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Naujuosius metus pasitikus

Pranašavimas — sunki 
duona. Net šiandien, kada 
mašinomis gali apskaičiuoti 
kiekvieną galimybę ir jo 
šansus tapti tikrove. Kas 
galėtų, pavyzdžiui, prieš ke
lis mėnesius patikėti, kad 
kongresmanas Gerald Ford 
galėtų būti prezidentu. Jei 
rinkimai įvyktų šiandien, 
pagal Louis Harris tyrinėji
mą, jis nugalėtų ir Kenne- 
dy (48% prieš 44%) ir kitą 
kylančią demokratų žvaigž
dę, senatorių Jacksoną, 
dem. Wash. (43% prieš 
41%). Nepaisant to, kad 
buvo paskirtas viceprezi
dentu netekusio populiaru
mo Nixono ir yra respubli
konas, atseit, narys parti
jos, kuri pagal visus apskai
čiavimus turėtų smarkiai 
pralaimėti sekančiuose rin
kimuos. Jau nekalbant apie 
tai, kad Fordas nėra nei 
ryški nei labai simpatinga 
asmenybė! Tai grąžina prie 
senos pažiūros, kad politi
koje negalima išskirti nei 
vienos galimybės . . .

Kaip sunku pranašauti 
politikos laukuose įrodo fak
tas, kad iš toliau žiūrint 
Richardo Nixono adminis
tracijos laikotarpis kraštui 
buvo labai laimingas. Nie
kados tiek daug amerikie
čių negyveno taip gerai kaip 
dabar. Tiesa, energijos kri
zė žada įnešti didesnių pa
keitimų, tačiau aplamai 
imant dauguma pasikeitimų 
bus į gerą pusę, nors kai kas 
ir turės skaudžiau nuken
tėti. Bet toks procesas ta-

PAŽAISLIS IR ČIURLIONIS
Savaitraščio ‘Literatūra 

ir menas’ (Nr. 49) bendra
darbio pokalbis su Petru 
Stausku pilnas minorinių 
gaidų, pastangų užmesti šy
dą ant apraudotinų sovieti
nės netvarkos faktų.

P. Stauskas yra M. K. 
Čiurlionio dailės muziejaus 
direktorius, Dailininkų są
jungos Kauno skyriaus val
dybos pirmininkas ir nusi
pelnęs meno veikėjas. Pa
reigų ir nuopelnų titulai ro
do kad vyras kvalifikiuotas 
atsakyti į klausimus, ku
riuos pabėrė spaudos bend
radarbis. Tie klausimai buvo 
apie Pažaislio ansamblio ap
saugą, apie Čiurlionio pa
veikslų restauraciją. Temos, 
kaip matyti, tikrai tragiš
kos, lietuvių kultūrai di
džiai skausmingos. Štai, su
laukėme laikų, kada net so
vietinėje spaudoje atran
dame lietuvių visuomenės 
raudą dėl epochiniai reikš
mingų lietuvių kultūros ver
tybių nykimo.

Pažaislio ansamblis įtrauk 
tas į ‘respublikos kultūros 
paminklų’ sąrašą. Bet lietu
viai negali skirti iniciatyvos 
ir lėšų Pažaislio atstatymo 
projektui. ‘Sprendimas pri
klauso ne vien nuo mūsų 
gerų norų ir darbo’, pareiš
kia P. Stauskas. Nors jis tu
ri galvoj savo bejėgę finan
siniu požiūriu įstaigą, bet 
matyti ir tuos, kas stovi už 
kulisų. Pasirodo, jau tre
jus metus tąsomasi su Pa
žaislio atstatymo projektu. 
Čia nereikia išleisti iš akių 
kad nuo 1940 iki 1969

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
čiau vyksta visą laiką. Net 
Watergate byla su visomis 
jos pasėkomis anešė dau
giau gero negu blogo, nes 
įrodė kokie pavojai slypi 
valdžią teikiant, vienose 
rankose.

Grįžtant prie materiali
nės gerovės aspekto susidu
riame su klausimu, kodėl 
energijos krizė ištiko mus 
kaip tik dabar. Juk jau se
niai buvo žinoma, kad pi
gaus energijos šaltinio — 
naftos ištekliai baigiasi. Ir 
jei taip jau seniai tam rei
kėjo ruoštis.

Atsakymas į tą klausimą, 
anot prof. Milton Fried- 
man’o, yra labai paprastas. 
Pagrindinis krizės kaltinin
kas yra 1971 m. rugpiūčio 
15 d. prezidento Nixono 
įsakytas kainų užšaldymas 
ir jį pasekusi kainų kontro
lė. Nerealiai žemos skysto 
kuro kainos privedė prie jo 
trūkumo. Tai visai aišku, 
tačiau kol kas dar niekas 
nekaltino Nixono kainų kon
trole. Jos jis griebėsi ne iš 
įsitikinimo jos teisingumu, 
bet politiniais sumetimais. 
Kraštas jos pageidavo ir už 
tat turi pergyventi ne tik 
skysto,kuro, bet ir eilės ki
tų reikmenų, kaip popie
riaus, trūkumą.

Iš to taško žiūrint ir 
naujausias planas išdalinti 
visiems vairuotojams kor
teles benzinui, jei to reikės, 
po kovo 1 d., atrodo ūkinė 

metų Pažaislio ansamblis ne
turėjo priežiūros. Pastatai 
nyko. Tai buvo ‘kulto lieka
na’. Paskyrus ‘dėmesį’ Pa
žaisliui, padėtis nepagerė
jo. ‘Pastaruoju metu darbų 
tempai sulėtėjo’, dėsto P. 
Stauskas, ‘nes dalis restau
ratorių perkelta į Buities 
muziejų. Dabar Pažaislyje 
dirba tik keturi žmonės’.

Tad, keturi žmonės pasta
tyti tariamai kovai su pasta
tų nykimo padariniais! Res
tauracija įgauna begėdiško 
biurokratizmo povaizdį. 
Sveikai galvojančiam žmo
gui neįmanoma įsivaizduoti ■ 
keturis asmenis veikiai ir 
sėkmingai ‘restauruojan
čius’ milžiniškus Pažaislio 
pastatus. Gal būt tie ‘restau
ratoriai’ yra raštinė, kur 
telefonais raminama pasi
teiraujančius piliečius. ‘Ar 
gelbstite Pažaislį?’ telefo- 
nuoja susirūpinęs pilietis. 
‘Taip, dirbame pirmūniškai’, 
atkerta ‘restauratorius’ ir 
laukia kito skambučio.

Taip, suponuojant vaizdą 
iš pokalbio su Petru Staus
ku, atrodo Pažaislio pasta
tų ‘restauracijos’ farsas.

O kaip su M. K. Čiurlio
nio paveikslais? Ar išspręs
ta jų išsaugojimo problema? 
-- paklausė smalsus pokal
bininkas.

‘Deja’, atsidūsta P. Staus
kas, - ‘Išsprendė tik iš 
dalies’.

Bet pokalbyje aiškėja, kad 
‘kartone, ant kurio tapyti 
paveikslai, vis dėlto vyksta 
kūrinį ardančios reakcijos’.

(Nukelta į 3 psl.) 

nesąmonė, tačiau esamose 
sąlygose tai turbūt bus 'tei
singiausias’ išteklių pada
linimo būdas, kuris susi
lauks mažiausiai kritikos.

Kad vyriausybės noras 
įsakymais iš viršaus sunor- 
muoti ūkinį gyvenimą be
veik visados yra nelaimin
gas, geriausiai įrodo visuo
tinas vargas visuose vadi
namuose socialistiniuose 
kraštuose. Sovietijoje, pa
vyzdžiui, 1972 metų derlius 
buvo toks blogas, kad jai 
skubiai reikėjo pirktis ja
vų Amerikoje. Perkama ir 
šiais metais, nors 1973 me
tų derlius buvęs labai ge- 
gas. Pagal NEWSWEEK 
jis siekęs net 222 milijonus 
tonų. Tas skaičius paimtas 
iš PRAVDOS. Bet pagal 
DER SPIEGEL tikslaus 
skaičiaus niekas nežino ir, 
skaičiuojant pagal atskirus 
informacijų šaltinius, išei
na vis kitoks. Kiekvienu at
veju tačiau aišku, kad 222 
milijonų tonų skaičius esąs 
per didelis. Visų pirma me
tai buvę drėgni ir kai grū
dai tinkamai išdžius jie pa
mes daug svorio. Antra, pa
gal pačių sovietų duomenis, 
pervežant grūdus iš laukų į 
sandėlius, kažkur nubira 
15% svorio.. . .

Kaip ten būtų, žemes ūkis 
ir toliau lieka dideliu galvo
sūkiu Sovietijos valdovams, 
šiais metais žadama 27% 
visų investicijų skirti žemės 
ūkio mechanizacijai ir mo- 
torizacijai. Kas, tarp kitko, 
kalba už taikingesnę sovietų 
politiką artimiausioje atei
tyje.

Brežnevas norėtų žemės 
ūkį daugiau koncentruoti, 
jungiant sovchozus ir kol
chozus į dar didesnius vie
netus. Teoriškai gal tai ir 
būtų teisinga. Bet prakti
koje Sovietija galus su ga
lais maisto srityje suveda 
ne valstybinių ar koopera- 
tyvinių ūkių dėka, bet pri
vačiomis pastangomis. In
tensyviai apdirbami savo 
mažą 'privačios’ žemės skly
pelį ir turėdami teisės išlai
kyti privačią karvę ir dvi 
kiaules, kolūkiečiai patieks 
40% visos Sovietijos mėsos 
ir pieno produkcijos, 20%) 
vilnos ir didesnį dalį vaisių, 
daržovių ir bulvių! Tai pri
pažino ir ’lsvestija’ lapkri
čio 14 d. numeryje konsta
tuodama : "privati žemė 
yra ir bus didelė pagalba’’ 
Sovietijos žmonių išmaiti- 
nimui, kas buvo labai dide
lė staigmena. Jei tai galitna 
viešai išpažinti — padaryta 
tikrai didelė pažanga.

Išvada iš to labai papras
ta. Atiduok visą žemę pri
vačiai nuosavybei ir nebus 
jokios maisto krizės. Deja, 
to tikėtis negalima. At
virkščiai, ne tik socialisti
niai kraštai, bet ir dauguma 
kapitalistinių kančia nuo 
valstybės kontrolės. Toji, 
žinia, yra teisinama noru 
padėti atskiram žmogui. 
Kiek milijonų žmonių dėl to 
jau žuvo! Bet tol, kol dar 
galima dėlto ginčytis, kaip 
mes čia darome, dar yra 
vilties, kad nebus blogiau, 
bet greičiausiai geriau.

ANTANAS SMETONA (1874.VIII.10 - 1944.1.9)

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos
30 metų mirties sukakti minint

Laisvojo pasaulio lietuvių 
gyvenime gana dažnai pasi
gendame gilesnio tautinio 
subrendimo ir glaudesnio 
tarpusavio ryšio. Daugiur 
pritrūkstama pakantos skir
tingo ideologinio įsitikinimo 
žmonėms, daugiau paisoma 
savosios srovės, negu vi
siems lietuviams bendrų 
reikalų. Dėl to mes ne visa
da įstengiame susėsti už 
bendro stalo net ir besirū
pindami Lietuvos laisvės by
lą. Dažnokai vis dar tebe
žiūrime padilbomis vieni į 
kitus, nepasikliaudami, įta- 
ringai. Ir spaudoje pristin
gama bešališkumo. Vis dar 
privengiama paminėti iški
lūs kitos srovės žmonės 
jų sukakčių ar mirties atve
ju, lyg tai būtų mums visiš
kai svetima visuomeninė bū
tybė. Toks pat kreivas ma
tas taikomas net ir didie
siems mūsų tautos vyrams, 
kurie buvo daugiau ar ma
žiau susiję su kuria nors 
ideologine grupe ar politine 
srove. Mirus tokiam žmogui, 
to jį srovės spaudoje gausiai 
pasirodo užuojautų, plačiai 
aprašomas jo gyvenimas, 
nuveikti darbai, o kitos link
mės periodiniuose leidiniuo
se -- tyluma. 1961 m. buvo 
sukakę šimtas metų nuo mū
sų tautinio atgimimo šulo 
dr. Jono Šliūpo gimimo. Ar 
gi buvo bent kiek nuošir
džiau prisiminta ta sukak
tis? O kaip gi minėsi kokį so
cialistą, kunigą, tautininką, 
kad ir labai nusipelniusį mū
sų tautai!? Kaip gi nuošir
džiai paminėsi kitokio pa
saulėžiūrinio ar politinio įsi
tikinimo mokslo, kultūros ar 
visuomenės darbininką!? 
Juk tai ne mūsų žmogus.;.

Prof. JONAS TUZINAS

Ir taip daugelis mūsų tau
tai ir valstybei nusipelniu
sių asmenų yra patapę ne
be tautos, o vienos ar kitos 
grupės nuosavybe. Tik ten 
jie iškeliami į savosios 
srovės altorėlius ir garbina
mi savųjų tarpe.

Mes teturėjome tris ne
priklausomos Lietuvos Res
publikos prezidentus. Ar gi 
buvo tokių atvejų, kad visa 
lietuviškoji spauda juos pa
garbiai paminėtų, bešališkai 
įvertintų jų darbus? Pre
zidentą Stulginskį paprastai 
temini katalikiškoji srovė, 
dr. Kazį Grinių - daugiau
sia tik liaudininkai, o Antano 
Smetonos vardas daugelio 
net vengiamas ištarti. Ar gi 
pateisinama mūsų tokia ša
liška laikysena? Gyvename 
ypatingai sunkius laikus, ka
da mūsų Tėvų žemė kenčia 
didžiulę svetimųjų priespau
dą, todėl jau pats metas 
brandinti tikrą bendruome
ninę pakantos, sutarimo ir 
sutelktinio darbo dvasią. 
Jau laikas išlysti mums iš 
susenusio, surembėjusio ir 
ankšto ideologinio ar parti
nio kiauto, jau metas eiti su 
gyvenimu ir spiestis drau
gėn. Suėję į bendrą darbą 
įsitikinsime, kad mūsuose 
yra žymiai daugiau siejan
čių, negu skiriančių dalykų, 
gal tik to paties tikslo sieki
mo būdai kiek įvairuoja. Nė
ra žmonių be klaidų," ypač 
tarpe tų, kurie daug dirba. 
Nebuvo neklaidingas ir Sme
tona. Tačiau mes dar netu
rime pakankamos perspek
tyvos netolimos praeities 
įvykiams nusverti bei tų 
įvykių dalyvių darbams be

šališkai įvertinti. Tačiau ne
teiskime kitų, jei nenorime 
būti ir patys kai kada skau
džiai pakaltinti. Ypačiai ne
juodinkime mūsų nepriklau
somos valstybės laikotarpio, 
nes jis ne tik svetimųjų, 
bet ir savųjų niekinamas. 
Parodykime daugiau pagar
bos mūsų nepriklausomos 
valstybės kūrėjams, jos gy
nėjams ir visiems, prisidė- 
jusiems prie visokeriopos 
pažangos ūgio. Nepabijoki
me būdami Clevelande ap
lankyti Antano Smetonos 
kapo, Chicagoje - dr. Kazio 
Griniaus, o savo mintimis 
pasiekime ir Sibiro tremties 
iškankintą, Lietuvoje.mirusį 
Aleksandrą Stulginskį,

Tat tokia dvasia prisimin
kime prieš trisdešimt metų 
mirusį pirmąjį ir paskutinį
jį nepriklausomos Lietuvos 
valstybės prezidentą Anta
ną Smetoną. Be to, šįmet 
rugpiūčio 10 d. sukanka ir 
šimtas metų nuo jo gimimo. 
Reikia tikėtis, kad Antano 
Smetonos dviguba sukaktis 
bus atitinkamai paminėta.

