tėvai Pranciškonai išleido PASKOLOS LAKŠ
TUS arba "MORTGAGE BONDS" MOKAN
ČIUS 9% PALŪKANŲ. Procentai išmokama 
kas metų ketvirtis. Visi lietuviai gali inves
tuoti po $1,000 — ar daugiau. "Bonds" bus at
perkami po penkerių metų. Reikalui esant, pi
nigus galima atsiimti po trijų metų.

Paskolos garantuotos Tėvų Pranciškonų 
Vienuolijos ir Lito Bendrovės.

Prašom pasinaudoti sekančia forma šių 
"BONDS" užsiprenumeravimui.

GERB. TĖVAI PRANCIŠKONAI

Čia siunčiu čekį sumoje $ ,00.00, už
kuriuos prašau atsiųsti Jūsų virš minėtas 
Bonds. Aš suprantu, kad už šiuos bonds bus 
mokama 9% metinio dividento sekančiai: 8% 
metinio dividento bus išmokama kas metų ket
virtis ir 5% ekstra dividentas bus pridėtas 
atperkant šiuos bonds po 5-ių metų.

Aš turiu teisę šiuos bonds iškeisti po tri
jų metų, bet tada metinis dividentas bus tik 8%.

Šiuos bonds prašau užregistruoti sekančiai:

Mano vardu

Mano vardu lygiateisiai su

Skančiu vardu ____________________
paskiriant mane kaip legalų globėją.

Pavardė ir vardas

Adresas

Sočiai Security numeris

Parašas

Prašom siųsti:

Franciscan Fathers c/o Litas Investing Co.
86-01 114th St., Richmond Hill, N.Y. 11418
Tel. num. 212-441-6799

peržengė sovietų amba
sados duris, mūsų radi
jo sekimo stotys užre 
gistravo tarp ambasa
dos ir Maskvos ilgą ši- 
fruotom telegramom pa 
s įkeitimą. Kur buvo mū
sų vyrai? Ką veikė mūsų 
kontrolė ?

Robert Billings, biuro 
kratiškos prigimties, su 
gebąs plauką suskaldyti 
į keturias dalis, nesida
vė puolamas į paniką.

— Aš sutinku su tavi
mi, kad mūsų saugu
mas turėjo jį sulaikyti 
ir neleisti išvažiuoti. 
Bet dabar yra svarbu 
nustatyti ne kaip jis 
perbėgo pas rusus, o ką 
jis su savimi nusigabe
no, aišku be piliulių ir 
shampooing. Vienu žo
džiu, kuo jis gali padė
ti mūsų draugams anoj 
pusėj ir iki kiek jis gali 
pridaryti mums nemalo
numų? Ir aš sakau, rem
damasis faktais, kad jis 
negali mums pridaryti 
daug nemalonumų.

Kas pagaliau yra 
A. J. Lewinteris?

PLB IV SEIMO NUTARIMAI

— Kokios jos?
— Šitokioje padėtyje, 

reikia mums duoti jūsų 
nuoširdumo garantiją, — 
atsakė Pagodinas. — Per
bėgti į Rytus tai ne taip 
jau lengvas dalykas. Jūs 
turite mums duoti už ką 
nors užsikabinti.

Lewinteris minutę su
simąstė. Pradžioje jis 
galvojo apie savo MIT 
identifikacijos kortelę, 
apie savo pasą. Bet žino
jo, kad nei vienas jų ne
užtikrins jam 8 vai. vaka
ro lėktuvo į Maskvą.

— Klausykite, aš jums 
gali duoti vienos mūsų 
ofenzyvinės Mirv rake
tos trajektorijos formu
lę. Jūs galite telegrafuo
ti į Maskvą. Ten turėtų 
būti kas nors, kuris galė
tų tai patvirtinti.

Pagodinas ištiesė Le- 
winteriui savo užrašų 
knygutę.

— Ar norite plunksna
kotį.

— Ne, aš turiu savo, 
— atsakė Lewinteris ir 
pradėjo rašyti.

**♦
Atsisėdęs gale stalo 

Diamond susirinkusiems 
dėstė situaciją. Visi vie
nas kitą gerai pažinojo, 
nes dirbo šioje grupėje 
jau eilę metų. Bet jis pir
mą kartą pirmininkavo 
grupei. Šalia jo buvoBob 
Billings, Steve Ferri ir 
Gordon Rogers.

— Klausykit, mes esa
me atsakomingi už MIRV 
programos saugumą ir šį 
kartą dėl savo žioplumo 
įstrigome iki ausų...

— Gal dar per anksti 
taip sakyti, — pastebėjo 
Steve Ferri. — Jei še
fas čia būtų, aš manau, 
kad jis atsargiai manev
ruotų šitame reikale.

— Ne visi pritaria ta 
vo jaumams, Steve, — 
atsakė Diamond. — Da
lykas , kad jis yra Bethes- 
doj su širdies priepuoliu, 
o aš esu pakluvęs bėdon.

— Aš manau, kad tu 
perdedi, — atsakė Ferri 
žiūrėdamas į kitus.

— Perdedu? —sušuko 
Diamond. — Nuo pat pra 
džios šis reikalas blo
gai prasidėjo.

Ir jis atsiskleidė by
lą.

— Štai tarnautojų an
ketos duomenys. Tai ta
vo sritis, Steve. Prieš 
tris savaites, kai jis pa
prašė vizos į kongresą 
Japonijoje, tavo agentai pa 
tyrė, kad jis nusipirko 
500 Clortrimeton piliu
lių nuo slogos ir kelio- 
liką tūbų shampooing nuo 
pleiskanų. Iš jų praneši
mų mes žinome, kad jis 
buvo nuėjęs Bostone pas 
savo dantistą dr. Fish- 
kin ir pasiėmė savo dan- blogas ženklas. Jie rizi- 
tų rentgeno nuotraukas. 
Tokiu atveju mūsų tarny 
boję turėjo suskambėti 
aliarmo skambutis. O 
kas tikrumoje atsitiko? 
Nieko. Lewinteris pra
šo leidimo vykti į Japo
niją ir Stefano Ferri, 
tarnautojų tikrinimo di
rektorius, pasirašė lei
dimą.

Arba štai, mūsų agen- mone, buvo tuose šifruo
tai Japonijoje pametė Le tuose pranešimuose, ku- 
vvinterio pėdsakus ir tik riais buvo pasikeista 
vėliau iš išaiškinto fil- tarp sovietų ambasados 
mo paaiškėjo, kad jislan-ir Maskvos? Mes turime 
kėši sovietų ambasado- .1
je ir išskrido iš Japoni- pažiūrėti į tą Lewinterį, 
jos. Pagaliau, keturias
dešimt minučių praslin
kus po to kai Lewinteris

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės IV Seimas, susirin
kęs 1973 m. rugpiūčio 30 — rugsėjo 2 dienomis Jungtinių 
Amerikos Valstybių sostinėje Washingtone, D. C., kuria
me dalyvavo laisvojo pasaulio lietuvių atstovai iš Argen
tinos, Australijos, Brazilijos, Didžiosios Britanijos, Jung
tinių Amerikos Valstybių, Kanados, Kolumbijos, Prancū
zijos, Venecuelos, Vokietijos ir Naujosios Zelandajos, pa
reiškia savo nusistatymų šiais klausimais.

tas
Štai jo byla. Mes žino
me,
I.Q.

kad jam 39 metais. 
145. Diplomuotas ke

ramikos mokyklos rytinė
je valstijoje, apie kurią 
mažai kas yra girdėjęs, 
tai Alfred University. Jis 
kompetetingas asmuo ke
ramikoje. Vedęs. Turi du 
vaikus. Persiskyręs. 
Prieš ketverius metus 
pradėjo dirbti prie MIRV 
programoje keramiško 
kūgio. Jo alga 17,500 do
lerių. Saugumas nustatė, 
kad jis neturėjo jokių sko^ 
lų. Heteroseksualas. Po
litiškai truputį į kairę, 
bet kas gi MITe nėra. . 
Kiekvienu atveju tai ne
buvo partietis. Vieninte
lis keistas dalykas jo by
loje, tai didelė aistra eko 
logijai, kas nesudaro pa
grindo baimintis. Prieš 
šešerius mėnesius jis su
sidraugavo su savo asis- 
tene. Bet ji irgi neturi 
skolų. Jokių iškrypimų. 
Politiškai truputį į kai
rę.

Billings užtikrintai 
dėstė reikalą.

— Pagodinas bus smar
kiai nustebintas kada jis 
pradės tardyti Lewinte- 
rį. Kodėl mums rūpintis 
dėl to? Keramikos kū
gio specialistas perbė
ga pas rusus tai ir vis
kas. Rusai turi irgi ne 
kiek neblogesnių kera
mikos kūgio specialistų. 
Jie gal kai ką ir išmoks 
iš Lewinterio. Bet tai yra 
niekis ir aš nematau rei
kalo kodėl mūsų draugai 
sovietai jį pasiėmė.

Diamond nustojo juo
dinęs lape raidę "S" ir 
pakėlė akis.

— Mes turime rim
čiau pažiūrėti į reika
lą. Faktas, kad rusai pri
ėmė Lewinterį jau yra

kavo diplomatiniu konflik
tu Japonijoje. Jie rizika
vo įsikišti į informaciją 
manipuoliuojamą iš šo
no. Ir jie vis vien priė
mė Lewinterį. Jie nėra 
bepročiai. Lewinteris tu
rėjo jiems įrodyti, kad 
jis vertas, kad pasodin
tų į lėktuvą skrendantį į 
Maskvą. Kas, jūsų nuo-

rimtą priežastį rimčiau
- - 4*

Nes jie jį pasiėmė...

(Bus daugiau)

ŽODIS PAVERGTAI TAUTAI
Broliai ir sesės pavergtoje Lietuvoje, Pasaulio Lietu

vių Bendruomenės ketvirtasis Seimas siunčia jums savo- 
ir visų laisvojo pasaulio lietuvių broliškus sveikinimus.

