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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VARTUOSE Į ŠIAURE
Naftos suradimas pakeitė strateginę situacijų

Gausūs naftos šaltiniai 
tarp D. Britanijos ir Norvegi 
jos jau už kelių metų galės 
padengti trečdalį visos Vaka 
rų Europos pareikalavimo -- 
5 milijonus statinių į dienų. 
Tam tikslui didieji koncernai 
ruošiasi investuoti labai įspū 
dingų 35 bilijonų dolerių 
sumų. Jau dabar ten yra 50 
naftos pumpavimo iš jūros 
dugno stočių ir platformų. 
Spėjama, kad nemažesni naf 
tos laukai yra tarp Norvegi
jos šiaurinio iškyšulio ir Spic 
bergo salos.

Ta ūkinė palaima iškėlė 
naujas politines ir strategi
nes problemas. Mat, aplink 
Murmansku Sovietų Sųjun- 
ga yra sutelkusi didesnę dalį 
(52°/o tiksliai) savo povande
ninio laivyno: per 160 viene
tų. Tie laivai kas diena plau
kia į Atlanto vandenynų, kur 
jaif juos pasitinka amerikie
čių žvalgybos lėktuvai. Karo 
atveju tie laivai sudarytų 
labai rimtų pavojų tiek JAV, 
tiek Vakarų Europai, nes 
didelė jų dalis yra ginkluoti 
raketom su atominiais užtai
sais ir geriausiu atveju galė
tų suparaližuoti laivų susisie 
kimų tarp abiejų kontinentų. 
Sovietai turi paovandeninių 
laivų Baltijos ir Juodosios 
Jūros pakraščiuose, bet iš 
ten jų išplaukimų, per paly
ginant siaurus sųsiaurius, 
yra daug lengviau susekti.

Naftos pumpavimo stotys 
ir palyginti didelis laivų sus- 
sisiekimas tarp jų, sovietų 
povandeninių laivų judėjimo 
sekimų turėtų palengvinti, 
bet iš kitos pusės duoda nau
jus, sunkiai apginamus taiki
nius sovietų laivynui. Tai, ži
noma, iškelia naujų jų 
gynimo problemų.

Skaičiuojama, kad dabar 
amerikiečių, norvegų, britų 
ir prancūzų lėktuvai ir laivai

Jaunimas posėdžiauja...

Kanadoje gegužės 17-18 įvyko Šiaurės Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas, pasitarimui 
dėl busimojo jaunimo kongreso P. Amerikoje. Viršuje suvažiavimo prezidiumas: R. Urbonaitė, 
D. Juozapavičiūtė, A. Kuolas, J. Valaitis, D. Vaitkevičiūtė. Apačioje — suvažiavimo dalyviai. 

D. Blauzdžiūnaitės nuotraukos

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
kurie seka sovietų laivyno ju 
dėjimų, paima ‘ataskaitom’ 
maždaug 3/4 iš Murmansko 
išplaukusių povandeninių lai 
vų. Eventuali pumpavimo 
stočių linija tarp Norvegijos 
ir Špicbergeno galėtų tų seki 
mų dar daugiau palengvinti. 
Už tat suprantamas ir Mas
kvos spaudimas į Norvegijų 
neleisti tuos naftos laukus 
eksploatuoti tarptautinėms 
korporacijoms. Norvegijos 
ministeris pirmininkas Tryg 
ve Bratteli pripažino, kad So 
vietų Sųjunga tūri ‘gyvybi
nius interesus’ laisvame pra
plaukime tarp Norvegijos ir 
Špicbergeno ir už tat jūros 
dugno eksploatacija turinti 
būti grynai Norvegijos kon
trolėje. Norvegija tačiau yra 
NATO narys, todėl sovie
tams toks sprendimas var
giai bus pakankamas.

Čia reikėtų prisiminti, kad 
pagal 1920 metų sutartį Špic 
bergeno sala yra Norvegijos 
suverenume, tačiau joje turi 
teisę ieškoti ūkinės naudos 
visi tos sutarties signatarai, 
kurių yra net 42, įskaitant 
Sovietų Sųjungų ir Jungti- 
des Amerikos Valstybes 
(šiuo metu sovietai ir norve
gai ten turi anglies kasyklas, 
o amerikiečiai ieško naftos). 
Norvegai aiškina, kad jūros 
dugnas iki 200 mylių nuo jų 
pakraščio priklauso tiktai 
jiems ir jų neliečia susitari
mas dėl Špicbergeno salos. 
Sovietai ir britai tačiau aiški 
na, kad ir Špicbergenas turi 
savo 200 mylių zonų ir todėl 
1920 mėtų sutartis leidžia ir 
jiems ten ieškoti naftos ir ki
tų gamtos turtų.

Tie visi ginčai gali privesti 
prie to, kad naftų pumpuoti 
iš jūros dugno tarp Norvegi

jos ir Špicbergeno bus dar 
negreitai pradėta. Faktinai 
niekas tikrai ir nežino, kiek 
ten yra naftos, nors spėjama 
kad daug. Kiekvienu atveju, 
Norvegija savo masyvinės 
geologinės studijos reulta- 
tus laiko didele valstybine 
paslaptimi.

Atrodo, kad ateityje, kad 
ne tik dė to, bet ir dėl naftos 
šaltinių Šiaurės Jūroje bus 
nemažai tarptautinių ginčų, 
o Maskva gaus naujo akstino 
Norvegijų įtraukti į savo ‘pir 
mų gynimosi linijų’.

• Dr. P. Vileišis, dalyva
vęs General Federation of 
Women’s Clubs suvažiavi
me š. m. birželio 10 d. ban
kete tarp apie 800 moterų 
ir išklausęs Mr. Roy, tos 
organizacijos pakviesto kal
bėtojo iš Statė Departa
mento pasakytos kalbos, 
kurioje jis pabrėžė, kad 
amerikiečiai turi reikalauti 
iš Izraelio atitraukti kari
nes pėgas iš Sinajaus dyku
mos ir t.t., diskusijų metu 
dr. Vileišis pareiškė:

"Mes amerikiečiai reika
laujam, kad Izraelis ati
trauktų savo karines jėgas 
iš Sinajaus dykumos, kai 
tuo tarpu devynis milijonus 
baltų atiduodam rusams ir 
nieko iš Sovietų nereikalaų-3 
jam . . . Sakom, kad Hitle
ris yra nugalėtas, bet jo su
darytas su Stalinu sutartis 
pripažįstam galiojančiom...

. . ."Ieškodami kompromi
sų atidavėm pusę Vokieti
jos, pusę Vietnamo, pusę 
Korėjos, Kinijos ir galo vis 
nėra . . .

"Stop cuddling Soviet

Pabaltiečiai Tasmanijoje Baisiojo Birželio sukakties paminėjimui Hobarte buvo suruošę 
eiseną iš Franklin aikštės į St. Mary’s katedrą, kurioj rev. G. H. Jarvet atliko specialias pamal
das. Visi eisenos dalyviai žygiavo su degančiom žvakutėm ir plakatais primenančiais pasauliui 
apie komunistų žiaurumus. Vietos laikraštis įsidėjo per 5 skiltis šią nuotrauką latvaitės Anna 
Miezitis (15) ir lietuvaitės Ona Barnes (22) ruošiantis eisenai.

ARGENTINOJE ARTĖJA SĄMYŠIO LAIKOTARPIS
BRONIUS AUŠROTAS

Po 1973 m. Juan Perono 
grįžimo į Argentinų ir jo iš
rinkimo krašto prezidentu, 
žmonos Isabelos viceprezi
dentu -- atrodė, kad šiame 
Pietų Amerikos kviečių ir 
mėsos aruode galės įsivyrau 
ti tvarka, pastovumas ir 
gerovė. Tačiau, Peronas te
išbuvo prezidentu vos metus 
ir mirė 1974 m. liepos mėne
sį. Prezidento vietų, visų par 
tijų sutikimu, užėmė jo žmo
na Isabela. Ir kaip rašo Time 
savaitraštis savo VI.23 laido 
je, ‘per pastaruosius 12-kų 
mėnesių Argentinoje buvo 
įvykdyta virš 500 politiškų 
žmogžudysčių, gi lygiagre
čiai su politiška netvarka 
taip pat auga ir infliacija, 
pastaraisiais metais pasieku 
si net 80°/o.’

Tačiau pati didžiausia bė
da, kad Isabela Peron nesu
gebėjo suvaldyti nei teroris
tų, nei pažaboti smunkantį 
ūkiškų gerbūvį. To smukimo 
priežasčių reikia ieškoti 
daug toliau, nes ne kas kitas, 
bet pats Peronas, stengda
masis išlaikyti valdžių, patai 
kavo taip vadinamiems ‘be- 
marškiniams’ pildamas sočia 
linius išlyginimus į klasiškų 
turčių ir biedniokų visuome
nę. Kaip tik šie perpylimai iš 
valstybės iždo į vargšų kiše
nes ir privedė prie pirmųjų 
Argentinos ūkiškų rūpesčių. 
Gi dabar jo pėdomis bando 
sekti kitas sociališkų refor
mų puoselėtoja, Peronienės 
patikėtinis, socialinio gerbū
vio ministras Jose Lopez Re
ga. Tikima, kad šis buvęs as
trologas (gangaus reiškinių 
simbolizmo aiškintojas) šiuo

Russia and promote the 
peoples right for Free- 
dom . . ."baigė dr. Vileišis.

Preligentas atsakė: ”1
agree with you".

Auditorija sukėlė dr. Vi
leišiui dideles ovacijas, 
ypač pavergtų tautų mote
rų atstovės. 

metu yra pats galingiausias 
asmuo Argentinoje. Esu 
Rega taip pat užplanavęs ir 
vadovavęs pačiai kraštuti- 
niausiai taupymo programai 
kuri supykinusi milijonus ar
gentiniečių.

Siekdamas dar didesnės 
galios, Rega prieš keletu sa
vaičių sustiprino savo pozici
jas kabinete, tylomis remda
mas buvusio finansų minis
tro Alfredo Gomez Morales 
atsistatydinimų. Mat pasta
rasis atsisakė patenkinti pro 
fesinių s-gų vadų reikalavi
mus - pakelti kai kurių gru
pių dirbančiųjų atlyginimus 
net 150 °/o! Esu Lopez Rega 
pataręs prezidentei atleisti 
Morales ir jo vietom paskirti 
mažai kam žinomų inžinierių 
Celestino Rodrigo. Pastara
sis anksčiau yra buvęs 
Regos ministerijoje sekreto
riumi.

PESO NUVERTINIMAS

Vos tik užėmęs finansų 
ministro kėdę C. Rodrigo nu 
vertino peso net visu 100°/o: 
vietoje mokėtų 15 peso už 
dolerį, po nuvertinimo dole
ris kainavo 30 peso. Su pini
ginio vieneto nuvertinimu, 
logiškai, sekė leidimas pakel 
ti kontroliuotų prekių kai
nas. Atpalaidavus prekių kai 
nų suvaržymus, kai kurių bū 
tiniausio naudojimo prekių 
kainos pašoko net 100% ...

Taigi suprantama, kad 
toks staigus prekių kainų 
kilimas visiškai panaikino 
bet kokių galimybę susitarti 
darbdaviams su dirbančiai
siais dėl reikalingo algų pa
kėlimo. Nors vyriausybė su
tiko pakelti atlyginimus net 
45%, tačiau profesinės s-gos 
šį pasiūlymų atmetė. Prieš 
kurį laikų atrodė, kad visi 
dirbantieji pradės streikuoti 
pasekdami savo kolegas Kor 
dobos automobilių įmonėse, 
kurie tegalėjo streikuoti tik 
48 valandas -- valdžia šį strei 
kų uždraudė, paskelbdama 
apsiausties stovio įstatymų. 
Kordoboje vykusių riaušių 

metu buvo užmušti du poli
cijos pareigūnai ir eilė riauši 
ninku sužeista. Gi Buenos Ai 
res, krašto sostinėje, sustrei 
kavo taxi vairuotojai, reika
laudami sumažinti benzino 
kainas, kurios po kontrolės 
panaikinimo, lygiai kaip duo
na ir kiti produktai, pakilo 
100%.

PERVERSMO GRĖSMĖ

Be abejonės daugelis da
bar mėginamų įvesti suvar
žymų būtų labai nesunkiai 
įgyvendinti prieš dvejus 
metus, kaip tik tada, kai iš
rinkus Peronų prezidentu, 
pastarasis naudojosi nepap
rasta liaudies parama. Gi 
šiuo metu vyriausybė būda
ma be tikro vado, gali 
greitai suklupti neatlaikiusi 
augančio politiško spaudimo

Kai kurie politikai spėlioja 
kad krašto valdžių galį pamė 
ginti perimti generolai. Ta
čiau ir toks sprendimas esųs 
labai abejotinas -- mat ir ka
riai nenori prisiimti jokios at 
sakomybės už dabartinę 
ūkiškų betvarkę. Tačiau, 
jeigu kraštui grėstų pilna 
anarchija, tada, kas žino, gal 
būt kariuomenės vadai dar 
kartų pamėgintų savo laimę 
pavaldyti tų taip sunkiai 
suvaldomų argentiniečių tau 
tų.