Antano Smetonos veikla 
yra tokia plačiašakė, o jo at
likti darbai tiek gausūs ir 
reikšmingi, kad laikraščio 
straipsnyje neįmanoma visa 
ko aprėpti. Todėl čia steng
siuos paliesti daugiausia jo 
ankstyvąją veiklą. Pirmiau
sia trumpam stabtelėsiu ties 
A. Smetonos gyvenimo ke
liu, po to apibūdinsiu jį 
kaip iškilų ano meto publi
cistą, puikų kalbos stilistą, 
mokslo žmogų ir visuomenės 
bei vaistytas darbininką.

Antanas Smetona gimė 
1874 m. rugpiūčio 10 d. nuo- 

(Nukelta į 3 psl.)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

Australijos lietuvių skautų jubiliejinės stovyklos vadovybė. Sėdi 
kairėje rajono vadas s. A. Jakštas, viduryje Sydnėjaus tuntinin- 
kas s. B. Barkus ir dešinėje s. kun. P. Butkus.

SKAUTIŠKOS KŪČIOS

Jau kelinti metai Sydne- 
jaus skautai rengia, tradi
cija virtusias, skautiškas 
Kūčias. Ir šiais metais, sa
vaitę laiko prieš Kalėdų 
šventes, lietuvių bažnyčios 
parapijos salėje, įvyko skau
tiškųjų metų užbaigimas. 
Dalyvaujant apie šimtui, 
skautiškai pasipuošusių syd- 
nėjiškių lietuvių skautų, Kū
čios buvo pradėtos iškilmin
ga sueiga. Pagerbus vėliavą, 
tuntininkui priėmus rapor
tus, perskaičius vadovybės 
įsakymus, dalis jaunesniųjų 
skautų davė savo įžodžius ir 
gavo raudonus ir geltonus 
kaklaraikščius. Šios iškil
mingos sueigos metu, rajono 
vadas skt. A. Jakštas įteikė 
‘Už nuopelnus’ skautiškus 
medalius buv. Sydnėjaus 
tuntininko žmonai A. San- 
kauskienei, R. žižytei ir 
man pačiam. Pirmosios mo
terys Sydnėjaus skautams 
yra labai daug padėję ir jos 
tikrai yra vertos šios skau
tiškos padėkos, kai aš pats 
šį garbingą medalį ‘užsivi- 
riau’, nes eilę metų turėjau 
tikrą malonumą savo bro
liams skautams ir skautėms 
parodyti šiokių tokių kulina
rijos gabumų miške.

Iškilmingąją sueigą pa
baigus Lietuvos Himnu, il
gus Kūčių gėrybėmis ap
krautus stalus, apsėdo virš 
dviejų šimtų skautų, jų tėvų 
ir svečių. Tuntininkui skt. 
B. Barkui tarus sveikinimo 
žodį, plačiau apie lietuviš
kas Kūčias paaiškino Sydne- 
jaus klebonas skt. kun. P. 
Butkus, vėliau palaiminęs 
vaišes. Sveikinimo žodį skau
tams tarė Sydnėjaus Apyl. 
P-kas J. Maksvytis. Miru
sius skautus pagerbus atsi
stojimu ir uždegus ant stalų 
esančias žvakes, mistinėje 
nuotaikoje, laužant plotke- 
les ir sveikinantis su arti
maisiais, buvo pradėtos šios 
skautiškos Kūčios.

Skautai visoje Australijos 
lietuvių bendruomenėje yra 
viena iš stipriausių ir popu
liariausių jaunimo organiza
cijų. Jei kitose jaunimo or
ganizacijose, dalyvaujant 
mišrių šeimų vaikams, taiko
masi šiek tiek vartoti anglų 
kalbą, tai skautų tarpe pa
grindas yra tik lietuvių kal
ba. Ir kaip keista, pamenu, 
mūsų stovyklose būdavo

matyti skautuką ar skautikę 
stovinčią netoli mano virtu
vės ir valgyklos, prie didelio 
eukalipto, su didžiule paka
binta ant kaklo lenta ir už
rašu ‘Aš kalbėjau angliš
kai’.

Sydnėjaus skautai, jau 
antri metai jiems vadovau
jant nepavargstančiam skau
tininkui Baliui Barkui, vėl iš
kopė į savo veiklos viršū
nes. Atsibudo iš letarginio 
miego skautai vyčiai, kurie 
šiemet net ir visai Sydnė
jaus skautų vasaros stovyk
lai vadovaus, kai stovyklos 
komendantas bus sk. vytis 
Jeronimas Belkus. Didele 
pažanga padaryta jaunųjų 
skautų verbavime ir visuose 
skautų pasirodymuose, ku
rie, kaip ir patys skautai, 
Sydnejuje yra labai popu
liarūs ir mėgiami.

Bevalgant Kūčias, susipa
žinau su šalia manęs sėdin
čiu malajiečiu, kuris baigęs 
mokslus, prieš 7-rius metus 
vedė lietuvaitę ir šiandien 
jau jų dukra nešioja raudo
ną ‘šlipsą’, kai pats malonus 
naujasis lietuvis virto geres
niu lietuviu už tikrus lietu
vius ir jam šiandien yra vis
kas, kas lietuviška, taip mie
la ir malonu. Gi truputį 
toliau nuo manęs, kitas prie- 
telius lietuvis, vedęs mal- 
tietę žmoną ne tik vaikus lei 
džia į savaitgalio mokyklą, 
skautus, sportininkus, bet 
ir žmona, jo pasididžiavimui, 
besimokindama lietuvių kal
bos, net pati savanoriškai 
nuėjo mokintis į savaitgalio 
mokyklą. Tai yra tik keli 
pavyzdžiai rodą, kad norint 
ir mišriose šeimose galima 
vaikus lietuviškai auklėti ir 
duoti jiems pradinį lietuviš
kos šeimos gyvenimą. O 
skautai tai yra viena iš pa
grindinių mūsų jaunimo or
ganizacijų, kurią jaunimas 
ypatingai mėgsta ir nori būti 
jos nariu.

♦ **

Gruodžio mėn. pradžioje, 
Melbourno lietuvių Dainos 
Sambūris, švęsdamas savo 
gyvavimo 24-sius metus, su
rengė metinį koncertą, įvy
kusį Lietuvių Namų kon
certų salėje. Šiam, iškiliau
siam Australijos lietuvių 
chorui, iki šiol savo susidai- 
navimu, dainų parinkimu ir

Kalantos diena jubiliejinėje skautu stovykloje.

DIRVA

technikiniu jų išpildymu, 
viršijančiu visus kitus mūsų 
chorus, jau eilę metų vado
vauja Albertas Čelna, kuris 
į savo darbą su sambūrie- 
čiais, yra įdėjęs visą savo 
muzikinę širdį. Šio koncer
to metu, antrą kartą pasiro
dė ir naujoji dirigentė Dana 

Jokubauskaitė - Levickie
nė, kuri iki šiol daugumo
je tik pianinu palydėdavo 
chorą. Vyrų chorui ji diri
gavo dvi dainas ir, atrodo, 
kad jaunoji dirigentė ateity
je bus labai gera pamaina A. 
Čelnai, nes josios įgytos ži
nios besimokant, turi laisvą 
natūralumą ir scenoje. Vy
rų, moterų ir mišrūs chorai 
sudainavo šiame koncerte 15 
dainų, kai jas paįvairino, 
solo partijas atlikę sambū- 
riečiai: Br. Staugaitienė, A. 
Staugaitis, A. Milvydas ir V. 
Lazauskas. Koncerto metu 
pasirodė ir jaunučių tauti
nių šokių grupė ‘Gintaras’, 
vadovaujant E. ir M. Špoke- 
vičienėms.

Koncerto programos pra
nešėjas buvo inž. V. Alekna. 
Visa programa praėjo labai 
gerame išpildyme ir žiūrovų 
buvo, visi jos dalyviai, labai 
šiltai priimti.

Adelaidėje J. J. Bačiūno 
vardo bibliotekos darbuo
tojų, kuriems vadovauja 
niekada nepavargstanti p.

E. Reisonienė, pastangomis, 
buvo surengta ir labai ge
rai paruošta, birželio 13 die
ną mirusiam mūsų poetui J. 
Aisčiui atminti kultūrinė po
pietė. Visą šią vykusią pro
gramą paruošė žinomas mū
sų adelaidiškis scenos dar
buotojas J. Neverauskas. 
Dekoracijos režisoriaus bu
vo parinktos tema, pagal J. 
Aisčio eilėraščių rinkinį ‘Už
gesę chimeros akys’, už ku
rį 1937 metais J. Aistis gavo 
Lietuvos valstybinę literatū
ros premiją. Šias dekoraci
jas, padarytas moderniška
me meno stiliuje, pagal Z. 
Westenbergaitės eskizus, 
padarė V. Opulskis ir N. 
Skidzevičius, kai pritaikintą 
labai gražų apšvietimą, pada
rė V. Vosylius. Popietėje iš 
Melbourno dalyvavo poetė 
M. Malakūnienė, kalbėjusi 
apie poeto gyvenimą ir mirtį 
kūrybinėj plotmėj ‘Imago 
Vitae - Imago Mortis’. Po 
šios įdomios ir meniškai ver
tingos paskaitos, sekė V. Bai 
tučio skaitomos ištraukos iš- 
J. Aisčio publicistikos, G. 
Matulevičienės deklamuoti 
paskutiniai poeto du eilėraš
čiai, J. Neverausko dekla
macijos. J. Venclovavičiaus 
paskaityti poeto kūriniai, V. 
Opulskio ir J. Neverausko, 
pritariant akordeonu M. 
Dumčiuvienei, padainuota J. 
Aisčio poezija, pritaikinta

ŠVARNAS SUGINTAITIS
Ištrauka iš Vytauto Alanto istorinio romano 'ŠVENTARAGIS1 

II-jo tomo, kuris baigiamas rinkti
15)

.— Nežinau ... žinai, širdele, pavasarį visada kaž
ko lauki... Paskum pamačiau jį išeinant iš smuklės. 
Jis šlitinėjo, bet nelabai. Aš tuojau atsistojau ir pasi
mačiau einanti upės link, o jis pasivijęs klausia;

— Labas, širdele, kur tu taip vėlai?
— Prie upelės, sakau.
— Ir man pakeliui, — jis sako, nors aš žinau, 

kad jis gyvena visai priešingoje pusėje. Jis užmetė 
ranką man ant pečių ir mes nuėjome prie upės...

— Taip, suprantu, — atsiduso jaunesnioji neati
traukdama akių nuo Šventaragio. — Reikia jį paža
dinti, aš noriu su juo pakalbėti.

— Palauk, palauk, kneziene, ne mums, mužikams, 
kištis į bajorų reikalus, bet aš vis vien noriu tave 
įspėti: jei knezius Vosilius, tavo vyras, sužinos tave 
slaptai lankant šį lietuvį bajorą, tai nežinau, ar tu ir 
savo gražiomis akimis užgniauši jo pavydą ir išgelbėsi 
savo baltą kaklą nuo jo kaulingų rankų gniaužto!

— Mano vyras? Ar jis vyras? — net Šventaragis 
krūptelėjo su kokia panieka ji ištarė tuos žodžius.
— Po paskutinio žygio į Lietuvą jis grįžo nebepagy
domas paliegėlis. Lietuviška strėlė jam įstrigo į strė
nas, ištekėjo daug kraujo, o kartu su krauju ir jo 
vyriškumas. Tu žinai, juk tu pati jį slaugei. Dabar 
jis nekenčia lietuvių, kaip piktų dvasių. Ir šį gražuolį 
berną jis pražudys, pamatysi! Jis įsikalė sau į galvą, 
kad strėlę į jį paleidęs kažkoks geltonplaukis jaunuolis. 
Vosilius įtaria šį jauną vyrą ...

— Teisybė, tavo vyras negali turėti vaikų, bet vis 
vien jis tavo vyras prieš Dievą ir žmones ...

— Tik ne prieš mane! — sausai atkirto knezienė.
— Aš noriu turėti tikrą vyrą, o ne vyrišką iškamšą, 
ir aš turėsiu! Jis neplūs manęs visą laiką, lyg kad aš 
būčiau jam strėlę įsmeigus į strėnas.

— Ką tu sugalvojai?
— Tu man padėsi... Tu moki visokių skysti

mėlių virti, tu turėsi ir mano vyrui išvirti tokį skys
tąją, kad jo purvinas liežuvis amžinai sustingtų, su
pranti? — atsakė knezienė lyg pusiau juokom, lyg 
rimtai ir patylėjusi pridūrė; — Tuomet aš gaučiau šį 
vyrą, ar negerai sugalvota?

— Ką tu, brangioji, ką tu kalbi? — atsakė Aku- 
lina dėdamasi išsigandusi, bet žiūrėjo į savo ponią 
atlaidžiai šypsodamasi. — Gal tas bernas paliko savo 
merginą Lietuvoje?

