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BLEFŲ POLITIKA blefas. Taip bent skelbia 
NEW YORK magazinas sa
vo balandžio 12 d. laidoje: 
KISSINGER’S BLUFF

ROMĄ 
KALANTA 

C

Gegužės 14 dieną sueina 
ketveri metai kai jaunuolis 
ROMAS KALANTA Lietu
voje, Kaune, skęsdamas ug
nyje, reikalavo Lietuvai 
laisvės ir dėl jos mirė.

Gegužės 18-19 d.d., laido
jant didvyriškai mirusį, de
šimtys tūkstančių jaunuo
lių Kaune, nešdami tauti
nes vėliavas, kartojo ir kar
tojo velionio mestą šūkį — 
Laisvės, Laisvės Lietuvai!

Demonstrantai sovietinio 
saugumo pareigūnų buvo 
žiauriai hušami, areštuoja
mi ir teisiami. Po to, Ka
lantos pavyzdžiu, deginosi 
dar 10 žmonių.

šiems didvyriškiems žy
giams prisiminti ir aukoms 
pagerbti šių 1976 m. gegu
žės 9-15 — SKELBIAMA 
ROMO ' KALANTOS SA
VAITE.

Visuomenė, ypač jauni
mas kviečiama viešai pras
mingai paminėti šiuos įvy
kius.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

Kissingeris mokėsi iš praeities
VYTAUTAS MEŠKAUSKASKai Valstybės Sekreto

rius Kissingeris Dalias mies
te pareiškė, kad JAV nesu
tiks (will not accept) su toli- 
snėm Kubos intervencijom 
užsieniuose, mes pastebėjo
me balandžio 8 d. Savaitinė
je Apžvalgoje, kad tai blefas 
kurio... sovietams neapsimo 
ka išaiškinti. Juk visi žino, 
kad kubiečiai ne tam nusi
dangino į Afriką, kad sustip
rintų savo pozicijas prieš 
JAV, bet tai padarė sovietų 
pavedimu. (Lygiai taip pat 
kaip jie ruošiasi užimti nepri 
klausomybę gavusią prancū
zų Somaliją, dabar vadina
ma Afars ir Issas. To krašto 
Djibouti uostas kontroliuoja 
pietinį įplaukimą į Raudoną
ją jūrą. Jo apsaugai prancū
zai dar paliko vieną savo 
brigadą, kuri vargiai ar ga
lės ilgėliau išsilaikyti prieš 
platesnio mąsto sovietų ap
ginkluotą ir kubiečių vado
vaujamą partizanų sąjūdį.) 
Nepaisant to, Amerikos vie
šoji nuomonė ir kongresas 
yra prieš JAV įsikišimą Afri- skambėjo karingai, iš tikro 
koje.

Kissingeris skaičiavo, kad 
jis vis dėl to gali pagrąsinti -- 
we will not accept - nes gi 
sovietams neapsimoka išaiš
kinti jo blefą. Jau dabar per 
gyvenome beveik stebuklą: 
kongresas krašto gynimo rei 
kalams (laivų statybai) pa-

skyrė daugiau negu adminis
tracija prašė. Už tat pasaky
ti, kad mes nepaisome, ką tu 
ten plepi, būtų tik paskatini
mas ginklavimosi lenktynes 
padidinti ir pagreitinti, kas 
sovietams nebūtų naudinga.

Kad Kissingeris teisingai 
galvojo, įrodymą gavome po 
dviejų savaičių. Praėjusios 
savaitės pirmadienį Kubos 
valdovas F. Castro pavadi
no Fordą ir Kissingerį mela
giais, norinčiais atskomybę 
už Kubos įsimaišymą į Ango 
lą primesti sovietams: ‘Ku
bos sprendimas (intervenuo- 
ti Angoloje) buvo mūsų abso 
liuti atsakomybė. Sovietų 
Sąjunga... niekados neprašė 
į tą kraštą pasiųsti bent vie
ną Kubos karį’.

Gali sakyti, kad čia blefas 
prieš blefą. Castro žino, kad 
ir po tokio jo ‘prisipažinimo’ 
JAV tikrai nepasiųs savo ma 
rinų jo kariams iš Angolos iš 
pašyti. Abu blefai, nors

gali prisidėti prie tarptauti
nės padėties nuraminimo.

Faktinai blefas yra neat
skiriama diplomatijos dalis 
nuo pat jos pradžios. Juk ir 
lenkai, pastatydami mums 
ultimatumą užmegsti diplo
matinius santykius su jais, 
blefavo. Pradėti karą dėl to

juk būtų juokinga, lygiai 
kaip ir neturėti su jais santy 
kių, kada visos naujos 
pokario valstybės atsidūrė 
mirtiname pavojuje. Tačiau 
blefas po blefo gali netekti 
savo naudos, ypač jei juos ga 
Ii permatyti. Šiandien Kis 
singeris jau atsidūrė tokioje 
būklėje, kad ne tik DIRVA 
gali lengvai išaiškinti jo Ku
bos blefą, bet jis net susilau
kė priekaištų, kad visa jo po
litika yra tik permanentinis

CALLED.

To straipsnio autorius •- 
Aaron Latham -- mini Kissin 
gėrio disertaciją daktaro 
laipsniui gauti: ‘Pasaulio 
tvarkos atstatymas — Met- 
ternich, Castlereagh ir tai
kos problemos 1812-1822 m. 
m.’ Čia reiktų pastebėti, 
kad kunigaikštis Metterni- 
chas (1773-1859) buvo ilga
metis Austrijos užsienio rei
kalų ministeris, kuris vado
vavo Europos santvarkos at
statymui po Napoleono karų 
nepaisant to, kad pati Austri

ja buvo labai nepajėgi vals
tybė. Viena iš jo pasisekimo 
paslapčių buvo sugebėjimas 
visus įtikinti, kad jis esąs 
kiekvieno derybų partnerio 
geriausias draugas, kuriam 
tik vienam galima pasitikėti. 
Taip tikėjosi net ir pats Na
poleonas.

Lygiai taip pat elgėsi ir 
Kissingeris Artimuosiuose 
Rytuose, kur jis broliavosi 
ir su Egipto Sadatu ir su Si- 

(Nukelta į 2 psl.)

Kissingeris. Brežnevas ir Gramyko... "i-ereikime prie rimtesnių dalykų..."
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Balandžio 13 d. Amerikos 
laikraščių redaktorių są
jungos susirinkimas Wa- 
shingtone turėjo progos iš
girsti pažiūras 3 buvusių 
demokratų administracijos 
aukštų pareigūnų, kurie da
bar yra tos partijos kandi
datų j prezidentus patarė
jai, ir kurių vienas, demo
kratams laimėjus, gali at
sisėsti Valstybės Sekreto
riaus kėdėje. Tai George W. 
Bali, (šen Jackson patarė
jas), Paul C. Warnko 
(kongr. Udall pat.) ir prof. 
Zbigniew Brzesinski (Car- 
terio pat.). Po jų diskusijų 
savo tarpe, prieš tą pačią 
auditoriją kalbėjo Kissin- 
geris.

Nors demokratai kritika
vo Kissingerio politikos ve
dimo stilių ir taktiką, nė 
vienas jų nežadėjo, jei pa
keistų Kissingerj, atsisaky
ti nuo ’detentes’ su sovie
tais. Kissingerio stilius tik 
esąs per asmeniškas, jis ta
riasi tik su keliais draugais, 
apie savo politiką nepain
formuodamas paties Vals
tybės Departamento parei
gūnus. Kissingerio taktika 
išduodanti jo susirūpinimą 
sovietų elgesiu, per mažai 
kreipiant dėmesio į kitus 
veiksnius. Jis užmetąs kon
gresui kaltę už savo paties 
asmeniškas klaidas. Kissin- 
geris, be to, bereikalo skun
džiasi, kad JAV pasidariu
sios neveiklios vien dėl to, 
kad kongresas nutraukė lė
šas Vietnamo karui ir ČIA 
veiklai Angoloje.

Nors visi trys sutiko, kad 
sovietų karinė galia turi 
būti iš amerikiečių pusės iš
balansuota, tačiau Sovietų 
Sąjunga ekonominiai esanti 
labai silpna ir taip savimi 
nepasitiki; kad komunistų 
partijų atėjimas j valdžią 
Vakarų Europoje jai suke
liąs daugiau baimės negu 
JAV-bėm ...

G. W. Bali, buvęs Valsty
bės Departamento Pasekre- 
torius, pareiškė, kad komu
nistų dalyvavimas Italijos 
valdžioje yra tikrai galimas. 
Jis turįs įspūdžio, kad dau
guma italų tai laiko jau ne- 
išvengiamu.

Kaip ir Bali, P. C. Warn- 
ke, buvęs Gynybos Departa
mento Pasekretorius, teigė, 
kad JAV neturėtų padrą- 
sinti komunistų priėmimo j 
valdžią Italijoje, tačiau jei 
taip atsitiktų, Italijos kom
partija reikėtų skaityti ne
priklausoma nuo Sovietų 
Sąjungos.

Brzezinski, buvęs Valsty
bės Departamento Politikos 
Planavimo narys teigė, kad 
Kissingerio ”’apokaliptinė 
retorika” tik pakelianti Ita
lijos komunistų prestižą ir 
kliudysianti' "išvystyti, nors 
ir tyliai, neformalų dialogą” 
su komunistais, kada jie 
ateis j vyriausybę.

Tuo tarpu Valstybės Se
kretorius Kissingeris aiški-

no, kad komunizmo pažan
ga kai kuriuose Vakarų Eu
ropos kraštuose paskatins 
panašias pastangas kitose 
šalyse. Tas savo keliu prives 
visur prie tokių vyriausy
bių, kurios tol imsis nuo at- 
lantiško bendravimo ir links 
daugiau į neutralumą.

1948 metais komunistai 
pralaimėję likimmius rinki
mus Italijoje tik dėl JAV ir 
kitų Europos valstybių di
delės paramos jų priešinin
kams.

”Gal būt dabartinė link
mė yra nepakeičiama”, — 
aiškino Kissingeris. ”Aš as
meniškai netikiu, kad ji ne
pakeičiama ir net jei nepa
keičiama, aš nemanau, kad 
ji pageidaujama... Aš ne
manau, kad Amerikos vadai 
turėtų tik rankas sudėję ti
kėtis geresnės ateities ...” 

Kissingeris pastebėjo, 
kad komunistų dalyvavimas 
valdžiose ilgainiui pakeistų 
visą Europą. Ne per pirmus 
šešis mėnesis, ir gal net ne 
per pirmuosius 5 metus, bet 
po kokio dešimtmečio Eu
ropos jau nebūsią galima 
atpažinti.

Tai esą dėl to, kad kom
partijos esančios leninis- 
tinės, totalistinės. Todėl, 
nors jos ir būtų nepriklau
somos nuo Maskvos, tačiau 
ta nepriklausomybė dau
giau primintų de Gaulle’s. 
Su juo buvo sunku susikal
bėti, bet nebuvo jokios abe
jonės, kad kritišku momen
tu jis būtų Vakarų pusėje. 
Tuo tarpu komunistų vadas 
kurioje nors Vakarų Euro
pos valstybėje būtų kaip 
tik atvirkščiai nusistatęs. 
Kritišku momentu jis būtų 
Maskvos pusėje. Galima tai 
laikyti1 tik niuanso pasikei
timu, bet jis turės labai di
delės reikšmės.

★
Tuo tarpu pačioje Italijo

je rinkimų laukiama po po
ros mėnesių. Jau ir patys 
krikščionys demokratai ma
to, kad nėra prasmės lauk
ti dar metus iki dabartinio 
seimo kadencijos pabaigos. 
Kai kurie jų turi vilties, 
kad tie kurie balsavo iki šiol 
už komunistus tik buržua
zinių partijų įbauginimui, 
dabar patys išsigąs to ko
munistų krikdemams siūlo
mo "compromesso istorico”
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rijos Assadu, o izraelitai tu
rėjo jį laikyti geriausiu savo 
draugu, jau vien dėl kilmės.

Panašiai Kissingeris laikė
si ir vidaus politikoje. Jis įti
kinėjo liberalius žurnalistus, 
kad jis su jais, bet kad jo pa
reiga likti Baltuose Rūmuo
se, nes tik jis gali pasiprie
šinti tamsiom Nixono užma
čiom. Žinodamas, kad dau
guma diplomatinių korespon 
dentų slaptai svajoja kada 
nors atsisėsti Valstybės Sek 
retoriaus kėdėje, jis papirko 
jų palankumą... prašydamas 
jų patarimų. Į jų patarimus 
jis nekreipė jokio dėmesio,

— istorinio kompromiso — 
valdymo kartu, nepaisant 
to, kad neseniai net 52,7% 
visų italų buvo nusiteikę už 
tokį kompromisą. Iš naujų 
rinkimų geresnių pozicijų 
tikisi ir socialistai su social
demokratais. Laukdamas to 
”compromesso”, komunis
tų vadas Enrico Berlinųuer, 
54 m., kas sekmadienį veža 
savo žmoną Letizią į bažny
čią išklausyti mišių ... Si
tuaciją neblogai apibūdina 
sekanties FIAT b-vės pirm. 
Gianni Agneli pareiškimas: 
”Kai kurie žmonės absur
diškai galvoja, kad komu
nistai įėję į valdžią jau se
kančią dieną įves savo dik
tatūrą. Tikroji problema 
yra ne tai, ką komunistai, 
bet ką mes darysime. Mes 
pramoninkai nebėgame ir 
Įšviečiame sekti mūsų pa
vyzdžiu.” Kol kas emigra
cija į Kanadą padidėjo 20%. 
Agneli, kuris pastatė so
vietams didžiausią automo
bilių fabriką pagal Fiat pa
vyzdį, savo privačiu lėktu
vu gali išskristi paskutinę 
minutę, mažiau pasiturin
tieji ruošiasi eventualu
mams anksčiau. (vm)

• ••

bet korespondentai buvo jo 
pusėje, manydami, kad jie 
prisideda prie JAV užsienio 
politikos suformulavimo. 
Neatrodo, kad Aaron Lath- 
am būtų buvęs jų tarpe. Aa
ron cituoja iš Kissingerio di
sertacijos:

‘Kai caras 1813 m. kovo 8 
dieną jau desperatiškai pa
klausė, ko Austrija iš tikro 
nori, Lebzeltern (Metterni- 
cho pasiuntinys) šaltai atsa
kė, kad pats caras turėtų su
formuluoti bendrus pasiūly
mus kaip derybų bazę. Tada 
caras apibrėžė kario tikslus, 
kurie apėmė ir visų buvusių 
jo teritorijų grąžinimą Aus
trijai ... Tokiu būdu Austrija 
kaip pačių rusų pasiūlymą, 
atgavo tai, ko Prūsija negalė 
jo sau išreikalauti.’

Panaši situacija buvusi 
š.m. sausio 20 d., kai Kissin
geris nuvažiavo į Maskvą su
sitarti dėl atominių ginklų 
apribojimo (SALT), kad nu
tildytų savo detentes politi
kos kritikus Amerikoje. Bet 
nūdien caras (Brežnevas) 
buvo užėmęs Metternicho 
pasiuntinio poziciją. Jis lau
kė Kissingerio pasiūlymų, 
pats tylėdamas. Tuo būdu, 
jis gavęs tai, ko nebūtų ga
vęs reikalaudamas. Kissin
geris pasiūlęs sovietams tei
sę per 5 metus pasistatyti 
275 Backfire bombonešius, 
bet apribojo amerikiečių tei
sę turėti kiek nori ‘skraidan
čių bombų’ - cruise missiles. 
Jų negalėtų turėti povande
niniai laivai ir tik 25 norma
lūs laivai galėtų jas turėti. 
Amerikos laimei Brežnevas 
ir to pasiūlymo nepriėmė. 
Jis laukia dar jam geresnio, 
tačiau Kissingeris vargu ar 
galėtų dabar jį pravesti. 
Anot Aaron Latham, Kissin
geris namuose įkalbinėjęs 
Fordą sutikti su mažesniu ra 
ketų skaičiumi JAV-bėm, ta
čiau atsidūręs momentui VIa 
divastoke vienas su Brežne
vu, Fordas savo iniciatyva 

pasiūlė turėti po lygų skai
čių (2,400) ir Brežnevas ne
lauktai sutiko.

Dabar, kai visi Kissinge
rio triukai pasidarė permato, 
mi ir visi suinteresuotieji pa
tys išstudijavo Metternicho 
diplomatija, Kissingeris jau 
pasidarė JAV-bėm nenaudin
gas. Ypač kai ‘tricky’ Nixo- 
nas turėjo užleisti savo vietą 
paprastam Fordui. Taip 
bent samprotauja A. Lan- 
tham.

Žinoma, Metternichas bu
vo daug laimingesnis už Kis- 
singerį. Pirmasis turėjo 
laukti dešimtmečius iki jo 
visi blefai buvo išaiškinti. 
Nūdien Kissingeris turi skai 
tytis su galimybe, kad jo ble
fai bus jo paties tautiečių iš
duoti net prieš jam juos su
galvojant. Bet tai nepakei
čia fakto, kad užsienio reika
lų ministeris turi būti visų 
pirma labai apsukrus.

OWNER OPERATORS 
WITH LATE MODEL EOUIPMENT 
We haul hides Ea.t and backhaul 
steel. Because of addiliona! authority 
we are seeking ovner-opcrutors. Cood 
revenue and benefits.

