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ANGOLOS 
"LAISVĖ”

Lapkričio 11 dieną pasibai 
gęs Portugalijos valdymas 
Angoloje patiekė dar vieną 
įrodymą, kad kiekviena tau
ta -- balta, juoda, ar geltona - 
anksčiau ar vėliau turi tapti 
nepriklausoma, nors kelias į 
tą idealą yra sunkus ir reika
laujantis daug aukų. Portu
galai tai neišvengiamai isto
rijos eigai norėjo užbėgti už 
akių, formaliai įjungdami ko
lonijas į savo imperiją ir duo
dami joms tas pačias teises, 
kaip metropolijai. Oficialiai, 
kolonijų gyventojai galėjo 
gauti lygias teises, jei tik tu
rėjo tam kvalifikacijų, mokė
jo rašyti ir pan. Praktiškai, 
tačiau, Portugalijos piliečių 
teises turėjo vos 1% Ango
los gyventojų, kurių priskai
čiuojama apie 5 milijonus.

Pagal seną anekdotą, an- 
goliečiai per pasaulio sukūri
mą buvo taip nustebę Dievo 
duosnumu, kad išdrįso jo 
paklausti: ‘Kodėl Tu nusiun- 
tei kitus juoduosius į dyku
mas ir nederlingas žemes, o 
mums davei tokį derlingą ir 
turtingą kraštą?’ Dievas at
sakęs: ‘Jūs tikrai nesidžiaug 
site, kai pamatysite, ką atsių 
siu jus kolonizuoti!’

Reikia sutikti, kad britai, 
ar net prancūzai, būtų ge
riau šeimininkavę, tačiau An 
gola buvo taip turtinga, kad 
pasiturinčiai pergyveno ir 
tuos 500 portugalų valdymo 
metų. Iš kitos pusės, nė vie
noje europiečių kolonijoje ne 
buvo taip daug baltų skur
džių kaip čia.

Šiuo metu Angolos turtai - 
nafta, kava, geležies rūda, 
deimantai ir kiti mineralai - 
daugiau kenkia negu padeda. 
Dėl to, kad vilioja svetimuo
sius. Maskva tikėjosi, kad 
Portugalijoje įsigalėjus ko
munistams, jie perduos val
džią ir Angolos komunis
tams. Tos viltys tačiau gero
kai sumažėjo Lisabonos vy
riausybei pasikeitus. •

Padėtį komplikuoja ir tas 
faktas, kad Angolos gyvento
jai nesudaro vieną tautą, 
bet tris. Krašto viduryje ir

FORDAS IR KISSINGERIS
Watergate paskandino Nixonq, bet 
Kissingeris išplaukė •••

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Neseniai Kissingeris, vie 

šėdamas Kanadoje, neapsi
žiūrėjo, kad mikrofonai dar 

jo Šiaurės Vakaruose gyve
na Kimbudų tauta. Čia yra 
ir graži (bent tokia buvo 
prieš karą) sostinė Luanda. 
Čia gyvena ir dauguma bal
tųjų bei - maišytų-mestizo. 
Čia įsivyravo Angolos Liau
dies Sąjūdis -- MPLA, kuris 
yra remiamas Maskvos ir ku
rio vadai yra marksistai.

Šiaurės Rytuose gyvena 
Bakongo gentys, vadovauja
mos Angolos Tautinio Atgi
mimo Sąjūdžio --FNLA, 
kuris yra prieškomunistinis, 
bet yra remiamas ... raudo
nųjų kiniečių.

Pagaliau Pietuose gyvena 
Owimbudu tauta, priskai
čiuojanti apie 1,5 milijonų

(Nukelta į 2 psl.) 

neišjungti, ir atvirai šneku
čiavosi su šeimininkais sėdė
damas prie garbės stalo. J is 
pasirodė esąs prastos nuo
monės apie Nixoną kaip žmo
gų, bet kartu jį pavadino vie 
nu iš geriausių JAV prezi
dentų. Iš tikro, Nixonas ide
aliai tiko Kissingerio politi
kai. Jis buvo sunkiai apskai
čiuojamas, nebijąs rizikuoti 
ir griebtis namie nelabai po
puliarių žygių, ką jis įrodė 
užpuldamas Cambodiją ir 
bombarduodamas Š. Vietna
mą. Tai buvo žmogus, kaip 
sakoma, be skrupulų. Tu
rint galvoje daugumą nūdie
nių 143 valstybių valdovus, 
tos ypatybės yra būtinos ir 
JAV prezidentui. Prie tokio 
prezidento Kissingeriui bu
vo lengva varyti savo politi
ką. Kaip jau minėjome, vie
nas didžiausių rūpesčių buvo 
likviduoti Vietnamo karą ir 

rasti kokį nors modus viven- 
di tarp žydų ir arabų. Kaip 
karo vadas, koncentruoda
mas savo jėgas kritiškuose 
punktuose, Kissingeris įtikė 
jo sovietus, kad susidariusio 
je būklėje jų pačių interesas 
reikalauja taikos ir žadėjo 
jiems ūkinę talką jų proble
mas sprendžiant.

Mūsų akyse tokia politika 
gali pasirodyti savižudybe, 
tikru Lenino pranašavimo, 
kad patys kapitalistai pa
duos virvę jų pakorimui, iš
sipildymu. Žinia, gal papras 
čiau būtų sunaikinti Sovietų 
Sąjungą, po ko viskas vienu 
ypu išsispręstų, įsiviešpata
vus Pax Americana. Deja, 
praktiškai tai neįmanoma. 
Be to, gyvename pakitusiam 
pasaulyje, kuriame ideologi
ja neturi turėtos reikšmės. 
Nūdien Angoloje sovietai re
mia vieną nepriklausomybės 

sąjūdį, amerikiečiai su rau
donais kiniečiais kitą. Sovie
tai taip pat palaiko neoficia
lų ryšį su Taiwanu. Sena tai 
syklė, kad prie koalicijų ve
da ne ideologijos vienodu
mas, bet interesų bendru
mas, vėl įsigaliojo.

Šiandien sunku įsivaizduo 
ti, kad arabai pageidautų 
JAV žlugimo, kuris atiduo
tų jų naftą dykai sovietams, 
o sovietams yra reikalinga 
Izraelio egzistencija, kuri 
verčia arabus ieškoti jų tal
kos. Visa tai veda prie reika 
lo išlaikyti lygsvarą, kuri 
daugumai tautų užtikrintų 
taiką su gerove. Tos diplo
matijos triumfas - great 
coup of the age - turėjo būti 
taika Vietname. Tam su
kliudė Watergate. Jos paža
dintas kongresas 1973 m. va
sarą atėmė teisę prezidentui 
bombarduoti Cambodiją, o 
vėliau net siųsti savo lėktu
vus į Šiaurės ir Pietų Viet- 
namus. Rezultatus žinome. 
Kissingeris turėjo pergyven 
ti savo sunkiausias valandas

Naujas prezidentas Kissin 
gėrį pasiliko dėl tos papras
tos priežasties, kad pastaro-

(Nukelta į 4 psl.)
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• •Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

M.K. ČIURLIONIO 
MINĖJIMAS SYDNĖJUJE

Saplio 26 d. gražioje 
Bankstowno rotušės salėje 
įvyko 100 metų M.K. Čiurlio 
nio sukakties minėjimas, 
kurį surengė dr. G.E. Kazo- 
kienė, Sydnejaus universite
te daranti mokslinį darbą 
apie jį ir Sydnejaus LB Apy
linkės V-ba. Šis Minėjimas 
buvo išskirtinai geras ir sa
vo turiniu ir išpildymu netu
rėjo Sydnėjuje sau lygaus. 
Dviejų valandų laikotarpyje 
klausytojai stebėjo muzikos, 
tapybos, poezijos ir vaidy
bos pynę, nukeliant juos į 
M.K. Čiurlionio muzikos ir 
vaizdų vizijinį pasaulį.

Minėjimą atidarė G.E. Ka- 
zokienė, trumpai nušviesda
ma Čiurlionio asmenybę ir 
skaidrėmis pristatydama jo 
parinktus kūrinius, juos ypa 
tingai gerai apibūdindama. 
Vėliaus sekė įvairių poetų 
kūriniai, skaitomi ir dekla
muojami G. Viliūnaitės, O. 
Maksvytienės, G. Žigaitytės 
P. Rūtenio, D. Biere, V.Šlio
gerio ir R. Milašo. Visi poe
zijos kūriniai buvo suderinti

su paties Čiurlionio muziki
niais kūriniais, kuriuos atli
ko pianistė E. Laurinaitienė 
ir iš plokštelių duoti jo kūri
niai, minėjimą baigiant Čiur
lionio harmonizuota daina 
‘Beauštant! aušrelė’. Scenos 
viduryje kabojo didžiulis 
Čiurlionio paveikslas, pieš
tas dail. L. Urbono. Visą 
minėjimo programą praneši
nėjo jaunoji E. žižytė.

Šiuo minėjimu, kaip išsi
reiškė iniciatorė G.E. Kazo- 
kienė, norėta atskleisti patį 
M.K. Čiurlionį ir sužadinti 
susidomėjimą juo pačiu ir jo 
kūryba, nes minėti didžias 
asmenybes yra, tarsi, iš nau
jo jas prisišaukti savo 
tarpan ir valandėlę su jomis 
pagyventi# Minėjimas praė-

■ laiškai Dirvai
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PASIAIŠKINIMAS DĖL LIETUVIŠKO KAIMO...

Lankantis 1975 m. vasary
je Juno Beach buvau sužavo- 
tas p. V. Tomkaus kalneliu 
pačioje Atlanto rivieroj. Ta
da mane informavo, kad nie
kas nieko neplanuoja šią 
nuostabiai gražią vietą išsau 
goti lietuviams, Susivieniji
mui Amerikos Lietuvių sene 
lių rūmams, ar pan. Iškart 
pasigarsinau, kad ve, būti
nai to sieksim, kad bandy
sim ką nors suorganizuoti iš

ANGOLA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

žmonių, kurių politinė orga
nizacija -- Angolos Visiškos 
Nepriklausomybės Unija - New Yorko. Nepasisekus ta 
UNITĄ, iki šiol neturėjo di
desnės paramos iš užsienio. 
Paskutinėmis turimomis ži
niomis UNITĄ pasisamdė 
kelis šimtus baltų-profesio- 
nalų karių, kurie pakeitę jė
gos balansą. Įtariama, kad 
jie buvę atsiųsti iš Pietų Af
rikos.

Washingtonas remiąs ir 
FNLA ir UNITĄ, tačiau dis
krečiai. Pirmoji gaunanti pa 
galbą per Zaire, kuri yra 
oficialiai JAV remiama (atei
nančių metų biudžete tam 
tikslui prašbma 40 milijonų 
dolerių). ČIA direktorius 
Colby ir Valstybės Pasekre- 
torius Sisco kongreso komi
sijose aiškino, kad sovietų 
parama MPLA privertė ir 
amerikiečius remti kitas or
ganizacijas. Oficialiai Wa- 
shingtonas pageidaująs koa
licijos.

N.Y. Times samprotavo, 
kad administracija turėtų 
privačiai įspėti sovietus, kad 
detentes pastovumas pri
klauso nuo supervalstybių 
susilaikymo kištis į tokias 
jautrias vietas. Valstybės 
Sekretorius Kissingeris so
vietus pereitą savaitę įspėjo 
ir viešai.

Dabartinė situacija yra to
kia, kad viskas yra galima: 
Angolos suskilimas į tris 
valstybes, jų susijungimas į 
vieną federaciją, ar net di- 
didesnio masto pilietinis ka
ras. Jau dabar karo veiks
mai pareikalavę 12.000 aukų 
sunaikino daug turto ir supa 
raližavo viso krašto ūkinį gy 
venimą. Dėl viso to, deja, 
Angolos laisvę dar reikia ra
šyti kabutėse. (vm)

da susitikti, vis dėl tos ne
lemtos laiko stokos, su pačiu 
p. Tomkum, vadovavausi tar 
pininkų teikiama informaci
ja, ‘faktais’. Rūpesčiams 
spaudžiant Amerikos Lietu
vių Fondacijos -‘Lithuanica 
Gardens’ organizavimas la
bai užsitęsė. Kai sugalvo
jom ir paskelbėm amerikie
čių fondacijų mėgstamą ‘tax-

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
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jo tikrai labai sėkmingai ir 
sydnojiškiai yra nuošir
džiai dėkingi dr. G.E. Kazo- 
kienei už šią retą progą, 
davusią arčiau ir daugiau pa
žinti, pamatyti ir išgirsti šio 
mūsų žymiojo dailininko ir 
kompozitoriaus kūrinius.

Kaip praneša Melbourno 
‘The Age’ dienraštis, Viktori 
jos karvelių unija buvo su- 
ruošusi lenktyninių pašto 
karvelių lenktynes, 550 kilo
metrų ilgio. Visoje Australi
joje lenktyninių karvelių 
auginimas ir sportinės lenk
tynės yra populiarios, todėl 
ir šiose varžybose dalyvavo 
5000 karvelių. Vienas iš mū
sų lietuvių žinomų karvelių 
augintojų yra melbournietis 
V.Sabulis, kuris jau yra lai
mėjęs kelias pirmąsias pre
mijas. Šiose sunkiose varžy
bose V. Sabulio karvelis lai
mėjo penktąją vietą.

Jaunimo kongresui paremti LB Clevelando apylinkė 
buvo suruošusi loteriją. Laimėjimai buvo traukiami lap
kričio 9 d. Lietuvių Dienoje. Laimėjimus traukė S. Venc- 
lauskas. Šalia stovi jaunimo atstovai kurie vyks į kongre
są: U. Stasaitė, V. Gaižutytė ir J. Joga.

V. Bacevičiaus nuotr.

DARBAI IR VAIDAI

PLB IR VENEZUELOS JAUNIMAS
¥

Jūratė Statkutė - De Rosales

free investment’ programą, 
netikėtai paaiškėjo, kad pats 
p. Tomkus kuria ‘Lietuvišką 
Kaimą’. Teko tuoj pat visą 
‘Lithuanica Gardens’ projek
tą atšaukti. Ir tegaliu p. 
Tomkų atsiprašyti dėl šio 
nieko niekam blogio nesutei
kusio nesusipratimo. Teno
riu nuoširdžiai palinkėti, kad 
p. Tomkui šis projektas būti
nai pasisektų, sudarant židi
nį tokiai ten kūrybingai ir 
veikliai bendruomenei, ku
rios eilėse randame vadovau 
jančius Dirvos, Naujienų, 
Draugo publicistus, Ameri
kos Balso aukštuosius ex-pa 
reigūnus; netoliese kuriasi 
ir prof. dr. Jokūbas Stukas, 
ar randasi visiems žinomi 
veikėjai kaip Rimgailė Zoto- 
vienė, P. Banienė, J. Jaku
bauskas ir kiti.

Great Neck, N.Y.

Kai Venezuelos lietuvių bendruomenę aplankė trumpai, 
prieš savo mirtį kardinolas Mindszenty, priėmime dalyva 
vo keletas aukštų JAV ambasados pareigūnų. Sekančią 
dieną teko girdėti pastabą: ‘Mes manėme, kad šiandieną 
ambasadoje visi kalbės apie kardinolą, bet pasirodo, kad 
didžiausią įspūdį svečiams padarė lietuvių jaunimas?

Jaunimas rodos buvo toks, kaip visuomet. Jie kalbėjo
si su kardinolu, per vaišes sukinėjosi tarp stalų, užėmė 
svečius, juos vaišino, jais rūpinosi; vėliau susibūrė į krū
vą ir užtraukė dainą. Viskas buvo natūralu ir paprasta. 
To užteko, kad svečius sužavėti.

Apie mūsų organizuotą jaunimą dažnai girdime gerus 
atsiliepimus. Kitų tautybių vadovai lietuviukus stato pa
vyzdžiu savo jauniesiems.

Venzueloje lietuviukų yra nedaug. Jie gyvena išsibars
tę vienas nuo kito. Jie susirado patys, susiorganizavo pa
tys ir jų veikla yra pagrįsta jų pačių iniciatyvomis.