— Niekai, kiek krivičių merginų prisiviliojo lie
tuviškų briedžių? — nusijuokė knezienė. — žiūrėk, 
kokį lietuvišką meškiną pasigavo ta mūsų dvaro viš
telė Ksanočka? Tas jos vyras švarnas, sako, galįs 
vienu kardo smūgiu tris vyrus nudėti. Ir tu tik pažiū
rėk į mane: ar aš tokia kutvailiukė ir netikša, kad 
negalėčiau prisivilioti vyro kokio noriu?

— Tu graži, kneziene, tu labai graži ir protinga: 
tu gimusi mylėti ir valdyti.

— Gal aš noriu valdyti, bet dar labiau aš noriu 
mylėti, būti mylimo vyro vergė, supranti? — ji per
braukė savo aštriais nageliais Šventaragiui per lūpas.
— Jis dar jaunas, jo lūpos dar nenubučiuotos, aš ma
tau ... Aš labai mėgstu šviežias, nenuvytusias vyro 
lūpas...
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Melbourno Dainos sambūris su dirigentu A. Česna (viduryje).

liaudies dainoms. Buvo duo
ta ir ištraukos iš juostelių 
kur gausiai susirinkę klau
sytojai, girdėjo patį poetą 
deklamuojant. Minėjimo te
moje buvo parinkta J. Ais
čio gyvenimo trys laikotar
piai, tai Jaunystė, Be tėvy
nės ir Senatvė. Šis minėji
mas ir skirtoji mūsų miru
siam poetui J. Aisčiui popie
tė, praėjo su ypatingai geru 
pasisekimu ir profesionališ
ku pasiruošimu, suteikiant 
kultūriniai meninį pasigėr- 
jimą ir poeto prisiminimą 
Adelaidės lietuviams.

Pasibaigus žiemos ir pava
sario krepšinio sezonams 
Australijoje,kurių metu 
vyksta patys pagrindiniai 
australų krepšinio turnyrai,

į Viktorijos rinktinę, kuri 
savo stiprumu yra viena iš 
stipriausių Australijoje, ta
po išrinktas Melbourno ‘Var
po’ žaidėjas Ričardas Lek- 
nius, kuris, būdamas tik 
18 metų, žaidė už Viktori
ją iki 18 metų Australijos 
jaunių pirmenybėse ir jas su 
savo rinktine laimėjo. Jis 
pradėjo žaisti ‘St. Kildos’ 
klube, kuriame ir garsusis 
E. Palubinskas anksčiau žai
dė ir skynė su jais laimėji
mus.

ALTERATION 
FITTTER

Mušt be able to fit and sev» 
women’» clothing. Full or part 
time. Apply ALLEN’S — person 
nei office. Chelten Avė. and Greem 
Street, Philadelphia, Pa. 19144.

(96-4)

Ji pakišo ranką jam po kaklu ir savo plonais, 
šaltais pirščiukais ėmė kutenti pakaušį, ir jam pasi- 
vaimėjo, kad po galva kruta gyvačiukių mazgelis. Jis. 
nebepajėgė pakęsti Visą jo kūną krečiančio dirginimo 
ir atmerkė akis. Ji šypsojosi jam atsisėdusi ant guolio 
krašto, rodydama savo perliškai baltus smulkius dan
tukus ir jam švystelėjo per galvą Dagnės vaizdas Tau- 
rogaloje... Knezienės veido oda buvo baltutėlė, o stori 
juodi plaukai, supinti į dvi kasas ir apvynioti aplink 
viršugalvį kvepėjo kažkokiais jam nepažįstamais 
kvapsniais. Tokie pat juodi, aukštai ant kaktos išlenkti 
antakiai ir ilgos blakstienos sudarė kaip ir dvi eketes, 
kuriose skendėjo kažkokia vidine ugnimi degančios 
akys. Jis nežinojo, ar jos dega aistra, valdžios troš
kuliu ar neapykanta, bet neabejojo ją esant apsėstą 
kažkokios nesuvaldomos aistros. Ji galėjo turėti apie 
trisdešimt metų. Jis jau turėjo patyrimo su kunigiene 
Daumantiene ir žinojo, tokio amžiaus moteris esant 
pačias įnoringiausias ...

— Kur aš? — paklausė jis dėdamasis nieko ne
žinąs.

— Kneziaus Vosiliaus viešnagėje, — šypsojosi 
jaunesnioji.

— Kas jūs?
— Aš knezienė Anastazija, o čia mano auklė Aku- 

lina. Tu kneziaus Suginto jauniausias sūnus Šventa
ragis. Mes viską žinome apie tave: Borisas mums 
papasakojo. Mes atėjome tavęs aplankyti: gal tau ko 
reikia?

— Aš negaliu valdyti dešinės rankos: per užpuo
limą kažkas sutrenkė man petį...

— O tu vos nenukirtai Borisui galvos! — smagiai 
nusijuokė knezienė. — Akulina, pažiūrėk kas jam.

Jos abi padėjo jam atsigulti kniūbščia, ir Akulina 
apčiupinėjo skaudamą vietą pastebėdama:

— Nieko pavojingo, šonkauliai nesulaužyti, tik, 
matyt, labai sutrenkti. Aš turiu labai gero tepalo nuo 
sutrenkimo, — ir, išsiėmusi iš savo kraitelės medinį 
indelį, ėmė jam tepti skaudamą vietą švelniai brau
kydama, o Anastazija grožėjusi jo kūno baltumu pa
klausdama :

— Ar visi jūsų vyrai tokie baltakūniai?
— Gal knezius Vosilius paleis mane ir mano drau

gus už išpirką? — paklausė jis nuleisdamas negirdo
mis jos klausimą.

— Gal tavo draugus ir paleis, bet tavęs jis nepa
leis už jokią išpirką.

— Kur mano draugai?
— Požemyje, kurgi daugiau? Vosilius liepė tave 

uždaryti geresniame rūsyje, anot jo, kaip atrinktinį 
peniukšlį meitėlį prieš skerdžiant, — nujuokavo Anas
tazija, ir tas jos juokas pasakė Šventaragiui daugiau 
apie ją, kaip kad ilgiausios kalbos.

Ji liepė Akulinai palikti indelį su tepalu ir išei
dama jam patarė sakydama:

— Pasitepk dažniau skaudamą vietą, kad greičiau 
pasveiktum; juo greičiau pasveiksi, juo geriau bus 
tau ir daug kam, — ji nusišypsojo dviprasmiškai. 
— Mes dar tave aplankysime ...

(Bus daugiau)
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IMIGRACIJOS VAIZDAS ALT S-gos CHICAGOS SKYRIAUS VALDYBŲ
Imigracinės bangos at

plukdo į Jungtines Ameri
kos Valstybes vis naujas, 
margų margiausias imigran
tų minias. Amerika, kaip bu
vo, taip ir tebėra ‘laimės 
šalis’ ir ‘ramybės uostas’ 
milijonų sampratoje.

Mes, pabaltiečiai, čia įsi
kūrę ir naujo etninio papil
dinio nebesulaukdami, kaip 
ir nebematome tebesitęsian
čio imigracijos vaizdo. Imi
gracija nesustojo mums čia 
atvykus ir, atrodo, ilgai dar 
liks stambiu amerikinės po
puliacijos papildiniu.

Iki 1921 metų imigracija 
buvo varžoma tiktai retais, 
individualiais potvarkiais. 
1921 metais buvo įvesta 
tautybių kvota, kur veikė ti
pinga nesąmonė: asmens 
tautybė buvo sumaišyta su 
gimimo vietos valstybišku
mu. Turkas, gimęs Graiki
joje, automatiškai ėjo graikų 
kvotoje. Lietuvis, gimęs ca
rinėje Rusijoje, priklausė 
rusų kvotai. Europos imi
grantai turėjo palankumo 
statusą. Juos sekė kanadie
čiai ir Pietų Amerika. Tik
tai apie 2000 Azijos tautų- 
imigrantų buvo leista įva
žiuoti.

1965 metais buvo paskelb
tas naujas imigracijos įsta
tymas. Pasaulis buvo per
kirstas per pus. buvo suda
rytos ‘hemisferos’ - Rytų ir 
Vakarų. Kiekvienai hemis
ferai nustatyta metinė kvo
ta: 170,000. Įvestos prefe
rencijos kategorijos: gimi
nystė, kvalifikacijos, reika
lingų amatininkų importas, 
humanitariniai sumetimai. 
Bet ir ši sistema įgalino 
226,000 imigrantų įvažiuoti 
Ameikon. Jų tarpe tebuvo 
92,000 europiečių. Skaičių 
proporcija rodo kur link pa
krypo mechaninis JAV-ių 
prieauglis.

Imigracijos ‘europietišku
mas’ tuo tarpu bazuojamas 
1921-1972 metų laikotarpiu, 
per kurį 12,262,000 imigran
tų atvyko Amerikon. Hemis
ferų sistema įgalina atvyk
ti per metus 70,000 meksi
kiečių, 30,000 filipiniečių, 
24,000 kubiečių. Tai yra įdo
mi imigracijos ‘lotyinizacija’. 
Anksčiau, pav. korėjiečiams 
Amerika buvo neprieinama. 
Dabar, 1973 metais, į JAV 
imigravo 23,000 korėjiečių.

‘Nauja imigracijos banga 
yra azijatai’, pareiškia žur
nalistas Mort Young. Jis 
turėjo pokalbį su Valstybės 
departamento konsuliarinių 
reikalų (Bureau of Securi- 
ty and Consulat Affairs) ad
ministratore Barbara Wat- 
son. Ji pareiškė, kad pasau
lis tebelaikąs JAV-bes ger
būvio šalimi.Antras stimu
las veržtis Amerikon yra po
litinė laisvė. Humanitariniai 
sumetimai priverčia 75% 
imigracinių vizų duoti šei
myninės padėties atstaty
mo dėlei. Nauja sistema ne
trukus smarkiai padidins 
azijatinių mažumų kolonijas.

Nors administracija tiki, 
kad tiktai pirmoji imigran
tų karta prisilaiko savo et

ninių kolonijų, vėliau vyks
ta antros kartos asimiliaci
ja, kol etninė mažuma įsijun
gia į gyventojų sudėtį. Bet 
kitaip yra su azijiečių koloni
jomis. Rasiniai požymiai 
priverčia azijiečius jaustis 
kiek skirtingais nuo bend
ros gyventojų masės. Atro
do, tai numatė Japonijos 
emigraciniai organai. Japo
nai superka šimtus tūkstan
čių akrų žemių Iowos, Ne- 
braskos, Nevados valstijose. 
Tai yra planingo savo emi
grantų įkurdinimo sistema.

Vidutiniškai, imigracinės 
vizos tenka laukti apie 20 
mėnesių. Tai, atrodo, iššau
kia nelegalinę imigraciją. 
Dabar krašte priskaitoma 
apie 2 milijonai nelegalių 
imigrantų. Iš jų 80% atiten
ka Meksikos piliečiams. Kon
gresui pasiūlytas įstatymo 
projektas. Pagal jį darbda
vys, suteikęs darbą nelega
liam imigrantui, būsiąs už 
tai atsakingas. Galvojama, 
kad uždarbio galimybę nu
kirtus, nelegaliniai imigran
tai nesibraus į JAV-bes.

Bendroje JAV-bių gyven
tojų masėje po 1921 metų 
atvykę imigrantai ir nelega
liai įsibrovę į kraštą sudaro 
13% gyventojų. Jeigu ir 
labai marga tautybėmis, ši 
imigrantų masė buvo rasi
niai homogeniška. Naujos 
sistemos padariniai paaiš
kės vėliau. Stebint bendrą
jį imigracijos vaizdą optimis
tiškai, pasitikint asimiliaci
jos galimybėmis, tenka lauk
ti naujos tautos, arba naujo 
rasinio hibrido už kelių 
dešimtmečių. Iš kitos gi pu
sės, galima pasitikėti kietu 
Azijos tautų etniniu atsapru 
mu, kas įgalins juos išlaikyti 
savo etnines kolonijas.

______  (d)

A. SMETONA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

šaliame Rytų Aukštaičių 
užkampyje, Užulėniu kaime, 
Taujėnų vis., Ukmergės aps. 
Tėvas -- Jonas Smetona, 
motina -- Julijona Kartanai- 
tė iš Kartanų kaimo. Gau
sioje mažažemių ūkininkų 
šeimoje augo keturi sūnūs 
ir trys dukterys. Nebuvo 
lengva suvesti galą su galu, 
todėl tėvai ryžosi leisti į 
mokslą tik savo jauniausią- 
jį sūnų Antaną, tikėdamie
si, jog jis kunigo garbe nu
švies Smetonų namus. Su 
pertraukomis Antaniukas 
lankė Taujėnų pradžios mo
kyklą, kurią baigė jau turė
damas 14 metų. Pasimokęs 
privačiai Ukmergėje, įstojo 
Palangos progimnazijon, ku
rią baigė 1893 m. pavasarį 
pirmuoju mokiniu. Palah- 
goje, kur tuo metu mokė
si nemaža lietuvių iš įvairių 
Lietuvos kampų, pasiekė 
Smetoną ir kitus jo draugus 
Tilžėje slapta leidžiami laik
raščiai: ‘Aušra’, ‘Žemaičių 
ir Lietuvos Apžvalga’. Vė
liau pats uždarbiaudamas 
mokėsi Mintaujoje, kur taip 
pat surado didžiulį lietuvių 
moksleivių būrį (gimnazijo
je jų buvo net 51%). Mintau-

Devyniolika mėnesių sėk
mingai skyriui tarnavusi, 
Konstantino Petrausko pir
mininkaujama LTS-gos Chi- 

joje Smetonai didelės įtakos 
turėjo tos gimnazijos moky
tojas Jonas Jablonskis, ku
ris spietė aplink save lietu
vius moksleivius tautiniam 
darbui. Greitai Smetona įsi
jungė į slaptą ‘Kūdikio’ 
draugiją, kurios tikslas bu
vo mokytis lietuvių kalbos 
žadinti lietuviškąjį susipra
timą savo draugų ir namiš
kių tarpe, remti ir platinti 
slaptą lietuvių spaudą. Ir 
1896 metais, kai Smetona 
jau buvo aštuntoje klasė
je, ‘Kūdikio’ draugijos na
riai ir jų paveikti kiti moki
niai atsisakė rušiškai mels
tis, reikalaudami maldos 
gimtąja arba bent lotynų 
kalba. 150 lietuvių mokinių 
buvo pašalinta iš gimnazijos 
jų tarpe ir Smetona. Kova 
buvo laimėta, katalikai mo
kiniai nebebuvo verčiami 
eiti į cerkvę ir melstis rusiš
kai, bet nemaža dalis paša
lintųjų nebegalėjo grįžti 
Mintaujon. Smetona išvyks
ta Petrapilin, ten baigia 
gimnaziją ir 1897 metų rude
nį įstoja į Petrapilio univer
siteto teisių fakultetą, kurį 
baigęs nelieka Rusijoje, kur 
būtų galėjęs gauti gerai ap
mokamą darbą, bet tuojau 
(1902 metais) grįžta į Lietu
vą ir apsigyvena Vilniuje. 
Pradžioje dirba advokato 
padėjėju, vėliau Vilniaus Že
mės Banke. Kilus I pasau
liniam karui, pirmininkauja 
Lietuvių draugijai nuo karo 
nukentėjusiems šelpti. 1917 
metų Lietuvių konferenci
joje Vilniuje išrenkamas į 
Lietuvos Tarybą, jai pirmi
ninkauja, 1918 metais vasa
rio 16 d. drauge su kitais 
pasirašo Lietuvos nepriklau
somybės aktą, 1919 metų ba
landžio 4 d. Valstybės Tary
bos išrenkamas pirmuoju 
Lietuvos valstybės prezi
dentu. Susirinkus Steigia
majam Seimui, 1920 m. bir
želio 19 d. prezidento parei
gas perduoda Seimo pirmi
ninkui Aleksandrui Stulgins 
kiui. 1923 - 1927 metais dės
to Lietuvos universiteto hu
manitarinių mokslų fakulte
te. Po 1926 metų gruodžio 
17 d. perversmo už dviejų 
dienų Seimo išrenkamas 
Respublikos prezidentu, 
1938 metais ypatingųjų tau
tos atstovų perrenkamas 
toms pačioms pareigoms. 
Rusams okupuojant Lietu
vą, 1940 m. birželio 15 d. pa
sitraukė į Vokietiją, 1941 
m. kovo 10 d. atvyko į Jung
tines Amerikos Valstybes ir 
1944 metų sausio 9 d. žuvo 
Clevelande gaisro metu. 
Palaidotas Knollwoodo kapi
nių mauzoliejuje.