Sovietinio okupanto atkaklios pastangos sunaikinti 
ti' Lietuvos politinį, kultūrinį ir religinį savarankiškumą 
ir jį paskandanti Rusijos sovietinėje imperijoje mums yra 
gerai žinomos, ir mes atidengiame laisvajam pasauliui 
tuos klastingus sovietinės Rusijos kėslus. Mes žinome ir 
atjaučiame jūsų politinės, tautinės, kultūrinės bei religinės 
laisvės prievartavimus. Mes žinome sovietinės Rusijos 
grobuoniškumą ir jūsų medžiaginius nepriteklius. Mes di
džiuojamės jūsų atspara okupantui, jūsų meile savajai 
žemei, jūsų ištikimybe tautinėms religinėms tradicijoms, 
jūsų drąsa bei ryžtu tautinės kultūros kūrybai ir mokslo 
pažangai, jūsų tikėjimu į Lietuvos laisvę. Romo Kalantos, 
Simo Kudirkos, kun. Antano Šeškevičiaus, kun. Juozo 
Zdebskio, kun. Bubnio ir kiti panašūs pavyzdžiai yra tarsi 
ugniniai stulpai okupacinės priespaudos tamsoje, kad nu
švęstų tautai kelią į viltingą ateitį.

Laisvojo pasaulio lietuviai nuolat jaučia gyvą tauti
nės vienybės ryšį su jumis ir savo tautinį solidarumą 
jums stengiasi pareikšti visais šiuo metu įmanomais bū
dais ir keliais.

Kad lietuvis liktų lietuviu visur ir visada, tam turi
me Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, išlaikome lietuviškas 
mokyklas, chorus, tautinių šokių ansamblius, meno ko
lektyvus, jaunimo stovyklavietes, leidžiame žurnalus, laik
raščius, knygas. Jaunimo organizacijos kasmet ruošia va
saros stovyklas, žiemos kursus, tautinių šokių bei dainų 
masines šventes. Organizuojame kultūrines, profesines, 
švietimo bei šalpos draugijas, dailė parodas, koncertus.

Nors šio meto tarptautinė raida ir laisvojo pasaulio 
nevieningumas bei nuolaidžiavimas Maskvai lyg ir nežada 
greito Lietuvos padėties pasikeitimo, yra daug duomenų 
tikėtis, kaip istorija liudija, kad ir kiekvienas svetimųjų 
viešpatavimas, nors ir į galingą jėgą būtų atremtas, visada 
yra laikinis ir praeinamas. Likvidavus vakarietiškojo impe
rializmo liekanas Afrikoje ir Azijoje, ateis eilė likviduoti 
ir sovietinį kolonializmą. Laisvieji lietuviai, siekdami pri
artinti ir pagreitinti Lietuvos išsivadavimą iš sovietinio 
kolonializmo, atidžiai stebi tarptautinę raidą, plačiai in
formuoja laisvąjį pasaulį apie padėtį okupuotoje Lietuvoje, 
kiekviena tinkama proga šaukiasi į Lietuvai draugingas 
vyriausybes, kad jos reikalautų sovietinio kolonializmo 
likvidavimo.

Broliai ir sesės pavergtoje tėvynėje, mes žinome, kad 
jumyse laisvės idėja yra gyva ir jokios okupanto pastan
gos jos nesunaikins. Mes norime jus užtikrinti, kad Nepri
klausoma Lietuva yra ir bus gyva taip pat laisvojo pa
saulio lietuviuose.

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!

ŽODIS LAISVOJO PASAULIO LIETUVIAMS
Kada mūsų sesės ir broliai pavergtoje tėvynėje yra 

rusų komunistų žiauriai niokojami, kada jų tautinė ir 
religinė laisvė be atodairos varžoma, kada savitos kul
tūros vystymasis stabdomas, kada ten vis daugiau ir dau
giau brukama rusų kalba, kada ekonominis krašto gyve
nimas alinamas, kada apie krašto laisvę jie kalbėti ne
gali, nerizikuodami būti sukišti į kalėjimus ar ištremti iš 
gimtojo krašto į Sibirą ar kitus svetimus kraštus, tada 
mūsų laisvajame pasaulyje gyvenančių lietuvių teisė ir 
pareiga yra būti jų akimis, jų ausimis ir jų balsu, skel
biančiu visam pasauliui apie pavergtai Lietuvai rusų ko
munistų daromą skriaudą. Suglaudinkime gretas ir visas 
savo jėgas nukreipkime prieš mūsų visų bendrą priešą — 
pavergtos Lietuvos okupantą.

Mylėkime savo kalbą, leiskime savo vaikus j lietuviš
kas mokyklas, į Vasario 16 gimnaziją, palaikykime savo 
kultūrininkus, rašytojus, muzikus, menininkus, mokslinin
kus. Skaitykime jų grožinės literatūros bei mokslo vei
kalus, dalyvaukime lietuviškuose koncertuose bei parodose, 
lietuviškose pamaldose, skaitykime ir remkime lietuvišką 
spaudą. Raginkime lietuvius jaunuolius ir jaunuoles kurti 
lietuviškas šeimas. O svarbiausia, ir toliau aktyviai ir 
vieningai dalyvaukime Lietuvos laisvinimo veikloje.

Visi mūsų darbai ir žygiai, atliekami ar tiesiogiai 
Lietuvių Bendruomenės padalinių, ar lietuvių organizacijų, 
kurie padeda išlaikyti lietuvybę ir priartina Lietuvos lais
vę, yra tartum gėlių puokštė ant tėvynės aukuro ir visi 
yra lygiai brangintini.

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS
Seimas, apsvarstęs dabartinį pasaulinių jėgų susi

skirstymą ir jų ryšį su mažom tautom, priėjo išvadą, kad 
lietuvių tautos didžiajai aspiracijai pasiekti — Nepri
klausomybei atstatyti reikia tiek tautai, tiek ir išeivijai 
pasiruošti nenuilstamai ilgalaikei kovai, kuriai būtinas yra 
lietuvybės ir tautinio sąmoningumo išlaikymas. Šiam tiks
lui įgyvendinti reikalinga ne tik skatinti visuomenę išlai
kyti lietuviškus centrus, bet prie jų taip pat pastoviai 
apsigyventi.

Lietuvybei išlaikyti naudinga puoselėti giminystės ir 
draugystės ryšius su tėvynėje gyvenančiais broliais ir 
sesėmis, ypač jaunimo tarpe.

■s

(Bus daugiau)

6815 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601
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REDAGUOJA POGRINDŽIO ŠTABAS

Gromyko prie Genevos konferencijos durų

PLB REIKALINGA ANTROJO 
SPARNO
NEJSTEIGĖ SENIMO SĄJUNGOS

PLB seimą laikome neatlikusių savo gyvybi
nės funkcijos. Ankstesniame seime šauniai iškilo 
Jaunimo sąjungos vėliavos. Šiame seime net už
miršo pakalbėti apie Senimo sąjungos organiza
vimą.

PLB laikome apčiuopiamu kūnu, nelyginant 
riebia žąsimi. Vienu tokios žąsies sparnu laikome 
Jaunimo sąjungą. Juk pakilti į orą ir lėkti į masi
nančių projektų erdvę reikia, žūt-būt, dviejų spar
nų. Du sparnai pakelia paukštį ir skraidina iki pat 
stratosferos. Tad PLB struktūroje būtina turėti Se
nimo sąjungą, antrą PLB sparną.

Senimo sąjunga galėtų tvarkytis pagal iki šiol 
neparašytą Jaunimo sąjungos statutą, tą statutą 
berašant iš karto Jaunimo ir Senimo sąjungoms. 
Juo labiau, kad dalis jaunimo, statutą berašant, 
jau paseno ir priskirtini prie senimo.

I Senimo sąjungą automatiškai įsijungtų kiek
vienas veikėjas, kuriam per rinkimus neužteko 
absentee balsų pasidaryti PLB veiksniu. Senimo 
sąjunga galėtų stvertis saviveikliškos veiklos:or
ganizuoti senimo šokių ansamblius, pokerio ir pre
feranso čempionatus, modeliuoti mados parodose.

Mokyto atžalyno masės, kurių nesibaigiančius 
sąrašus skelbia Saulius Šimoliūnas, turi tapti Seni 
mo sąjungos rėmėjais ir mecenatais. Do ut dės 
(duok ir tau duos) principas pastatytų tiltą ties ge
neracijų praraja. Kadaise tėveliai įvedė vaikučius 
į mokslo titulus, dabar vaikučiai remtų tėvelius, 
Senimo sąjungoje veikiančius, lietuvybei savo talen. 
tus aukojančius.

Mes visai pagrįstai klausiame: kodėl PLB sei
me nesuprojektuotas antras sparnas, ne įsteigta Se
nimo sąjunga? Kodėl boikotavo senimo interesus? 
Kodėl tokia diskriminacija?

Kaip gi dabar, vieną sparną turėdama, PLB, it 
riebi vienasparnė žąsis, pakils lėkti į masinančių 
projektų erdvę?

IŠEIVIŠKIEJI KULTŪROS BARAI

Apžvelgus kultūrinį iš 
eiviškos lietuvijos krutė 
jimą, matome laimėji
mus. Detroite gražiai 
pradėti mokslo metai. Pa 
gal "Draugą" (Nr.209)iš 
šešių tūkstančių lietuvių 
mokyklinio amžiaus vai
kų, net pusantro šimto 

— Jeigu tu esi naujas "Akiračių" šuo, parvilk man iš išeiviškų liūnų kokią nors spaudos anų!

įsiregistravo į lietuvių 
mokyklą.

Praneš'ama (Draugas, 
Nr.149), kad lietuviai sek- mažumoms, kurios ne-
mingai stato bažnytinius 
pastatus rasinėms ma
žumoms. Pav. Camden,
N.J. liepos 1 d. lietuvių 
pastatyta bažnyčia buvo

AFORIZMAI
Prisipažįsta Vv'aterga- 

te, kaip Stalino teismuo
se.

Sunku laikyti liežuvį 
už dantų, kada esi pa
kviestas tarti trumpą žo
dį.

Nespiauk į maudymosi 
baseiną, teks ten maudy
tis.