Veikdami savistoviai, jie seniai nebejaučia jokio 
antagonizmo jausmo vyresniųjų atžvilgiu. Ateina pas vy
resniuosius atsiklausti, bendradarbiauja vyresniųjų pa
rengimuose; jei reikia, prašo vyresniųjų talkos jaunimo 
veikloje.

Su vyresniaisiais yra tariamasi dažnai. Du kart į savai
tę mokytojai i jaunimas susitinka lietuviškoje vakarinėje 
mokykloje, kurią jaunieji lanko uoliai, savo noru, šešta
dieniais jaunimas susirenka šokių repeticijoms, paskui nu 
važiuoja pas kurio nors jaunuolio tėvus, ten tariasi, pasa
koja, planuoja.

Šiomis dienomis didysis jaunųjų rūpestis yra važiavi
mas į kongresą. Aktyvių, daug dirbančių jaunimo tarpe, 
norinčių važiuoti į kongresą yra apie 30 asmenų. Daugu
ma jų kelionės apsimokėti negali. Jie ruošė visokius pa
rengimus, rinko pinigą. Vienu laiku pardavinėjo senus 
daiktus surinktus pas lietuvius provincijoje. Važinėjo su 
sunkvežimiu į kitus miestus, prisikraudavo senų daiktų ir 
-- ‘handel, handel’ -- pardavinėjo juos Caracase. Po kelių 
metų intensyvaus darbo, surinko 8,000, kas mūsų tarpe 
yra didelis pinigas. Ši ‘milžiniška’ suma susidarė iš parda 
vinėjimų, iš JAV muzikų koncertų pelno, ir iš įvairių ba
lių pelno. Deja, kelionė į Argentiną ten ir atgal kainuoja 
2,000 bolivarų vienam asmeniui ...

Jaunimas žino, kad jei jiems dabar nepavyks nuvažiuo 
ti į Pietų Amerikoje vykstantį kongresą, tai dar mažiau 
galimybių ateityje bus nuvažiuoti į kituose žemynuose 
rengiamus sąskrydžius. Susirūpinę, jie kreipėsi į PLB 
prašydami pagalbos. Be to, parašė ta prasme aplinkraštį 
lietuvių spaudai. Prie aplinkraščio pridėjo ir Venezuelos 
Jaunimo veiklos ataskaitą.

Visa tai atlikęs, jaunimas laukia: ką nuspręs Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė jų atžvilgiu?

Savininkai: J. JANUUIT1S ir J. MA1B1KA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — JSITIKINSITE.
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BALTIJOS PAJŪRYS VIRSTA
SOVIETINE SPIAODYKLE...

Visad lietuvis didžiavosi 
savo pajūriu, visad jautriai 
džiaugėsi jo grožiu. Pušynė
liai, apkloję savo palaima Pa 
langos pajūrį ir pasakiškai- 
čiurlioniško grožio Neringos 
kopas, yra tikra retenybė 
bendrame Europos gamto
vaizdžių sąraše.

Metų metais, karta iš kar
tos, atkaklusis lietuvis augi
no Palangos pušynėlius, ug
dė atsparias vėjams ir le
kiančiam smėliui pušaites 
ant Neringos kopų ...

Atėjo neganda, kada lietu
vis nebe šeimininkas savo že 
mėje. Sovietinė okupacija 
įžūliai pavertė Lietuvos pajū 
rį ‘visasąjunginiu’ kurortu. 
Tai reiškia, kad iš visos 250 
milijonų sudurtinės valsty
bės į Palangą ir Neringą, 
gauna ‘kelialapius’ naudotis 
Palanga ir Neringa šimtai 
tūkstančių visaip ‘užsitarna
vusių’ sovietinių piliečių, vi
sokie ‘lenktynių laimėtojai’, 
bei partiečiai, partijos bon
zos.

Niekas negali pavydėti 
žmogui naudotis savo atosto 
gų metu saule, pajūrio smė
liu ir jūros bangomis. Bet 
kiekvienas įtars gamtos gė
rybių naikinimą, kada pajū- 
rys nėra parengtas šimtų 
tūkstančių invazijai.

Po sovietinių ‘turistų’ inva 
zijos, rašo vilniškė Tiesa (nr. 
237 ir 248), pajūrio smėlis, 
pušaitėmis apsodintos kopos, 
Palangos pušynėliai, pasilie
ka apverktiname stovyje.

Sezonas pasibaigia ir turis, 
tai iš Uralo, iš Leningrado, 
iš Smolensko, grįžta į savo 
kraštus, o lietuviai žinokitės.

Skaitome tiesiog despera
tišką atsišaukimą ‘Ar neiš
nyks Neringos kopos?’. Atsi 
šaukimą pasirašė Pedagogi
kos mokslinio tyrimo institu
to bendradarbiai: istorijos ir 
geografijos sektoriaus vado
vė A. Sikorskienė, pedagogi
kos mokslų daktarė M. Luk
šienė, profesorius J. Lauži
kas ir pedagogikos mokslų 
kandidatė Z. Alaunienė. Su 
A. Baranausko graudulingu- 
mo nuotaika šios trys lietu
vaitės ir lietuvis sustojo prie 
ištryptų kopų. Jie rašo: ‘Ky
la ir namaža nerimo kai ma
tai, kokią grėsmę Nerijai ke
lia abejingi žmonės ... Jaudi
na pustomojo smėlio kopų li
kimas: ar, ne per greitai jos 
užklos marias ir bepaliks tik 
lygumos! Užtenka tik pa
žvelgti nuo marių į kopas, 

kad akivaizdžiai pamatytum 
kaip jos slenka į marių šlai
tus ir į vandenį... Nusistebė
jimą ir pasipiktinimą kelia, 
kai būriai keliauninkų pasipi 
la po kopas ir taip išminko tą 
smėlį, jog jis ir be vėjo slen
ka į marias. Dar ne vienas 
pasimėgauja leistis šlaitais, 
nors tatai užrašai ir drau
džia.’

Ir ne tiktai sovietinių tu
ristų įžūlios kojos ir vandaliz 
mas naikina Lietuvos pajū
rio grožį. Pajūrį žaloja ir 
‘užplanuotos’ sovietinės sta
tybos, karštligiškos pastan
gos parūpinti vis daugiau ir 
daugiau kurortinių pastogių 
‘kelialapius’ turintiems sovie 
tiniams bastūnams.

Korespondencijoje -- atsi 
šaukime: ‘Jau iš Nemuno dėl 
tos bei iš Ventės rago žvelg
damas į Nidos žaviąją pano
ramą, staiga nustembi: kas 
per kerėpla užsirioglino ant 
to žavaus kilimo? Pasirodė, 
tai ‘Jūratės’ suremontuoti ir 
paaukštinti poilsio namai. 
Abejojimų kelia ir kai kurie 
nauji pastatai.’

Skaitome kitą korespon
denciją: ‘O Palangos pakraš
tyje, kur anksčiau ošė vieni
šos pušys, kyla naujo Vanag- 
upės mikrorajono kontūrai. 
Į augštį visu savo ūgiu iškils 
pirmieji šiame pajūrio kuror 
te dvylikos-šešiolikos aukštų 
namai.’

Verta piktintis Lietuvos 
pajūrio grožio mylėtojams. 
Norėdamas patenkinti sovie 
tinių turistų prieglobstį, rėži 
mas metė milijonus rublių 
apstatyti Neringos ir Palan
gos pajūrį dangoraižinio tipo 
viešbučiais. Čia nėra nė kal
bos apie gamtos grožio 
apsaugą, apie pastatų deri
nimą su gamtovaizdžio savy
bėmis, apie taršos, žaliųjų 
plotų, transportacijos ir kitų 
modernių problemų sprendi
mą. Pagal sovietinę karštli
gę: jeigu jau ‘užplanuota’ 
parūpinti pastogę šimtui 
tūkstančių turistų, tai parū
pinome ją soclenktyniavimo’ 
sparta!

Tai yra tiktai pradžia. Pa
gal ‘planą’ Vanagupės rajone 
pastatys šešias pastatų gru
pes. Lietuvos pajūrio speci
finis grožis, kuriuo, sakoma, 
M.K. Čiurlionis pagrindė sa
vo ‘Rojaus’ ciklo peisažą, 
sovietų okupacijos metais pa 
virs sovietinio stiliaus dan
goraižių grandine. Kaip kar
čiai sako lietuviai, pajūrio 

Kazys Škirpa: ‘Sukilimas 
Lietuvos Suverenumui At 
statyti’ (Dokumentinė Ap 
žvalga), Washinton, 1973 
Išleido autorius, spausdi
no Pranciškonų Brookly- 
no spaustuvė, kaina nenu
rodytas.

Vieniems Kazio Škirpos 
‘Sukilimas Lietuvos Suvere
numui Atstatyti’ spaudoje 
pagyrus, kitiems papeikus, 
atrodo, būtų galima tą ego
centrišką knygą jau padėti į 
lentyną ir užmiršti, kaip daž
niausiai nutinka nereikšmin
giems prisiminimams. Ta
čiau pro šią Škirpos švaistė- 
jimo pažibą dar nevalia pra
eiti negirdomis ir nemato- 
mis dėl tokių priežasčių:

1. Mūsuose atsiranda žmo 
nių, kurie, išpažindami Škir
pos asmens kultą, jo porini- 
mus priima kaip gryną pini
gą, visiškai nesigilindami į 
esmę ir, jų neįvertinę, perša 
visuomenei savo perdėtais 
bendrais posakiais, priden
giančiais knygos turinio 
skurdumą ir melagingumą.

2. Pats knygos rašėjas ap
gauliai nuduoda gedavęs -- 
‘...kad būtų palengvintas dar 
bas mokslininkui objekty
viai užfiksuoti pasiektus re
zultatus istorijos puslapiuo
se ..., kad būtų pateikta pri
augančioms kartoms auten
tiškos medžiagos, suteikian
čios patirties tolimesnei ko
vai už tuos pačius tautos ide
alus (psl. 7).

3. Autorius, matyt, nore 
damas ne tik išsiteisinti, bet 
ir naiviai išsiaukštinti, kone 
visus, ką tik savo knygoje 
mini, apdrebia purvu ir, kas 
svarbiausia, patį švenčiausią 
lietuvių tautos laisvės ryž
ties poreiškį --1941 metų vi
suotinį sukilimą -- gobščiai 
kėsindamasis savo krepšin 
susikrauti, grubiai, ir be jo
kio skrupulo, bloškia prišvin 
kusio nacionalsocializmo mar 
kon.

NAŠLIŪNAS SKELBIA 
ŠKIRPOS ASMENS 

KULTĄ

Jono Našliūno straipsnis 
(Dirva, 1975 m. birželio 6 d.) 
parašytas Kazio Škirpos kny 
gos pasirodymo proga, yra 
pats būdingiausias asmens 
kulto pavyzdys: keturi penk 
tadaliai straipsnio pašvęsta 
rašėjo šlovingumui iškelti, 
tartum būtų rašomas jo ne
krologas, ir tik vienas penk
tadalis išėjusiai knygai įver
tinti. Suminima knygos ir 
raštų bei dokumentų sąrašo 
puslapių skaičiai; užsimena
ma (su silpna nepritarimo 
priegaide) buvus nesutari
mų ir nesusipratimų tarp au
toriaus ir kai kurių asmenų 
ir Valančiaus-Raštikio dialo- 

grožio pmylėtojai: ‘Pavirsta 
pajūry s sovietine visasąjun
gine spiaudykle! (Turistų 
parvežtas posakis iš ok. Lie
tuvos.)

St. Perminąs 

gas, visiškai nė nepaliečiant 
tų dalykų turinio; išvardina
mos įdėtos fotografijos, tar
tum būtų pavojus beskai
tant jų nepastebėti. Ir be to, 
net dviejose vietose pabrė
žiama šios knygos didelė 
reikšmė Lietuvos istorijai 
(sic?), nė nemėginant pana
grinėti knygoje aprašomųjų 
įvykių ir įvertinti skelbiamų • 
jų dokumentų bei quasi-do 
kumentų. Ir nieko daugiau! 
Viskas priimama už tikrą 
pinigą taip, kaip Škirpa pa
teikia: su iškraipymais, išpū
timais, savigyra, nutylėji
mais. Jei istorikas naudotų
si Škirpos paskelbtąja me
džiaga, jos nuodugniai neiš- 
nagrinėjęs, kritiškai neįver
tinęs, pelų neatskyręs nuo 
grūdų, jis, kaip ir Našliūnas, 
klaidintų visuomenę, žalotų 
praeities tikrovę. Našliūnas 
todėl klysta, be jokios atsar
gos teigdamas -- Škirpos pa
sakas turėsiant didelės ver
tės Lietuvos istorijai -- ir tuo- 
mi pateikdamas jas nepagrįs 
tai teigiamoje šviesoje visuo 
menei. Jų vertė Lietuvos is
torijai labai abejotina, nes 
jos klaidins ateities istoriką, 
kuriam bus žymiai sunkiau 
negu Našliūnui atskirti grū
dus nuo pelų, ir akins jį nu
tolti nuo praeities tikrovės.

MENAMI ‘SUKILIMO’ 
SIEKIAI

Škirpa, kaip jau minėta, 
savo knygos įvade pareiškia, 
kad ją rašydamas siekęs 
dviejų dalykų, būtent:

1. palengvinti istoriko dar 
bą -- ‘objektyviai užfiksuoti 
pasiektus rezultatus’ ir

2. pateikti *... priaugan
čioms kartoms autentiškos 
medžiagos, suteikiančios pa
tirties tolimesnei kovai už 
tuos pačius tautos idealus’.

Nei knygos įvadas, nei pa
galiau ir tolimesnis dėsty
mas neišryškina Škirpos ben 
drybėmis užsimintų pasiek
tų rezultatų apibrėžties: ko- 
kių ir kieno -- Lietuvos nepri 
klausomybės atstatymo, ar 
1941 m. sukilimo išsiveržimo 
Škirpos ar lietuvių tautos?! 
Knygoje aprašomosios veik
los pagrindinis siekis juk bu
vo Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymas. Jis lietuvių 
tautai, deja, nepavyko. Nė
ra jokios abejonės, kad jau 
pats sukilimo prasiveržimas 
yra didis lietuvių tautos vals 
tybingumo padarinys-rezul 
tatas. Tačiau šis padarinys 
turėjo lietuvių tautos valsty
binėje sąmonėje labai gilias 
šaknis, ugdytas kelių šimtų 
metų Lietuvos valstybingu
mo, sustiprintas ypač palai- 
mios nepriklausomybės. Tai 
gi teiginys, kad Škirpos 
‘...buvo pasėti pirmieji tau
tos sukilimo daigai bolše
vikų okupacijos pirmosiomis 
dienomis (1940 m. birželio 
pabaigoje), yra nepagrįsta 
savigyra (19-21 psl.). Tau
tos politinėje sąmonėje rado
si senos, gilios, stangrios ir 
plačiai išsikerojusios valsty
bingumo šaknys. Reikėjo 

tik sąlygų, tinkamos progos 
jo galiai prasiveržti. Karui 
tarp Vokietijos ir Sovietų Są
jungos kilus, lietuvių tauta 
vylėsi radusi tinkamą progą 
išsivaduoti iš pavergimo, ir 
jos valstybingumo galia ge
bėjo tapti visuotiniu sukili
mu prieš pavergėją. Taigi, 
Škirpai nebereikėjo sukili
mo daigų sėti, o tik teko prie 
jo prisidėti. Todėl be reikalo 
jis, neturėdamas ganėtino 
pagrindo, gedauja kone visą, 
kas yra ne jo, o lietuvių tau
tos, pats sau susiglaboti.

Savąja knyga Škirpa, kaip 
jis tvirtina, bandęs paleng
vinti istoriko darbą, kad šis 
objektyviai rašytų apie ‘pa
siektus rezultatus’. (Kaip 
anksčiau jau nurodžiau, ne
aišku, kokie ir kieno rezulta
tai turima galvoje^. Jei iš a- 
teities istoriko Škirpa sąži
ningai geidžia objektyvumo, 
tai ir jis pats privalo bešališ
kumo -- turi istorijos tyrėjui 
pateikti taip pat objektyvią 
medžiagą, o ne iškraipymų, 
perdėjimų, nutylėjimų bei 
savigyros suklastotą. (Šias 
knygos kliaudas smulkiau pa 
aiškinsiu vėliau, rašydamas 
apie pavienius joje dėsto
mus įvykius ir vertindams 
kai kuriuos skelbiamus doku 
mentus).