Tai tiek sausų daugumui 
žinomų Antano Smetonos 
pagrindinių gyvenimo datų. 

(Bus daugiau)

PASIKEITIMAS 
cagos skyriaus valdyba, 
gruodžio 16 d. atsistatydi
no ir buvo išrinkta nauja, 
kurion įėjo buvusios valdy
bos nariai: Veronika Lenke- 
vičienė ir Kazys Šimulis ir 
naujai išrinktieji: Eleonora 
Valiukėnienė, Oskaras Kre
meris ir Petras Bučas.

Susirinkimą atidaręs K. 
Petrauskas, susirinkimui va
dovauti prezidiuman pakvie
tė: Teodorą Blinstrubą -- 
pirmininku ir Mečį Valiūkė 
ną -- sekretoriumi. Susirin
kimui kiek pakeitus valdy
bos pateiktos darbotvarkės 
punktų eilę buvo prisiminti 
ir pagerbti skyriaus miru
sieji nariai, išklausytas prieš 
paskutinio (1973.V.18) susi
rinkimo protokolas ir Sąjun
gos Vadovybės bendraraš- 
čiai, dėl kurių iš viso 
skaitymo reikalingumo buvo 
pareikšta abejonių. Abejo
jantiems prezidiumo pirmi
ninkas reikalingumą išsa
miai išaiškino ir tuo abejo

Susirinkimo prezidiumas: M, Valiukėnas, T, Blinstrubas ir buvęs 
skyriaus vald. pirm. K. Petrauskas, P. Molėtos nuotrauka

nes išsklaidė. Valdybos pirm,
K. Petrauskas, savo pirmi
ninkautos valdybos veiklos 
ataskaitiniame (už 1972.VI. 
6 - 1973.XII.16 laikotarpį) 
pranešime, be kito ko, pa
skelbė, kad 60 narių, kurie 
kelių metų būvyje nemokėjo 
nario mokesčio, nesilankė 
į susirinkimus ir, net neat
siliepdavo į valdybos laiš
kus, pasiremiant ALTS-gos 
įst. II-os dal. 5 str., 3-ju p-tu, 
valdybos nutarimu pripažin
tu iš sąjungos pasitrauku
siais ir kaipo tokie iš sąra
šų išbraukti. Kai kurie 

ALT S-gos Chicagos skyriaus susirinkimo grupė dalyvių. Pirmoje eilėje sėdi M. Rėklaitis ir B. 
Blinstrubienė. Toliau matome B. KasakaitĮ, K. KasakaitĮ, inž. J. Jurkūną, J. Gaideli, A. Reklaitj, 
p. Juškų ir kt. Atsistojęs kalba M. Šimkus. P. Molėtos nuotrauka

susirinkimo dalyviai dėl to 
pareiškę savo nepasitenki
nimą, bet taipgi nė vienas 
šiam valdybos nuosprend- 
džiui aiškiai pabrėžiant pri
tarė, jog balastas organiza
cijoj nereikalingas. Geriau 
mažiau, bet sąmoningų ir 
aktyvių narių. Mūsų galybė 
esanti ne kiekybėje, bet 
kokybėje.

Pranešimas padarė įspū
džio, jog buvusios valdy
bos, nors, tariant ‘kalnų ne
nugriauta’, bet sąjunga uo
liai ir gerai reprezentuota ir 
atstovauta. Baigdamas pra
nešimą pirm. K. Ketraus- 
kas pasakė, kad jis vadova
vosi principu: savąją sąjun
gą stiprinti ir populiarinti 
ją visuomenėje, kad jo vado
vautos valdybos nariai visi 
buvo dirbantieji kasdienės 
duonos kąsniui, asmenys, 
kad ‘didelei’ veiklai nebuvo 
nė laiko nė sąlygų ir, kad 
valdyba ne tik skyrių atsto
vavo ir reprezentavo, bet 

savo aukomis rėmė ideologi
niai giminingas organizaci
jas ir spaudą. Išmokėjusi 
net ne vieną šimtą dolerių 
aukų, būsimai valdybai per
duoda turtingesnę kasą ne
gu priėmė. Vadinasi, kas 
nors vistik veikta... Valdy
ba dirbusi kiek ir kaip galė
jusi, padarė ką galėjo, o ka
dangi nėra gerai atlikto dar
bo, kurio nebūtų galima dar 
geriau atlikti, tai su savąja 
valdyba atsistatydindamas, 
pasveikino busimąją valdy
bą ir palinkėjo jai pasidar
buoti geriau ir nuveikti dau

giau. Padėkojo labai taktiš
kai ir džentelmeniškai, dide
liu prityrimu ir sugebėji
mu, susirinkimą vedusiam 
prezidiumo pirmininkui, Te
odorui Blinstrubui ir, su vi
sa savo valdyba in corpore 
atsistatydino.

Buvusiai valdybai už atlik
tus darbus ir išsamų veiklos 
raportą susirinkimas išreiš
kė padėką plojimu. Susirin
kimas užtruko virš dviejų 
valandų ir baigta? tautos 
himnu. Po oficialiosios su
sirinkimo dalies, toje pačioje 
salėje, skyriaus ponių (val
dybos narių) buvo paruošta 
kavutė su užkandžiais ir 
draugiškoje nuotaikoje besi- 
vaišindami dalyviai pabend
ravo. (bvp)

Pažaislis •••
(Atkelta iš 1 psl.)

Paprastais žodžiais ta
riant, Čiurlionio paveikslai 
genda, nyksta, blėsta ir 
blunka. Šis tragiškas fak
tas nustatytas jau seniai, 
bet iki šiol nieko nedaroma. 
Tarytum makabriškam įspū
džiui padidinti, P. Stauskas 
porina apie galerijos bandy
mus derinti temperatūrą su 
drėgme. Esą, tatai reikalin
ga galerijos ‘drėgmės reži
mui’. .Jau trisdešimt metų 
Čiurlionio ‘kartonai’ laukia 
žinoviško dėmesio. Per tą 
laiką Vatikane pagrindinai 
restauruoti milžiniški Siks- 
tinos koplyčios freskiniai kū
riniai. Florencijoje restau
ruoti meno turtai, nukentė
ję per potvynį. Buvo mo
bilizuotos žinovų pajėgos ir 
lėšos. Bet, štai, Kaune, visus 
tris dešimtmečius ‘po valiai’ 
pasišneka apie didžiausiojo 
lietuvių dailininko ‘kartonų, 
restauraciją. Pasišneka ir 
atideda reikalą vėlesniam 
pokalbiui...

Tuo tarpu apsiribojo gry
nai biurokratinės komisijos 
sukvietimu. Tai Maksvos, 
Leningrado ir Lenkijos spe
cialistai. Tarp jų pokalbinin
kas nepavadino nei vienos 
lietuviškos pavardės. Spe
cialistai, iki šiol, nustatė 
jau prieš tris dekadas žino
mą reikalą: ‘vienintelis bū
das paveikslus išsaugoti - 
restauruoti’. Bet gi nutari
mas nėra darbas. Čiurlio
nio paveikslų nykimo nesu
stabdo Maskvos ir Leningra
do specialistų nuomonė.

Kas daroma? Apie tai ‘Li
teratūros ir meno’ korespon
dentas nedrįso nė paklaus
ti. (Xx)

MACHINISTS
HOR1ZONTAL BOR1NC MILL 

TURRET LATHE 
ENGINE LATHE 
RAD1AL DRILL 

Experienced oniy. I»t or 2nd 
Full or p«rt time. 

ATLAS CAR «< MFG. 
1140 Ivanhoe Rd.
Cleveland, Ohio 

216-451-7033

WANTED AT ONCE
Wood Moulder and Double 
Surfacer Planer Operators 

Muat be able to »et up eųuipment. 
Wi!ling to reiocate Eastern Carolina 
a mušt.

SEND RESUME TO 
MONTROSE HANGER CO.

P. O. BOX 940 
WILSON, N. C. 27893 

919-237-8038
Equnl Opportunity Employer M /F 

(98-21
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DR. ALBINA LIAUBĄ AMŽINYBĖN PALYDĖJUS
Cincinnati, O. lietuvių ko

loniją sukrėtė skaudi žinia 
pasiekusi visus gruodžio 
mėn. 5 d., kai buvo paskelb
ta, kad staiga širdies smūgis 
nutraukė gyvenimo siūlą 
vieno iš šios grupės veik
liausių narių - dr. Albino 
Liaubos.

Albinas, kaip ir daugelis 
Amerikos lietuvių savo gy
venimą pradėjo Lietuvoje 
1916 m. Jis augo ir mokėsi 
Klaipėdoje, kur ir baigė 
Vytauto Didžiojo gimnaziją. 
Po to jstojo į Lietuvos Karo 
Mokyklą, kuri jam 1929 m. 
suteikė leitenanto laipsnį. 
Naujasis leitenantas savo 
tarnybą atliko Tauragėje ir 
Vilniuje. Karui Europoje į- 
sisiūbavus ir Lietuvos ka
riuomenei išsisklaidžius, Al
binas įstojo Kauno Veteri
narijos Akademijon, kurioje 
studijavo 1941-1944 m. Bol
ševikam vėl grįžtant į Lietu
vą, didysis lietuvių keliavi
mas į Vakarus su savimi 
nutraukė ir Albiną Liaubą, 
kuris atsirado jau su šeima 
Vakarų Vokietijoje. Nežiū
rint karo duotų sunkumų ir 
nedateklių, Albinas nepra
rado savo tikslo net ir sveti
mame krašte. Jis įstojo į 
Hanoverio Universitetą, ku
rį baigė 1947 m. su vet. med. 
daktaro laipsniu. Į JAV at
vykęs 1949 m. pirmiausia 
buvo apsistojęs Boston, 
Mass., kur ligi 1955 m. dir
bo kaip veterinarijos gydy
tojas privačioje praktikoje. 
1955 m. įsijungė į JAV tar
nautojų kadrus, tapdamas 
mėsos inspekcijos veterina
ru. 1957 m. jis buvo pakeltas 
skyriaus viršininku ir tuo 
pačiu metu atkeltas į Cincin
nati, 0. Nuo 1961 ligi savo

A.A. Dr. A. Liauba

mirties jis dirbo kaip Vet. 
Med. Vyresnysis direkto
rius.

Dr. Liauba buvo sąžinin
gas savo pareigose, į kurias 
jis žiūrėjo su atsakomingu- 
rnu ir prisirišimu. Jis visą 
laiką stengėsi įsigyti dau
giau žinių, kad savo darbą 
geriau galėtų atlikti, ir tam 
tikslui lankė visą eilę kur
sų, kuriuos baigė su atsižy- 
mėjimu. 1959 m. JAV val
džia dr. Albinui Liaubai įtei
kė ‘certificate of merit - out
standing work performance’- 
kurį retai kas sugeba gauti 
ir kuris jam daug džiaugsmo 
ir pasididžiavimo davė. Bet 
dr. Liauba buvo savo širdy
je paprastas ir visiems pri
einamas. Daugelis jo kaimy
nų, tik jam mirus, sužinojo, 
kad jis turėjo daktaro titu
lą. Dr. Liauba buvo vedęs 
Mariją Janiną Martinaitytę 
ir juodu abu užaugino gra
žią lietuvišką šeimą. Vyriau
sias sūnus Rimas yra medi

cinos daktaras; Algis - per
nai baigė Cincinnati univer
sitete biologijos mokslus, o 
duktė Aldona dabar yra me
no studentė Ohio Universi
tete. Nors ir daugumoj Cin
cinnati kolonijoj augę, jau
nieji Liaubai visi kalba gra
žiai lietuviškai ir jie, kaip 
ir jų tėveliai buvo ir yra ak
tyvūs lietuvių darbuose Cin
cinnati. Dr. Liauba buvo 
vienas iš Lietuvos Vyčių 
Cin cinnati kuopos kūrėjų - 
atgaivintojų ir du metus bu- 
vos jos narių komiteto pir
mininku. Kiekvienam lietu
viškam parengimui jis vi
suomet davė savo pagalbą. 
Tik prieš dvi savaites prieš 
savo mirtį dr. Liauba su po
nia praleido ilgas valandas 
dirbdami prie lietuvių pavili- 
jono pastatymo Cincinnati. 
Mažutė lietuvių grupė Cin
cinnati gyvena kaip viena 
šeima ir kiekvienas jos na
rys duoda įnašą, be kurio 
visiems būtų sunku savo 
darbą atlikti. Dr. Liaubos 
įnašas buvo ypatingai dide
lis ir jo mirtis reiškia mums 
visiems didelį nuostolį.