MOMSEN TRUCKING CO.
OMAHA. NEBRASKA 

402-895-3501 
(12-21)

WANTED JOURNEYMEN 
or

1ST CLASS SK1LLED
AUTOMATIC 

SCREW MACHINE 
We have immediate openings for ex- 
oerienced opera tors and/or set-up 
men on Acntes, New BiiUuns. Brown 
& Sharpes and Davenporls. Alsa 
operators and/or sėt up for-Cear-Hob- 
bing and Shaper Machines. Mušt be 
able to sėt up work from blue prints 
& close tolerance.

FOR 2ND SHIFT.

Cood hourly rates, fringe benefits and 
working conditions plūs an excellent 
group incentive plan and retirement 
plan.

APPLY IN PERSON, WRITE OR 
CALL

LAGRANGE 
SCREW PRODUCTS INC.

313 East Main Street 
LaGrange, Ohio 44050 
I’hone: 216-458-5151 

(18-201

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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BIRŽELIS 1977 METIĮ
Kalbėti apie didelį 1977 

metų birželio mėnesio poli
tinį įvykį, tai nereiškia ko
kį fantastišką projektą. 
Įvykis realus, proziškas ir 
itin jautrus. Tai bus tris
dešimt penkių valstybių 
diplomatijos šefų sąskrydis 
Genevoje. Apie tai rašo įta
kingas Didžiosios Britani
jos savaitraštis The Eco- 
nomist.

Birželio 1977 metų die
nos bus skirtos patikrinti 
ar Helsinkio superdetentės 
dvasia įžengusi į realias 
formas, apie kurias garsiai 
šneka Helsinkio deklaraci
ja? Atrodo, kad nekomunis
tinės valstybės pastatomos 
į paklausėjų ir egzaminato
rių rolę. Joms tenka parei
ga gerai pasirengti1: bent 
kukliai, bent tyliai (kad ne
užrūstintų Maskvos!) pasi
teirauti, kiekvieną Helsin
kio deklaracijos pastraipą 
apči upinėjant: kaip kom
partijų valdomos valstybės 
vykdo jų šefų pasirašytus 
įsipareigojimus ?

Kiek asmenų, norinčių iš
vykti iš Sovietijos išvyko? 
(Prisimename čia ir lietu
vius: T. Venclovą, Jurgu- 
tienę, daugelį kitų). Kiek 
laisvojo pasaulio spausdi
nių įleista į komunistinius 
kraštus, ir ar tie spausdi- 
niai gali būti laisvai prenu
meruojami, kaip tatai yra 
su sovietiniais spausdiniais 
Vakaruose ? (Prisimename 
čia Dirvą; teleidžia ją, ir 
kitus lietuviškus vakariečių 
leidinius laisvai, prenume
ruoti ok. Lietuvoje). Kiek 
vakariečių žurnalistų, abso
liučiai nevaržomai, įleista į 
komunistų valdomus kraš
tus? (Prisimename čia ir 
mūsų žurnalistines pajė
gas; kiek tokių gali laisvai 
įvažiuoti ir stebėti ten vis
ką, kas juos domina?)

Tos laisvės buvo garan
tuotos L. Brežnevo parašu 
Helsinkio deklaracijoje.

Ir deja, tai viekas, apie 
ką deklaracija leidžia kal
bėti Birželio mėn. 1977 me
tų pasitikrinimo konferen
cijoje. Deklaracija absoliu
čiai neleidžia kalbėti apie 
sovietinių gulagų proble
mą , apie psichiatrines jų 
ligonines, apie kalėjimus už 
religinę praktiką, apie baus
mes už asmeniškus įsitiki
nimus. Trisdešimt penki 
valstybių šefai lengva ran

ka pasirašė, kad visa tai jų 
nejaudina, kad tai "sovietų 
vidaus reikalas”, kad apie 
tai jie niekad ir niekur ne
kalbės!

Deja, negalima nė prasi
žioti apie okupacines sovie
tines sienas, kas itin jautru 
Pabaltijo sferai, nes trisde
šimt penki valstybių šefai 
ir šefūkai lengva ranka pa
tikino — tos problemos nie
kad ir niekur nebus kelia
mos ir svarstomos! (Išski- 
rus atvejus, kad abi šalys 
sutiks tuo klausimu tartis. 
Tai, aišku, iliuzija).

Galima kalbėti apie as
mens laisvių varžymą, bet 
ir Čia, neleidžiant išvykti j 
laisvę, sovietai atkirs: lei
dimų davimas yra "vidaus 
reikalas”. Kalbėti apie "vi
daus reikalus” tabu. Net 
laisvos spaudos importas, 
yra "vidaus reikalas”. Tad 
apie ką kalbės Birželio mėn. 
1977 metų Helsinkio dekla
racijos vykdymo pasitikri
nimo konferencija? Vals
tybinės sienos neliečiamos, 
kas už tų sienų yra "vidaus 
reikalas"! Todėl The Econo- 
mist tiesiai vadina Helsin
kio deklaracija "is a vieto- 
ry for the Russians”. čia 
turėtų būti lingvistiška ko
rektūra: tai ne rusų, bet 
komunistinės supervalsty
bės pergalė.

Ar laimėjo ką nors Vaka
rai1? Sąlyginiai. SSSR tuo 
tarpu sutiko su Vakarų Eu
ropos politiniu pliuralizmu. 
Po J. Foster Dulles mirties, 
Vakarų Europa gyvena ko
munizmo liberalėjimo iliu
zija. Tokią iliuziją sutvirti
na, ir tuo pasaulis klaidina
mas, Helsinkio deklaracija. 
Sako gi entuziastai: mes 
neturėsime antros Čekoslo
vakijos, antros Vengrijos! 
Atkerta realistai : nėra ga
rantijų, kad nebūtų antros 
Portugalijos. Ir jau nekal
bėkime apie Angolą!!

Faktinai gi Helsinkio de
klaracija gimė dėl kissin- 
gerinės detentinės iliuzijos. 
Visi tie manevrai, kurių ak
ceptas pražydo Helsinkio 
deklaracijoj jau įgyvendin
ti tarpvalstybinėmis sutar- 
timis. Vokiečių kancleris 
Willy Brandt 1970 metais 
pasirašė helsinkinio pobū
džio sutartis su SSSR ir 
Lenkija; 1971 metais sekė 
susitarimas dėl Berlyno, ši 
sutartis vokiečiams itin

OKIIPIIOTOIE LIETUVOJE

NAUJA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA VILNIUJE
S. PERMINĄS

Sovietiniam pavaldiniui 
mirus jo laidotuvės, kelia 
rūpesčio giminėms ir arti
miesiems, kuriems tenka 
mirusiojo kūną aptvarkyti 
ir palaidoti. Kaip mus pa
siekia žinios iš ok. Lietuvos 
provincijos — statydami 
pramonės kombinatus, bol
ševikai apleido buitinę gy
venimo pusę. Laidotuvių 
namų iki šiol nėra viduti
niuose ir mažuose ok. Lie
tuvos miestuose, žmonės 
neišpasakytai vargsta savo 
artimųjų laidotuves reng
dami. Kai kur, pav. Kupiš
kyje, kaip jau Dirvoje buvo 
rašyta, "laidotuvių namai” 
yra lentinė pašiūrė apžėlusi 
dykžolėmrs ir krūmais, kur, 
kai kada ganosi naminiai 
gyvuliai.

Pastatę Vilniuje santuokų 
pastatą, tikrą eksperimen
tinį architektūrinį griozdą, 
šiais metais bolševikai Vil
niuje pastatė,kitą architek
tūrinį eksperimentinį grioz
dą, kaip jie vadina, "unika
lios paskirties statinį”, lai
dotuvių namus.

Jau yra tai šventa tai
syklė, kad laidotuvių namai 
ir jų atmosfera, turi būti 
globojančios, raminančios 
nuotaikos, bet Olandų gat
vėje bolševikai pastatė eks
travagantišką statybinių 
blokų raizginį, kurių išvaiz
da, net gi nuotraukoje, ke
lia nerimą ir baimę. Nely
ginant, tai deformuotas 
žmogaus veidas Pikaso in
terpretacijoje.

Algimantas Alekna apra
šo šį "unikalios paskirties 
statinį” "Literatūra ir Me
nas” puslapiuose (nr. 6). 
Atrodo, architektas Česlo
vas Mazūras, visiškai nesu
vokdamas laidotuvių namų 
paskirties, taip persistengė 
beeksperimentuodamas, kad 
išgąsdino ir bolševikinius 

pražūtinga. Sovietai pripa
žino- Berlyno padalinimo 
status quo, bet įsigijo ab
soliučią kontrolę anapus El
bės, įskaitant Karaliaučiaus 
sritį.

Helsinkio deklaracijos sie
kis buvo iliuzija, kurios Va
karai negali įgyvendinti: 
tai asmenų ir idėjų judėji
mo laisvė sovietinėje geo
politinėje terenoje. Iliuzija 
stovi ant prielaidos: kada 
šitos judėjimas bus įgyven
dintas, komunistinis reži
mas pradės liberalėti. Tad 
Vakarai dėjo nepateisina
mas viltis į liuzijas. Mask
va, šia proga, laimėjo Va
karų pasižadėjimus neju
dinti Sovietams skaudžių 
problemų okupacinės sienos 
ir jų "vidaus reikalai".

Ar nebus 1977 metą bir
želis absoliutus Vakarų po
litinių iliuzijų pralaimėji
mas. Visiškas sovietinio 
"realizmo" laimėjimas?

(rd) 

bonzas. Namas išėjo, kaip 
sakoma, nei velnias, nei ge
gutė. Korespondentas, kaip 
ten jau įprasta, švaistosi 
nieko nereiškiančiais plačia
jai publikai terminais: plas
tikinė koncepcija, rekrea
cinė zona, asketiškas iš
planavimas, architektūrinis 
mąstymas, profesionalu
mas, salės tektonika, etc. 
Ta mandriapypkiavimų kas
kada, neleidžia tinkamai su
vokti pastato esmės, jo ben
dros nuotaikos, pastato pa
skirties ir formos derinio 
sprendimus. Matorpe iš pla
tesnio aprašymo, kad laido
tuvių namuose nėra būtino
jo tokiam statiniui lavono 
paruošimo ir balzamavimo 
skyriaus. Tai jau artimųjų 
rūpestis. Numirėlis turi bū
ti pristatytas karste, ap
rengtas, nuskustas, papuoš
tas. Tada karstas ir lavonas 
patenka į ekspoziciją: kars
tas pastatomas ant pakylos, 
įjungiami "dekoratyviniai 
šviestuvai” ir vainikai su
dedami j "rekreacinę zoną”. 
Korespondentas nerašo apie 
muzikinį įrengimą, be ku
rio ne gali1 išsiversti pav. 
amerikinės laidojimo įstai
gos. Korespondentas tačiau 
pamini "kiemą laidotuvių 
mašinoms”.

Tad pusė milijono Vil

. €«* (e<
SKIRPSTAS

Kiek buvo dejuota ir rašyta, bet mes vis pirmenybę teikiam 
politikai, o kultūros reikalus stumiam užpakalin. Nesiseka ir su 
Kultūros Taryba, nublėso ir nutilo, nė neįsivažiavusi darbų 
vagon. Nėra kas derina bei rikiuoja kultūros rūpesčius. Kar
tais reikia būtinai rimtos rankos ir teisingo sprendimo. Dažnam 
kultūrininkui gęsta entuziazmas, kai netenka pasitikėjimo savom 
vadovybėm, kai reikia klaidžioti ir — jokios rimtos pagalbos 
šioj srity nėra.

• Kai Gedimino sukakčiai poetas Bradūnas išleido puikią 
knygą Pokalbiai su Karalium, joks mūsų istorikas nebandė gin
čyti karaliaus vardo. Beje, Bradūnas nuo priekaištų gerai apsi
draudė: savo poezijos posmui vis palydėjo tikrų dokumentų 
išrašom -rex! Tačiau vis tiek ir vėl aniem amžiam tebekarto- 
jamas kunigaikštis, nors pagal istorinius šaltinius tas žodis pasi
rodė vos 16 amž. gale. Buvo kunigas, konings, konig ir kt., bet 
kunigaikščio nebuvo. O mes net naujus vadovėlius tebeleidžiame 
su tokia netiesa! Gediminas ir kiti valdovai tebešaukiami vardu 
nebuvėliu. Taip mūsuose svarbūs istorijos faktai kone tyčiom 
kai kieno aptemdomi.

• Dabar kita byla. Šiemet paskelbti Katalikų Bažnyčios me
tai, esanti sukaktis bažnytinei provincijai Lietuvoje. Ir tuoj kilo 
grubus nesusipratimas. Vieni griežtai skelbia, jog 1926 m. buvo 
įsteigta toji provincija, o kiti, raštingesni, įsiskaito, jog prie Min
daugo jau buvo bažnytinė provincija įsteigta, dabar tik atsteigta. 
Aišku, kai kas nori įsiteikti lenkams, esą tik Jadvyga Lietuvą 
apkrikštijo (ir už tai ji turi būti šventąja), nors ji Lietuvoj vi
siškai nebuvo lankiusis. Tad šiem lenkų mylėtojam 13 a. Lie
tuvos krikšto nebuvo. Taip mūsų net dvasinė vyriausybė bando 
ignoruoti istorinius faktus, paniekina popiežių Inocentą IV, jo 
netgi šešetą raštų, rašytų Mindaugui, bažnytinės provincijos 
įkūrimą ir pirmą mūsų vyskupą Kristijoną. Žinia, anuomet są
lygos buvo labai primityvios, stoka kunigų, susisiekimas silp
nas — tad krikščionybė visoj šaly rteišsiplėtė taip greitai, bet 
ji plito pamažu, lankėsi vienuoliai ir net statė bažnyčias, pase
kėjų daugėjo. O tas Jadvygos politinis — vedybinis žygis irgi 
nė kiek nepaskubino tos religijos plitimo, nes kunigų lietuvių 
vis nebuvo. Pagal šaltinius dar 16 ir 17 a. tebevyko pagoniškos 
apeigos, senoji tikyba vis ilgai tebebuvo gyva. Senovėje aplin
kybės buvo sunkios. Betgi mūsų Mindaugas buvo doresnis krikš
čionis nei lenkų karaliai, nes štai jų karalius Boleslovas buvo 
ekskomunikuotas — įniršęs net nužudė Lenkijos bažnytinės pro
vincijos primą vyskupą Stanislovą. Bet mūsų kultūrinis nuo- 
smūkis nuginčija Mindaugo krikštą.

niaus gyventojų gavo, pa
lyginamai labai netalpų, ke
lių laidotuvinių salių keis
tokos išvaizdos "funeral 
home’.’! Kas apie tokią sta>- 
tybinę pažangą bei buitinių 
poreikių tenkinimą rašo 
Amerikoje? Bet pusės mili
jono gyventojų Vilniuje tai 
didžios svarbos dalykas. 
Ten laidotuvinės problemos 
kartais aštresnės už gyve
namąsias problemas.

Vienok ir čia, statyba bu
vo tipingai bolševikiniai — 
prasta. Apie tai rašo "Lite
ratūra ir Menas” kores
pondentas. "Dekoratyviniai 
šviestuvai", kuriais staty
tojai norėjo palinksminti į 
anapus iškeliaujantį pilietį, 
"labai nepavyko", "atliki
mas toli gražu nekokybiš
kas” ir "prastos medžia
gos” — rašo koresponden
tas. Tad, iškeliaudamas į 
anapus, sovietinis nabašnin- 
kas galutinai įtikintas: so
vietinė statyba negali būti 
be broko!

"Nekaip atrodo baldai", 
pastebi Algimantas Aleksa. 
"Prastos kokybės takas nuo 
gatvės link pastato", vėl 
nauja bėda. "Lėšų aplinkai 
sutvarkyti buvo skirta ne
daug”. "Apdailos rūšys ir

(Nukelta į 4 psl.)
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Bažnytinės provincijos sukaktis
V. DOMEIKA

Dirvoje, Nr. 12, buvo at
spausdintas V. Meškausko 
straipsnis ‘Vatikanas ir Lie
tuva’. Mano supratimu tas 
straipsnis nėra pilnokas ir 
skaitytojams teikia netikrą 
vaizdą dėl bažnytinės provin 
cijos įsteigimo. Toksai netik 
rūmas gaunasi pas tuos, ku
rie negyveno tuo metu sava
me krašte, arba užaugo žy
miai vėliau.

Kai Lietuva pasiskelbė 
Nepriklausoma ir kai vedė 
kovas už tą nepriklausomu
mą, Vatikane popiežiumi bu
vo Benedictas XV (1914.9.6- 
1922.1.22) ir vienas svarbiau 
siu jo veiksmų lietuvių tau
tai buvo paskyrimas Matulai 
čio Vilniaus vyskupu. 1918 
metų gruodžio mėn. Žemai
čių vyskupas Karevičius, 
Kauno Katedroj, atliko Ma
tulaičio konsekravimo apei
gas.

Pats popiežius Benedictas 
XV-sis niekada nebuvo Lie
tuvoje. Dar 1918 m. pradžio 
je Vatikanas pasiuntė arki
vyskupą Achille Ratti į Var
šuvą apaštališkuoju vizitato
riumi, bei kai susikūrė ir įsi
tvirtino Lenkijos vyriausy
bė, tai 1919 m. birželio mėn. 
Ratti buvo paskirtas nunci
jum su teise bei prievole žiū
rėti tokius pat reikalus Bal
tijos kraštuose -- Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje.