Be to, Škirpa taip pat keti
na pateikti autentiškos me
džiagos, iš kurios priaugan
čios kartos semtųsi patirties 
galėtų pasimokyti, kaip ko
voti už tautos idealus. Au
tentišką medžiagą sudaro 
dalykai, atšviečią istorijos 
vyksmo tikrovę: pirmuoju 
šaltiniu pagrįsti tikri įvykiai 
abejonių nekėlią dokumen
tai, bet ne Škirpos naudoja
mi įtikinėjimo būdai -- tik- 
tikroviškos (į tikrovę pana
šios) prielaidos ir iškraipy
tos, šališkos,pagirūniškos pa 
sakos,kurių knygoje, kaip 
matysime vėliau, yra išties 
apstu. Ko verta, kam nau
dinga būtų tokia priaugan
čių kartų ‘tolimesnei kovai 
už tuos pačius tautos idea
lus’ tariamoji patirtis, kuri 
stigtų gyvenimo tikrovės?!

Visos eilės knygoje apra
šomų įvykių, kai kurių aplin
kybių ir dokumentų tikreny
bė yra ne tik abejotina, bet 
aiškiai išsukaliota. Bet gi 
šios apybraižos apimtis neiš
tenka išnagrinėti visų tikro
vės nuokrypų ir knygos 
kliaudų. Todėl teks ganėtis 
nurodžius tik pačias būdingą
sias.

KO GEIDAUDAMAS 
ŠKIRPA ATVYKO 

KAUNAN?
Visų pirma, priseina sua

bejoti knygoje aprašomu 
Škirpos Kaune atsiradimo 
pagrindu bolševikų okupaci
jos pirmomis dienomis, t.y. 
1940 metų birželio pabaigoje* 
Jis tvirtina, jog Kaunan 
vykęs pasimatyti su savo bu 
vusiais kovos draugais: pasi
tarti, apspręsti veiklos prie
monių ‘akivaizdoje Lietuvą

(Nukelta į 4 psl.)
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Dar dėl Škirpos.
(Atkelta iš 3 psl.) 

ištikusios nelaimės’, patarti 
bei jiems darbo gaires pasiū
lyti. Prašomas imtis iniciaty 
vos ir nustatyti gaires, jis pa 
taręs karininkijai ir šaulių 
atstovams paslėpti ginklų ir 
šaudmenų, o jaunimo atsto
vams -- nutiesti slaptą ryšį į 
jį per ‘žaliąją sieną’. Tokiu 
padėties aptarimu ir ateities 
kovos planavimu buvę ‘pasė
ti pirmieji tautos sukilimo 
daigai’ (18-21 ir 208 psl.) De
ja, sunku sutikti su šiais tei
gimais, turint galvoje ano 
meto (1940 m. birželio-liepos 
mėn.) viešai žinomus Škir
pos veiksmus: Paleckio pa
sveikinimą, pastangas grąž
inti Prezidentą Antaną Sme- 
stoną Kaunan, protesto no
tos Vokietijos vyriausybei 
prieš sovietinę agresiją vilki 
nimą ir kt. Pozdniakovas įsa
kė grąžinti iš Eitkūnų Kau
nan Prezidentą Antaną Sme 
toną, kad jis savo ranka pasi
rašytų gėdinguosius aktus ir 
tuomi palengvintų Kremliui 
tariamai įteisinti Lietuvos 
pagrobimą. Ir Škirpa, ma
tyt, nesuvokdams padėties, 
tur būt iš įniršio, apmaudo ir 
pagiežos Smetonai bei tauti
ninkams, kad jie 1926 m. 
gruodžio 17 d. lėmė jo nuso
dinimą iš valdžios balno, 
tuoj, pačiupęs Maskvos viliu 
go Pozdniakovo masalą, pasi 
kabino ant Kremliaus meške
rės, kaip ir kai kurie kiti 
Škirpos partijos vadukai su 
pačiu Paleckiu priešakyje. 
Tada Škirpa skatino Prezi
dentą Smetoną grįžti Kau
nan kažin kokių dokumentų 
pasirašyti, gaišo įteikti pro
testo notą Vokietijos vyriau
sybei prieš sovietinį Lietu
vos užgrobimą. Bolševikai 
Lietuvą užgrobė 1940 m. bir
želio 15 dieną. Kodėl Škirpa 
neprotestavo rytojaus dieną 
ar po kelių dienų, o laukė 
daugiau kaip penkias savai
tes -- ligi 1940 m. liepos 22 
dienos, kol jam paaiškėjo, 
katrur ienas sukti. Šiuos da
lykus -- Paleckio sveikinimą, 
Smetonos Kaunan grąžini
mo stangą, protesto prieš 
bolševikų okupaciją gaištį, 
kaip ir Algirdo Budreckio at
skleistus nationalsocialistiš- 
kus Lietuvių Aktyvistų Fron 
to Įstatus (Dirva, 1975 m. 
birželio 25 d.) -Škirpa savo 
knygoje tylutėliai apeina, 
tartum jų visiškai nebūtų 
buvę, matyt -jo paties žo
džiais tariant - siekdamas 
pateikti istorikui ir jaunimui 
‘objektyvios medžiagos* ir 
geisdamas iškelti savo pra
našišką politinę aiškiaregys
tę ir įrodyti savo išankstinių 
planų, bei jo savimeilę glos
tančių išvadų neklaidingumą.

Ir po trisdešimt penkerių 
metų tebėra ‘tarnybinė pas
laptis’, Škirpai ‘tarnybos rei
kalais’ atvykus Kaunan, 
Užsienio Reikalų Ministeri
joje jo matyti asmens ir su 
jais pasikalbėjimų turinys, 
išskyrus užuominą iš pokal
bio su Vincu Krėve-Mickevi- 
čium apie pinigų pervedimą 
Berlyno pasiuntinybei iš at
siskaitymo su Vokietija sąs
kaitų (102 psl.). Knygoje iš

vardijama eilė asmenų (Pet
ras Gužas, Jurgis Bobelis, 
Pranas Saldžius, Juozas Ša- 
rauskas, Antanas Novickis, 
Jonas Kalnėnas, Vincas Ste
ponavičius, Jonas Jablons
kis, gen. Antanas Gustaitis, 
Vincas Krėvė-Mickevičius; 
‘Suokalbis su prof. Petkevi
čium’ buvęs, su juo visai ne
simačius, per Joną Jablons
kį), su kuriais jis matęsis, ta
ręsis, kuriems pataręs ir 
veiklos gaires nustatęs, lan
kaudamas Kaune bolševikų 
antplūdžio pirmosiomis die- 
nimis. Deja, jie visi jau mirę 
ir knygos nebekomentuos. 
Gaila, kad Škirpa nebegalėjo 
surasti šiapus geležinės už
dangos nė vieno gyvo savo 
kovos draugų, kontaktuotų 
Kaune tuo nelemtu jo ten 
lankymosi metu.

Taigi, viešai žinomi Škir
pos veiksmai bolševikų oku
pacijos pačioje pradžioje ir 
dabar šiokis knygoje jų apra 
šymo būdas atspindi dau-
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FORDAS IR KISSINGERIS
(Atkelta iš 1 psl.) 

jo politika krašte visdėlto bu 
vo populiari. Nei priešų, nei 
draugų nelauktas Vietnamo 
kritimas nesužadino sovietų 
apetitą pažvejoti sudrums
tuose vandenyse. Greičiau
siai dėl to, kad Kremliaus 
valdovai, jau seno amžiaus, 
yra labai atsargūs. Jie žygia 
vo prie Helsinkio akto, kurį 
kai kas laiko platforma nau
jiems pasistūmėjimams pir
myn, bet kuris, galutinam a- 
nalize, yra laikytinas ne puo
limo, bet gynimosi ėjimas 

giau jo geismą prisilaižyti 
naujiesiems Lietuvos viešpa 
čiams, kaip pastangas jiems 
priešintis. Greitai suvokęs 
tikrąsias Kremliaus užma
čias ir pajutęs pavojų pats 
sau, bet gi jis perjungė savo 
veiklą į kitą bėgį ir giliai 
įsmigo į kovą su abiemis 
Lietuvos okupantais: rusų 
bolševikais ir vokiečių nacio
nalsocialistais.

(Bus daugiau)

• •• 

tarptautinėje šachmatų len
toje. Tiesa, derybose dėl 
ginklų apribojimo ir kariuo
menių sumažinimo sovietai 
pasirodė daugiau santūrūs, 
bet ko galėjai tikėtis, jei 
daug kas negali nusikratyti 
įspūdžio, kad JAV pergyve
na savo saulėlydį?

Kissingeris, kuris būda
mas profesorium mokė, kad 
marksistai nesilaiko nė vie
nos sutarties, jei ji jiems ne
naudinga, būdamas valsty
bės tarnyboje susilaikė nuo 
panašių pareiškimų viešai, 
kartu tačiau jis, kaip prezi
dento patarėjas saugumo rei 
kalams, prezidentui reko
menduodavo kiekvieną žval
gybos žygį, kuris leistų ge
riau sekti sovietus. Jis reko
mendavo net tokį rizikingą 
žygį, kaip pasiuntimą povan
deninio laivo į Vladivastoko 
uostą, kur prie povandeni
nio kabelio buvo prijungtas 
prietaisas leidžiąs klausyti 
pasikalbėjimus tarp Vladivo 
štoko ir Maskvos.

Gynybos sekretorius

Schlesingeris buvo privers
tas laikytis kitos, daugiau 
tradicinės taktikos. Kad pa
teisinti krašto saugumo rei
kalams milžiniškas sumas, 
reikia priminti tikrą ar taria
mą sovietų pavojų. (Tos tak
tikos, reikalui esant, laikosi 
ir politikai. Faktinai, Kenne 
dy nugalėjo Nixoną 1960 m. 
išpūsdamas tariamą spragą 
tarp sovietų ir amerikiečių 
raketų, kas tada tikrai neati 
tiko tikrenybei. Fordui per 
rinkimus bus prikišamas 
nuolaidumas sovietams.)

Jei kelis kartus šauki, kad 
gaisras, o iš tikro niekas ne
dega, anksčiau ar vėliau su
keli abejonių. Kaž kas pana
šaus ištiko Schlesingerio tei
gimą, kad sovietai išleidžia 
daugiau savo kariniams rei
kalams negu amerikiečiai. 
Tam įrodyti, jis padaugino 
sumą, reikalingą vieno Ame
rikos kario išlaikymui, iš spė 
jamo sovietų karių skaičiaus. 
Gavosi astronominė suma. 
Iš tikro sovietų iš kolchozo 
pašaukto naujoko išlaiky
mą negali lyginti su ameri
kiečių kario, kuris bent teo
riškai turėtų būti aukštai 
kvalifikuotas profesionalas - 
savanoris ...

Kaip ten būtų, Schlesinge
ris neturėjo pasisekimo net 
tradiciniai Pentagonui labai 
palankioje senato lėšų skyri
mo pakomisijoje (appropria- 
tions subcommittee), kuri 
jam grąžino tik 406 mil. dole
rių iš atstovų rūmų jau nu
kirptų 7,6 bilijonų dolerių iš 
administracijos pasiūlyto ka 
rinio biudžeto, siekiančio ne
toli 100 bilijonų.

Pagaliau nuolatinis sovie
tų karinio potencialo pūti
mas gali turėti ir blogų pu
sių -- jų pradedama bijoti 
daugiau negu reikėtų.

Schlessingerio atstatydi
nimas iš vienos pusės buvo 
palengvėjimas Kissingeriui, 
iš kitos pusės - pastatė dide
lius reikalavimus. Tradici
niai JAV užsienio politika 
prieš rinkimus būna supara- 
ližuota. Draugai ir priešai 
laukia rinkimų rezultatų ir 
tik po to pradeda rimtai šne
kėtis. Fordas, kaip dabar at
rodo, negali būti tikras savo 
perrinkimu ir todėl jam tik
rai praverstų vienas kitas lai - 
mėjimas užsienio politikoje. 
Dėl to Kissingeris yra ver
čiamas pasistengti.

• DR. BIRUTĖ PAPROC- 
KIENĖ lapkričio 2 d. iš New 
Yorko išskrido į Europą il
gesnėm atostogoms. Gruo
džio 15 d. prie jos prisijungs 
ir dr. Vaclovas Paprockas. 
Abu kartužada praleisti Ka
lėdų šventes Romoje, šv. Ka 
zimiero Kolegijos svečių 
namuose.

• BERNARDAS KISIE
LIUS, 35 metų amžiaus mirė 
staiga, ištiktas širdies smū
gio. Nuliūdime paliko moti
ną ir brolius Leonardą ir Ro
mą, žinomą poetą bei lietu
viškų renginių fotografą.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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ALGIMANTO KEZIO ŠVIESOS RAŠYBA
ANTANAS NAKAS

meno institute, Čiurlionio ga 
lerijoje, Washingtone, Balti
morėje, Detroite, Clevelan
de ir kituose Amerikos mies
tuose.

Fotografijos meno žinovai 
bei kritikai labai palankia į- 
yertino Kezio fotografavimo 
meną, priskirdami jį prie šio 
krašto iškiliųjų fotografų. Jo 
nuotraukas randame įvai
riuose Amerikoje leidžia
muose meniškų fotografijų 
žurnaluose.

Nelengva kritiškai apibū
dinti visas parodoje išstaty
tas nuotraukas. Tenka tik 
paminėti dalį ryškesnių, 
kurios labiausiai patraukia 
žiūrovų dėmesį: Nr. 16 — 
Takas sode, Nr. 5 — Šaknys, 
Nr.17 — Paukštis ant stogo, 
Nr. 23 — Atspindys vande- 

mybą bei filmų išaiškinimo ny, Nr. I — Laimai vandeny, 
techniką. Pamažu fotografa
vimas virto meno šaka, 
kurioje neužtenka tik techni 
nių žinių kaip vartoti apara
tą, bet, kad pagaminti gerą 
nuotrauką, reikia meniškos 
nuojautos bei sugebėjimų, 
tokia pažiūra tinka visoms fo 
tografijos meno šakoms: gru 
pinėms nuotraukoms , gam
tos peizažams, atskiriems 
daiktams, gyviams ir protre- 
to žanrams.

Š.m. spalio 10 d. Chicago
je, Čiurlionio Galerijoje bu
vo atidaryta kun. Algimanto 
Kezio fotografijos kūrinių pa 
rodą. Joje buvo eksponuota 
62 nuotraukos, kurias jis 
padarė 1971—1975 m. laiko
tarpyje, atostogų metu, lan
kydamas įvairias vietoves. 
Tai jau ne primoji jo inidvi- 
dualinė paroda. Ankstyves
nės parodos įvyko Chicagos

1839 m. Pracūzų mokslo 
akademija oficialiai paskelbė 
fotografijos išradimą. Iki 
šiam laikui praėjo maždaug 
136 m., kaip fotografija pra- 
lito įvairiose gyvenimo šako
se; technikos, medicinos, 
chemijos ir daugely kitų 
mokslo šakų, nekalbant jau 
apie kultūrinio gyvenimo už
fiksavimą, kuris labiausiai 
reiškiasi spaudoje: žurnaluo
se, laikraščiuose, knygose. 
Spauda labai skurdžiai atro
dytų, jei nebūtų nuotraukų 
iš mūsų kasdieninio gyveni
mo. Pirmasis 20 amžiaus de
šimtmetis skaitomas tikro
sios reportažinės fotografi
jos įsigalėjimu spaudoje.

Naujieji laimėjimai opti
kos, chemijos srityje labai 
patobulino foto aparatų ga-

rėti per aparato lenzę, sutei
kia neribotas fotografijos 
mene galimybes.

Kun. Kezys turi jau tvir
tai nusistovėjusią pažiūrą 
apie fotografijos meną, jis 
nesąs asmuo, kuriam sektųsi 
ir norėtų daryti fotoreporta- 
žines arba portretines nuo
traukas. Esą, jo rankose fo
to dokumentacija ‘miršta’. 
Jis to ir nevykdo. Savo nuo
traukose formą jis labiau 
vertina už turinį. Jis labiau 
domisi gamtoje pamatyto
mis medžio šaknimis, susi
raizgiusiomis vielomis, uola 
vandeny, žolės kamienu, va
karo šešėliais ant sienos, pė
domis smėly arba savo šešė
liu, negu kokiu nors gamto
vaizdžiu arba grupine nuo
trauka.