Nepersenai Buenos Aires 
dienraštis La Opinion kvietė 
visus argentiniečius užmirš
ti tarpusavio ginčus ir siekti 
visų gerbūvio pabrėždamas, 
kad bažnyčių varpai, kurie 
skamba per laidotuves žuvu- 
siems nuo teroristų kulipkos 
neskamba tiktai mirusiems, 
bet taip pat kartu įspėja ir 
gyvuosius.

Kaip ir argentiniečiai, taip 
ir kiekviena tauta tegali pa
siekti savo tautinės vieny
bės užmiršdami mažus tarpu 
savio ginčus, kurie baigia nu 
alinti šį gražų kraštų, 
kuriame ir tūkstančiai mūsų 
tautiečių rado savo antrųjų, 
tėvynę.
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Australijos padangėje
— ANTANAS LAUKAITIS

BALTIC HERALD
Australijos Lietuvių Ben

druomenės laikraštis Mūsų 
Pastogė savo pirmajame bir
želio mėn. 9 d. numeryje 
išleido anglų kalba priedą, 
pavadintą Baltic Herald, 
kuriam visą medžiagą paruo 
šė Australian Citizens’ Com- 
mitee for Lithuanian Rights. 
Šio priedo buvo išspausdinta 
daug daugiau numerių ir jie 
buvo išsiuntinėti ir padalinti 
ir ne lietuvių tarpe. Šis prie
das yra keturių puslapių, pa
įvairintas diagramomis, kari 
katūromis ir Simo Kudirkos 
nuotrauka.

Vedamajame yra plačiai 
paliesta Australijos darbie
čių vedama politinė linija, 
kur duodama plačios ištrau
kos iš ministerio pirmininko 
pasakytų pareiškimų ir kal
bų dėl žmogaus laisvių.

Be visų kitų plačių politi
nių straipsnių, yra S. Kudir
kos pasisakymas apie sovie
tų kalėjimus, kuriame jis pla 
čiai pasisako apie savo išgy
venimus. Šiame priede yra 
dailininko L. Urbono laiškas 
rašytas Australijos ministe
riui pirmininkui, kuriame jis 
klausia apie Pabaltijo pripa
žinimą.

Ateityje numatoma pana
šūs priedai anglų kalba ir 
dažniau išleisti.

• ••

Birželio 14 dieną Latvių 
Namuose įvyko jungtinis 
Pabaltiečių išvežimų minėji
mas, kuriame pagrindiniu 
kalbėtoju buvo prof. E.C.. 
MacLaurin, kuris yra Sydnė 
jaus universiteto Semitų stu 
dijų departamento direkto
rius. Vakaro programą atida 
rė ir reikšmingą žodį pasakė 
dabartinis Baltų K-to pirm, 
latvis advokatas I.A. Biržu
lis. Po ypatingai gilios ir 
reikšmingos prof. MacLau
rin paskaitos, vakaro rimtą 
programą išpildė visų trijų 
tautybių meninės pajėgos. 
Didžiulė Latvių Namų salė 
buvo pilnai pripildyta kiaušy 
tojų,kurių tarpe buvo ir dide 
lė dalis lietuvių.

•••
Kaip praneša Australijos 

Lietuvių B-nės V-ba, buvo 
užmegstas ryšys šiais me
tais į Australiją atsikviesti 
Simą Kudirką. Gautu prane
šimu, š.m. vasaros metu visa 
Kudirkų šeima išvyksta su 
maldininkų ekskursija į Ro
mą. Tikimasi, kad bus rastas 
tinkamas laikas ir Kudirkų 
šeima galės aplankyti ir Aus 
ralijos lietuvius.

Aldona Stalba iŠ Seaton.

Adelaidėj šeimos gyvenimą 
sukūrė Rasa Kubiliūtė ir 
Mindaugas Mauragis. Abu 
jaunieji yra labai gerai pažįs 
tami visame Australijos, 
ypatingai jaunimo, gyveni
me. Rasa paskutiniuoju me
tu tapo viena iš mūsų jaunų
jų dirigenčių, diriguodama 
didžiuliam Adelaidės Litua- 
nia chorui. Lietuviškame gy
venime ji dirba ir veikia 
nuo pat savo ankstyvos jau
nystės. Ji buvo aktyvi savait 
galio mokykloje, ji atstova
vo Australijos lietuvius Pas. 
Jaunimo Kongrese ir daly va 
vo visame jaunimo gyveni
me. Mindaugas yra plačiai 
žinomas mūsų sportininkas, 
atstovavęs Sydnėjaus Kovą, 
Adelaidės Vytį ir Australi
jos lietuvių tinklinio rinkti
nes. Be šio sporto jis yra 
džiudo sporte įsigijęs aukš
čiausią juodąjį diržą ir 
žiemos slidinėjimo sporte jis 
yra taip pat vienas iš gerųjų.

Vestuvių apeigas atliko 
Adelaidės klebonas kun. A. 
Spurgis, kai vestuvinė puota 
įvyko L.K. Centro salėje ir 
ją labai skoningai paruošė 
Lietuvių Kat. Moterų D-ja, 
visas vaišes įdomiai prave
dant P. Pusdešriui.

Maždaug tuo pačiu laiku 
sostinėje Canberroje įvyko 
ir kitos puikios lietuviškos 
vestuvės. Naują šeimą sukū
rė Vilija Balsytė ir Vygintas 
Maželis. Vestuvinės apeigos 
kurias atliko Sydnėjaus kle
bonas kun. P. Butkus, įvyko 
Canberros katalikų katedro
je. Povestuvinė puota, kurio 
je dalyvavo svečiai iš visų 
didžiųjų Australijos miestų, 
įvyko Lietuvių Klube. Įdo
mu, kad sostinėje vyksta ke
lintos lietuviškos vestuvės, 
kurių pradžia buvo tautinius 
šokius bešokant. Šiose vestu 
vėse, be gausių lietuvių sve
čių, dalyvavo ir televizijos 
atstovai, LionsClubs gover- 
neris, opozicijos vado sekre
torius ir daug kitų žymių aus 
tralų. .

Abiems lietuviškoms jau
nosioms poroms linkėtina 
tik gražaus sugyvenimo ir 
lietuviškų tradicijų, išlaiky
mo savose šeimose.

•••

Šių metų motinos dienos 
minėjimą Sydnėjuje prave
dė visos jaunosios jėgos. Baž 
nyčioje pamaldas atlaikė 
kun. P. Butkus, kurių metu 
giedojo Dainos choras, vado
vaujamas B.Kiverio. Po pa

maldų iškilmingas minėji
mas įvyko parapijos salėje, 
kurį atidarė savaitgalio mo
kyklos globėjas kun. P. But
kus. Dienos šventei pritaiky 
tą paskaitą skaitė skautė V. 
Viliūnaitė. Po paskaitos sa
vaitgalio mokyklos mokiniai, 
vadovaujami mokyt. A. Sta- 
siūnaitienės, choro daina pa
sveikino visas mamas, vė
liau suvaidindami vaizdelį 
‘Geriausia Mamytė’. Po jau
nųjų deklamacijų, dainų ir ki 
tų pasirodymų, minėjimą už
darė skautų tuntininkas B. 
Barkus, pakviesdamas visus 
minėjimo dalyvius pasivai
šinti kavute ir kitais skanu
mynais. Oficialus minėjimas 
buvo baigtas Tautos Himnu.

•••

Nuo prieškarinių laikų To
ronte buvo tik viena lietuvių 
parapija su nedidele šv. Jo
no Krikštytojo bažnytėle, 
apie kurią pradžioje ir sukė
si visas lietuvių bendruome
ninis gyvenimas. Nuo 1948 
metų jos klebonu buvo da
bartinis Anapilio klebonas 
kun. P. Ažubalis, kuris 1954 
metais bažnyčią praplėtė, 
pagražino Ilgesnį tautinius 
Tėviškės Žiburiams. 1974 m. 
parapijai išsikėlus į Anapilį, 
šv. Jono bažnyčia su visais 
pastatais perduota korėjie
čiams katalikams.

1952 m. Toronto kardino
las McGuigan atkvietė į To
rontą lietuvius pranciškonus 
ir pasiūlė jiems įsteigti 
naują tautinę lietuvių parapi 
ją, nes viena parapija buvo 
nepakankama, atvykus tiek 
daug naujų ateivių. Nuo 
tada abiejose parapijose už
virė darbas, prasidėjo kaip 
ir lenktyniavimas. Antroji 
parapija pritraukė daugiau 
parapijiečių ir jos resursai 
žymiai padidėjo. Jei šv. Jono 
parapijos metinį biudžetą 
sudarė tik 30 tūkstančių do
lerių, tai Prisikėlimo parapi
jos piniginė apyvarta siekė 
300 tūkstančių.

Prisikėlimo parapijos pir
mu klebonu buvo tėvas Dona 
ventura Grauslys, kuriam te 
ko parapijos kūrimo sunkioji 
našta. 1954 m. pradėta staty 
ti Prisikėlimo parapijos baž
nyčia, prie kurios buvo 
numatyta vienuolynui patal
pos, parapijos salės, kleboni
ja ir t.t. Faktinai buvo stato
ma ne pati bažnyčia, bet pa
rapijos salės, nes lėšų 
nebuvo pakankamai, o pasta 
čius pirma sales, iš jų buvo

Adelaidės dienraštis The į numatoma prasikurti. Bažny 
Advertiser įsidėjo didžiulę Jočiai įrengtos laikinos patal- 
Aldonos Stalbaitės nuotrau
ką lietuviškuose tautiniuose 
drabužiuose, laikančią seną 
‘hurricane’ lempą. Jinai yra 
iškelta ir remiama Woodley 
Wines Pietų Australijos 
gražuolės ‘Miss S. A. Quest’ 
konkurse. Aldonos nuotrau
ka buvo daryta senose sida
bro kasyklose Woodley 
Wines, kurios yra pačios 
seniausios Pietų Australijo
je ir buvo atidarytos 1843 m. 
Aldona Stalbaitė yra žinoma 
irfūsų Australijos lietuvių 
sportininkė, ypatingai pasi
žyminti krepšinyje. Tiek 
Adelaidės, tiek ir visos Aus
tralijos lietuviai, ypatingai 
jos kolegos sportininkai, lin
ki šiai mūsų gražuolei geriau 
sios sėkmės laimint Pietų 
Australijos gražuolės karū
ną.

Sydnėjuje įvykusio 
Lietuvių B-nės metinio susi
rinkimo metu, kuriame daly
vavo apie 100 dalyvių, buvo 
išrinkta naujoji Apylinkės 
V-ba į kurią įėjo: K. Stašio- 
nis -- pirm., E. žižytė -- jauni 
mo atstovė, V. Šliogeris, M. 
Reisgienė ir J. Zinkus. 
Kandidatai: M. Nakutis, M. 
Zakaras, T. Vingilienė ir J. 
Abromas. Revizijos komisiją 
sudaro: Č. Liutikas, V. 
Danta ir E. Kolakauskas. 
Kandidatai: A. Danta ir V. 
Sandargas.

Visą susirinkimą labai 
sklandžiai pravedė dr. B. 
Vingilis ir jam sekretoriavo 
V. Bitinas. Susirinkime pla
tesnius pranešimus davė kai 
kurios organizacijos, iš ku
rių paaiškėjo, kad Dainos 
choras turi 65 choristus, Ra
movės skyriui priklauso 96 
kariai - veteranai ir savaitga 
lio mokykla turi virš 50 moki • 
nių. Susirinimo metu Lietu
vos Bylai k-to pirmininkas 
prof. A. Kabaila padarė pla
tų pranešimą apie šio komi
teto nuveiktus darbus, dau
giausiai nesenai iškilusios 
dvigubos pilietybės reikalu.

•••

•••
Iš Sydnėjaus į Čikagą 

visam laikui išsikėlė Micke
vičių šeima, ten turinti savo 
artimų giminių. Sydnėjuje 
jie abu buvo aktyvūs Dainos 
Choro dainininkai, dalyvau
dami ir visame mūsų lietu
viškame gyvenime. Labai 
gražias išleistuves Lietuvių 
Klube padarė Dainos choras 
kur net su ašaromis buvo at
sisveikinta taip artimi ir mie 
Ii šie lietuviškos dainos 
mėgėjai. Geriausios sėkmės 
ir Čikagoje mieliems p.

