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RUSŲ KLAUSIMU
Nauja būklė verčia atsisakyti praeities

Vytautas Alantas Dirvos 
33 nr., atsiliepdamas į L. Do
vydėno str. “Solženicino še
šėlyje”, tarp kitko sampro
tauja: “...Bet kažin ar mes 
kartais ne per greitai užmirš - 
tame rusus buvus per 
šimtmečius vergijos nešė
jus ir mažesnių tautų išnau
dotojus? Ar ne Rusija buvo 
didysis tautų kalėjimas, ir 
ar ne toks ji tebėra ir 
šiandien... Ar, sakysime, iš
sivadavusi iš komunistų ver
gijos, Rusija ims ir pasakys 
pavergtom tautom: Dabar 
jūs laisvi!...”

Prieš keliasdešimt metų 
tokiom abejonėm galima bu
vo tik pritarti. Visiškai vis- 
tiek kas sėdėtų Kremliuje: 
caras, demokratai ar komi
sarai -- jų generalinis šta
bas primygtinai įrodinėtų, 
kad Lietuva jiems reikalin
ga strateginiai. Caro gene
rolai manė, kad Kauno tvir
tovė galėtų sulaikyti žygiuo
jančias vokiečių armijas. Jie 
nusivylė, tačiau tai nepri
vertė komisarų pakeisti sa
vo nuomonę ir vėl nusivil
ti - 1939 metais įvestos 
sovietų įgulos ir pasekusi 
pilna okupacija nesulaikė 
nei vienai dienai Hitlerio ar
mijų. Pagal tą pačią pase
nusią strateginę koncepci
ją Šiandien sovietai laiko

’SINDERIONAS’ NEW YORKE
Prieš kiek laiko čia buvo 

rašyta, kad Amerikoje pra
dėta ‘raganų medžioklė’ -- 
akcija, norint surasti čia gy
venančius buv. ‘nacių bend
radarbius ir kitokius karo 
nusikaltėlius’. Kiek patirta 
ši akcija turėjo paliesti ir 
keletą lietuvių.

Šiomis dienomis, kaip pra
nešė ‘Daily News’ savo š.m. 
balandžio 27 d. laidoje, New 
Yorko Immigration and Na- 
turalization viršininkas Sol 
Marks į savo įstaigą sušau
kė spaudos konferenciją, ku
rios metu įstaigos pareigū
nas F. Chapman padarė pra
nešimą, kaip vyksta anks
čiau skelbtos ‘raganų me
džioklės’ darbas.

Pareigūnas F. Chapman 
paskelbė šitokią ‘buv. nacių 
bendradarbių ir karo nusi
kaltėlių’ ieškojimo statisti
ką. Tam tikrų įstaigų pave
dimu, praeitų metų pabaigo
je New Yorkas buvo paskelb 
tas visų ieškojimų centru. 
Pagrindiniame sąraše buvo 
įtraukta viso 70 tokių ‘nusi
kaltėlių’. Apie 33 tokius as
menis jau esą renkamos ži
nios ir vedamas ‘‘aktyvus 
ir nuodugnus” jų praeities 
tyrinėjimas. 17 tame sąraše 
buvusių asmenų jau esą mi
rę. Du gyvena už JAV ribų, 
o 18 dar nesurasti ir 
daromas jų ieškojimas.

‘Spaudos konferencijos’ 
salėje buvę ir du Lenkijos 
žydai. Vienas jų, N at Sobel, 
tiesiog užsipuolęs Imigraci
jos ir Natūralizacijos įstai
gą, kodėl buvusi suteikta 
Amerikos pilietybė dviem 
‘tikriems karo nusikaltė
liams’, savo laiku Lenkijo
je buvusiems ‘nacių stiliaus’ 
policijos tarnautojams (čia 
jis juos išvardino pavardė
mis ir pasakė, kur gyvena; 
iš pavardžių atrodo, kad tai 
ukrainiečiai). Juk esą, dėka 
tokių ‘karo nusikaltėlių’, Len 
kijoje buvę išnaikinta nema
žiau 12,000 žydų. Ir jis pats 
vos vos gyvas išlikęs. Įrody-

VYTAUTAS MESKAUSKAS
20 divizijų paruošties stovy
je Vokietijos širdyje, prie 
Elbės.

Bet anksčiau ar vėliau 
kam nors iš pačių rusų 
turėjo ateiti mintis, kad tai 
absurdiška. Juk šiandien 
viena vienintelė amerikiečių 
raketa su Mirv užtaisu gali 
sunaikinti Leningradą, 
Maskvą ir Kijevą. Ir niekas 
negali būti tikras iš kur ji 
atlėks: Minnesotos pogrin
džio ar Atlante ar Šiaurės 
Led. Vandenyne pasislėpu
sių povandeninių laivų. Ži
nia, Maskvos generalinis 
štabas gali aiškintis, kad 
eventualiai niekas nedrįs 
pradėti atominio karo ir to
kiu būdu pakraščio valsty
bių okpuacija yra ir toliau 
prasminga bei reikalinga. 
Jei ne strateginiai, tai 
bent ūkiškai. Net mažytė 
Nepriklausoma Lietuva, ku
rios pragyvenimo standar
tas pagal Encyclopedia Bri- 
tanica buvo vienas iš žemiau
sių Europoje, leido pasi
džiaugti iki tol nepažinta 
prabanga sovietų karinin
kams ir kitiems pareigū
nams. Bet toji būklė, nepai
sant visų komunistų klaidų, 
po truputį keičiasi rusų nau- 

dai. Rusija tampa pramonin
ga valstybė. O pramoningos 
valstybės geriau išsiverčia 
be vergų ir kolonijų negu su 
jais ar jomis. Už tai kalba 
Vakarų Eurpos pokario isto
rija. Tiesa, prancūzams rei
kėjo generolo de Gaulle au
toriteto, kad tai priimtų ir 
... praturtėtų. Portugalams 
reikėjo pridėti dar dešimt
metį ar kitą ir ... karinio 
perversmo šiomis dieno
mis...

Vienu žodžiu, nūdienėje 
situacijoje jau sunku rasti 
strateginių ir ūkinių sumeti
mų pateisinti bet kur vergi
ją. Jau nekalbant apie mo
ralinius. Tiesa, su morale 
tarptautinėje politikoje ne
daug kur nuvažiuosi, tačiau 
visai paneigti jos vertės ne
dera. JAV marinų korpas, 
pavyzdžiui, per kelias valan
das galėtų okupuoti Libiją 
ir užtikrinti jos milžinišką 
naftos atsargą. Bet tai nebu
vo padaryta ne tik dėl sovie
tų eskadros buvimo Vidurže 
mio jūroje, bet ir dėl tokio 
žygio nepapuliarumo JAV 
visuomenėje. Skaitymosi su 
moralinėm vertybėm, žinia, 
netenka laukti iš Kremliaus 
valdovų, tačiau abejonių 
yra ir tenai. Chruščiovas 
pvz. pagal paskutinį Time 
prieš mirdamas gailėjosi ne
leidęs Sovietijoje pasirodyti 
Pasternako Dr. Živago ro
manui...

Visa tai nereiškia, kad 
mūsų tautos ateitis būtų la
bai šviesi. Rusų tauta gre
sia mūsų egzistencijai vien 
dėl jos didumo. Nors rusai 
šiuo metu pačioje Sovieti
joje tesudaro vos pusę gy
ventojų, jų įtaka yra labai 
didelė. Lygiai taip, kaip čia 
mes be jokios prievartos 
amerikonėjame, tas pats vy
ko ir vyksta Lietuvoje. Tūks 
tančiai lietuvių prieš pir
mąjį didįjį karą emigravo 
ne tiek dėl priespaudos kiek 
geresnio materialinio gyve

nimo ieškodami. Kai kurie 
atsidūrę gerai apmokamose

mui jis pateikė visą pundą 
1963 m. laikraščių iškarpų, 
sulig kuriais jau tada imigra
cijos įstaigai buvo žinoma 
tų asmenų praeitis. Nežiū
rint to, po trijų metų jiems 
buvusi suteikta Amerikos 
pilietybė. Į tokius užmeti
mus atsakė pats įstaigos vir
šininkas Sol Marks pareikš
damas, kad pilietybės sutei
kimo metu tiems asmenims 
“nebuvę jokių aiškių įrody
mų, kad jie būtų buvę pada
rę kokių nors karo krimina
linių nusikaltimų”.

Po to vienas žurnalistų 
paklausęs, kodėl buvusi su
teikta Amerikos pilietybė 
rumunų ortodoksų vyskupui 
Valerian Trifa, gyv. kur tai 
Michigano valstijoje. Juk, 
esą, imigracijos įstaigai bu
vę žinoma, kad tas vyksu- 
pas, dabar visų rumunų or
todoksų tikinčiųjų galva, ta
da dar tik studenčiokas, sa
vo laiku, bene 1940 m. pri
klausęs rumunų ‘Geležinei 
Gvardijai’ ir prisidėjęs prie 
tos gvardijos padarytų bai
sumų (o tai buvę dar ‘fa
šistinės Rumunijos’ laikais). 
Deja, kokie ‘baisumai’ jo bu
vę padaryti, nebuvo paaiš
kinta. Į tai atsakęs F. 
Chapman. Jis pasakęs, kad, 
prieš suteikiant vyskupui pi
lietybę, jis ‘buvęs investi- 
guotas, bet nerasta jokių jo 
inkriminacijos įrodymų. Ta
čiau įstaiga ir toliau renkan
ti apie jį įrodymus, jei tokių 
atsiras”.

Kaip matome, ši ‘spaudos 
konferencija’ virto tikru bib
linių laikų žydų sinedrio
nu, kur kiekvienas galėjo 
kaltinti kitą visai nesirūpin
damas, ar tie jo kaltinimai 
tikri, ar tik neaiškios prie
laidos. Ir išviso abejotina, 
ar leistina vienos rūšies pi
liečiams kelti neįrodytus kai 
tinimus prieš kitos rūšies 
piliečius viešumoje? Juk tai 
ne sinedrionas ir ne agita
cinis ‘pažangiųjų’ susirinki
mas. (ab)

Prof. J. Žilevičius su savo pagelbininku stud. R. Lapu naujos Muzikologijos 
archyvo patalpose Chicagoje. V. Noreikos nuotrauka

LIBANAS
Mažytis tai kraštas: 120 

mylių ilgio, 35 mylios pločio. 
Tas žemės gabalas padeng
tas kalnais, .kurių viršūnės 
siekia iki 8000 pėdų aukš
čio. Turistų prospektuose 
antru, sumažintu Paryžiumi 
libaniečiai vadina savo sos
tinę Beirutą. Apie pusant
ro milijono^gyventojų. Pusė 
jų krikščionys maronitai, ki
ti mahometonai. Žmonės 
ištvermingi, darbštūs ir ne
laimingi.

Kaip ir Pabaltijys, Liba
nas nuo amžių gulėjo ant di
džiųjų ir plėšriųjų tako. Li
banas turi margą praeitį. 
Teritorija tapo valstybe tik
tai po Antrojo Pasaulinio 
karo. Buvęs Prancūzijos 

vietose Rusijos imperijos 
pakraščiuose faktinai įsijun
gė į rusifikacijos darbą. Šian
dien Vilniuje daugumas lie
tuvių, jei turi reikalo kreip
tis į nepažįstamą, tai daro 
rusiškai, nes greičiausiai tas 
ir nemoka lietuviškai. Taip 
daryti verčia kasdieniai 
praktiški sumetimai. Tai 
jau tragedija, kuri nepasi
keičia nuo to ar rusai yra 
skriaudėjai ar geraširdžiai.

Sol. Aldona Stempužienė su sūnumi Linu atliekant lie
tuvių liaudies dainas Grandinėlės koncerte.

J. Garlos nuotrauka.

IOMBU ŽAIZDRE
RIMAS DAIGŪNAS

mandate kraštas, po Vichy 
vyriausybės krizės, 1941 
metais lapkričio 26 d. pasi
skelbė respublika. 1945 me
tais Libanas priimtas į Jung
tinių Tautų sąstatą. Tais 
pat metais Libanas įsijtfn- 

. gė į Arabų Lygą, kas auto
matiškai sujungė šią mažytę 
valstybę su didžiųjų arabų 
valstybių interesais. Tai ne
trukus teko realizuoti. Ka
da 1948 metais gegužės 
mėnesį Izraelis pasiskelbė 
esąs suvereni respublika, 
Libano kariniai daliniai įsi
veržė į Izraelio teritoriją. 
Invazija buvo koordinuota 
su kitų arabų kraštų karo 
veiksmais prieš Izraelį. Tik
tai 1949 m. kovo 23 d. Li
banas ir Izraelis pasirašė 
taikos sutartį, sienos buvo 
nustatytos, diplomatiniai 
santykiai užmegsti.

Vėliau į Libaną pradėjo 
plūsti arabai, pabėgėliai iš Iz 
raelio. Taip buvo pradėtas 
nesibaigiančių nesusiprati
mų židinys, koordinuotas 
su kitų arabų valstybių 
priešizraelinėmis nuotaiko
mis ir militariniais išsišoki
mais. Sekė karai, bombarda
vimai iš oro, valstybės sie
nų kaitaliojimai, bet Liba
nas šiek tiek išsiskyrė iš 
bendros Arabų Lygos poli
tikos. Bent pro formą buvo 
laikomasi 1949 metų taikos 
sutarties direktyvų. Tačiau 
pabėgėliai iš Izraelio, ka
ringieji kamikazi tipo diver
santai ir vėl smarkiai už
aštrino Izraelio ir Libano 
santykius. Tai įvelia šalį į 
visuomeninę depresiją, eko
nominę suirutę, pranašauja 
nestabilišką ateitį. Kur atsi
randa politiniai ir ekonomi
niai sunkumai, ten atkunta 
Maskvos jautrumas bėdų 
paliestam kraštui.

Tą prielaidą, kad drums
tame vandeny lengva žuvis 
gaudyti net nuogom rankom 
patvirtina sovietinės spau
dos dėmesys Libano proble
moms. Draugystės medaus 
mėnesiui su Sadatu išgaišus, 
Maskva nesidrovi sarkastiš
kai rašyti apie Libaną, nors 
šis yra antizraelinių nuotai
kų. Sovietinė sauda nori 
pristatyti Libaną kaip savo
tišką valstybinį nevykėlį. 
Pagal trafaretą tvirtinama, 
kad klasinė kova Libane ar
ti pabudimo. Turčių intere
sai trukdą taikiai proletaria
to egzistencijai. Dvarininkai 
išnaudoju jų žemių nuomi
ninkus. Valdantieji sluoks
niai, buržuazija, nesirūpina 
žmonių gerove. Etc., etc.

Žmonių nerimo priežastis, 

tvirtina sovietų spauda, nė
ra agresiniai Izraelio puldi
nėjimai, nėra trintis tarp 
libaniečių bei Pąleistinos pa
bėgėlių, bet socialiniai ša 
lies gyventojų poreikiai.

Toks tvirtinimas nuneigia 
‘buržuazinės’ spaudos pra
nešimus, kad trintis tarp 
libaniečių ir Palestinos pa
bėgėlių daugelio negerovių 
šaltinis. Mat, nereikia už
miršti, kad į Libaną subėgo 
beveik 800,000 arabų iš Izra
elio teritorijos. Tokia masė, 
dėl savo nenoro įsijungti į 
Libano gyventojų masę, dėl 
noro laikytis separatiškai, 
nuolatos kurstyti savitarpy 
neapykantą Izraelio valsty
bei, yra tarytum kylys Liba
no gyventojų masėje. Abori
genai nori taikaus gyveni
mo; 800,000 pabėgėlių iš Iz
raelio reikalauja šventojo 
karo prieš Izraelį. Savitar
pės anitaptijos akivaizdžios. 
Sovietų spauda tą faktą nu
neigia.

Kaip ir visur, taip ir Liba
ne, ‘draugystės’ metais su 
arabų kraštais Maskva suge
bėjo priversti Beirutą 1970 
metais legalizuoti Libano ko
munistų partiją. Komparti
jai iš karto teko sunki ko
va su išpopuliarėjusią Liba
ne socialistų partija. Dabar, 
arabų - sovietų santykiams 
gerokai atšalus, Libano kom 
partija veda nelengvą kovą 
dėl išlikimo. Viltys dedamos 
į ... proletariatą.