Žinoma, daugiau negu bet 
kam šis įvykis atnešė didžiu
lį skausmą Liaubų šeimai, 

kuriems ir užuojautos ne
gali užtekti nei paguodos žo
džių neįmanoma rasti.

Palaidojom a.a. Albiną 
Liaubą Cincinnati, Spring 
Grove kapinėse, kuriose jis 
taip pat naują žingsnį pa
darė -- būdamas bene pirma
sis lietuvis, kurio kūnas il
sisi šiame ramiame medžių 
apsuptame mirties slėnyje. 
Gruodžio mėn. 8 d. ryte, žie
mos saulės savo rausvais 
spinduliais nušviestuose ka
puose, giminės, draugai ir 

pažįstami su palenktomis 
galvomis, jungdamiesi su 
tėv. Liaubos (velionies pus
brolio iš Kanados) maldo
mis visi tarėme Albinui pas
kutinį ‘sudie’, palikdami jo 
kūną amžinam poilsiui, o jų 
nuoširdumą ir tvirtą gyvą 
šypseną pasiėmėme su sa
vimi. Be vėliavų, be varpų 
ir be chorų, bet vis tiek su 
tuo pačiu tvirtumu per vi
sus kapus nuskambėjo ‘Vieš
paties Angelo’ žodžiai, pra
šą amžino atilsio a.a. dr. Al
binui Liaubai.

Vytautas Bieliauskas

OMAHA
• Jadvyga Povilaitienė, 

Omahoje, Nebr., mirusio 
visuomenės veikėjo ir spau
dos bendradarbio Jono Po
vilaičio žmona, gruodžio 23 
d. surengė savo vyro mir
ties trečiųjų metinių pami
nėjimą. Tą dieną bažnyčioje 
buvo paaukotos dvejos šv. 
Mišios, o vėliau lietuviškos 
kepyklos svetainėje įvyko 
vaišės, kuriose dalyvavo gi
minės ir draugai, iš viso 50 
asmenų. Ta pačia proga jos 
sūnus, aviacijos kapitonas, 
administracijos mokslų ma
gistras Ringaudas Povilai
tis buvo pasveikinta kaipo 
sugrįžęs po 4^ metų tar
nybos amerikiečių bazėje 
Madride, Ispanijoje. Kap. 
Povilaitis toliau tarnaus 
MacDill karo aviacijos ba
zėje, Floridoje. Kadangi 
Jono Povilaičio mirties me
tinės išpuolė kūčių išvaka
rėse, tai svečiai jautė artė
jančių Kalėdų dvasią ir gie
dojo kalėdines giesmes. Pia
ninu akompanavo Birutė 
Mackevičiūtė.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį 
lietuvį kailininke* 
Chicagoje
NORMANĄ 18 
BURŠTEINĄ flįįįĮ 

Tel. 263-5826
(įstaigos) ir įįKMkI
677-8489 (buto)

185 North Wabash Avenue 2nd Flbor
Chicago, III. 60601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6815 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601
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— Ė, ką jūs! Kaip tik tie susirinkimai ir ginčai 

dėl idėjų, visokia pačių savęs kritika ir išsiaiškinimai 
— lavino daugiau, negu sausi egzaminai. Nuobodžios 
paskaitos yra tik verslo amatui, tik profesijai išsipirk
ti. O studentiški suėjimai daugiau protą uždega darbui, 
savarankišką mąstymą ligi gelmių išjudina. Kai nuo 
širdies, net ligi piktumo išsikapoji, kai per vienas 
kitą pasivaržant organizacijoms pavadovaujame — mes 
iniciatyvą išsiugdome, išmintį pasigalandame, visapu
siškiau išsiprusiname. Ne, tėti, šių dalykų atsižadėti — 
didesnės pusės mokslo netekti. Kaip jūs sau manote: 
nuo ryto atpilk aštuonias darbo valandas duonai, pas
kui, urmu sukrimtęs pietus, mauk tiesiai j universite
tą, ten išmurksok, kaip priplota naginė, išminties alie
jų siurbdamas ... O grįžęs namo tuoj dribk j guolį ir 
•— ryt vėl ta pati pasaka nuo pradžios. Per dienų die
nas šitaip. Ar tai jaunas žmogus būtum? Automatas, 
bukas mašinos sraigtelis, daugiau nieko. Dėkui Dievui, 
dar nesu toks apkerpėjęs kelmas, kad gyvenčiau vien 
pagal pradžios mokyklos gramatiką . . .

Tėvai nutyla galutinai, tik sunkiom akim nuvars- 
to sūnų, kai jis taip liepsningai, tokiais gudriais žo- 
džais išsiteisina. Matykis, kaltė yra, o kaltininko nėra. 
Ir ką besakytum? Nors širdį atlapom išversi, patyri
mo išmintį klostydamas, vis viena jis atžagariai atsi- 
blokš. Verčiau susičiaupk — mažiau piktumo bus, ki
virčai neįsiaitrins tiek.

— Ne, tėvuli mielas, — pagaliau suplonina balsą 
Gaudvydis, jau iš aukštybių sosto vienu laipteliu že
myn nusileisdamas, nes mato tėvų kapituliaciją: — Tie 
knyginiai mokslai man dar nepabėgs, negąsčio- 
kite. Pusmetis šen ar ten — dar ne tragedija. Ir aš 
žinau, reikia pasispausti. Bet juk negi dykas buvau? 
Tos draugystės, bičiuliai, pramogos — kaipgi be to? 
Bent žinosiu, kad jaunas buvau! Visam ilgam amžiui 
atsiminti. Džiaugsmas — nė už devynis diplomus ne
nuperkamas . . .

—Kad nors to alaus tiek nepliauptum, — suranda 
priekabę tėvas. — Jei mokslo tinkamai neišveži, tai 
girkšnoti nepritinka. Sąžinės bent trupinio reikia. O 
ne elgtis, lyg paskutinis padauža . . .

— Cha cha cha! — sužvanga studento juokas, toks 
palaidai skardus, kad net motina dėbtelia baugščiai: 
ar pablūdo vaikis, iš tėvo žodžio kvatotis? Bet tas jų 
sūnelis jaučiasi smagus, kaip niekur nieko. Toks atspa
rus. Matai gi, pats duoną sau pelnosi, tai niekam nė 
dėkui, jokio nuolankumo. O iš tikrųjų sūneliui net 
patiko tėvo priekaištas: lyg pirštu į dangų durta! Ir 
jis kvatoja pilna burna suklegęs, lig ausų atsilapojęs.

— Jau ko ko, o dėlei šito dalyko — nepridera mane 
barti! Juk ir patys nespiaunate i svaigalo lašą? Svečio 
nepraleidžiate, butelio neatkimšę, ar ne? šventa namų 
tradicija, nuo kūdikio dienų įsižiūrėjau, — džiugiai 
mirksėdamas spirginte spirgina tėvus Gaudvydis.

— Tai vien tik svečams, vaikeli, — pustyliu at
sargumu įsiterpia motina, žodžius skalsiai lyg iš ka
tekizmo puslapio pakartodama. Jinai žino, reikia aklai 
stoti už tėvo pusę — tai jųdviejų bendra stiprybė. Da
bar namuose du frontai . . .

— Aš irgi ne pats vienas, dievaži, o vis vaišėse, 
su kitais. Juk nekaltas, kad man pasitaiko tos drau
gystės pradieniui arba ir kas vakaras, šokių repetici
jose taip prilįstame, kone uždusę — būtinai ieškai ko 
atsigaivinti. Arba po diskusijų Jaunimo klube, gomurys 
troškuliu išsausęs, kaip kempinė . . .

— Patsai matai, kad perdažnai. Jei retkarčiais, 
niekas pusės žodžio netartų, — oriai priduria pastabą 

tėvas, m'ntį taupiais dygsniais varstydamas.
— O, — vėl bemaž prajunka vaikinas, ūmai naują 

kilpą ginčui užregzdamas. — Kaip jūs, rimto amžiaus 
pasiekę, dar keistai galvojate . . . Man rodosi: svarbu 
grynas principas! Iš tikrųjų sakykite, geras ar blogas 
daiktas, tie gėralai? Taip ar ne?

Gintyla dilbtelia į jį skersom ir — dantį kietai 
pakanda. Gudrumėlis, matai, nebūtų studentas! Moka 
ginčytis. Liežuvio lankstumas — kaip čigono vytele 
išvelėtas...

— žiūrint kiek ir kada, pagal aplinkybes, — šykš
čiai pramurma jis.

— O, tėtuli, šitaip klausimai neišsprendžiami tei
singai. Kompromisas — tikriausias kipšo kyšis. Rei
kia viską paskleisti dorai ant delno ir — gvaldyti be 
jokių paslėptų kabliukų, šit, jei svaigalas geras gėra
las žmogui — ir jūs lentynoje laikote visada, atsargos 
neišbaigiate — tai ko mums ginčytis? Geras, tai ger
kime, kiek kam patinka. Ir nesibarkime dėl to. O jei 
nuspręsime, kad blogas, tai — jūs pirmieji rodykite 
pavyzdį. Girdykite svečią vien vandeniu . . . Arba pie
nu! Cha cha cha! — atviru juoku savo paradoksišką 
šneką užrenčia jaunuolis.

— Aš gi sakau, jei su saiku, žmoniškai ... — dar 
kimiai tarstelia tėvas ir vėl nutyla, mato — vis viena 
anojo viršus. Ar tu jį perkalbėtum?

— Na na, tėti, kam išsisukinėti? Stokim ant gry
no principo, protingai. Tiesa yra viena, o ne dvilypė. 
Jeigu kas bloga, tai nesvarbu — daug ar mažai ... Argi 
būtų pasiteisinimas, jei sakyčiau: meluoju tik retkar
čiais, kas antras ar trečias mėnuo, ne kasdien? Arba 
pavagiu ką nors tik sykį metuose . . . Vis viena melagis 
arba vagis, daug ar mažai tos nuodėmės. Jei vogsiu 
tik po dešimtinę, ar ne tas pat vogimas, kur kitas 
tūkstantį pasičiumpa? Tik anas gudresnis ir — dau
giau naudos, — Gaudvytis dabar dėsto lengvai, lyg tik 
smegenų mankštai ginčą pinkliodamas. šypsosi ir dan
timis balina. Jam saldžiai smagu, kad tėvas atkirčio 
pritrūko jo gudragalviavimams atblokšti.

(Bus daugiau)
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Jonas pirmą kartą išvydo 
šį pasaulį gimdamas Kėdai
niuose prieš trisdešimtį me
tų.

• v•v ■ ■ Vi ■■ • vįseiviskas Vėžys

sa, į butą įsibrovė vagys.

Jaunuolis gavo liūdną žinią, 
kad Čikagoje mirė jo vienin- 
telė motina.

Trumpai - drūtai: gautas keturiasdešimt penktas Vacio 
Reimerio oficiozo, ‘Gimtojo krašto’, numeris. Tai aštuoni la
bai murzini, dėl spaustuvės brokdarių darbo, puslapukai. 
Kiekvienas puslapis vis atskira sovietinė propagandinė 
tema, atskira antrašte įvardinta. Skaitytojų informacijai 
‘Pogrindis’ pateikia temas taip, kaip jas bolševikai iš
rikiavo:

1 puslapis - Šlovė Spaliui!
2 puslapis - Švenčiame Spalį!

3 puslapis - Taikingųjų jėgų kongreso Maskvoje 
atsišaukimas.

A* • • •Čia priėjo
Kadžiulis 
ir tarė

-- Man nereikia "Virimo knygos". Pabaltiečių sriubai išvirti aš turiu 1939 metų 
Nepuolimo" sutarti su Pabaltiju...

4 puslapis - Atsargiai, Balfas - buržuazinių gaujų 
šalpa!

5 puslapis — Raudonoji vėliava rankoj!
6 puslapis - Didžiojo Spalio garbei!
7 puslapis - Tarybinio ūkio darbininkai
8 puslapis - Susitikimas su išeivijos literatu Rimu 

Vėžiu...
Jūsų komentarams, siūlo ‘Pogrindis ’ savo skaityto

jams.

Naujieji metai — Naujoji Amerika

-- Nesėdėk, kaip ponas! Dabar tau ne 1960-tieji! Parnešk 
malkų pietums išvirti!

IŠ SENU DIENŲ KRONIKOS
Vieną dieną Adomas pa

sakė Ievai:
-- Brangioji, eisiu medžio

ti. Greit grįšiu.
Tačiau Adomas ilgai už

truko. Ieva, nekantrauda
ma, laukė jo iki vėliau va
karo. Kada, pagaliau, vyras 
sugrįžo, Ieva paklausė:

- Ką tu veikei visą dieną?
- Buvau medžioti.
- Bet nieko neparnešei!
- Nepavyko.
- Tu kažin ką slepi, - su

šuko Ieva. - Ar tu gali pri
siekti, kad nebuvai nieko su
tikęs?

- Brangioji, -- nusišypso
jo Adomas, -- ką aš galėjau 
sutikti, jeigu mes esame vie
ninteliai žmonės visoje že
mėje.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••J
2 Jų pačių akimis ••• "Šluota" £

>••••<•••••••••••••••••••••••••••••••<
1 gr|žtančio iš gamybinio posėdžio vyro sutikimą planingai |traukta pirmos pagalbos brigada...

Kada Adomas stipriai 
įmigo, Ieva perskaičiavo jo 
šonkaulius. M.F.

Žurnalistiniai 
šūviai pro 
šikšnelę
Atvažiavęs į Detroitą, 

Petras Petraitis vedė mote-

Iš dangoraižio gaisro išsi
gelbėjo N.N. sėkmingai iš
šokęs pro langą iš keturio
likto aukšto.

Mėnesienos metu, gud
riai prisidengę naktine tam-

-- Kodėl tas pilietis susi
rinkime vis įkyriai reikalau
ja balso ‘dėl tvarkos’? -- pasi
teiravo smalsuolis.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

-- Jis stengiasi suardyti 
susirinkimo tvarką.

- Mokslininkų simpoziu
mas nedavė bilietų į banke
tą lietuviškos spaudos vy
rams, nors šie pleškinte 
pleškino rašinius apie sim
poziumą, - aimanavo bilieto 
negavęs.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

- Mokslininkai nepataria 
maišyti rašalo su koktei
liais.