KfiflfiDO/ LIETUVIŲ ZIHIO/ 
——————— PETRAS LELIS 

Prisikėlimo bažnyčios 
pertvarkymas

pos antrame aukšte, bet 
esant reikalui pamaldos lai
komos ir pirmojo aukšto sa
lėje.

Nors pastatytos patalpos 
yra erdvios ir gražiai įreng
tos, bet jos toli gražu nepa
tenkino visų poreikių ir po 
dešimties metų, praplėtus 
žemės sklypą, pastatytas 
naujas dviejų aukštų pasta
tas klebonijai, vienuolynui, 
kredito kooperatyvui ir ki
tiems reikalams. Pirmąjį 
Prisikėlimo par. pastatų an
samblio projektą sudarė 
arch. Kudokas, bet tik dalis 
to projekto teįvykdyta (dvie 
jų aukštų pastatas salėms ir 
laik. bažnyčiai).

Architektas Kudokas, ita
lų mokyklos, Kaune daug 
gražių pastatų yra pastatęs, 
bet šiame biznio krašte, jo 
itališkoji architektūra neį
vertinta. Antrąjį Prisikėli
mo pastatą, daugiau pritai
kintą šio krašto sąlygoms, 
projektavo arch. Kulpavi- 
čius. Kai žiūri į abu šiuos 
sujungtus pastatus, tai iš
karto pamatai, kad jie staty
ti skirtingų architektų ir jų 
stiliai nesiderina. Tokia pa-

Mickevičiams ir, mes tiki
mės, kad ir ten jie taip gra
žiai įsikurs, kaip kad buvo įsi 
kūrę St. Marys. 

dėtis tebėra šiandien, nors 
per dvidešimt metų Prisikė
limo par. salės lietuvių visuo 
menei daug patarnavo netik 
religinio, bet ir tautinio susi 
būrimo atžvilgiu.

Ilgesnį laiką Prisikėlimo 
par. klebonu buvo tėvas Pla
cidas Barisa, o nuo 1974 m. 
jam dėl sveikatos išvykus iš 
Toronto, klebonu tapo tėvas 
Augustinas Simanavičius, 
kuriam ir teko pareigą imtis 
iniciatyvos Prisikėlimo para
pijos bažnyčią ‘atnaujinti’, 
nors per 20 metų ji dar nėra 
pasenusi. Faktinai tai nebus 
atnaujinimas, o pertvarky-

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
iš BOSTONO ir NEW YORKO 

KAINA NUO $739.00
Dar yra vietų sekančiose grupėse:

rugsėjo 
rugsėjo

rugpiūčio 20
3

19

suPrie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų 
papildomu mokesčiu: pav., vykstantiems iš 

119.00 
92.00 
81.00 daugiau

I ANKSTO —

Chicagos 
Clevelando 
Detroito

PATARTINA REGISTRUOTIS Iš
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės j:

Trans-atlantic travel 
SERVICE

393 West Broadway, P. O. Box. 116 
South Boston, Mass. 02127 

Tel. (617) 268-8764
Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ
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TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
73/< % — 6 metu su $l,0Q0, minimum. 
7*/2% — 4 mėty su $1,000. minimum. 
6.%% — 30 mėn. su $1,000. minimum'. 
6*/j% — 1 mėty su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują 
taupymo įskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F.S.L.I.C.

Salnt
Rptliony
©avi ilgs

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed.
Juokas Gribauskas, vedėjas
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mas ir papuošimas. Laikino
ji bažnyčia bus atskirta nuo 
kitų patalpų ir turės atskirą 
įėjimą. Atnaujinimo - per- 
varkymo planus sudarė arch 
Kulpavičius, bet nemačius 
tų planų sunku ką nors tiks
liau aprašyti. Žinoma tik 
tiek, kiek klebonas kun. 
Simanavičius yra pareiškęs 
spaudai, kad visas pertvar
kymas kainuos apie $100,000 
Tam pertvarkymui pritarė 
parapijos taryba ir pranciš
konų vadovybė.

KLAIDOS PATAISYMAS
Mano reportaže apie ‘Kul

tūros suvažiavimą Toronte’ 
(Dirva Nr. 45) per neapsižiū
rėjimą įsibriovė klaida, ku
rią čia pataisau, būtent: 
‘...Vakare 5 vai. gan ilgoką 
paskaitą apie tautinius šo
kius skaitė Petrauskienė iš 
Londono ...‘ Turėjo būti: 
‘...G.BreichmanienėišHamil- 
tono.‘ Už klaidą atsiprašau.

lapkričio 21 
gruodžio 19
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Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
* Savininkai: J. JANU6AITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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KUR SUKTI NOSĮ

REIKŠMINGA PRANO BASČIO 
AMŽIAUS SUKAKTIS

ALEKSAS LAIKŪNAS

Pagal populiarų anekdotą, 
lengva tam gyventi, kuris 
priklauso KVP partijai -- ini
cialai reiškia: ‘kur vėjas pu
čia’. Jeigu pasuksi nosį pavė
jui, lengviau susigaudyti 
kaip elgtis, ką šnekėti. KVP 
politika itin svarbi diktatū
ros sąlygose. ĮKVP praktiką 
įsikabinę išliko Liubiankoje 
nenugalabytas Antanas 
Sniečkus ir Justas Paleckis.

Iš kur gi pučia okupuoton 
Lietuvon pavojingi vėjai, ku 
riuos reikia laiku užuosti, 
įvertinti ir skubomis susigau 
dyti, kur nosį sukti?

Iš maskvinės Pravdos? 
Nevisai. Pravdoje viskas 
atejna post factum. Juk ta 
pati Pravda kruvinų ‘čistkų’ 
laikais spausdino sieksninius 
‘aukščiausia bausme’ nubaus 
tų (tai yra Lubiankos pože
myje nukautų) asmenų sąra
šus. Pravda stačiokiška, iš 
jos prognozių nenustatysi. 
Pravda kalba po faktų. Kur 
vėjas pučia sužinoma iš 
Kremliaus virtuvių, iš Krem 
liaus labai tamsių kuluarų. 
Bet prie tų šaltinių prieina 
tik labai stambios nosys. 0 
visos mažos, menkos, nuka
rusios ar riestos nosys daug 
ką užuodžia apie politinius 
vėjus iš maskvinės Litera- 
turnaja Gazeta.

Literaturnaja Gazeta (Li
teratūros laikraštis), kurį lei 
džia SSSR rašytojų sąjun
gos valdyba, nėra leidinys, 
kurio objektas literatūra. Li
teratūros tematika šiame lei 
dinyje labai ribota, gal 25°/o- 
30°/oviso turinio. Laikraštis 
verste užverstas politinio 
turinio rašiniais. Šiais me
tais, pavyzdžiui, visas laik
raštis, nuo pat sausio mėne
sio, su kaupu farširuojamas 
‘pergalės’ medžiaga. Tai rėži 
minės glorijos pergalei prieš 
nacius. Begaliniu srautu 
plaukia panegirika pergalei, 
batalijų aprašymai, grynai 
agitaciniai straipsniai.

Literaturnaja Gazeta sto
vi arti Kremliaus. Todėl 
reikia tame leidinyje išmokti 
skaityti tarp eilučių. Mes 
kartais stebimės, kad nei iš 
šio, nei iš to, tarybinėje spau 
doje lietuvių kalba prasiver
žia temos tobulai identiškos 
rusiškam LiteraturnajaGaze 
ta repertuarui. Tai liudija, 
kad okupuotoji periferija, už 
kariautoji Maskvos provinci
ja, Vilnius, stengiasi sukti 
nosį KVP (kur vėjas pučia) 
linkui.

Suka Vilnius nosį reikia
ma kryptimi visad su savai
tės pavėlavimu. Štai 23 
balandžio Literaturnaja Ga
zeta pagarsino Sergejaus 
Michalkovo vedamąjį ‘Pava
sariui - kelią’. Apie pavasarį 
autorius kaip ir nekalba, bet 
stipriai pabrėžia tvirtinimą, 
kad su Maskva apsimoka ... 
prekiauti.

‘Argi tinka tūnoti apsikabi 
nūs su raketa ir rėkauti apie 
raudona pavoju,’ sako S. 
Michalkovas, ‘kai tuo laiku 
kiti vyksta Maskvon, užmez- 
gia pažinti, siūlo, gauna užsa 
kymus ir, dargi, uždirba’. 
Tai sovietinė sirena gundo 
kapitalistinius odisėjus. Čia 
pat suskamba grąsus gąsdi
nimas savo militarine galia. 
1945 metais pakabintą raudo 
ną vėliavą ant Reichstago 
griuvėsių ir dabar ją gali 
‘matyti netiktai iš Europos 
sostinių’. Supraski-, skaityto

jau, tą vėliavą mato ir iš Wa- 
shingtono ...

S. Michalkovas akcentuo
ja, kad kompartija viską iš- 
no, viską planuoja, visus 
dirbti ragina ir varo. Net 
literatūra egzistuoja dėl 
kompartijos tiekiamų idėjų. 
Virš kompartijos išminties 
iškyla asmens kulto skevel
dros. Už visas SSSR ekono
mines bei militarines perga
les S. Michalkovas dėkoja 
draugui L.I. Brežnevui! Au
torius vadina Brežnevą ‘iš
mintinguoju politiku’, giria 
jo ‘tikrą kursą’ ir 1.1. 
Autorius, ir kartu su juo Li
teraturnaja Gazeta, atrodo 
užmiršo, kad egzistuoja dar 
‘politbiuras’, kad veikia dar 
(bent nominaliai) kolektyvi
nis pradas SSSR valdyme.

Ir ką pasakysite? Netru
kus tie patys motyvai 
atskambėjo ir periferijoje ... 
Randame tuos motyvus sa
vaitei prabėgus Vilniaus 
Tiesoje, Valstiečių laikrašty
je ir kitur.

Visi pasuko nosį į Litera
turnaja Gazetą. Sovietinėje 
‘demokratijoje’ asmeniškų 
nuomonių negalima turėti.

FLORIDOS
LIETUVIAI

IKI PASIMATYMO!

Iki pasimatymo! — buvo 
paskutiniai žodžiai dalyvių, 
minint Vasario 16 Ft. My- 
ers mieste.

Ir taip gražų vakarą ge
gužės mėnesį, vėl skambėjo 
telefonai pažįstamiems, bi
čiuliams, draugams, kvie
čiant į pirmąją lietuvių su
ruoštą gegužinę, KORE- 
SHAN, Floridos valstybi
niame parke. Ir taip suva
žiavo lietuviai iš šiaurės- 
pietų ir rytų.

Atvykusieji atsivežė ska
niausius patiekalus, buvo 
sustumti stalai, ir per 
trumpą laiką apsidengė 
skaniausiai paruoštais sa
lotais, gerai keptais viščiu
kais, ir kugelis puošė stalą, 
o pyragų — pyragaičių di
džiausias pasirinkimas.

Atvyko latviai, estės, ir 
aišku seni ir nauji lietuviai 
ateiviai.

Gražios gamtos prieglob
styje, šiltos Floridos saulės 

L. Knopfmilerio nuotraukaPirma lietuvių gegužinė Ft Myers, Floridoje.

šiomis dienomis Kanados 
Toronte, gausaus asmeni
nių draugų bei nuoširdžių 
visuomeninio darbo bendri
ninkų dėka, reikšmingą sep
tyniasdešimt metų amžiaus 
sukaktį gražiai atšventė 
Pranas Bastys, plačiai pa
žįstamas tautinės Srovės 
žmogus, darbštus visuome
nininkas, nepailstantis lai
kraštininkas ir, kas itin pa
brėžtina, origialios jaunimo 
literatūros kūrėjas, kurio 
skambūs eilėraščiai ištisus 
dešimtmečius tilpo jaunimo 
laikraštėliuose ir mokykli
niuose skaitinių vadovėliuo
se.

Kas gražiausia, nors ir 
brandaus amžiaus sulaukęs, 
Pranas nė neketina trauktis 
į uždarą poilsį, bet vis dar 
stengiasi būti aktyviu lie
tuviškosios visuomenės na
riu, tiek savo talentu, tiek 
daugiamečiu potyrimu. Ir 
čia išryškėja gražiausias ir 
vertingiausias jo asmeny
bės bruožas: gili pagarba 
pozityviai dirbantiems žmo
nėms ir tolerancija patrio
tiškai nusiteikusiems, uors 
ir skirtingos ideologijos 
asmenims. Tokį jį vertina 
torontiškiai, su kuriais jis 
ištisus paskutinius dvide
šimt penkeris metus išgy
veno tiek savo asmens švie
sias ir ūkanotas dienas, tiek 
vietinės lietuvių kolonijos 
laimėjimus ir nepasieki- 
mus. Tokį jį brangina ir 
gausūs draugai, natūraliai 
apie jį susitelkę nuo pat 
mokyklos suolo iki pasku
tiniųjų laikų. Jo talentą iš
ugdė giliai patriotiška tėvų 
jurbarkiečių Basčių šeima, 

spinduliuose visų alkis ne
apsakomas. Jeigu kas nors 
ir pasižadėjo numesti svorį 
ir daug nevalgyti, bet kaip 
žmogus čia išsilaikysi prieš 
tokią pagundą? Gražiai pa
puošto stalo, gryname ore ir 
gražioje gamtoje visų alkis 
neapsakomas.