Tačiau nors parodoje ne
buvo nei vieno portreto, bet 
šis fotografijos žanras Ke- 
ziui nesvetimas. Daug kartų 
teko matyti jo fotografuotus 
portretus, kurie pasižymi 
savo charakterio bruožų gy
vumu, išradingu veido ap
švietimu. Gaila, kad dėl 
laiko stokos jis rečiau prakti

— Laivai vandeny, 
Nr. 37 — Berniukas ir tiltas, 
Nr. 38 — Karvelis sienos įdu 
bime, ir nemaža kitų origina
lių nuotraukų.

Kun. Kezys, kalbėdamas 
apie fotografavimo meną, sa 
ko, kad fotografavimas tai 
nėra gamtos kopijavimas, ir 
kad foto aparatas dažnai fo
tografavimo objekto nepaiso, kuoja šį vertingą fotografi- 
Tai kas žmogaus akiai 
atrodo patrauklu bei gražu, 
fotografijoje išeina kasdie
niška ir banalu. Foto apara
tas neretai gero fotografo 
rankose gamtos peizažą ar
ba kurį nors objektą padaro 
gražesnį, negu jis tikrumoje 
yra arba buvo.

Fotografo užduotis — intu 
ityviai pajusti ne tik kas 
gamtoje gražu arba origina
lu, bet kaip fotografuojamas 
ofjektas atrodys nuotrauko
je. Sugebėjimas mokėti žiū-

A. Kezys
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jos žanrą. Veidai ir laikas iš
nyksta, o tai kas būtų užfik
suota — pasiliktų mūsų išei
vių istorijoje ilgam laikui.

Šioje parodoje nedaug ran 
dame, be jau suminėtų gerų 
nuotraukų, kurios savo ori-

GENERAL DEVELOPMENT
CORPORATION OF FLORIDA

YRA VIETA SALES MANAGER 
- CLEVELANDO AREA -

BUS APMOKOMA - NERIBOTOS 
GALIMYBĖS

ASMENINIAM PRIĖMIMUI SKAM
BINTI MR. PORTER 216/ 888-7900

Vienas svarbiausių pranešimų mūsų klijentam.9:
/

‘Paukštis ant stogo'. 
ginalumu labiau patrauktų 
ir sužadintų žiūrovo dėmesį. 
Sumažėjęs fotografo atidu
mas ir dėmesys nuotraukų 
turiniui, atiduodant pirme
nybę formai, pabrėžtinai šio
je parodoje matomas.

Ankstyvesnių parodų eks
ponatai ir išleisti meniškų fo 
tografijų albumai, kaip antai 
‘Portfelio 65, 66’, ‘Sidewalk’ 
ir kiti leidiniai, liudija apie 
neeilinius kun. Kezio meniš
kus sugebėjimus.

Fotografijos iki šiam lai
kui dar neturi nusistovėju
sių parodų eksponavimo for
mų. Dar nėra tvirto įpročio 
įrėminti nuotraukas. Man at 
rodo, kad eksponatai neturė
tų būti vienodo dydžio, kaip 
šioje parodoje visos nuotrau 
kos, kurių formos čia sudaro 
monotonišką įspūdį. Kadan
gi fotografija ne tik preten
duoja, bet jau ir yra tam tik
ra meno šaka, tai ruošiant

NĖRA LENGVA PAMATYTI 

PILNĄ VAIZDĄ
Daugelis mūsų klijentų galvoja 
elektrą esant pagrinde gyventojų 
reikalvimui. Ir tai visai natūralu.

Bet tikrumoje, paėmus darbininkų * 
vidurkį, kiekvienas jų sunaudoja 
6 kartus daugiau elektros darbe, kaip 
jis ir visa jo šeima namuose.

Yra sunaudojama 40,000 kwhrs. 
elektros per metus vien tik jo darbo 
išlaikymui.

Nesvarbu kur jūs dirbate, jūsų darbas 
remiasi elektra taip pat.

Čia pat Northeast Ohio, 
70% visos elektros kurią mes 
pagaminame yra panaudojama 
pramonės ir prekybos darbų išlaikymui 
bei gyvybiniams patarnavimams. Jūs 
matote kiek svarbi yra elektra 
ekonomijai ir darbų kiekio didėjimui. 
Be papildomos elektros senos 
kompanijos negalės plėstis, o naujos 
negalės prasidėti.

Štai kodėl tiėk daug remiasi mūsų 
planu investuoti $1.6 bilijonus 
konstrukcijai per ateinančius 5 metus.

Bet,kad galėtume įgyvendinti šį planą, 
mes privalėsime skolintis didesnę pusę 
šio $1.6 bilijono. Mes negalėsime 
to padaryti, jei neturėsim pagrįsto 
pajamų įrodymo savo skolintojams. 
Tam nėra kitos galimybės, nebent 
elektros kaina apima jos pagaminimo ir 
paskirstymo išlaidas.

Mes tikime, kad tai suteikia jums 
aiškesnį vaizdą mūsų padėties ir 
geresnį supratimą jūsų aukštesnės 
elektros sąskaitos.

ZtelLLUMINATING6w^

parodą ar nevertėtų pagal
voti apie geresnį eksponatų 
apipavidalinimą, taip kaip 
daroma tapybos meno paro
dose? Jei ne į rėmus, tai 
nuotraukos galėtų būti ben 
įspraustos į ‘paspartų’ (kar
toniniai rėmai).

Be to, paroda galėtų pasi
žymėti šiek tiek geresniu 
architektūriniu eksponatų 
išdėstymu su tam tikrais vi
zualiniais ir apšvietimo ak
centais. Nors tai ir ‘mažmo
žis’, bet parodą rūpestingai 
apipavidalinus, ji būtų dar 
meniškesnė. Be to, jei nuo
traukų pavadinimai nebūtų 
tokie prozaiški, pav. kaip *su 
raizgytos vielos’, ‘stalas’, 
‘pririštas šuo’ ir daug kitų 
panašių pavadinimų.

Nuotraukose daug poezi
jos, susimąstymo. Parodą 
galima prilyginti prie eilėrš- 
čių knygos išleidimo, tad ir 
nuotraukų pavadinimai ture 
tų būti išradingesni ir poetiš 
kesni.

Paskaitęs šias pastabas, 
Chamfortpasakytų, kad gyve 
nimas būtų pakenčiamas, tik 
reikia priprasti prie trijų da
lykų: prie blogo oro, prie 
kritikos ir prie žmonių nesu
gebėjimo vienas kitą supras
ti.
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Mirė Pik. Andrius Butkūnas
Spalio 11d. St. Charles, III 

mirė pulk. Andrius Butkū
nas. Vienas mūsų kariuome
nės iškiliųjų kovotojų dėl 
Lietuvos laisvės, buvęs 8-to 
pulko Vadas, atžymėtas 
dviem Vyčio kryžiais ir ki
tais ordenais kovų vetera
nas.

Man su velioniu teko būti 
per 10 metų vienam pulke. 
Buvo proga ji ir šeimą 
arčiau pažinti. Be to, mud
viejų žmonos ankstyvoje jau
nystėje buvo bendravusios, 
gyvenome viename pastate. 
Buvo proga pažinti ir Butkū- 
no artimuosius ir jo gyveni
mą nuo pat jaunystės.

Velionio tėvas Radviliškio 
valsčiuje sėkmingai adminis
travo stambesnį ūkį, buvęs 
sumanus to ūkio tvarkytojas 
-administratorius, gerai paži
nęs lietuvį kaimietį. Tėvo 
patirties ir sugebėjimai va
dovauti persidavė ir sūnui 
Andriui.

Pirmasis pasaulinis karas 
jį užklupo rusų kariuomenė
je, kavalerijoje. Nors ir atiti
ko kariūno sąlygoms, į kari
ninkus nesiveržė. Tik karo 
pabaigoje buvo išsiųstas į 
pėstininkų karo mokyklą, 
kurią baigė rusų revoliucijos 
pradžioje.

1919 m. pradžioje į 2-rąjį 
pėst. pulką atvyko subren
dęs, 29 metų vyras. Jei prak
tika yra geriausia mokykla, 
tai Butkūnas turėjo gerą pa
tirtį tiek kariniam, tiek pri
vačiam gyvenime. Butkūnui 
buvo pavesta organizuoti 7- 
tą kuopą. Jis žinojo kokiam 
tikslui kuopa reikia rengti, 
tačiau parengimo laikas bu
vo ribotas.

Jau gegužės pradžioje But
kūnas su 7-ta kuopa, Panevė
žio grupės sudėtyje, padėjo 
priešo puolimą nuo Kėdainių 
ligi Panevėžio, nuo Panevė
žio ligi Dauguvos. Už šiuos 
sėkmingus, su pergale puoli
mus, velionis buvo atžymė
tas dviem Vyčio ordeno kry
žiais.

Kovos dėl Lietuvos lais
vės turėjo idėjinį pobūdį, 
buvo palyginamai žiaurios, 
išvisų kovotojų reikalavo 
ryžto. Kovose, ir vėliau įvai
riose pareigose, ryžto Butkū 
nui tetrūko.

Kare viskas galima ir vis
ko įvyksta. Visko būta ir mū
suose. Velioniui teko kautis 
su bermontininkais, su len
kais. Būta netikėtumų, ta
čiau ir kritiškuose momen
tuose būdavęs ramus ir gal
vos nepamesdavęs. be reika 
lo neieškojo nuotykių ir ne
rodė drąsos.

1921 m. sausio mėn. But
kūnas atleistas iš laikinai ei
tų batalijono vado pareigų ir 
paskirtas pulko mokomos 
kuopos vadu. Pulko vadovy
bė, skirdama jaunesnį leite
nantą kuopos vadu pulko že
mesniems vadams rengti, pa 
rodė neabejojanti velionio 
sugebėjimais ir čia.

Man teko būti jaunesniu 
karininku. Mokoma kuopa 
buvo nuo pulko atskirta - sto 
vėjome atskirai - toliau nuo 
viršininkų. Butkūnas nieka
da į užsiėmimus nevėlavo, 

mokymo tvarkaraštis buvo 
skrupulingai tiksliai vykdo
mas. Su šeima gyveno prie 
kuopos, jokių nesklandumų, 
nesusipratimų, ar drausmės 
laužymo nepasitaikė. Tiek 
karininkai, tiek busimieji 
puskarininkiai, velionį visais 
atžvilgiais gerbė. Kuopos 
vadas, būdamas pareigos 
žmogus, netoleravo jokių nu 
krypimų.

AUKOS TAUTOS FONDUI 1975 M. 
VASAROS MENESIAIS

Aukojo daugiau kaip po 100: kun. W. 
Stankūnas. Lithuanian American C'oun- 
cil, Cleveland. OH. kun. Antanas Ber- 

tašius.

Aukojo po $100: V. D. Dovydaitis, kun. 
P. Ragažinskus. kun. L. Dieninis. K. A. 
Rimkai. V. Paulini. O. W. Sįimkni. A. 
Goeldnerienė. Lake Worth Liet. Klu
bas. N. BražOnaitf-Paronetto. Stasys 
Skripkus, John Passick. A. Matukai. L. 
L. Šmulkščiai. J. Giedraitis. Lietuvių 
Bendruomenės E. St. Louis Apylinkė. 
“Maironio Parkas“. G. Alb. Dzirvonai. 
Wm. J. Markaloii's, J. Puodžiūnas.

Aukojo po $50: Pov.'Šepetys, Joseph 
J. Plikaitis. K. G. Ambrazaitis, Vyt. 
Sinkus, R. Sidrys, J. Matiukas, J. Bak
šys, Stasys ir V. Daugėla ir Marija 
Daugėla. Petras Pilka, Juozas Valaitis. 
J. Stukas ($65), Pr. Gražulis. Cleve
land. Skautininkų Ramovė, M. Jankaus
kienė, K. Narsčius, “Moterų Seklyčia 
Hot Springs, VI. židžiūnas, J. Brantas. 
Beverly Shores Lietuvių Klubas, A, Va
lys. Sandara — Lithuanian National 
League, J. Rasvs, JAV Lietuvių Bend
ruomenės Hot Springs Apylinkė ($68). 
St. Augonis. LŠST Romo Kalantos Sau
lių kp. St. Petersburg. FL.

Aukojo po $25 ar daugiau: Ramonai- 
Ciai, K. M. Gludą, Vladas ir R. Ingele- 
vičius, J. Leščinskienė. Ant. Razma, 
Msgr. F. Juras, Jonas ir Elena Valiu- 
koniai. kun. Kęst. Trimakas, Msgr. J. 
Shamus, A. Br. Polikaitis, Ignas Gasi- 
liūnas. M. R. Jauniškis, Alf. Laima Li 
leika. Amer. Liet. Inžinierių ir Archi
tektų S-gos Bostono Skyrius. Česl. 
Mickūnus. SLA 75 kp. Los Angeles, 
Ona ir Jubzas VilpiSauskai. A. Ošlapas, 
Msšr. Vyt Balčiūnas, J. Baužiai, F. 
Pempė, V. Dovydaitis. J. Bulgarauskai- 
tė. Mary čėsna. Ldv? Meilus. P. 
Mikšys, Pov. Babickas. Matuies’iėiur. 
J. Litvinas, kun. A. Baitrushuna.-. ?. 
Kazickas, A. Keturakis. A. Mažiulio J. 
Kuodis. St. Lūšys, L. Lendraili.. J. Ve- 
sys, A. M. Čepulis, Ona ViieniJkiviK. 
J. A. Starinskas, JAV Lietuvių Bene1- 
ruomenės Bostono apylinkė. A. Janui, 
ka, J. Miežaitis, Br. Paliulis. T. Alek
soms, Br. Kruopis, P. Kaladė, Ed. Ci
bas.

KANADOJE
Aukojo daugiau kaip po $100: Prisi

kėlimo Parapijos Kredito Kooperaty
vas Toronte ($200), S. Stonis ($102).

VYT. ALANTAS
(3) ------------------------

Gaudimantė pabudo pirmoji. Ji gulėjo paslika, sklidina 
meilės nuovargio, žiūrėdama į tebemiegantį vyrą ir steng 
damasi įsidėmėti jo veido bruožus. Paskum ji patyliai at
sikėlė, apsisiautė rytiniu apsiautalu ir pakilo laiptais kuo
ro viršūnėm

Jai tvokstelėjo veidan vėsus ryto oras, ir kone apkurti
no paukščių čiulbėjimas medžiuose. Vainikuota paparčio 
žiedais motina Saulė skriejo per padangę savo sidabriniu 
vežimu, sijodama viršum girios aukso spinduliais. Skais
čioje padangėje slankiojo debesėlių pataršos ir Gaudiman- 
tei pasivaideliojo Saulės vežimą trankantis nuo vieno de
besėlio ant kito, padangių aukštybėse pleveno vos įmato
mas, didelis sakalas, lydintis motinos Saulės sparnuotą 
vežimą. Gaudimantei dingtelėjo sakalo pasirodymą esant 
gerą ženklą ...

Ežero viduryje laiveliais žvejojo ankstyvieji žvejai, o 
už vandenų pro medžių viršūnes padangėn kilo iš 
Dievogalos ramovės aukuro baltutėliai dūmai, ir jos ausis 
pasiekė krivių ir vaidilučių saulėtekio giesmės darnūs 
garsai.

Viskas jai čia buvo artima širdžiai, sava ir brangu. Iš 
jos širdies laimė ir džiaugsmas liejosi per kraštus, ji išskė
tė nuogas rankas, tartum norėdama apglėbti visą girią ir 
padangę, ir išsigabenti į svetimą kraštą. Ji žinojo, kad 
didesnės laimės ji niekad daugiau nebepatirs ir, ilgėda
masi išgerti taurę iki paskutinio lašo, vėl paskubomis nu
sileido į miegamąją menę ir parpuolusi prisiglaudė prie 
savo mylimojo, bet jos Likimo valanda jau buvo išmušusi.

KARALAITĖ
DIRVOS KONKURSE

Apačioje kažkas taip ėmė daužyti pilies vartus, kad viso
mis pastato sienomis nuvilnijo drebulys. Jaunasis rikis 
pašoko nuo guolio, dairydamasis kas atsitiko.