Jokubka surfraidina 
ant Vilnies keteros, Bim
ba kali Laisvėje, o And
rulis karste Sovieti jon re 
-emigruoja.

Mūsų seimuose, kai du 
stos, visados viską suga
dins.

Baisiausias yra tas 
žmogus, kuris su viso
mis nuomonėmis sutin
ka.

Gerbk ir vagį, juk už 
Pentagono popierių va
gies sugavimą teismas 
gaudytojus baudžia.

Dėl degtinės potvynio 
Lietuvoje nosys eina 
raudonyn, tai reiškia lo. 
jalumą raudonai vėlia
vai.

Senatvė yra tada, kada 
jaunimas skundžiasi netu
rįs ką veikti.

Dr. Pipirėnas

t

iškilmingai perduota juo 
dūkams. Tai yra medalių 
vertas altruistiškas lie
tuvių nuopelnas statyti 
maldos namus rasinėms 

pajėgia savo tarpe šukei 
ti lėšų maldnamiams sta
tyti. Patariam, perduo- 
dat pastatą, uždengti lan 
gus vieliniais tinklais,

— Pasakyk man, pilieti maitre d*hotel, ar čia kartais nėra Pabaltijo teroristų, kurie galėtų sutruk
dyti Įnešti Į konferenciją mano lagaminus?

X* • • •Čia priėjo 

Kadžiulis 

ir tarė

— Kaip tinkamai titu
luoti šaunius asmenis?
— paklausė etiketo mė
gėjas.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Ikikarinėje Lietu
voje tituluota "jūsų eks
celencija". Išeivijoje ti- 
tuluotina "jūsų reziden
cija".

***
— Amerikoje turime 

milijoną lietuvių, — pa
skelbė entuziastas ir di
delių skaičių garbinto
jas.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Ar tamsta kalbi apie 
mirusias sielas?

***
— Šis vyrukas mėgsta 

greitai važiuoti automo
biliu, — kažin kas paša 
kė apie kažin kurį.

Čia priėjo Kadžiulis 
ir tarė:

— Jis greičiausiai va
žiuoja tada, kada sumai
šo gazoliną su haibolais. 

***
— Anglijos princesė 

Onutė nuvyko pas bolše
vikus parodyti, kaip ji 
moka jodinėti, — nusi
šiepė žmogelis.

Čia priėjo Kadžiulis 
ir tarė:

— Su bolševikais susi
dėjo ir tuoj sprandą nu
sisuko.

***
— Kodėl Brežnevas ne

pasinaudojo savoviešna-

nes transakcijos dieną 
Camdeno juodukų vaiku
čiai išdaužė jų tėveliams 
perduodamos bažnyčios 
langų stiklus.

Mus džiugina dailinin
kų dėmesys lietuviš
kiems keiksmažodžiams 
PLB seimo dailės paro
doje traukė visų akis Ire
nos Mitkutės iliustruoti 
lietuviški keiksmažo
džiai. Deja, visi keiks
mažodžiai buvo "praus- 
taburniški". Nesimatė 
riebiausių, sūdriausių, 
" nepraustaburniškųjų " 
kategorijos. Tautinėskul 
tūros vaizdas gautas ne
pilnas, šleivas. Kodėl ne 
pasinaudota prof. V. Krė
vės redaguotu "Patarlės 
ir priežodžiai" rinkiniu? 
"Tokios temos dar netu
rėjome savo menuose"
— sušuko "Draugo" (Nr. 
194) apžvalgininkas, par 
blokštas keiksmų ir pa 
rankių nukeiksnojimų 
grafika.

AUŠRELĖ LIČKUTĖ

TURISTINĖ ELEGIJA

Pasaulis nėra toks didžiulis, 
Kad neapglobtum jo glaudžiai - 
Ir, doleriukų prisikūlęs, 
Keliones virškini gardžiai.

Kelionės ilgos nebaugina, 
Vilioja, kviečia atgaivon -
Kada nostalgija masina 
Skrendi per Maskvą ... Lietuvon!

Savaitės Maskvai reik pažinti, 
Lankyt atrakcijas senas.
Savaitę Minske pasitrinti.
O Lietuvėlėj ... tris dienas!

Dairaisi ten pro lango navą: 
Kur tu, brangioji Lietuva?
"Gimtasis Kraštas" siūlo kavą 
Ir "fotkę" spaudai gatava!

Trys dienos baigės .. Leningradas 
Ir svetima, šalta Neva...
Toks ilgas Es-es-er paradas 
Ir tik mirksneliui Lietuva!

gės Amerikoje proga ir 
neprašė azylio teisių? — 
samprotavo smalsuolis.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė;

— Maskvoj liko Brež
nevo įkaitai, jam dova
noti automobiliai Rolroi- 
sas, Alfa Romeo ir Kon- 
tinentalis.

ORAS RUGSĖJYJE
Tirštas debesuotumas ties Pasaulio lietu

vių bendruomenės šeiminių rezoliucijų pasė
liais. Literatūrinėse Tabor Farmos lankose 
pastebėti mėginimai su sentimento vėduoklė
mis prikelti archaišką (circa 1956 A.D.) vėją 
gluosniuose. Brolio Mykolo gatvėje žalsvi do
leriniai krituliai. Kai kur Europoje basketbo- 
linė kruša American Lithuanians rungtynėse. 
Nuo krušos neapsaugoja Janušaičio ir Šoliū- 
no reportažiniai skėčiai. Windy City teritori
joje, kaip visad, vėjų netrūksta. Priešnaujie- 
ninis ciklonas susiformavo Akiračių bastiono 
padangėje. Kaip meteorologinė būtinybė. Hals- 
ted gatvės rajone pradėjo sūkuriuoti antiaki- 
ratinis anticiklonas. Bobų vasara privertė ap
dairius vyrus aktyviai šienauti pikinkinėse pre
feranso pievose. Tautinės drausmės nesilaikant 
Tabor Farmoje buvo paskleisti adventistiški 
gandai apie pasaulio pabaigą po saulės šerme
nų. Kaip žinia, saulei užgesus žemės planeta 
pasidengs ledu ir išeivijos veiksniams pasun
kės veikimo sąlygos. Kosmologai mus padrą
sina, tvirtindami, kad pasaulio pabaigos rei
kia laukti už kelių bilijonų metų. Tai įgalina dar 
ilgą laiką baderiuoti prasikūrusius tautiečius 
solidarumo mokesčių rinkimo projektais. Prisi
mintina, kad ir pernai iš Tabor Farmos sklido 
adventistiški gandai apie pasaulio sudeginimą. 
Pasaulis atsilaikė ir nesudegė, tik perdegė 
75 vatų lemputė ir salėje, valandėlei, buvo su
tema. Miškais, gojais ir teismo salėmis atei
nąs ruduo kai kur užšaldė baltinius kritulius. 
Iš Vilniaus gebrįžtančių turistų pasisakymuo
se pilkos neatvirumo miglos, dargana ir že
mas išeiviškojo higrometro slėgimas.

SMARKOS SOVIETINIAI 
HEROJAI

Moterų galerija Vytauto Siri
jos Giros "Raudonmedžio rojuj" 
nėra sukurta tik Karolio "eroti
nio neišsenkamumo" Įrodymui...

A. Guščius 
Literatūra ir menas, Nr. 15
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Per sporte} į Europa

Iš Europos sugrįžus
Aną dieną — rugsėjo 17-tąją 

-- iš senosios Europos “name
liai" grįžo mūsų sportininkai. 
Kokios nuotaikos? Nagi, kaip ir 
pačios pasekmės. Susivėlę ir 
dar daug laiko užtruks kol vis
ką išnarpliosime. Ypatingai dė 
mesio vertas bus mūsų krepši
nio rinktinės darbo įvertinimas. 
Šios rinktinės sėkmės ir nesėk
mės, turbūt, sukels tiek pat kon- 
traversijų, kiek jų sukėlė jos 
žaidimas dar Europoje tebebū
nant.

Nėra, abejonš -- viską užtu
šuoti su teigimu, kad "mūsų vy
rai pareigas atliko garbingai" 
nebuvo įmanoma. Bent manasis 
tai nuomonei niekados nepri
tars ir rėks kur ir kiek sąly
gos leis.

Vyrai ir moterys, būkime nuo
širdūs ir atviri. Krepšinio rink
tinė, dėl įvairiausių priežasčių 
savo visų įsipareigojimų neatli
ko. Sutinku, kad propagandinėje 
srityje buvo daug atsiekta. Ta
čiau tai tik viena medalio pu
sė. Turime nebijoti, o svarbiau 
šiai nesigėdyti, pažvelgti ir ki
ton, tamsesnėn medalio pusėn. 
Jei tai nepadarysime, vargu ar 
daugiau ateityje bus prasmės iš 
viso krepšinio rinktinę kur nors 
siųsti.

Yra būtina, idant trečioji krep. 
šinio išvyka būtų smulkiai ir 
nuoširdžiai išanalizuota. Tik 
tokiu keliu eidami, man atrodo, 
galėsime pašalinti piktžoles, ku 
rios įsiveisė mūsų sporto šei
moje šios išvykos metu.

*
VIENINTĖLIS lietuvis kailininkas

MIMIVIS BUHŠTBIUSyli
185 North Wabash Avenue 
2nd Fibor
Chicago, III. 60601
Tel. 263-5826 (įstaigos) ir

677-8489 (buto).

S,,

PASITEIRAUKITE PAS MUS JEI 
GALVOJATE PIRKTI NAMĄ!

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

escrow accounts

(5 34) - 2 yr. certificates (Min. $5,000)
53A l-yr-certificates (Min. $1,000)

. NUOŠIMČIAI IŠMOKAMI KAS MĖHESĮ ,
Member F.S.L.I.C., Washington, D.C. Equal Opportunity Lender

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

Goen Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed.

ELECTRONIC TECHNIC1ANS 
BSEE ENGINEERS

CONTACT INDUSTRIAL RELATION DEPT. 