Tokiu titulu Maskva vadi
na Libano miestuose didė
jantį pramonės darbininkų 
luomą. Čia sovietų spauda 
klaidina savo skaitytojus. 
Kaip tiktai šis pramonės dar 
bininkų luomas, tvirtina va
kariečių šaltiniai, sudaro 
pasiturintį elementą: jie už
dirba daugiau, jų gyvenimo 
sąlygos lengvesnės už dva
rų kumečius.

Kaip ir kiekviena demo
kratija, Libanas turi savo di
džių sunkenybių. Geografi
nė padėtis, gyventojų mul- 
tirasiškumas, dažnas religi
nis jų tarpe antagonizmas -- 
tai vis reformų reikalingi 
reiškiniai, šalto proto svars- 
tybos. Tas įdomus faktas, 
kad iki šiol laikomasi 1949 
metų taikos sutarties su Iz
raelio, rodo, kad Beiruto po
litikams netrūksta politinės 
ekvilibristikos gabumų.

Dabar Maskva metė ant 
stalo savo kozyrius. Komu
nistų partijai Libane paveda 
ma parodyti savo ragus. Jie 
turi aštrinti socialinius kon
fliktus ir kaltinti demokra
tinę santvarką, bei jos ri
kiuotojus, visa litanija nege
rovių. Specifiški arabų rei- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Australijos padangėje
«■■■■*■■■■■■■■■■■ ANTANAS LAUKAITIS

Antanas Laukaitis prie nušautos kengūros.

Dvidešimt penkeri metai
Balandžio pabaigoje ir aš 

turėjau progos atšvęsti savo 
pirmąjį tokį “Sidabrinį Jubi
liejų". Suėjo lygiai 25-ri 
metai, kaip aš atvažiavau į 
šį tolimąjį ir, tada dar taip 
mažai žinomą Australijos 
kraštą. Tas laikas taip 
greit, taip įvairiai ir taip 
įspūdingai prabėgo. Rodos, 
dar tik vakar palikus pokari
nę Vokietiją, atsiradau man 
irgi tada visai nežinomoje 
Italijoje, gražiajam Neapo
lyje. Pereinamoji stovykla, 
kaip ir visur. Žmonių daug, 
apelsinų ir itališko vyno 
taip pat nemažai, o maka
ronų, makaronų, net po tris 
kartus per dieną, todėl ne
nuostabu, kad nuo tų dienų 
Italijoje, dar ir dabar viso
kiausių makaronų esu pil
nai atsivalgęs. Tuoj pat atsi
randa ir vietinių lietuvių,

A. Laukaitis išsiruošęs į 
medžioklę...

Libanas...
(Atkelta iš 1 psl.) 

kalai, kuriais pagrįsta Ara
bų Lyga (jos sudėtyje Li- 
banasO, privalo būti ignoruo
jami. Mažytei valstybei ‘at
gimti’ Maskva turi savo tra
dicinį receptą: socialinis an
tagonizmas, klasių kova, 
pilietinis karas. Tai, aišku, 
utopinis receptas. Demo
kratijos sargai pasaulyje ne
leis politiniam ekstremizmui 
paversti Libaną Fidelio Cast 
ro Kuba prie Viduržemio 
jūros. Nedidelės apimties 
militarinė invazija gali pa
stoti kelią maskvinei utopi
jai. Tam precedentas susi
darė 1922 metais, kada pran
cūzų invazija uždėjo savo 
mandatą teritorijai ir Tautų 
Sąjunga legalizavo tą man
datą.

Kol demokratinės pajėgos 
budriai stebės Libano vals
tybinę evoliuciją ir atskirs, 
kas ten yra lokalinio pobū
džio, kas pakvimpa Maskvos 
mandato projektais, Libanas 
galės darbščiai ir taikiai 
tvarkytis savo sienose.

Prie savo palapinės ant 
motociklo su draugu...

su Zigmu Degučiu, dabarti
niu Chicagos žinomu foto
grafu ir mūsų įvairių laikraš
čių foto bendradarbiu. Užsi
mezga graži draugystė, krep 
šinio rinktinė lageryje ir 
Neapolyje, įvairios rungty
nės, gastrolės, vaišės ir vis
kas, viskas nauja, nauja - 
itališka. Sportininkams da
roma atskira virtuvė, su
kombinuojama išėjimai į 
miestą, karštos itališkos 
rungtynės ir pirmą kartą 
pamatau, kad futbolo aikš
tė yra apsupta vandens grio
viu ir krepšinio aikštelės 
- aukšta pintų vielų tvora, 
pro kurią įleidžiama tik žai
dėjai ir teisėjai, kai visi ki
ti yra kitoj tvoros pusėj. 
Italijoj praleistos penkios sa 
vaitės, dėka vietinių lietu
vių ir krepšinio, sukelia ir 
dabar gražiausius atsimini
mus.

Ir štai ateina išplauki
mo diena. Laivas ameriko
niškas, buvęs karo ligoni
nės tarnyboje. Daiktų kaip 
ir nėra, nes kas ir buvo at
sivežta, pasiliko Neapolyje, 
italų spekuliantų ranko
se. Lengva ir smagu, pagal
vojus, kad šitojoj Australi
joj ir drabužių beveik ne
reikia. Banguojanti jūra, dar 
ne neišplaukus, susirgdina 
nemažai žmonių ir jų tarpe 
daugumoje žydų. Kelionė 
buvo linksma ir įdomi, nors 
man savanoriškai teko virė- 
jauti laivo įgulos atskiroje 
virtuvėje, todėl, atplaukus į 
Australiją, aš ir vėl jau bu
vau turtingesnis už savo 
draugus.

Po 29 dienų plaukimo per 
Sueso kanalą, pagaliau atsi
randame Sydnėjaus uoste, 
kur ir vėl, jau anksčiau 
čia atplaukę lietuviai, mus 
sutinka, vaišina, duoda pata
rimus ir gąsdina su gyvatė
mis, vorais ir kitais Austra
lijos gyvūnais. Sydnėjuje 
laivą pakeičiame traukiniu ir 
atsirandame Bathurst’o per
einamoje stovykloje. Čia 
gauname visus naujus dra
bužius, batus ir net po skry
bėlę, gerą maistą ir dar po 
5 šilingus savaitėje, kas tais 
laikais buvo nemaži pinigai. 
Tuoj pat ir vėl krepšinis, 

išvykos po aplinkinius mies
tus ir pagaliau paskyrimas 
mano draugo Rimo Gasiūno 
(gyvenančio dabar Chica
goje) ir manęs į Pietų Aus
traliją. Pakeliui, viename ne 
mažame mieste, pasiliekame 
mes nuo viso transporto ir 
lietuvius pirmą kartą atsto
vaujame didžiuliame krepši
nio karnivale. Įspūdžių, įs
pūdžių, negali net susigau
dyti visose australiškose 
naujovėse, tačiau ir dabar 
dar negaliu pamiršti, kai po 
vienų rungtynių, aš buvau 
vienos merginos pakviestas 
į jos namus vakarieniauti. 
Pasirodo, jos tėvai buvo to 
miesto turtingiausi žmonės 
- milijonieriai. Namai kaip 
pilis, o aš tik su sportiniu 
treningu. Susėdam prie di
džiulio stalo valgyt, man 
tada neįprastoje žvakių švie
soje. Visur matosi praban- 
giški indai, puikus stalo pa
dengimas, o aš, pasižiūrė
jęs prieš save gulinčius po 
tris įvairaus dydžio šaukš
tus, šakutes ir peilius, net 
nežinau nuo ko pradėti. 0 
ką kalbėti apie kristalinius 
stiklus. Tačiau, pamačius 
mano sumišimą, padėtį iš
gelbėjo mano naujosios drau
gės močiutė, garsiai pasaky
dama, kad sportininkams 
yra viskas galima ir tyliai 
pakušdėdama, kad aš im
čiau tai ką ji ima ir bus vis
kas gerai. Taip ir buvo ir ga
le vakarienės ir po to, pasili
kome geriausi prieteliai.

Pagaliau po savaitės sava
vališko vėlavimosi atsiran
dame Adelaidėje, iš kur po 
visos nakties plaukimo lai
vu, atsiduriame “Cape Ca- 
tastrophe” ir iš ten, po ilgo
kos kelionės traukinuku (mū 
sų pavadintu ‘Kukuška’) iš
meta mus tikrame ‘bushe’. 
Taip sau ir pagalvoju į ko
kią gi ‘peklą’ aš čia papuo
liau. Prisistato australas ir 
nuveda mus į netoliese esan
čią palapinių stovyklą. Vaiz
das tikrai baisus, ypatingai 
po tų puikių priėmimų, ku
riuos turėjom bežaisdami 
krepšinį. Po kiek laiko 
grįžta ir darbininkai. Vei
dai nudegę, daugelio mos
kitų tinklelių apdengti, dul
kėti, panašūs kaip į kalinių, 
nors sveikata spindi iš jų jau 
nų akių. Atsiranda ir lietu
vių, kurie mus ir paima į 
savo žinią, pasakoja, vaiši
na ir duoda pirmąsias infor
macijas, nes jau rytoj ir 
mes važiuosime dirbt. Pasi
rodo, čia gyvena apie 100 
darbininkų, kurie tiesia di
džiulius vandens vamzdžius 
gilyn į Australijos dyku
mas, nes po karo, buvę ka
reiviai gauna labai palankio
mis sąlygomis žemės, ku
riasi ūkiai ir visko ko trūks
ta, tai vandens. Pažiūrėjęs 
į aplinkinius smėlynus, aš ne 
galėjau patikėti, kaip juose 
kas nors galėtų augti, ta
čiau vėliau įsitikinau, koki 
puikūs kviečiai šiose smil
tynėse išauga.

Prasideda dviejų metų 
privalomos sutarties vykdy
mas šiame dykumų žemės 
užkampyje. Milijonai mos
kitų, milijonai musių ir tik
ras pusė milijono triušių, 
kuriems net šovinių būdavo 
gaila, nes išėjęs su gera laz
da per valandą gali jų pri- 
simušti kiek tik nori. Bet ką 
gali daryti su jais. Už nu
šautą kengūrą iš farmerio 
dar kelis šilingus gaudavai, 
nes jos jiems pridarydavo 
milijoninės žalos, tačiau už 
triušius, kurie irgi būdavo 
labai žalingi ūkininkams, tai 
jau nieks nieko neduodavo.

Po kelių savaičių gyveni
mo čia, vietinių, daugiau ap
sitrynusių, aboridžinų viri
mo ir maisto pagaminimo, 
smėlio dulkių ir vasarą pra
gariško karščio 100-120 laips 
niai Farenheito, pradėjau tą 
Australiją keikti ir keikiau 
kiek tik galėjau ir kiek tik 
mokėjau. Daugumoje čia dir 
bo naujieji ateiviai, tačiau 
mūsų tarpe buvo ir austra

lų. Pradžioje mes nežino
jome kas tie australai yra 
ir ko jie čia taip vargsta. 
Pasirodo, kad tai buvo ma
žomis bausmėmis, berods, 
iki vienų metų, bausti kali
niai, pabėgę nuo žmonų, ne
moką joms pinigų ir t.t. Gi 
iš šios vietovės ir pabėgt ne
buvo įmanoma, nes atsira
dus šiaip taip Port Lin- 
coln miestelyje, kur buvo 
mažas uostas ir aerodro
mas, jau tokio pabėgėlio ar 
tai buvo australas kalinys, 
ar tai D.P-kas, laukdavo po
licija, kuriai paskambindavo 
mūsų stovyklos komendan
tas. Taip ir vėl atgal į 
dykumų palapines.

Artimiausias nuo mūsų 
stovyklos kaimelis, kuriame 
buvo vienas baras, pora 
krautuvėlių, šokių salė ir kt. 
radosi už 25 mylių ir ten mus 
su sunkvežimiu veždavo po 
algų, kas antrą šeštadienį. 
Tai būdavo šventė. Apsiper- 
ki, gerai alučiu, o jis toks 
skanus būdavo, visas smėlio 
dulkes nuplaudavai ir dar ke 
lionei ‘plionko’ -- pigaus aus
trališko vyno pasiimdavai, 
kol vieną kartą, grįžtant 
linksmiems namo, linksmas 
čekas šoferis per apsiriki
mą įjungė sunkvežimio dė
žės pakėlimo bėgį ir visus 
važiavusius, su visomis gė
rybėmis ir bonkomis iškra
tė ant kelio, pats sau toliau 
nuvažiuodamas. Tai buvo tik 
ras išgėrusių žmonių vini- 
gretas, išdažytas raudonu 
vynu. Gi čekas buvo tuoj pat 
perkeltas kitur, nes nuo ta
da jo gyvybė nebuvo verta 
kengūros kailio.

Kas mėnesį tame kaime
lyje būdavo katalikų pamal
dos ir šokiai. Pradžioje ap
linkiniai ūkininkai ir, ypatin
gai jų dukros, net nepažiū
rėdavo į mus. Pasirodo, jog 
jie visi galvojo, kad ir mes 
esame nubausti kaliniai, ta
čiau vėliau, išsiaiškinus su 
kunigu ir jam plačiai papa
sakojus apie mus, pasi
keitė ir australai pasidarė 
labai draugiški.

Gyvenimas pačioje sto
vykloje buvo nepavydėti
nas. Vasarą karšta, žiemą 
naktimis šalta. Ne vieną 
kartą bemedžiojant teko 
matyti miražus, kai oro ban
gavimas vasarą būdavo ko
ne visuomet. Dar Sydnėju
je, prigąsdinti su visokiau
siais vorais, gyvatėmis, skor- 
pijonais ir kitkuo, atvažia
vus čia, bijodavomės net ant 
žemės atsisėsti. O šių, mū
sų dykumų draugų, čia buvo 
užtenkamai. Iš vietinių abori 
džinų už vyno bonką, buvau 
gavęs dvi jaunas laukines 
kates, kurios vėliau taip pri
prato prie manęs, kad buvo 
mano geriausios draugės, 
mano didžiausios saugoto
jos. Tai buvo juodos, trum
pų kojų, ilgo liemens, nepap
rastai protingos katės. Nie
ko prie savęs neprisileis
davo, iš nieko neimdavo 
maisto ir naktį miegodavo 
mano palapinėje. Mes mie
godavome aukštose, nikeli
nėmis slidžiomis kojomis, 
lovose, kas apsaugodavo nuo 
pavojingų gyvačių ir vorų. 
Tačiau vorai, ypatingai nak
ties metu, būdavo tokie gud
rūs, kad palapinės sieno- 
'mis užlipdavo virš miegan
čio žmogaus ir nuo viršaus 
nukrisdavo ant lovos. Tam 
apsisaugot, palapinės pa
kraščiai būdavo ištepami 
specialiais nuodais, tačiau 
man ir tų nereikėdavo, nes 
mano katės, pamatę bent ką 
įtartino, jeigu pačios nega
lėdavo susitvarkyti, tai šok
davo ant mano lovos, prikel
davo mane ir galva parody
davo kur yra pavojus. Ne 
vieną kartą jos man atnešė 
per kaklus perkąstas gyva
tes, užmuštus didžiulius vo
rus ar skorpijonus. Tai buvo 
tokios puikios katės, kurios 
išsiskiriant taip staugė ir 
kandžiojo savo naujus šei
mininkus aboridžinus, ku
riems aš jas atidaviau, kad 

man net širdį skausmas su
spaudė.