— Kelkis, miegaliau! Mano tėvas jau beldžiasi į tavo 
pilies vartus, -- pasakė Gaudimantė, švelniai perbraukda
ma per jo susitaršiusius plaukus. -- Pabučiuok mane pas
kutinį kartą ...

Ir jų apglėbis, regėjos, niekad nesibaigs ir jų laimei nie
kad nebus galo. Tai ir buvo tos amžinos akimirkos, nusi- 
tęsiančios iki duobės krašto, apie kurias kalbėjo aiškiare
gė Akerūnė. Pagalios ji švelniai išsivadavo iš jo glėbio 
tardama:

— Pasiimk savo apdarą, eik apačion ir liepk įleisti mano 
tėvą, bet jam akyse nesirodyk: lauk kol aš tave pašauksiu.

— Ar negeriau iškart jam pasiduoti? ...
— Daryk, kaip sakau, -- ji nusišypsojo.
Rikiui išėjus, Gaudimantė, lyg niekur nieko, vėl išsitie

sė ir, užmetusi rankas už galvos, svajojo apie praėjusią 
naktį ir savo ateitį. Ar išmintingoji aiškiaregė Akerūnė 
neišpranašavo ją rasiant paparčio žiedą? Ji rado paparčio 
žiedą tik ne girios ūksmių papartynuose, o mylimojo glė
byje. Karalaitė mąstė, kad jos mergautinės godos užgeso 
su rytmečio žvaigždėmis, bet jos kelias ateitin tapo nužer 
tas neužmirštamos laimės spindulių ...

Mano supratimu, pulk. An
drius Butkūnas buvo ne tik 
rikiuotės vadas, bet ir pavyz 
dingas vyras, tėvas. Su žmo
na Sofija išaugino dukrą Al
doną ir tris sūnus.

Taikos meto sąlygose tar
nyboje pulkininkas kilo be 
svyravimų: bataliono vadas 
4-tame pėst. pulke, Karo 
Mokykloje ir nuo 1934 m. 
8-to pulko vadas Šiauliuose. 
Butkūnas, iš pulko vado pa
reigų ir iš kariuomenės, 
buvo atleistas 1940 m. drau-

Aukojo po $100: kun. P. Ažubali:-, 
B. S. Z. Jackat, A. Kantvvdas. H. La
pas, V. Montvilas. V. Sinkevičius.

Aukojo po $50 ar daugiau: V. Vil
kenas ($75), P. Augustinaviėius J. Ba- 
rakauskas, J. Demikis. A. FiraviCius. P. 
Kudreikis. A. V. Lukas. A. Masionis, 
Mažosios Lietuvos Moterų Dr-ja To
ronte, S. Pacevičius. P. Smilga, kun. J. 
Staškevičius. J. Sungaila. P. A Vilutis.

Aukojo po $40*. J. Baltakys, H. But
kevičius, E. Punkris.

Aukojo po $30: V. Gudaitis. J. 
Yčas, P. Morkūnas, V. Perminienė, J. 
Pikelis, V. Pleškaitis. V. Skrebutėnas, 
B. SriubiSkis. V. Stanulir, dr. Uleckas.

Aukojo po $25: A. Žemaitis. V. Bačė- 
nas. S. Čepas. B. Girčys, P. Jakubaus
kas, E. Cuplinskas. J. Jankaitis, Aug. 
Kuolas. V. Žiuima, J. Prisas, A. Rinkū
nas, B. Saplys, A. Smigelskis, Tėvai 
Pranciškonai, B. Vaidila. E. Vitartas. 
KLK Moterų Dr-jos Liet. Kankinių pa
rapijos skyrius.

Papildomai aukojo
Aukojo daugiau kaip po $100: Para

ma kredito kooperatyvas ($200), J J. 
Valevičius ($200).

Aukojo po $100: J. A. Arštikaičiai, 
K. Dalinda, O. J. Gustainiai, J. Margis, 
J. Varkavičius.,

Aukojo po $50 ar daugiau: V. Kor
sakas ($75), B. Aselskis, J. J. Dilys, W. 
Dresher. J. Juršys, Albina Masalas, 
North Svlva Co. Ltd. J. Paršeliūnas, 
‘•Tauras’’ liet. medž. ir žūki, klubas. J. 
Vaskela, B. Znotinas.

Aukojo po 25 ar daugiau: P. Lelis 
($40), C. Senkevičius ($36). A. Kelmelis 
($30), K. Kudirka ($30). V. Girnius, J. 
Gudelis, O. K. Jonys, KLK Moterų Dr- 
jos Prisikėlimo parapijos skyrius. Liet. 
Evang. Liut. Išganytojo parapijos mo
terų skyrius. K.- Ožalas, B. Sakalas, G. 
M- Skrinskas. J. Slankus. P. Stuopis.

Speciali auka: A. A. Juozų Valiušai- 
tį atminti Tautos Fondui aukojo šie 
asmenys: A. D. Cerekai — $20. E. V. 
Točilauskai — $20 ir E. Drūtytė $5.

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.
TAUTOS FONDAS 

ge su kitais dalinių vadais.
Atleidimo proga velionis 

man sakė: ‘Žinai, santaupų 
neturiu, vaikai maži. Kaip 
susitvarkysiu --dar nežinau.’

Buvo gavęs sklypą Rau
dondvaryje, ten ir prisiglau
dė. 1941 m. gavo administra 
toriaus darbą Antanavoje, 
Marijampolės apsk. Frontui 
prie Lietuvos artėjant, pasi
traukė su šeima į Vokietiją, 
o 1949 m. atvyko į JAV, St. 
Charles, III. Palaidotas spa
lio 14 d. St. Charles kapuose.

Tebūnie Tau, mielas pulki
ninke, lengva šio krašto že
melė. Ilsėkis ramybėje.

Liūdinčiai šeimai, žmpnai 
Sofijai, dukrai, sūnums ir 
seseriai su šeimomis, gili 
užuojauta.

A.Šova

Los Angeles
• KARIUOMENĖS šven- 

tės minėjimas Los Angeles 
mieste įvyks lapkričio 30 d. 

10:15 vai. vėliavos pakėli
mas šv. Kazimiero parapijos 
mokyklos kieme. 10:30 vai. 
specialios pamaldos bažny
čioje ir 12 vai. iškilmingas 
minėjimas ir meninė dalis 
parapijos salėje.

TRADICINIS BALIUS

Santa Monikos miestas 
šiemet švenčia savo gyvavi
mo šimtmetį. To pirmo šimt
mečio ženkle vyksta daug 
įvairių meniškų ir sporto pa
rengimų. Tame atžymėjime 
ir S.Monikos Amerikos Lie
tuvių Klubo Tradicinis Ba
lius spalio 4d. praėju su pasi
sekimu.

Miramar viešbučio didžio

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. 
Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms. 

Tvarkome kaminus ir ^andens nutekėjimo vamzdžius.

MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

joje salėje susirinko daug 
svečių iš Los Angeles, 
S.Monikos ir tolimesnių apy
linkių. Laike pietų puikaus 
Kontinentalinio orkestro mu 
zikantai ėjo prie svečių stalų 
grodami melodijas, kurias 
baliaus dalyviai jiems užsa
kydavo. Tas sudarė labai 
puikią nuotaiką.

Pietums pasibaigus buvo 
trumpa, bet įdomi programa 
kurią atliko solistas A.Pava- 
saris ir jaunutė, 17 m. šokėja 
Ramona Alsekaitė. A. Pava
saris su ypatingai pakilia 
nuotaika padainavo kelias 
gražias dainas. Ypač daug 
malonių prisiminimų sukėlė 
kadaise Kipro Petrausko dai 
nuota ‘Dul, dul, dūdelė, gra
ži mano mergelė’, kurią jis 
meistriškai atliko. R. Alsei- 
kaitė meniškai pašoko du ba
leto numerius: Šopeno valsą 
ir iš baleto ‘Gulbių ežeras’ is
panišką šokį. Susirinkusieji 
labai šiltai reagavo į tų dvie
jų menininkų gražiai atliktą 
programą gausiais plojimais 
R. Apeikytė, kaip visuomet, 
meistriškai akomponavo so
listui A. Pavasariui.

Po programos sekė šokiai 
ir baliui įpusėjus buvo trau
kiami loterijos biletėliai - lai 
mingieji išlošė po bonką šam
pano. Kaip ir kiekvienais 
metais dėžę šampano, tam 
tikslui, padovanojo Klubo 
pirmininkas A. Markevičius.

Puikioje nuotaikoje balius 
tęsėsi iki 2 vai. ryto.

(eg)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA
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V. Noreikos nuotr.Balfo CVpirm. Marija Rudienė

• AŠTUONIOLIKTASIS 
Balfo seimas, įvykęs lapkri
čio 8 d. Brighton Parko 
Lietuvių parapijos salėje, 
kur klebonas yra JAV lietu
vis prel. D. Mozeris, praėjo 

* darbščioje, vieningoje ir kū
rybingoje nuotaikoje. Seime 
dalyvavo apie 120 atstovų, 
atstovaujančių įvairius Balfo 
skyrius JAV. Dėl labai svar. 
bių įsipareigojimų gelbėjant 
brolį lietuvį, iš Europos ne
suspėjo grįžti ir seimui vado
vauti centrinis asmuo - Balfo 
centro valdybos pirmininkė 
Marija Rudienė. Iš seimui 
pateiktos finansinės apyskai 
tos sužinom, kad š.m. birže
lio 30 d. Balfo centras ižde tu. 
rėjo $100,416. Apyskaita 
rodo, kad aukos Balfui dar 
vis gausiai plaukia: nuo 
1973.VII.l iki 1975.V.30 Bal
fas gavo $171,834. Pridėjus 
kitas pajamas, jų tarpe ir 
$9,000 už parduotą namą 
Brooklyne, iš viso per tą 
laiką BAlfui įplaukė $202,849 
Taip pat suaukota 783 siun
tiniams rūbų, kurių vertė 

A. Gulbinsko nuotr.
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Balfo Seimo, įvykusio lapkričio 8-9 d. Chicagoje, dalyviai.

GAUDIMANTĖ
PREMIJUOTA NOVELĖ

Taip ją rado vidun Įpuolę, uždusę tėvas ir jo broliai.
— Kur jis? -- suriaumojo Lietuvos viešpats, tarsi sužeis 

tas stumbras, bėgiodamas akimis po menę ir gniauždamas 
prie šono kabančio durtuvo rankeną.

Gaudimantė žiūrėjo į jį šypsodamasi tamsiai raudono
mis, per naktį skaisčiai pražydusiomis lūpomis.

— Kur tavo užtūpis? - vėl suriko vldovas.
— Tėve, nerėkauk taip, pažadinsi pilėnus ...
— Aš jį surasiu, aš jį suriesiu ožio ragan, aš jį supūdy- 

siu pilies požemiuose! Kelkis ir renkis!
— Man dar anksti: aš nepratus taip anksti keltis ...
— Kelkis, sakau: prisimiegosi su žiurkėmis pilies rū

siuose!
— Rūsiuose? Tu, tėve, tokios kvailystės nepadarysi, -- 

Gaudimantė atsakė rimtai, pasirėmusi ant pagalvio alkū
ne.

— Kodėl nepadarysiu? Gal tu man uždrausi? - jis žiū
rėjo į ją piktomis, perveriančiomis akimis.

— Todėl, kad myli mane ir kad suardysi mano jungtu
ves su mozūru, -- kalbėjo ramiai ir šaltai karalaitė.

— Tu pati jas suardei: kas tave beims kito sugulovę? 
Tu išardei visus mano ketinimus, tu viską pražudei. Tau 
ir tavo užtūpiui aš niekadą nedovanosiu!

— Viešpatie, aš reikalauju teisybės! - garsiai riktelėjo

Gaudimantė, pašokdama nuo guolio ir išdidžiai atsistoda
ma prieš tėvą.

— Kokios teisybė gali tu reikalauti, palaidūne? - atrėkė 
Lietuvos valdovas. -- Pažinsi neklaužados likimą!

— Gal tu, tėve, manai, kad man didelė laimė tekėti už 
to mozūrų kunigaikštėlio? .Gal tu manai, kad man per 
niek apleisti savo kraštą, atsisakyti nuo senųjų dievų ir 
nusilenkti kažkokiam naujam svetimam Dievui? Kodėl 
jūs neatsisakote nuo senųjų dievų, o verčiate mane juos 
išduoti? Juk aš turėsiu ten priimti jų tikėjimą! Kodėl aš 
net savo skaistybę turėjau atiduoti kažkokiam mozūrui? 
Tesidžiaugia jis tuo, ką gaus ... Tardami, kad mano auka 
esant reikalinga Lietuvai, jūs pasmerkiate mane visam 
gyvenimui, tad kas gali man uždrausti pareikalauti už tai 
nors vienos savo gyvenimo nakties? Nežinau, nei kur, nei 
kaip aš gyvensiu, tik žinau, kad ši naktis bus man paguo
da visam gyvenimui. Lietuvos viešpatie, aš reikalauju 
teisybės: aš pildysiu tavo valią, eisiu už to mozūro, bet tu 
turi man ir rikiui Rainiui atleisti. Aš atiduodu tau ir 
Lietuvai visą savo gyvenimą už tą vieną, vienintelę naktį, 
kuri buvo mano ir kurios, žinau, daugiau nebeturėsiu ...

Iš visų dėdžių Gaudimantę labiausiai mylėjo jaunesny
sis tėvo brolis Sirputis. Jis ją labiausiai lepindavo, 
daugiausia dovanų pargabendavo iš karo žygių ir niekad 
ant jos nesirūstindavo. Kalbėdama, ji žvilgčiojo į jį ir jai 
pasirodė, kad jo veidas atsileido ir švystelėjo draugiška 
šypsenėle, tuo tarpu kai kitų dėdžių veiduose debesys ne
nyko. Traidenis valandėle mąstė, paskum tarė pašaipiai:

— Tu kalbi, lyg kad jau būtum ištekėjusi už Boleslovo, 
bet, sakau, koks vyras dabar tave ims nuo svetimo guolio.

(Bus daugiau)

$17,210. Per tą pat laiką ad
ministracijai (įskaitant ir al
gas) teišleista tik $33,450. 
Todėl praėjusioje spaudos 
konferencijoje spaudos ir ra
dio atstovai ne be reikalo sto 
bejosi, kad perkeltas į Chica- 
gą Balfo centras operuoja to
kiomis mažomis administra
cinėmis išlaidomis. Į naują 
Balfo centro valdybą išrink

ti: Marija Rudienė -- pirm., 
kun. A. Trakis, kun. A. Zaka 
rauskas, K. Kasakaitis ir A. 
Daukienė -- vicepirmininkais 
Gen. sekretore išrinkta 0. 
Jokūbaitienė iš Clevelando, 
protokolų sekr. A. Pužaus
kas ir iždininkas -- K. Čepai
tis. Naujoje valdyboje 
matome tris JAV gimusius 
lietuvius -- M. Rudienę, kun. 
A. Zakarauską ir A. Daukie- 
nę, kiti gi yra praėjusio poka
rio ateiviai. Renkant direk
torius, daugiausia balsų 
gavo kun. A. Trakis, M. 
Rudienė, po jų seka visa eilė 
kitų. Naujųjų direktorių 
sąrašą Balfas paskelbs vė
liau. Naująja centro valdy

bą kaip tik ir išrinko direkto
riai.

• ŠEŠTADIENIO vakare 
naujoj, modernioj Brighton 
Parko liet, parapijos salėje 
įvyko palyginus kuklus, bet 
įdomus banketas, kurį prave 
dė žurn. V. Kasniūnas. Įėji
mas į banketą tekainavo tik 
$6 asmeniui, buvo pateikta 
gan skani vakarienė, už ats
kirą mokestį galima buvo nu 

sipirkti ir gėrimų. Tame 
kuklume kiekvieną žavėjo 
pakili nuotaika, vienybė ir 
ekumeninė dvasia. Nors su
važiavimas ir banketas vyko 
katalikų parapijos patalpose 
bet prie garbės stalo, šalia 
Lietuvos gen. konsulės J. 
Daužvardienės ir kitų gar
bės svečių, matėm sėdinčius 
pačių stambiausių liet, para
pijų vadovus -- klebonus: 
Brighton Parko -- prel. D. 