WILCOX ELECTRIC INC.
1400 Cheatnut * 

Kansas City, Mo. 64127
816-231-0700

An Equal Opportunity Employer
(73-78)

SUPERVISORS 
PIPEFITTERS

RIGG VVELDERS 
CARPENTERS 
MILLWRIGHTS

Call Collect, 405-751-2420
MR. JOE WILLIAMS

(73-75)

Z
J. ŠOLIŪNAS

Dirvos spec. korespondentas

Dievaž, dabar labai graudzi- 
nuos, kad nevažiavau su tinkli- 
ninkėms. Man su moterims bend- 
rauti visados būdavo smagiau... 
(You know what I mean — pasa
kytų mūsų krepšininkas). Tačiau 
nevien tik su joms norėjosi bū
ti, kad jos laimėjo daugiau rung
tynių, negu mūsų krepšininkai. 
Ne. Pasirodo — o tai patyriau 
tik vieną parą su tinklinio rink
tine praleidęs --, kad mūsų tink- 
lininkės netik geriau tautą at
stovavo, bet ir daugiau "fun" 
turėjo, važinėdamos po Europą. 
Netikite?

Kaip kontrastą duosiu kad ir 
tokį nuotykį. Tinklininkėms jau 
į Mulhousą atvykus, paaiškėjo, 
kad rugsėjo 16-tą dieną, t.y. ki
tą dieną, po visų banketų, teks 
anksti keltis, nemiegojus ir ne 
valgius(!) teks belstis autobusu 

L

atgalios Vokietijon ir ten žais
ti prieš.... Pietų Vokietijos mo
terų tinklinio rinktinę! Bet ar 
jos zurzėjo? Ar keikė vadovy. 
bę už tokį sprendimą? Visai ne! 
Atvirkščiai. Jos su enguziazmu 
leidosi kelionėn. Ir aš su jomis 
kartu.

Pakelėje nuleido padangą. Į 
rungtynes tiek turėjome skubė
ti, jog teko atsisakyti netik Va
sario 16-sios gimnazijos vado
vų suruoštų vaišių, bet net pa
prasto užkandžio. O tačiau į 
rungtynes nuvyko visos ir vokie
taites Į šipulius suskaldė.

O dabar, ponai, įdėkite ton pa- 
čion situacijon mūsų bernelius 
ir ateikite pasiklausyti ką jie 
sako (angliškai!). Labai atsipra
šau, bet net ir didžiosios spau
dos laisvė neleistų aprašyti jų 
komentarų, štai kur buvo esmi
nis skirtumas tarp mūsų dviejų 
rinktinių.

Ir nevien tik tas. Buvo malo
nu klausyti pačių tinklininkių pa
sisakymų apie trenerį Babicką, 
ir vadovą Žiupsnį. Tai vyrai, 
kurie žinojo ką daro.

KVIETIMAS; prašau bet ko
kį skaitytoją susirišti su bet ku - 
riuo krepšinio rinktinės dalyviu 
ir jo paklausti nuomonės apie 
krepšinio rinktinės vadovus. Ta
da palyginsite skirtingus atsaky
mus ir sužinosite bent nuotai
kas, vyravusias krepšinio rink
tinėje išvykos metu.

Objektyvumo dėlei aš nekvie
čiu jus patikėti manimi. Pasi
klausykite pačių, tiesioginių liu
dininkų pasakojimų.

Ką tuo noriu pasakyti? Labai 
paprastai: krepšinio rinktinės 
kelionėje buvo daug dalykų, ku
rie būtinai turi būti pataisyti, jei 
norime, kad ir ateityje dar be
turėtum krepšinio išvykas.

Gaila, bet turiu kalbėti. Galit mane Karu, galit mušti, bet jo
kiu būdu nenutilsiu tol, kol nege
rovės nebus išrautos. Būtų sa
vižudiška bandyti užtušuoti ne
geroves viską sušluojant po po
sakiu, jog "mūsų krepšinio rink
tinė atliko milžinišką darbą”.

Teisinga. Propagandos lau
kė — taip. Jaunuomenei palik
tu pavyzdžiu — ne. Užtat yra bū 
tina, kad kiekvienas asmuo, 
buvęs vadovaujamame poste iš
vykos metu, pasisakytų ir nuro 
dytų piktžoles, kurios yra būti
na tuč tuojaus išrauti.

Visuomenės aukos išvykai bu
vo tiesiog neįsivaizduojamos. 
Mane sujaudino netik finansinė 
visuomenės parama, o visapu
siška talka, absoliutus tikėjimas 
ir pasitikėjimas sportine išvy
ka. Ir būtų šventvagystė, jei 
taip gausiai sukauptos visuome
nės aukos būtų piktnaudojamos. 
O taip gali nutikti, jei išvykos 
vadovai neduos pilnos ir nuošir 
džios ataskaitos mūsų visuome
nei.

Visuomenė turi pilną teisę ži
noti apie krepšinio rinktinės pa
dėtį (kokiu pagrindu ji buvo su
daryta, kaip ji kelionei buvo pa
ruošta, kaip jai išvykoje vadova
vo treneris, menedžeris, pats 
išvykos vadovas?)

Asmeniškai tai norėčiau labai, 
jog kiekvienas krepšinio rink
tinės vadovas paruoštų pilną pra
nešimą apie rinktinės elgesį ir 
žaidimą, bei savo atliktus įsi
pareigojimus išvykos metu.

Išvykoje dalyvavau kaip eili
nis pilietis. Apie įvairius nuo
tykius ir rungtynes bandžiau 
painformuoti dalį lietuvių visuo
menes. Prisipažinsiu, jog ke
liaujant kartu su krepšininkais 
šį bei tą teko pastebėti. Nevi- 
sos smulkmenos ir nevisi įspū
džiai buvo perduoti skaityto
jams. Jaučiau, jog žinios apie 
tam tikrus kelionės aspektus tu
ri būti atidėtos iki to laiko, kai 
visuomenei apie savo darbą pra
nešimą paruoš tos išvykos vado
vai. Žodžiu, nesinori išsišokti 
ir pradėti rodyti pirštu Į tą, ku
ris dar nes p jo pasiteisinti.

Visdėlto, nors ir bodamas tik 
mėgėjas - laikraštininkas, savo 
pareigą, kaip spaudos žmogus, 
žinau. Jaučiu, kad mano, kaip 
Dirvos korespondento ir kaip lie
tuvių visuomenės nario, yra pa 
reiga visuomenę pilnai painfor
muoti apie tai, kaip buvo atlikti 
įsipareigojimai, kuriuos krep
šinio rinktinei ir jos vadovams 
uždėjo suaukotos visuomenės au
kos.

Taigi lauksime mūsų trečio
sios sporto išvykos vadovų pa

sisakymų, o paskum pabandysi 
me jų tuos pasisakymus paana
lizuoti ir pakomentuoti.

Mieliems skaitytojams dėko
ju už manųjų įspūdžių sekimą, 
o Dirvos redakcijai -- už suteik
tas galimybes skaitytojus infor 
muoti apie mūsų sporto išvyką 
Europon.

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

BRIDGEPORT OPERATORS 
BORING MILL OPERATORS 

J1G BORE OPERATORS 
Mušt be able' to sėt up vvork from 
blue prints and close tolerance. Paid 
Blue Cross, paid life insurance, per- 
centage vacation pay, 12 paid holi
days, Overtime.

SCHWARTZ 1NDUSTR1ES 
313-536-1330

(73-77)

MOLD MAKERS 
BRIDGEPORT OPERATORS 

GENERAL MACHINISTS and 
BENCH HANDS 

Experienced in plastic injection molds 
required. Top rate, overtime & fringe 
benefits.

F1RST OF TROY CORP.
985 Elmssford 
Troy, Mich. 
313-585-6112 

(73-76)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or 
IST CLASS SKILLED 

MOLD MAKERS 
PROTOTYPE MACHINISTS 
METAL MODEL MAKERS 

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

L1BERAL FRINGE BENEF1T 
PACKAGE. 

313-532-2688 
(73-75)

ALUMINUM FOUNDRY 
ln need of experience men 

INSPECT1ON 
PERMOLD 

CORE-ROOM 
TRIM-ROOM 

Good hourly rate, plūs incentive. 
SCHMELLER ALUMINUM 

FOUNDRY 
3300 EAST 87 STREET 

CLEVELAND, OHIO 
(72-79)

WANTF.D AT ONCE JOURNEYMEN 
IST CLASSr SKILLED 

VERTICAL BORING MILL 
OPERATORS

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

tracers.
Ist & 2nd shift. 

Up to $5.50 per hour. Fringe benefits. 
hospitalization and overtime.

S. M. 1. COMPANY
323 N. Arlington, Akron, Ohio 44305 

216-253-5101
(72-78)

MECHANICS
$5.26 an hour

Immediate openings lor top level me
chanical men. Tooling cxpenence 
helpful. If quahlied vvill be given 
training on the maintenance and oper
ation of a complex 2-piece can line. 
Top pay, excellent fringe benefits and 
top plan vvith expanding company. 
Call or see G. H. Griffith, personnel 
manager.

CROWN CORK & SEAL 
CO.

2160 W. 106 St.
Cleveland, Ohio 

216-651-4800 
An Equal Opportunity Employer 

(73-75)

MECHANICAL 
SUPERVISOR 

Experience in tool and die. dravvn 
steel very helpful. Some supervisory 
experience required. Excelient start
ing salary and fringe benefits. Also 
stock purchase plan. Expanding 
company, excellent advancement op
portunities. Apply:

G. H. Friffith, Personnel Manager

CR0WN CORK & SEAL
CO.

2160 W. 106 St.
Cleveland, Ohio 

216-651-4800
An Equal Opportunity Employer 

(73 75)

ELECTRICIAN
INDUSTRIAL

Mušt be experienced in A.C. & D.C. 
and trouble shooting. This is an in- 
teresting and challenging position. 
Applicant should be vvilling to vvork 
overtime. Apply in person to

VULCAN MATERIALS CO.
2415 GRAYS RD OFF "WISE AVĖ." 

BALTIMORE. MD. 21222
E.O.E.