***
- Žiū, Naujienos, Nr. 186, 

rašo, kad Detroito šv. Anta
no lietuviškon mokyklon tė
vai vaikučių neleidžia ir dėl
to mokykla užsidarė, - ap
gailestavo žmogelis.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

- Nekaltinkite tėvelių! Už 
50,000 įrengiamas Universi
tete lietuviškas kambarys. 
Vaikučiai, užaugę studen
tais, ten pradės mokytis 
lietuvių kalbos.

♦♦♦

- Laima Simonavičiūtė, 
karate meistrė, dvi plytas 
vienu kirčiu perskėlė, -- ki
keno vyrukas.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

- Kasžin, ar tas faktas pa
ragins lietuvaites vesti?

SPAUDOS 
VERPETUOSE

Smarkus kapelionas
Tarp vyrų vyko varžybos, 

kas pirmas įkops į karties 
viršūnę ir nukabins vainiką. 
Daug kas iš vyrų mėgino, 
tačiau tik vienas buvęs Lie
tuvos kariuomenės kapelio
nas vainiką tenukabino. Ap
dovanojo jį pypke, tabaku 
ir cigaretėmis.

Tėviškės Žiburiai, Nr. 44

AUŠRELE LIČKUTE

BOLŠEVIKAI IR VILNIAUS 

JUBILIEJUS

Pernai Vilniaus jubiliejų 
Bolševikai paminėjo 
Matom: Vilnius nebe mūsų, 
Vilnius Lenino ir rusų!

Stebis senas Gediminas: 
Kas, tikrai, per velniava?
Vien sovietinis gatvynas - 
Ar čia Vilnius, ar Maskva?

Mato jis gatves iš tolo: 
Černiachovskio, GePeŪ, 
Gorkio,Smolno, Komsomolo, 
Ir Dzeržinskio, ir kitų...

Riogso Leninas iš bronzos 
Vidury plačios aikštės, 
O aplink sovietų bonzos 
Gieda kremlines giesmes.

Kryžiai trys gadino vaizdą. 
Dinamitas pykšt ir pokšt! 
Vaizdas kryžiais nebebaido - 
Kryžiai žemėn keberiokšt!...

Pernai Vilniaus jubiliejų 
Bolševikai paminėjo: 
Griebė sostinę iš mūsų 
Ir įkišo sterblėn rusų.

Smarki korespondentė

Šioje žurnalistų vakaro
nėje buvo ne vien kavutė ir 
skanėstai, bet ir kokteilis, 
kurio paveikta, viena kores
pondentė karštoku tonu pa
plepėjo pav. ”kas man gali 
uždrausti koncertus — jie 
mane komuniste nepada
rys !”

Adonis 
Naujienos, Nr. 284

Smarkus poetas

Mums atrodo, kad poetas 
Vladas šlaitas surado kelią 
savo poetinei kūrybai pa
kelti į naujas aukštumas, 
pasiuntęs savo eiles į "Per
galę”.

(A. Bimba) 
Laisvė, Nr. 47

Smarkus paršavedys

Suvedus šiomis dienomis 
darbo rezultatus, paaiškėjo 
kad pirmūnas paršavedys 
Kazys Garuckas iš 23 par
šavedžių jau gavo vidutiniš
kai po 16 paršelių.

A. Ztbolts
Valstiečių laikraštis, Nr. 135

Smarki kalba

Ką tik grįžau iš Maskvos. 
Ypatingai visus sužavėjo 
pustrečios valandos be per
traukos trukusi drg. L. 
Brežnevo kalba.

Generolas VI. Karvelis 
Laisvė, Nr. 48

Smarkios girtuoklių širdys

Girtuoklių širdys yra 
stipresnės. Statistikos duo

menys aiškiau kalba, negu 
gydytojų pranašavimai. Ge
riančiųjų širdys geriau at
silaiko priepuoliams.

Naujienos, Nr. 268

Smarkus kvapas

Ačiū už "Gimtąjį kraštą”. 
Jis visad laukiamas svečias. 
Net ir popierius kvepia ge
rais medžiais.

Jonas Mekas
Gimtasis kraštas, Nr. 44

'Saulės šermenų' autoriui

Saulė jau raudona - 
Šermenys dienos. 
Spausk Dekameroną 
Kaistančiuos delnuos!

Irkis, Tony geras, 
Rimais bežvangąs, 
Pro krūtų keteras, 
Pro šlaunų bangas

Jei pasieksi uostą 
Pasakų kraštuos...
Tik pajusi bluostą 
Dėl dienų naštos... Igr)

Smarkus kolūkio 
pirmininkas

— Atvažiuokite, skubiai, 
— skambina į partijos ra
jono komitetą.

— Kas atsitiko? Gais
ras?

— Ne. Kolūkio pirminin
kas girtas guli kabinete . . .

G. Kretavičius 
Valstiečių laikraštis, Nr. 128

Smarkus nusistatymas 
prieš čigonus

Krat.vkimės apatijos, kra- 
tykimės daugiakalbių — 
mažadarbių čigonų.

V. Volertas
Pasaulio lietuvis, Nr. 1-66

I] “LAISVOSIOS LIETUVOS”

POKALBIS SU
LAUREATU

- Kokias lietuviškas problemas jį 
Jūs keliate savo romane "Brolio jį 
Mykolo Gatvė", -klausia apslekalčiu jį 
sloa Išvaizdos poniutė.

- Jokių,-miela ponia - atsakė lau jį 
matas. - Lietuviškų problemų aš ne jį 
žinau Ir negalėčiau Jų apibūdinti. Ma į 
tote,aš gyvenu Belgijoje,skaitau p- į 
rancūzlškal, o rašau lietuviškai. į

- Ar nemanote šio romano iš - į 
versti J prancūzų kalbų, -kažkas |sl į 
terpė Iš tolimo pakraščio.

- Ne,-buvo atsakymas.-Nieko S 
naujo neduočiau. Kas jums, lietuviu S 
atrodo (domu ir negirdėta,tas pran- S 
cūzams jau seniai pergyventa Ir už
miršta. Nenoriu pasakyti,kad lietu
vių literatūra dar vystykluose, bet 
taip Išeina...

- Ką manote apie Išeivijos rašy
tojus?. . - kažkas veptelėjo ir nebe
drįso sakinio užbaigti.

- Išeivijos rašytojų aš nepažįstų, 
jų kūrybos neskaitau, todėl negaliu 
atsakyti prie geriausių norų,-šaltai 
atsakė laureatas.

- O kaip belgų rašytojai, lyginant 
Juos su lietuvių rašytoJalsT-neatlei- K 
do pirmoji poniutė,

- Belgų rašytojų aš Irgi neskaitau i 
Su jų kūryba nesu susipažinęs,gaila, t 
negaliu atsakyti.

- Kokias knygas Jūs skaitote?-ne- i 
rimo ta pati poniutė jaū klek pakeltu S 
tonu.

- Mane knygomis aprūpina drau i
gae Kazakevičius,-ramiai atsakė ' 
draugas Ed. Cinzą. - Esu dėkingas , '
jis mane dažnai aplanko, todėl ir 6

iO skaitau tik jo atvežtas knygas.
Matęs Ir Girdėjęs



DIRVA 1974 m. sausio 4 d.

TAUPY
SANTAUPOS, PADĖTOS 
IKI 10 DIENOS MĖNESIO, 
NEŠ NUOŠIMČIUS NUO 
MĖNESIO PIRMOS.

WE PAY HIGHEST RATES:
7%% — 4 Certificates (Min. $10,000) 
7% — 4 yf« Certificates (Min. $5,000)

Member F.S L.I.C., Wa$hing»on, D.C. Equal Opportunity Lender

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

Oo«n Mon., 9-8; Tue»., Thun., Fri., 9-5; Sat.,9-1; Closed Wed.

M. Klimas, Brockton .... 3.00 
V. N. Braziuliai, Cleve. 10.00 
J. Rugienius, Detroit .... 3.00 
R. Minkūnas, Seven Hills 2.00 
A Balčiūnas, Philadelphia 5.00 
J. Vigelis, CoHingswood $2.00 
J. Jakubonis, Chicago .. 2.00 
J. Zdanys, West Hartford 2.00 
P. Budininkas, Chicago 15.00 
Lithuanian American

Republic League of
Illinois, Chicago .......... 10.00

V. Paukštys, Chicago ..... 2.00 
V. Kazlauskas, Toronto .. 2.00 
A. Muliolis, Euclid ............ 1.50
J. Slivinskas, Waterbury 7.00
K. Rimas, Chicago..........7.00
V. Liaukus, Wethersfield 2.00
R. Vaišnys, M t Carmel 2.00
P. Pečiulis, Hobart..........12.00
A. Goberis, St Louis .. 5.00
S. Bučmys, Dayton..........7.00
W. Valys, Stratford .... 2.00 
K. Musteikis, Chicago .. 2.00 
S. Mickus, Medinah .... 7.00 
Abiturientų Pristatymo

Komitetas, Cleveland 25.00

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĘ - DOVANĄ Į LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETU SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGOCV,
Ine.

(Licensed by Vnešposyltorg)
VYRIAUSIA {STAIGA

Tel. (212) 58I-659C 
(212) 581-7729

1776 Broadway, N. Y. 10019
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami tnūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA’.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.

PARAMA
DIRVAI
Atsiliepdami Į prašymą, 

savo auka parėmė šie skai
tytojai:

John L. Kas,
Ormond Beach .......... $10.00

V. Mieželis, Phoenix .... 3.00 
M. Knysteutas Danbury 10.00
K. Giedraitienė, Willowick 5.00 
Alb. Varnas, Chicago .... 3.00
L. Lendraitis, So. Boston 2.0C 
V. Kecorius, Toronto .... 7.00
S. Butrimas, Cleveland 2.00 
B. Vanagas, Australija .. 1.80 
J. Butkus, Woodhaven .. 2.00
T. Curlanis, St. Petersburg 2.00 
Alb. Karsokas, Cleveland 5.00 
Globė Parcel Service Ine.,

Cleveland .....................  2.00
Pr. Damijonaitis, Cranford 2.00
M. Kavolis, Dubuque .. 3.00
V. Bakūnas, Willowick .. 2.00 
F. Baranauskas, Cleveland 2.00 
J. Kaklauskas, Cleveland 4.00 
J. Sniečkus, Cleveland .. 2.00 
Ona Elerts, Chicago .... 10.00
VI. Matulionis, Cleveland 2.00 
A. Rėklaitis, Chicago .... 5.00
A. Griauzdė, Avon .......... 5.00
Agnės Lapinskas,

Cleveland ..................... 10.00
K. Pautienis, Cleveland 10.00
F. Globich, Harrison .... 3.00
B. Galinis, Norwell.......... 2.00
J. Alyta, Elmhurst..........2.00
J. Šlajus, Chicago .......... 2.00
A. Siliūnas, ’Chicago .... 2.00

I. Girgis, Englewood ....10.00
L. Staškūnas, Euclid .... 2.00
J. Gedaugas, Santa Monica 2.00 
D. Mekišius, Long Beach 7.00 
T. Dambrauskas,

Hot Springs .................  7.00
M. Slabokienė, Euclid .. 2.00 
A. Andriulionis, So. Boston 2.00
J. Krivis, Rochester .... 2.00 
P. Kudukis, Cleveland .. 2.00 
A. Juodka, Chicago .... 2.00 
V. Slavinskas, Monticello 10.00
K. Žilinskas, Hollywood 5.00 
P. Jonkus, Philadelphia .. 2.00 
A. Balsys, Kensington .. 2.00 
J. Tumas, Oak Lawn .... 5.00 
S. Selys, Cleveland .... 5.00
A. Krakauskas, Chicago 2.00
J. Černius, Upland .......... 3.00
I. Paukštys, Elizabeth .. 2.00
B. Mozūras, Montreal .. 1.00
J. Nurka, Hartford .......... 7.0C
K. Vilūnas, Chicago .... 3.00 
F. Dabkus, Toronto .... 2.00 
P. Pajaujis,

Mount Clemens .......... 4.00
K. Pocius, E. Chicago 20.00 

S. Pakauskas, Windsor $12.00 
Iz. Jonaitis, Cleveland Hts. 7.00 
J. Žuras, Rochester .... 2.00 
VI. Tervydis, Collinsville 2.00 
A. Zenkus, Worcester .. 2.00
J. Gilvydis, Franklin .... 5.00 
F. Noakas, Ozone Park .. 7.00
K. . Mikola j ūnas, Chicago 5.00
K. Adomavičius, 

Winchester........................2.00
A. Baltrukonis,

Fairview Park ................ 1.00

J. Baublys, Detroit..........4.00
O. Davidonis, Philadelphia 2.00 
L.D.K. Birutės D-ja,

Cleveland .....................15.00
A. Drasutis, Oak Park . .3.00
G. Alekna, Racine ......... 2.00
I. Budreckas, Chicago .. 5.00 
Liet. Tautiniai Namai,

Chicago ..........................50.00
J. Neverauskas, Munster 10.00 
Euphrosine Mikužis,

Fort Lee..........................15.00
J. Gaidelis, Holbrook .. 5.00 
D. Kikas, Venezuela .... 2.00

Visiems aukotojams Dir
va nuoširdžiai dėkoja.
• - - - - - ■ 5 . ---------- -

CLEVELANDO PARENOIMIĮ 
_ _ _  KALENDORIUS

SAUSIO 13 D. Lietuvių Namuose 
inž. R. Kudukio pranešimas apie 
Clevelandą ir jo administraciją. 
Rengia Skautininkių Draugovė.

SAUSIO 20 D. Prez. Antano 
Smetonos 30 m. mirties minė
jimas Lietuvių Namuose. Ren
gia ALT S-gos Clevelando sk.
SAUSIO 27 D. 3 v.p.p. Klai

pėdos krašto sukilimo minėjimas. 
Rengia Clevelando šaulių kuopa.