Mozerį, Marųuette Parko - 
kun. A. Zakarauską, Bostono 
kun. A. Baltrašiūną, o šalia 
jų ir Tėviškės liuteronų para 
pijos kleboną kun. A. Trakį 
su žmona dr. Trakiene. To 
dar negana. Scenoje įdomią, 
pagaunančią meninę progra
mą atliko Tėviškės liuteronų 
parapijos nonetas, akompa
nuojant V. Jurkšaičiui. Tai 
buvo tikrai didingos ne tik 
meninės, bet ir ekumeninės 
akimirkos lietuvių katalikų 
parapijos salėje. Kadangi 
nebuvo Balfo cv pirmininkėą 
ją atstovavo kun. A. Trakis, 
pasakęs tikrai jautrią, krikš
čionišką kalbą po Lietuvos 
gen. konsulės trumpo žodžio. 
Dar buvo numatyta pristatys 
ti per 300 nusipelniusių Bal
fo veikėjų iš visų JAV. Jų 
pilnas sąrašas yra paskelb
tas seimo programoje, todėl 
banketo metu V. Kasniūnas 
iau nebesirįžo pristatyti ban 
kete dalyvavusius Balfo di
džiuosius veikėjus. Viso ban 
kete dalyvavo apie 300 sve
čių, o pats banketas pasibai
gė netikėtai anksti -- dar 
prieš 10 v.v. Malonu pabrėž
ti, kad parapijos šeimininkas 
neėmė jokio užmokesčio už 
naudojimąsi parapijos patal
pomis tiek seimui, tiek ir 
banketui. Kai iš banketo su 
žmona ir bičiuliais laikrašti
ninkais išėjom vieni paskuti
niųjų, salės kampe dar pasi
liko Altos pirm. dr. K. Bobe
lis su Ateitininkų federaci
jos vadu dr. P. Kisielium, ve. 
dę ilgą ir, atrodo, nuoširdų 
pokalbį. Dieve duok, kad to
kie pokalbiai mus priartintų 
prie didesnės vienybės, kuri 
taip reikalinga šiais laikais. 
Todėl su pagrindu dar kartą 
džiaugiamės, kad pasigėrėti
na vienybė pilnai buvo išlai
kyta XVIII Balfo seime 
Chicagoje.

• LAPKRIČIO 19 D. istori 
nė ta prasme, kad pernai tą 
dieną po ilgo kelio pasiekė 
pirmąjį milijoną dolerių įna
šą. Pirmąjį milijoną pasiekė 
kaip tik tuo metu, kada JAV 
ekonomija stovėjo labai liūd
noje padėtyje ir Lietuvių 
Fondui buvo tam tikro pavo
jaus. Metų bėgyje ekonomi
nė situacija pagerėjo, tuo 

(Nukelta į 8 psl.)
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Neringos tunto gintarės, suvaidinusios J. Cijūnelienės veikalą ‘Urviniai žmonės’ 
Jaunimo Centre, Chicagoje. Iš kairės: R. Andrijauskienė, J. Aleksiūnienė, J. Jakai
tienė, I. Jakštienė ir D. Rudaitienė. E. Būtėno nuotr.

7 DIENOS
ČIKAGOJE...

(Atkelta iš 7 psl.) 
pačiu pagerėjo ir padėtis 
Lietuvių Fonde. Svarbiau
sia, kad žmonių pasitikėji
mas nesumažėjo. Jau baigia 
mas sudėti pirmasis šimtas 
tūkstančių dolerių antrajam 
milijonui. Lapkričio 18 d., 
antradienį, minint pirmojo 
milijono užbaigimo metines, 

TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi .tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 mėty su $1,000, minimum. 
7 ’/j % — 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 nauj* 
taupymo sąskaitą. 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. 

gaint
AUltllOTiy 
Savings

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

Open Mon., 9-8; Tuee., Thurs., FrL, 9-5; Sat„ 9-1; Uleeed WeA.

Juokas Gribauskas, vedėjas

į Jaunimo Centro kavinę 
buvo sukviesti Lietuvių 
Fondo valdybos, tarybos na
riai, komisijų pirmininkai ir 
lietuvių radio valandėlių bei 
spaudos atstovai. Prie dr. 
A. Razmos suruoštų vaišių 
visi pasidžiaugė fondo veikla 
ir buvo atidengti įdomūs 
ateities planai.

• PERNAI lapkričio 28 d. 
New Yorko apylinkėse mirė 
mokytojas ir profesorius, 

literatūros kritikas ir žurna
listas, ministeris pirminin
kas ir pogrindžio organizaci
jos vadas okupacijų metais, 
Juozas Brazaitis. Profeso
riaus palaikai ilsisi lietuvių 
kapinėse Putname. ęhicago 
je iš įvairių organizacijų ats
tovų sudarytas komitetas 
rengia prof. J. Brazaičio pri
siminimo akademija sekma
dienį, lapkričio 30 d. Jauni
mo Centre. Vysk. V. Brizgys 
su asista laikys mišias 3 vai. 
p.p. jėzuitų koplyčioje. Pa
mokslą pasakys kun. J. Vaiš- 
nys, su prof. J. Brazaičiu gi
męs tame pat kaime. Po mi
šių akademija Jaunimo Cen
tre didž. salėje. Pagrindi
niai kalbėtojai dr. J. Girnius 
ir dr. A. Damušis. Meninėje 
dalyje akt. J. Kelečius ir 
muzikinis trio. Akademijos 
metu bus parodytas ir nau
jas filmas apie a.a. prof. J. 
Brazaitį, paruoštas Lietuvių 
Foto archyvo. Įėjimas lais
vas. Kadangi aš akademijos 
rengimo komitete atstovau
ju Lietuvių Žurnalistų s-gą, 
todėl ypatingai prašau aka
demijoje dalyvauti lietuvius 
laikraštininkus, radijo dar
buotojus ir spaudos mylėto
jus. Prof. J. Brazaitis buvo 
uolus ir sąžiningas LŽS-gos 
narys. Maskvos tarnų iki 
pat mirties negailestingai 
puolamas, prof. J. Brazaitis 
turėjo daug draugų bei ger
bėjų laisvojo pasaulio lietu
vių išeivijoje.

AUKOS BALFUI
Clevelando Balfo Skyriaus 

vykdomam aukų vajui jau at 
siliepė ir didesnes aukas pri
siuntė:

Po $100 — dr. I. ir A. Ja- 
siai, senukai pensininkai J. 
ir J. Kunevičiai -- labai gra
žus artimo meilės pavyzdys, 
dr. V. Bložė.

$60 — dr. J. ir M. Kriau
čiūnai.
Po $50 — dr. J. Skrinska, 

Clevelando Tėvai Jėzuitai, 
dr. J. Mačiulis, dr. E. ir M. 
Lenkauskai.

$45 — V. ir T. Urbaičiai.
$35 — A. ir E. Mackevičiai.
Po 30 — dr. A. Martus, P. 

ir D. Mikoliūnai.
Po $25 - V. ir G. Plečkai

čiai, dr. S. ir dr. G. Matai, 

dr. V. Gruzdys, Dr. J. Stan
kaitis, dr. J. Sonta, A. Garka 
J. ir M. Mikoniai, A. Buknis, 
P. Razgaitis, dr. A. Baltru- 
kėnas, dr. A. ir V. Butkai, J. 
Krištolaitis.

Po $20 — O. Gelažiūnienė 
--šio aukų vajaus pirmutinė 
kregždutė, J. Vaičaitis, M. 
Iešmantienė, J. Mockus, M. 
Maželytė, R. ir A. Babickai, 
P. ir 0. Skardžiai.

Po $15 — G. Juškėnas ir 
A. Styva.

Kiti po mažiau. Aukų va

Lietuvių Klube buvo ‘aplaistytas’ mero Perko laimėji
mas. Nuotraukoje jo rėmėjai seka TV rinkimų galutinus 
pranešimus: P. Karalius, S. Astrauskas, J. Kaklauskas, 
J. Mals kis, P. Petraitis, J. Žilionis ir J. Citulis.

KALĖDŲ EKSKURSIJA į LIETUVĄ
KELIONĖ: 6 naktys Vilniuje, 1 dienos 

išvyka Kaune,
3 naktys Vienoje , kur sutiksim 
Naujus Metus,
4 naktys Muenchene.

nuo GRUODŽIO 22 iki SAUSIO 5

tiktai $969.00
EKSKURSIJA IŠVYKSTA SU LUFTHANSA 
KOMPANIJA IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Dėl daugiau informacijų kreiptis į:

ALGIRDĄ MITKŲ
8 WHITE OAK RD. NEWTON, Mass. 02168 

Tel. 617 969-1190
arba

GALAXY TOUR & TRAVELS
141 LINDEN ST. WELLESLEY, Mass. 02181 

Tel. 617 237-5502

Prašome pasinaudoti šia puikia proga 
aplankyti LIETUVĄ per šventes.

V o o

pasirinkimas 
pas vienintelį 
lietuvį kailininku 
Chicagoje

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

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

jus tebevyksta. Prašome ir 
toliau aukas siųsti Balfo Cle
velando Sk. iždininkei:

Ona Jokūbaitienė 
13813 Othello Avė.

Cleveland, Ohio 44110
Taip pat galite jas įteikti 

Valdybos nariams po lietu
viškų pamaldų: šv. Jurgio 
parapijoje -- Antanui Styrai, 
o Naujojoje parapijoje - Ka
ziui Gaižučiui.

Visiems aukojusiems taria 
me širdingą, lietuvišką Ačiū!

Skyriaus Valdyba

V. Bacevičiaus nuotr.
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CLEVELANDE
Aurelija Balašaitienė

JIE PASTATĖ MUMS TILTUS
Kai didžioji emigracijos 

banga į svetingus Amerikos 
krantus atbloškė gausų būrį 
lietuvių pabėgėlių, jie neatsi 
dūrė čia kaip paukščiai, 
išmesti iš lizdo svetimos pa
dangės nesvetingoje aplinko 
je. Čia rado lietuviškas para 
pijąs, eilę visuomeninių, so
cialinių bei labdaros organi
zacijų, laikraščius, meninius 
vientetus, chorus. Su nauja 
energija ir senojo pasaulio pa 
tyrimu, naujoji lietuvių emi
grantų karta pamažu perė
mė veiklą į savo rankas, įkū

Juozas Sadauskas -- ‘Senelis'.

Jus sunkiai dirbate 
jūsų sutaupoms. 
Mes dirbame sunkiai, 

kad jas apsaugotumėm.
Tokiame neužtikrintame kaip šiame laikotarpy, jūs tikrai norite 

žinoti, kad jūsų santaupos yra saugios. Cleveland Trust banke jūsų pi
nigai yra taip saugūs, kaip niekur kitur, nes Cleveland Trust yra vie
nas iš didžiausių ir labiausiai apsaugoto bankų krašte.

Jūsų pinigai yra pilnai apdrausti Federal Deposit Insurance Cor- 
poration iki $40,000. Per kombinaciją keletą skirtingų planų, tačiau, vy
ras ir žmona gali pakelti apdrauda iki $200,000. Pavyzdžiui, kiekvienas 
gali turėti individualią taupymo sąskaitą, kas duoda jums $80,000 ap- 
draudą ir bendra sąskaita duoda papildomai $40,000 apdraudą. Ir kiek
vienas gali paimti Payable-On-Death Account, kas duoda viso apdrau
dą iki $200,000.

Tad kodėl neatidaryti taupymo sąskaitą jūsų kaimyniniame Cleve
land Trust skyriuje? Mes siūlome reguliarias taupymo knygutes su ne
mokamais čekiais ir padieniais procentais, kada jūs laikote balanse 
$500 ir daugiau. Mes taip pat turime kitus padienio procento taupymo 
planus, kaip pajamų ir investavimo knygutes ir investavimo pažymė
jimus.

cr CLEVELAND TRUST
Meniber FDIC

rė savas organizacijas, nau
jus meninius vientus. Daug 
kas pasikeitė, nes iš tikro 
naujųjų lietuvių imigrantų 
dvasia buvo skirtinga, skir
tingos pažiūros, išsilavini
mas. Tarp senosios ir nau
josios imigrantų kartos ne
jučiomis pasidarė spraga, ne 
žiūrinto, kad senieji buvo nu 
tiesę tiltus, padėję pamatus 
mūsų visuomenės gyvenimo 
tąsai. Vyresniųjų dauguma 
tyliai pasitraukė, didelė da
lis išmirė, kiti, likę nuošaliai, 
stebėjo mūsų veiklą iš tolo.

Bet juose liko gyva lietuviš
ka širdis ir gyvi prisimini
mai, kurie liko jų gyvenimo 
didžiausiu turtu. Tiek lietu
viško sentimento, tiek gilios 
pagarbos vedama, nutariau 
aplankyti Juozą Sadauską, 
anot poeto Kazio Jonaičio- 
Žilvyčio ‘didelį lietuvių jau
nimo bičiulį ir mylėtoją’.

SVEČIUOSE PAS ‘SENELĮ

Juozas Sadauskas, gimęs 
pasiturinčio ūkininko šeimo
je, Leipalingiu kaime, Seiri
jų parapijoje, suėjęs aštuo
niolika metų, atvyko į Cleve- 
landą pas savo brolius, kurių 
vyresnysis atitarnavęs Ame 
rikos kariuomenėje, vaka
rais naujai atvykusius maža
mokslius lietuvius jaunuo
lius mokė lietuvių kalbos ir 
istorijos. Juozas Sadauskas, 
jaunas, energingas, stiprus 
ir dvasia ir kūnu, nutarė 
šviestis ir neatsilikti nuo sa
vo brolių. Būdamas gero bal 
so savininkas, jis norėjo sa
vo balsą lavinti ir svajojo 
apie solisto karjerą. Gavęs 
darbą liejykloje, vakarais 
ėmė dainavimo pamokas pas 
Joną Būtėną. Per keletą me 
tų susitaupęs pinigų, išvyko 
į Indianos Valparaiso univer 
sitetą, kuriame tuo metu lek- 
toriavo Petras Daužvardis ir 
Petras Česnulis. Čia Juozas 
stipriai ėmėsi darbo. Iš 43 
lietuvių studentų, jis po dvie 
jų metų tapo geriausiu moki
niu, ypatingai rimtai studi- 
juodamaslietuvių kalbos gra 
matiką, sintaksę ir Lietuvos 
istoriją. Grįžęs į Clevelandą 
mokėsi toliau dainavimo pas 
italus mokytojus ir ėmė pia
nino pamokas. Iš prigimties 
linkęs į visuomeninį gyveni
mą, 1913 metais įstojo į Lie
tuvos Vyčių 25 kuopą ir tais 
pačiais metais buvo išrink
tas jos pirmininku. Per il
gus metus, būdamas vos ke
letą metų už visą eilę iš Lie-

Prieš maždaug 50 metų Juozas Sadauskas Kęstučio 
vaidmenyje. Šalia jo stovi ‘Birutė’ - A. Baltrušaitytė.

tuvos atvykstančių jaunuo
lių, jis savo ramiu būdu, nuo
saikia kalba ir sveika lietu
viška išmintimi, įsigijo jauni 
mo tarpe autoritetą ir jau la
bai anksti buvo pramintas 
‘Seneliu’. Vėliau, pradėjęs 
bendradarbiauti spaudoje, 
jis tą savo naujai įgytą var
dą pasirinko slapyvardžiu ir 
šiandien yra plačiai žinomas 
kaip ‘Senelis’. Jis nuo 1923 
metų bendradarbiavo Drau
ge, Garse, Darbininke ir Vy
tyje.

Taip pat laisvalaikiu tris 
metus mokė lietuvius imi
grantus lietuvių kalbos ir is
torijos. 1916 metais įstojo į 
vyčių chorą ir buvo jo 
ilgamečiu pirmininku, vėliau 
iždininku.