Tokiu titulu arkivyskupas 
Ratti iš Vilniaus, gavęs spe
cialų leidimą peržengti admi 
nistracijos liniją, pro Vievį 
atvyko į laisvą Lietuvą ir pir 
mą naktį praleido Kaišiado
rių klebonijoje.

1934 ir vėlesniais metais 
lankydamasis Kaišiadoryse, 
klebonijoje mačiau, klebono 
kan. Varno rūpesniu, prie 
sienos prikaltą memorialinę 
lentą, kur buvo užrašyta: 
‘Čia ilsėjos Jo Šventenybė 
Popiežius Pijus XI ir t.t.’. *. 
Aišku, jog toji lenta prikal
ta po to, kai Ratti buvo iš
rinktas popiežium. 1922 m. 
birželio mėn. nuncijus Ratti 
buvo atšauktas išLenkijos. 
Pop. Benedictas XV pakėlė 
jį į kardinolus ir paliko Itali-

VILNIUJE...
(Atkelta iš 3 psl.) 

medžiagos nesudaro harmo
ningo įspūdžio”. "Atlikta 
blogai”... Tai jau kores
pondento priekaištų kaska
da. Autentiškas įspūdis 
"unikalios paskirties stati
nį" apžiūrėjus.

Smailaliežuviai vilniečiai 
sukūrė anekdotą: skundžia
si našlelė, nugabenusi savo 
mirusį vyrą į Vilniaus mo
dernius laidotuvių namus.

Parbėgęs iš Olandų gat
vės sovietinis laidojimo na
mų, nabašninkas kalena 
dantimis ir geria, dėl drą
sos, "stolicnąją”.

— Tu privalai Mazūro na
muose nakvoti, — sako naš
lelė, — juk esi miręs.

— Leisk, dūšele, pas tave, 
nakvoti. Mozūro namai bai- 
sesnT už pragarą. 

joje. Atšaukimas buvo sieja 
mas su pagausėjusiais skun
dais prieš Ratti dėl jo ‘palan
kumo lenkams’, kuris ypatin 
gai pasireiškė Auk. Silezijos 
plebiscito metu.

1922 m. vasario 6 d., 
14-me balsavime, Ratti buvo 
išrinktas popiežiumi ir pasi
rinko Pijaus XI vardą.

Pirmaisiais jo popiežiavi
mo metais Vatikanas pripaži 
no Lietuvą ‘de jure’ (1922 m. 
lapkričio 10 d.).

1925 m. vasario 10 d. Vati
kanas pasirašė konkordatą 
su Lenkija, pagal kurį Vil
nius ir visas okupuotas jo 
kraštas įėjo Lenkijos bažny- 
tinėn organizacijon. To pašė 
koje Vilniaus vyskupas Ma
tulaitis buvo priverstas atsi
sakyti Vilniaus vyskupo sos
to.

1926 m. balandžio 4 d., 
Popiežiaus Pijaus XI aktu, 
be Lietuvos vyriausybės 
sutikimojkūrė Lietuvos baž
nytinę provinciją. Žemaičių 
Vyskupas Karevičius buvo 
priverstas atsisakyti vysku
po sosto Kaune. Kodėl tai at 
sitiko? Visas kraštas kalbė
jo, kad vysk. Karevičius pa
sakė aukštiems Vatikano at
stovams, kad Vilniaus įjungi 
mas į Lenkijos bažnytinę 
provinciją yra ‘kvaila Vatika 
no politika’. Taip pat buvo 
kalbama, kad Vatikanui ne
patiko vysk. Karevičiaus ‘že
maitiškas’ užsispyrimas ir jo 
patriotiškumas. Taip pat bu 
vo tvirtinimų, kad vysk. Ka
revičius, norėdamas išreikš
ti protestą, patsai atsisakė 
vadovauti naujai sudarytai 
provincijai be Vilniaus.

Dėl sakytų veiksmų visa
me krašte užvirė nepasiten
kinimas bei pasipiktinimas 
Vatikanu. Būdamas dar stu
dentu aš pats tikėjau bloga 
Vatikano valia ir dalyvavau 
susirinkimuose bei demons
travimuose, nukreiptuose 
prieš tokius popiežiaus veiks 
mus.

Žmonės, norėdami išreikš
ti nepasitenkinimą, 1926 m. 
rinkdami Seimo atstovus, 
specialiai balsavo už valstie
čių ir social demokratų kan
didatus ir tokiu būdu pasta
rieji Seime sudarė daugumą.

> Savaime suprantama, kad 
Vatikanas, darydamas sutar 
tis arba kitus veiksmus, turi 
savo tikslus ir apskaičiavi
mus liečiančius ne tik dabar
tį, bet ir ateitį. O kokie tiks
lai buvo kas liečia Lietuvą?

Po pirmo pasaulinio karo 
Vakarų demokratijų politi
kai manė, kad Suomija, Pa
baltijo kraštai, Lenkija ir Ru 
munija bus tam tikra ‘sanita
rinė užtvara’ prieš bolševiki
nę bangą. Yra teigiama, jog 
Vatikano ‘palankumas len
kams’ buvo susijęs su noru, 
kad katalikiškoji Lenkija pa
siliktų stipri atspara prieš 
bolševikų nešamą ateizmą. 
Prie tokios pat išvados priei
nama, jei pažiūrėsime į Vo
kietijos ir Vatikano santy
kius. Nuo pat Bismarko lai
kų tik Bavarijos ir Prūsijos 
valstybės turėjo tinkamas 
sutartis su Vatikanu, o cent

ro vyriausybė atsisakydavo 
užmegsti tokius ryšius. Tik 
Hitleriui atsistojus vyriausy 
bės priekyje, tokia sutartis, 
be jokių ilgų derybų, buvo 
sudaryta ir Von Papen bei 
kard. Paccelli (būsimas po
piežius Pijus XII) pasirašyta.

Antrasis Pasaulinis karas . 
pakeitė buvusį politinį pasi
skirstymą ir beveik pusę Eu 
ropos pavergė rusiškieji bol
ševikai. Dėl to ir mes turi
me pamiršti ‘užgautus tau
tinius jausmus’ ir realiai ver
tinti susidariusią padėtį.

1945 m. rugsėjo 12 d. poka 
rinė Lenkijos vyriausybė nu 
traukė 1925 m. su Vatikanu 
pasirašytą konkordatą. Ne
teko girdėti arba skaityti, 
kad Sov. Rusija būtų pada
riusi tokį žygį dėl Vatikano 
ir Lietuvos konkordato. To
leruodami Vilniaus Vyskupi
jos egzistavimą, dabartiniai 
okupantai lyg papildo Lietu
vos bažnytinės provincijos 
plotą. Vatikanas faktinai pri 
pažino ir skaito, jog Vilnius 
ir jo krašto dalis yra Lietu
vos bažnytinėj provincijoj ir 
kaipo su tokia palaiko santy
kius.

Jeigu ateityje kiltų reika
las dar svarstyti bažnytinės 
provincijos klausimą, aukš
čiau pažymėti faktai, mano 
supratimu, suvaidins žymią 
rolę lietuvių tautos naudai.

Liekasi tik vienas dar klau 
simas - ar įsteigtoji bažnyti
nė provincija buvo naudinga 
lietuvių tautai? Niekas ne- 
ginčyja bažnytinės provinci
jos reikalingumą. Prikiša
ma vien tai, kad į ją neįėjo 
Vilnius ir jo kraštas. Bet ir 
pati Nepriklausomos Lietu
vos valstybė teegzistavo ne
pilnoj savo teritorijoj, Vilni
ja, Gardino ir Suvalkų sritis 
buvo atplėštos nuo jos. Ne
žiūrint to, nepriklausomybė 
atnešė lietuviams didelį kul
tūrinį indėlį. Įsteigtoji Lie
tuvos bažnytinė provincija, 
nors ir nepilnoj teritorijoj, 
išaugino naujus, lietuviškai 
nusiteikusius dvasininkijos 
kadrus, kurie kovojo ir tebe
kovoja už žmogaus teises ir 
laisvus lietuvių įsitikinimus. 
Už tai pavergėjai nekenčia 
ir persekioja juos. Kartu su 
visais susipratusiais lietu
viais, dvasiškiai neša tą patį 
’jungą’: yra areštuojami, ki
šami į kalėjimus, tremiami 
Sibiran, Kazakstanan, Mol- 
davijon ir kitur. Nenoriu mi 
nėti pavardžių, bet mes visi 
žinome įvykius, kur už tiky
binius bei tautinius reikalus, 
dvasiškiai - pavieniai arba 
kartu su kitais - buvo žiau
riai kankinami ir net nužu
domi.

Mes reiškiame pagarbą ne 
tik tiems pavieniams asme
nims, bet ir tiems, kurie juos 
išauklėjo tautinėj lietuviškoj 
dvasioj, šiuo atveju - Lietu
vos Bažnytinės Provincijos 
organizacijai.

Man atrodo, jog visa išei- 
vija turėtų teigiamai daly
vauti tos bažnytinės organi
zacijos įsteigimo paminėji
me.
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Dar apie Vatikaną... v- me$kauskas
Malonu, kad mano trum

pos pastabos apie Lietuvą ir 
Vatikaną susilaukė platesnio 
atgarsio. Tiesą sakant, jas 
iššaukė ne minėjimo faktas, 
bet Bendruomenės valdybos 
raštas, kuris įžeidžia bent ko
kio skaitytojo inteligenciją. 
Girdi: ‘Kristaus Vietininkas 
... lankydamas Lietuvą ... 
matė ... nepalaužiamą tikėji
mą ... Ir jis šios reikšmingos 
tikrovės neužmiršo... Nepri
klausomos Lietuvos vyriau
sybės ir visos tautos pastan
gom ... atkuria ... provinciją, 
tuo atbaigdamas Lietuvos 
laisvės troškimą.’ Kad visa 
ta gražbylystė neatitiko tie
sai, man užteko pacituoti Ša
pokos red. Lietuvos istoriją, 
kuri buvo išleista Lietuvoje 
ir papildomai perspausdinta 
Vokietijoje. Iš tos ištraukos 
matyti, kad Lietu vos-Vatika
no santykiai toli gražu nebu
vo meilės afera, ką dabar pa
tvirtina ir p. V. Domejka.

Sykį pradėjus platesnes 
diskusijas, turiu pastebėti, 
kad nenoriu sutikti su p. Do
meikos sumetimais, aiškinan
čiais Vilniaus pripažinimą 
lenkams. Tai išplaukė ne iš 
ateities apskaičiavimų, bet 
paprasto fakto, kad lenkai 
pagrobė Vilnių ir mes nega- 
ėjom jo atsiimti. Tokioje si
tuacijoje Vatikanui buvo pa
prasčiausia laikytis tarptau
tinės teisės papročio, kad pri 
pažįstama ta vyriausybė, ku 
ri pajėgia išpildyti savo įsi
pareigojimus.

Bet kadangi popiežius nė
ra tik 44 hektarų valstybės 
suverenas, bet ir Katalikų 
Bažnyčios galva, iš jo 
norima daugiau. Mes norė
jom, kad jis nepripažintų Vii 
niaus lenkams, vokiečiai - Si 
lezijos lenkams, po karo tie 
patys vokiečiai nenorėjo, 
kad Vatikanas pripažintų 
naujai Lenkijai priskirtas te
ritorijas ir t.t. Vatikanas ta
čiau praktiškais sumetimais 
visados yra linkęs pripažinti 
susidariusią padėtį, ypač jei 
negalima numatyti greito 
jos pasikeitimo. Už tai, kai 
Nepriklausoma Lietuva tapo 
gyvenimo faktu, Vatikanui 
neliko nieko kito, kaip tik pri
pažinti ją de jure, užmegsti 
su ja diplomatinius santy
kius ir sutvarkyti bažnytinę 
provinciją. Tai nebuvo Kris
taus Vietininko koks malo
nės aktas, tik pareiga pasirū 
pinti bažnytiniais reikalais ir 
pildymas.

Viskas susikomplikavo tik 
dėl to, kad Lietuvą tada val

dė krikščionių demokratų vy 
riausybė, kuri buvo dvasiški- 
jos įtakoje. Vatikano Vil
niaus pripažinimas lenkams 
negalėjo padėti vyriausybės 
populiarumui, už tat ji atsiri
bojo nuo Vatikano, nutrauk
dama santykius ir toleruoda
ma ark. Zechini apmėtymą 
kiaušiniais Kauno Šančių 
bažnyčias šventoriuje. Sa
vaime aišku, kad kas nors už 
tat turėjo nukentėti. Atpir
kimo ožiu buvo vysk. Kare
vičius.

Įkūrimas bažnytinės pro
vincijos be krašto vyriausy
bės žinios, buvo švelniai ta
riant, nemandagus žygis. 
Gali jį pavadinti pirmu ulti
matumu, dar prieš vokiečių 
ir lenkų. Įdomu, kad bažny- 
čios-valstybės konfliktas pa
sibaigė pirmosios laimėjimu. 
Dėl to, kad A. Voldemarui, 
tautininkų-krikdemų santy
kiams pašlijus, labai rūpėjo 
įrodyti, kad jo vyriausybė 
ne prieš banžnyčią ar tikėji
mą. Jis pasirašė nepapras
tai palankų katalikų organi
zacijoms konkordatą, kurio 
vykdymas sudarė pavojų 
tautininkų vyriausybei.

Vatikano personalinė poli
tika vėliau įrodė, kad jis ne
norėjo Lietuvos bažnyčios 
aukštoje herarchijoje matyti 
tokius asmenis, kurie būtų 
labai susiję su lietuvių politi
niu ir net kultūriniu gyveni
mu. Ar ji teisinga ar ne -- tai 
jau kita tema. Užtenka tik 
paminėti, kad ne tik politinė
je, bet net ir moralinėje sri
tyje, Vatikano sprendimai 
sukelia nemažai ginčų. Ka
talikų kunigo Andrew M. 
Greeley teigimu, šiandien 
pav. tik 18% JAV katalikų 
paiso bažnyčios įsakymo per 
siskyrimo, gimdymo kontro
lės ir priešvedybinių santy
kių srityje, ir kad iš viso 
JAV bažnyčia pergyvena žlu
gimą - ‘deteriotion’ ...

Dėl viso to atgal žiūrint, 
man gėda dėl mūsų necivili
zuoto elgesio su popiežiaus 
atstovais, lygiai kaip ir da
bartinio baudžiauninkiško at
sišaukimo bendruomenės 
valdybos, kuri tariasi atsto
vaujanti visus lietuvius. O 
p. Domeikos pagarba tiems, 
kurie dvasiškius ‘išauklėjo 
tautinėj lietuviškoj dvasioj’, 
kelia įdomu klausimą: kurioj 
gi , jei ne lietuviškoje, dva
sioje iš viso galėjo auklėti 
Lietuvos kunigų seminari
jos? Lenkiškoje? Taip buvo 
daroma prieš tautinį atgimi
mą.
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A. A. Gen. Mikas Rėklaitis
MEČYS VALIUKĖNAS

Mikas Rėklaitis, gimęs 
1895 m., taurus lietuvis, div. 
generolas, savanoris-kūrė- 
jas, Vyčio Kryžiaus Kavalie- 
risu, savo darbais daug da
vęs lietuvių tautai ir Lietu
vai, vėžio ligos pakirstas mi
rė 1976 m. kovo 31 d. Chica
goje. Palaidotas šv. Kazi
miero kapinėse (sekc. 70, blo 
kas 20), Chicagoje.

Velionis Mikas Rėklaitis 
visą savo gyvenimą praėjo, 
kaip garbus karys, bet nie
kad nesibodėjo ir kitų sričių 
gyvenimu bei veikla. Buvo 
atviras visam gyvenimui, kū 
rybai ir pažangai. Jis buvo 
rėmėjas ir patarėjas Lietu
vos šaulių, skautų ir kitų or
ganizacijų veiklos. Tų ir ki
tų organizacijų buvo supras
tas ir gerbiamas, apdovano
tas padėkos ženklais, žyme
nimis.

Mikas Rėklaitis, kaip kari
ninkas, 1919 m. sausio 15 d. 
įstojo į 1-jį pėstininkų pulką 
ir tuojau pat šio pulko sudė
tyje išėjo i fronto linijas Aly
tuje, laisvinti kraštą nuo bol
ševikų. Laimėjus kautynes 
šiame rajone I pėst. pulkas 
persekiodamas besitraukian
tį priešą ir daugelyje vieto
vių lemtingai kaudamasis žy 
giavo per visąLietuvą iki pa
siekė Dauguvos krantus 
prie Daugpilio. Vėliau šis 
pulkas buvo perkeltas į fron
to linijas prieš Bermonto ar
mijas ir, dar vėliau (1920 m.), 
prieš lenkus. Visose kauty
nėse velionis Mikas Rėklai
tis pasižymėjo vado sumanu
mu, drąsa ir ryžtu. Apdova
notas Vyčio Kryžiumi. Velio 
nio mūšiuose su atsikurian
čios Lietuvos priešais pra
leistieji metai šaukiasi atski
ros monografijos paruošimo.

Taikos metu Mikas Rėklai
tis baigė aukštuosius karinin 
kų kursus ir aukštesniųjų ka 
riuomenės viršininkų kursus. 
1930 m. velionis buvo paskir 
tas DLK Gedimino pulko va 
du, o po kelių metų III pėsti
ninkų divizijos vadu. Pakel
tas į brigados generolo ir vė
liau į divizijos generolo laips
nį. Iš kariuomenės atleistas 
1940 m. birželio 25 d., o ne
trukus, liepos 9 d. bolševikų 
suimtas ir kalintas Kauno s. 
darbų kalėjime, iš kurio išsi
laisvino 1941 m. birželio 23 d 
prasidėjus Vokietijos prieš 
Sovietų Sąjungą karo veiks
mams.