O, kokios kalbos buvo ve
damos? Aišku apie puikia 
praeitį. Kas gali ją užmirš
ti ? Vėliau po kavutės ar šal
tos ledo arbatos visi susėdę 
kartu, vadovaujant V. Bra
žėnui, užtraukėm liaudies 
dainas, net estės įsijungė ir 
prisiminė savo laiku girdė
tas mūsų dainas.

Taip net nepastebėjome 
kaip greitai prabėgo gra
žus laikas ir laikas atėjo 
skirstytis ir vėl visų lūpo
se teko išgirsti — iki pasi
matymo !

L. Knopfmileris 

subrandino nepriklausomo
sios Lietuvos mokykla, o 
sąlygas pasireikšti sudarė 
palaimingi laisvės laikai ir 
organizacinis gyvenimas, 
dažnai Prano laikytas svar
besniu už savo asmens rū
pesčius.

Pranas Bastys gimė 1905 
m. birželio 3 d. Jurbarko 
valse., Geišių kaime. Beje, 
artinantis antrajai bolševi
kinei okupacijai, 1944 m. 
daugelis nešėsi nuo jos į va
karus ir, prieš Vokietijos 
sienos atidarymą, Prano ir 
jo giminių dėka, rado tuose 
pat Geišiuose paskutinę 
globą rusų dar tuomet ne
užgrobtoje Lietuvos dalyje. 
Nemunas pro Jurbarką ir 
Geišius ne vieną išgelbėjo.

1925 metais baigęs Ra
seinių gimnaziją, tuojau 
pat Marijampolės mokyto
jų seminarijoje įsigijo mo
kytojo cenzą ir atsidėjo pe
dagoginiam darbui Žemaiti
joje, Kretingos ir Telšių 
apskr. Kitus bemokydamas, 
stengėsi ir pats toliau mo
kytis. Taip baigė žemės 
ūkio kurus, kad galėtų dės
tyti žemės ūkio klasėse ir 
dovauti jaunųjų ūkininkų 
rateliams, vėliau sporto 
kursus, kad sėkmingiau ga
lėtų veikti jaunimo organi
zacijose, ir pagaliau gydo
mosios pedagogikos kursus, 
siekdamas pagilinti savo 
pedagoginę specialybę. 1933 
— 1935 ir 1939 — 1940 Vy
tauto Didžiojo universitete 
studijavo literatūrą ir peda
gogiką, o taip pat ir socia
linius bei politinius moks
lus.

Dar gimnazijoje jis įsi
jungė į Lietuvos šaulių Są
jungą, moksleivių šaulių 
būrį, ir 1923 m. dalyvavo 
Klaipėdos atvadavime, ap
dovanotas medaliu, šaulių 
Sąjungoje yra ėjęs įvairias 
pareigas, jų tarpe ir Telšių 
rinktinės garbės teismo na
riu.

Atiduodamas duoklę Vil
niui Vaduoti Sąjungai, 
Kartenoje įsteigė VVS sky- 
rfių, buvusį vienu veikliau
siu plačioje apylinkėje.

Daugiausia energijos, lai
ko, sveikatos ir sumanumo 
Pranas Bastys pašventė 
tautinės srovės organizaci
joms : Jaunosios Lietuvos 
Sąjungai ir Lietuvių Tauti
ninkų Sąjungai. Jaunojoje 
Lietuvoje pradėjo skyriaus 
pirmininku, vėliau seniūnu, 
apylinkės ir Telšių rajono 
vadu. Iš čia buvo pakviestas 
Centro valdybon ūkio vedė
ju. šiose pareigose išbuvo

Pranas Bastys.

iki JL likvidavimo, rusams 
okupavus Lietuvą. Jauno
sios Lietuvos S-gą likviduo
jant, Pranas Bastys ir aš, 
kaip tuometinis JL reikalų 
vedėjas, paskutiniu momen
tu suorganizavome narių 
sąrašų ir svarbiųjų archyvų 
sunaikinimą, tuo apsaugo
dami daugelį nuo persekio
jimo ir sutrukdydami do- 
kumentj patekimą j rusų 
bei komunistų rankas. Tau
tininkų S-goje dirbo apylin
kės pirmininkų ir Telšių 
apskr. valdybos nariu.

Visuomeniniame darbe 
Pranas Bastys, greta tiesio
ginio mokytojavimo, steigė 
ir vedė vakarinius kur
sus suaugusiems, įvairiomis 
progomis skaitė paskaitas, 
ruošė visuomenės teismus, 
vakarus su vaidinimais, 
sporto šventes, metų me
tais nė vieno savaitgalio ne- 
praleidęs ramiai savo na
muose. Telšiuose buvo vie
nas pagrindinių organizato
rių, rengiant 1935 m. birže
lio 15 d. Varniuose Vyskupo
M. Valančiaus minėjimą, 
kurio metu buvo pašventin
ta net 14 Jaunosios Lietu
vos skyrių vėliavų. Tuose 
pat Telšiuose pravedė apy
gardos lengvosios ir sunkio
sios atletikos pirmenybes. 
Paskutinį seimą renkant, 
jis buvo Telšių rinkiminės 
apygardos sekretorius.

Anuo metu Telšiuose vei
kė labai populiarus Links
mųjų Brolių choras, kuris 
daug kur buvo kviečiamas 
programos atlikti. Dainavo 
Kauno ir Klaipėdos radiofo
nuose, Dotnuvos studen
tams, Šiaulių ir kitų miestų 
visuomenei. Pranas Bastys 
tame chore ne tik dainavo, 
bet buvo ir jo administra
toriumi.

Kooperatinis judėjimas 
jau seniai buvo patraukęs 
Praną Bastį. Dar būdamas 
Žemaitijos, dirbo Kretin
gos vartotojų koop. bend
rovės valdybos narys. Per
sikėlęs Kaunan, jis įsijun
gė į Paramą ir Spaudos 
Fondą. Toronte daugiau nei 
dešimtį metų išbuvo Lietu
vių kredito kooperatyvo Pa
rama valdybos nariu.

Kanados Lietuvių Tauti
nė Sąjunga Praną Bastį lai
ko vienu savo pagrindinių 
ramsčiu, apie kurį grupuo
jasi visi kiti bendraminčiai, 
kaip apie Centro Valdybos 
sekretorių ir pirmininką, 
Dirvos nuolatinį bendradar
bį.

Spaudos darbas Pranui 
Basčiui mielas nuo pat gim
nazijos laikų, kada jis pra
dėjo rašinėti Amerikos Vie
nybei. Tuojau pat užsimez
gė jo ryšiai su vaikų laik-

St. Dabkaus nuotr. 

raštėliais: Saulute, žiburė
liu, Geniu, Tėviškėle ir kt., 
o taip pat ir su tautine 
spauda: Jaunąja Karta, 
Lietuvos Aidu, tremty Mū
sų Keliu ir kt., pasirašinė
jant slapyvardžiu Pranas 
Imsrys (pagal savo gimti
nės krašto upelio vardą). 
Atskirais leidiniais išleido 
vaikams: Tra-lia-lia, 1932 
m.; Vilkas Meškeriotojas, 
1946 m.; Gimtaisiais take
liai, 1953 m,; Tėviškėlę aš 
regiu, 1968 m.

Lietuvos vyriausybė Pra
no Basčio nuopelnus buvo 
atžymėjusi jau minėtu Ma
žosios Lietuvos atvadavimo 
medaliu, Gedimino ordenu 
už švietimo srities darbą ir 
Trijų Liepsnų žymeniu už 
veiklą tautiniam jaunimui.

Turėdami savo tarpe 
brangų sukaktuvininką, to
rontiškiai ėmėsi gražios pri
vačios iniciatyvos jam pa
gerbti ir tai atliko staigme
nos būdu š. m. gegužės 31 
d., netikėtai visu būriu at
silankydami į jo namus, 
nors šiaip jau vasaros metu 
jis paprastai laiką leidžia 
savo ūkyje keliasdešimt 
mylių atstume nuo Toronto. 
Pagerbimą suruošė jo arti
mieji bičiuliai: p.p. Puterie- 
nė, Plioplienė, Rimavičienė, 
Juozas Stanaitis ir Jonas 
Vitkus. Pagerbime dalyva
vo per 40 asmenų — gerų 
bičiulių ir giminių: jų tar
pe gen. kons. dr. J. žmui- 
dzinas, abiejų lietuvių pa
rapijų klebonai, daugelis 
Toronto lietuvių bendruo
menės vadovų ir kt. Rengė
jų vardu J. Stanaitis pa
kvietė pobūviui vadovauti 
adv. Al. Puterį, kleb. P. 
Užubalis pasakė jautrų įžan
gos žodį, maldą-sveikinimą. 
Po vaišių sveikino gen. 
kons. dr. J. žmuidzinas, 
bendruomenės vardu J. Si
manavičius, prieš tai dr. J. 
Kaškelis šiltu žodžiu sve
čiams pristatė sukaktuvi
ninką ir jo atliktus darbus 
Lietuvoje ir išeivijoje. Pa
baigai mkt. L. Nakrošienė, 
kuri ne tik mokytojauja li
tuanistinėje mokykloje, bet 
vaidina Aitvaro dramos te
atre, nuotaikingai paskaitė 
ištraukas iš sukaktuvinin
ko kūrybos — Gimtaisiais 
takeliais ir Tėviškėlę aš re
giu.

Bendra sukaktuvinė do
vana, kuri švies Prano Bas
čio darbo kambaryje, tepri
mena jam nuolatos, kad jo 
artimieji, kaip savo specia
lų sveikinimą pradėjo jo 
mokslo dienų draugas jur
barkietis rašyt. Antanas 
Giedraitis; jam širdingai 
linki ilgiausių, gražiausių, 
našiausių metų.
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Visai neseniai į knygų pa
saulį įžengė Andriaus Nori
mo romanas ‘Miršta tik žmo
nės’. Kategoriško pavadini
mo veikalas nagrinėja kovų 
dėl valstybinės laisvės idėją. 
Autorius ima vienos šeimos 
dviejų kartų likimus, praves 
damas paralelę tėvo ir sū
naus kovų, apsisprendimų 
plotmėje. Jis pasirenka savo 
herojais tokius personažus, 

'kuriems patriotiškumo pri
matas užstoja buitį ir tampa 
visaapimančiu siekių, kovų, 
laimėjimų bei pralaimėjimų 
postūmiu. Tokiu būdu kovos 
dėl Lietuvos Nepriklausomy 
bės ir okupacinės negandos 
dvidešimt metų vėliau, suei
na vienan akordan, turi po 
savo kojomis tą pat savęs ir 
savo asmeniško gyvenimo at 
sižadėjimo žemę.

Siužetui paimta legenda 
apie lietuvišką karžygį Alyti. 
Per šią legendą autorius jun
gia dvi kartas, du veikalo 
laiko skalės polius. Kur 
sustojo tėvas, iš ten turi pra
dėti ir sūnus. Kovos dėl lais
vės yra permanentinės. Gin
klo iš delno negalima padėti. 
Tokiu būdu autorius skelbia 
aiškią sugestiją -- dabartis 
yra grįžusi praeitis. Antras 
autoriaus tvirtinimas -- žmo
gaus dvasioje neišnaikina
mas tikėjimas patriotikos 
idealu.

Šie įdomūs postulatai, len
gvame autoriaus rašymo per 
teikime sudaro vertybę jau
nimo lektūrai. Nuotykio ak
centas ir idealų stimulai, 
kaip žinia, jaunimo lektūros 
dorybės. ‘Miršta tik žmonės’ 
yra vienas iš mūsų plačios 
partizanianos aspektų.

Veikale yra įdomi siužeto 
potekstė. Tai idėjos paveldė
jimas. Savanoriai ir pogrindi

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MIRŠTA TIK ŽMONĖS
JURGIS GLIAUDĄ

ninkai okupacijos metais, 
paralelės ribose, savotiškas 
perpetu m mobile, valstybin 
gurno fermentas, tautos ryž
to konkretizacija.

Du svarbiausieji persona
žai, Klemensas ir Almis, ap
supti antraeiliais, kurių vei
kimas dažnai pareina nuo 
centrinių personažų pastū
miu, retorikos, net mirties.