Kalbant apie gyvates, tai 
jų čia buvo visokių, tiger, 
taipan, juodųjų, rudųjų ir ki
tokių, apie kurias reiks vie
ną sykį atskirai parašyti. 
Įdomu būdavo pavasarį ste
bėti mažą paukštuką, mū
sų vadinamą nykštuku, kai 
jis, panašiai kaip vokiškieji 
smingamieji ‘Štukų’ lėktu
vai, iš viršaus smigdavo į 
saulėje besišildančios gyva
tės galvą ir tiek ilgai-ją ka
podavo, kol pagaliau ją pri
baigdavo. Esu ir aš užmušęs 
ir nušovęs nemaži jų. Įdomu 
būdavo, kai suleisdavome 
mirtinai kovai didžiulį vorą 
su skorpijonu ir beveik kai 
su skorpijonu ir beveik vi
suomet voras nugalėdavo 
skorpijoną. Gi skorpijonas, 
padarius ugnies ratą apie jį, 
negalėdamas iš jo išbėgti, 
visuomet užriesdavo savo 
uodegą, kurios gale būdavo 
lyg ir aštri adatėlė su kuria 
kirsdavo sau į galvą, tuo 
pačiu išleidžiant mirtinguo
sius nuodus, nuo kurių per 
porą sekundžių jis būdavo 
negyvas.

Įdomios būdavo ir mūsų 
medžioklės, kai nušautų 
jaunų kengūrų tik uodegas 
pasiimdavom ir vėliau iš jų 
virdavom, tur būt skaniau
sias pasaulyje sriubas, tuo 
pačiu darant medžioklių 
pabaigtuves, kurios tęsda
vosi net po kelias dienas. 
Vėliau, su buvusiu biržie
čiu ūkininku, įsitaisiau ir mo 
tociklą ir tada prasidėjo 
truputį įdomesnis gyveni
mas, nors po kelių nelaimin

EKSKURSIJOS | 
LIETUVĄ

C

KAINA NUO $751.00
iš BOSTONO ar NEW YORKO

Dar yra likusių vietų sekančiose grupėse: 
rugsėjo 4, spalio 2 

ir
gruodžio 20

Šios grupės lankysis Leningrade, Vilniuje, Rygoje 
ir Helsinkyje.

Vykstantiems iš Chicagos — 112.00 
Detroito — 74.00 

Clevelando — 78.00 daugiau.
GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

NESIVĖLUOKITE!
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 

kreipkitės j

TR0S-ATL0T1C TKAVEL SERVICE
393 West Broadway, P. O. Box 116 

South Boston, Mass. 02127 
Tel. (617) 268-8764

Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ
(AIR KARES SUBJECT TO CHANGES)

V •Didžiausias k 
pasirinkimas 
pas vienintelį 
lietuvį kailininku 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINA 

c»

Tel. 263-5826
(įtaigos) ir
677-8489 (buto)

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

gų pasivažinėjimų ir įvažia
vimo naktį į jūrą pama
čiau, kad motociklas gali 
būti ir bushe pavojingas, 
todėl savo dalį perleidau 
kitam.

Netoli mūsų buvo ir ne
mažas abordžinų rezervua
ras, kai kiti vietiniai aus
tralai -- juodieji, gana var
gingai gyveno aplinkumoje. 
Negalėjo jie pirkti alkoho
lio, negalėjo jie nei į barą už
eiti, tačiau po algos, dau
gybė jų, ypatingai jaunų 
14-16 metų mergaičių, nes 
sulaukus jau 20 ir daugiau 
jos pasidrydavo storos ir 
daugiausiai be dantų, atsi
lankydavo vakarais į stovyk
lą vynelio pagerti, pabizniau- 
ti, nors už tai baltuosius 
gana smarkiai bausdavo, ži
noma, jei sugaudavo polici
ja, kurios aplinkui nei gy
vos dvasios nebūdavo.

Prisiminimai seka prisi
minimus ir iš jų tur būt ne
maža knyga išeitų, tačiau po 
18-kos mėn. šio pusiau ka- 
torgiško gyvenimo, gavęs 
atostogas, pabėgau į Sydnė- 
jų ir jau negrįžau, nors bu
vau policijos grąsinamas iš
trėmimu, kurio tada visai 
nebijojau. Šiandien gi, po 
25-rių metų džiaugiuosi gy
vendamas šiame nerūpes
tingai linksmame krašte, 
džiaugiuosi savo neblogu įsi
kūrimu, nebijodamas nei se
natvės, nei ligos ir taip pat 
džiaugiuosi, kad ir taip 
karšta Australijos saulė ne
pajėgė ir nepajėgs išdeginti 
mano prisirišimo ir meilės 
mano gimtajai Lietuvai.



1974 m. gegužės 3 d. DIRVA Nr. 35 — 3

THE LITHUANIAN 
NEVVSPAPER

Telephone: (216) 431-6344 
6807 SUPERIOR AVENUE. CLEVELAND. OHIO 44103

MAILING ADDRESS
P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CLEVELAND, OHIO « 
PUBL1SHED TWO TIMES A WEEK EVERY WEDNESDAY‘ AND 
FRIDAY BY AMERICAN LITHUANIAN PRESS RADIO ASS’N. VILTIS, 
INC. « SUBSCR1PTION PER YEAR 413.00 • SINGLE COPY 15 CENTS.

EDITOR VYTAUTAS GEDGAUDAS
ASSOCIATE EDITOR ALEKSAS LAIKUNAS

DIRVA IŠEINA TREČIADIENIAIS IR PENKTADIENIAIS • 
PRENUMERATA METAMS 413.OO, PUSEI METŲ 47.00 • ATSKIRO 
NUMERIO KAINA 15 CENTŲ « STRAIPSNIAI TRUMPINAMI IR 
TAISOMI REDAKCIJOS NUOŽIŪRA • NESPAUSDINTI STRAIPSNIAI 
GRĄŽINAMI TIK AUTORIAMS PRAŠANT o PAVARDE PASIRAŠYTI 
STRAIPSNIAI NEBŪTINAI IŠREIŠKIA REDAKCIJOS NUOMONĘ • UŽ 
SKELBIMŲ TURINI LR KALBA REDAKCIJA NEATSAKO.
REDAGUOJA: VYTAUTAS GEDGAUDAS IR ALEKSAS LAIKONAS

IZRAELIO BĖDOS (2)
Paruošties stoka paskutiniam karui

Vytautas Meškauskas

jęs Izraelio pašlijusią pa
dėtį. Jis pervedė savo da
linius per Suezo kanalą, už
ėmė jo vakarinio kranto 
dalį ir tokiu būdu atkirto 
Egipto 2-rą armiją, nužygia
vusią į .Sinajaus dykumą 
nuo tiekimo.

Toks vyriausybės spren
dimas sukėlė didelio nepa
sitenkinimo. “Kaip galima iš 
manęs reikalauti kad aš ture

DVASINIS NUOSMUKIS ŽUDO
JAUNIMĄ OK. LIETUVOJE

Sovietinė propaganda 
įniršusiai rėkia apie milži
nišką mokslo reikšmę “ko
munizmo statyboje”. Pagal 
propagandistų tvirtinimus, 
žmonės entuziastiškai sie
kia mokslo, klasės ir audito
rijos perpildytos. Žmonės, 
esą, supranta, kad tiktai, 
plačiai išsimokslinę, jie pa
statys naujos visuomenės 
rūmą.

Bet... propagandiniai ble
fai ir tikras gyvenimas slen-, 
ka atskirais takais. Sovieti- 
joje nėra mokslo, pažinimo 
sistemos, kaip tokią supran
ta ir kultivuoja laisvasis pa
saulis. Sovietinis mokslas 
yra “fifty-fifty”: pažintinė 
medžiaga ir “mokslinio ma
terializmo” doktrina. Ne
nuostabu, kad vienetai kar
tais gali prasimušti į moksli
nių žinių perfekciją, bet pla- 
čiausioji masė lieka pusiau 
analfabetais bet kurioje 
mokslinėje disciplinoje. Tai 
labai ryšku ir technikos 
moksluose. “Kiekvienas pri
tyręs darbininkas lengvai 
inžinierių apie pirštą apvy
niotų”, pareiškia gamybinio 
cecho viršininkas V. Šapo- 
valenka Vilniaus fabrike.

Kadangi mokyklos netal
kina studentui tapti aukš
tos kvalifikacijos specialis
tu, jaunimas -- arba baigia 
jas paskubintais tempais, 
arba ... vengia į tas mokyk
las stoti. Tie, kurie baigia 
‘puspecialistus’ gaminančius 
‘technikumus’, savo masės 
skaičiais talkina propagan
dai pasigirti dideliais abi
turientų prieaugliais. Bet, 
atėję į darbovietes, šie abi
turientai ilgai negali užimti 
aukštesnių postų ir turi ten
kintis, ‘juodadarbių’ etatais. 
Gi tie, kurie iš pradžios 
mokyklos stoja dirbti gamyk
lose, uždirba tiek pat, kiek 
uždirba ‘technikumus’ baigę.

Tokia sistema demorali
zuoja jaunimą. Todėl polin
kis vengti tariamai specia
lių mokslų pasidarė ok. Lie
tuvoje plačiu reiškiniu, nera
minančiu partinius veikėjus. 
Jaunime yra ryški tenden
cija nestoti į įvairių specia
lybių ‘technikumus’. Par- 
taktyvui ypatingai rūpi fak
tas, kad tuose ‘technikumuo
se’ nestudijavę jaunuoliai, 
neturi progų susipažinti su 
komunistiniais politiniais 
mokslais. Tokia jaunimo ma
sė pripildo gamyklas ir fab
rikus ir vis didina kadrus, 
kurie neturi supratimo ir 
nesidomi “marksizmo - leni
nizmo” doktrina.

Tas dvasinis jaunimo sto
vis panašus į pasyvią tautos 
rezistenciją. Politiniai bolše
vikiniai rėksniai įtikinėja 
jaunimą eiti į ‘technikumus’, . 
bet jaunimas pasitenkina ei
liniais darbais, kurie, at
lyginimo požiūriu, paken
čiami, ir išsisuka iš studen
to pareigos bent dešimtį va
landų savaitėje džiovinti sa
vo smegenis prie “mokslinio 
materializmo” doktrinų.

Pernai, Maskvai įsakius, 
ok. Lietuvoje siautėjo masi- i

nis ir priverstinis jaunimo 
įrašymas į vadinamas ‘vidu- 
riniasias’ mokyklas. Jauni
mas visaip išsisukinėjo, nes 
tos mokyklos, visų pirma, 
‘gilino’ marksizmo pažinimą. 
‘Viduriniųjų’ mokyklų prie
volė nepavyko. Dabar siekis 
paliko tas pat: nori įvaryti 
jaunimą į komunistinės in- 
doktrinacijos malūną. Ta
čiau ta mobilizacija prideng
ta kitu vardū: “siekite spe
cialybės!”.

Gamyklos ir fabrikai rei
kalingi ‘juodadarbių’, todėl 
vengdamas indoktrinacinių 
mokyklų, jaunimas eina ma
žiausiojo pasipriešinimo ke
liu: tampa ‘juodadarbiais’. 
Atlyginimas, palyginamai, 
pakenčiamas. Jokių kvalifi
kacijų nereikia. Bet čia sly
pi blogio šaltiniai. Nuo jau
niausiųjų savo gyvenimo 
dienų jaunimas įtraukiamas 
į sovietinei santvarkai bū
dingą “pareigų atlikimo ne
sąžiningumą”. Jauną žmogų 
pagauna aplikos įtaka, 
visuotinis apsileidimas, 
tavimas, ‘pravaikštos’, 
niaus kuro aparatūros 
mykloje per vienerius 
tus pabėgo iš darbo 1611 
jaunuolių! Kur jie pabėgo? 
Tiesiog į ‘lengvą’ valkatiš- 
ką gyvenimą.

Administracija, draugovi
ninkai, gamyklos pareigū
nai, kartais organizuoja ‘rei
dus’. Gaudo nedirbančius 
jaunuolius.

- Nesulaikysite! Nepatin
ka man darbas, nenoriu dirb 
ti gamykloje, - karštai įro
dinėjo dvidešimt šešerių me
tų darbininkė T. Taukin.

Jai antrina darbininkė E. 
Kaselytė:'“Moka mažai. At- 
siprašinėk, drebėk, šešta
dieniais dirbk...”

Komjaunimo Tiesa cituo
ja bent porą tuzinų iš darbo 
pabėgusiųjų pareiškimų. Vi
si jie iš ‘technikumų’ išsisu
kę, iš darbų pabėgę, daugu
moje nusikaltę kriminaliai, 
yra režimo sistemos ir prie
vartos sužaloti jaunuoliai. 
Kitose sąlygose jie būtų

Tai 
gir- 
Vil- 
ga- 

me-

Jaunieji Grandinėlės šokėjai.... J. Garlos nuotrauka

Kas atsitiko, kad spalio 
6 dieną 14 valandą prasidė
jęs karas, Izraelį užtiko ne
pasiruošusį? Vyriausybės pa 
skirta tam reikalui ištirti 
speciali komisija nustatė, 
kad didžiausia kaltė krito 
visuotinam įsitikinimui, kad 
arabai dar negali pulti. 
Jų kariuomenių koncentra
cija, tiesa, jau buvo paste
bėta spalio 3 d. Tačiau tai 
nebuvo pirmas sykis. Vien jau pašaukti atsarginius spa

lio 5 dieną -- skundėsi atsi
statydinęs štabo viršininkas 
Elasar -- jei to pačio spren
dimo nepadarė ir krašto ap
saugos ministeris, kuris tu
rėjo tokias pat informaci
jas, kaip ir aš’’.

Dajano atsisakymas atsi
statydinti privedė prie Gol- 
dos Meir vyriausybės atsi
statydinimo, Ieškant jai įpė
dinio, partijos bosai apėjo 
Dajaną. Jis atsidūrė gali
mų kandidatų penktoje vie
toje. Pirmavo buvęs ‘šešių 
dienų’ kare štabo viršinin
kas ir vėliau penkis metus 
ambasadorius Washingto- 
ne, Rabin. Jo santykiai su 
Nixono administracija yra 
labai geri, kas šiuo momen
tu izraelitams yra labai svar
bu. Rabin, net gali sakyti, 
buvo įsijungęs į Nixoną 
perrinkimo kampaniją, nors 
iš JAV žydų nedaug kas už 
Nixoną balsavo.

Tą pačią dieną, kai Ra
bin buvo partijos paskirtas 
bandyti sudaryti naują vy
riausybę, jo būvės padėjė
jas gen. Weizman paskel
bė savo raportą, rašytą 
krašto apsaugos ministeriui 
1967 m. lapkričio mėn. Ja- 
mes Weizmanas rašė, kad 
Izraeliui ruošiantis ofen- 
zyviniam šešių dienų karui, 
gegužės 23 dieną t.y. dvi sa
vaitės prieš karo pradžią 
jis buvo pašauktas į Rabino 
namus, kur rado štabo virši
ninką visai pakrikusi. Rabin 
sakėsi, beruošdamaš karo 
planus pridaręs daug klai
dų ir prašęs Weizmaną 
periimti jo pareigas. Vie
toje to, Weizmanas pašau
kęs vyriausią kariuomenės 
gydytoją, kuris davęs Rabi
nui raminančių vaistų. Ofi
cialiai buvo paskelbta, kad 
Rabin sunegalavęs nuo užsi- 
nuodinimo nikotinu. Weiz- 
mano dabartine nuomone, 
tas atsitikimas įrodąs, kad 
Rabinas negali dirbti sun
kiam spaudimui esant, at
seit, netinka vadovauti vy
riausybei dabartiniu mo
mentu. Nepaisant to, parti
jos bosai ir toliau liko 
nuomonės, kad Rabin vis- 
tiek yra geriausias iš galimų 
kandidatų.