Velionis Mikas Rėklaitis 
Lietuvos laisvės sutemų 
metais buvo Lir' vai lem
tingų įvykių d? s. Taip 
1939 m. jis dai. avo Lietu
vos komisijoje it iantis su 
sovietais dėl Raudonosios 
Armijos įgulų įvedimo ir iš
dėstymo Lietuvos teritorijo
je. Jis dalyvavo Ministerio 
Pirmininko palydoje Mask
voje, tariantis su Sovietų 
komisarais dėl jų metamų 
kaltinimų Lietuvai ir netru
kus įteikto ultimatumo. Kar 
tą Chicagoje, tik išėjus J. 
Gliaudos ‘Agonijai’ į rinką, 
besikalbant su velioniu apie 
šios knygos istorinę realybę,

atsimenu, jis taip išsitarė: 
‘Daugelis epizodų ‘Agonijoje 
atpasakoti realiai, bet pav. 
kas liečia Miką Rėklaitį, 
autorius suklydo, padaryda
mas jį kaž kokiu revoliucio
nieriumi revoliucijoje ... Tuo 
tarpu, kai aš, kaip ir kiti ten 
buvę karininkai tebuvome 
aiškiai tvirtesnės Lietuvos 
delegacijos laikysenos šali
ninkai. Ir tik ta prasme aš 
buvau įgaliotas kalbėtis su 
Pirmininku’.

Kaip žmogus, Mikas Rėk
laitis buvo tauri lietuviška 
asmenybė, turėjusi savyje 
gilų žmogiškumą, aštrų gal
vojimą, fenomenalinę atmin
tį ir pagarbą kitam žmogui. 
Prieš keletą metų, organi
zuojant Illinojaus valstijos 
valdžios agentūrą (Vistą) su 
uždaviniu padėti vyresnio 
amžiaus šio krašto piliečiam, 
velionis buvo pakviestas vie
nu pirmųjų lietuvių į šios sri
ties darbuotojus. Menu, su 
kokiu ryžtu ir malonumu jis 
sutiko imtis šio darbo, pa
reikšdamas, nieko neesą gra 
žesnio, kaip pagelbėti kitam 
žmogui, dargi lietuviui, jo 
dienos sunkumuose ir kliūty 
se.

Gyvendamas Chicagoje, 
velionis Mikas Rėklaitis visą 
laiką aktyviai dalyvavo lietu 
viškoje veikloje, gyvai svars 
tydavo iškilusius rūpesčius 
ar naujus ėjimus, lankydavo 
didesniuosius kultūrinius pa 
rengimus, domėjosi lietuviš
kuoju judėjimu. Prieš pen
ketą metų buvo išvykęs at
gaivai į Australiją, kur aplan 
kė daugelį savo bičiulių, tiek 
iš kario dienų, tiek iš Vokie
tijoje praleistųjų metų. Grį
žęs reiškė pasitenkinimą, 
radęs Australijoje gražiai 
susitvarkiusius tenykščius 
lietuvius, o taip pat neblogai 
materialiniai prasigyvenu
sius.

Velionis aktyviai reiškėsi 
Lietuvių Bendruomenę šia
me krašte organizuojant,

buvo išrinktas bene pirmo
sios JAV LB tarybos nariu 
ir dalyvavo jos darbuose. 
Taip pat jis daug pastangų 
skyrė buv. Lietuvos kariams 
apjungti ir eilę metų buvo 
Ramovėnų Centro Valdybos 
nariu. Kaip Valdybos narys 
vadovavo Lietuvos laisvės 
kovų muziejaus suorganiza
vimui. Taip pat jis pirminin
kavo Lietuvos laisvės kovo
se žuvusiems paminklo staty 
bai Chicagoje. Ir daug kitur 
liko jo pėdos įmintos. Daug 
rūpesčio ir darbo valandų ve 
lionis paskyrė Kovų dėl Lie
tuvos Nepriklausomybės is
torijai paruošti. Drauge su 
pulk. K. Ališausku jis labai 
kruopščiai rinko istorinę 
medžiagą, šaltinius liudinin
kų parodymų, kvietė bendra
darbius, rūpinosi paruoštų 
knygų spausdinimu, rinko 
joms išleisti lėšas, konsulta
vo rašantiems.

Inž. J. Jurkūnui ir kitiems 
pradininkams, iškėlus suma
nymą, sutelktinėmis pastan
gomis pastatydinti Chicagos 
lietuviams, jų ,visuomeni
niams ir kultūriniams reika
lams namus, velionis iš pat 
pradžių tvirtai šiai minčiai 
pritarė ir įsijungė į narius. 
Vėliau buvo išrinktas Lietu
vių Tautinių Namų direkto
riumi ir perrenkamas bene 
septynis metus pirmininka
vo direktorių tarybai.

Mikas Rėklaitis visą laiką 
buvo lietuviškuoju darbu ap
sikrovęs, bet dirbo ramiai ir 
planingai, džentelmeniškai 
bendradarbiaudamas su ki
tais. Niekad jis darbo per
krovimu nesiskundė, nekal
tino kitų, nesmerkė jų už ne
veiklumą ar už pasiimto dar
bo uždelsimą. Gražiu saki
niu sugebėdavo tai pastebėti 
ir atkreipti dėmesį. Ištikus 
reikalui, jis noriai imdavosi 
paprasto techniškojo darbo, 
kad tik norimas reikalas bū
tų laiku atliktas. Su dideliu 
pasitenkinimu velionis atsi

A. A. gen. Mikas Rėklaitis

liepdavo apie kitų lietuvių ar 
jų junginių varomą darbą. 
Taip jis gėrėjosi Lietuvos 
Dukterų Draugijos kasdieni
ne veikla, jų teikiama pagal
ba varganam lietuviui. Jis 
tiesiog adoravo Lietuvių 
Fondo įsteigimą ir sėkmingą 
pasiimto užmojo įgyvendini
mą. Tad visiškai supranta
ma buvo velionio valia, kad 
jojo atminimą gerbiantieji 
lietuviai, vietoje gėlėmis da
binti jo karstą bei kapą, skir
tų aukas Lietuvių Fondui ar

Lietuvių Tautiniams Na
mams.

Šiomis padrikomis minti
mis atsisveikinant su didžiu 
lietuviu Miku Rėklaičiu, žmo 
gumi gyvenusiu ir dirbusiu 
kitam žmogui, norisi laukti, 
kad kuo daugiau tėvynainių 
pajustų jo iš mūsų gretų 
pasitraukimo akimirką ir įsi
pareigotų save darbui ir susi 
pratimui lietuviškame kely
je. Kelyje kuriuo žygia
vo Garbingasis Velionis.

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Už CERTIFIKATUS MOKAME:
7 % % — 6 metų su SI,000, minimum. 
7 ’/j % — 4 metų su $1,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6'/j% — 1 metu su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują 
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.

aint 
ttiony 

avings
1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FrL, 9-5; Sat„ 9-1; Cioaad Wat

Juokas Gribauskas, vedėjas

REMKIME KSU LITUANISTINĖS 
STIPENDIJOS FONDĄ!

Vėl kreipiamės j lietuvių spaudą, organizacijas, drau
gijas, taip pat ir į pavienius asmenis, prašydami paremti 
Kent Valstybinio Universiteto Lituanistinės Stipendijos 
Fondą.

Kent Statė universitetas yra valstybinis Ohio valsti
jos universitetas netoli nuo Clevela'ndo miesto. Jame jau 
keleri metai yra dėstoma lietuvių kalba; šio universiteto 
bibliotekoje yra sutelktas vienas ir geriausių lituanisti
nių rinkinių visose JAV; šis universitetas — kartu su 
PLJS Ryšių Centru — jau trečia vasara ruošia dviejų 
savaičių lituanistikos seminarus; šiame universitete jau 
yra parašytos dvi MA tezės ir viena daktarinė diserta
cija lituanistinėmis temomis. Dabar čia jau kuris laikas 
stengiamasi sudaryti nejudomą KSU Lituanistinės Sti
pendijos Fondą, iš kurio procentų būtų kasmet duodama 
stipendija lituanistinėms studijoms. Siekiama surinkti 
virš 50,000 dolerių, bet jau bus galima pradėti skirti 
dalines stipendijas, kai šiame fonde bus apie 20,000 dol.

Pernai panašų atsišaukimą pasirašė platus šios sti
pendijos komitetas, kurio garbės pirmininkė yra Lietu
vos Gen. Konsule Chicagoje p. J. Daužvardienė. Po to 
buvo gauta keli tūkstančiai dolerių aukomis ir pažadais, 
bet vis nesiseka surinkti tų 20,000 dolerių ... Ir šiais me
tais prašome visų paaukoti, kiek kas gali. Aukos nurašo
mos iš pajamų mokesčių. Aukas prašome siųsti:

Lithuanian Fellowship Fund 
Kent Statė University Foundation 
Kent, Ohio 44242

Visiems, kurie jau aukojo ir kurie aukos, viso Ko
miteto vardu širdingai dėkojame.

Prof. Antanas Klimas
Univ. of Rochester, Pirmininkas

Prof. John F. Cadzow
KSU, Iždininkas
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Kodėl nesusuktas filmas
apie Kudirkc

Maloniai nustebau Dirvos 
nr. 15 perskaitęs p. V. An
driukaičio laišką, liečiantį ir 
mane.

‘Savo laiku mūsų autoriai 
patriotai (J. Gliaudą ‘Simas’, 
A. Rukšėnas ‘Day of Shame’ 
ir A. Gustaitis ‘Simui Nobe
lio taikos premija’) ne pelno 
vedini parašė veikalus. Ko
dėl jie dabar nerašo apie su
grįžusį Simą? Be abejo dėl 
kurių nors nesklandumų.’

Simui Kudirkai atvykus 
įJAV-es ir plačiai nuskambė
jus, į mane kreipėsi vienos 
amerikiečių knygų leidimo 
bendrovės bendradarbė , 
klausdama ir prašydama pa
rašyti veikalą apie Simą 
Kudirką, nes viena pagrindi
nė JAV televizijos kompa
nija linkusi tokį veikalą pa
leisti per televizijos tinklą, o 
gal ir filmu parodyti įvairio
se valstybėse.

Tą anglę žurnalistę ir rašy 
toją pažįstu eilė metų. Mes 
esame vienoje užsienio spau
dos atstovų organizacijoje 
Hollywoode.

Padėkojęs už suteiktą gar 
bę ir pasitikėjimą atsakiau, 
kad tokį veikalą mielai para
šyčiau, bet tai atimtu nema
ža laiko. Todėl pasiūliau, 
kad pasinaudotų jau parašy
tu labai gero lietuvių rašyto
jo veikalu apie Simą Kudir
ką, kuris jau-jšverstas į an
glų kalbą. Susisiekęs su ra
šytoju Jurgiu Gliaudą gavau 
jo pritarimą, o jei reikėtų, 
galėtų padaryti patikslini
mus, papildymus, kad pilnai 
tiktų filmavimui.

Netrukus su rašytoju J. 
Gliaudą buvome pakviesti į 
pasitarimą: mano kolegė 
anglų žurnalistė-rašytoja, 
dvi jos kolegės amerikietės - 
kvalifikuotos scribtų (rank
raščių) rašytojos amerikie
čių televizijai, filmams. J. 
Gliaudą joms įteikė savo kai 
kuriuos veikalus anglų kalba 
įskaitytinai ‘Simas’.

Pasitarimas truko apie 
pora valandų. Buvo taria
masi konkrečiai dėl veikalo 
apimties, net artistų. Jos ar 
timiausiomis dienomis gau
siančios oficialų televizijos 
studijos sutikimą, tada at- 
vyktume į pasitarimą su te
levizijos studijos vadovybe 
gal jau sutarties pasirašy
mui.

Netrukus ‘Los Angeles 
Times’ dienraštyje paskaitė- 
me, kad amerikiečiai jau ga
mina filmą su Simu Kudirka.

Susisiekiau su tomis rašy
tojomis. Jos nenorėjo tikėti. 
Netrukus patvirtino. Apgai
lestavo, bet amerikiečių fil

mų ar televizijų kompanijos 
iš karto nedaro dviejų veika
lų lygiai ta pačia tema.

Maždaug tuo laiku Los An 
gėlės lietuviai rengė iškil
mingą pagerbimą Simui Ku
dirkai. Vėliavos, gausybė 
sveikinimų, dovanų. Los An 
gėlės ALTo sk. pirmininkas 
pageidavo, kad pagerbimo 
metu S. Kudirkai įteikčiau 
leidinėli ‘Simas Kudirka 
Nobelio Taikos premijai’. Ki 
tą vakarą pagerbuvių Komi
tetas, vadovaujamas LB pir
mininko, mano pasirodymą 
scenoje atmetė, nes, anot jo: 
‘Algirdas Gustaitis ir taip 
jau perdaug žinomas, o čia 
mes sudarytume jam pro
gą susitikti su Simu Kudirka.

Kaip ir dera, po iškilmių į 
įvykusį balių-rautą šv. Kazi
miero parapijos salėje buvo 
pakviesta šimtai žmonių, bet 
ne tas ‘per daug žinomas’.

O aš, nenaudėlis, vistiek 
sutikau Simą Kudirką, tiesa, 
ne lietuviškose patalpose, 
bet lietuviams skirtame su
sirinkime. Sakiau, į manė 
kreipėsi amerikiečių televizi
jos žmonės ir gali būti gali
mybė apie jį parengti filmą, 
jei nevilkintume. Kviečiau 
atvykti pas mane į namus pa 
sitarimui. Vėliau jam para
šiau. Neatvyko, neatsakė.

Algirdas Gustaitis 
Los Angeles

GERI IR PAVYKĘ 
DARBAI...

Norėčiau pasidžiaugti Dir
vos bendradarbe Clevelande 
Aurelija Balašaitiene. Visa
da atidžiai perskaitau jos 
straipsnius — ji moka gra
žiai ir įdomiai pristatyti as
menis ir grupes apie ku
riuos tikrai verta daugiau 
sužinoti. Pav. man ypač bu
vo malonu skaityti apie 
"Nerijos” chorą, apie lietu
vių kalbos klases suaugu
siems ir apie Dr. John Ca- 
dzow. Linkiu p. Balašaitie- 
nei ir toliau informuoti Dir
vos skaitytojus apie Cleve
lando lietuvišką veiklą ir jo
je nusipelnusius lietuvius.

Kadangi rašau apie gerus 
ir pavykusius darbus, dar 
norisi paminėti Richard 
Scarry’s lietuviškai-angliš- 
ką "Mūsų žodynas?’. Labai 
didelė padėka priklauso Ele
nai Vaišnienei ir visiems, 
kurie prie šios knygos pro
jektavimo ir išleidimo prisi
dėjo. ”Mūsų žodynas” pri
klauso visų lietuviškų šei
mų knygų lentynose. Aišku 
ji paruošta daugiau ma

žiems vaikams, tačiau . ui- 
kiausia tinka ir vyresniui 
jaunimui ir net Amerikoje 
užaugusiems tėveliams. Ma
ne ši knygelė tiek sužavėjo, 
kad užsisakiau ir platinau 
jos gerą tuziną San Fran
cisco lietuvių šeimose ir vi
suomet turiu keletą namie, 
nes tai yra puiki dovana 
vaiko gimtadieniui ar krikš
tynoms. Tai dar kartą, nors 
ir pavėluotai, ”Mūsų žody
no” darbuotojoms, labai 
nuoširdus ačiū.

Danutė Janutienė
Berkeley, Calif.

DAR NEPAVĖLUOTAS 
ATSAKYMAS KEBLIUI

Išeinu ginti neteisingai 
puolamas Dirvos pozicijas, 
jos vedamą teisingą ir gar
bingą patriotinę liniją. At
sakau K. Kebliui į jo už
gaulų, neteisingą priekaiš
tą Dirvai, įdėtą š. m. kovo 
mėn. 4 d. Dirvoje.

Tenka konstatuoti nema
lonų faktą, kad K. Keblys, 
JAV LB tarybos narys šia
me savo laiške nepagrįstai 
priekaištauja Dirvai ir jos 
redaktoriui, būt tai, Dirva 
yra pametusi lojalios opo
zicijos kelią ir jungiasi su 
geltonąja spauda! Tai reiš
kia, kad K. Keblys degte 
dega partinėmis emocijo- 
jomis, tiesiog liepsnomis, 
spiaudo į skirtingą politinę 
ideologiją turinčius. Aiškiai 
matyti, kad K. Keblys sie
kia užgniaužti opoziciją, nu
tildyti išeivijos daugumos 
tautinę sąžinę.

K. Keblys daro priekaištą 
Dirvai tik už tai, jog ji at
spausdino Reg. LB Centro 
valdybos deklaraciją, kurioj 
aiškiai ir tvirtai deklaruo
jami patriotiniai, demokra
tiniai principai LB-nėie. Pa
sirašiusieji įspėja tautinius 
pavargėlius, politinius pasi
metėlius. Ayžtingai, aiškiai 
deklaruoja, kad išeivijos 
dauguma neprisiėmė ir ne
prisiims mažos žmonių 
grupelės diktatūrą! Nepa
taikaus ir nenuolaidžiaus 
Lietuvos okupantui! Tai 
štai dėl ko K. Keblys taip 
įnirštingai pyksta ir Dirvą 
kaltina, kad ji jungiasi su 
geltonąja spauda !...