Šalia sugebėjimo rašyti, 
Juozas Sadauskas turėjo 
stiprų palinkimą į scenos me 
ną. Suorganizavęs mėgėjų 
grupę, vaidino pats eilėje pa 
grindinių rolių virš 100 dra
mos ir operečių pastatymų, 
kurių tarpe minėtini ‘Kęstu
čio Mirtis’, ‘Vytautas Pan
čiuose’, ‘Karolio Teta’, ‘Con- 
silium Facultatis’, ‘Girių Ka
ralius’ ir kt. Operetes, dra
mas ir komedijas pats režisa 
vo ir su gastrolėmis keliavo į 
kitas lietuvių kolonijas, kaip 
Chicagą, Pittsburgą, Detroi
tą, Daytoną, Youngstown ir 
kitur.

Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, Juozas Sadaus
kas surinko tūkstančius pa
rašų peticijai Lietuvos vals
tybei pripažinti ir buvo 
ypatingai pasižymėjęs Bonų 
platinime.

1928 metais, kilus šv. Jur
gio parapijoje nesusiprati

mams, ėjo pas vyskupą pra
šyti naujos parapijos ir 1929 
metais, jo ir kelių kitų asme
nų pastangomis, buvo už
pirkta dabarinei naujai para
pijai žemės skypas su pasta
tu. Taip pat ir tos parapijos 
vardas buvo tuo pačiu metu 
išreikalautas. Su dideliu en
tuziazmu ‘Senelis’ ekonomi
nės krizės laikais kėlė lėšas 
lietuviškų darželių įrengi
mui.

Apie 1952 metus, pasitrau 
kęs iš aktyvios organizaci
nės veiklos, ‘Senelis’ be per
traukos dalyvauja spaudoje 
kaip Vyčių korespondentas 
Draugo dienraštyje. 1968 m. 
Vidurio Amerikos Valstijų 
Vyčių Seimo suvažiavime 
gavo garbės lentelę su įrašu 
‘už nuopelnus vyčiams ir lie
tuviškai spaudai’ ir buvo pa
keltas į Vyčių garbės narius. 
1973 metais Naujosios Para
pijos aikštėje buvo pastaty
tas lietuvio keliui į laisvę 
įamžinti paminklas, kašta
vęs virš $12,000. Juozas 
buvo vienas iš to paminklo 
idėjos įkvėpėjų ir paminklo 
pastatymo išlaidoms padeng 
ti surinko $8,600.

Malonus, lietuviškai vai
šingas ir sentimentalus, Juo
zas Sadauskas su pasididžia
vimu rodo įdomias, senas 
nuotraukas, spaudos bendra 
darbių laiškus, savo miru
sios žmonos Rožės (Simaity- 
tės) nuotrauką. Apsuptas 
laikraščiais ir prisiminimais, 
jis iškyla prieš mano akis tar 
si vienas tų milžinų, kurių 
vardus pamiršome, bet ku
rių darbais didžiuojamės, 
Su šypsena prisipažįsta, kad 

(Nukelta į lo psl.)
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LB Clevelando apyl. pirm. J. Malskis dėkoja Varpo 
choristams už puikų dainavimą. Prieky stovi dirigentas 
J. Govedas. V. Bacevičiaus nuotr.

CLEVELANDO LIETUVIŲ DIENOS Lietuvių Dienų parodoje Naujosios parapijos salėje su savo medžio drožiniais

Kasmet pravedamos Lie
tuvių Dienos yra, be abejo
nės, stambiausias mūsų ko
lonijos lietuvių kultūrinio gy 
venimo įvykis. Šių metų 
dienos su torontiškio ‘Varpo’ 
koncertu ir po to vykusiu po
būviu, ir sekančios dienos 
dailės paroda suteikė džiaug 
smo ne tik rengėjams, bet ir 
visiems dienų programose 
dalyvavusiems.

Pasikviesti didžiulį chorą 
ir su keliolikos šimtų dolerių 
įsipareigojimu gali tik tokia 
organizacija, kurios pirmaei
lis uždavinys yra ne pinigi
nis pasipelnymas, bet kultū
rinis užmojis ir pastangos su 
daryti sąlygas visų meno sri
čių (dainos, meno, tautodai
lės) pademonstravimui, tega 
Ii tik tokia organizacija, kaip 
Lietuvių Bendruomenė. Cle 
velando apylinkės valdyba 
su savo talkininkais šį užda
vinį atliko pasigėrėtinai.

Varpas atvyko pilname sa 
vo sąstate. Koncerto klausė 
si virš 500 žmonių, tame skai 
čiuje gausus studentų ir 
moksleivių būrys. Lietuvių 
Dienos tampa savo rūšies vi
sų solidarumo pademonstra
vimu. Jeigu kas nerado gali
mu tuo laiku susilaikyti nuo 
savo privačių pramogų ir da
lyvauti visų lietuvių paren
gime, tai paliekame jo lietu
viškai sąžinei ...

Šeštadienio koncerto re
pertuaras labai įvairus: dai
nų buvo visokio skonio ir nu
siteikimo klausovams. Pir
moje dalyje girdėjome 17 
mūsų kompozitorių (Vana
gaičio, Banaičio , Stankūno, 
Švedo, Gaidelio, Gailevi- 
čiaus, Dambrausko, Kazėno,

Budriūno, Juozapaičio, Žile
vičiaus ir Sodeikos) kūrinių. 
Juos atliko mišraus ir sky
rium moterų ir vyrų chorai. 
Šioje dalyje bene įspūdin
giausiai praskambėjo S.So
deikos ‘Šiaurės Pašvaistė’. 
B.Brazdžionio žodžiai, pui
kus dainos atlikimas, galin
gas finalinis fortissimo sujau 
dino net šalčiausias širdis. 
Antroj daly buvo 6 operų 
chorinės ištraukos ir muz. 
Kavecko daina ‘Nuo Birutės 
kalno’. Populiariųjų operų 
chorinės dainos yra, kaip at
rodo, mėgiamiausia Varpo 
repertuaro sritis, kuri ir 
klausytojams palieka stiprų 
įspūdį. Čia choras turi pro
gos pasireikšti visoj savo me 
ninėj didybėj ir pajėgume. 
Puikiai atliktos lietuvių kom 
pozitorių -- Klovos ‘Pilėnų’ 
operos ir Budriūno operetės 
‘Sidabrinė Siena’ ištraukos. 
Be to, atliktos Verdi, Masca- 
gni ir Smetanos operų ištrau 
kos. Sužavėtai publikai pra
šant, koncertas užbaigtas 
‘bissui’ padainuota linksma 
Švedo daina ‘Oi tu, Joneli’.

Jaunas dirigentas J. Gove 
das savo didžiulį chorą valdo 
sėkmingai. Dažnais atvejais 
jis diriguoja vien pirštais -- 
tarytum grotų vargonais, 
spausdamas reikiamus kla
višus ... Ir choras, arba paski
ri balsai, sugeba savo laiku, 
su norima dinamika, į ben
drąją harmoniją įsijungti. 
Džiugu matyti mielą, bičiu
lišką kontaktą tarp dirigen
to ir dainininkų.

Varpo akompaniatorė Jane 
Coop tvirtai ir užtikrintai pa

dalyvavo V. Degutis. Nuotraukoje jo darbus apžiūri kun. L. Zaremba, SJ (kairėje) 
ir klebonas kun. G. Kijauskas, SJ. V. Bacevičiaus nuotr.

lydėjo visas dainas. Operų iš 
traukoms reikėjo ilgesnių 
muzikinių įžangų, kurias jau 
nutė pianistė atliko be prie
kaištų.

Varpo choras pastebimai 
atsijaunina. Gražus būrys 
jaunų dainininkų papildo cho 
ristų eiles. Energingai savo 
pareigas vykdo jaunas, vos 
trečiąjį dešimtmetį prade
dąs Varpo valdybos pirmi
ninkas P. Dunderas.

Po koncerto chorą pasvei
kino su gėlėmis Čiurlionio an 
samblis, su dovanų dėže ra
movėnų choras ir Clevelan
do lietuvių bendruomenė.

Vakaras užbaigtas jaukiu 
pobūviu. Vaišių stalą 120 as
menų skoningai paruošė ir 
skaniais patiekalais aprūpi
no p. Mainelienė su talkinin
kėmis. Šokiams labai gerai 
grojo R. Strimaičio orkes
tras. Buvo ir loterija, kuriai 
dovanas paaukojo patys 
rengėjai.

Buvo mielas momentas, ka 
da Varpo dainininkai, susi
maišę su Čiurlionio ansam
blio nariais, su jaunimu ir 
dainas mėgstančiu senimu, 
sustoję į didžiulį ratą, daina
vo mėgiamiausias dainas.

Sekmadienį Dievo Moti
nos N.P. bažnyčioje pamal
dų metu giedojo Varpo cho
ras, diriguojant ir vargonais 
palydinti J. Govedui. Jų 
giesmės skambėjo įspūdin
gai. Po to svečiai aplankė 
meno parodą ir susirinko Lie 
tuvių namuose, Čiurlionio 
ansamblio patalpose išleistu-

vių-atsisveikinimo vaišėms. 
Čia kalbėjo muz. A. Mikuls
kis ir LB Clevelando apyl. 
pirmininkas J. Malskis. At
rodo, kad svečiai išsivežė 
gražių įspūdžių ir įsitikinimą 
kad Clevlelando lietuviai

juos nuoširdžiai įvertino ir 
pamėgo.

Nuo 11 iki 6 vai. p.p. buvo 
lietuvių dailės darbų paroda. 
Apie ją parašysime sekan
čiame Dirvos numeryje.

(Pk)

šios dienos grožio salionas 
su vakar dienos kainomis

Viskas vėliausios 
mados pas 

Andre Duval...
Patrauklus naujas de

koravimas, patys naujau
si įrengimai ir geriausiai 
už viską, mūsų einančios 
su diena talentingos pa
tarnautojos, kiekviena iš 
jų eksperte technikoje ir 
stiliuje.

Taip viskas seka šios dienos reikalavimus, 
išskirus kainas . . .

Shampoo* HAIRCUTTING o-
Styleset $3.45 from only *P •*'5

not $7.50 not $7.50

Blower Cut and Style $6.95
not $15

L’Oreal Perm 
$12.50 
not $17.50

PADĖKA

Sale of Beauty $7.87
Special — the famous 
Vita Perm, complete 
with cut.

J. Sadauskas
(Atkelta iš 9 psl.) 

mėgsta auginti jurginus, už 
vieną ypatingą rūšį, pavadin 
tą ‘Rožės’ vardu, gavęs $600 
premiją ...

Paklaustas kodėl, atvykęs 
į Ameriką,ne tik nepasidavė 
nutautėjimo ‘katilui’, bet 
taip stipriai ir intensyviai 
dirbo Lietuvai, jis kukliai ir 
paprastai atsakė: ‘Mylėjau 
Lietuvą ir mylėsiu, kol mane 
nuneš į paskutinę poilsio vie
tą’. Jo žodžių aidas tenesus- 
toja skambėjęs visų mūsų 
širdyse, o jo gyvenimas tebū 
nie pavyzdžiu visiems tiems, 
kurie svyruoja lietuviško gy 
venimo kryžkelėse.

Toronto Varpo Choras sveikina ir dėkoja Clevelando lietu
viams ir ypatingai Čiurlionio ansamblio nariams už tokį nuo
širdų ir nepaprastai linksmą priėmimą jų Lietuvių Dienų 
šventėje. įvykusioje lapkričio 8 ir 9 dienomis.

Lauksime ir vėl to mielo laiko, kai su gerais draugais 
galėsime susitikti.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

Frosting $17.50
not $30 cup

or
cap

Incl. $20 
cut

The great new wave 
that’s pre-progratned 
for beautiful results 
everu time. $25 at 
most salons.

Permanent Eyelashes, individually applied, $15
No-Set Perm by Helene Curtis, $10

No rollers, no pincurls, ever again!

Jeigu jūs dar nebandėte mūsų saliono, jūs pra-. 
randate puikų grožio pažinimą. Nieko nėra ką jūs 
galėtume prarasti — ir jeigu jūs neesate patenkinta 
mūsų stiliumi, sąskaita nebus pristatyta.

Penktadienį ir šeštadienį 50 c. daugiau

EAST
• 406 Euclid Avė., 2d F. 781-3161
• Southgate, 5899 \Varrensville, 

663-6346
• Opposite Eastgate, 449-3435
• Severance Center,

382-2600, 382-2569
• Shoregate, 944-6700,
• Mentor, 255-9115, next to Zayre's 

Lake Shore Blvd.
• Painesville 357-6129

The New Market

WEST
• Opposite Southland, 

845-3400
• Opposite tVestgate. 

333-6646
• North Olmsted, 

777-8686
• Parmatown, 

884-6300
• Midway Mali. 

Elyria 324-5742 
Lorain 232-8020
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CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

VYSK. M. VALANČIAUS 
IR M.K. ČIURLIONIO 

MINĖJIMAS

Š.m. lapkričio 29 d., 
šeštadienį, 7 v.v. Naujosios 
parapijos salėje Lietuvių 
Bendruomenė ruošia abiejų 
žymiųjų mūsų tautos vyrų 
paminėjimą.

Apie vysk. M. Valančių pa 
skaitą skaitys Darbininko re 
daktorius rašytojas P. Jur
kus iš New Yorko. Numato
ma taip pat ir Valančiaus li
teratūros kūrinių iliustravi
mas.

Prof. A. Kuprevičius pri
statys M.K. Čiurlionį kaipo 
muziką. Taip pat jis paskam
bins keletą būdingesnių Čiur 
lionio muzikos kompozicijų. 
Clevelando lietuviškoji vi
suomenė nuoširdžiai kviečia
ma minėjime dalyvauti. Įėji
mas laisvas arba su aukomis 
parengimo išlaidoms apmo
kėti.

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Kaip jau parengimų kalen 
doriuje esame paskelbę. Lie
tuvių namuose rengiamas 
tradicinis Naujų Metų suti
kimas. Ruošia Lietuvių Ben
druomenės Clevelando apy
linkės valdyba. Programai 
atlikti pakviestas ramovėnų 
choras.

Stalus iš anksto užsisakyti 
pas pirmininką J. Malskį tel. 
486-9165. Užsisakant pini
gai (po $15 asmeniui) įmoka
mi iš anksto.

KRISTAUS VALDOVO 
MINĖJIMAS

Minėjimą rengia Ateities 
klubas lapkričio 23 d. šv. 
Mergelės Nuolatinės Pagal- 
bos parapijos salėje. Šv. mi
šios 10 vai. su tėvo G. Kijaus 
ko SJ pamokslu. Po pamal
dų akademija, kurios progra
moj Kęstučio Sušinsko pa
skaita, ateitininkių studen
čių choras Nerija ir kt. Lie
tuvių organizacijos kviečia
mos dalyvauti su vėliavomis 
(apie dalyvavimą pranešti 
pirm. K. Vaičeliūnienei tel. 
464-9513, arba Čipkienei tel. 
944-2167). Po akademijos ka 
vutė ir pietūs šv. Kazimiero 
lituanistinei mokyklai pa
remti. Visur dalyvauti kvie
čiami visi.

PENKIŲ TAUTŲ 
JAUNIMO KONCERTAS

Sekmadienį, š.m. lapkričio 
23 d. 7v.v. Ursuline College 
Mullen Academic Blvd. Hig- 
bee Lounge 2600 Lander Rd. 
Pepper Pike, įvyks įdomus 
B. Smetonienės ir A. Smeto
nos mokinių piano koncertas 
Koncertuos 9—14 amžiaus 
pažangiausi pianistai: ameri
kietė, japonas, lenkas, rusas 
ir lietuvaitė (Angelytė Ka
raliūtė).Po koncerto - vaišės.

• KAR. A. JUOZAPAVI
ČIAUS šaulių kuopa gruo
džio 6 d. 7 v.v. Lietuvių Na
muose, 877 E. 185 St., ruošia 
savo 5 metų šaulių kuopos 
sukakties minėjimą, V. Išga
nančio paskaitą ir pianisto 
Antano Smetonos koncertą. 
Muzikas atliks Scarlatti, 
Beethoveno, Čiurlionio, Ra- 
vel, Chopino -- garsiųjų 
kompozitorių kūrinius.

Gruodžio 7 d. šv. Jurgio 
bažnyčioje bus atlaikytos pa 
maldos už mirusius ir žuvu
sius šaulius.