Už jį kalba jo geri san
tykiai su Washingtonu bei 
faktas, kad jis pats yra gi
męs Izraelyje ir tokiu būdu 
tinkąs tautos suvienijimui. 
Mat, Izraelyje yra nemažas 
skirtumas tarp atvažiavusių 
žydų iš Europos ir čiabuvių 
bei atvažiavusių iš Azijos 
valstybių. Tų esą apie 1,3 mi
lijoną ir jie turi didesnį 
prieauglį. Apie 60°/o mokyk
lose esančio jaunimo yra 
Azijos kilimo, tačiau univer
sitetuose vyrauja ‘europie
čiai’, Azijos žydų kilmės 
studentai sudaro vos 4°/o. 
Iš 224 aukščiausių valdinin
kų tik 12 nėra ‘europiečiai’. 
Emigrantai iš Europos va
dovauja visam politiniam ir 
kultūriniam gyvenimui, kas, 
savaime aišku, nedžiugina 
iš Azijos valstybių kilu
sių. Be to, apie 12% Izraelio 
gyventojų norėtų iš jo vėl 

išvažiuoti. Visa tai kalba už 
tai, kad Izraelio laukia sun
kūs laikai. Ir leidžia supras
ti, kodėl nusivilta pasenu
siais vadais ir išgelbėjimo 
laukiama neiš kur kitur kaip 
tik karių luomo.

tik 1973 metais panašūs 
kariuomenių pasiruošimai 
buvo pastebėti 7 kartus, o 
nuo 1970 m. - net 17 kartu. 
Nepaisant to, krašto apsau
gos ministeris Dajanas įspė
jo savo kolegas, kaip papras
tai susirinkusius posėdžiui 
premjerės Goldą Meir vir
tuvėje, kad nežinia kas gali 
būti. Daugumas ministerių 
tačiau ūkiniais sumetimais 
pasisakė prieš dalinės mobi
lizacijos paskelbimą. Apie 
tai buvo kalbama sekančiom 
dienom -- ketvirtadienį ir 
penktadienį -- Dajanas pa
tarė mobilizuotis, tačiau to 
nereikalavo kategoriškai. 
Penktadienio vakare jis už
draudė kariams duoti atos
togas, kas buvo labai nepo
puliaru, tauta ruošėsi sekan
čią dieną švęsti Jom Kip- 
pur. šeštadienio rytą Daja
nas pats apskrido Suezo 
kanalą. Pagal patirtį arabai 
nemėgsta kariauti naktį, to
dėl kai iki šeštadienio spa
lio 6 dienos vidurdienio 
nieko neatsitiko, įsivyravo 
įstikinimas, kad nieko ir ne
bus. Be to, Dajanas skaičia
vo, kad Egipto pionieriams 
reikės bent visos nakties, 
kad pastatyti tiltus per ka
nalą, atseit, puolimo reiktų 
laukti negreičiau kaip sek
madienio rytą.

Egipto pioneriai tačiau kai 
kurios tiltus pastatė per 50 
minučių ir Izraelio gynėjus 
užtiko nepasiruošusius. So
vietų priešlėktuvinės rake
tų veiksmingumas buvo ant
ra netikėta staigmena. Spa
lio mėnesio karas, kuris dar 
rusena Sirijos pasienyje, Iz
raeliui kaštavo 2.500 gyvy
bių.

Vyriausybės komisija Da- 
janą išteisino, tačiau apkal
tino kariuomenės štabo vir
šininką Elasarą bei žvalgy
bos generolus Zeirą ir Gone- 
ną. Jie turėjo atsistatydin
ti. Dajanas išsigelbėjo gry
nai dėl politinių sumetimų. 
Goldą Meirs bijojo, kad su
bartas Dajanas pereis į deši
niųjų opozicijos partiją, į ku
rią jau įstojo generolas 
Scharon, savo žygiu išgelbė-

naudingi visuomenės nariai. 
Juos sužalojo maskvinė oku
pacija.

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

WE PA Y HIGHĖST RATES:
7%% — 4 yr. Certificates (Min. $10,000)

— yr. Certificates (Min. $1,000.00)

Mamber F.S.F.I.C., Waihington, D.C. Equal Opportunity Under
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SKIRPSTAS

Gegužės mėnuo -- lietuvių knygnešystės laimėjimo 70 m. 
sukaktis. Šiandien ypač tai minėtina, nes ir vėl mums kny
gos šviesa pritemo: tėvynėje svetima ranka skaudžiai 
užgniaužė laisvą mintį ir žodį,, ne tik suvaržė spaudą, bet 
dar veidmaniškumu ir melu priteršė anapus uždangos 
leidžiamus spaudinius. O svetur, laisvės šalyse mūsų knyga 
vos begyvuoja. Betgi aplinkybės gerokai skirtingos. Anuo
met, prieš šimtą metų, Rusijos priespauda mūsų tautą pa
vertė vien juodadarbiais skurdžiais, tačiau tie Nemuno ša
lies savamoksliai žemdirbiai ir amatininkai taip ilgėjosi 
kultūros šviesos - savos spąudos. kad net gyvybėm rizika
vo... Jie nešė iš Prūsų per šautuvais saugojamą sieną 
uždraustas knygas pavojų nepaisydami, ir platino visame 
krašte, o daugeliui teko nukentėti: kalėjimas, Sibiras, kiti 
net savo galva apmokėjo tautinės kultūros šviesą. Ir nuosta
bu, kad vargingi pusmoksliai tas kuklias knygeles mylėjo, 
kaip tikrą šventenybę brangino - po daugelį kartų skai
tė, idėjas dėmėjosi, išminties sėmėsi. Ir tuo būdu visa tauta 
pakilo, vienybėn susijungė į kovą už savo teises. Nors 
savos inteligentijos taip nedaug buvo, bet draudžiamoji 
knyga tūkstančiais plito žmonių tarpe.

• O kaip dabar? Tėvynėje viskas komunizmo replėm 
apžnybta. Net ir partiniu melu apterštą knygą lietuviai 
skaito, savą spaudą tebemyli ir - jau išmokę atskirti pelus 
nuo grūdų, tik priversti tylėti. Jie ne tik skaito, bet moka 
sąmonėje atsijoti melą nuo tiesos. Ir ugdosi neapykantą 
skriaudikui pavergėjui, ant sprando užsidėjusiam rusui ko
munistui.

Tačiau laisvės šalyse pasklidę lietuviai - praturtėję ir 
gausiai mokslus įsiragavę, akademikus tūkstančiais be
skaičiuoją - deja, savai knygai meilės nerodo. Mūsų pe
riodika stokoja ne tik skaitytojų, bet ir bendradarbių, o 
knygai vis sunkiau bepasirodyti. Dar veidmaniškai tei- 
sinamės: nėra laiko, knygos neįdomios, kalba persunki (nes 
nuo jos atpratome) ir tt. Jeigu rimtai pagalvotume, patys 
iš savęs gėdytumės, nes spaudos ir knygos stūmimas į 

paskutinę vientą rodo visuomenės kultūros labai žemą 
vardiklį. Nors paviršium jaučiamės dideli išminčiai ir 
mokame viską kritikuoti, gyvename kone karališkuose 
patogumuose, bet dvasioje daromės tikri elgetos, skur
džiai...

• Bent šiais knygnešių laimėjimo sukakties metais 
verta dar 'pajudinti žemę!’. Bent ta dalelė, kurie dar nepra
radę dvasios maistui skonio ir lietuviškai tebegalvojo
me, kurie pajėgiame tikrovę giliau įžvelgti ir istorinę knyg
nešių karžygystę suprasti - pasijudinkime iš miego ir išei
kime žygin. Kaip anuomet vos maž susipratėlių saujelė di
džiom pastangom visą tautą išbudino, taip ir dabar mums 
reikia pagailėti tos visuomenės daugumos, kuri jau ima 
nusigręžti nuo tautos kultūros versmių ir inertiškai įsilieja 
į bespalvę amerikonizmo masę.

Kas darytina? Visų pirma reikia įžvelgti nuosmukio prie
žastis. Kame buvo ligšiolinė mūsų klaida? Ar nereikia 
kurį kelio pabėgį pakeisti? Taip. Liaukimės dejuoti ir 
kartoti tą pačią nudilusią plokštelę: esą reikia, kad visuo
menė labiau pamiltų knygą ir spaudą, kad pirktų ir neštų į 
lentynas namuose. Gana tų skystų žodžių, o reikia jau 
darbų. Vien pirkti ir lentynoj padėti knygą - apgaulinga 
tezė. Tartum jei knygas išpirktame (iš pasigailėjimo au
torių ar kitokio snobizmo), tai ir mūsų kultūra pakiltų? 
Oi, kiek namuose knygų nupirktų (arba knygų klubo at
siųstų), dailiai padėtų, deja, neperskaitytų!Nėra laiko? Bet 
laiko pakanka dažniems baliukams, privatiems pasivaiši- 
nimams, kurie nuolatos konkuruoja tautinius renginius. 
Čia esminis plyšys: reikia knygas skaityti, jų turiniu jau
dintis, apie jas kalbėti, namie ir viešai diskutuoti, atlieptus 
rašyti! Kitaip mūsų visuomenės dvasinis nuosmūkis ne
siliaus ir būsime - neverti knygnešių herojinės aukos!...

Štai vienas akivaizdus pavyzdys. Vienas populiariau
sių mūsų dabarties poetų - Bradūnas. Ir dažnai leisdina 
savo kūrybą, ir vis premijom pagerbiamas, ir gyvu žodžiu 
su savo poezija pasirodo, ir kultūros laikraštį redaguoja, 
žodžiu, yra rašytojų viršūnėje. O paskiausia jo knyga Po
kalbis su karalium - gilaus turinio ir gabiai apvaldytos 
formos poezija, įspūdingi Vyt. Virkau piešiniai, ypatingai 
dailus leidinys ■■ vos 600 egz. tiražo... 0 net ir turinys ati
tiko sostinės Vilniaus ir Gedimino laiškų sukaktį, vadinas, 
ne kokia fantazijų abstrakcija, kuri būtų eiliniam lietu
viui mažai įdomi ar ką, o jautriai susieta su tautos gyvy
bės ištakom ir atremta į dabarties momento mūsų visuo
menės pulsą. Autorius dažnai leisdina savo knygas - 
gerai žino skaitytojų kiekį. Vos 600... Ar nesusigėsime? 
Ar nepasiryšime nuo žodžių ir dejavimų galop eiti prie 
darbų?
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TRIUKŠMINGAS LB VIDURIO
VAKARŲ APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS (2)

Pranešimus darė alfabeti
ne tvarka. Iš 16 veikiančių 
apylinkių atstovus atsiuntė 
tik 10 - pačios artimiau
sios.

Auroros apylinkės prane
šimą padarė Jablonskis. 
Apylinkė negausi, veikla 
silpna.

Bridgeporto - A. Būga. 
Apylinkė silpna, jaunimo ne
turi, į minėjimus nesilanko, 
sunku sudaryti valdybą, 
varganas darbas.

Brighton Parko - J. Šla
jus. Apylinkė gyva ir veikli. 
Gausi nariais. Ruošiami mi
nėjimai, daromi parengimai. 
Veikia mokykla. L.F. turi 
1000 dol.-

Cicero - A. Arštikytė 
(naujosios valdybos jauna 
atstovė). Apie praeities veik- Susirinkijne dalyvavo ir 
lą nieko neminėjo, bet metė 
žvilgsnį į ateitį. Palietė 
Naujienų redaktorius ir ko
respondentus dėl jų rašinių 
apie Bendruomenę.

East Chicagos - P. Indrei- 
ka. Apylinkė iškilmingai 
atšventė dvidešimtmetį. Or
ganizacinis sugyvenimas ne
blogas. Jei ir pasipešam, 
bet į bendrą darbą stojam 
visi. ALTa ruošia Vasario 
16 minėjimus ir visi jai talki
na. B-nė ruošia Motinos Die
nos, Baisiojo Birželio bei ki
tus minėjimus ir parengi
mus. Leidžiamas biuletenis, 
L.F. turime daugiau tūks
tantinės, o mūsų apylinkės 
kvota senai išpildyta su di
deliu kaupu. Jaunimas nesi
laiko vietoje, o mokslus iš
ėjęs išskrenda į ‘šiltesnius’ 
kraštus. Gerai veikia Reli
ginė šalpa ir yra įjungta į 
apylinkę.

Gage Parko - Stončie- 
nė. Negausi nariais, bet susi- 
klausimas geras. Rengia įvai
rius renginius ir minėjimus. 
Džiaugiasi kaimyninės 
Brighton Parko apylinkės 
parama.

Lemonto - Laukaitis. Apy 
linkė nėra gausi nariais, 
bet visi yra aktyvūs ir gyvi. 
Ruošiami minėjimai, pramo
giniai renginiai, remiama 
mokykla. Apylinkės valdyba 
vykdo įsipareigojimus ir 
gerbia aukštesnes valdybas 
(PLB, Krašto ir apygardos). 
Mokykla sulaukė šimtojo 
mokinio.

Darbętvarkėje numatytas 
laikas pasibaigė ir buvo 
padaryta pietų pertrauka 
(numatyta 45 min., bet už
truko visą valandą). Po per
traukos buvo tęsiami apy
linkių pranešimai.

Marąuette Parko -- VI. 
Velža (naujosios valdybos 
pirm.). Trumpai pastebėjo, 
kad buvo ruošti minėjimai, 
parengimai ir kt.

Melrose Parko - Juknelis. 
Apylinkė negausi, bet ruošia
mi minėjimai, parengimai ir 
kt. Veikia mokykla. L.F. 
turi 1000 dol.

Waukegano - Petroliūnas 
Apylinkė maža, bet rūpina
masi visais lietuviškais rei
kalais. Leidžiamas biulete
nis. Geri santykiai su kitom 
organizacijom ir geri ry
šiai su artimesnėm apylin
kėm.

Suvažiavime nepasirodė 
atstovai iš šių apylinkių: 
East St. Louis, Hot Springs, 
Kenosha, Milwaukee, Rock- 
ford ir Roselando.

DISKUSIJOS
Pirmininkaujantis V. Ka- 

mant’as pirmiausia leido 
• trumpus paklausimus ir tik 

dėl pirmininko pranešimo, 
bet to nusistatymo neišlai
kė. Atstovai pabėrė visą eilę 
jiems rūpimų klausimų. Dis-

ANTANAS JUODVALKIS 

kusijos nebuvo gyvos. Pla
čiau sustota ties Cicero 
ir Marąuette Parko apylin
kių klausimu. Petroliūnas 
apgailestavo, kad dalis at
stovų apleido salę ir prašė 
paaiškinti, kaip priėjo prie 
skilimo. R. Kronas pakarto
jo tuos pačius motyvus, ką 
pasakė ir darydamas meti
nį pranešimą: Buvo gautas 
pareiškimas su 40 (ar dau
giau) parašų, reikalaujant 
sušaukti susirinkimą. Valdy
ba susirinkimo nesušaukė 
ir laukė Garbės Teismo iš
aiškinimo dėl LB apylinkės 
nario sąvokos. Garbės Teis
mo atsakymas dar ir šian
dien negautas. Susirinkimą 
sušaukė V. Vakarų Apygar
da Krašto V-bos pavedimu.

pirm. J. Gaila. Susirinkimo 
dalyviai dviejų trečdalių bal
sų dauguma išreiškė valdy
bai nepasitikėjimą. (Valdy
ba buvo kviesta, bet susirin
kime nedalyvavo). Išrinkta 
naujoji valdyba yra skaito
ma teisėta.

Pirmininkaujantis V. Ka- 
mantas pridėjo, kad paduo
tas Garbės Teismui skundas 
nesustabdo apylinkės veik
los.

Ingaunis pasiteiravo, ko
dėl yra nutrauktas piniginis 
vajus lituanistinėms mokyk
loms šelpti. R. Kronas paž
adėjo ateityje daugiau rūpin 
tis finansais.

Juodvalkis kreipėsi į bū
simą Apyg. Valdybą, kad 

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

FIRMOS

EXPRESS & TRUEI. AGElfCY, 
Ine.

(Licensed by Vnęšposyltorg) Te> (212)581-6590
VYRIAUSIA ĮSTAIGA (212) 581-7729

PAI'kAGE

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

PACKAGE EXPRESS i 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.

MŪSŲ SKYRIAI:
ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street___________
BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street_____________
BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue__
BUFFALU, N. Y. — 701 Fillmore Avenue ___________
CH1CAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue ...____
CH1CAGO. ILL. — 1855 West 47 Street..........................
CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 St. ....................
CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue__
DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue____
FARMINGDALE, N. J. — Free;voo<l Acres, Rt. 9____
HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue . 
HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avenue.........
LOS ANGELES, CALIF. - 159 So. Vermont Avenue .
NEVVARK, N. J. — 378 Market Street.................... ..........
NEW YORK, N. Y. — 78 Second Avenue ......................
NEW YORK, N. Y. — 141 Second Avenue___________
PHILADELPHIA, PA. - 631 W. Girard Avenue.........
RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue . ....................
SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue............ .
SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street ...
TRENTON, N. J. — 1152 — Deutz Avenue__________
UTICA, N. Y.— 963 Bleecker Street..............................