Gausūs dialogai skirti vaiz 
duoti situacijas. Autorius 
mėgsta dialogo bei monolo
go būdu vaizduoti aplinką, 
buitinę padėtį, tarpusavius 
veikėjų santykius. Vaizdui 
nupiešti jis naudoja lakoniš
kas pastabas. ‘Visur didžiau
sia betvarkė. Kėdės išvers
tos, drabužiai išmėtyti. Ant 
valgomojo stalo valgio liku
čiai ...’(p. 199) Tačiau ties tuo 
realumu nesustoja. Švyste
li sentimentalumas persona
žų išgyvenimų piešiny. Tatai 
matyti pareiškimų patetiko
je, susigraudenime, bei labai 
saikingame jų apmaude. A. 
Norimo herojai nesustoja 
ties dvejone ir neapsispren
dimu. Jų veikimas sąlygoja
mas tiktai atsargumu. Klau
simo ‘būti ar nebūti’ jie ne
stato.

Puslapyje 316 autorius kie 
tais brūkšniais vaizduoja 
laisvės kovotojus: ‘Vakar 
gautus ginklus jau buvo pasi 
dalinę, tai šiandien jais apsi
karstė. Už diržų, sujuostų 
virš apsiaustų ir sermėgų, 
kabojo kelios granatos, o per 
pečius pakabinti nugaras 
spaudė automatai. Kišenėse 
pūpsojo pistoletai ir atsargi
niai šoviniai. Perpetiniai dir
žai prilaikę ir duonmaišius ..’

Gerai pastebėtas duonmai- 
šių motyvas laisvės kovotojo 
aprangoje. Greta dekoraty- 
viško, legendų įšventinto 
vaizdo, Norimas įvedė per
dėm realistinę detalę: duon- 
maišį. Greta idėjinės būties, 
gyvuoja žiauri buitis, duona 
kasdieninė. Šis duonmaišis 
ir dar pilkoji sermėga įstoja 
į veikalo paralelių metodą. 
Dvi kartos susitinka ir 
sutampa.

Vystydamas esminę mintį 
autorius davė įdomių vyks 
mo palydos elementų. Lietu
vos totorių egzotika. Raudo
nosios armijos gaivalai. Tar
dymų ir trapių bei pavojingų 
įtarinėjimų scenos. Neišven
giama ekvilibristika ties oku 
pacijai būdingais pavojais, 

ties provokacijomis ir kaltini 
mais. Personažų portretą 
autorius orientuoja į nuotykį. 
Norėdamas sutraukti veiks
mą į ryškesnį reljefą, jis skai 
čiuoja vyksmą minutėųiis. 
Didokus laiko tarpus, kurie 
tampa įvykio propozicija, 
Norimas sutraukia į kelias 
eilutes.

‘Miršta tik žmonės’ roma
nas, sklidinas kategoriškų 
sprendimų ir prisotintas, 
kad ir sunkioje aplinkoje, iš
siskleidžia šviesiais persona
žais, kuriems idėja užstoja 
net realybę, tampa lietuviš
kos partizanianos tomu.

Dailininkė Marija Biržiš- 
kaitė-Žymantienė davė pa
trauklų viršelį. Simbolika 
yra gyva. Kontūrai veikalo 
temai savi. Itin simboliškas 
įvadas į fasadinį piešinį -- 
Alytaus ir Marijampolės her 
bai. Tai vietos, kur vyko ro
mano vyksmas. Mariampo- 
lės senas herbas: šventas 
Jurgis dobia slibiną. Nors da 
bar garbusis riteris pasidarė 
‘displaced person’ šventųjų 
pasaulyje, mes visad mylėsi
me tą riterį nenuoramą. Jis 
smeigia ietimi blogio simbolį.

Riteriškojo Jurgio ryžto 
ženkle Norimo personažai 
kėlėsi ir mirė kovai su blogiu.

Knygą išleido L.V.S. Ra
movės Los Angeles skyrius. 
Spausdino Vilties spaustuvė 
Kaina $6.00 .

E. CHICAGO

PAMINĖTAS BAISUSIS 
BIRŽELIS

LB East Chicagos apy
linkė, rusų komunistų in
vaziją ir nekaltų lietuvių 
žudymus bei trėmimus ver
gų darbams j šaltąjį Sibirą, 
lėtai bado ir šalčio mirčiai, 
paminėjo š. m. birželio 15 d.

Minėjimas pradėtas pa
maldomis šv. Pranciškaus 
(lietuvių) parapijos bažny
čioje. Mišias lietuviškai at
našavo kun. Povilas Jakule- 
vičius, o choras, vadovau
jamas muziko A. Giedrai
čio, darniai pagiedojo kele
tą lietuviškų giesmių.

Po pamaldų minėjimas 
buvo tęsiamas parapijos sa
lėje. Atidaromąjį žodį tarė 
apylinkės pirmininkas Zig
mas Motiejus. Invokaciją 
sukalbėjo kun. P. Jakulevi- 
čius. Pagerbti žuvusieji ir 
nukankinti už Lietuvos lais
vę. Ilgesnį žodį pasakė bu
vęs Sibiro ilgametis trem
tinys. per stebuklą išlikęs 
gyvas ir pasiekęs šį kraštą, 
Jonas Kreivėnas. Savo kal
boje vaizdžiai papasakojo 
kaceto vergų gyvenimo, 
darbo ir maitinimosi sąly
gas. Nepakeliamos klimato 
sąlygos, menkas maisto da
vinys ir skurdi apranga, ne
paprastai trumpu laiku iš
retina kaceto vergų eiles. 
Tik nepaprastos sveikatos 
ir atsitiktinių palankesnių 
aplinkybių dėka, dalis kace- 
tininkų išlieka gyvi ir iš
tveria nepaprastai sunkų 
darbo stovyklų režimą.

.Prašė lietuvius būti vie
ningais ir daugiau rūpintis' 
savo tautiečių likimu tėvy
nėje ir išvežtų vergų dar
bams į darbo stovyklas. Ko
munistai nėra pasikeitę ir 
savo tikslu atsižadėję, tad 
laisvojo pasaulio, ypač lie
tuvių. pareiga nepasiduoti 
jų gražiems čiulbėjimams, 
bet budėti ir atskleisti jų 
visas klastas. Kur nueis 
laisvasis pasaulis, jei pasi
duos komunistų vilionėms?

Klausytojai ne plojimais, 
bet giliu susikaupimu pa
gerbė kalbėtoją ir per jį vi-

Dail. Algimantas Grintalis prie savo padaryto kryžiaus. To
liau stovi tautinių šokių šokėjai.

BALTIMORĖS LIETUVIU DVIDIENIS
Iš eilės trečioji Baltimo- 

rės lietuvių iškyla (festiva
lis) miesto vidury, Hopkin- 
so aikštėje, vyko gegužės 
31 ir birželio 1 dienomis. 
Dalyvavo 15 vietos liet, or
ganizacijų, vienos su liet, 
audiniais, drožiniais, tauto
dailės ir gintaro dirbiniais, 
kitos su savo paruoštais už
kandžiais ir gėralais. Buvo 
ir kelios atskirų asmenų bū
delės (stendai) : su liet, raš
tija (Rastenių) ir savo nu
tapytais paveikslais (Algi
manto Grintalio ir vašing- 
tonietės Reginos Viliamie- 
nės). Liet, skautija buvo 
atstovaujama Vašingtono 
liet, skaučių.

Siu metų naujovė ir liet, 
iškilmių pažiba — dail. Al
gimanto Grintalio darbo lie
tuviškas pakelės 14 pėdų 
aukščio kryžius. Publika, 
kurios šiemet atsilankė 
daugiau, negu praėjusiais 
metais, juo bene labiausiai 
domėjosi.

sus brolius tebevargstan- 
čius Sibiro taigose ar šiau
rės lageriuose.

Vyrų sekstetas, vadovau
jamas muziko A. Giedrai
čio, padainavo keletą pa
triotinių dainų, sujaudinda
mas visus klausytojus.

Apyl. pirm. Z. Molie- 
jus, dėkodamas prelegentui 
ir sekstetui, prisiminė ken
čiančią tėvynę ir brolius lie
tuvius vargstančius komu
nistų replėse.

GEGUŽINĖS

LB East Chicagos apylin
kės gegužinė-išvyka į gam
tą įvyks š. m. liepos 20 d. 
(sekmadienį) Jonynų so
duose. Chesterton, Ind. Pra
džia 1 vai. p. p. Veiks na
minis bufetas ir atgaivos 
baras.

Visi apylinkės lietuviai 
kviečiami dalyvauti ir sek
madienio popietę praleisti 
savybėje gražioje gamtoje.

★
ALT S-gos Kast t'hi<-a-/ 

gos skyrius savo tradicine 
gegužine rengia š. m. rug- 
pitičio 2 d. (šeštadi' iii) Lie
tuvių Kultūros Namuose 
(Bcrrian Ibi.). Union l’i< r. 
Mieli.

Savo gaminiu nžkand’nė 
ir baras pradės veikt i 1 vai. 
p. p., o šokiai '.) vai. vakaro 
vietos laiku. Grieš neoli- 
tuanų orkestras. Visi kvie
čiami atsilankyti. (aj)

Kaip ir pernai, tautiniais 
drabužiais pasirėdžiusį, sė
dėjo prie ratelio Ona Kara
lienė ir rodė, kaip iš vilnų 
verpiami siūlai. Nariman
tas Kadžius rodė, kaip au
džiamos lietuviškos juostos.

Miesto galva Wm. D. 
Schafer, savo kalba pradė
damas Liet. Dvidienį, visai 
neprašytas, pažadėjo, kad 
kryžiui bus surasta atitin
kama pagarbi nuolatinė vie
ta. Netrukus po to jo dir
bėjas gavo miesto parkų 
valdybos raštą, klausiantį, 

Garbės svečiai Lietuvių Dienų iškilmėje. Iš kairės: a*dv. E. 
Armanienė, kongr. Paul Sarbanes, Paul Weisengoff, Coulahan 
ir kun. A. Dranginis.

Bendras vaizdas Hopkinso aikštėje.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN or 1ST Ci.ASS SKILLED 

MAINTENANCE ELECTRICIAN 
AND

MACHINE REPAIRMEN
We have immedinte openings for skilled electricians and machine re- 
pair who have experience in the maintenance of heavy produetion 
machinery with AC/DC drives and ploni utilities.

We have exceptional policies for all employees. including:
• AN EXCELLF.NT SEMI-MON Tl ILY SALARY PLŪS OVERTIME
• AN ANNUAL BONUS
• DEFERRED COMPENSATION
• COMPLETE MEDICAL COVERAGE (INCLUD1NG MAJOR MEDICAL)
• LIFE INSURANCE
• SALARY CONTINUATION 1N THE EVENT OF ILLNESS
• MANY MORE

Apply call or write to: Personnel Mgr.

hoover- UGINE
C O M P A N Y 

3835 Lemon Creek Rd., Box 35 
Bridgman, Michigan 49106 
Phone: Area 616-465-3300 

We are an equal apportunity omployer.

kur norėtų, kad jo kryžius 
būtų pastoviai pastatytas. 
Bet, kol siautėja nesuvaldo
mi padaužos, kurie viską, 
kas tik pakliūva, gadina ir 
naikina, jokia atvira mieste 
vieta neužtikrintų kryžiui 
saugumo. Gal tokiam reika
lui reiktų padirbdinti ge
ležinį kryžių? — galvoja 
Algim. Grintalis.

Panoro lietuviško kry
žiaus ir vienas kitas, aikš
tėje jį matęs, kitatautis. 
Taip pat ir Philadelphijos 
lietuviai savo kažkokioms 
iškilmėms prašo kryžių 
jiems paskolinti.

Abi dienas didelėje aikš
tėje patrauka būdavo trys 
tautinių šokių sambūriai — 
nuo mažųjų ligi studentų 
šokėjų — kurie pakaitomis 
džiugino žiūrovus. Padaina
vo ir Baltimorės Liet. Vyrų 
Choras "Daina”, vadovau
jamas L. Bekerskienės.

Baltimorės lietuviai mies
to valdžios ir kitų tautybių 
tarpe, matyt ,turi gerą var
dą, nes kasmet jiems vis 
atitenka garbė pirmuti
niams pradėti tokius vieti
nių tautybių pasirodymus, 
kurie protarpiais vyksta 
visą vasarą ligi rudens.

Kiekviena Liet. Dvidieny 
dalyvavusi organizacija ga
vo su miesto antspaudu ir 
mero šėferio parašu pagi
riamąjį raštą (diplomą).

Šventę rengiant, rūpinosi 
jaunesniosios kartos veikė
jų komitetas: Kęst, ir Kris
tina česoniai, Elena Okienė 
ir Algim. Grintalis.