Tad labai rimtas klausi
mas, kur ponas K. Keblys, 
LB Tarybos narys krypsta 
ir kuria linkme norėtų pa
kreipti patriotinę Dirvą ? 
Šis klausimas darosi aktua
lesnis, prisiminus pono K. 
Keblio kelionę po Lietuvą ir 
ten jo ilgus dialogus su Lie
tuvos okupanto patikėti
niais, tautos engėjais, kaip 
kad Reimeriu, Kazakevi
čium ir kitais komunizmo 
apaštalais, prie kilnojamų 
tostų ... Na, ir jų malo
nius revizitus ponui K. Keb
liui, Detroite...

Z. Juškevičienė 
Chicago, III.

WANTED EXPERIENCED 
PRESSMEN 

LONG TERM JOB
NEEDED BY 

CORRUGATED BOX CO. 
Apply in person only: 

MOORE PAPER CONTAINER 
1700 Glaser (off Hogan St.) 

Houston, Texas 
Ask for Mr«, Brown

(15-19)

EKSKURSIJOS | LIETUfl
IŠ

BOSTONO, M0NTREALI0 ir NEW YORKO
ANKSTYVESNES GRUPĖS JAU UŽPILDYTOS 

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE: 

liepos 14 — $1045.00 rugsėjo 1 — $925.00 
liepos 28 — $1045.00 rugsėjo 16 — $725.00 

gruodžio 22 — $875.00

Dvi naujos grupės su Varšuva f4), Krokuva (2), 
Vilnium (5), Druskininkais (2) 
Birželio 20 ir rugpiūčio 8 —

kaina $1136.60.
Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų, su 

papildomų mokesčių, New Yorke.

REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO — 
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės į:

TR1JSATUITIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadvvay, P. O. Box 1 16 

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

Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ
Air fares subjecl to chanues and Governinent approval.

Norintiems atsikviesti giminia ii Lietuvoa sutvarkome reikalau 
jamus iškvietimo dokumentus.

BET KOKIA PROGA
Rasite pas vienintelį 

lietuvį kailininkų 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

didelis pasirinkimas 
PUOŠNIŲ IR PASKUTINES 
MADOS KAILIŲ!

185 North W«ba»h Avenue 
Chicago, Ui. 60601 2nd Floor

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

Z :•

GERIAUSIA OOVANA
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SMULKIOJI SOVIETINE
TAUTOSAKA

Smulkioji sovietinė tauto
saka yra sovietinės liaudies 
kūrinys. Stambiąją gamina 
sovietiniai rašytojai, o 
smulkiąją kuria kiekvienas, 
kam užeina ant seilės nu
sikeikti režimo adresu. To
dėl už stambiąją duoda pre
mijas, o už smulkiąją kiša 
į gulagus. Smulkioji sovieti
nė tautosaka yra labai po
puliarus "blatas”. Tokiu 
vardu kiekvienas ją žino, 
vartoja ir mėgsta. Blatas 
yra posakiai', kurie atestuo
ja sovietinį režimą.

Okupuotos- Lietuvos žmo
nės turi savo blatą, kurio 
pavyzdžius ir duodame. Iš 
tarptautinio posakio "ne
tepsi, nevažiuosi" išsivystė 
lietuviškas blatas; "Per ky
šį ir šlubas šoka”, "Tarybų 
saulė kyšiais šildo”, "Pa
tepta brika važiuoja kaip 
žigulis”, "Kai delne tepalas 
ir kolūkio pirmininkas bro
lis”.

Apie moralę taip byloja 
lietuviškas sovietinis bla-

Oro biuletenis
Balsų krituliai į įvairaus 

tipo cisternas paženklino' 
bendruomeninių rinkimų se
zoną. Krituliai apsireiškė 
su įvairuojančiu intensyvu
mu. Chicagoje, Halsted gat
vės rajone susiformavę an
ticiklonai, neprasiveržė už 
Cicero miesto sienų. Smar
kūs šimtinių krituliai tėškė 
j juodo laivo denį per trijų 
mini-operų atlydį. Nesan
taikų tornadas visiškai su
naikino lietuvišką radijo 
pusvalandį Hot Springs, Ar- 
kansase, ir vietovė paskelb
ta ”disaster” padėtyje. Plū
duriuojanti po ekranus sala 
tėškė Pacifiko bangomis per 
clevelandiečių galvas. Vi

tas: "Protingas žino, kam 
galvą nusilenkti”, "Ranka 
ranką plauna, o bolševikas 
bolševiką”, "Darbas kaip 
vilkas, kandžioja”, ”Per 
lentyniavimą brolį nuskan
dinsi, sau patalkinsi”, "Ta
rybinis šokoladas — mėš
lavežis”, "Skundais i depu
tatus išsimušė", "Blato ir 
komisaras bijo”, "Iš virš
valandžių valstybei badu 
pastipsi”.

Sovietinis blatas yra 
grindinė tautosaka.

po-

— Brolau, iš rašalinės trauk
damas, premijos negausi. 
Trauk iš taurės!

siška tyla, nei giedra, nei' 
prietėmis, lietuviškos kny
gos leidybos terenoje. Vėt
ra nuputė j Atlantą vysku
po Valančiaus konkurso su
manymą.

Bendrai — šis kritulingas 
ir lietingas sezonas nepajė
gė užgesinti įvairių gaisrų 
visuomeniniuose, kultūri
niuose ir politiniuose dur
pynuose, dūmai smilksta, 
kaip smilkę ir graužia akis.

Kaip visad kritulinga 
Maplewood gatvės terena 
Chicagoje: tai akiratinio 
tautinės drausmės buldogo 
pasivaikščiojimai apie hid
rantus.

seansą 
Nikitos 
poniutė

ČIA PRIĖJO 
KADŽIULIS 

IR TARĖ
Paskaitininkas pradėjo 

paskaitą:
— Atsukime akis į Afri

ką, vadinamą Juoduoju kon
tinentu.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Dabar Afrika jau pus- 
roudonis kontinentas.

★
— Per spiritinį 

mes iškvietėme 
dvasią, — gyrėsi 
spiritualistė.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Tur būt jūsų spiriti
niame seanse buvo daug al
koholinio spirito.

★
— Įžūlus tas Jonaitis, — 

nusiskundė Juozaitienė, — 
pilna burna giriasi, kad jo 
vaikai nesusidėtų su juo
dukais. Kur šiais laikais to
kios garantijos?

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Jonaitis yra bevaikis.

GENERACIJŲ ”GAPAS’

Ir priloja kai kada 
Tiek šuva-rašeiva, 
Kad prilotoji spauda 
Sveiką mato šleivą.

Ir prasideda ruja:
Drasko, plėšia auką — 
Sprunka vargšas, bet deja, 
Kur rast saugų lauką?

Šuo pribėga prie tavęs,
J akis pažiūri,
Tuoj sulos, ir tuoj atves 
Visą sėbrų būrį.

Miega žmonės naktimis, 
Sapnužius sapnuoja — 
Suskiai, virtę šunumis, 
Puola ir aploja.

★
Nabašninkas dalyvavo 

muštynėse, ir atsigulė gra
bam

— Tėveli, atiduok man Birutės "Daržovių gegužinę”.
— Šarap! Aš pats skaitau ir negaliu atsitraukti.

matome šal- 
vienlšą pa- 
amerlkletį, 

aibės neiš-

daugiau kaip 20 milijo
nų pagyvenusių ameri
kiečių gyvena sunkiose 
salv^oce. Juos kamuota 
nuolatinis kalnų augi
mas, vis didėjantys buto 
mokesčiai, vis brangs
tantis medicinos aptar-

MTI—TASS-o nuotr.

Dešinėje 
tyje sėdintį 
gyvenusį 
prislėgtą 
spręstų problemų. Mat,

KARTI DALIA

Ši nuotrauka ir tekstas perspausdinti iš ok. Lietuvoj lei
džiamo laikraščio. Deja, toj Tasso nuotraukoje sunku atpažinti 
tariamą amerikietį bedarbį, kuris dažniausiai pašalpą pasiimti 
atvažiuoja su automobiliu. Tai greičiausiai laimingo sovietinio 
kolchozininko nuotrauka.

★
Kalbėjosi ponia su ponia:
— Kada baigs mokslus 

jūsų sūnus, jis studijuoja 
taip ilgai, ilgai...

— Labai sunkūs mokslai'.
— O ką jis veiks mokslus 

baigęs ?
Čia priėjo Kadžiulis ir 

tarė:
Jis pasitrauks į pensi-

AUšRELg LIčKUTfi

ŠUNIŠKA
ŽURNALISTIKA

Loja šunys naktimis, 
Baubčioja pelėdos — 
Tampa žmonės šunimis : 
Šuo rašeiva rėdos,

★
Indira Gandhi liepė šau

dyti gandrus.

SPAUDOS RIKTAI

PO BUDELIO KIRVIU...

— Kas sekantis po Angolos guls po kirviu? Gal Kissingeris pasakys?

ŽURNALISTIKOS RIKTAI
Gyvas būdamas ponas 

Panaitis uoliai' lankė susi
rinkimus; miręs, deja, su
sirinkimų nebelankė.

★
Lenkiškos dešros piknike 

buvo tikro lietuviško sko
nio.

★
Rašytojas ilgai plaukio

jo, kol išplaukė į tarptauti
nius vandenis.

★
Antro kaimo gyventojai 

visi yra miestiečiai.
★

Plaukikas sėkmingai nu
skendo pačiame gyvenimo 
žydėjime.

★
Mažame butelyje buvo 

daug vietos buteliams su 
degtine.

Lovoje visad laimi stip
resnis.

(Riktas! Turi būti;
"kovoje”)

★
Pasirėmęs ginekologija, 

jis įrodė savo kilmės senu
mą.

★
(Riktas! Turi būti;

"geneologija”)
★

Mūsų laimės pasaga gau
ta iš karvės.

(Riktas! Turi būti;
"kalvės”)

★
Jis įkišo batą ausin.
(Riktas! Turi būti:

"vatą”)
★

Kaziai privalo drausmin
gai sveikintis.

(Riktas! Turi būti:
"kariai”)
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MELO KARAS (17)

Teherano konferencija
1943 metų lapkričio 11 d. 

JAV prez. Rooseveltas, lydi
mas gen. Marchallio ir dide
lio kitų karininkų būrio, išvy 
ko i Teheraną susitikti su 
Churchilliu ir Stalinu. Ši kar 
tą amerikiečiai buvo pasiruo 
šę kovai. Ne su Stalinu, bet 
su britais, kuriuos jtarė ne
noru pulti Europą.

Invazijai amerikiečiai tu
rėjo du planus. Pirmasis bu
vo OVERLORD operacija - 
išsikėlimas Normandijoje, 
antras - ANVIL, išsikėlimas 
tuo pačiu laiku prancūzų Ri
vieroje. Britai tą antrą žygį 
laikė visai nereikalingu. 
Neesą reikalo iš tikro išsilai
pinti Rivieroje, jei vokiečius 
galima apgauti. Nežinodami 
tikrai iš kur gaus smūgį, vo
kiečiai bus priversti savo jė
gas išsklaidyti ir neturėtų 
pakankamai kariuomenės 
kai tik Normandijoje. Vieto
je išsikėlimo Rivieroje, ame
rikiečiai ir britai turėtų skir
ti didesnį dėmesį Balkanams 
ir Viduriniems Rytams, ir 
čia užimti pozicijas būsimai 
taikai garantuoti.

Trumpai tariant, amerikie 
čiai norėjo visas savo jėgas 
sutelkti vienam smūgiui, 
kuris turėjo likviduoti Hitle
rį, jo armijas ir Vokietiją. 
Tuo tarpu britai, kurie savo 
imperiją sukūrė paskirų 
savo pavaldinių apsukrumu 
ir, jei norite, suktumu, neno
rėjo tam reikalui rizikuoti vi 
somis savo pajėgomis, ypač 
jei tą patį tikslą - Hitlerio pa 
šalinimą -- galima būtų pa
siekti daug pigiau vienu re
volverio šūviu.

Dar beplaukiant nauju ko
vos laivu OVWA, Marshallis 
rekomendavo Rooseveltui la 
bai atsargiai žiūrėti į britų 
siūlomą Balkanų operaciją, į 
ką Rooseveltas atsakė: ‘a- 
men’. Konferencijoje ameri
kiečiai turėjo griežti pirmuo
ju smuiku. Juk ateinančiais 
metais -- 1944 m. sausio 1 d. 
-- jie po ginklu turėjo turėti 
10,7 milijonus vyrų ir 12,500 
lėktuvu, tuo tarpu britai tik 
4.4 milijonus vyrų ir 9,000 
lėktuvų.

Nuplaukęs iki Orano uos
to Vakarų Afrikoje, prezi
dentas Rooseveltas lėktuvu 
nuskrido į Cairą, kur jį pasi
tiko Churchillis. Roosevelto 
reikalavimu, į pasitarimus 
Caire buvo pakviestas ir 
Chiang-Kaišekas. Pastara
sis prašė pagalbos ir ameri
kiečiai siūlė bendrą amerikie 
čių-britų invaziją į japonų 
užimtas Abdaman salas, kas 
britų nuomone neturėjo 
daug prasmės.

žodžiu nuotaikos buvo to
kios, kad Rooseveltas ir 
Churchillis vyko į Teheraną 
ne sudaryti bendro fronto 
prieš Staliną, bet jį patrauk
ti vieno iš jų pusėn.

Žinodamas sovietų baisius 
nuostolius -- 7 milijonai žuvu
sių karių, 10 milijonų sužeis
tų, sunaikintą pramonę ir 
žemės ūkį, Churchillis nesiti
kėjo didelio pasipriešinimo 
iš Stalino, jei jis galėtų susi

tarti su amerikiečiais. Stali
nas, iš savo pusės, prie to, ži
noma, nenorėjo prileisti. Jo 
visas dėmesys buvo nukreip 
tas į Rooseveltą. Už tat kaip 
tik amerikiečių lėktuvai nu
sileido, Stalinas pranešė pa
tyręs iš savo žvalgybos, kad 
vokiečių SS brigados vadas 
Otto Skorzeny planuojąs pa
grobti Rooseveltą, jam va
žiuojant iš amerikiečių amba 
sados posėdžiauti į kitas am
basadas. Už tat jis siūląs 
prezidentui apsistoti vienoj 
iš sovietų vilų, kurios esan
čios gerai apsaugotos. Britų 
generalinio štabo viršinin

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA
Minint Operos 20-tį ir JAV Bicentennial 

statomos trys operos
KAČINSKO

JUODAS LAIVAS
GAIDELIO

G INTAPO ŠALY
MARIJOŠIAUS

PRIESAIKA

Premjera — gegužės 8 d. 8 vai. vakare.
II spektaklis — gegužės 9 d., 3 vai. popiet

III spektaklis — gegužės 15 d., 8 vai. vakare
IV spektaklis — gegužės 16 d., 3 vai. popiet

Marijos mokyklos auditorijoje, Chicago, Illinois
Diriguoja: VYTAUTAS MARIJOŠIUS 

(Gegužės 8, 9 ir 16)

ALOYZAS JURGUTIS
(Gegužės 15)

Režisorius — Algimantas Dikinis Dekoratorius — Adolfas Valeika 
Choreografai — Violeta Karosaitė ir Jaunutis Puodžiūnas 

Chormeisteriai — Alice Stephens ir Alfonsas Gečas 
Apšvietėjas — Kazys Cijfinėlis

DAINUOJA:
Cathy Kogutaitė Nerija Linkevičiūtė
Roma Mastienė Margarita Momkienė

Danutė Stankaitytė
Stasys Baras Algirdas Brazis

Bronius Jančys Valentinas Liorentaa
Julius Sa trinias

Jonas Vaznelis Stefan Wicik
Operos Choras

— o —
Šoka jaunučio Puodžiūno studijos baletas
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Bilietai gaunami VAZNELIŲ PREKYBOJE — Gifts Lrternatlonal,

2501 W. 7 Ist St, Chicago, I1L 60629
Bilietų kainos — parteryje $12.50. 10, 8, 6; 

balkone $11, 7.50, 5.

LITHUANIAN OPERA
6905 So. Artesian Avė.
Chicago, Illinois 60629

Visus ir iš visur kviečiame atvykti į lietuviškų operų 

spektaklius!

kas gen. Brooke įspėjo, kad 
tai esąs tik planas ‘į savo ki
šenę įsidėti JAV prezidentą’ 
bet Rooseveltui pasiūlymas 
atrodė esąs geras. Juk šiaip 
ar taip, Skorzeniui buvo pasi 
sekę pagrobti Mussolinį. Jis 
pakvietimą priėmė. Vos tik 
jis atvyko į jam skirtą vilą, 
ten atvyko ir Stalinas. Gen. 
Brooke įrašė į savo dienoraš
tį: ‘Ši konferencija pasibaigė 
dar neprasidėjusi!’

Per pirmą oficialų posėdį 
sovietų ambasadoje, Stali
nas be jokių popierių išdės
tė savo pažiūrą. Jis nenorė
jo nieko girdėti apie sąjungi

ninkų išsilaipinimą Balka
nuose. Jie turį pulti Šiaurės 
Vakarų Prancūziją, o kartu, 
kad vokiečius suklaidintų, iš 
silaipinti ir Rivieroje.