♦ 
i

dėtų naujų pastangų tarpu
savio nesutarimams likvi
duoti. Gal būtų tikslu sušauk 
ti naują susirinkimą ir 
išrinkti naują valdybą.

Valinskas paaiškino, kad 
prieš metus Marąuette Par
ko apyl. susirinkimas juos 
išmetė iš valdybos. Jie me
tus kantriai laukė ir pasta
rajam susirinkime dauguma 
dalyvių anuos nušlavė ir iš
rinko naują valdybą. Prie ko 
prieisim, jei dabar dar rink
sim trečią valdybą?! Tegu 
anie laukia ir po metų, jei 
jų bus dauguma, galės iš
rinkti savo valdybą.

Jasaitis klausia, ar mūsų 
didžiausia Donelaičio lit. mo
kykla yra už bendruomenės 
ribų? Į šį paklausimą atsa
kė Plačas, kad tai priklau
so Švietimo Tarybai, o jis 
esąs tik Apyg. Švietimo ko
misijos pirmininkas ir nieko 
negalįs pasakyti.

Gautas pasiūlymas nu
traukti diskusijas ir eiti 
prie Valdybos rinkimų. Pir
mininkaujantis V. Kamantas 
pasiūlė balsuoti ir daugu
ma pasisakė už pasiūlymą.

VALDYBOS RINKIMAI

R. Kronui pasiūlius valdy
ba renkama iš 7 narių. 
Nominacijų komisijos buvo, 
pasiūlyta į valdybą šie 7 as
menys: D. Dundzilienė, M. 
Jakaitis, R. Kfonas, A. 
Šimkus, F. Valinskas, S. Jo
kūbaitis ir A. Šatas.

Susirinkimas pridėjo K. 
Laukaitį.

Daugiau kandidatų neatsi
radus sąrašas buvo uždary
tas ir išdalinti balsavimo 
lapeliai. Vėliau, suskaičia
vus balsus, į valdybąišrink- 
ti visi pasiūlytieji, išskyrus 
S. Jokūbaitį, kuris liko 
kandidatu. Jokių staigmenų 
nebuvo, nes išrinkti visi tie, 
kurie buvo surašyti lapelyje 

ir saviškiams dalinami.
Į Kontrolės komisiją per

rinkti tie patys: A. Būga, K. 
Dočkus ir V. Šilas.

Grįžtant prie nutrauktų 
diskusijų Juodvalkis iškėlė 
mokyklinio vadovėlio ‘Mū
sų nameliai brangūs’ naudo
jimą mokyklose. Spaudoje 
plačiai buvo išnagrinėtas ir 
patarta jį iš mokyklų išimti. 
Kaip galėjo toks vadovėlis 
praeiti pro Švietimo Tarybą 
ir gauti aprobatą? Kur čia 
šuo pakastas?

Plačas, atsakydamas į pa
klausimą, pastebėjo, kad va
dovėlis buvo verktinai rei
kalingas mokiniams. Buvo 
spausdinamas Romoje, Itali
joje. Neaišku, kaip pateko 
tokios nuotraukos. Buvo 
sustabdytas, taisytas, bet 
nesant geresnio, naudoja
mas. Laidai išsibaigus, bus 
pataisytas, papildytas ir be 
trūkumų išleistas.

Einamuosiuose reikaluose 
girdėjau, kad buvo kalba
ma, bet buvau užimtas re
zoliucijų komisijoje ir ne
žinau nei kas, nei apie ką 
kalbėjo. Prašau skaitytojus 
atleisti, kad šią dalelę tunu 
išleisti.

Rezoliucijų komisija buvo 
sudaryta iš Ardžio, Jakaičio, 
dr. Razmos ir Juodvalkio. 
Bubo pasiūlytos trys rezoliu
cijos ir susirinkimo 
priimtos.

Susirinkimas buvo 
tas tautos himnu.

Susirinkimas užsitęsė 6 
valandas su 1 vai. pietų per
trauka.
BAIGIAMOSIOS 
PASTABOS

visos

baig-

Pradžioje, kaip minėjau, 
daliai atstovų apleidus susi
rinkimą, nuotaikos buvo la
bai nemalonios, nors kai kas 
aiškiai džiūgavo ir net ‘bau
bė’. Ištikrųjų, nei vieniems

----- 435-1654
— .342-4240
___ 467-6465
___ 895-0700
----- 486-2818
......376-6755
____ 925-2787
____771-0696
____ 365-6780
____ 363-0494
____ 365-6740
____ 249-6216
____ 385-6550
____ 642-2452
____ 674-1540
.-...475-7430
___ 769-4507
____ 381-8800
____ 257-6320
____ 475-9746
____ 392-0306
____ 732-7476

Detroite balandžio 20 d. šv. Antano bažnyčioje susituokė 
Alfonso ir Elenos sūnus Linas su Edvardo ir Emilijos Rėk- 
lių dukra Vida. Nuotraukoje abu jaunieji.

J. Gaižučio nuotrauka.

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
- ANTANAS GRINIUS

Velykose studentai Kultū
riniame Centre turėjo su
rengę šokius ir talentų pa
sirodymus. Pasirodyme I 
vietą laimėjo studentų ok
tetas “Vakaro Garsai”. Šo
kiams grojo Rimas Kasputis 
ir Andrius Čerškus.

***
Jonas Urbonas ir stu

dentas Viktoras Nakas pri
imti į Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungą. Jonas Urbonas 
spaudoje bendradarbiauja 
nuotraukomis ir korespon
dencija. Viktoras Nakas 
bendradarbiauja spaudoje ir 
yra laimėjęs Daužvardžio 
fondo premiją.

***
ALRK “Lietuvių Balsas” 

balandžio 7 d. susirinkime 
sekretorių išrinktas Juozas 
Lesčinskas ir rašant korės-

nei kitiems tuo nereikėtų 
džiaugtis. Iš šios nesantai
kos pasinaudos tik trečia
sis, kuris ir laukia, kad mes 
vienas kitą vandens šaukš
te paskandintumėm.

Susirinkimo pirmininkas 
V. Kamantas nebuvo neut
ralus, bet aiškiai stovėjo 
savųjų pusėje, nors susirin
kimą vedė šaltai ir taktiškai. 
Pačioje pradžioje buvo gali
ma bandyti kivirčą likviduo
ti be didesnės žalos, bet nei 
Apyg. pirm. R. Kronas, nei 
pirmininkaujantis V. Ka
mantas neparodė nė men
kiausio ta linkme ženklo. 
Laikytis nevykusių įstatų 
raidės, įstatų, kurie jau 
Bendruomenę baigia suskal
dyti, yra nelogiška ir negy
venimiška. Artimiausioje 
Tarybos sesijoje šie įstatai 
turėtų būti peržiūrėti ir pri
taikinti gyvenimui. 

pondenciją netyčiomis prą- 
sileido.

♦**

Jūrų šaulių ‘Švyturio’ kuo 
pa balandžio 20 d. Lietuvių 
Namuose turėjo surengusi 
savo tradicinį pavasarinį ba
lių su šokių konkursu. Kon
kurso komisiją sudarė: Ona 
Vitkienė, Julija Bliudžiuvie- 
nė ir Antanas Sukauskas. 
Konkurse premijas laimėjo. 
Šokant polką pirmą vietą 
-- Rimša Antanas ir Sku- 
rulienė Berta, antrą vietą -- 
Atkočiūnas Vincas ir Tely- 
čėnienė Ada ir trečią - Acus 
Jonas ir Kulbėkienė Vera. 
Valsą šokant laimėjo: I vie
tą Vincas Atkočiūnas ir Ada 
Telyčėnienė, II vietą -- Ju
lius Rimkūnas ir Gabrelė 
Rimkunienė ir III vietą -- Jo
nas Balsys ir Angelė Šukie
nė.

Tango šokant laimėjo: I 
vietą Algis Macionis ir Mabli 
Macionienė, II vietą Ona ir 
Liudas Seleniai ir III vietą -- 
Petras Bliudžius ir Angelė 
Šukienė.

Vaišino ir svečius aptar
navo: V. Kulbokienė, V. Šul- 
čienė, L. Banaitienė, A. Ka
valiauskienė, Č. Karbaliaus- 
kienė ir parengimų vado
vas J. Kinčius. Dalyvavo 
netoli 100 svečių.

TURRET LATHE 
OPERATOR 
MACHINIST 

First and second shift, full and 
part time. Company paid 

benefits.
THE THOMPSON 
CORPORATION 
5201 Richmond Rd.

Bedford Heijjhts, Ohio 
216-292-7300 

(34-35)
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MARGUČIO KONCERTO CHICAGOJE ISPŪDŽIAI
Radijo valandėlės Margu

tis sumanymai ir įvairūs pa
rengimai pastaruoju laiku 
Chicagoje susilaukia nemažų 
pasisekimų. Petras Petru
lis -- radijo valandėlės va
dovas suranda vis ką nors 
naujo, negirdėto. Jo suruoš
tas trijų solisčių koncertas 
Chicagoje, sutraukė pilną 
Jaunimo centro salę klausy
tojų, kurie turėjo progos pa
bendrauti su mūsų jaunai
siais menininkais. Per spau
dą ir radiją pravesta sko
ninga reklama neapvylė 
klausytojų. Tik keletas prieš 
koncertinių pastabų spaudo
je ^įpie šešiolikametę dai
nininkę Pakalniškytę, kuri 
jau suskubo surinkti apie 
200 aukso ir sidabro meda-

Sol. Anita Pakalniškytė.
D. Vakarės nuotrauka

ANTANAS NAKAS

lių už savo dainavimą, 
ir daugybę pripažinimo dip
lomų, mane pribloškę, nu
teikė liūdnai, pradėjo svaig

Smuikininkė Brigita Pumpolytė ir akompaniatorius 
muz. D. Lapinskas. D. Vakarės nuotrauka

ti galva ir pakilo kraujo spau 
dimas iš baimės, kad nepa
jėgsiu teisingai įvertinti dai
nininkės gabumų ir dėlto į 
koncertą nenorėjau eiti. Bet 
koncerto organizatoriaus pa
drąsintas visgi nuėjau ir ne
buvo jau taip blogai. Šios 
trofejos ateities dainininkės 
karjeroje, be abejo turės 
reikšmės, o dabar džiaugs
mas jai pačiai ir jos tė
vams.

Dainininkė pradėjo pro
gramą padainuodama ariją 
iš “Figaro Vestuvės”. Ta
čiau mano dėmesį iškarto 
patraukė ne tiek daininin
kė, kiek akompaniatoriaus 
Lapinsko, jautrus, mozartiš- 
kas akompanimentas, kuris 
ir kituose koncerto nume
riuose solistus lydėjo, tik la
bai retai kur pasiduodamas 
egzaltaciniai pagundai.

Gal norėdama daugiau 
įtikti Chicagos publikai, dai

nininkė Pakalniškytė savo 
pirmam pasirodymui pasi
rinko labai margą progra
mą. Net ir lietuvių kompo
zitorių dainos, kurios domi
navo programoje, nebuvo 
vienodo meniško lygio. Gir

dėjome ir svetimtaučius 
kompozitorius: Leharą, Sa- 
derį, Rodgers operetinio po
būdžio daineles prie kurių 
buvo prikergtas ir Šuber
tas.

Imant dėmesin Pakalniš
kytės amžių, ji yra pažen
gusi dainininkė su kiek kie
toku viršutinių gaidų skam
bėjimu ir silpniau skamban
čiomis žemutinėmis gaido
mis. Turint savotišką balso 
tembrą, abejoju ar jai pasi
seks kada nors ateityje ap
valdyti koloratūrinio balso 
savybes. Koncertantė turi 
gerą frazuotę ir nemažą 
ekspresiją, tačiau dar neto
bulą svetimų kalbų dikci
ja-

Antrosios solistės pavar
dę man kažkodėl sunku iš
tarti, vis painiojasi liežuvis. 
Turiu galvoie smuikininkė 
Brigita Pumpolytė. Ji pui
kiai atliko Saint - Saenso 

“Rondo capriccioso”, paro
dydama savo smuikavimu, 
kad ji yra gera menininkė, 
turinti gerą techniką, 
turinti gerą techniką, gražų 
toną ir skoningą veikalų in
terpretaciją. Rondo su La
pinsko geru akompanimen
tu praskambėjo visu savo 
grožiu. Gaila, kad negirdė
jome Brahmso. Vėliau smui
kininkė pagrojo ispanų smui 
kininko - kompozitoriaus 
veikalą “Zigeunerweisen”, 
populiarų kūrinį, kurį pats 
kompozitorius grodavo savo 
koncertuose Į šį veikalą 
kompozitorius sukrovė daug 
smuiko technikos privalu
mų: graži kantilena, tech
niškai sunkūs pasažai su piz
zicato (grojimas, virpinant 
stygas dešinės rankos pirš
tu). Tik solistei uždėjus ant 
stygų surdinę - garsui slo
pinti, kažkodėl nepasigirdo 
labiau aksominio, duslesnio 
stygų skambėjimo. Solistę 
dabartiniu metu galima pri- 
skaityti prie geriausių Pa- 
baltijos moterų smuikinin
kių. Ji turi dar vieną gra
žų, labai retą pas meni
ninkus privalumą; sunkios 
techniškai pasmuikuoti vie
tos, jos veide iššaukia ma
lonią nežymią šypseną, ku
ri, turbūt, jai lengviau pade
da išbristi iš pasitaikiusių 
sunkumų ir jos smuikas vėl

(Nukelta į 6 psl.)

Šokėja Violeta Karosaitė atlikusi savo sukurtą baletą 
“Geografijos pamoka”. D. Vakarės nuotrauka

GAIDELIO CHORO KONCERTAS
• Kai paskutiniuoju laiku 

lietuvių meniniai vienetai 
išeivijoj viens po kito gęsta, 
tenka pasidžiaugti Brockto- 
no Šv. Kazimiero parapijos 
klebonu Petru Šakaliu, kuris 
pasikvietė komp. Julių Gai
delį vadovauti parapijos 
chorui.

Stebint Brocktono Šv. 
Kazimiero par. choro vėliau
siąją veiklą, prasikiša aki
vaizdus faktas, kad jo daž
nėjantis muzikinių vertybių 
pristatymas Bostono lietu
vių kolonijai vis labiau nive
liuoja Bostono ir Brocktono 
geografinį atskirumą. Beje, 
juk net ir tuo geografiniu 
požiūriu, kaip choro vado
vas komp. J. Gaidelis, taip 
ir dalis jo choristų, tik dar 
visai neseniai yra nuo Bos
tono ‘atplyšę’. Savo pasiro
dymais Bostono televizijoj ir 
koncertų viešnagėmis, tas 
choras vis labiau įsirikiuo
ja ir įsipilietina, kaip sakytu
mėm, didžiojo Bostono met
ropolijos integralus kultūri
nis padalinys. Savo meilę 
nenužeminto standarto Bos
tono kultūrinėms tradici
joms Gaidelio choras žada 
pademonstruoti savo nauju 
užmoju - didesnio masto * 
koncertu, š.m. gegužės 4 d. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos III aukšto au

ditorijoj 7 v.v. Šiame pava
sariniame koncerte choras, 
be visos pynės įdomių dai
nų, kurių trys bus atliktos 
su solo partijomis (Eikinas, 
Grinkus ir Radzevičius), pa
rodys net dvi autentiškas 
lietuviškas kantatas: tai nau 
jausioji VI. Jakubėno Vely
kinio atgimimo džiugesiu 
gaudžianti Prisikėlimas ir 
visad užu lietuviškos širdies 
tverianti Stasio Šimkaus 
kantata Atsisveikinimas su 
Tėvyne. Tai vienas pačių 
populiariausių Šimkaus kū
rinių, kuriam, kur tik jis be
skambėtų, visad lemta būti 
tėvynainių širdžių audrinto- 
ju ir graudentoju. Paprastu
mu ir nuoširdumu persunk
ti, jokių gražbyliškų manda- 
ravimų neprigožti vysk. Ba
ranausko žodžiai kažkaip* 
prilipo prie Šimkaus imlios 
aukštaitiškos širdies ir kū
rybiškai išsiveržė ilgesin
gos, gaivališkai nuoširdžios 
muzikos srovė. Tai lietuvio 
brolio emigruojančio iš savo 
tėvynės, jautrus atsisvei
kinimas su savo šeima ir na
miškiais. Atseit, tai tas liūd
nas epizodas, tūkstančiais 
kartų atsikartodavęs netoli
moj mūsų praeityje. Tėvy
nę apleidžiantį brolelį, turė
damas vokaliai nelengvą 
partiją kantatoje, atstovau
ja solistas baritonas. Su juo į 
graudų dialogą įsipina sese
lė -- solistė sopranas, moti
na, o taip pat kiti namiškiai 
bei kaimynai, kuriems subti
liai atstovauja keturbalsis 
mišrus choras.