Programos aikštėje pra- 
nešinėtoja buvo šeštad. liet, 
mokyklos vedėja Krist, če- 
sonienė. (bm)
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Projekto akivaizdoje...

REDAGUOJA POGRINDŽIO ŠTABAS

VISKAS KINTA
Viskas kinta! Nėra amži

numo! Tokį gyvenimo pra
jovę pastebėjo net senovės 
romėnai, šiandieną tu, o aš 
rytoj! Tokią tezę veikia net 
lietuviškame veikime šia
pus ir anapus Atlanto.

Tą amžiną kitimą galima 
stebėti su optimizmu ir pe
simizmu. Kaip kas yra su
brendęs daryti išvadas.

žmogus sustojo prie ka
ruselės, kokių daug sukasi 
visokių masinių pasilinks
minimų vietose: žemės ūkio 
ir pramonės parodose, liau
dies dainų ir šokių festiva
liuose.

Amžinu ratu bėga-skrie- 
ja arkliukai. Linksmai, be
sišypsą. Juos seka puošnios 
karėtos. Kiti arkliukai su 
balnais. Skirti jojikams.

Pro karėtų langus spindi 
linksmi vaikučių veideliai. 
Kiti šauniai joja, įsikrapštę 
balnan. Laikydamiesi už 
žięgo karčių. Muzika sva
jingai skamba ir džiugina 
vaikučius ir jų tėvelius.

Optimistas stebi ir sako:
— Karuselė yra tikras 

gyvenimas. Vieni patogiai 
sėdi karėtose. Jie užkariavo 
padėt}, pilni prestižo, žiū
rėkite, anas vaikutis rodo 
mums nosį. Būdamas karė
toje, jis turi teisę rodyti 
nosj visam pasauliui. O čia, 

HENRY: — Man patinka detentės purvo vonia!

žiūrėkite, vaikai vos ne vos 
išsilaiko balne. Rodos ir vė
jas juos nupus iš tos neuž
tikrintos padėties, šiems nė 
galvoj rodyti nosis arba 
špygas. Vos ne vos balne 
laikosi. Viskas tai tikras 
gyvenimas. Kiekvienas turi 
impulsą rodyti pasauliui 
nosį, jeigu įsitaisė gražioj 
karetoj. Nepabaigiama ke
lionė, kaip skridimas erd
vėje, gražiai muzikai skam
bant. Kokios plačios kelio
nės perspektyvos!

Pesimistas stovėjo už op
timisto nugaros. Pasiklau
sęs optimisto džiūgavimų, 
pesimistas pasakė:

— Primena man ta karu
selė faktą, kad nieko nėra 
amžino, viskas turi savo pa
baigą. šie arkliukai apsuks 
kelis ratus ir sustos. ,Muzi- 
ka nutyla. Vaikučiai, kurie 
pro karėtų langus rodė no
sis, išlips iš karėtų. Ir nuo 
balnų nušoks ant žemės. 
Jų vietas užims kiti. Ir kiti 
kartos tą pačią kelionę ap
link karuselės ašį. Viskas 
kinta, viskas baigiasi.

Optimistas atsisuko į pe
simistę***: tarė verkšlenan
čiu tonu:

— Tamsta kalbi kaip lie
tuvis po veiksnių konferen
cijos. (J.)

Kviečiam ponias, kviečiam ponus, 
Dėt į Fondą milijonus.
Mes užmesime kabliuką, 
Sužvejosim doleriuką.

ČIA PRIĖJO 
KADŽIULIS 

IR TARĖ
— Įdomu išaiškinti, ką 

reiškia posakis "vyno ste
buklas", — kalbėjo juris
tas.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Taip, tur būt, aptaria 
Pietų Prancūzijoje pagarsė
jusią aferą, kur į butelius 
su brangių vynų etiketėmis 
pylė kuo pigiausią vyną.

★
— Posakis "vyno stebuk

las’’ turi gilią prasmę, — 
sakė teologas.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Tai vandens gėrimas 
vietoje vyno.

★
— Būna, vyrai, "vyno 

stebuklų’’ ir dabartyje, — 
tarė linksmas vyrukas.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Kai paimta per daug, 
vieton dviejų atrodo keturi.

★
— Kaip vykusiai pagerb

ti šiuos jubiliejinius blaivy
bės apaštalo vyskupo Va
lančiaus metus? — sielojo
si visuomeninkas.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Plačia burna prabilti 
apie "vyno stebuklą".

★
— Ar girdėjote, kad pre

mijuotas "vyno stebuk
las”? — išsišoko literatas.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Jury komisijoje veikė 
"vyno stebuklas".

LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
BESTSELERIŲ 

SĄRAŠAS

1. Pilnas kepimo ir virimo 
vadovėlis.

2. Lietuviška virėja.
3. Valgykime sveikai!
4. Ekonomiškas stalas.
5. Nebrangūs virtuviniai 

šedevrai.
6. Kumpio kepimo 

variantai.
7. Patogūs būdai numesti 

svorį.
8. Virškinimo aparato 

priežiūra.
9. Kaip surašyti 

testamentą.

VIENAS IŠ TRIO DALYVIŲ: "Vyrai, ar nevertėtų mums pasidaryti iš trio 
kvartetu? Mums trūksta tik gero būgnininko!

AUŠRELĖ LIČKUTĖ

VASAROS IDILĖ

Jinai gražiai blakstienas raitė, 
žibėjo žibsniais jos plaukai — 
Ir buvo ji beveik mergaitė: 
Tik trys divorsai, trys vaikai.

Nors badė jj likimo ylos, 
Teismuos ir nuotaikų nebėr, 
Tai alimentų senos bylos — 
Jis šoko tango, kaip Astair.

Jie susitiko palei pliažą, 
Mažam, jaukiam restorane. 
Ir tarė, baigę flirto stažą: 
Myliu tave! Mylėk mane!

Paskui, kaip visad atsitinka, 
Užklojo meilę pelenai:
Jam ta mama nebepatinka
Ir jo neapkenčia jinai.

Ir baigę vasaros aferą
Jie vėl iš vieno tapo du: 
Kitur vaidina jis Astair’ą, 
Ji ieško laimės valandų.

DABARTIJOLOGIJOS 
ESSEY

(Dabar, kada privengia
ma kai kuriuose išeivijos 
sluoksniuose sakyti okupuo
ta Lietuva, bet sakoma "da
bartinė Lietuva", siūloma 
dabartijologijos sąvoką nau
doti visoje pilnybėje):

Dabartinėje Lietuvoje da
bartiniai lietuviai kalba da
bartine lietuvių kalba. Da
bartiniame Vilniuje įsteig

tas dabartinis Kapsuko uni
versitetas, kuriame dėsto
ma dabartinė lituanistika 
dabartiniams studentams iš 
dabartinės Amerikos.

Dabartiniai turistai uo
liai lanko dabartinį ateizmo 
muziejų, įrengtą dabartinė
je Kazimiero bažnyčioje, o 
grįžę į savo gerbūvio kraš
tą, dabartiniškai tyli apie 
dabartinę Lietuvą pagal da
bartinę turistų tylėjimo 
madą, vaikščiodami su da
bartiniu nutylėjimų apy
nasriu.

VIETINIAI IR 
SOVIETINIAI 

ŽURNALISTINIAI 
PERLAI

Lavonas gulėjo kaip ne
gyvas.

★
šešius šimtus kilogramų 

kopūstų draugas XX be ce
remonijų įsidėjo kišenėn.

★
Susirinkimo kalbėtojai kal

bėjo prisilaikydami griež
tos analfabetinės tvarkos.

★
Mėšlas, draugai, mėšla

vežio metu, užkišo mums 
gerklę.

★
Pašto vagonų tarnauto

jai vagonuose apdirbinėja 
siuntinius.

★
Paklaustas, kurios tauty

bės, vyras drąsiai atkirto: 
bendruomenės.

Laidotuvių namuose jus 
sutiks laimingi pašarvuotų- 
jų šypsniai.

★
Garbės teismai yra jokie 

teismai, nes jie neturi ka
lėjimų.

★
Tinkamiausia apeliacija 

dėl priešininko pareiškimo 
panaudotina karate forma.

★
Draugai, ordinų ir meda

lių gaminimo pramonėje 
mes neturime deficitinių 
problemų.

★
Vestuvių baliaus muzika 

primena maršą, kviečiantį 
į mūšį.

★
Kur du stos, visados, tre

cias atsiras.
★

Draugai, Amerikos pa
žangieji jau žengia su laz
delėmis.

★
Tarė fotografas: tas na- 

bašninkas juokdarys — nu
mirė ir šaiposi!

SPAUDOS RIKLŲ 
IŠDAIGOS

Susidomėjęs dama, jis 
pradėjo ją nuodugniai tirti.

(Riktas! Turi būti "dra
ma”).

★

Veikėjas mirė nuo hu
moro.

(Riktas! Turi būti "tu
moro").

★
Jeigu nori taikos, ruoškis 

barui.
(Riktas! Turi būti "ka

rui").

V. REIMERIS RAŠYDA
MAS SAVO KELIONES 
ĮSPŪDŽIUS...

— Pilstelsiu į smege- 
nynę kremlinės arbatos 
ir išeis kryptinga kny
ga.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• SLA 14 kuopos nepa
prasta sueiga kviečiama lie
pos 6 d. 2 vai. po piety. Bai
gus reikalų aptarimus, 4 
vai. bus kuklios vaišės. Na
riai ir narės, kuriems leis 
laikas ir galimybės, prašo
mi sueigoje būtinai daly
vauti. Sueigos vieta — kuo
pos pirmininko Vytauto ir 
Noros Braziulių sodyboje, 
3757 Northwood Road., 
University Heights 44118.

• L.K.V.S. Ramovės ge
gužinė jvyks liepos 13 d. 2 
vai. Beachland Park prie 
ežero. Kviečiami visi.

TAUTININKŲ IR 
NEOLITU ANŲ 

GEGUŽINĖ
ALT S-gos Clevelando 

skyrius ir Korp. Neo-Lithu
ania Clevelando padalinys 
bendromis jėgomis ruošia 
gegužinę š. m. rugpiūčio 10 
d. gražioje, privataus klu
bo vietovėje, netoli Paines- 
ville.

Š. m. birželio 22 dieną j 
jo rezidenciją 10823 Mag- 
nolia Drive, Clevelande bu
vo sukviesta gausus būrys 
jo giminių, prietelių ir pa
žįstamų — viso apie 130 
žmonių atšvęsti 65 metų

Dirvos politinis komentatorius Vytautas Meškauskas, at
skridęs iš Chicagos į savo bičiulio dr. inž. Algirdo Nasvyčio pa
gerbimą, apsilankė Dirvoje. Nuotraukoje dr. A. Nasvytis ir V. 
Meškauskas.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

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

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

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

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

DIRVA

Dr. inž. Algirdas Nasvytis.

DR. INŽ. ALGIRDAS NASVYTIS 
ATŠVENTĖ 65 M. SUKAKTI

gimtadienį minėjimą. Sve
čių tarpe buvo iš Chicagos 
atvykęs jo senas draugas 
Dirvos bendradarbis V. 
Meškauskas ir trumpai bu
vo sustoję pasveikinti su
kaktuvininką į Liet. B-nės 
Tarybos sesiją atvykę dr. 
Vileišis ir iš Kanados p. Si
manavičius.

Kaip paprastai, tokiais 
atvejais, buvo daug sveiki
nimų ir pasakytų kalbų su 
geriausiais linkėjimais. Su
giedojus ilgiausių metų, 
svečiai dar ilgai vaišinosi 
skoningai paruoštais užkan
džiais ir gaivinančiais gė
rimais.

Dr. Algirdas Nasvytis, 
kaip sakoma, yra šakota as
menybė. Jis inžinierius dir
bęs ir išradimų srityje, ra
šytojas — parašęs Armo- 
nienės ”Palik Ašaras Mask
voj” knygą, kurį yra išvers
ta į daug kalbų. Sporto vei
kėjas, žymus šachmatų žai
dėjas, muzikos srity — pia
nistas, visuomenės veikėjas, 
politikas ir t.t. žodžiu, uni
versalus žmogus.

Algirdas yra gimęs 1910 
m. birželio 12 d. Subačiuje, 
Lietuvoj. Išeiti mokslai: 
1927 m. baigė Aušros gim
naziją Kaune, 1937 m. Liet, 
universitetą įgydamas me
chanikos inžinieriaus laips
nį.

1949 m. Vokietijoj, Ha
novery gavo inž. daktaro 
laipsnį. Springer leidykla 
išleido jo mokslinį darbą 
"Kombinacijų Dėsningumas 
Technikoj”.