Kitame posėdyje Churchil
lis Stalinui įteikė karaliaus 
Jurgio VI dovaną Stalingra
do miestui - puikų kardą su 
įrašu: ‘Stalingrado plieninių 
širdžių piliečiams, karaliaus 
Jurgio VI dovana kaip britų 
tautos pasigėrėjimo simbo
lis.’

Stalinas kardą pabučiavo 
ir perdavė čia pat esančiam 
maršalui Vorošilovui. Tas ei 
damas suklupo ir kardą nu
metė ant marmurinių grindų. 
Stalinas žiūrėjo tiesiai į 
Churchillio akis. Jei tai bu
vo ‘suplanuotas’ atsitikimas, 
jis turėjo parodyti, kad Sta
liną jis mažai sujaudino. Jam 
rūpėjo laimėti karą ir taiką.

Britams nesisekė ne tik 
gauti Stalino pritarimo ope
racijoms rytinėje Vidurže
mio jūros dalyje, bet ir įtikin 
ti amerikiečius, kad Stalinas 
jų nenori ne kariniais, bet po 
litiniais sumetimais. Jei jie 
dar tikėjosi karo galo pasiek 
ti su ‘juodojo orkestro’ pagal 
ba, tas viltis išblaškė per po
kylį, pasiūlydamas po karo 
sušaudyti 50,000 vokiečių 
karininkų. Paraudęs Chur
chillis šaukė: ‘Man geriau bū 
tų čia kristi negyvam, negu 
savo kraštui užtraukti tokią 
gėdą’. Prez. Rooseveltas 
pasiūlė kompromisą -- gal už 
tektų 49,000? Tuo tarpu ne
prašytas svečias tame poky
lyje, Roosevelto sūnus pulk. 
Elliot Roosevelt, staiga paki 
lęs nuo stalo, pareiškė pilnai 
sutinkąs su Stalinu ir manąs 
kad tam pritarsianti ir JAV 
kariuomenė. Churchillis 
atsistojo ir, išėjęs iš salės, su
dribo į kėdę prieškambaryje. 
Netrukus ten atėjo ir Stali
nas. Apsikabinęs Churchillį 
jam aiškino: ‘Jūs esate pro- 
vokiškas. Velnias yra komu
nistas, o Dievas yra konser
vatorius ...’

Pakutiniame posėdyje lap 
kričio 30 d., Stalinas pritarė 
Churchillio pasiūlymui šalia 
pasiruošimo invazijai grieb
tis ir įvairių priemonių vokie 
čių apgavimui. Į protokolą 
buvo įtraukta:

‘Sutikta, kad trijų valsty
bių generaliniai štabai turi 
būti glaudžiame kontakte, 
ruošdamiesi operacijom Eu
ropoje. Įsakmiai buvo sutik
ta ir su apgaule, kad priešą 
suklaidinus ...’

Melas tapo oficialia politi
ka. (Seks: Cicero afera.)

WANTED JOURNEYMEN 
or

IST CLASS SKILLED
PROTOTYPE HELP

• Sheet Metai Model Makers
• Prototype Press Operators 

(die Barbering and tryout)
• Leader for presses

In Prototype area
• Class A Welder 

Heli-arc, Acetylene, 
Are Welding
Top wages for ąualified 

individuals. Excellent fringes.
Apply in person:
QUALITY 

METALCRAFT
33355 Glendale 
Livonia, Mich.

(18-20)

WANTED
IST CLASS SKILLED 

MACHINISTS 
(N1CHT SHIFT)

Machinist with experience in repai r., 
ing injection molds required for our 
night shift. Mušt be able to sėt up 
work from blue prints & close toler
ance. Excellent working conditions, 
and fringe benefits. Interested persons 
apply at:

KUSAN INC.
666 Massman Dr.

Nashville, Ten n. 37210
Equal Opportunity Employer M/F 

(14-18)

OPPORTUNITY FOR 
RNs and LPNs

FOR 120 BED GENERAL HOSPITAL 
NEEDED IMMLDIATLLY 

Starting Salaries:
$825 minimum for RNs plūs shift 

differentiai
$550 minimum for L.PNs plūs shift 

differentiai 
EXCELLENT BENEFITS:

• FREE INSURANCE
• 6 PAID HOLIDAYS
«2 WEEKS PAID V ACATION

• 7 DAYS SICi; LEAVE 
For .-nore inforniation contact:

Apply call or write Director of Nursca 
SAVO Y MEMORIAL

HOSPITAL FOUNDATION
801 POINCIANIA AVĖ. 

MAMOU. LA. 7O5S4 
318-468-5261

(17-22)



1976 m. balandžio 29 d. DIRVA Nr. 18 — 9

KŪRYBA IR MOKSLAS
AŠTUNTASIS PASAULIO 
STEBUKLAS JAU 
NEBĖRA STEBUKLU »

PRIEŠ 90 METŲ OTTMAR MERGENTHALER IŠRADO 
STEBUKLINGĄJĮ LINOTIPĄ

ANDRIUS MIRONAS

Puiki Mergenthalerio idė
ja rinkti matrisomis niekad 
nebūtų pavykusi, jeigu jo 
mašina nebūtų atitikusi 
specifinių reikalavimų. Jai 
aptarnauti buvo reikalauja
ma tik vienas žmogus, bet 
surinkimas, išlyginimas, at- 
liejimas ir atgal išskirsty
mas privalėjo būti automa
tinis. Rinkimo greitis pri
valėjo būti kelis kartus 
greitesnis, kaip renkant 
rankomis, o mašinos įgijimo 
kaina prieinama ir ekono
miška praktikoje. Teko pa
gaminti kelias Landomąsias 
mašinas, kol pavyko paga
minti visiškai patenkinamą.

Išradėjęs dirbo be poilsio. 
Mergenthaleris buvo įsiti
kinęs, jog vien tik idėja nie
ko nereiškia, jeigu jos įvyk
dymas nėra tobulas. Praėjo 
14 metų nuo kopijavimo 
mašinos 1876 metais ligi 
Simplex linotipo 1890 m., 
kuriuo Mergenthaleris bu
vo patenkintas. Tai buvo 
metų metai nepaliaujamo 
konflikto dėl mašinos for
mos, dėl lėšų šaltinių, kai 
mecenatai pradėjo prarasti 
kantrybę. Mergenthaleris 
nugalėjo visus sunkumus 
vien savo būdingu tvirtu
mu. Jis atsisakydavo drau
gų, matydamas neteisingai 
juos galvojant. Kartais pra
siskolindavo, siekdamas ku
rio tikslo ir nepaisydamas 
kitų darbų. Jis ištvermin
gai bandė naujus patobuli
nimus ar pagerinimus, žino
damas, jog tiktai tobula 
mašina gali laimėti prieš 
spaustuvininkų abejingu
mą.

Linotipo gimimas
Linotipo gimtadieniu lai

koma 1884 metai. Liepos 26 
d. Ottmar Mergenthaleris 
parodė grupei suinteresuo
tų asmenų pirmąją savo 
mašiną. Jis pagamino maši
ną be jokių kartono formų 
ar matrisų. Ilgos, plonos 
varinės pertvaros, pilnos al
fabeto raidžių atskirais ga
balais. Paspaudus atitinka
mą spaudiklį, mašina išleis
davo iš sandėlių po raidę ir 
surikiuodavo į eilę matri
cas. Tada dar surinktą eilu
tę tekdavo išlyginti ranko
mis. Paskui karštas meta
las liejamas ant surinktos 
eilutės ir prispaudimu at- 
liedavo sakinius išvirkščia 
forma. Eilutės išlyginimo 
trūkumas pašalintas antra
jame Band modelyje, kuris 

pasirodė 1885 m. vasario 
mėnesį. Tarpai tarp žodžių 
buvo padaromi kylių pagal
ba.

Tačiau ir ši mašina Mer
genthalerio nepatenkino. 
Magazinuose turėjo būti at
skirų ženklų net 4500 rūšių 
ir jas pagaminti labai bran
giai kainavo. Mergenthale
ris suprato, jog matricos 
privalo judėti atskirai kiek
vienam ženklui. Todėl paga
minta nauja mašina, šį trū
kumą pašalinanti. Deja, rė
mėjai nebenorėjo duoti lėšų 
ir išradėjas turėjo juos įti
kinėti šio sumanymo pasi
sekimu, kol jie nusileido.

1886 m. liepos 3 dieną 
pirmasis Blower tipo linoti- 
pas padėjo surinkti New 
York Tribūne dienraščio nu
merį. Mašina atiduota pro- 
dukcijon ir greit pirmoji 
šimtinė buvo naudojama 
spaustuvėse.

Nors Blower tipo linoti- 
pas turėjo didelį pasiseki
mą, bet pats išradėjas vis 
dar nebuvo patenkintas. Jis 
jau vėl numatė daug pato
bulinimų, o jo nenuilstama 
dvasia nekreipė dėmesio į 
akcininkus, norinčius maty
ti praktišką išradimo pel
ną. Iš čia kilo nesusiprati
mai, kurių pasekmėje Ott- 
maras įsteigė nuosavą fab
riką. Jis savo gyvenime 
anksti išmoko stovėti ant 
tvirtų, nuosavų kojų. Ta
čiau jis buvo vienodai są
žiningas ir verslo, ir tech
nikos reikaluose. Naujasis 
fabrikas pagamino pirmąjį 
linotipą, vadinamą Square- 
base, o po to (1890 m.) Sim- 
plex linotipą. Pastaroji ma
šina, pagaliau, turėjo nori
mo tobulumo ir su ja pra
sidėjo triumfališkas Mer
genthalerio išradimo pliti 
mas plačiajame pasaulyje.

Matrisų svarba
Svarbiausioji Mergentha- 

leno išradimo dalis yra 
matrisos. Masinės jų pro
dukcijos proceso išvysty
mas buvo toks pat sunkus, 
kaip ir paties linotipo. Mat- 
nsos privalėjo atitikti labai 
griežtus reikalavimus. Ta
tai tęsėsi daugelį metų, vis 
bandant atrasti joms ge
riausią formą. Bejudėda- 
mos per mašiną, jos nuola
tos yra griebiamos ir neša
mos, keliamos ir stumia
mos, suspaudžiamos ir iš
skiriamos, surenkamos ir

J. Gaidelio ‘'Gintaro šalies” operos dekoracija.

išskirstomos. Todėl reikėjo, 
kad jų firma ir konstrukci
ja turėtų nepaprastą tiks
lumą.

Po ilgų bandymų ir ieško
jimų Ottmaras, pagaliau, 
rado, kad galima matrisas 
gaminti kalimo-piovimo ma
šinos pagalba, šią mašiną 
kiek anksčiau buvo išradęs 
raidžių liejikas Linn Boyd 
Benton. Tokia mašina ga
mino ne tik pigesnius kal
tus, bet ir geresnius, kaip 
rankomis gaminami, kurie 
dažnai buvo netikslūs.

”Be kalimo-piovimo ma
šinos pagalbos”, sakė Mer
genthaleris, "nebūtų įmano
ma gaminti geras matrisas, 
kurias dabar naudojame”.’

Po to beliko išrasti auto
matinį raidžių išlyginimą, 
ypatingai tarpų tarp žodžių. 
Nors jau buvo daryti ban
dymai su kyliais, bet Mer
genthaleris sužinojo, kad 
kitas išradėjas laiko paten
tą kylių išradimui. Jis ban
dė išrasti kitokius būdu 
protarpių išlyginimui, bet 
nieko kito nebeliko, kaip nu
sipirkti jau esamą patentą. 
Jis kaštavo Mergenthaleriui 
$416,000.00.

Dabar kelias buvo jau 
aiškus. Pagamintų mašinų 
skaičius greit prašoko tūk
stantį. Visose pasaulio šaly
se 1896 metais buvo naudo
jama jau 3000 linotipų.

Išradėjo triumfas

Mergenthaleris pasiekė 
savo tikslo ir jo išradimas 
greit išplito. Linotipas su
mažino spausdinimo išlai
das, pagreitino rinkimą ir 
prisidėjo prie žmonijos raš
tingumo pakėlimo. Mergen
thaleris užpatentavo kitus 
sėkmingus išradimus, ta
čiau linotipas pasiliko jo 
svarbiausiuoju susidomėji
mo objektu ir jis visą lai
ką stengėsi rasti naujų pa
tobulinimų.

Ne kiekvienam išradėjui 
lemta pasidžiaugti savo iš
radimo ir darbo vaisiais, bet 
Mergenthaleris šiuo atžvil
giu buvo laimingas. Netur
tingas miestelio mokytojo 
sūnus praturtino žmoniją 
išradimu, kuris buvo laiko
mas pačiu stebuklingiausiu, 

o Thomas Edisonas pavadi
no linotipą "aštuntuoju pa
saulio stebuklu”, šis ste
buklas iki šiol atsakingas už 
milijonus knygų, žurnalų ir 
laikraščių atspausdinimą.

Savo išradimo dėka Ott- 
mas Mergenthaleris tapo 
turtingas ir paliko šeimai 
milijonus. Tačiau likimas 
leido jam džiaugtis pasise
kimu tik kelis metus. Būda
mas impulsyvus ir labai 
darbštus, jis dažnai nepaisė 
būtinųjų gyvenimo taisyk
lių ir pertempdavo jėgas. 
1894 m. pabaigoje gydyto
jai nustatė, kad jis turi 
džiovą. Tais laikais šiai li
gai dar nebuvo vaistų ir 
Mergenthaleris mirė 1899 
m. spalio 28 d., sulaukęs 
vos tik 45 metų amžiaus. 
Palaidotas Laudon Park ka
pinėse, Baltimorėje.

Kaip ir viskas pasaulyje, 
linotipas jau išstumiamas iš 
plataus naudojimo. Jį veja 
lauk komputerizuotieji rin
kimo robotai, elektronika ir 
fotografija. Gal kompute- 
rius kas nors pavadins "de
vintuoju pasaulio stebuk
lu", bet nėra abejonių, kad 
ir jie ateityje bus pakeisti 
dar įmantresniais teksto 
rinkimo įtaisais. Tačiau at
silikusiuose kraštuose lino
tipas dar ilgai bus naudoja
mas spaustuvėse, todėl ga
lutinė šios mašinos mirtis 
tiksliai nežinoma.

šaltiniai:
1. International Typogra- 

phical Union REVIEW, 
1975 m. Nr. 21.

2. Encyclopedia Britanica, 
1965 m. Vol. XV, pg. 190.

3. Lietuvių Enciklopedija, 
XVIII tomas.

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

2 RN’s and 3 LPN’s—Positiona avail- 
able in our 20 bed hospital and 31 
bed nursing home. Also REGISI F RED 
MEDICAL TECHNOLOGIST. Wnle 
M ra. Francea A. Zachmknn, Director 
Nursing Service, Fallon Memorial 
Hospital and Nursing Home, Baker, 
MT 39313. (17-19)

EXPER1ENCED fiberglaaa workers 
needed to do induatrial fiberglass 
work. $4.25 an hour to (tart. Co. 
employee benefita, include hoapita- 
lization. lite inaurance and paicf 
holidaya. Appiy call or write to 
Don Chandler. Mgr.

V ES C A PLASTICS 
102 S. AVĖ "A" 

Freeporl, Texaa 77541 
713-233-8168 

(16-19)

KALBOS
VARGAI

T. KLYGA
Kad Velykos pradžiugino 

šviesesnėm dienom ir kalbos 
vagose paieškokime ko nors 
teigiamesnio. Įvairios sveti
mybės mus tik pykina, o re
gis, vis tiek — 10 ar 20 
kartų įspėti mūsų spaudos 
rašeivos niekaip negali at
siskirti nuo tokių teršalų, 
kaip — bočiai, ružavas, ba
kūžė, prietelius, seklyčia, 
lenciūgas, retežiai...

Visąlaik neskaniai skam
bėjo knygos pristatymas. 
Pristatymas jau turi daug 
reikšmių, net labai įsisenė
jusią: pastoginę ar pašiūrę 
prie namo pristatome; ka
riaunai ginklus pristato; 
okupantui pieno prievolę pri
statėme. Vis tai gana šiurkš
toki to žodžio atspalviai, 
tad gretinti prie naujos 
knygos — tikrai gramoz
diška. Bet štai mūsų sosti
nėje (svetur) Chicagoje at
sirado: knygos sutiktuvės. 
Jau prakilniau, o ir reikšmė 
nesipiauna, nes sutinkame 
naujavedžius, svečius, N. 
Metus ir kt. Gal būt, tiks
liausia būtų — su nauja 
knyga supažindinimas. Ta
čiau šis žodis pernelyg, ap
krautas priešdėliais priesa
gom, nesklandus, liežuvį 
laužo. Daug mieliau tarti — 
sutiktuvės.

Antrą šviesulį patyrėme 
radę — užakinis mokslas. 
Ką nors daryti ar elgtis už 
akių — tikrai gyvais, dažnas 
posakis. O tas neakivaizdi
nis taip ilgas ir painus, o 
ypač, kad neigiamas, tad ko 
nors pavadinimui visai ne
tinka. Toks griozdas žodis 
gali atgrasinti' jaunuolius 
nuo paties mokslo.