Šios kantatos emocinis 
mūsų širdžiai artimas bei 
aktualumas ir į jos muzikinį 
apipavidalinimą įsijungimas 
tokių brandžių solistinių pa
jėgų, kokiomis yra Daiva 
Mongirdaitė-Richardson ir 
Stasys Liepas, rodos, netu
rėtų apvilti muzikinio meno 
mylėtojų lūkesčių.

Solistams ir chorui akom
panuos jaunas pianistas Sau
lius Cibas. (ve)

Issue 5 duoda mums $10 už $1 prilipamame fonde.
Issue 5 yra atnaujinimas County 
Health and Welfare Levy.

Tai nėra nauji taksai ir nieko 
daugiau jums nekainuoja.

Tai galioja Cuyahoga apskrity 
jau 35 metai, padedant žmonėms 
tokiems kaip jus. Tai atneš 
$100,000,000 mūsų apskričiui 
prilygstamame fonde ir bendrame 
valstijos ir federaliniame fonde. 
Už kiekvieną lokalinį dolerį, gautą 
šioje rinkliavoj e, $1 0.00 iš 
valstijos ir federalinio fondo gauna 
mūsų apskritis.

Ką padaro šie pinigai? Jie 

padeda žmonėms, kurie dėl kurių 
nors priežasčių negali sau padėti.

Kadangi jie yra jauni ir 
reikalingi pagelbinių ar 
adoptavimo namų, apsaugos nuo 
apleidimo ir išnaudojimo^ ir 
įstatymą į tikrąją kryptį, nuo 
nusikaltimų, laimingą produktyvų 
gyvenimą.

Kadangi jie yra seni, arba 
invalidai, arba akli.

Kadangi jie yra kritiškame 
laikotarpy ir reikalingi laikinos 
paramos.

Rinkliava taip pat remia 

sveikatos centrus ligoninėse, kaip 
Metropolitan General, Highland 
View, Sunny Acres, Chronic 
Illness Center, TB klinikose ir 
pediatrinėje klinikoje. Patarnavi
mai kuriais tūkstančiai žmonių 
remiasi šiuo metu išsilaikymu.

Jūs gal niekad asmeniškai 
nepasinaudosite šiomis 
galimybėmis. Bet kada jūs 
balsuojate už Issue 5, jūs 
užsitikrinate, pagalba, jei kada 
būsite jos reikalingi ir jūs padedate 
stiprinimui savo bendruomenės.
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XXIV ŽAIDYNIŲ NEW YORKE 
APŽVALGA

Šiaurės Amerikos lietu
vių metinėse pirmenybėsę 
dalyvavo virš 400 sportinin
kų, priklausančių 16 skirtin
gų klubų iš 13 Amerikos ir 
Kanados, Buvo rungty
niauta krepšinio, tinklinio ir 
šachmatų šakose, vyrų, 
šachmatų šakose, vyrų, mo
terų, jaunių ir mergaičių 
grupėse.

Didžiausią žaidynių staig
meną pateikė šeimininkai 
newyorkiečiai, laimėdami 
patį svarbiausiąjį -- vyrų 
A klasės krepšinio meis
terio titulą. New Yorko Lie
tuvių Atletų Klubo koman
da, sudaryta daugiausia iŠ 
jaunių amžiaus žaidėjų, sky
nė sau kelią į laimėjimą, nu
galėdama Toronto Aušrą 
61:60, Chicagos Nerį 77:70 
ir baigmėje įtikinančiai su
pliekdama Bostono L.P.K, 
105:90 (57:39) pasekme. 
New Yorko komandinis žai
dimas pirmose rungtynėse 
buvo skystokas, bet su kiek
vienom sekančiom rungty
nėm matėsi stebėtina pažan
ga. Baigmėje New Yorko vy
rai išvystė pasigėrėjimo ver
tą susižaidimą ir pasiekė 
puikių individualinių pasek
mių. Aštuoniolikmetis Ro
bertas Misevičius jau per 
rungtynių puslaikį buvo ap
dovanotas Geriausio Žaidy
nių Krepšininko taure. Mi
sevičius neapvylė į jį sudė
tų vilčių ir baigmėje prieš 
Bostoną sukrovė 40 taškų. 
Paskui jį sekė visapusiškai 
puikus žaidėjas, 17 metų am
žiaus Geraldas Mikalaus
kas, su 33 taškais. Po to - 
Jonas Beleckas 14, Gintaras 
Miklas 10 ir P. Torney 8 taš
kai. Kiti L.A. Klubo žaidėjai, 
padėję iškovoti meisterio ti-

tūlą: S. Skeivys, V. Sedlic- 
kas, R. Krulikas ir R. Labu
tis. Bostono L.P. Klubo baig
minio žaidimo pasekmės: 
Baškauskas 33, Gineitis 19, 
Analauskas 16, A. Baika 6, 
Šarūnas 6, Paliulis 4, Vileniš 
kis 4, ir Šarelis 2 taškai.

Vyrų B klasės krepšinio 
meisteriu tapo Cicero Vėtra, 
baigmėje nugalėjusi Hamil
tono Kovą 87:75 pasekme.

Jaunių A grupės mieste- 
ris - netikėtai stipri Det
roito Kovo komanda. Kovas 
pasiekė titulą, nugalėdamas 
New ’yorko L.A.K. 51:49, 
Chicagos Lituanicą 38:27 ir 
baigmėje Chicagos Nerį 68: 
50. Reikia pastebėti, kad Ko
vo jaunių komanda atstova
vo Detroitą ir vyrų A klasė
je, bet, laimėjusi prieš Ro- 
chesterio Sakalą, suklupo 
prieš Bostoną 50:63 pasek
me.

Jaunių B grupės laimėto
jas -- Chicagos Lituanica, 
prieš Hartfordo Grandį 40: 
33.

Jaunių C Grupėj iš ketu
rių komandų laimėtoju tapo 
Chicagos Neris, su 34:19 pa
sekme prieš New Yorko 
LAK.

Mergaičių A grupėj daly
vavo net penkios komandos. 
Laimėtojas - Hamiltono 
Kovo merginos, prieš Toron
to Aušrą 30:12.

Tinklinio pasekmės: Vyrų 
grupėj - I v. Bostonas, II v. 
Baltimorė, III v. Philadel- 
phija. Moterų grupėj -- I v. 
Clevelando Žaibas, II v. Ci
cero Vėtra, III v. Chicagos 
Neris. Mergaičių A --1 v. Ci
cero Vėtra, II v. Clevelan
do Žaibas, III v. Chicagos 
Neris. Mergaičių B -- I v. 
Cicero Vėtra, II v. Clev. 
Žaibas, III v. New Yorko 
L.A.K.

Šachmatuose rungėsi tik
tai New Yorko ir Bosto
no žaidėjai individualinėse 
pirmenybėse. Iš viso daly
vavo 13 šachmatininkų. I 

Arbor viva, vietą vyrų grupėj laimėjo 
Leonavičius (Bostonas), II v. 
Sakalas (N.Y.;. Jaunių gru
pėj I v. Girnius, II v. Na
vickas, abudu iš Bostono.

XXIV žaidynės buvo sėk
mingai pravestos dėka ener
gingo Rytų Apygardos Spor
to Vadovo Prano Gvildžio. 
Jam efektingai talkininkavo

MARGUČIO...
(Atkelta iš 5 psl.) 

pradeda dainuoti, priminda
mas mums surastą sename 
smuike įrašą: 
tacui, mortua cano” (kuomet 
buvau dalis gyvo medžio - 
tylėjau, dabar miręs dai
nuoju). Monti čardašą pa
tingėjau apibudinti...

Negalima sutikti su Nitz- 
shes tvirtinimu, kad moters 
sutvėrimas buvo antroji 
Dievo klaida. Violeta Karo- 
saitė su savo “Geografijos varžybinis komitetas, vado- 
pamoka”, kurios šokį ji su- vaujamas Rimo Vaičaičio ir 
kūrė, įrodė, kad ji nėra klai- organizacinis komitetas, ku- 
da, bet gera balerina, suge
banti pavirsti šokyje į 
sustingusią statulėlę, o vė
liau vėl grakščiai atgyti. 
Jos gabumus, jau be mūsų 
pagalbos, įvertino amerikie
čių kompanijos, jų tarpe ir 
Ruth Page baleto vienetas, 
kuris šoka Lyric operoje.

Skoningos dekoracijos, 
geras scenos apšvietimas ir 
gerai parinkta muzika, vik
rus balerinos kostiumų pa
keitimas, t.y. nusirengimas 
ir apsirengimas čia pat 
scenoje, atliekant įvairių tau 
tų šokius, nei man, nei ne
toli manęs sėdinčiam dr. S. 
Aliūnui, nei kunigams ir vie
nuoliams bei kitiems vyres
nio rango padoriems pilie
čiams, nesukėlė baimės, jog 
Violetai šaus į galvą mintis 
pasiversti dabar madinga “ 
“strikere” ir su Ievos kostiu
mu, (jei ji kada nors rojuje 
kokį turėjo) palakstyti sce
noje. Viskas buvo atlikta 
elegantiškai ir estetiškai. 
Net ir nereikalingų mote
riškų rūbų numetimas į sce
nos užkampį reikėjo priskai- 
tyti prie išraiškos šokio 
atributų.

Po šio pavykusio Margu
čio koncerto norėtųsi solis
tams, Lapinskui ir Margučio 
vedėjui Petručiui priminti 
Anatol France posakį, ku
rį jie, be abejo, žino: “Žino
ti tai yra mažmožis, bet fan
tazija ir polėkis menininkui 
yra viskas”.

rio vadovas buvo Ignas Ga- 
siliūnas. New Yorko Lietu
vių Atletų Klubas buvo žai
dynių šeimininkai. Alg. Š.
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A
LIETUVIS ŽURNALISTAS

Išeivijos spaudos pasaulyr 
je iš spaudos darbo dalinai 
gyvena tiktai spaudinių re
dakciniai kolektyvai. Jie 
sudaro tą žurnalistinio dar
bo nugarkaulį, kuris atlaiko 
išeiviškosios spaudos orga
nizmą.

Savo tipografine kokybe, 
temų gausumu gyva ir 
smulkiausių pasaulinės poli
tikos įvykių prezentacija, 
studijiškumu, dažna diskusi
ne dvasia, iliustracijomis -- 
išeiviškoji spauda nepapras
tai kontrastuoja okupuota- 

, me krašte leidžiamai sovie
tinių motyvų spaudai lie
tuvių kalbą. Išeiviški dien
raščiai, dukartsavaitiniai, 
savaitraščiai, savo žinių gau
sa, eilučių skaičiumi, tipo 
grafine kokybe labai skirtin
gi nuo anemiškų sovietinių 
keturlapių, murzinų, prasto 
popierio ir skurdžios infor
macijos. Vien tiktai eilučių 
skaičiumi, rūpestingai tai 
apskaičiavus, išeiviškoji in
formacija per savaitę patei
kia žinių sumą tris prieš du! 
(Neskaitoma lokalinė sovie
tinė spauda, užsienin neiš
leidžiama, bet mums gerai 
žinoma, daug skurdesnė už 
centrinius spaudinius).

Sovietinės spaudos darbe 
matome labai gausų darbi
ninkų skaičių. Jų eventualūs 
talentai neišnaudojami. Jų 
reiškimuisi statomi barjerai. 
Pav. per visus centrinius 
spaudinius eina Suslovo ar 
Brežnevo kalbos. Tą savai
tę visi spaudos bendradar
biai ... bedarbiai! Nei vietos 
kur rašyti, nei tas kalbas 
komentuoti. O tos kalbos, 
kurios periodiškai užtvindo 
spaudos puslapius, oho, di
dumu gero romano turinys!

Išeivijos spaudoje redak
ciniai kolektyvai maži. Pagal 
išeivijos redakcinio kolek
tyvo apkrovimą tokiai vilniš
kei ‘Tiesai’ redaguoti užtek
tų ... dviejų redaktorių. 
Tuo tarpu vilniškės ‘Tie-

X

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6X15 SO. VVESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.
y, ” II y

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpūblic 7-8601

Viešėdami Chicagoje aplankykite D I
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ — Ir

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

■
sos’ kolektyve dirba ir pluša
per. .. šimtą vyrų!

Greta redakcinių kolekty
vų išeivijoje itin spartus 
yra spaudos bendradarbių 
reiškimasis. Rūpestingai pa
skaičiavus tokių aktyvių 
bendradarbių yra keli tuzi
nai. Vieni eina lokalinių ko
respondentų pareigas, kiti 
paliečia bendresnio pobū
džio poreiškius, treti atlie
ka tikrai puikių. skiltininkų 
arba kolumnistų pareigas. 
Margas ideologinis ir cenzū
rų nevržomas reiškimasis 
taikina mūsų spaudai tvir
tai ir įdomiai vertinti politi
kos ir kultūrinio gyvenimo 
įvykius. Nenuostabu, kad 
redakciniams kolektyvams 
ir visai spaudos bendradar
bių masei rūpi bendri pro
fesiniai interesai. Tam reika
lui tenkinti atstatyta spau
dos bendrądarbių sąjunga, 
pasivadinusi “Lietuvių žur
nalistų sąjungos” vardu.

Sąjunga leidžia savo biu
letenį ‘Lietuvis Žurnalistas’. 
Štai prieš kiek laiko skaity
tojus pasiekė šių metų sau
sio mėn. laida (Nr. 4-10). Tai 
32 puslapių leidinys impo
nuojantis išeiviskos spaudos 
bendradarbių reprezentan
tas. Iliustracijos, rašinių at
ranka, temų margumynas, 
nejučiomis verčia susidomė
ti ir perskaityti. Leidinio 
viršelyje, kur dabarčiai at
stovauja kun. dr. J. Pruns- 
kio nuotrauka, susišaukianti 
su ateitimi: su trijų jau
nučių spaudos bendradar
bių atvaizdu. Tarp iškiles
niųjų mūsų spaudos darbi
ninkų randame plačią ano
taciją, skirtą Emilijai Čekie- 
nei. Juk tai vienintelė lie
tuvė publicistė , išleidusi 
savo publicistinįų raštų tik
rai imponuojantį tomą ‘Kad 
ji būtų gyva’.

Leidinio turinyje randa
mi familiariški mūsų laik
raštininkų vardai: Jurgis 
Janušaitis, kun. Juozas Vaiš
nys, S.J., spaudos mecena
tas prel. J.A. Karalius, kun.

V. Bagdanavičius, MIC, kun. 
Pranas Garšva, Jūratė Stat
kutė de Rosales, Alfonsas 
Giedraitis, kun. dr. Tomas 
Žiūraitis, OP., Algirdas Gus
taitis, Petras Kleinotas, SJ, 
Balys Gražulis, dr. G. Va
lančius, Vytautas Kasniū- 
nas...