Įėjimas į minėjimą-koncer 
tą $3, pensininkams ir moks
leiviams -$2. A. Smetona, 
baigęs muziką meisterio 
laipsniu, Amerikoje ir Euro
poje turėjo daug koncertų, 
kurie praėjo su geru pasise
kimu. Po koncerto veiks ba
ras ir bufetas.

DĖMESIO
Clevelando Lietuvių Na

mų - Lithuanian Village 1976 
metų metiniame susirinkime 
bus renkami 4 direktoriai ir 
revizijos komisija.

Mandatų komisija, suside
danti iš dr. A. Butkaus, V. 
Jokūbaičio, A. Jonaičio, A. 
Mikoliūno ir V. Stuogio, kvie

čia bendrovės, akcininkus 
kandidatuoti arba siūlyti 
kandidatus į direktorius ir 
revizijos komisiją.

Siūlymus raštu, iki š.m. 
gruodžio 5 d., siųsti dr. A. 
Butkui, 2370 Canterbury 
Rd., Cleveland, ohio 44118.

DONUT MAKER - BAKER
No experience necessary. 

Mature persons welcome. 
Join the team in our brand 
new and modern Mr. Donut 
Shop soon to be open at 
Northfield and Emery Rds., 
opposite Thistledown Rače 
Track.

Permanent full-time em
ployment. Call: 831-9814 
after 8 p.m. for appointment.

SALES PERSONNEL

No experience necessary. 
Mature persons welcome. 
Join the team in our brand 
new and modern Mr. Donut 
Shop soon to be open at 
Northfield and Emery Rds., 
opposite Thistledown Rače 
Track. Full or part-time em
ployment. Call 831-9814 
after 8 p.m. for appt.

LKVS "RAMOVE" Clevelando skyriaus valdyba 
maloniai kviečia visus Clevelando lietuvius 
į rengiamą Lietuvos Kariuomenės Šventės 

MINĖJIMĄ - BALIŲ
Solistė A. Stempužienė-Švedienė, mczosopranas 

atliks muzikinę programą, dainuos lietuvių kompozitorių 
dainas, ir arijas iš lietuviškų operų. Akompanuoja kompo
zitorius Jonas Švedas

šokiams gros Serbų orkestras ‘ Slaboda”, vakarienės 
paruošimu rūpinasi p. B. Mainehenė. Minėjimas įvyks š. m. 
lapk. 22 dieną, 7 vai. vak.

Lietuvių Namų salėje, 877 E. 185 St. Cleveland, Gino.

Dėl smulkesnių informacijų prašome kreiptis į vald. 
narius A. Jonaitis — 531-4608, S. .Astrauskas — 943-5918, 
P. Maiuelis — 692-1690.

RENGIA SK. VALDYBA

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE

Gerovės komiteto kandidatai 
į SLA Pildomųjų Tarybų

BRANGŪS BROLIAI IR SESĖS SLA NARIAI:

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje renka savo vadovy- 
bę-Pildomąją Tarybą, slaptu ir visuotinu narių balsavimu 
kas antri metai. Nominacijos įvyks Gruodžio-December 
mėnesvie, 1975 metais.

Labai svarbu, kad visos kuopos Gruodžio-December 
mėnesyje turėtų savo susirinkimus ir kad nariai skaitlin
gai atsilankę balsuotų.

SLA GEROVĖS KOMITETAS, kurį sudaro plataus 
patyrimo ir įvairiausių įsitikinimų nariai, siūlo nominuoti 
į SLA Pildomąją tarybą visus dabartinius Pildomosios 
Tarybos narius:

PAUL P. DARGIS ..................... Prezidentas
ALEXANDER CHAPLIKAS .... Vice Prezidentas
GENEVIEVE MEILIŪNAS ...... Sekretorė
EUPHROSINE MIKUŽIS'......... Iždininkė
JOSEPHINE MILLER .............. Iždo Globėja
CHRISTINE AUSTIN ............... Iždo Globėja
DR. DANIEL DEGESYS.......... Daktaras Kvotėjas

Iš gyvenimo patyrimo mes žinome, kad dabartinė Pildo 
moji Taryba dirbo ypatingai gražiai sutardama. Visi Jos 
nariai yra teisingi ir sąžiningi žmonės ir savo pareigas jie 
atliko kuogeriausiai. Jie yra pasižymėję veikėjai ir po jų 
vadovybe SLA yra pasiekęs tvirčiausios Finansinės pa
dėties.

Brangūs S.L.A. nariai!
Jei norite tolimesnės SLA pažangos, geros SLA reika

lų priežiūros taip, kad mums priklausantis kapitalas-tur 
tas būtų apsaugotas, nominuokite į Pildomąją Tarybą 
tuos žmones, kurie Jums pažįstami ir kurie gali užtikrinti 
kad ir ateityje SLA augs ir stiprės. Tokiais yra dabarti
nės Pildomosios Tarybos nariai. Todėl savo kuopoje no
minuokite ir balsuokite už visus dabartinės pildomosios 
Tarybos narius, kad jie ir vėl (ateityje) vadovautų mūsų 
SUSIVIENIJIMUI, o mes būsime ramūs ir tikri, kad mū
sų brangi organizacija pavesta.išmintingiems vadovams 
ir geriems šeimininkams.

SLA GEROVĖS KOMITETAS 
J. Andrulonis, Sekretorė 
4018 Franklin Road 
Pittsburgh, Pa. 15214

• Apdraudos reikalais ge- ’ |,erkan‘ ar Parduodant 
riausius patarnavimus gau- nBmu8* prašome kreiptis 
site kreipdamiesi j Ž. Obe- P**8 Čipkus Realty, 31715 
lenį tel. 531-2211. Vine St., Willowick, Ohio

44094: Tel. 943-0910.

FREE...SUPER GIFTS AT 
SUPERIOR SAVINGS!

RCA17"ColorTV 
for Certificates of Deposit

Limited 
offer while 

supply 
lasts.

• Deposit $1,600, 
4-year maturity 
and get the 
TV sėt now.

• Deposit $2,500, 
29 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

• Deposit $5,000, 
14 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

TELEVISIONS BASED ON DISCOUNT CERTIFICATES.
Pana/fy it impoaod for •arty *ithdr»wala

Open Saturdays 
Closed Mondays

Open a new account or add įo your present 
Savings Account and get 5!4% daily interest PLŪS...
Corning VVare 9-inch Pie Plate 
for a deposit of $250 or more.

Corning VVare Petite 
Fours Sėt for a deposit 
of $1,000 or more.

Irvinware’s Gourmet 
Susan for 
a deposit 
of $500 
or more.

Depotitt mutl remain at least ona yaar.

Also available are 7 M % C.D's for 6-year maturity in $1,000 units.

/uperior /hving/ AND LCAN ASSOCIADON
MAIN OFFICE SUPERIOR OFFICE EUCLID OFFICE
798 East 185th Street 6712 Superior Avenue 13515 Euclid Avenue

CEDAR OFFICE
14406 Cedar Road (near Green)



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DR. BRONIAUS NEMICKO 
MOKSLINIS TNDĖLIS 
Šių metų New Yorko vals

tijos geologų draugijos kon
ferencijos, įvykusios Hofstra 
universitete spalio 31 d. - lap 
kričio 2 d., proga veikliai 
reiškėsi mūsų vientautis dr. 
Bronius Nemickas (jaunasis) 
federalinės valdžios hidrolo
gas, Long Islande vykdomų 
hidrologinių tyrinėjimų va
dovas. Jis (kartu su Queens 
kolegijos geologais -- prof. 
Walter S. Newman bei 
William Nieter ir savo pava
duotoju hidrologu Edward 
J. Koszalka) paruošė Mon- 

MŪSŲ SKYRIAUS VALDYBOS NARIUI

JUOZUI NEVERAUSKUI

IR ŠEIMAI, JO UOŠVIUI VOKIETIJOJE 
MIRUS, NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ 
REIŠKIA

ALT S-gos EAST CHICAGOS 
SKYRIAUS VALDYBA IR NARIAI

Š.M. GRUODŽIO 1 D. JAU METAI 
KAI ATSISKYRĖ IŠ ŠIO PASAULIO 
MŪSŲ BRANGUS TĖVELIS

DR.B. MATULIONIS.

PRISIMINIMUI UŽ JO VĖLĘ BUS 
ATNAŠAUJAMOS ŠV. MIŠIOS
PROVIDENCE, R.I.

LIŪDINTI ŠEIMA

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

TAURIAM LIETUVIUI MUZIKUI

San. virs.. Petro Bačiulio
MIRTIES METINIŲ PROGA ŠV. MIŠIOS 
BUS ATNAŠAUJAMOS SAUSIO 11 D. 8 V. 
RYTO ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE. 
GIMINES, DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS 
NUOŠIRDŽIAI PRAŠAU UŽ JO SIELĄ 
PASIMELSTI.

V L. BAČIULIS

JONUI ZDANIUI

MIRUS, GILIAME SKAUSME LIKUSIUS 
ŽMONĄ JULIJĄ SU SŪNUM ALMIU, 
MARIJĄ IR HENRIKĄ PAŠKEVIČIUS 
SU ŠEIMA BEI KITUS GIMINES NUOŠIR
DŽIAI UŽJAUČIAME IR SKAUSMU 
DALINAMĖS

ELENA IR HENRIKAS
ANDRUŠKOS

tauk pusiasalio (Long Islan
de) vėlesniojo Kvartero pe
riodo (Kainozojo eros - že 
mės naujųjų amžių) geologi
jos apžiūrimųjų studijų prog 
ramų su paskutiniaisiais duo 
menimis pagrįstomis moksli
nėmis išvadomis ir jai sėk
mingai vadovavo, dalykus iš 
dėstydamas konferencijos 
dalyviams. Paruoštoji prog
rama išspausdinta New Yor
ko valstijos geologų draugi
jos 1975 metų vadove (met
raštyje).

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA

AUKOS DIRVOS 
ATSTATYMUI
Wm. Žiogas 100.00
Orefield, Pa.

B. Klovas 25.00
Chicago, III.

B. Sidzikauskienė 10.00
Pampano Beach, Fla.

P.G. Dargiai 25.00
Pittsburgh, Pa.

V. Bačiulis 20.00
Willowick, O.

K. Račkauskas 7.00
Richmond, NY

A. Matioška 2.00
W. Trenton, NJ

J. šiušis 20.00
Buenos Aires, Argentina

S. Liubartas 7.00
Phoenix, Ar.

R. Tamulionis 7.00
Detroit, Mi.

J. Juodgudis 5.00
Chicago, III.

J. Kriščiūnas 7.00
Detroit, Mi.

A. Sajauskas 15.00
Baltimore, Md.

J. Rentelis 25.00
Randolph, Mass.

J. Žukas 2.00
Richmond Hill, NY

A. Logucki 3.00
Granada Hills, Ca.

P. Pečiulis 30.00
Chicago, III.

K. Starinskas 10.00
Wickliffe, 0.

M. Lembertienė 15.00
Santa Monica, Ca.

J.B. Gilvydis 20.00
Franklin, Mich.

V. Manomaitis 7.00
Elizabeth, N J

K. Bartys 2.00
Elizabeth, N J

V. Raulinaitis 25.00
Fresno, Ca.

J. Bernot 7.00
Union, NJ

V. Petrus 10.00
Cleveland, 0.

J. Žemaitis 10.00
Geneva, 0.

A.Jasys 27.00
Columbus, 0.

K. Ripskis 7.00
Chicago, III.

J. Pupinskas "7.00
St. Petersburg, Fla.

J. Juozaitis 5.00
Juno Beach, Fla.

P. Seniūnas 3.00
Chicago, III.

M. Sims 15.00
Detroit, Mi.

B. Radzivanas 10.00
Richmond Hill, NY

V. Maurukas 30.00
Algonąuin, III.

JŪS BALSAVOT UŽ 

ISSUE #12 
BEVEIK 2 PRIEŠ 1

DABAR, JŪSŲ CLEVELAND PUBLIC
LIBRARY GALI:
- PAGERINTI SAVO 35 SKYRIŲ PATALPAS
- GRĄŽINTI ILGESNES PATARNAVIMO 

VALANDAS
- ATSTATYTI IR IŠLAIKYTI SAVO 

KNYGŲ KOLEKCIJAS.
AČIŪ JUMS, CLEVELANDIEČIAMS, 
UŽ JŪSŲ BALSUS IR PASITIKĖJIMĄ: *

Ervin J. Gaines, Director 
Cleveland Public Library

R. Jurkunienė 
Lomita, Ca.

J. Šidagis 
Detroit, Mi.

Trans-Atlantic Travel 
Service
Boston, Mass. 

Lietuvių Moterų 
Federacija
Chicago, III. 

V.O. Jokūbaičiai
Cleveland, O.

K. Šlapelis
Cleveland, O.

K.O. Pautieniai 
Cleveland, O.

P. Mažeika
Lake Zurich, III.

J. Ragas 
Itasca, III.

B. Bražinskas
Hamestead, Pa.

J. Nesavas 
Redford, Mi.

P. Kapiskas 
Providence, RI

E. Venclovas 
Berwyn, III.

K. Čeputis 
Muskegon, Mi.

P. Vasiliauskas 
Woodhaven, N Y

C. Kiliulis 
Dorchester, Mass.

Pas Floridos 
lietuvius
Auksinio Kranto LB apy

linkės valdyba, gausiai na
riams talkininkaujant, lap
kričio 9 d. suruošė gegužinę 
ant jūros kranto, gražioje 
Monterey House, Hillsboro 
Beach, motelio aplinkoje.

Valdybos pirmininkė Ona 
Liutermozienė pasveikino 
suvažiavusius svečius ir pasi

20.00 . džiaugė jų gausiu atsilanky
mu. O svečių buvo iš arti ir

10.00 iš toli: Regina Budrienė iš 
New Yorko, A. ir A. Kašu- 
bos iš Deltona, Fla., ponios 

50.00 Butkienė ir Švarcienė iš Ka
nados, mieli kaimynai iš

50.00

25.00

10.00

100.00

100.00

50.00

7.00

10.00

3.00

12.00

10.00

2.00

20.00

Juno Beach, Lake Worth, 
Miami, Ft. Lauderdale, Pom 
pano ir jo apylinkių. Nežiū
rint poros tropikinio lietaus 
ūžtelėjimų, nuotaika buvo 
pakili, jauki ir maloni. Sve
čiai buvo vaišinami namie ga 
mintais patiekalais, pyragais 
ir kava. Po Nijolės Žutautie
nės suruoštos madų parodos 
ir Elenos Balčiūnienės gra
žiai pravestos loterijos, Palm 
Beach County LB apylinkės 
pirmininkas J. Jakubauskas 
svečių vardu padėkojo šeimi 
ninkams už maloniai praleis
tą popietę ir visus kvietė da
lyvauti lapkričio 22 d. jų ruo
šiamame Lietuvos kariuome 
nės minėjime Lake Worthe. 
Savo ruožtu V. Balčiūnas, ge 
gūžinės rengėjų vardu, pade 
kojo savo dukrai ir žentui, 
Danutei ir Jonui Liutermo- 
zams, už jų gražios vietovės 
užleidimą lietuviškam pobū
viui.

Ankstyva rudenio vakaro 
tamsa ir mylios iki namų su
sirinkusius nenoromis iš
skirstė iš šio jaukaus susibū
rimo. (bvs)

Detroit
KONCERTAS - BALIUS

‘Žiburio’ lituanistinės mo
kyklos tėvų komiteto suruoš 
tas Dievo Apvaizdos Kultū
riniame Centre vakaras-ba 
liūs praėjo su pasisekimu. Į 
jį atvyko apie 300 svečių. So
listė Danutė Petronienė pa
dainavo 8 dainas ir publikos 
buov šiltai sutikta. Akompa
navo E. Mykolaitienė. Šo
kiams grojo padidintas Rimo 
Kaspučio orkestras.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Lapkričio 23 d. LKK sava
noriai, ramovėnai, šauliai ir 
birutietės rengia Lietuvos 
Kariuomenės paminėjimą. 
Pamaldos įvyks šv. Antano 
bažnyčioje 10:30 vai. Prieš 
pamaldas, 9:30 ten pat para
pijos patalpose įvyks trum
pas ramovėnų posėdis ir bus 
padaryta bendra nuotrauka 
rengiamai II-jo dešimtmečio 
knygai. Po pamaldų birutie
tės svečius pavaišins.
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