(75-77)

MACHINISTS
AND

MILLWRIGHT
Immediate openings in our nevv 
plant for experienced person
nel with journeymen ąualifica- 
tions. GOOD HOURLY RATE, 
OVERTIME. NO LAYOFFS. 
EXCELLENT FRINGE BEN- 
EFIT PACKAGE.

DAVIES CAN CO.
36301 Carter St.

Solon, Ohio 44139
An F.uual Opportunity Employer 

(72-75)

BLACKSMITHS
Also forge shope helpers, 

eraneman, 
press operator.

Mušt have knovvledge of flat die 
vvork on hammers and presses.

APPLY IN PERSON 8 TO 3 P. M.

COMMERCIAL
FORGINGS CO.

3714 EAST 93 STRF.ET 
CLEVELAND. OHIO 

(72-75)

CHICAGOS TAUTINIU NAMU PASTOGĖJE

Siekiant arčiau susi
pažinti, pasikeisti min
timis ir pabendrauti, 
LTN Valdyba, pagal me
tinio narių susirinkimo 
pageidavimą, spalio 13 
d. savojoj pastogėj ren
gia narių ir jų artimųjų 
vakarienę. Vakarienės 
programoje maloniai su
tiko dalyvauti dainininkė 
Vanda Stankienė ir Algio 
Modesto vedamas neoli
tuanų orkestras.

Iš Jono Jurkūno, Lie
tuvių Tautinių Namų vaL 
dybos pirmininko, teko 
patirti, namai turį per 
tris šimtus narių, jų skai
čius dar auga. Valdybos 
vienu uždavinių yra iš
laikyti su nariais gerą 
susižinojimą bei susipra 
timą. Metinių narių susi 
rinkimų, kurių metu val
dyba pateikia veiklos apy 
skaitą ir tolesnių darbų 
planus, o taip pat išklau
so narių pasiūlymus ir 
sumanymus, toli gražu

AUTOMATION 
BUILDERS 

WELDER-FITTERS 
Mušt have conveyor expe- 
rience. Steady work, day 
shift, and all fringe ben

efits.
B&KHYDRAULIC 

& MACHINE 
11905 Mayfield 
Livonia, Mich. 
313-425-5020

(73-75)

FOUNDRY GRAY IRON
JOURNEYMAN 

SQUEEZER FLOOR 
MOLDERS 

also 
EXPERIENCED 

GENERAL FOUNDRY 
HELP

Mušt be able to pass physical 
examination. Good wages, fringe 
benefits, pension plan, insurance 
pacage including major medical. 

Apply call or write 
KENT FOUNDRY CO 

514 Butterworth S. W. 
Grand Rapids, Mich. 49504 

(68-77) 

FURNITURE TOUCH-UP 
& REPAIRMAN EXP.

RETIREES VVELCOME 
EXPERIENCED only. Salary open. 
immediate advancement vvith proven 
ability. Free parking, all co. benefits. 
Call: Mr. Priest at 404-448-6119. 

J. BAIN FURN. WAREHOUSE 
ATLANTA, GA.

(72-75)

WELDERS
Production Mig Welders needed for 
material handling manufacturer. P.Ucts 

vvork and overtime.

EQUIPMENT 
MANUFACTURING INC. 

21590 HOOVER RD. 
WAJRREN, MICH.

(72-78)

PRESS OPERATORS
Needed for material handling manu
facturer. Piece vvork and overtime.

EQUIPMENT 
MANUFACTURING INC. 

21590 HOOVER RD. 
WARREN. MICH.

(72-78)

ELECTRICIAN
Needed for medium sized material 
handling manufacturer for the second 
shift. Licensed preferred būt not es- 

sential.
EQUIPMENT 

MANUFACTURING INC. 
21590 HOOVER RD. 

WARREN, MICH.
(72-78)

JOURNEYMEN
OR

IST CLASS SKILLED 
MACHINISTS 

ENGINE LATHE 
HORIZONTAL & 

VERTICAL MILLING 
MACHINE

Mušt have job shop experience be 
able to sėt up vvork from blue prints 
& close tolerance. Good hourly rate, 
overtime, hospitalization & fringes.

FABSULATION CO. INC.
3901 WEST 150TH STREET 

CLEVELAND, OHIO 44111 

216-267-3530
(72-78) 

WANTED AT ONCE
IST CLASS SKILLED 
WELDER-F1TTERS 

Experienced in structural vvelding. 
Union shop, siek benefits. Paid hqN-’ 
pitalization. Full time. Day shift. 

Apply in person.
CLEVELAND BEACON PRODUCTS 

CO.
860 Addison Rd., Cleveland. Ohio 
An Equal Opportunity Employer 

(68-77)

neužtenka. Todėl valdy
ba kartkartėmis adresuo
jąs! į narius laiškais, o 
dabar dar rengia asme
nišką susitikimą — vaka
rienę. Laukiam narių, jų 
artimųjų ir bičiulių gau
saus dalyvavimo. Vaka
rienei registruotis pas 
vald. narę Zitą Visockie- 
nę, tel. 736-1697.

Šių metų Namų valdybą 
sudaro: Jonas Jurkūnas
— pirmininkas, Juozas 
Andrašiūnas — iždinin
kas, Mečys Valiukėnas
— sekretorius, Cezaris 
Modestas ir Albertas 
Vengris vicepirmininkai 
narių reikalams, Bro
nius Kasakaitis — namų 
šeimininkas, ZitaVisoc- 
kienė — vicepirmininkė 
kultūriniams reikalams, 
Nardis Juškus, Jonas 
Cinkus nariai. Direkto
rių pirmininkas — Mikas 
Rėklaitis.

CLEVELANDO PARENGIMIĮ 
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

SPALIO 7 D. M.K. Čiurlionio 
minėjimas Lietuvių Namuose. 
Rengia Skautininkių draugovė.
SPALIO 13 D. G. Čapkauskie- 

nės ir K. Jakučio koncertas Nauj. 
parapijos salėje.

SPALIO 21 D. Naujosios pa
rapijos salėj koncertas: N. Lin ■ 
kevičiūtė, B. Prapuolenis ir V. 
Nakas.

LAPKRIČIO 2 D. Abiturientų 
pristatymo balius, Clevelando 
Lietuvių naujų namų salėje.

LAPKRIČIO 10 D. Balfo sei
mas.

WANTED
EXPERIENCED

PUNCH PRESS 
OPERATORS 

Days or nights, 
overtime, 

steady work, 
apply mornings

CLEVELAND 
PRESSED 

PRODUCTS 
6712 Union Avė. 

(just off Broadway) 
Cleveland, Ohio 

(73 75)

WANTED IST CLASS
MACHINISTS

ENGINE LATHE 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE
Mušt be able to sel up vvork from 
blue prints and close tolerance. Paid 
hospitalization and insurance, paid 
holidays, vacation plan.

JAMES C. HEINTZ CO.
DIV. OF MYERS INDUSTRY 

3738 W. 143rd St.
Cleveland, Ohio 

216-252-7620
(73-79)

WANTED AT ONCE
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE
SĖT UP MEN & OPERATORS 

FOR 
CONOMATICS

&
BR0WN & SHARPE

Nevv plaut facilities. Excellent 
benefits and overtime. 

SLABE 
MACHINE PRODUCTS CO. 

4659 INDUSTRIAL PARK 
W1LLOUGHBY. OHiU 

216-946-6555
(73-79)

OWNER OPERATORS
Immediate openings for late inodel 3 
axle tractors. Team or single opera
tion acceptable. Permanent lease-no 
slack seasons-nationvvide hauling. Nevv 
rate schedule novv in effect to meet 
the rising cost of operation. Excellent 
benefits. For information call: Bill 
Shepherd (collect) I-8 12-283-075 I.

(75-77)

AMBITIOUS PEOPLE:
Earn $1,000.00 a month, part 
time from your home. Invest- 

ment under $50.00.
Call 215 NE 2-5735.

MACHINIST —EXP. FULL CHARGE 
OF MACHINE SHOP. BE YOUR OWN 
MAN. BUILD SMALL JIGS & FIX 
TURĖS. MA1NTAIN PRODUCTION 
TOOLS (SMALL DIES & MOI.DSl. 
L1BERAL OVERTIME, CO. PD 
BNFTS. APPLY P1NL1TES BLDG. 34 
1275 BLMFD. AVĖ., FAIRFIELD. N. 
J. OR CALL PH1L SCHNEIDER 201- 
575-8820. (75-81)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

ABITURIENTŲ 
DĖMESIUI

Penktasis abiturientų prk 
statymo balius įvyks š. m. 
lapkričio mėn. 2 d., Lietu
vių namuose. Kaip anks
čiau ir šiais metais šį abi
turientų pristatymą Cleve
lando lietuvių visuomenei 
ruošia LB Ohio Apygardos 
valdyba, kuri šiam reikalui 
yra sudariusi specialų ren
gimo komitetą, į kurį įeina 
visų lietuvių jaunimo orga
nizacijų atstovai.

Visas lietuvių jaunimas, 
baigęs gimnaziją šių metų 
pavasarį, prašomas prisiųs
ti savo nuotrauką ir trum
pą gyvenimo aprašymą. 
Svarbiausia yra pažymėti 
kokią gimnaziją baigę, ką 
studijuoja ir kokiame uni
versitete. Be to reikalinga 
dar pažymėti kaip reiškėsi 
lietuviškame gyvenime, ko
kioms priklausė organiza
cijoms ar lankė lituanistinę 
mokyklą ir panašiai. Nuo
trauką ir trumpą gyvenimo 
aprašymą prašom siųsti 
rengimo komiteto sekreto
rei Eglei Giedraitytei, 28952 
Blissfield Dr., Willowick, 
Ohio 44094. Tel. 944-6835.

• M. K. Čiurlionio minė- 
jimas-akademija įvyks šį 
sekmadienį, spalio 7 d., 4 
vai. p. p. Lietuvių Namų sa
lėje. Apie mūsų didžiojo 
kompozitoriaus ir dailinin
ko vaizdinę kūrybą kalbės 
dr. M. Nasvytis. Čiurlionio 
pažiūros j tautinę kūrybą, 
ypatingai jo muziką, bus 
paryškintos skaitymu iš
traukų iš jo laiškų ir raštų. 
Čiurlionio muzikos kūrinius . 
skambins pianistas Andrius 
Kuprevičius.