Temos, surištos su bend
radarbiavimu periodikoje, 
praplėstos dargi perspaus
dinimais iš senųjų defini
cijų (Iz. Tamošaitis, A. Sme
tona) sudaro esminę laidos 
tematiką. Ona Matelionytė 
platokai apžvelgia braziliš
kosios ‘Mūsų Lietuvos’ isto
riją. Dr. G. Valančius iš
kelia poeto Petro Karužos 
redakcinio darbo bruožus, 
kas yra naujovė mirusiojo 
poeto biografijoje. Mirusių
jų skyrelis rodo laiko negai
lestingumą. Ar atsvers tuos 
nuostolius jaunųjų spaudos 
talentų atradimai ir jų rūpės 
tinga globa? Nelabai tiktų 
spaudos bendradarbių spau
dinį skirt literatūrinių kny
gų recenzijoms.

“Lietuvis žurnalistas” ro
do neabejotiną išeiviškosios 
spaudos bendradarbių norą 
burtis, jausti savo profe
sinį bendrumą, nepasiduoti 
apatijai. Netiktai spaudos 
baliai, bet ir “Lietuvis žur
nalistas” įrodo išeiviškosios 
spaudos bendradarbių kūry
bingumą. R. Daigynas

CUSTODIAN 
COUPLE

Needed for luxurious East Side 
High Rise Apartment complex. 
Suite and utilities furnished. 
Full time employment. Good 
starting salary, paid vacation 
and other fringe benefits.
(Mušt be able to read & write 

Englishr).
FOR APPOINTMENT CALL

216-486-7700
(34-36)

Mon.

UTILITY MAN
Needed fui time. For East Siete 
High Rise Apartment complex. 
Good starting salary, paid vaca
tion and other fringe benefits.

thru Fri. 40 hour work 
week.

be able to read & write 
English).

APPOINTMENT CALL

216-486-7700
(34-36)

(Mušt

FOR

For 
pany.

OPPORTUNITY FOR 
FACTORY HELP

SAW MEN
PUNCH PRESS OPERATORS 

SUB ASSEMBLY 
also 

TRUCK DRIVER 
with Chauffeurs License 

work in a small growing con»«. 
Permanent work for qua)ificd 

matu re people.
PLEASE APPLY !N PERSON 

THERMAL-BARRIER 
PRODUCTS. INC. 

7230 NORTHFIELO RD. 
WALTON H1LLS. OH)O 

HOURS 8 TO 4:30 P. M.
(34-3 ?)

VIRŠUJE: Amerikos Lie
tuvių Inžinierių ir Architek
tų S-gos Clevelando sky
riaus ir Ohio Lietuvių Gydy
tojų draugijos ruoštas pa
vasarinis balius žada tapti 
tradicija Clevelando visuo
meniniame gyvenime. Ren
gėjai, daugeliui pageidau
jant, jau ruošiasi tokį balių 
suruošti ateinančiais metais 
per Atvelykį. Nuotraukoje 
vaizdai iš šių metų baliaus, 
pora stalų su svečiais. Iš kai
rės: dr. Gr. Pauliukonienė, 
dr. A. Čeičys, L. Bložienė, 
dr. Ed.Lenkauskas, p. Čei- 
čienė, dr. V. Bložė, M. Len
kauskienė, inž. R, Pauliuko- 
nis, p. Ūsienė, arch. A. 
Liutkus, I. Kuprevičienė, 
arch. V. Ūsas, E. Liutkienė, 
muz. A. Kuprevičius, R. De- 
gesienė, dr. J. Maurukas, D. 
Maurukienė ir dr. D. Degė- 
sys. J. Garlos nuotraukos

• ALT Los Angeles sky
riaus metinis susirinkimas 
įvyks gegužės mėn. pabai
goje. Organizacijos prašo
mos pasiruošti atsiųsti at
stovus.

Ja.f

CLEVELAUDO PARĖKSIMU 
KALENDORIUS_ _

GEGUŽES 4 D. A. Kairio dra
ma iš 1941 m. sukilimo. Nauj.pa- 
rapijos salėje.

GEGUŽES 11-12 D. Skulpto
riaus P. Baltuonio kūrinių pa
roda Europa Travel Service 
salėje. Rengia Korp. Giedra.

GEGUŽES 11 D. LB Ohio apy
gardos atstovų suvažiavimas Lie
tuvių Namuose.

GEGUŽES 12 D. šv. Jurgio pa
rapijoje piettls klebonui kun. B.. 
Ivanauskui pagerbti.

GEGUŽES 18 D. Ramovėnų va
karonė Lietuvių Namuose.

GEGUŽES 19 D. Motinos die- . 
nos minėjimas. Rengia Saulių 
kuopos moterų sekcija Lietuvių 
Namuose. Pradžia 4 vai. p.p.

GEGUŽES 25 D. 7 v.v. Lietu
vių Namuose kun. G. Kijausko 
paskaita.

GEGUŽES 26 D. Naujosios pa
rapijos klebono kun. J. Angelaičic 
jubiliejus.

BIRŽELIO 2 D. Šv. Kazimie
ro lituanistinės mokyklos moks
lo metų užbaigimas.

BIRŽELIO 9 D. Lietuvių Na
muose 4 v.p.p. Clevelando šau
lių kuopos susirinkimas.

BIRŽELIO 23 D. Pensininkų 
klubo Joninės.
BIRŽELIO 30 D. Kar. Juoza

pavičiaus šaulių kuopos geguži
nė.

LIEPOS 14 D. L.V.S. Ramovė 
Clevelando skyriaus gegužinė . 
Lake Shore East Park Club.

' RUGSĖJO 7 D. Birutiečių pa
rengimas.

SPALIO 5 D. Šeštasis abiturien
tų pristatymo balius Liet. Namuo
se.

SPALIO 12 D. Dirvos balius 
Lietuvių Namų salėje.

Greitesniam pašto kores
pondencijos gavimui, Dirva 
pašte išsinuomavo pašto dė
žutę — P. 0. Box 03206, tad 
siųsdami Dirvai laiškus, ko
respondencijas ar pinigus, 
adresuokite:

DIRVA
P: O. Box 03206 
Cleveland, Ohio 44103



DIRVA

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
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V. Bacevičiaus nuotrauka.
Šv. Jurgio šventėje Pilėnų tunto vilkiukai P. Janavičius ir 

P. Kempė duoda įžodį.

• A. Jasiūnienei sunkiai 
susirgus, buvo paguldyta į 
Richmond Heights General 
HospitaI, kur jai padaryta 
svarbi operacija. Dr. Juo- 
dėnio ir dr. Degėsio stro
pioje priežiūroje pamažu 
sveiksta,

• Dennis E. Eckart, nuo
širdus lietuvių bičiulis, kan
didatuoja Į Statė Represen- 
tative 18 districte. Jis yra 
remiamas automobilių dar
bininkų unijos, demokratų 
komiteto.

Jis yra mokėsis St. Jo
seph High School, Xavier

ELECT

Dennis E. Eckart
FOR STATĖ REPRESENTATIVE

District 18

ENDORSED BY
• UNITED AUTO VVORKERS
• CUYAHOGA COUNTY

DEMOCRATIC EXECUTIVE COMMITTEE
WARD 32 DEMOCRATIC CIUB

EDUCATED
ST. JOSEPH HIGH SCHOOL
XAVIER UNIVERSITY
CEVEAND MARSHALL COLLEGE OF LAW 
PRESIDENT OF CLEVELAND FEDERATION 

OF SNPJ LODGES
PAST MEMBER OF TEAMSTERS UNION 

LOCAL #507 Fijher Foodt

DISTRICT 18 INCLUDES
ALL OF EUCLID
ALL OF RICHMOND HEIGHTS
ALL OF CLEVELAND WARD 32
PRECINCTS A B C M N of WARD 26

(CLEVELAND)

Sec'y Jay Sweet, 361 East 210th Street Euclid, Ohio

ENDORSED

THOMAS J.

PARRINO
COURT OF APPEALSFOR JUDGE

Joseph M. Kovach, Comm., 13585 Sheldon, Cleve., O. 44130

NEPRALEISKITE PROGOS!
v

ŠĮ šeštadieni, gegužės mėn. 4 d., 7:30 vai. vak
NAUJOSIOS PARAPIJOS SALEJE (NEFF RD.)

HAMILTONO AUKURO TEATRAS VAIDINS A. KAIRIO DRAMĄ

"ŽMOGUS IR TILTAS“
Maloniai kviečiame visus atsilankyti. Apatinėje salėje veiks užkandinė ir baras. Vietas galima rezer- 

vuotis pas J. žilionį tel. 486-5275.
LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIAI

PAVASARIO ŠVENTĖ 
CLEVELANDO 
SKAUTIJOJE

Kaip ir kasmet, šiemet 
Pelėnų tuntas rengė visai 
Clevelando skautijai šv. 
Jurgio šventę. Bažnyčioje 
susirinko uniformoti Nerin
gos, Pilėnų ir jūrų Klaipė
dos vietininkijos apie du 
šimtai skautų su vadovais. 
Klebonas kun. J. Angelaitis 
pamokslą pasakė apie šv. 
Jurgį ir priminė eiti ir 
skautams šv. Jurgio keliais.

Po pamaldų visi nužygia
vo į Naujuosius Lietuvių 
Namus, kur B. Mainelienės 
ir L. Nagevičienės rūpesčiu 
buvo gražiai apkrautas at
velykio stalas su įvairiais

University ir baigęs Cleve
land Marshall College of 
Law.

Gegužės 7 d. balsuokite 
už Dennis E. Eckart.

DEMOCRAT 

. valgiais ir pyragais. Kun. 
P. Dzegoraičiui sukalbėjus 
malda ir palaiminus val
gius, visi sėdo vaišėms.

Pavalgius sekė oficialioji 
dalis. Į paskautininkų laips
nius buvo pakelti vadovai: 
J. Pažemis ir G. Puškorius. 
Jie davė skautininkų įžo
džius ir kaklaraščius jiems 
užrišo v. s. V. šenbergas. 
Ilgus metus dirbą Pilėnų 
tėvų komiteto nariai B. Mai- 
nelienė ir J. Gudėnas buvo 
apdovanuoti ”Už Nuopel
nus” ženklais. D.L.K. "Vy
tauto” dr-vės skautai kan
didatai J. Janavičius, K. 
Gudėnas, V. Kavaliūnas ir 
E. Simantis davė skautų 
įžodžius, jaun. skautai P. 
Janavičius ir P. Kempė davė 
įžodžius gaudami raud. kak
laraiščius. Taip pat veikles
ni skautai ir jūrų skautai 
buvo apdovanuoti "Pažan
gumo” ir "Vėliavos” ženk
lais. Buvo pakviesti ir du 
amerikiečiai su paskaitom. 
Mes sakome, kad lietuviai 
daug kalba — bet tie ame
rikiečiai visai ne j dienos 
tema per ilgai kalbėjo.

V. Bacevičius

• Adv. Frank G. O’Beff 
(Obelenis) plačiai žinomas 
Clevelando lietuviams, kan
didatuoja į Court of Com- 
mon Pleas teisėjus. Jis yra 
remiamas Cuyahoga County 
Democratic Party, italų, 
lenkų, vengrų organizacijų.

Neužmirškit gegužės 7 d. 
rinkimuose balsuoti už adv. 
Frank G. O’Bell.

• Už Issue 5 kviečiami 
balsuoti visi gegužės 7 d., 
nes tai neapkraus naujais 
mokesčiais, o padės gauti iš 
federalinio fondo pinigų.

Issue 5 yra tik atnaujini
mas apskrities sveikatos ir 
gerbūvio rinkliavos, kurioj 
gautas 1 dol. duoda iš fede
ralinio fondo 10 dol.

Šie pinigai yra skirami 
jaunų ir senų pagalbai. Pla
čiau skaitykit šiame nume
ry spausdinamame skelbi
me.

• Aloyzo Barono naują 
prozos knygą "šilko tink
lai” ($4.50) ir Julijos Šva- 
baitės poezijos rinkinys 
"Septyni saulės patekėji
mai” ($3.50) neseniai išėjo 
iš spaudos. Kreipkitės pas 
platintojus, arba užsisaky
kite tiesiog Ateities leidyk
loje, 17869 Goldvvin, South- 
field, Mich. 48075.

E L E C T

DONALD P. MULL

Donald P. Mull

A man of honesty and integrity 

I U D G E
CUYAHOGA COUNTY COURT OF COMMON PLEAS

DEMOCRAT
1 Born in Cleveland, Lithuanian descent
1 Married, family, active church member
1 Holy Name High School
■ John Carroll University
• Ohio Statė University, B.B.A.
1 Wake Forest Law School, Juris Doctor
1 22 year law practice, all courts
• Interim Judge, Garfield Heights Municipal Court
> Past director, Superior Savings and Loan Association.

ELECT A FULL-TIME JUDGE
ENDORSED BY

Cosmopolitan Democratic League of Cuyahoga County 
Cuyahoga 'County Hungarian Democratic Club 

Slovak League of America — Branch 126 
Cleveland Hungarian League 
32nd Ward Democratic Club 

Polish Americans, Ine.

Co-Chairman: Joseph M. Cajka, Jr., 4HI E. 104 St., Garfield Hts., Ohio

• LB Ohio apygardos su
važiavimas įvyks ne gegu
žės 12, bet 11 d.

• Skulptoriaus P. Baltuo- 
nio kūrinių paroda įvyks 
Clevelande gegužės 11 ir 12 
d. Europa Travel Service 
patalpose. Rengia Korp! 
Giedra. Visa lietuvių visuo
menė maloniai kviečiama į 
parodą atsilankyti.

PARDUODAMA
BALTIC DELICATESSEN

Gera proga įsigyti priei
namomis sąlygomis gerai 
išvystytą biznį lietuvių ra
jone Clevelande, East 185 
St.

Dėl informacijų kreiptis 
į čipkus Realty, tel. (216) 
943-0910.

• Perkant, ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 31715 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

Brick, 2 family 5x5 with 
tvvo large bedrooms and % 
bath on third floor—2 car 
brick garage $44,500 East 
185 St. & Lake Shore Blvd. 
area. Selling to settle Es- 
tate. Shown by appoint- 
ments: 2:30 to 5:00 p. m. 
Call 481-5502; 6:00 to 8:00 
p. m. Call 481-7565. (33-35)

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

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or
IST CLASS SKlLLED 

Automatic screw machine sel up men 
on New Britian & Brown fit Sharp. 
Mušt be able to sel up work from 
blue prints & close tolerance.

Paid holidays 
Paid Insurance 
Paid Vacalions

Experience Necessary 
MACHINE TOOLS SPEC1ALT1ES 

f i 16 Southeoet 89th
Oklahoma City, Okla.

(405) 631-3628

St.
73149

(29-35)

/uper iof Avino/
■and LCAN ASSOCIATION *

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus. 

Automatinė, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★

Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 
naujoms statyboms, priestatams ir 

remontui.
★

Už reguliarius taupymo indėlius 
mokama 5V4%

Už terminuotus taupymo pažymėjimus 
mokama 6V2 % — 71/Z2%

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $29.000.

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

parduodami JAV bonai.

★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
pafarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland.
67-12 Superior Avenue. Cleveland, 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, 
14406 Cedar Rd., University Hts.,

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.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

Nr. 35—7
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WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

TOOL MAKERS 
Experienced on gagės & fixtures 

LATHE HANDS 
DAY SHIFT 

No Die makers 
UNION CHOP 

8 Years Experience 
Complete fringe benefits 

ELECTRIC CO. 
LANGLOIS 
12730 Arnold 

(Corner of Glendale and Arnold) 
Redford Township, Mich. 

313-538-2180 
(34-37)

- ------------

Ohio 
Ohio 
Ohio 
Ohio

<14119
44103
44112
44121

★



DIRVA PREZIDENTO ANTANO SMETONOS
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

"TAUTINĖS MINTIES 
KELIU’’ RĖMĖJAI

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos ruošiamam 
"Tautinės Minties Keliu” 
leidiniui išleisti savo įna
šais šiomis dienomis atsi
liepė Šie ALT S-gos skyriai 
ir asmenys, kurių pavardės 
bus įrašomos j knygą:

Mecenatai, aukoję 100 
dol. — ALT S-gos Phila- 
delphijos skyrius. ALT 
S-gos Worcester, Mass. sky
rius.

Garbės prenumeratoriai, 
aukoję 50 dol. — Juozas 
Matulevičius, kun. Jonas 
žvirblis.