Trečią laimikį radau se
nosios išeivijos rašte: ka
daise jų draugijų knygynus 
tvarkydavo knygius, ne 
knygininkas. Kažkodėl mes 
įsityžom perdaug tą prie
sagą: -ininkas; tokia ji ilga, 
lyg nutįsusi uodega velka» 
si, tarpu dantų kliūva. Gy
voji kalba mėgsta, kur tik 
gali, reikštis trumpiau, pa
vyzdžiui, kurpius, pienius, 
puodžius (taigi, ne pieninin
kas, ne puodininkas).
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Australijos padangėje
——i ANTANAS LAUKAITIS

AMERIKA SYDNĖJUJE
Kovo 26 dieną Australi

jos ministeris pirmininkas, 
kartu su Amerikos genera
liniu konsulu Sydnėjuje, 
beveik toje pačioje vietoje, 
kur. 1788 m. pirmą kartą 
buvo iškelta Anglijos vėlia
va, pakėlė Amerikos ir Aus
tralijos vėliavas, tuo pra
dėdami mėnesio laiko Ame
rikos 200 metų revoliucijos 
minėjimo šventę. Be Ame
rikos vėliavos, buvo iškel
ta ir visų Amerikos 50 val
stijų vėliavos, ta pačia 
tvarka kaip kiekviena val
stija įsijungė į Amerikos 
Uniją, šiandien Sydnėjus 
yra masiniai pasipuošęs 
raudonomis, baltomis ir- 
mėlynomis spalvomis ir, at
rodo, daugiau panašus Į di
džiulį Amerikos, o ne Aus
tralijos miestą. Penkiakam
pis šios šventės ženklas do
minuoja visur, Australija, 
išskyrus pačią Ameriką, 
yra pirmutinė valstybė, ku
riai oficialiai buvo leista 
naudoti šį ženklą viešuose 
ir oficialiuose šios ypatin
gos šventės pagerbimuose. 
Be miestų parkų ir valsty
binių bei viešų pastatų, di
džiajam Sydnėjaus Circu- 
lar Quay, tarp iškilmingai 
plevėsuojančių 600 Ameri
kos vėliavų, gausiai atsi
lanką žmonės, pastebi pir
mą heraldišką ženklą iš 
Delaware, Pennsylvanijos, 
vėliau New Jersey, priei
dami prie vėlesniųjų, kaip 
geltonos vėliavos iš New 
Meksikos, turinčios raudo
nos saulės emblemą, Alias
kos mėlyną su auksine meš
ka ir paskutinės valstijos 
Havajų, su esančiu britų 
Union Jack.

Amerika ir Australija, 
kaip pabrėžė ministeris pir
mininkas M. Fraser, atida
rydamas šią šventę, turi 
jokiu būdu nenutraukiamus 
savo draugiškumo ryšius ir, 
jeigu paskutiniosios vyriau
sybės valdymo metu šie 
ryšiai buvo truputį pašliję, 
tai dabar ir ateityje jie nie
kada negalės atsiskirti, nes 
Australija, kaip ir visas 
Vakarų pasaulis, priklauso 
nuo Amerikos ir visuomet 
bus artimiausi Amerikos 
draugai.

Pirmasis amerikiečių ofi
cialus vizitas Australijai 
buvo 1908 metais, kai ad
mirolo Sperry, vadovauja
mas laivynas įplaukė į Syd
nėjaus uostą, su kone visais 
savo laivais turinčiais pa
skirų valstijų vardus. 13000 
marinų, kartu su jūreiviais 
buvo istorinis faktas Syd
nėjuje ir masiniai susirin
kę australai uoste pradėjo 
dainuoti ”We’ve got a big 
brother in America, Uncle 
Sam, Uncle Sam.” Nors pir
mieji Amerikos prekiniai 
laivai į Australiją pradėjo 
atplaukti jau 1792 m., at- 
veždami pirmiesiems Aus

tralijos kolonistams įvairių 
prekių, tačiau pats didžiau
sias merikiečių antplūdis į 
Australiją buvo II-jo karo 
metu, kada Amerikos ka
riai turėjo savo didžiąsias 
bazes čia ir N. Gvinėjoje, 
kuria vėliau su Australijos 
kariuomene išvadavo.

Visa Amerikos revoliuci
jos šventę Australijoje su
organizavo Australijos — 
Amerikos sąjunga, kuri yra 
labai stipri čia ir kurios di
dieji rėmėjai yra paskiros 
didžiulės Amerikos bei Aus
tralijos firmos ir keliasde
šimt tūkstančių Amerikie
čių gyvenančių Australijo
je. Visą mėnesį, kiekvieną 
dieną ir vakarais Sydnėjuje 
vyksta kas nors specialaus, 
surišto su šiuo minėjimu. 
Vakar, didžiuoju "Air Force 
2” lėktuvu į Australiją at
skrido Amerikos viceprezi
dentas N. Rockefeller su 
žmona ir podukra ir kartu 
su kitais aukštais svečiais 
yra šios šventės garbės 
svečiai. Vėliau atvyks Mrs. 
Nansy Kissinger, New York 
Dance Company, Liberace ir 
daug kitų rašytojų, daini
ninkų ir menininkų. Net ir 
paštas įsteigė specialų 
”Wild West” biurą iš kur 
nemokamai galima siųsti į 
Ameriką savo draugams 
200 metų šventės sveikini
mą. Visa ši masinė mėne
sio šventė ir įtraukimas į 
ją tūkstančių menininkų, 
sportininkų, ir kitų žmo
nių, parodo Australijos pa
garbą Amerikai ir jos žmo
nėms.

★
Kovo 20 dieną didžioje 

Ukrainiečių salėje Sydnė
jaus Sporto Klubo ”Kovo” 
sportininkai atšventė savo 
gyvavimo 25-tį. Susirinkę 
500 buvusių pačių kovieČių 
ir jų rėmėjų, išvydo puikiai 
papuoštą salę" su didžiuliu 
sidabriniu 25-čio ženklu ir 
jį supančiom Lietuvos, Aus
tralijos ir ”Kovo” vėliavo
mis. Prie didžiulio "Garbės 
stalo’’ matėsi visi buvę klu- 
vo pirmininkai, organizaci
jų atstovai, nusipelnę "Ko
vui” žmonės ir australai 
svečiai. Oficialų aktą lietu
vių ir anglų kalbomis pra
dėjo dabartinis "Kovo" pir
mininkas A. Laukaitis, 
trumpai nušviesdamas klu
bo istoriją ir supažindinda
mas svečius su visais buvu
siais vadovais, taip pat pri
simindamas, kad pirmieji 
du Šio klubo steigėjai, buv. 
Australijos Krašto Valdy
bos I-sis pirmininkas J. Vai
čaitis ir I-sis "Kovo” pir
mininkas A. Ustjanauskas, 
vėliau išvykę į Ameriką ten 
mirė. Po trumpų sveikini
mų, kuriuos pareiškė "Ko
vo” Garbės narys ir buvęs 
pats sportininkas, vieninte
lis Lietuvos kunigas turįs 
Kūno Kultūros Rūmų si

Kanados parlamento rūmuose Ottawaje kovo 10 d. įvyko ketvirtasis Baltų vakaras, ku
riame parlamentarus buvo stengiamasi arčiau supažindinti su Baltijos valstybių padėtimi. Va
kare dalyvavo apie 200 žymių svečių. Atsilankė 21 senatorius ir 41 parlamento narys, jų tarpe 
ir senato pirmininkė Renaud Lapointe, bei ministerio pirm, pavaduotojas Mitchel Sharp. 
Dalyvavo ir visi trys baltiečių konsulai. Pagrindinė vakaro tema buvo prof. dr. Romo Vaštoko 
kalba ‘'Baltiečių pasiekimai Kanadoje per 25 metus”. Nuotraukoje vakarienės metu prie stalo, 
iš kairės: senato pirm. Renaude Lapointe, Lietuvos gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas ir 
Kanados Estų pirm. V. Petersoo.

dabrinį ženklą, kun. P. But
kus ir visų organizacijų 
vardu Sydnėjaus Apyl. pir
mininkas K. Stašionis, buvo 
perskaityta gausybė raštiš
kų sveikinimų, tarp kurių 
koviečiai ypatingai vertina 
savo bendravardžio "Kovo” 
klubo iš Hamiltono, Kana
dos pirmininko Kazio Ba
rono atsiųstą nuoširdų svei
kinimą. Baigiantis oficialiai 
daliai, kovietes merginos be 
užmokesčio išdalino sve
čiams šampano bonkas ir, 
pirmininkui paprašius, vi
sas pustūkstantis svečių 
griausmingai sugiedoj si
dabriniam jubiliatui "Ko
vui "Ilgiausių metų".

Labai x gerą programą 
išpildė mūsų kylančios 
"žvaigždės" dainininkės ir 
buvusios kovietės krepši
ninkės Gražinos žigaitytės 
grupė, susidedanti iš: p.p. 
Bitinienės, Maksvytienės, 
Antanaitienės, Reisgienės, 
Maksvyčio ir Gako. Ypatin
gai ir išskirtinai gera yra 
pati G. žigaitytė, kuri, per
ėjusi į profesionales daini
ninkes, meno laiptuose ky
la labai greitai. Pats baliuą 
praėjo labai gerai ir įspū
dingai, Sydnėjaus lietu
viams palikdamas nepa
mirštamą įspūdį ir tuo pa
čiu suteikdamas daug vil
čių, kad šis didžiulis "Ko
vo" klubas, sujungęs, ypa
tingai daug mišrių šeimų ir 
jų vaikų, dar ilgai galės 
klestėti, ginan tlietuviškas 
sportines tradicijas ir Kovo 
žaliąsias spalvas.

Beveik visą kovo mėnesį 
Bveiek visą kovo mėnesį 

Adelaidėje vyksta didžiulis 
"Adelaidės Meno Festiva
lis”, kuriame dalyvauja žy
mus ir garsūs pasauliniai 
rašytojai, poetai, drama
turgai, dainininkai, meni
ninkai ir kt. Kiekvieną die
ną yra rengiami koncertai, 
spektakliai, rečitaliai, kai 
visose Adelaidės meno ga
lerijose vyksta meno paro
dos ir kt.

Be visų kitų svečių, šia

me festivalyje dalyvauja 
ir Adelaidės lietuviai, kai 
Lietuvos vėliava, šalia ki
tų valstybių vėliavų, di
dingai plėvesuoja didžiau
sioje King WiIIiam gatvė
je. Taip pat, tautiniais mo- 
tyviais paruoštas standar
tas — vėliava, puošia įėji
mo vartus į Adelaidės uni
versitetą. Paskiri lietuviai 
dailininkai dalyvauja įvai
riose meno parodose. Į šį 
meno festivalį, oficialiai pa
skelbiant ir australų spau
doje "The Advertiser", "Fo- 
cus" ir "Exhibitions", yra 
įtraukta ir Adelaidės Lietu

AUKOKITE TAUTOS FONDUI
Prašome iškirpti ir pasiųsti su Jūsų auka.

Lietuvai ir pavergtai lietuvių tautai gelbėti aukoju $................

Vardas ir pavardė ..........................................................................

Pilnas adresas .................................................................................

Aukas prašau siųsti:
Lithuanian National Foundation, Ine. 
64-14 56th Road
Maspeth, N. Y. 11378

NURSING SERVICE
Immediate Full and Part-Time positions for 

RNs and LPNs
3-11 AND 11-7 SHIFTS

ICU and MED./SURG. Division 
RICHMOND HEIGHTS 
GENERAL HOSPITAL 

27100 Chardon Road
Richmond Heights, Ohio 

216-585-5500 ext. 205
An Equal Opportunity Employer

(18-20)

DAIRY MECHANIC
Sealtest, a Division of Kraftco is seeking an individual 
familiar with automatic filling and packaging eųuipment, 
conveyors, pumps and other related duties. Familiarity with 
welding eųuipment including stainless steel fittings. City of 
St. Louis Stationary Engineer’s license a plūs.

Excellent salary and benefits 
Make application Monday-Friday, 8-11 A. M.

SEALTEST
2001 Chestnut Street 
St. Louis, Missouri 

An Equal Opportunity Employer M/F

vių Muziejus-Archyvas, va
dovaujamas M. Rudzensko, 
kurį aplanko daug svečių iš 
kitur. Tautinių šokių grupė 
"Žilvinas” dalyvavo "Ade
laide Folklorio Society" 
koncerte ir didžiuliame Ro- 
yalty teatro koncerte, paro
dydami mūsų gražiuosius 
tautinius šokius.

šie Adalaidės meno festi
valiai jau virto tradiciniais, 
sutraukdami ne tik vieti
nius, bet ir daugybę meno 
mėgėjų iš kitur, kas ir lie
tuviškiems pasirodymams 
duoda labai didelę vertę.
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ANTANAS GRINIUS

Detroito lietuviai
DIRVOS 60 METŲ 

SUKAKTIES 
PAMINĖJIMAS

Dirvos 60 metų sukakčiai, 
paminėti s. m. gegužės 23 
d., sekmadienį, 12:30 Lie
tuvių Namuose įvyks aka
demija, koncertas ir pietūs. 
Smulkesnė programa bus 
pranešta vėliau. Detroito ir 
apylinkių lietuviai kviečia
me gausiai dalyvauti. Ren
gia ALT S-gos Detroito 
skyrius.

DLOC SUSIRINKIMAS
Detroito Lietuvių Orga

nizacijų Centro susirinki
mas įvyko balandžio 11 d. 
Šv. Antano parapijos patal
pose. Susirinkimą atidarė 
vicepirmininkė Elžbieta 
Paurazienė ir jam pravesti 
pakvietė Juozą Lesčinską. 
Atsistojimu pagerbti mirę 
nariai. Mandatų sąrašus 
perskaitė sekretęrius Sta
sys šimoliūnas. Dalyvavo 24 
asmenys ir atstovavo 20 or
ganizacijų. Metų veiklos 
pranešimus padarė: pirm, 
adv. Rimas Sakis-Sukaus- 
kas, vicepirmininkė Elžbie
ta Paurazienė ir sekr. Sta
sys šimoliūnas. Iždininko 
Antano Sukausko pinigų 
apyskaita buvo patiekta 
raštu. Pranešimai buvo pri
imti ir valdybai už gerai at
liktą darbą pareikšta padė
ka.

Revizijos komisijos aktą 
perskaitė Vincas šarka. Me
tų laikotarpyje turėta: pa
jamų su praėjusių metų li
kučiu $8,065.71, išlaidų 
$3,910.17 ir kasoje 4,155.54. 
Iš esamų kasoje pinigų bus 
pasiųstos Vasario 16 minė
jime surinktos aukos ALT. 
Aktas priimtas.

Bernardas Brizgys kalbė
jo pavergtų tautų ir tauty
bių komiteto vardu. Paverg
tos tautos bendromis jėgo
mis rengia festivalius ir 
demonstracijas, o tautybių 
komitetas rūpinasi politi
kos ir kultūriniais reika
lais.

Iš tautybių posėdžio įvy
kusio Ųansinge kovo 11 d. 
pranešimą padarė dr. Algis 
Barauskas. Jo pasakymu, 
mes esame maži ir mažai 
kas mūsų reikalais rūpina
si. Daugiausia kalbama apie 
juodžius ir indėnus. Buvo 
kalbėta ir etninių grupių 
mokyklų ir senelių reika
lais. Gubernatorius Milli- 
ken mums pataria įsijungti 
į partijas ir per jas kelti 
savo reikalavimus. Mums, 
žinoma, toks jo pasiūlymas 
buvo nepriimtinas. Į naują 
valdybą išrinkta: adv. Rit
mas Sakis-Sukauskas, dr. 
Algis Barauskas, dr. Kęstu
tis Keblys, Elžbieta Paura
zienė, Saulius Kaunelis, 
Stasys šimoliūnas, Bernar

das Brizgys, Alfredas Ku
likauskas, Jonas Maršalko- 
vičius ir Antanas Sukaus- 
kas.

Į revizijos komisiją iš
rinkti: Marijonas šnapštys, 
Juozas Lesčinskas ir Kazys 
Saudargas. Susirinkimas pa 
vedė valdybai, jei Algis Za- 
parackas kreipsis, remti jo 
kandidatūrą į kongresą. 
Valdyba išrinkta stipri. Jo
je yra aukštą mokslą bai
gusiųjų, jaunimo ir subren
dusių. Įvairių įsitikinimų ir 
pakraipų. Sėkmės naujajai 
valdybai.

★
Berkley K. & L. Custom 

Service Inn. New Yorke ap
siėmė Wayne Statė Univer- 
site Lietuvių kambario sie
nų paveikslais išdekoravi- 
mą. Pagal jiems pristatytus 
pavyzdžius, jie ten padarys 
atitinkamus paveikslus ir 
išdekoruos kambario sienas. 
Visus tuos darbus tvarkys 
toj firmoj dirbantis lietuvis 
Vytautas Augustinas.

★
Dariaus ir Girėno klubo 

susirinkime įvykusiame ba
landžio 11 d. Lietuvių .Na
muose išrinkta tokia klubo 
valdyba: pirmininkas — 
Mykolas Kizis, vicepirmi
ninkas — Justas Pusdešris, 
sekretorius — Marijonas 
šnapštys, iždininkas — Pet
ras Bliūdžius, Finansų sekr.
— Antanas Norus, ūkio ve
dėjas — Vincas Lorentas ir 
administratorius Bronius 
Tatarūnas. Maršalkomis iš
rinkti: Feliksas Blauzdys ir 
Antanas Vaitekus.

Pradedant gegužės mėn. 
klubo svetainė savaitėje bus 
atidaryta tik 4 dienas: 
pirmadienį nuo 3 vai. ir 
penktadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 12 vai. ir 
bus atidaryta iki svečiai iš
siskirstys namo, bet neil
giau kaip kad nustatytą 
įstatymais.