Atvykęs į Ameriką jis 
daugiausiai darbavosi išra
dimų srityje. Turi užpaten
tavęs virš 25 patentų me
chaniškų transmisijų pava
rų srityje. Yra suradęs nau
ją principą — daugecilin- 
drinę planitarinę sistema, 

Jaunystės draugai po daugelį metų susitikę. Antanas Vik
nius, gyv. Tasmanijoje, atvykęs paviešėti į JAV, su V. Bacevi
čium prie Niagaros krioklio. Barbaros Vikniūtės nuotrauka

kurį yra pritaikoma dauge
liui transmisijų sričių. Pav. 
JAV kariuomenė yra išlei
dusi virš 5 mil. dol. pritai
kymui šios sistemos kariuo
menės malūnsparniam, šiuo 
metu jis dirba su nauja kin
tamojo greičio pavara, kurį 
būtų pritaikoma ir automo
biliams.

Jis yra įsteigęs Transmi- 
sion Research, Ine., kuriai 
ir vadovauja. Turi 3 nuola
tinius tarnautojus ir apie 
20 consultantus. Gauna iš 
valdžios užsakymus išvys
tyti savo idėjoms, kurios 
paremtos energijos taupi- 
mu.

Linkėtina sukaktuvinin
kui sėkmės jo darbuose ir, 
taip pat, neužmiršti visuo
meninės veiklos. (kk)

• Virginija Juraitė ir 
Kristina Markevičiūtė iš 
Londono, Anglijos viešėjo 
Clevelande ir buvo apsisto
jusios pas Ingridą ir Romą 
Bublius. Jos buvo sužavėtos 
Clevelando lietuvišku jau
nimu bei bendrai visų lie
tuvišku judėjimu. Jos per 
likusias atostogas lankysis 
taip pat ir kituose miestuo
se.

• Žalgirio šaulių kuopa, 
birželio 29 d. ruošia šaudy
mo pratimus, šauliai ir šau
lės bei svečiai, norintieji 
praktikuotis, kviečiami da
lyvauti. Ta pačia proga bus 
ir šaudyklos atidarymas. 
Šaudykla yra 14035 44 ke
lias (Ravena Rd.), Newbu- 
ry, Ohio. šaudymo pradžia 
2 vai. p. p.

ABITURIENTŲ 
DĖMESIUI

Lietuvių Bendruomenė, 
pagal tradiciją, pagerbti 
jaunimą, kuris šiais metais 
baigė gimnaziją Clevelande 
ir apylinkėse, vėl rengia 
abiturientų pristatymą.

Kviečiame ir prašome vi
sus 1975 metų absolventus 
prisiųsti iki liepos 15 d. sa
vo vardą, pavardę, adresą, 
telefono numerį, nuotrau
ką, lankytus gimnazijos 
vardą ir pramatytus atei
ties planus (universitetą, 
kurį numatote lankyti, pa
sirinktąją sritį, specialybę, 
ir t.t.). Prašome aprašyti 
veiklą lietuviškoje visuo
menėje ir jos organizacijo
se, o taip pat visus gimna
zijoje suteiktus atžymėji- 
mus ir išskirtinus atsieki- 
mus.

Tikimės, kad nedelsdami 
atsiųskite šias žinias Vilijai 
Nasvytytei, 17618 Ingleside 
Rd., Cleveland, Ohio 44119, 
arba — Viktutei Lenkaus- 
kaitei, 3024 Kersdale Rd., 
Pepper Pike, Ohio 44124.

• A. Viknius su dukra 
Barbara iš Tasmanijos, 
Australijos, lankosi JAV. 
Jie apstoję pas V. Bacevi
čių, 17938 Neff Rd., Cleve
land, Ohio 44119.

Vilija Ramonaitė sveikina šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos
V skyr. mokytoją Ingridą Bublienę. Vilija V skyriuje buvo pirmąja 
mokine. Nuotrauka daryta mokslo mėty užbaigimo iškilmėse.

V, Bacevičiaus nuotrauka

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

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

PROFESSIONAL HELP 
NEEDED 

DIRECTOR OF NURSING 
BS Degree of Masler preferred & 
Severai years of experience with a 
Psychiatric & Clinical General Hos
pital background. 
REGISTERED PHARMACISTS 
Opening available for retired Phar- 
macists on a full or part time basis: 

REGISTERED PHYSICAL 
THERAPISTS 

ADA DIETITIAN 
REGISTERED SOČIA L 

WORKER ASCW 
LICENSED PHYSICIANS & 

PSYCHIATRISTS 
also

3-11 — 11-7 shifts. Registered nur
ses, LPN's and Psychiatric aidės 
(trained to give medicine).
Activity therapist for recreation 
trained purposes. For 1-9 o’clock 
shift.
For mental health facility in North- 
eastern Ohio. These are excellent op- 
portunities for malė & females poses- 
sing an Ohio license.
Salaries are Highley competitive. 
Plūs Excellent fringe benefits. 

Apply to Superintendent

MASSILLON STATĖ 
HOSPITAL 

3000 ERIE ST., SOUTH 
MASSILLON, OHIO 44646 

216-833-3153
(47-53)

REFRIGERATION 
ENGINEER

With Ist Class Refrigeration license 
and high pressure boiler operatores 
license for full time position. Paid 
vacation, holidays, life insurance, 
health & accident ins. and pension 
program. Apply at Shedd-Bartush 
Foods, 14401 Dexter Blvd.. Detroit, 
Mich. 313-868-5810.

An Equal Opportunity Employer 
(46-50)

BOOKKEEPER — ACCOUNTS 
PAYABLE. Experience reąuired. 
Accurate typist for new office. 
Paid vacation & pension plan. 
35 hour week Call (215) BA 
5-0800. (49-51)

Pr»SI Operttort

Šilk Screen
Welcome South brother Atlanta 
Georgi*. Join Miller-Zall, Ine. 
America's fattatt growina 
printer speciilizing in polnt-of- 
purchase displaya and printing 
for retail storas.

Generals. Prtcision and auto- 
malic flat beds (fast print). Also 
need ink mateher.

We have all the normai beneflta- 
plūs everyone. ves. even the 
lanitor is on prolil sharina Call 
Mr Fernander, iCU6»l-7400 
You mušt be eMperiencad.

We Are An Eoual Opportunity

LEATHER JACKET 
MANUFACTURER

IS LOOKING FOR 
EXPERIENCED 

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Piece \vork prices based at $5.18 
per hour. Hiring immediately. 
Benefits available. Training 
school in operation.

313-398-8240
Between 8 & I p. m.

(50-52)

1975 m. birželio 27 d.

MERGAIČIŲ STOVYKLA 
DAINAVOJE

Tai pirmoji Amerikoje ir 
seniausia lietuvaitėms skir
ta stovykla. Stovyklai va
dovauja Putnamo seserys 
su talka patyrusių vadovių. 
Stovykla vyks liepos 13 iki 
liepos 27 dienos. Priimamos 
mergaitės nuo 6 iki 15 me
tų.

Clevelande registruotis 
pas: I. Bublienę, 23430 
Harms Rd., Richmond Hts., 
Ohio. Tel. 481-8854.

Kenosha

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

ALTo Kenoshos skyrius, 
vadovaujamas dr. V. Bal
čiūno, š. m. birželio 15 d. 
surengė Kenoshoje, bendrą 
Kenoshos-Racines LB apy
linkės Birželio trėmimų mi
nėjimą. Tos dienos rytą Ke
noshos šv. Petro parapijos 
bažnyčioje, buvo atlaikytos 
pamaldos už ištremtuosius 
ir daugumoj jau žuvusius 
tremtyje, mūsų tautiečius,

Po dr. V. Balčiūno įžangi
nio žodžio, Racines klebonas 
kun. Kupris sukalbėjo invo- 
kaciją. LB r. v-bos pirm. 
Andrius Juškevičius susi
rinkusiems pasakė labai 
gražiai paruoštą turiningą 
kalbą, su tikrais daviniais 
apie įvykdytus 1941 m. trė
mimus. Minėjime taip 
pat dalyvavo atvykusi iš 
Chicagos LB r. Chicagos 
apyg. pirm. Birutė Kemė- 
žaitė. Po kalbų buvo meninė 
programėlė, pora tautinių 
šokių, baletas, p. Jarą de
klamacijos. Lietuvos lais
vinimo reikalams minėjimo 
dalyviai suaukojo virš šim
to dolerių, kurie bus pasiųs
ti ALTui. (md)

ANDRIAUS NORIMO 
ROMANAS

MIRŠTA TIK 
ŽMONES

APIE VIENOS ŠEIMOS DALY
VIUS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

IR OKUPACIJŲ KOVOSE.
Knyga 328 puslapių, pato

gaus formato.
Dail. Marijos 

žymantienės-Biržiškaitės 
viršelis.

KAINA $6.00.
Gaunama tiktai paštu per 

leidėją:
L.V.S. Ramovė 

Los Angeles Skyrius, 
4422 Oakwood Avė., 

Los Angeles, Ca. 90004.

SHIFT SUPERVISOR
Bakery has immediate opening for a person ąualified in 
Bread & rolls. Experienced in packaging with mechanical 
background desireable.

Please send resume and salary history to

BROWNBERRY OVEN
2000 Highland Rd.

*Twinsburg, Ohio 44087
An Equal Opportunity Employer

(46-49)
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GUARANTEE
• 25 c. bilietas miesto susisiekime, 24 valandas paroje

• Nemokami persėdimai

• Be papildomo zonų mokesčio

• Senesniems nemokamas važiavimas 20 vai. paroje

9 Invalidams nemokamas važiavimas 20 vai. paroje

IR ŠTAI KAIP TAI GALIMA GAUTI:
Užsiregistruokit balsavimui iki liepos 1 I d. Jeigu Jūs ne

balsavote paskutinius dvejus metus, ar iš viso nebalsa

vote, jūs turite užsiregistruoti iki liepos 1 1 d. Registruo- 

kitės 2400 Payne Avenue iki 4 valandos po pietų liepos 

1 1 d. Jums nereikia registruotis ten kur balsuosite. Tada...

VoieYES 
July 22

... ir jūs taip gausite specialų 35 c. rapidu
ir express autobusu bilietą.

This advertisement paid for by CITIZENS FOR REGIONAL TRANSU • Jay L. Hanna, Chairman • 3485 Rolling Hills Dr. • Cleveland, O. 44124



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

MIRĖ PULKININKAS
J. DRAZDAUSKAS

Iš Lietuvos gauta žinia, 
kad š. m. gegužės mėn. 12 
d. Vilniuje mirė buv. Lie
tuvos kariuomenės pulk. lt. 
Juozas Drazdauskas (Straz- 
dūnas). Jis buvo 75 m. am
žiaus.

• Galia žilionienė ir Re
gina Žymantaitė, iš New 
Yorko, dalyvavo General 
Federation of Women’s 
Clubs konvencijoje Wa- 
shingtone, kuri įvyko bir
želio 8-13 d.

• Dr. Antanas Starkus 
sunkiai susirgo ir jau trečia 
savaitė guli ligoninėj.

• Tautinių šokių Mokyto
jų kursai ruošiami š. m. 
rugpiūčio mėn. 17-24 dieno
mis Dainavos stovykloje. 
Kursuose bus atliktas Penk
tos Tautinių šokių šventės 
programos paruošimas. Vi
si kviečiami dabar regis
truotis pas Tautinių šokių 
Instituto pirm. Jadvygą Ma
tulaitienę, 188 Logan St., 
Brooklyn, N. Y. 11208.

• Kazimiera Leonaitienė, 
7013 S. Washtenaw Avė., 
Chicagoje, PLB Valdybos 
pakviesta, sutiko telkti Jau
nimo kongresui lėšas Chi
cagoje ir jos apylinkėse 
veikiančių organizacijų tar
pe. Ji turi teisę organizaci
jų valdyboms ir kt. parei
gūnams išduoti PLB Valdy
bos aukų lapus, koordinuoti 

ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ STUDENTŲ 
SĄJUNGOS STUDIJŲ DIENOS

Kviečiame visus tuos, kurie domisi š.A.L.S.S. atvyk
ti į Kent Statė Universitetą liepos 11-13 dienomis, griež
tai akademiškam darbui. Kaina, įskaitant registracija už 
2 naktis (universiteto ”town houses”), 6 sykius paval
gyti — $25.00.

Registruotis suvažiavimui galima iš anksto, atsiun- 
čiant $25.00 adresu: Vytautas Zagarskas, c/o 1081 East 
176 St., Cleveland, Ohio 44119.

PROGRAMA :

Penktadienį, liepos 11 d.
18 vai. — suvažiavimo atidarymas Clevelando Lie

tuvių namuose,
19 vai. — suvažiavimo dalyvių susipažinimas,
23 vai. — visi dalyviai vyksta į Kent Statė Uni

versitetą.