VASARIO 9 D. Ateitininkų lite
ratūros vakaras.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, moto
ciklams, šaldytuvams, televizijos imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms 
prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems giminėms. 
Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mū
sų skyriuje.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MUSŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street_____________________________435-1654
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street____________________ „ _ 342-4240
• BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue..................................—.467-6465
• BUFFALO, N. Y. — 701 Fillmore Avenue _______________  895-0700
• CHICAGO, ILL, — 1241 No. Ashland Avenue -_________________________ 486-2818
• CHICAGO, ILL. — 1855 West 47 Street ............................................................376-6755
• CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 St............ ...........   925-2787
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenihvorth Avenue ................................ 771-0696
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue ______________________ 365-6780
• FARMINGDALE, N. J. — Freevvood Acres, Rt. 9 ..............-.............. -.............363-0494
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue___________________365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avenue.............................................. 249-6216
• LOS ANGELES, CALIF. - 159 So. Vermont Avenue.................................... -385-6550
• NEVVARK, N. J. — 378 Market Street.......................................... 642-2452
• NEW YORK, N. Y. — 78 Second Avenue ........................................................... 674-1540
• NEW YORK, N. Y. — 141 Second Avenue_________________ i.__________ 475-7430
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue.............................................. 769-4507
• RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue..................... 381-8800
• SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue.............................  257-6320
• SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street.............................. 475-9746
• TRENTON, N. J. — 1152 — Deutz Avenue.......................... 1............................ .392-0306
• UTICA, N. Y. — 963 Bleecker Street....................................................................732-7476

VI. Janušauskas, Montreal 3.00
S. Rudokas, Chicago .... 2.00
VI. Palubinskas, Cleveland 2.00 
A. Vaitiekaitis, Detroit .. 7.00 
K. Naudžius, Los Angeles 2.00 
J. Veblaitis, Union .......... 7.00
T. Mečkauskas, Lansing .. 7.00 
V. Senkus, Columbia Statė 2.00 
Br. Keturakis, Milwaukee 17.00 
St. Jurgaitis, Cleveland .. 7.00 
A. Garlauskas, Euclid .. 7.00 
J. Paltarokas, Cicero .... 2.00 
A. Kalvaitis, Chicago .... 2.00 
J. Vidūnas, Worcester .. 7.00 
P. Mitalas, So. Euclid .. 2.00

A. Nasvytis, Cleveland .. 5.00 
J. Adomaitis, Canandaigua 2.00 
A. Reivitis, Flushing .... 2.00 
V. Mažeika, Park Ridge 5.00
J. Dačys, Dorchester .... 7.00
P. Kvedaras, Toronto .... 7.00 
Alan’s Stamps, Toronto .. 2.00 
A. Plioplys, Toronto .... 7.00 
St. Vaišvila, Chicago .... 2.00 
Pr. Lekutis, Muskegon .. 5.0Ū 
Pr. Stankus, Hartford .. 2.00 
V. Janušonis, Dousman .. 7.00 
S. Lileikis, Dorchester .. 7.00 
V. Vaičiūnas, Kalamazoo 7.00 
A. Garka, Euclid.............. 2.00
V. Martinkus, Providence 2.00 
A. Butkūnas, St. Charles 2.00
K. Virbickas, Philadelphia 5.00

Jūs matėte geras 
naujoves apie taupymą. 
Dabar paklauskite mūsų 
kaip tai pritaikyti sau.

Tiek daug buvo kalbėta apie naujas taupymo palūkanas,.

REPUBLIC STEEL 
CORPORATION

REPUBLIC STEEL HAS OPENINGS IN THE FOL* 
LOWING SKILLS:

BOILER OPERATOR (H.P.) 

STATIONARY STEAM ENGINEERS 

JOURNEYMAN BLACKSMITH 

JOURNEYMAN MACHINIST 

JOURNEYMAN ELECTRICIAN

- APPLY -
2633 - 8th Street NE. Canton, Ohio

8:00 AM to 4:00 PM.

An Egual Opportunity Employer M/F

kad jūs galite būti abstulbinti tų visų skaičių.
Cleveland Trust moka nemažiau 5% per metus ir iki 7% per 

metus procento indėliams. Jus galite gauti garantuota 7 % palūkanų 
įnešus $1,000 ar daugiau, keturių metų laikotarpiui.* Visa kita 
pareina nuo Jūsų: kaip daug jūs norite padėti, kuriam laikui ir kaip 
jūs norėsite, kad procentai jums būtų mokami.

Mes galime specialiai pritaikyti aukšto procento taupymo 
programą, kuri pilnai patenkins jūsų pageidavimus. Ar jūs visa tai 
pilnai supratote? Teiraukitės bet kuriame mūsų 80 bankų.

a CLEVELAND TRUST

Niekas nežino daugiau apie pinigų taupymų.
•Visi banko taupymo planai išskyrus reguliarią taupymo sąs
kaitą, jederaliniai įstatymai ir taisyklės draudžia išmokėji
mą ilgalaikio indėlio prieš termino pasibaigimą, nebent trijų 
mėnesių procentas prarandamas ir procentas išimamai su
mai yra sumažinamas iki reguliaraus taupymo procento.

MEMBER F.D.l.C.
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A. A.

DR. JUOZUI JURKŪNUI

mirus, jo žmoną REGINĄ ir visą šeimą 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Jurkūnai

Chicagoje

Mūsų mielam draugui

JONUI PLIOPLIUI

taip netikėtai atsiskyrus su šiuo pasau

liu, nuliūdime pasilikusius žmoną BI

RUTĘ, sūnų REMIGIJŲ ir gimines 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Halina ir Jurgis 
Montvilai
Giedrė ir Vidas 
Montvilai

A. A.

JONUI PLIOPLIUI
netikėtai ir greitai atsiskyrus iš mūsų tarpo, jo 
žmoną mielą BIRUTĘ ir sūnų REMIGIJŲ nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime

Elena ir Stasys Mineikos
Cape God

A. A.

GENEROLUI POVILUI PLECHAVIČIUI
mirus, Reiškiame gilią užuojautą jo šeimai ir vi

siems artimiesiems
K. Giedraitienė, 
V. Giedraitis ir 

šeima

GEN. POVILUI PLECHAVIČIUI
mirus, Poniai IRENAI PLECHAVIČIENEI, duk

rai IRENAI VEDERIENEI ir sūnums POVILUI

ir NORBERTUI reiškiame užuojautą

Roma ir Danielius 
Degėsiai

A. A.
GEN. POVILUI PLECHAVIČIUI

mirus, jo žmoną, dukterį, sūnus ir kitus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

V. ir N. Braziuliai 
A. ir G. Karsokai 
.J. ir A. Kazėnai
S. ir M. Slabokai

A t A
GEN. POVILUI PLECHAVIČIUI 

mirus, reiškiame giliausią užuojautą žmonai IRE
NAI PLECHAVIČIENEI, dukrai IRENAI, sū
nums POVILUI ir NORBERTUI ir visiems gimi
nėms

L.V.S. "Ramovė” Clevelando 
Skyriaus Valdyba ir nariai

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

♦ Lietuvos Respublikos 
prezidento Antano Smeto
nos 30 metų mirties sukak
ties minėjimas įvyks š. m. 
sausio 20 d. šia tvarka: 10 
vai. ryto Nauj. parapijos
bažnyčioje iškilmingos pa
maldos; 12 vai. vainiko pa
dėjimas mauzoliejuje prie 
prez. A. Smetonos kapo ir 
4 vai. p. p. Lietuvių Nau
jųjų namų salėje akademi
ja, kurioje paskaita skaitys 
Aldona Augustinavičienė, 
pianinu skambins preziden
to vaikaitis Antanas 
tona ir ištraukas iš 
dento raštų skaitys 
rius Ig. Gatautis.

Į minėjimą iš New Yor
ko avyksta Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos 
pirmininkė Emilija čekienė.

Minėjimą rengia ALT 
S-gos Clevelando skyriaus 
valdyba ir kviečia visus Cle
velando lietuvius pamaldo
se, vainiko padėjimo iškil
mėse ir akademijoje gausiai 
dalyvauti.

Sme- 
prezi- 
akto-

• Dailininkė Nijolė Palu- 
binskienė dalyvauja Carton 
Art Institute (4th Annual 
Ohio Show) parodoje, kuri 
prasidėjo gruodžio 16 d. ir 
tęsis iki 1974 m. sausio 27.

Jei kas važiuotų į Lietu
vą, prašau man paskambin
ti tel.: 944-1767. (1-2)

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

Vilniaus sukakties minėjime programą išpildę: V. Žilio
nytė, V. Čyvaitė, R. Kazlauskas, Z. Peckus, I. Gatautis, V. 
Nasvytytė, A. Mikulskis. Prieky D. Januškytė.

V. Bacevičiaus nuotrauka

VILNIAUS SUKAKTIES 
MINĖJIMAS

Sekmadienis, gruodžio 16 
buvo skirtas senajai Lietu
vos sostinei paišinėti. Nauj. 
parapijos bažnyčioje įvyko 
iškilmingos pamaldos. Šv. 
Mišias atnašavo ir gražų, 
tikrai patriotišką pamokslą 
pasakė iš Chicagos pakvies
tas kun. J. Vaišnys. Jaunimo 
organizacijos - ateitininkai, 
skautai ir skautės, ramovė- 
nai, vyčiai su vėliavomis or
ganizuotai dalyvavo pamal
dose. Paminėtas Vilnius ir 
Šv. Jurgio bažnyčioje.

4 vai. Lietuvių namuose 
įvyko iškilmingas minėji
mas - akademija. Gana ilgą 
ir įdomiais istoriniais fak
tais gausią paskaitą apie Vil
nių kaip lietuvių tautinio 
ir valstybinio vystymosi 
židinį, skaitė istorikas Dr. 
J. Jakštas.

Meninę dalį paruošė, reži
savo ir pravedė ir pats joje 
svarbiausius vaidmenis atli
ko akt. Z. Peckus. Gedimino 
laiškus labai įspūdingai su 
giliu įsijautimu paskaitė akt. 
Ign. Gatautis. Pasikalbėji-

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 185th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

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

GAUSIEMS MŪSŲ KLIJENTAMS
LINKIME

LAIMINGU NAUJU METU

ir dėkojame už mums rodytą dėmėsi.

Ta proga norėtumėm pranešti, kad dabar turime 
didesnį automobilių modelių pasirinkimą, įskaitant 

MOSKVICH STATION WAGON 426 ir 427 
plačiai žinomus MOSKVICH 412, 408,

ZHIGULI 2101, 2103. STATION VVAGON 2102 
ir pigiau įkainuotus ZAPOROZHETS 968. 
taip pat MOTOCIKLUS. ŠALDYTUVUS. 
TELEVIZIJOS IMTUVUS ir kiekvieno ga
vėjo ypatingai pageidaujamus PREEEREN- 
C1NIŲS RUBLIŲ DOVANINIUS CERTI- 

‘ F1KATUS.

Iliustruotas (spalvotas) visų AUTOMOBILIŲ MO
DELIŲ brošiūras ar kitas informacijas išsiunčiame 

paštu pagal pareikalavimą.

PODARŪGIFTS, INC.
240 FIFTH AVĖ. (tarp 27 ir 28 g-vės), 

NEW YORK, N. Y. 10001
TEL.: (212) 685-4537

mus su Karalium pagal K. 
Bradūno kūrinį skaitė akt.. 
Z. Peckus. Tai buvo širdį 
pagaunantis daugelio klau
sytojų drauge su artistu 
jautriai išgyventas momen
tas. K. Bradūno kūrinys 
abiejų aktorių pastangomis 
ir talentu buvo parodytas 
tikrame jo prasmingume ir 
grožyje. Z. Peckus be to dar 
paskaitė iš Vilniaus gautą 
eilėraštį apie Vilnių.

Programon labai darniai 
buvo įpinta keletas dekla
muotų kūrinių, ir čia labai 
simpatingai pasirodė mūsų 
jaunieji dailiojo žodžio talen
tai: V. Žilionytė pradėjusi 
patį minėjimą prologu iš B. 
Sruogos poemos ir užbaigu
si įspūdingu ‘Credo’ (Z. Pec- 
kaus kūryba) Villija Nasvy
tytė jautriai padeklamavo

Maironio Vilnių ir Romas 
Kazlauskas paskaitė giliai 
prasmingą Z. Peckaus eilė
raštį ‘Vilnius 650’. Visą 
meninę programą lydėjo 
kanklių muzika. Lyg aidas į 
amžių glūdumos vaidylų 
kanklių garsai... Danutė Ja- 
nuškytė, Čiurlionio ansamb
lio kanklininkė, paruošta 
šiai programai muz. A. Mi
kulskio ir O. Mikulskienės 
savo uždavinį atliko kruopš
čiai ir dailiai.

Pranešėja buvo Vida Čy- 
vaitė. Visos jaunosios pro
gramos dalyvės buvo pasi
puošusios tautiniais rūbais. 
Tikrai buvo džiugu klausy
tis jaunųjų aktorių kalbų 
ir deklmacijų tokia gryna, 
aiškia ir taisyklinga kalba. 
Tarytum jie tik vakar bū
tų atvykę iš Vilniaus... Gar
bė jiems, kad savo tėvų kal
bą taip gryną ir gražią iš
laikė!

Minėjimą pravedė jung
tinio komiteto pirmininkas 
J. Malskis. Scenoj buvo 
keletas momentui pritaikin
tų dekoracijų , kurias pa
ruošė P. Lėlys ir P. Ka
ralius. Žmonių buvo daug, 
beveik pilna salė. Minėji
mas, bene paskutinis šiais 
650-taisiais metais, laikyti
nas pavykusiu. Komitetas, 
kurį tam tikslui buvo sukvie
tusi LB Clevelando Apylin
kės valdyba, savo pareigą 
atliko sėkmingai. (tb)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

/uperior /civina/
"AND LCAN ASSOCIATION *

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus. 

Automatinė, kompiuterizuota 
apskačiavimų sistema.

★

Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 
naujoms statyboms, priestatams ir 

remontui.
★

Už reguliarius taupymo indėlius 
mokama 51/*''

Už terminuotus taupymo pažymėjimus 
mokama į^/z ' —1x/z >

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $20,000.

Išduodami kelionių čekiai, orderiai, priimami mokes
čių įmokėjimai, elektros, dujų ir telefono sąskaitos, 

parduodami .JAV bonai.

★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland. Ohio 
6712 Superior Avenue, Cleveland, 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, 
14406 Cedar Rd., Universitv Hts.,

★

Ohio 
Ohio 
Ohio

*44119
44103 
44112
44121

DARBO VALANDOS
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:30 iki 
4:00 • Penktadienį 9:30 iki 6:00 • šeštadienį 
9:30 iki 2:30 • Pirmadienį uždaryta. • Pagrin

dinė įstaiga E. 185 St. atidaryta iki 2:30.

STEEL MILL QUAL1TY CONTROL 
SHIFT SUPERVISORS

A limited number of positions exist for kandidates with inspection ex- 
perience an ųuality control shift supervisors. Ability to e*ecute inspec* 
(ion procedures and supervise necessary althaugh a steel mlJI back- 
ground is not essential. Further training in local methods wfll be glven. 
We are looking for individuos with an understanding of ųuality control 
systems and the ability to put them into effect in our operations. 
Liberal fringe benefits. Mušt be willing to vvork any shift.