Į šią Čiurlionio kūrybos 
popietę maloniai kviečia at
silankyti visus lietuvius 
šios akademijos rengėjos 
Clevelando skautininkės.

• S. Stefa Gedgaudienė, 
ASS vad. pirmininkė, serga 
ir jau antrą savaitę yra 
Richmond Hts. General Ho
spital dr. D. Degėsio prie
žiūroje,

• A. Gailiušiui, kuris 
daugiau kaip dvidešimts 
metų aktyviai dalyvavo lie
tuvių teisininkų draugijoj 
ir kitoj visuomeninėj veik
loj, išvykstant iš Clevelan
do į Philadelphiją, dabarti
nis teis, dr-jos pirm. F. 
Mackus su ponia savo na
muose pereitą penktadieni, 
suruošė atsisveikinimą, ku
riame dalyvavo ir teis. J. 
Krygeris su ponia, St. Laz
dinis su ponia, Ed. Petkevi
čius, J. Smetona. Palinkėta 
sėkmės naujoje vietoje.

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

M.K. ČIURLIONIS IR MES
A. Balašaitienė

Tauta, kurios siela 
šimtmečiais raudojo, 
nešdama vergijos jungą, 
tiek savo tautosakoje, 
tiek savo individualinė
je kūryboje iki pat nepri
klausomybės atgavimo, 
tragiškų istorinių sąlygų 
rezultate tegalėjo iš
reikšti savo bendrųjų, 
tautą slėgusių problemų 
šviesoje. Valančius, Vie
nažindis, Kudirka, Vai
čaitis — visi jie savo ta
lentus paaukojo tautos ža
dinimo, tautinės savigar
bos ir kovos už laisvę rei
kalui. Todėl jų kūryba di 
džia dalimi išliko kaip 
mūsų kūrybos istorinis 
faktas ir tėra įvertina
ma to, kuris pažįsta to 
laiko istorines aplinky
bes bei mūsų tautos kul
tūrinę padėtį. Individua
lus kūrėjas neturėjo nei 
galimybės, nei jėgų iš
reikšti savo asmenybę in
dividualiai, kad taptų ne 
vien savo tautos, bet ir 
visos žmonijos atstovas.

Mikalojus Konstanti
nas Čiurlionis bene bus 
vienintelis mūsų tautos 
kūrėjas - genijus, kurio 
anot prof. Vlado Jakubė- 
no, nepalietė istorinės 
aplinkybės ir kuris savo 
kūriniais tiek tapybos, 
tiek muzikos srityje iš
kilo virš tautos ribų.

Daugiapusiškai talen
tingas, giliai individua
lus, bet tuo pačiu grynai 
lietuviškas, M.K. Čiur
lionis sugebėjo atitrūk
ti nuo rūščios gyvenimo 
tikrovės ir savokūriniuo-

• SLA 14 kuopos narių 
susirinkimas įvyks šį sek
madienį, spalio 7 d., 5 v. v. 
Lietuvių Namuose, 877 E. 
185 St. Visi nariai prašome 
dalyvauti. Sekantis susirin
kimas įvyks gruodžio 7 d.

PADĖKA

Atsisveikinant su a. a.
Juozu KAŠUBA, giminės, 
prieteliai ir artimieji vieto
je greit nuvystančių gėlių 
ir vainikų, velionies našlei 
p. O. Kašubienei ir sūnums 
pageidaujant, paaukojo Cle
velando šv. Kazimiero litua
nistinei mokyklai, kurioje 
mokosi trys Kašubaitės — 
velionies dukraitės, parem
ti.

A. ir V. šenbergai $15.00 
V. ir A. Kašubai $15.00 
Dr. E. ir E. Mekiai $15.00 
Algirdas Budrys $15.00 
Gaidžiūnų šeima $10.00 
St. ir A. Graužiniai $10.00 
R. ir R. Minkūnai $ 5.00 
E. ir J. Kr.vgeriai $ 5.00 
Jadv. Minkūnienė $ 5.00 
Su gilia pagarba minėda

mi kilnų ir garbingą lietu- 
vį-kūrėją savanorį a. a. J. 
Kašubą, reiškiame nuošir
džią padėką velionies šei
mai ir aukotojams.

Tėvų Komitetas ir 
mokytojai 

se ieškoti amžinojo gro
žio ir amžinų estetinių 
vertybių, palikdamas mū
sų tautos kultūriniame lo
byne nešsemiamus įkvė
pimo ir pasigėrėjimo šal
tinius .

Tapybos mene įpynęs 
muziką, kaip harmonin
gą dviejų meno šakų vie
numą, formų ir spalvų 
pagalba jis eilinį žiūro
vą priverčia ne vien gi
liai susimąstyti, bet ir 
leidžia ištisai sumai po
jūčių reaguoti į savo pa 
veikslus. "Žalčių sona
toje" išreikštas žmogaus 
gyvenimo tragizmas, 
"Pavasario sonatoje" 
mistiškos nuojautos ku
pinas ilgesys skamba 
taip tolimos, nuosta
bios paslaptingos muzi
kos aidais. Skambanti ty 
la "Tyloje", "Dūdorių" 
imituojanti miško dva
sia, perkūno trenksmu 
aidintis "Audros" cik
las ir šimtai kitų kūri
nių šaukia į mus ramy
bės ir prasmės ieškoji
mo desperatiškoje eks
tazėje pačiu giliausiu sie
los šauksmu. Kaip milži
niškas brangakmenis, 
žvilganti "Bičiulystė" 
prabyla į mus gražiau
sia žmogiškosios verty
bės viltimi. Ir "Zodija- 
ko Ženklai" paslaptinga 
mistine simbolika at
skleidžia likimo jėgos ir 
kovos su gyvenimu ana
lizę.

Muzikinėje kūryboje 
pasiekęs Europos kom
pozitorių lygio, M. K. 
Čiurlionis, išsilaisvinęs 
kompozicijoje "Ruduo" 
išreiškia liūdesį religi
nės mistikos nuotaika, 
originaliai šią kompozi
ciją pavadinęs "Tėve Mū
sų". Trijų eskizų "Jū
ros" ciklas pasireiškia 
gilia nuotaika, ritmišku
mu. "Miškas" — nuotai
kingas, taurus, tipingas 
Čiurlionies orkestro pa
jautimui, savo stiliumi 
artimas Varšuvos tuolai
kinei romantinei mokyk 
lai (muzikinei analizei 
medžiaga panaudota iš 
V. Jakubėno "M.K. Čiur 
lionis - Muzikas".)

Čiurlionio genijaus 
reikšmė ir palikimas mū 
sų tautai negali būti iš
nagrinėtas trumpais 
straipsniais. Jie tetar
nauja vienam tikslui — 
nepalikti mūsų didžiojo 
kūrėjo užmaršty ir jį 
perduoti mūsų jaunes
niajai kartai. Jei jo ta
pybos kūriniais laisvame 
pasaulyje išsisklaidžiu
si mūsų tautos dalis ne
gali gėrėtis, neskaitant 
retomis progomis mato
mų reprodukcijų, tai jo 
muziką galime išgirsti, 
ją populiarinti.

Clevelando skautinin- 
kių Draugovė, giliai jaus

dama savo tautos kultūri
nį pulsą, nutarė šį sek
madienį, spalio 7 d. 4 v. 
p.p. Lietuvių Namų salė
je surengti akademiją
M. K. Čiurlionio asme
niui iškelti ir jo kūrybai 
iš. naujo pristatyti. Dr. 
^Mindaugas Nasvytis skai
tys paskaitą apie Čiurlio
nio vaizdinę kūrybą. Pia
nistas Andrius Kuprevi
čius skambins Čiurlio
nio kūrinius.

Tai reto lygio kultūri
nė šventė, kurioje turė
tų dalyvauti kiekvienas 
lietuvis, kuriam brangi 
yra savos tautos kūryba 
ir kuriam rūpi mūsų kul
tūrinių turtų išlaikymas.

• 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. Giedraitį, tel. 
944-6835.

ŽIEMOS EKSKURSIJA Į 
LIETUVA

Išvyksta 1973 m. gruodžio 21 dieną — 
grįžta 1974 m. sausio 4 dieną.

15 dienų (Vilniuje 5, Kaune 1, Rygoje 5, 
Leningrade 2, ir Helsinkyje 2 d.).

. Iš BOSTONO IR NEW YORKO 
Kaina tik $696.00

VYKSTANTIEMS Iš CHICAGOS — $100.00
IR Iš CLEVELANDO — $74.00 DAUGIAU.

Grupėje dalyvių skaičius ribotas — 
NESIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės į:

TRABATLffllC TRAVEL NERVIfE
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764
Savininkė: Aldona Adomonienė

DIE MAKERS 
TOOL MAKERS

MILL HANDS 
MACHINISTS 

DIE LEADERS

Top Rate 

FULL FRINGE 

BENEFITS

CENTURY TOOL 
CO.

32201 N. Avis Dr.

Madison Hts., Mich. 48071
(75-82)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or
IST CLASS SKILED
TOOL and DIE 

MAKERS
Movė to Northern Mich. 

Experienced in plastic injec- 
tion mold.

For lst, 2nd & 3rd Shift. 
Good wages and fringe 

benefits.
Apply call collect or write 

REED CITY TOOL & 
DIE CORP.

603 E. Church St.
Reed City, Mich. 49677 
Call collect 616-832-5309 

(72-78)

ITT HAS OPENINGS ON 
THE SECOND SHIFT

FOR THE FOLLOWING:
MACHINE BUILDER— 

ASSEMBLERS
Up to $6.00 per hour

MACHINE TOOL 
WIREMEN

Up to $5.48 per hour

MACHINIST
Up to $5.48 per hour

FABRICATION 
OPERATOR

Up to $4.40 per hour

Presently vvorking 58 hour week. Excelent company paid 
benefit program. Apply in person, Monday through Friday, 

8 a. m. to 4 p. m.