Prenumeratoriai rėmėjai, 
aukoję 20 dol. ar daugiau — 
S. šiurkus — 30 dol., Povi
las Babickas — 25 dol., Al
binas Trečiokas — 25 dol.

Po 20 dol. šie: Dr. Jonas 
Balys, Kazys čėsna, Petras 
Didelis, Povilas Karosas, 
Albinas Kudirka, Algirdas 
Zenkus ir J. Vidūnas 10 dol.

ALT S-gos valdyba reiš
kia nuoširdžią padėką.

• Dr. Praną Bagdą su 
žmona Janina, iš New Yor
ko, balandžio 22 d. ištiko 
automobilio nelaimė, kurios 
metu abu nukentėjusieji 
buvo nuvežti į ligoninę ir 
Janinai sugipsuota koja, o 
daktarui įlaužti trys šon
kauliai.

VVATERBURY
KOMP. A. J. ALEKSIO 

PAGERBIMAS
Kun. klebono J. Vilčiaus- vėl 

ko rūpesčiu, sekmadienį,
gegužės 5 d., 3 vai. po piet, 
mokyklos auditorijoj, įvyk
sta nuotaikingas pagerbimo 
pobūvis atžymėti komp. A. 
J. Aleksio 50 metų sukak
tį kaipo vargonininko, cho
ro vedėjo bei visuomeninin
ko šv. Juozapo parapijoje 
IVaterburyje. Su pasididžia
vimu galima pabrėžti, kad 
komp. A. Aleksiui vadovau
jant, waterburiečiai plačiai 
ir garbingai kėlė bei garsi
no Lietuvos ir lietuvių var
dą savo kilniais darbais 
bažnyčios ir tautos, tarny
boje.

Minėjimo metu bus rodo
mas kun. A. Kezio pagamin
tas filmas apie komp. Alek
sį. Filme matysime ir pa
rapijos bažnyčią, scenoje 
dainuojantį chorą, vietinių 
veikėjų ir kitų įdomių bei 
gražių Waterburio vaizdų. 
Bus meninė dalis ir vaišės. 
Rengėjai nuoširdžiai kvie
čia visus komp. Aleksio ben
dradarbius, gerbėjus ir 
draugus dalyvauti pobūvy

A. A.

DR. VLADUI ADAMS- 

ADOMAVIČIUI

mirus, jo žmoną Dr. VERONIKĄ ADO

MAVIČIENĘ, dukteris, sūnus ir brolį 

JONĄ gilia, užjaučia

Dr. S. Sviderskas su šeima
ir

Jonas P. Vaičaitis

je — pasveikinti tikrai didį 
patriotą bei daug nusipel- 
nusį veteraną kultūrininką- 
visuomenininką jo ilgų me
tų našaus darbo sukaktuvių 
proga. Iki malonaus pasi
matymo! (k)

DAYTON
TAUTŲ FESTIVALIS
Šių metų gegužės 31, bir

želio 1 ir 2 d.d., naujame ir 
gražiame Daytono "Conven- 
tion Center” įvyks didelio 
mąsto tautų festivalis, 
šventėje dalyvauti yra už
siregistravę 26 tautos, jų 
tarpe ir lietuviai, šio festi
valio organizatorė ir vado
vė yra energinga ir sumani 
lietuvaitė Aldona Ryan.

Šimtas trisdešimt penki 
skyriai atstovaus savo tau
tai tradiciniu maistu ir įdo
miais meno eksponatais. Pa
rengimų salėje visus 26 tau
tos žavės savo tautiniais 
šokiais, dainom ir muzika. 
Daytono lietuviai turės net 
20 skyrių, kuriems pirmi
ninkauti sutiko talentinga 
ir veikli Eleonora šliužienė. 
Lietuvių šventės rengėjai 
yra šv. Kryžiaus Parapijos 
Lietuvių Kultūros Klubas 
su pirmininku Frank Am
brose.

Daytono lietuviai vienin
gai ir kruopščiai ruošiasi 
su jų gerbiamu ir mylimu 
Šv. Kryžiaus parapijos ad
ministratorium kun. V. Ka- 
tarskiu priešaky, kaip ga
lint įdomiau ir sėkmingiau 
šventėje dalyvauti. Per pro
gramą turėsime progos xir 

pamatyti mūsų jaunus 
šokėjus — "Vėjeliai”. Nors 
juos Aldona ir Joseph Ryan 
suorganizavo tik praeitais 
metais, bet jie jau ne kartą 
sėkmingai pasirodė įvai
riuose lietuvių ir kitatau
čių parengimuose. Esame 
tikri, kad ir šį kartą jie vėl 
visus sužavės. Visų didelė 
padėka Frances ir Charles 
Vangams, Aldonai ir Joseph 
Ryan, bei Judy Petrokas, 
kurie su pasišventimu mo
kina šokėjus ir jiems akom
panuoja.

Būtų mums labai malonu, 
šiame tautų festivalyje ma
tyti svečius ir iš kitų mies
tų.

Laimutė Markevičiūtė? 
Alvarado

DIRVAI 
AUKOJO

Atnaujindami prenumc 
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:

O. Kremeris, Chicago .... $7.00 
V. Gaidelis, Omaha .... 2.00

MINĖJIMAS M YORKE
Lietuvos respublikos prezidento Antano Smetonos 100 metų gimimo ir 30 metų mirties 

sukakčių minėjimas įvyks š. m. gegužės 12 dieną, sekmadienį.

11 vai. ryto bus iškilmingos pamaldos Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje, 25° North 5th Street, 

Brooklyne.
MINĖJIMAS-AKADEMIJA įvyks 4 vai. p. p.

Kultūros Židinyje, 341 Highland Blvd., Brooklyne 
Paskaitą skaitys dr. Antanas Butkus iš Clevelando

Meninę dalį atliks: pianistas Antanas Smetona ir 
solistė Daiva Mongirdaitė-Richardson, 

akompanuojant muz. A. Prižgintui 
*Po programos kavutė. Įėjimo auka 5 dol. 
Studentams 2 dol. Vaikams iki 12 m. nemokamai.

Pianistas Antanas Smetona Visi maloniai kviečiami dalyvauti.
„ Mongirdaitė-Richardson.

Rengimo Komitetas

DIENA, KURIOJ TU, JAUNIME, SUSIMĄSTYSI
Kasmet pavasarį aukštes

niąsias mokyklas baigia gra
žus būrys lietuviško jauni
mo. Pirmoji gyvenimo pako
pa įveikta. Džiaugiasi tėvai, 
kad vaikai jau renkasi uni
versitetus, kad rudeniop tęs 
studijas. Jaunimas, baigęs 
au^št. mokyklas, mąsto, 
kurią mokslo šaką pasirink
ti, kuriuo keliu žengti į savo 
laimingesnę ateitį.

Gi lietuviškoji visuomenė, 
besigėrėdama šauniuoju lie
tuvišku jaunimu, viliasi, kad 
štai, jis, išliktų lietuviško
je aplinkoje, kad būtų nau
dingas savajai tautai, nors 
ir gyvendamas svetingoje, 
bet svetimoje žemėje.

Tėvai vaikams atidavė 
dalį savo gyvenimo, širdies 
ir bandė įdiegti meilės sa
vo gimtajam kraštui -- Lie
tuvai. O jaunimą supo sveti
ma aplinka, neišskiriant ir 
mokyklos. Ir čia stovime di
džiųjų bandymų išvakarėse 
- ar mūsų jaunimas sieks 
tarpusavio, kaip lietuvis su 
lietuviu, bendravimo, ar 
savo ateities gyvenimą ati
duos kraštui, kuriame už
augo ir išsimokslino.

Gi visi mes sutariame, kad 
savajam jaunimui turime 
parodyti daugiau atviros šir
dies, dėmesio, ne piktų pa
mokymų, bet nuoširdaus 
paskatinimo. Norime suda
ryti dažnesnių progų jauni
mo gražiam pabendravimui.

J. Račila, Cleveland .... 2.00
G. J. Gliaudys,

Ft. Huachuca .............. 2.00
H. Janužys, Cupertino .. 1.00
R. Giniotis, Waukegan .. 7.00 
Antanina Logucki,

Inglewood ..................... 5.00
W. Žiogas, Orefield .... 2.00 
A. Tveras. Chicago ...........10.00
K. Bobelis, Elgin .............. 27.00
S. Virkutis, East

New Market ................. 7.00
JAV LB E Chicagos Skyr.,

East Chicago.................25.00
J. Kregždė. Cincinnati .. 2.00 
A. Didžiulis, Bogota .... 7.00
j. Saladžius, Rochester .. 4.00 
Z. Gliaudelis, Chicago .. 2.00 
V. Karlius, Baltimore .... 2.00 
J. Čyvas, Cleveland .... 3.00 
J. Kriščiukaitis, Avon .... 2.00 
Pov. Tamošiūnas, Chicago 7.00 
P. Stempužis. Cleveland .. 2.00 
A. Svilas. Medvvay .......... 7.00
T. Vaitekūnas, Pai ma .... 2.00 
I. Černis, West Bloomfield 2.00 
A. Grushnys, Wichita .... 7.00 
A. Reventas, Woodhaven 2.00 
A. Pustelnikas, Chicago . .12.00
R. O. Patt, Cleveland .... 2.00 
P. Bakūnas, Bltimore .... 5.00
S. Bakūnas, Cleveland .. 5.00 
M. Rėklaitis, Chicago ....10.00

Visiems aukojusiems 
širdžiai, dėkojame.

nuc-

JURGIS JANUŠAITIS
Gražus paprotys pradėjo 

reikštis Chicagoje, suruo- 
šiant abiturientų tradicinius 
vakarus. Iniciatyvos ėmėsi 
Lietuvių Moterų Federaci
jos Chicagos klubas. Tokį 
bandymą padarė praėju
siais metais. Iš visų aukšt. 
mokyklų abiturientų susipa
žinimo tradiciniame vakare 
dalyvavo gražus būrys jau
nimo. Ir nuostabiai buvo 
nuotaika gera. Jaunimas su
sipažino, bendravo, džiuge
sio nestigo. O kai išsiskirs
tė - liko malonios pažin
tys, šilti ryšiai ir daugelį 
veidų matome bendroje, lie
tuviškoje veikloje.

Mename ir mes, vyresnie
ji, kokiomis nuotaikomis abi
turientai gyvendavo savo 
tradiciniuose vakaruose. 
Kiek būdavo daug šiltų, 
neužmirštamų prisiminimų 
išsinešamą, kurių, manau, ir 
šiandien daugelis nepamir
šo.

Tad šiame krašte tokie 
tradiciniai vakarai ypač rei
kalingi. LMF Chicagos klubo 
valdybą už tokį sumanymą 
ypač reikia pagirti ir pa
sveikinti. Nuo pradėtos prak 
tikiuoti tradicijos jis neatsi
sako. Ir šiais metais tokį 
tradicini abiturientų susipa
žinimo - pagerbimo vakarą 
ruošia gegužės mėn. 19 d. 
puošniame Sabre room res
torane. Šiame vakare daly
vauti kviečiami abiturientai 
iš įvairių aukš. mokyklų. 
Kviečiami berniukai ir mer
gaitės. Vakaro programą 
paruošia patys abiturientai. 
Ji, paprastai, būna gana 
įvairi ir įdomi. Kupina 
jaunatviškų išgyvenimų ir 
polėkių. Šių metų vakaru 
rodomas susidomėjimas ne
mažas, tačiau, kaip klubo 
pirmininkė sako, toli gražu 
ne visuotinas. Juk mokyklas 
baigs šimtai jaunuolių. Šim- 
*tai turėtų dalyvauti ir abi
turientų vakare. Čia, gal 

Liet. Moterų Federacijos Chicagos klubo praėjusių metų pirmojo abiturientų vakaro 
dalyviai. Z. Degučio nuotrauka.

tektų rimtą dėmesį atkreip
ti ir tėvelių, kad paskatin
tų savo dukrą ar sūnų to
kiame vakare dalyvauti.

Vakaro organizavimu, 
drauge, su klubo valdyba, 
nuoširdžiai rūpinasi komite
tas -- St. Bacevičienė -- 
pirm., Sofija Jelionienė -- vi- 
cep., A. Grinienė, V. Tuma- 
sonienė, J. Valdienė, J. Lie- 
ponienė, Labanauskienė. Re 
gistruotis ir informacijas 
teikia St. Bacevičvienė telef. 
PR 8-2233 ir Jelionienė 
telef. RE 7-2560.

Šio vakaro metu visi abitu 
rientai gražiai pristatomi lie
tuviškajai visuomenei ir 
drauge su viltimi ir paskata 
priimami į bendrą lietuviš
kąjį gyvenimą.

šia proga tenka nuošir
džiu žodžiu prisiminti ir 
LMF Chicagos klubo veik
lą. Ji gana gyva. Valdy
ba, vadovaujama pirminin
kės K. Leonaitienės, drau
ge su Lietuvių tautinių na
mų valdyba žiemos metu 
ruošė mūsų menininkų, ra
šytojų, visuomenininkų pa
gerbimo popietes LT na
muose. Šiais metais suruo
šė balandžio mėn. 21 d. tre
čią tradicinį Velykų stalą, 
kuriame dalyvavo labai 
daug svečių ir stalas savo 
puošnumu, valgių įvairumu 
tiko velykinėm nuotaikom.

LMF centras yra New 
Yorke. Turi savo veiklius 
klubus įvairiuose kontinen
tuose. Veikia virš 20 tokių 
klubų. LMF priklauso Tarpt 
Moterų Federacijai, turin
čiai dvylika milijonų na
rių.

LMF klubo valdyba, drau
ge su kitų tautų moterų fed. 
valdybomis, pasirašė petici
ją, Žmogaus teisių deklara
cijos sukakties proga ir pe
ticija buvo įteikta pr. met. 
gruodžio mėn. Amerikos 
ambasadoriui prie Jungti
nių tautų. Ir ateičiai yra 
suplanavusios visą eilę reikš 
mingesnių darbų.

Tuo tarpu jų pirmasis 
rūpestis, kad ruošiamas 
abiturientų susipažinimo va
karas praeitų sėkmingai. 
Pirmininkė p. Leonaitienė 
įskmiai pabrėžia, kad čia ne
susidarys tėveliams didelės 
išlaidos. Jaunimas turi būti 
tvarkingai apsirengęs, bet 
drabužiai neturi būti pra
bangūs. O kai žvelgi į praė
jusių metų gražų abiturien
tų būrį, džiaugsmas ima, 
matant taip tvarkingą, sko
ningai pasipuošusį mūsų jau
nimą.

Žinoma, šiame vakare da
lyvauti kviečiamas ne tik 
jaunimas, bet ir lietuviškoji 
visuomenė.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Now for 38 years, THE PAYNE 
TOOL AND ENGINEERING 
COMPANY NEED: full and 
part-tiine DIE AND MOLU 
MAKERS. We will pay up to 
$7.00 per hour approximately 
$14,560 yearly plūs benefits, 
if you have the experience. 
Also needed arė: Experienced 
Tool Makers, Machinists, Kel- 
ler and lig Bore opeTatois. 
RETIREES CONSIDERED. 
9-4:30 P. M. apply 1300-1400 
W. Columbia St., Springfield, 
Ohio 45501. (35-36)

WANTED F.XPER1ENCED 
EXTRUDER OPERATORS 

AND
BLOWN POLY OPERATORS 

Steady work. Fringe benefits, Hourly 
rate hased on qunlif ications.

Apply to ROGER BACON
GREAT PLAINS BAG CORP.

P. O. Box 668
New Philadelphin. Ohio 44663 

216-364-771I
An Eoual Opportunity F.rnplnyer 

129-38)

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE

F.xperienced setu p man and oprralor 
Plant lacution in W«v.Ih<k. CAtUidn 
area. Should be tho.'juyhly expeii- 
enced in multiple*. I.*! imate kno\v- 
ledge valuable bul not įmcebaury. Op. 
portunitv* for man wilh uood vvork 
record and references to join a faxt 
wrowin« or nanizat ion. Hur fulure 
ib liniited by your ability.

SEND REPL1ES TO OR PHONE.

HAM1LTON-PAX.
3745 N. Kedzie. Chicago, 111. 

312-588-0577
(32--18)
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