Contact: John Morris 313-893-5000, Ėxt 295

(98-1)

WHITTAKER STEEL STRIP
An Equal Opportunity Employer

t



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

• Inž. Eugenijus Bartkus 
ir ponia išskrido iš Chica
gos dviem savaitėm atosto
gų j Palm Beach, Fla.

• Klaipėdos krašo prijun
gimo prie Lietuvos paminė

jimą rengia Mažosios Lietu
vos Bičiulių Draugija New 
Yorke drauge su L. Karių 
Kūrėjų-Savanorių Sąjunga, 
ramovėnais ir šaulių S-gos 
kuopa sausio 27 d., sekma
dieni, 3 vai. popiet Congre-

gation bažnyčios salėje, 85 
Rd. kampas 91 St., Wood- 
haven. Ecumeninės pamal
dos bus 2 vai. ten pat baž
nyčioje. Po minėjimo vaišės. 
Martynas Gelžinis padarys 
pranešimą apie naujoves 
Mažosios Lietuvos atžvil
giu.

• Pabaltiečių metinis kon- 
certas-balius įvyks sausio 
19 d., Hartfordo Hiltono sa
lėje. Koncertinę dalį išpil
dys solistė, kolaraturinis

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania Garbės

Nariui

A. A.

GEN. POVILUI PLECHAVIČIUI 

mirus, žmonai, sūnums, dukrai ir arti

miesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania
Vyr. Valdyba

A. A.

GEN. POVILUI PLECHAVIČIUI

mirus, jo šeimą ir artimuosius nuošir

džiai užjaučiame

Jurkūnai

Chicagoje

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania filis

teriui
A. A.

DR. JUOZUI JURKŪNUI

mirus, žmonai REGINAI, sūnui SAU

LIUI ir artimiesiems nuoširdžią užuo

jautą reiškia

■sopranas Gina čapkauskie- 
nė iš Kanados, šokiams gros 
Edvardo Radionovo orkest
ras. Rengia: Lietuvių, Lat
vių ir Ėstų Bendruomenių 
komitetai. Pakviesti yra 
Conn. gubernatorius Tho- 
mas Meskill su ponia, kele
tas kongresmanų ir pabal
tiečių reprezentantai Hel
sinkio Taikos Konferenci
joje. Tai yra gražus pabal
tiečių parengimas, turintis 
didelį pasisekimą ir suarti
nantis pabaltiečius ir kultū
riniam bei politiniam bend
radarbiavimui. Lietuvius 
jungtiniame komitete atsto
vauja: Regina žiūrienė, 
Ada Ustjanauskienė ir Zig
mas Strazdas. Numatoma 
turėti mišrų pabaltiečių stu
dentų stalą. (s)

*■ Alė Namikienė perima 
redagavimą Skautų Aido, 
kurio redaktoriumi iki šio 
numerio buvo Juozas Toliu
šis.

• Svetimšaliai, neturin
tieji JAV pilietybės, nuo 
sausio 1 iki 31 d., kaip ir 

.kiekvienais metais turi už
pildyti registracijos korte
lę, gaunamą kiekviename 
pašte ir užklijavus pašto 
ženklą įmesti laiškų dėžu
tėm Nuo registracijos atlei
džiami akredituoti diploma
tai ir tarptautinių organi
zacijų akredituoti asmenys.

Primename, kad asme
nys, neatlikę registracijos, 
gali būti nubausti.

FORGE HELP 
EXPERIENCED 
HAMMERMEN

Day and night shift available. 
Intervievving Dec. 26-27-28 
UPSON-WALTON CO. 

12500 Elmvvood Avė.
Cleveland, Ohio 41111

Equa| Opportunity Emplover M 'I 
(98-2)

BO1LER — FIREMAN
Local chemical plant of m«jor nailo
nai corporation ha* immediate open- 
ingH for a boiler• fireinun. Mušt have 
Blue Seal or Black Seai License. Good 
hourly rate, <-xcellent benefits.

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

For an appointment call 
Br. Beck 201-354-7006

TENNECO CHEMICALS
A TENNECO COMPANY

IN T ER M EDI AT L.S DIVISION 
830 Magnolin Avė. 

Elizabeth, N. J.

Equal Opportunity Emplover M/l
196 4»

Brangiai Motinai
A. A.

MARAI GEDGAUDIENEI
mirus Kalifornijoje, jos dukrai MIR
GAI PAŽEMĖNIENEI, sūnums: MIN
DAUGUI, KĘSTUČIUI ir VYKINTUI 
bei jų šeimoms, gilią užuojautą reiškia
me ir kartu liūdime

\VANTI.I) I.XPI.RIESI I I) 
FOUNDRY HELP 

MAINTENANCE ELECTRICIAN 
Mut» t have rleclrical kn«>wli-dye '■* 
machine circuilry N virinu m oider 
tu apply.

Also
CORE MAKERS 

MOLDERS 
STAND & AIR GRINDERS 

Stradv work & fringe d*.
APPLY 

THE WESTERN FDRY. CO.
Hil 17. «IN SI.

IIOI.l.AND. Mltll. 49423
(9b 4i

Ona ir Antanas Juodvalkiui 
Albina ir Alfonsas Norkui 
Leokadija ir Antanas Tverai 
Teodozija Trakvmienė

PACKAG1NG 
ENGINEER

ExcelJent opportumtv avoliomc with 
international manufacturer of chemi- 
cal» and metallurglcol products. Du- 
ties wlll Include the estoblisrment and 
Imdementatlon of pcckcamg proce
dūras to meet specinc marketing, pro- 
ductlan and shlopino reaulrements. 
Manufoctvring experlence or engmeer- 
Ing degree reaulred. Ouailfed applt- 
epnts shovld send detalled resume m- 
cluding salary reaulrements or apply 
in lobbv at:

Foseco, Ine.
ATT.: Director of Personnel 

20200 Sheldontfd. 
Brook Park, Ohio 44142

An Equal Opportunity Emplnvc.r

(1-2)

Balerina B. Barodicaitė ir aktorius L. Barauskas.
D. Vakarės nuotrauka

• SVEIKINTI Dirvos 
skaitytojus su Kalėdomis 
jau per vėlu, nes kai skiltis 
atsiguls į puslapį, Kalėdos 
jau bus praėjusios. Todėl 
visiems skaitytojams bei bi
čiuliams linkiu laimingų, 
turtingų bei kūrybingų 1974 
metų. Šventai tikiu, kad 
lietuvių menininkų kūrybiš
ki laimėjimai ir lituanisti
nis švietimas išlaikys gyvą 
lietuvių išeiviją. O lietuvių 
sukrauti materialiniai turtai 
greičiau padės Lietuvių Fon
dui pasiekti milijono dole
rių nejudomą kapitalą, pa
dės išmokėti Chicagos Jau
nimo centre, New Yorko 
Kultūros židinio, Clevelando 
naujųjų Lietuvių namų užsi
likusias skolas, pastiprins 
mūsų laikraščių ekonominę 
būklę, praturtins Balfo bei 
kitų mūsų labdaros organi
zacijų fondus.

• IŠ CLEVELANDO aero
dromo praėjusio gruodžio 2 
d. pakilęs lygiai 3 .vai. po 
pietų, tą pačią valandą 
sprausminis lėktuvas mane 
su kitais keleiviais nusodi
no Chicagos Midway aero
drome. Tai tiesiog stebuk
lai šiais modernios technikos 
laikais. Grįžęs į Chicagą dar 
galėjau nueiti į Tautiniuose 
namuose vykusį rašyt. Al. 
Barono pagerbimą ir po to 
dalyvauti Jaunimo centro 
metinėje vakarienėje. Apie 
rašyt. Al. Barono pagerbi
mą jau rašiau. Tuo tarpu į 
Jaunimo centro vakarienę 
su žmona ir drauge iš Tauti
nių namų važiavusiu žurn. J. 
Janušaičiu ir Dainavos an- 
smablio veteranu J. Paštu- 
ku pavėlavome. Ten jau 
buvo ką tik pasibaigusi ne
eilinė meninė programa. 
Apie ją pasakojo kiti, kurie- 
girdėjo. Profesionalės bale
rinos Birutės Barodicaitės, 
savo laiku šokusios V. Eu
ropoje, o dabar vėl sugrį- 
žusios į Chicagą, į amerikie- 
čių profesionalų baleto teat- 
rą^pasirodymas buvęs aukš
to meninio lygio ir žavėjęs 
ypač akademinę - intelektu
alinę publiką. Tuo tarpu 
akt. L. Barauskas V. Krė
vės ‘Dainoje apie arą’ ir 
žemaičių tarme atliktuose 
Kymantaitės - Vaičiūnie
nės parašytuose pasakoji
muose ‘Apie berną, kuris 
mergos ieškojo ir surado’, 
pagavo kiekvieno žiūrovo, 
kurių buvo apie 400, širdis. 
Pasisekimas buvęs stebėti
nas ir ovacijos didelės. Jau
nimo centro vakarienės ren-

giamos tam, kad išlyginti 
skolas susidariusias metų 
bėgyje už didžiųjų rūmų iš
laikymą. Jas rengiant, auko
jasi visa eilė žmonių, kaip 
šiemet kad darė O. Gradins- 
kienė ir kiti, įskaitant meni
ninkus, neėmusius honora
ro. Kiekvienas atvykęs į 
metinę vakarienę, užsimoka 
25 dol. Žinodamas, kad jo 
auka eina lietuvybės rūmų 
išlaikymui, svečias niekada 
nesitiki nei steiko vakarie
nei, nei prabangių gėrimų, o 
tik saldaus ar rūgštaus 
vyno,šalia lietuviškų dešrų, 
jautienos ar vištienos. Tokio 
stiliaus būna tos metinės va
karienės. Bet jau savo me
nine programa per daugelį 
metų jos neša visus kitus pa
našaus pobūdžio įvykius. To
dėl sveikintini dabartiniai 
lietuviai jėzuitai, kurių pir
mūnai kadaise įkūrė Vil
niaus universitetą, daug 
darbavosi, kad gyvuotų lie
tuviškas teatras ir kitos kul
tūrinio gyvenimo sritys, kad 
ir jie šiais laikais tokią pa
garbą atiduoda menui ir tik
rajai kūrybai, visada ją puo
selėdami. Kiek žinoma, šių 
metų vakarienė Jaunimo 
centrui davė apie 6,000 dol. 
pelno. O svečių tarpe buvo 
įvairių generacijų ir visokių 
įsitikinimų žmonės, sudarę 
gražią Jaunimo centro rė
mėjų šeimą.

♦ LAPKRIČIO 24 d. 50 
metų vedybinę sukaktį 
Chicagoje atšventė Emilija 
ir Stasys Balzekai, žinomo
jo muziejininko Stanley Bal- 
zeko Jr. tėveliai. Sukaktu
vininkas S. Balzekas, Lietu
voje buvęs kalvis, į JAV at
vyko 1912 m. Kiek padirbė
jęs kaip mechanikas, 1921 
m. įsijungė į automobilių 
biznį. 1926 m. atidarė sa
vąją automobilių parduotu
vę, išaugusią i didelę įstai
gą, dabar administruojamą 
sūnaus Stasio Jr. Šalia

Emilija ir Stasys Balzekai atšventę 50 m. vedybų sukaktj.

automobilio pardavimo įstai
gos glaudžiasi ir Balzeko 
Lietuviu kultūros muziejus, 
sukaktuvininko sūnaus įs
teigtas ir nuoširdžiai bei 
rūpestingai tvarkomas išau
gęs į gerai žinomą lietu
vių tautos istorijos bei kul
tūros reprezentavimo įstai
gą, pažįstamą daugeliui švie
siau galvojančių amerikie
čių. St. Balzekas Sr. kaip 
tik yra vienas iš to muzie
jaus fundatorių, o šalia 
savo materialinių turtų, abu 
sukaktuvininkai Balzekai 
gali džiaugtis išauginę sūnų 
Stasį, neeilinį lietuvių kil
mės amerikieti, pasiryžusį 
tėvų krašto istorijos bei kul
tūros tam tikrus aspektus 
ne tik išsaugoti jo sukurta
me muziejuje, bet galimai 
plačiau pristatyti ir ameri
kiečiams.

• SAVO laiku rašiau, kad 
Jaunimo centro vadovybė 
pasiryžo globoti ir lietuviš
kąjį teatrą Chicagoje. Jau 

turėjom J. Marcinkevičiaus 
‘Karaliaus Mindaugo’ ir V. 
Krėvės ‘Raganiaus’ spektak
lį - ne taip dažnai pasiekia
mo tikrojo teatrinio meno 
šventę, gi ateinančių me
tų sausio 12 ir 13 d. 
šiuo metu Jaunimo centro 
globojama jaunimo dramos 
studija, vadovaujamą jauno
sios kartos režisierės Ž. 
Numgaudaitės, scenos ram- 
pon išves okup. Lietuvoje 
gyvenančios dramaturgės 
V. PalČiauskaitės veikalą 
jaunimui ‘Spyruoklinis ka
reivėlis’. Veikalas dviejų 
veiksmu, jo pastatyme da
lyvauja 16 studijos dalyvių. 
Įdomu, kad studija įsikūrė 
ir per kelis metus egzista
vo nuoširdžiai remiama bei 
globojama LB Kultūros fon
do pirm, rašyt. Anatolijaus 
Kairio. Šiuo metu, A. Kai
riui iš pareigų pasitraukus, 
LB globa matomai nutrū
ko ir studija glaudžiasi po 
Jaunimo centro vadovybės 
sparnais.

• TUO TARPU Austra
lijos LB vadovybė parodė 
efektingesnį rūpestį mūsų 
menininkais. Sol. Aldona 
Stempužienė, man lankan
tis Clevelande, pasakojo, 
kad Australijos LB vadovy
bė ją pakvietė atvykti kon
certams pas Australijos lie
tuvius. Žinant, kad sol. A. 
Stempužienė yra pačiame 
kūrybiniame brandume, kad 
jos misija P. Amerikoje su 
komp. D. Lapinsku ir akt. L. 
Barausku buvo tikrai pasi
gėrėtina, Australijos LB va
dovų sprendimas pasikvies
ti solistę koncertams pas 
tenykščius lietuvius tikrai 
sveikintinas. Taip pat iš 
spaudos žinome, kad į Aus
traliją yra pakviesta ir ki
ta kūrybinga šių dienų dai
nininkė -- sol. G. Čapkaus- 
kienė iš Montrealio.

Skaitykit ir platinkit 
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