¥ Industrial and
Automation Systems

41225 Plymouth Rd., Plymouth, Mich. 48170

(72-76)

VVANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

ELECTRICAL 
MACHINISTS

ALSO

ELECTRICAL 
MECHANICS

MOTOR RFAV.INDERS
lst & 2nd Shift

TRAINESS ACCEPTl.D
Fringe benefits available. Blue ('«><*. 
Blue Shield. paid pension plan. life 
insurance policy, sicknes.s insurance. 
dealh in family. Standard vacation* 
and holidays.

REMS CORPORATION 
6434 HOLBORN 

DETROIT. MICH.
313-925-0656

1160 W AT SON 
YPSILANTI. MICH 

313-482-1530

An F.qual Opportunitv Emplover 
<72-75i

An Eąual Opportunity Employer

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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 balzamuotoj ai. Nelaimės* valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

čia rasite didžiausią pasirinkimą vietiniu iv importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
» Stasys Michelsonas, il

gametis "Keleivio” redak
torius, populiarių "Maikio 
su tėvu” pasikalbėjimų au
torius, mirė rugsėjo 24 d.. 
Bostono priemiestyje, Mil- 
tono ligoninėje. Palaidotas 
rugsėjo 27 d. Velionis buvo 
gimęs 1881 m. Kupiškio 
valsčiuje. 1906 m. atvyko j 
JAV-bes. 1908 m. atpirko 
”Keleivį”, jį leido ir reda
gavo iki 1943 metų. Yra pa
rašęs kelias knygas, jų tar
pe Amerikos lietuvių išeivi
jos istorijos metmenis.

• Virgilijus Krapauskas, 
Korp I Neo-Lithuania filis
teris, šių metų atostogas —
8 savaites praleido keliau
damas po Europą. Aplankė
9 valstybes: Islandiją, Luk- 
semburgą, Vokietiją Aus
triją, Šveicariją, Italiją, 13 
paniją, Prancūziją ir Olan
diją. Labiausiai jdomavosi 
Italijos meno muziejais bei 
galerijomis, padarydamas 
virš porą Šimtų skaidrių.

Dabar grįžo j De Paul 
universitetą tolimesnėm 
studijom.

% Di. Stasio Jankausko 
atsiminimus Veterinarinė 
Medicina Nepriklausomoje 
Lietuvoje, dėl kurių labai 
gražiai ir autoritetingai pa
sisakė Jurgis Gliaudą Dir
voje Nr. 71, galima įsigyti 
Drauge 4545 W. 63rd St., 
Chicago, III. 60629, arba 
pas autorių: 2335 Robin- 
wood Avė., Toledo, Ohio 
43620. Knyga kietais virše
liais. Kaina $6.00. Užsakant 
galima pasirinkti viršelio 
spalvą: tamsiai mėlyną, ža
lią arba rudą.

Dailininkų Antano ir Anastazijos Tamošaičių sodyboje, Kingston 
Ont. š.m. rugpiūčio 25 d, susirinko Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos Kanados skyrių valdybos. Pagrindinis tikslas 
buvo aptarti sąjungos veiklą ir problemas atsirandančias dėl kin
tančių sąlygų ir didėjančių reikalavimų. Iš Ottawos dalyvavo J.V. 
Danys, J. Rimšaitė ir K. Vilčinskas; iš Toronto -- J. Starkus ir 
A. Cipliauskas; iš Montrealio — S. Naginionis ir iš centro val
dybos P.A. Mažeika (iš Washingtono), Konferencijos buvo iš
spręsta eilė priemonių ir reikalingų žingsnių sąjungos stiprini
mui ir lygio pakėliui. Ottawos skyriaus ponių suruošta vakarie
nė konferencijos dalyviams ir svečiams buvo malonus darbingos 
dienos užbaigimas.

Nuotraukoje iš kairės: inž. J. Danys, dr. P. Mažeika, inž. S. 
Naginionis, inž. K. Vilčinskas, inž. A. Čepliauskas, dr. J. Rim
šaitė ir inž. J. Starkus.

Pulkininkui

IGNUI ŠEŠPLAUKIUI
mirus, jo dukrą AUKSĘ MUCHLIENĘ ir sūnų
TADĄ giliai užjaučiame ir kartu liūdime

A.L.T. S-gos Los Angeles 
Skyrius

A. A.
LAIMAI ČEPAITYTEI-PAULIENEI

mirus, jos vyrą dr. ALGĮ PAULIŲ su vaikučiais, 
tėvus VALERIJĄ ir KOSTĄ ČEPAIČIUS bei se
serį GIEDRĘ ČEPAITYTĘ, gilaus skausmo va
landoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

E. ir H. Andruškos
New York

• ”Encyclopedia Lituani
ca” trečias tomas baigiamas 
spausdinti ir skaitytojam 
bus išsiuntinėtas lapkričio 
mėnesį. Veikalą leidžia Juo
zas Kapočius.

NEW YORK
• Pianistas Andrius Kup

revičius lapkričio 10 d., 5: 15 
vai. vak. koncertuos New 
Yorke Town Hali salėje 
Koncertą globoja LMKF 
New Yorko klubas, kuriam 
pirmininkauja dr. M. Žu
kauskienė. Gautas pelnas 
skiriamas Kultūros židinio 
statybai.

• Vytauto Didžiojo Uni
versiteto minėjimas rengia
mas lapkričio 3, šeštadienį, 
Carnegie Endowment salėje 
Manhattane. Minėjimo pra
džia 4 vai. popiet. Bus apie 
universitetą dvi paskaitos, 
kurias skaitys prof. J. Puzi
nas ir Aldona Augustinavi- 
čienė. Taip pat bus parody
ta skaidrių iš universiteto 
gyvenimo. Minėjimą rengia 
specialus komitetas, kuriam 
vadovauja dr. V. Paprockas.

• Fraternitas Lithuanica 
skirtam konkursui, parašy
ti muziką premijuotam B. 
Pūkelevičiūtės eilėraščiui, 
jau gauti 7 kūriniai.

CHICAGO
• Vilniaus sukakties mi

nėjimas įvyks Chicagoje 
spalio 21 d., 11 v. Jaunimo 
Centre. Paskaitą skaitys 
prof. J. Puzinas. Meninę dalį 
atliks sol. A. Brazis, šalnie- 
nė ir kt. Rengia organizaci

jų atstovų komitetas: 2618 
W. 71 St., Chicago, Illhnois 
60639. Tel 476-3371.¥

• Lietuvių Profesorių 
Draugijos nariai kviečiami 
nepaprastam suvažiavimui 
Chicagoje spalio '7 d., 9 v. 
Jaunimo Centre.

LONG BEACH
RUDENS BALIUS

Long Beach Apylinkės 
Lietuvių Fondo Vajaus Ko
mitetas rengia balių spalio 
20 d., 6 vai. vak. Machinist 
Building salėje 3-čiame 
aukšte 728 Elm Avė., Long 
Beach, Calif.

Gautas pelnas skiriamas 
Lietuvių Fondui. LF reika
lu kalbės poetas Bernardas 
Brazdžionis. Meninę progra
mą, dainų koncertą, vado
vaujama D. Mackialienės, 
atliks Los Angeles dramos 
sambūrio "Išlaisvintos Mo
terys” : Janina čekanaus- 
kienė, Ona Deveikienė, Niu- 
ta Dobravolskienė, Valerija 
Irlikienė, Dalia Mackialienė, 
Raiša Urbanienė ir Liucija 
Zaikienė. Pianinu palydint 
Onai Barauskienei.

Po programos vakarienė. 
Veiks bufetas, bus loterija. 
Šokiams gros geras orkes
tras.

Kviečiami lietuviai gau
siai atsilankyti. (dm)

SANTA MONICA
• Santa Monicos Lietuvių 

Klubas ir šiemet rengia tra
dicinį balių spalio 6 d., 7 
v. v. ištaigingame Miramar 
Hotel-Satellite Room, VVil- 
shire Blvd. ir Ocean Avė., 
Santa Monicoje, Calif.

Bus trumpa, bet įdomi 
meninė programa, šokiams 
gros šaunusis Latvalos or
kestras, veiks bufetas ir ki
tokį malonumai.

Klubui sėkmingai vado
vauja Alena Devenienė.

FITTERS
WELDERS 
BURNERS 

CRANE OPERATORS 
MAIN. MECHANICS 

Mušt be experienced and willing to 
work overtime.

ELECTRICIAN
Mušt be experienced in maintenance 
and upgrading plant facility systems.

SCHEDULER
Mt^st have recent experience. in pro- 
duction control or material coordina- 
tion. This is a new position with 
challenge and opportunity- 

REPUBLIC STRUCTURAL
STEEL COMPANY
TELEPHONE 216-361-1400 

1270 EAST 53 STREET 
CLEVELAND, OHIO 

___________________________________ (72-741

EXPERIENCED

FIRST CLASS

WELDERS
APPLY IN PERSON

PORTEC INC. 
PARAGON DIV.
44000 GRAND R1VER 

NOVI, MICH. 
313-349-2451 

(72-74)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED

FITTERS
Sheet and plate 
Ist and 2d shift.

High hourly rate, overtime. 
Paid hospitalization, paid ho- 
lidays, pensions, uniforms.

NON-FERROUS 
METALS 

FABRICATING 
21721 Tungsten Rd. 