šeštadienį liepos 12 d.
7:30 — pusryčiai,
8:30 — studentų klubų federacijos klausimas,
9:30 — pranešimai (studentų klubų),

10:30 — pokalbis iš Š.A.L.S.S. istorijos,
11:00 — paskaita "unifying ethnic youth”, 
12:00 — pietūs,
13:00 — paskaita, kaip "security conference” Kečia 

Lietuvos padėtį,
14:00 — Įvairūs simpoziumai, pav. ”Direct ties be- 

tween universities”; Vatikano pozicija Lie
tuvos atžvilgiu; Kaip studentai gali įsijung
ti į Amerikos politiką; ir kiti,

18:00 — vakarienė,
19:00 — simpoziumas,
21:00 — bus pranešta,
24:00 — mišios.

Sekmadienį, liepos 13 d.
7:30 — pusryčiai,
8:30 — darbo posėdžiai temomis: rezoliucijos, są

jungos konstitucija, studentų klubų fede
racija,

12:00 — pietūs,
13:00 — kultūrinė paskaita,
14:00 — Jaunimo Sąjungos pranešimai,
15:00 — paskaita "Etninė spauda”,
16:00 — paskaita ”žydų etninė veikla”,
18:00 — vakarienė, užbaigimas.

Dalyvaus paskaitose: Dr. Cadzow, Dennis Friggs, Mr. 
Van Heusen, A. Idzelis, kun. Ki
jauskas, SJ, ir kiti.

Yra ypatingai svarbu, kad visi studentų klubų pir
mininkai, ar jų atstovai, š.A.LS.S. nariai ir visi studentai 
atvyktų į šią sesiją.

Studijų dienų klausimais skambinti Antanui šileikui 
(Canada) antradienį — ketvirtadienį, 18:00-20:00 vai. 
(416) 244-0080.

darbą, priimti aukas ir pati 
jas telkti. JAV LB apylin
kių valdybos Leonaitienės 
sritį neįeina.

• Petras Jaras. Amerikos 
lietuvių tautininkijos vete
ranas. Taut. S-gos Baltimo
rės skyriaus garbės narys, 
nors ir eidamas 96-sius me
tus. senatvės dienas leido, 
sūnaus Vytauto prižiūri
mas, namie.

Pradėjus skaudėti ko
joms, nugabentas šv. Ag
nietės ligoninėn. Birželio 16 
d. jam amputuota kairioji 
koja, nes buvo pradėjus 
gangrenuoti.

• Tautinių šokių vienetų 
registracija V Tautinių šo
kių šventei Chicagoje 1976. 
IX. 5 pratęsiama iki š. m. 
liepos mėn. 1 d. Registruo
tis pas vadovę Galiną Go- 
bienę, 6849 Vernon Avė., 
Dearborn Heights, Mich. 
48127.

Philadelphia
BALFO APSKRITIES

SUVAŽIAVIMAS

Š. m. birželio 29 dieną 12 
vai. šv. Andriejaus salėje, 
1913 Wallace St., Philadel- 
phijoje įvyksta BALFo Phi- 
ladelphijos apskrities stei
giamasis suvažiavimas. Į 
Philadelphijos apskritį įei
na VVashingtono, Marylan- 
do, Delavrare, New Jersey 
ir Pennsylvanijos Balfo 
skyriai.

Kr. Donelaičio aukšt. lit mokyklos abiturientai, mokytojai ir svečiai tradicinėse aštun
tokų išleistuvėse birželio 8 d. p.p. Šalnų sodyboje. V. Noreikos nuotrauka

PABAIGTUVĖS CHICAGOS TOLMINKIEMYJE
Birželio 7 d. Kr. Donelai

čio lituanistinėse mokyklo
se buvo didelė šventė — tai 
15-tų mokslo metų užbaigi
mas. šia, sukaktuvine pro
ga ir baigusiųjų skaičius 
neeilinis: aukštesniąją mo
kyklą baigė net 49, o pra
dinę — 22.

Mokslo metų užbaigimo 
iškilmės prasidėjo 10:30 v. 
ryto valdiškosios McKay 
mokyklos auditorijoje, šio
se patalpose Kr. Donelaičio 
mokyklos prisiglaudusios 
jau nuo 1962 m. pabaigos. 
Iškilmėse dalyvavo abiejų 
mokyklų mokiniai, mokyto
jai ir gausus tėvų bei sve
čių būrys.

Po galingai nuaidėjusių 
Jam ir Lietuvos himnų, į 
susirinkusius prabilo mo
kyklų direktorius J. širka. 
Jis mokykloms vadovauja 
nuo pat įsikūrimo dienos ir 
vertai didžiuojasi šiuo lie
tuvybės židiniu. Po trum
pos įžangos ir tėvų komite
to pirm. A. Ramanauskie
nės žodžio, buvo įteikiami 
pažymėjimai pradinę mo
kyklą baigusiems. Ją bai
gė: D. Antanaitytė, D. 
Aleksiūnaitė, R. Bakaitytė, 
D. Dragūnaitytė, A. Gvil- 
dytė, D. Gruodytė, G. Jan
kauskaitė, L. Juzėnaitė, D. 
Kerelytė, L. Laurušonis, A. 
Meilus, R. Patraitė, R. Pa-
vilionis, A. Pabedinskas, V. 
Papartis, D. Polikaitis, A. 
Rasutis, J. Ruikis, V. Sei
butytė, A. Vailokaitytė, R. 
Valaitytė ir E. žygas. Iš jų 
šeši gavo pagyrimo lapus, 
nes baigė vien penketukais. 
Mokiniai buvo tėvų komite
to apdovanoti mokyklų su
kaktuviniu leidiniu "Pen
kiolikmetis Chicagos Tol
minkiemyje", o skyriaus 
mokytoja O. Jagėlienė — 
gėlėmis.

Po pažymėjimų įteikimo 
gražiai pagerbtos dvi pradi
nės mokyklos mokytojos: 
V. Vaitkevičienė, pasitrau
kianti iš aktyvaus darbo

Arūnas Rumšą ir Irena Pranckevičiūtė visų 49 abiturientų 
vardu atsisveikina su Kr. Donelaičio mokykla.

V. Noreikos nuotrauka

Mokyt. I. Bukaveckienė sega gėlę Gr. Valavičiūtei.
V. Noreikos nuotrauka

mokykloje ir G. Valavičiū
tė, dirbusi pirmuosius me
tus. Vanda Vaitkevičienė 
Kr. Donelaičio mokykloje 
yra išdirbusi 8 metus, para
šiusi eilę vaidinimėlių Ka
lėdų eglutėms, II sk. skai
tymo knygą "Spindulėlį” ir 
išleidusi padavimų knygą 
"Užburtos kanklės". G. Va
lavičiūtė yra abiejų Done
laičio mokyklų auklėtinė, 
baigusi Pedagoginį Institu
tą ir grįžusi mokytojauti į 
pradinę mokyklą. Tenka pa
žymėti, kad jau visa eilė 
šių mokyklų abiturienčių 
yra dirbę ar dirba kaip mo
kytojos; K. Bukaveckaitė, 
L. Jauniūtė, I. Seibutytė, M. 
šerepkaitė, R. Kleinaitytė, 
A. Miglinaitė, I. Stravins- 
kytė, G. Vindašiūtė.

Kadangi mokyklų sukak
tuvinio leidinio išleidimas 
ir mokslo metų eiga suriš
ta su didžiulėmis išlaido
mis, ypatingai šiose moks
lo metų užbaigtuvėse pa
gerbti mokyklų mecenatai, 
be kurių paramos būtų la
bai sunku išsiversti. Buvu
sieji salėje, mecenatai iš
kviesti į sceną ir papuošti 
gėlėmis.

Dr. V. Sruogienė sveikina D. Statkutę mokslo metų užbai
gimo iškilmėse, stebint tėvų komiteto pirm. A. Ramanauskienei 
ir mokyt. B. Stravinskienei. V. Noreikos nuotrauka

Aukštesniąją mokyklą 
baigusiems atestatus įteik
ti buvo pakviesti VIII kl. 
auklėtojai Danutė Bindo- 
kienė ir Jonas Bagdonas, o 
dovanas jiems dalinti — tė
vų komiteto pirm. A. Ra
manauskienė dr. V. Dau
girdaitė-Sruogienė ir mkt. 
B. Stravinskienė. Iškilmėms 
vadovavo pats direktorius 
J. širka. Visi baigusieji ap
dovanoti mokyklų leidiniu 
ir dr. V. Sruogienės paruoš
ta knyga "Sruoga mūsų at
siminimuose”. Aukštesnią
ją mokyklą baigė: A. Alek
naitė, G. Aleksaitė, R. And- 
rijonaitė, P. Bukaveckas, V. 
Burokaitė, V. Drūtis, A. 
Donskis, M. Donskytė, S. 
Drungaitė, A. Eringis, P. 
Fabijonas, D. C^rūnaitė, R. 
Garūnaitė, A. Grabauskas, 
A. Graužinis, R. Grumulai- 
tytė, V. Gūdis, A. Jaku
bauskaitė, J. Kerelytė, V. 
Kliknaitė, I. Končiūtė, M. 
Krasauskaitė, L. Kučas, D. 
Kuprėnaitė, V. Lietuvnin
kas, R. Lintakaitė, V. Ma
čiukevičiūtė, V. Martinka, 
R. Mingėlaitė, L. Norkaity- 
tė, V. Papartytė, D. Pauli- 
kaitytė, D. Plepytė, M. Po
ciūtė, I. Pranckevičiūtė, R. 
Rakštytė, P. Ramanauskas,

V. Rasutytė, A. Rumšą, A. 
Rušėnas, L. Seibutytė, D. 
Statkutė, A. Strikas, J. šal
na, N. šerelytė, N. šiimku- 
tė, B. Tamulynaitė, D. Užu- 
balvtė ir L. Vepštas. 28 mo
kiniai aukštesniąją mokyk
lą baigė vien penketukais ir 
jiems įteikti pagyrimo la
pai, kuriuos suprojektavo 
dail. Petras Aleksa.

Toks gausus būrys abitu
rientų buvo džiaugsmingai 
sutiktas ir su pasididžiavi
mu išleistas. Tas pasidi
džiavimas aidėjo direkto
riaus J. širkos linkėjimuo
se, auklėtojų — D. Bindo- 
kienės ir J. Bagdono atsi
sveikinimo žodžiuose ir abi
turientų I. Pranckevičiūtės 
ir A. Rumšos klasės vardu 
atsisveikinimo pažaduose, 
kad tai, ką Kr. Donelaičio 
mokykloje yra gavę per 4 
metus, liks lietuvybės kel
rodžiu visam gyvenimui. 
Auklėtojai ir direktorius
mokinių simbolinėmis do
vanėlėmis, o kiti mokyto
jai — gėlėmis.

Baigusius abi mokyklas 
nuoširdžiai sveikino švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos klebonas A. Zaka
rauskas, liet, evangelikų 
Tėviškės parapijos klebonas 
A. Trakis, Cicero Aukštes
niosios lit. mokyklos direk
torius kun. dr. A. Juška, 
dr. V. Sruogienė ir viešnia 
iš Los Angeles, tenykštės 
mokyklos vedėja O. Razu- 
tienė. Lietuvos gen. konsu- 
lės sveikinimus perdavė dir. 
J. širka.

Didžioji pabaigtuvių šven
tė užbaigta aukštesniosios 
mokyklos mokinių daino
mis, vadovaujant mokyt. V. 
Gutauskui ir "atsisveikina
muoju” abiturientų šokiu

"Audėjėle", paruoštu mokt. 
I. Smieliauskienės.

Sekmadienį, birželio 8 d. 
įvyko tradicinės aštuntokų 
išleistuvės dr. J. ir sol. Ja
ninos šalnų rezidencijoje, 
Grayslake, III. Išleistuvėse 
dalyvavo visi abiturientai, 
septintoji klasė, mokytojai 
ir tėvų komiteto atstovai. 
Buvo trumpa programėlė, 
atlikta ir suplanuota pačių 
mokinių, kurios metu mo
kytojams įteiktos "atitin
kamos" dovanėlės, o pas
kui pasivaišinta, pabend
rauta malonių šeimininkų 
globoje ir, saulei slystant 
vakaruosna, autobusu vėl 
grįžta į Chicagą jau visiš
kam atsisveikinimui. Dar 
tektų paminėti, kad 14 abi
turientų jau užsiregistravo 
į Pedagoginį lituanistinį in
stitutą, kurį pradės lankyti 
ateinantį rudenį. fdbb)

• Maria Rudienė, Balfo 
Centro Valdybos pirminin
kė, prieš tris savaites su
žeista eismo nelaimėje, jau 
grįžo iš ligoninės ir sveiks
ta namuose, dr. Petro Bra
zio priežiūroje. Daktaro pa
tariama, dar keletą savai
čių negalės aktyviai įsi
jungti į visuomeninį darbą.
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