Euclid, Ohio 
216-531-3585 

After 6 p. m. call 
216-943-0775

(72-78)

TEXTILE MACHINE OPERA
TORS—No experience necessa- 
ry. Excellent benefits. Apply in 
person — Eddington Thiead 
Mfg. Co., 3222 Knights Rd., Ed- 
dington, Pa. (75-81)

• PRAĖJUSI pavasarįChica
gos Lietuvių operai užbaigus 17- 
tąjį darbo sezoną, apvainikuotą 
antrą sykį kartotais G. Bizet 
"Carmen" operos spektakliais, 
ir išleidus K. V. Banaičio operos 
"Jūratė ir Kastytis" plokštelę, 
kainavusią apie 15,000 dol. (tam 
uždaviniui nemaža suma pasisko
linta iš finansininko J. Macke
vičiaus), "Carmen" pastatymų 
balansas rodė 8,000 dol, nuosto
lį. Choro nariams bei valdybai 
susirinkus įbendrą susirinkimą, 
pasigirdo ir pesimistinių balsų, 
ar nevertėtų baigti Chicagos Lie 
tuvių operos egzistenciją ir vi
siems išsiskirstyti? Tuo tarpu 
iš lietuvių visuomenės įvairiose 
lietuvių kolonijose operos valdy 
ba vis gaudavo laiškus, prašan
čius atsiųsti "Jūratės ir Kasty
čio" operos plokštelę, nes, esą, 
vienur kitur lietuvių visuomenės 
atstovai ją norį įteikti amerikie
čių radijo stotims, kad lietuvių 
tautinė bei reprezentacinė ope
ra pasiektų kuo didesnes ameri
kiečių klausytojų mases. Mūsų 
operos vadovybę bei visą kolek
tyvą tokie laiškai su prašymais 
džiugino, nes operos moterys ir 
vyrai matė, kad jų kūrybinių pas - 
tangų dėka galima lietuvių kul
tūros atspindžius perduoti ir 
amerikiečiams. Bet operos va
dovybė skendo skolose ir nega
lėjo dykai plokštelių siuntinėti 
reprezentaciniam tikslui. Vilia
masi, kad gal Lietuvių Fondas 
savo lėšomis kurią dieną užsa
kys kelis šimtus tų plokštelių 
ir jos iš sandėlio nukeliaus ten, 
kur kultūrinei lietuvių išeivijos 
reprezentacijai galės pasiekti 
plačiąsias mases. Bet ano pa va
sarinio Chicagos Lietuvių Ope
ros susirinkimo optimizmas nu
galėjo pesimizmą ir kolektyvas 
nutarė rudenį vėl pradėti nau
ją, 18-tąjį Chicagos Lietuvių Ope 
ros sezoną, nors ir su ištuštėju
sią kasa, bet pasitikint gera va 
lia ir garbės žodžiu!

Maestro Vytautas MarijoŠius.

• VYRIAUSIAS Chicagos Lie 
tuvių operos organas yra visuoti 
nam susirinkime išrinkta valdy
ba. Ji pasirenka operą, meno va 
dovus, dailininką ir t.t. Šiais me 
tais operos valdybą sudaro Vyt. 
Radžius, V. Momkus, V. Kava
liūnaitė, R. Vaitkevičienė, Br. 
Mačiukevičius, VI. Vaišvila, A. 
Smolinskas ir kt. Valdybos spren • 
dimas šį kartą buvo Įdomus: ji 
pasirinko Švedijos karalių laikus 
liečiantį G. Verdi kūrinį "Kaukių 
balių", vyriausiu meno vadovu 
bei dirigentu pasikvietėmaestro 
Vytautą Marijošių, dailininku — 
Adolfą Valešką, kurs šį kartą, 
pokylio scenose, pasiruošęs Ma.

MACHINIST
WELDERS and FITTERS

GOOD HOURLY RATE PLŪS 
FRINGE BENEFITS.

G & W INDUSTRIES, INC.
1898 CARTER RD.
CLEVELAND, OHIO

(72-78)

HOUSEKEEPER — Doctor’s 
Home, pleasant atmosphere, live 
in 5 days or make this your 
home. Salary and paid vacation. 
room, T.V., near busses, 2 boys, 
8 and 11. References. Weekdays 
and Saturdays call (216) 382- 
3300. Evenings and Sundays call 
(216) 291-0414. (73-75)

Ona ir Jonas Gradinskai lietuvių operos mecenatai.

rijos aukšt. mokyklos sceną ati 
iaryti net iki užpakalinės mūro 
sienos, atidarydamas tokią erd
vę scenoje, kokios iki šiol dar 
nesam matę. Vyt. Radžiaus žo
džiais, "Kaukių balius", staty
tas Kauno, New Yorko Metropo 
litan, Chicagos Lyric ir kitų 
pasaulio operų scenose, išeivi
jos lietuviams bus savotiška nau - 
jiena. Visų pirma, veiksmas 
vyksta kitoje Baltijos jūros pu
sėje esančioje Lietuvos kaimy
nėje Švedijoje. Antra — operos 
nugarkaulis — keturi pagrindi
niai solistai: tenoras, baritonas 
ir du sopranai. Trečia —chorui 
kiek mažiau darbo, nes po per
nykščių labai chorinių "Carmen" 
pastatymų choristai pageidavo 
kiek lengvesnio darbo — prieš 
kitais metais numatomas staty
ti dvi trumpas lietuviškas ope
ras. Ižd, A. Smolinsko pareiš
kimu, išpardavus visus bilietus 
trims "Kaukių baliaus" spektak
liams ir surinkus tradicinę 7 - 
8,000 dol. sumą iš mecenatų, 
"Kaukių balius" ne tik kad ne
duos nuostolio, bet gali likti ir 
labai reikalingo pelno.
• PENKTADIENI, rugsėjo 21 

d. visas Chicagos Lietuvių ope
ros kolektyvas susirinko Jauni
mo centre į naująją kavinę pra
dėti 18-ąjį sezoną. Tą vakarą 
mūsų operos kolektyvo tarpe 
dalyvavo ir maestro Vyt. Mari
joŠius, specialiai iškviestas iš 
Hartfordo, Conn. Maestro visą 
operos vienetą supažindino su 
naująja opera, aptarė kai ku
rias būdingesnes jos pastaty
mo detales. Platesnis inter- 
view su maestro Vyt. Marijo- 
šium bus paskelbtas šioje skil
tyje vėliau). Gi Kitos dienos va
kare M. ir V. Momkų bute ma
estro ilgokai posėdžiavo su ope
ros valdyba bei meno vadovais. 
Čia buvo padarytas istorinis nu
tarimas: vieną iš "Kaukių ba
liaus" spektaklių diriguos jaunes
niosios kartos muzikas Alvydas 
Vasaitis. Tai Įdomus atkirtis 
tiems, kurie anksčiau nepagrįs
tai skelbė, kad Chicagos Lietu
vių operos solistų bei meno va
dovų tarpe niekad nepamatysi 
naujų, jaunesnių veidų. Aplamai 
iš viso to matome, kad busimie
ji "Kaukių baliaus" spektakliai 
turės nemažai naujų atrakcijų 
ir tai gali sukelti visuomenėje 
netikėtą susidomėjimą. Juoba, 
buv. prekybininkas J. Karvelis 

BALFo Chicagos apskirties valdybos atstovai pas vajaus globė
jus, Chicagos Savings and Loan Ass., kurie ir šiais metais sutiko 
globoti pinigini vajų. Vajaus atidarymas Įvyko rugsėjo 30 d. banko 
patalpose. Nuotraukoje sėdi iš kairės: John Pakel, prezidentė Phi- 
lomena Pakel, ir Gary Pakel. John ir Gary abu prezidentės sūnūs. 
Stovi iš kairės: V. Šimkus, K. Kasakaitis, K. Januška ir J. Macke
vičius. V. Noreikos nuotrauka

prieš kelis metus viešai pareiš
kė, kad jis pirmas operai aukos 
nemažą sumą, kai diriguoti vėl 
sugrįš maestro Vyt. MarijoŠius. 
Kita linksma žinia: LB organai 
savo iniciatyva bei honorarais 
padarė, tai, kad mūsų rašyto
jai bei kompozitoriai sukūrė dvi 
naujas, trumpas liet, operas, ku 
rias Chicagos Lietuvių opera 
Vyt. Marijošiui diriguojant, nu
mačiusi pastatyti 19-tam savo 
darbo sezone. Jei mūsų opera 
praėjusį pavasarį nebūtų sėdusi 
į nuostolį, tikėtasi abi liet, ope
ras per praėjusią vasarą perrc 
daguoti ir net paruošti šio sezo
no scenos rampai. Bet finansinis 
deficitas ir maestro Vyt. Mari- 
jošiaus išvykimas [ Italiją su
maišė planus.
• CHICAGOS Lietuvių operos 

egzistenciją palaiko ne vien tik 
žiūrovai, bet ir gausūs mecena
tai. Tarp jų nuo pat pirmųjų ope 
ros dienų yra ir žinomi Chica
gos prekybininki Ona ir Jonas 
Gradinskai. Iš būrio kitų prisi
menu šiandien juos trigubos su
kakties proga. Jonas Gradins- 
kas rugpiūčio 20 d. sulaukė 60 
metų amžiaus, taip pat suėjo 30 
m. kai jis Kaune vedė Oną Ma- 
tekūnaitę, buvusio gabaus, bet 
anksti mirusio žurnalisto Matė- 
kūno seserį. Taip pat šiemet su
ėjo 20 metų, kai J. Gradinskas 
lietuviškame Brighton Parke ati 
darė radijo bei TV krautuvę, gra 
žiai gyvuojančią bei lietuvių gau 
šiai lankomą iki šių dienų. J. 
Gradinskas, gimęs Aukštaitijos 
ir puikaus biržietiško alaus šir 
dyje — Pasvalyje, baigė Karo 
mokyklą ir tarnavo Lietuvos 
kariuomenėje. Bet j’ viliojo tech
nika, ypač radijas. Dar būdamas 
gimnazistas, 1926 m. Pasvalyje 
savo rankomis padarė radijo 
aparatą. Vokietijoje baigė radi
jo kursus, o Chicagoje — Tech 
nikos institute elektroniką. Abu 
su žmona gyvendami laimingą 
gyvenimą, aktyviai reiškiasi vi- 
suomeninėje veikloje ir jų pi
niginės visuomet atviros, kai 
lietuviškiems reikalams reikia 
stambesnių aukų. Ir kai praėju
sią savaitę Chicagoje buvo di
delės naujojo Jaunimo centro de 
dikacijos iškilmės, visus susi
rinkusius svečius vaišino nekas 
kitas, o Ona Gradinskienė su sa
vo talkininkėmis. Gradinskai 
taip .pat yra ir Dirvos skaityto
jau

i
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