★
Kovo 28 d. LB susirinki

me išrinkus j apylinkės val
dybą 6 naujus narius val
dyba pareigomis pasiskirs
tė taip: Jaunius Gilvydis — 
pirmininkas, Vacius Lelis
— vicepirm. kultūros reika
lams, Janina Udrienė — 
vicepirm. švietimo ir jau
nimo reikalams, Mindaugas 
Gilvydis — sekretorius, Al
fonsas Juška — iždininkas, 
Jonas Gaižutis — informa
cijos vadovąp, Eleonora Gri
gaitienė — valdybos narė 
specialiems reikalams, Da
nutė Mičiūnienė — valdy
bos narė kultūros reika
lams, dr. Algis Barauskas
— narys kultūros reika
lams, Stasys Garliauskas — 
seniūnų vadovas ir Alfredas 
Raguckas — valdybos na
rys.

Į Michigano apygardos

DM lill M. SUKAKTIE MINĖJIMAS 
DETROITE

1976 m. gegužės 23 d., sekmadienį, 12 vai. 30 min. p. p., 
LIETUVIŲ NAMUOSE, 3009 TILMAN G-VE, DETROIT, MICH.
Programoje:

ALEKSAS LAIKŪNAS — žvilgsnis į ateitį pro Dirvos sukaktį; 
VYTAUTAS ALANTAS — Aktuali dienos tema; 
WINDSORO MERGAIČIŲ KVARTETO "AUŠRA" koncertas; 
PIETŪS.

Įeinant aukojama.
Minėjimą rengia ir visus kviečia dalyvauti.

AMERIKOS LIET. TAUTINĖS S-GOS 
DETROITO SKYRIUS

DETROITO LIETUVIU AUKOS 
VASARIO 16 PROGA

Vasario 16-sios minėjime, 
kur suruošė Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centro 
Valdyba 1976 m. vasario 15 
d. Lietuvių Kultūriniame 
Centre Southfielde, Mich., 
Lietuvos nepriklausomybei 
atstatyti surinkta aukų 
3,503.00 dol. Rinkliavai va
dovavo DLOC Valdybos vi
cepirm. Elžbieta Paurazie
nė, kuriai talkino: K. Gri
cius, G. Vilkienė, V. Lelis, 
E. Bulotienė, A. Sukauskas,
R. Ražauskienė, V. Staškus, 
A. K. Balukai, S. Kaunelie
nė, I. Laurus, K. Ražauskas 
ir A. Andriušaitiis. DLOC 
valdyba nuoširdžiai dėkoja 

suvažiavimą išrinkti šie at
stovai: E. Skiotys, V. Kut- 
kus, J. Mikaila, A. Rugie
nius, N. Udrys, A. Darnu
sis, V. Petrulis, G. Balanda, 
B. Brizgys, V. Černiauskie
nė, I. Sventickaitė, V. Ru
gienius, D. Gilvydienė, J. 
Gruzdąs, K. Keblys, V. Ta
mošiūnas, V. Memėnas, R. 
Selenis, S. Smalinskas, A. 
Sukauskas, A. Šukys, A. 
Vėlavičius, V. Urbonas, Jo
nas Urbonas ir V. Memėnie- 
nė. Pavardes surašytos pa
gal surinktų balsų daugu
ma.

★
Iš Michigano apygardos į 

JAV 8-ją tarybą bus ren
kami šeši kandidatai iš pa
siūlytų šių asmenų: J. Gil- 
vydžio, V. Jonaičio, V, 
Kutkaus, A. Rugieniaus, R. 
Selenio, I. Sventickaitės, A. 
Šukio, N. Udrio ir J. Ur
bono.

Balsavimai įvyks balan
džio 24 ir 25 d. šiose būsti
nėse: Kultūros Centre ba
landžio 24 d. nuo 5 iki 8 v. 
v. ir balandžio 25 d. nuo 9 
iki 2 v. p. p. Lietuvių Na
muose balandžio 24 d. nuo 
2 iki 5 v. v. švento Antano 
parapijos mokykloje balan
džio 25 d. nuo 9 iki 2 v. p. p. 
švento Petro parapijos sa
lėje balandžio 25 d. nuo 9 
iki 2 v. p. p.

★
Lietuvių Tautinių šokių 

ansamblio "šilainė” tėvų 
komitetas balandžio 24 d. 
Kultūros Centre rengia ba
lių.

aukų rinkėjams, o ypatin
gai dosniems aukuotojams.

Aukojo: po $100 — P. P., 
dr. V. Dargis, Chicago, III.

Po $50 — B. Norkūnas, 
V. žebertavičius, dr. P. V. 
Šepetys.

$40 — A. Dagilis.
$30 -— M. A. Klimkaičiai.
Po $25 — V. G. Ankai, 

dr. V. Mileris, LB Detroito 
apylinkė, A. B. Sukauskai, 
dr. G. L. Petersonai, S. S. 
šimoliūnai, dr. O. V. Vaitai,
S. Bartkus, J. T. Kavalaus- 
kai, A. Končius, G. Balan
da, A. E. Misiūnai, Dariaus 
Girėno Klubas.

Po $20 — dr. A. B. Ba
rauskai, adv. R. Sukauskas- 
Sakis, XX, Detroito Ateiti
ninkai, S. V. Urbonai, V. 
Kudrotienė, J. E. Baubliai, 
K. J. Bagdonai, J. M. Kriš
čiūnai, I. A. Lukai, J. R. 
Mikailai, B. O. Brizgiai, 
SLA 200 kuopa, L. Gruno- 
vas, B. ir dr. B. Girniai, J. 
Mačiulaitis, E. Tamašaus
kienė, A. Stankiūtė, P. Ba- 
nonis Sr., L. J. Pečiūrai, S. 
E. Lungiai, L. E. Kutkai, 
P. Balandienė, A. S. Vasu- 
liai, J. M. Vaitkūnai Sr., J.
C. Balsiai, F. Blauzdys, J. 
J. Černiauskai, K. Nausė
das, S. E. Garlauskai, S. 
Vilkas, A. Norus, J. D. Gil- 
vydžiai, V. Staškus, A. B. 
Zakarkai, J. Petrauskas, 
SLA 352 kuopa, F. Motuzas,
O. Norvilienė, A. Burokaus- 
kas.

Po $15 — C. O. šadeikai, 
J. M. Kūrai, E. Kaustekliai, 
J. Mikaila, A. E. Juškai, B. 
Burba, J. G., A. E. Jodins- 
kai, A. R. Vaitiekaičiai, J. 
Nesavac, J. J. Mikulioniai,
J. P. Gaižučiai, kun. V. 
Krisčiūnevičius, A.L.I.A.S. 
Detroito skyrius.

$12 — J. G. Rimkūnai.

Po $10 — V. Tamošiūnas,
K. Sragauskas, A. K. And- 
rūšaitis, J. Jasevičius, B. G. 
Valiukėnas, Moterų S-gos 
54 kuopa, P. B. čečkai, O. 
Plienaitienė, A. Markuzytė, 
J. Preibys, A. V. Osteikai', 
N. Ward, Liet. Vyčių 79 
kuopa, O. Navasaitienė, J. 
J. Marsolkevičiai, J. O. Po- 
deriai, M. S. Narbutai, J. A. 
Duobai, K. O. Pakalniškai, 
S. D. žebraičiai, R. Garas, 

A. M. Bankaičiai, J. Mike- 
lavičius, P. A. Bukšnai. G. 
ir V. Vaškelvtės, P. M. Pol- 
teraičiai, V. L. Polteraičiai, 
A. Bagdon, V. Mickevičius, 
A. Pesys, T. B. čiunkai, L.
O. Seleniai, V. B. Atkočiū
nai, J. O. Kartis, J. O. Brie
džiai, V. šlikas, E. Jurgutie- 
nė, J. E. Bražiūnas, A. Rim
kus, A. V. Janušiai, J. V. 
Pleskus, A. Matulis, V. L. 
Mingėlai, A. E. Kaspučiai,
A. Gesius, A. Vaitėnas, A. 
Yankauskaitė, J. šepetys,
B. Beržankis, V. Radzevi
čius, kun. C. Simaitis, V. L. 
Urmanavičius, A. A. žie
das, J. A. Bagužiai, M. E. 
Baukys, E. E. Reklis, V. 
Slušnys, K. S. špakauskas,
J. M. Kinčiai, J. Raulickas, 
V. O. Valiai, J. Karpus, D.
L.K. Birutės Draugija, J.
S. Janulevičiai1, A. Rama
nauskienė, dr. A. Pakalnis,
K. K. Daugvydai, XX, A. 
A. Sukai, V. čižauskas, A. 
A. Leparskai, A. Rašytinis, 
J. O. Bartkai, J. M. Sajaus
kai, Liet. Kat. Susiv. 265 
kuopa, J. Murinas, A. M. 
Bajerčiai, P. E. Marčiukai- 
čiai, M. V. Tylai, O. Mažei
kienė, I. S. Kauneliai, A. S. 
Vainoriai, P. Stanionis, P. 
V. Balynai, R. A. Tamulio- 
niai, K. R. Ražauskai, S. 
Miltakienė, K. B. Mykolai
tis, P. Pace, V. A. Lėliai, Z. 
Sukauskas, K. D. Navasai- 
čiai, A. Armalis, J. Šimkus, 
V. Petrulis, L. Heiningas, 
E. Bulotienė, J. Bujauskas,
T. Vaitkūnaitė, K. Krisčiū- 
nevičienė, U. Udrienė, J. 
Miką, V. Rinkevičius, S. 
Blaskevičius, V. Perminąs, 
V. A. Patalauskai, V. V. 
šnapštys, N. S. Slyžiai, V. 
V. Memenąs, J. G. Asminas,
P. J. Putriai1, J. E. Jenec- 
kai, A. V. Pečiai, A. S. Gri
gaičiai, A. K. Balukai, V. 
Dailindą, A. E. Kvedaras, A. 
Sirvydas, J. O. Ragašiai', J. 
A. Jonynai1, Stasio Butkaus 
Šiaulių kuopa.

$8 — dr. S. Juzėnas.
Po $7 V. šnapštytė — 7 

metų, A. Webber.
Po $6 — V. L. Skrebu §- 

nai, A. J. Griniai, C. J. S.
Po $5 — J. O. šeputai, J. 

Daukaitė, G. Vilkas, K. Go
gelis, E. Paurazienė, P. C. 
Mikštai, A. Aštasaitis, K. 
Jurgutis, V. Laurus, M. 
Leipus, R. šnapštytė — 5

(Nukelta į 12 psl.)
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Detroito lietuviu aukos 
Vasario 16-tos proga

(Atkelta iš 11 psl.) 

metų, S. Bankauskas, J. Au- 
gaitis, S. D. Kaunėlis, S. 
Erlingis, A. Stonienė, A. 
Nasutavičius, A. Musteikis. 
B. O. Walls, C. Orentienė, 
U. Leleikienė, F. Olšauskai- 
tė, E. D. Jankai, V. A. Liū
gai, A. Bačkai, R. šadeika, 
S. Šadeika, J. E. Beganskai,
A. Russas, A. Dainas, K. 
Kupėtis, A. Butavičius, J.
B. Beržanskai, P. Petravi
čius, M. Juskis, A. Vasi- 
Įąuskienė, W. H. Mallen, E. 
Skiotys, D. Lesčinskas, Ant. 
Zaparackas, č. Stanulis, J. 
Švoba, A. Merkevičius, K. 
B. Kulikauskai. D. A. Mi- 
ciūnai, V. Jovaiša, B. V. Ne- 
verauskai, V. Jocys, V.K.L. 
Sąjungos Detroito Skyrius, 
J. šidagis, O. Vaikūnienė, 
dr. J. Kriaučiūnas, Toledo, 
B. O. Rūkšteliai, K. E. Jok
šai, A. Pusdešris, J. Kacevi
čienė, Z. Heiningienė, N. 
Girtautas, A. G. Rudžiai, K. 
J. Gl ičiai, J. Dunčia, V. V. 
Šarkai, K. čiuželis, K. Vei
kutis, J. O. Pusdešriai, F.- 
J. Kanapeniai, A. Kišonas, 
P. Televičienė, P. A. Bliū
džiui, A. Kezenienė, M. A. 
Petrauskai, M. A. Kunciaiį 
J. E. Radas, K. Urbšaitis, 
A. Kavalas, A. Simonaitie- 
nė, A. Vaitiekus, E. Gilvy
dienė, J. Z. Baužai, S. Dry- 
žienė, J. V. Panavai, B. Na
vickas, S. Miliesius, A. Vit
kauskas,-C. J. Naumai, A. 
Nakas, J. Jurkūnienė, M. 
Balčiūnas, A. Brazauskas.

$4 — M. E. Bogutai.
Po $3.00 — S. Dovtortie- 

nė, V. Brokas, J. Rutkaus
kienė, H. A. Dūdai.

Po $2 — R. Francisco, M. 
Jackson, P. A. Budrikai, R. 
Janšauskas, A. Milmantie- 
nė, F. Lakomy, M. O. Aba
rius, XX, S. Gladkauskienė, 
J. J. Belickai.

Po $1 — N. J. Udriai, A. 
Mameniškis, M. Vale, dr. V. 
Pakalnis.

50 c. — Brokas.
DLOC Valdyba

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

Išeivijos lietuviukų Odisėja... (7)

Kongreso lakštingala
liratė Statkutė - de Rosales

TEATRO SAN MARTIN

— Gruodžio 26 dieną sto
vykla užsidarė. Išvykome 
mašinomis ir autobusais į 
Buenos Aires miestą, kur 
mums buvo duotas laisvas 
popietis susipažinimui su 
miestu.

— Mes važiavome su sa
vo forduku, — pasakoja 
Aras. — Netoliese, savo ma
šinoje, važiavo vienas kon
greso organizatorių, akty
vusis Viktoras Barzdžius. 
Staiga žiūrime, kad jis pa
suko iš plento Į laukus ir 
leidžiasi per pievą. Jo grei
tis sumažėjo, mašina susto
jo. Viktoras išlipo išbalęs. 
Jo mašinos stabdžiai nevei
kė, buvo išbėgusi stabdžių 
spaudimo alyva. Mašinoje 
sėdėjo šeši žmonės. Jei ne 
Viktoro orientacija ir geras 
vairavimas, būtų galėjusi 
įvykti didelė nelaimė.

— Buenos Aires mieste 
mūsų pirmas pirkinys buvo 
nauja gitara, vieton tos, ku
rią mums pavogė Columbi- 
joje. Pirkome padangas, ke- 

.lias mašinos dalis, naują 
jungiklį. Visi apsipirkome 
smulkiais odos išdirbiniais.

— Iškilmingas kongreso 
atidarymas įvyko San Mar- 
tin teatre, žmonių buvo su
sirinkusi daugybė, teatras 
buvo ^sausakimša prigrūs
tas publikos. Atidarymas 
įspūdingas. Mes žinojome, 
kad Buenos Aires mieste 
gyvena daug lietuvių, bet 
negalvojome, kad ten esa
ma tokios didelės lietuvių 
kolonijos.

— Tiesiai iš teatro visi 
važiavome į prieplauką ir 
visi drauge išplaukėme lai
vu į Montevideo miestą. 
Laivas buvo pilnas lietuvių 
— kongreso dalyvių, sve
čių: visokio amžiaus, viso
kio plauko savieji, kalboms, 
dainoms, šokiams, juokams 
nebuvo galo. Mes irgi įsi- 
grūdome į laivą su savo 
"arkliuku”. Aplink girdėjo
me daug pagirimų Argenti

TOUR TO tI<E 
"Old Wd"

JULY12-26-1976
Visit Finland. Entrancing Northern 
Land of Lakęs - and then fly to The So- 
viet Union. Stop first at The Palace City 
of Leningrad, famous for its fabulous 
Hermitage Art Museum. Then corrtinue 
to charming Lithuania, visiting the me- 
dievai cities of Vilnius and Kaunas. 
Next by jet to Russia's capital city of 
Aio$cow with its mas-

HELSINKI-LENINGRAD 
LITHUANIA 

MOSCOW — VIENNA

sive Red Square and 
the unique Kremlin. 
On then to Vienna, 
glittering, imperial 
capital of Austria for 
a romantic two day 
stay.
The tour will be escorted 
by Mr. Edward Budelis

I Please send me more information
| on:________________
| Name-------------------------------------
| Address______________ _____

\
I
I
I■

Thomas Cook, Ine.
313 N Charles St. 
Balto. Md. 21201
Phone: (301)837-3100

F»r Information 
contact

Mr. Cdward Ivdolic 
(301) 74J-4342

Thomas 
Cook

The trusted name m travel. Everywhere.

nos lietuviams, suruošu- 
siems puikią stovyklą, kon
greso atidarymą ir šią ke
lionę laivu.

URUGVAJAUS LIETAU-
VIŲ NUOŠIRDUMAS

Urugvajaus sostinėje 
Montevideo dauguma mūsų 
buvo apgyvendinti lietuvių 
šeimose, ši antroji kongre
so dalis buvo skirta menui: 
parodos, talentų vakarai. 
Jaunimas man pasakoja, 
kad jiems patikusi nuotrau
kų paroda, jie man mini 
dainuojančias "Žibutes”, iš
vardina gana daug žadantį 
nemažą mūsų jaunų talentų 
skaičių.

Nežiūrint to. atrodo, kad 
didžiausias įspūdis iš vieš
nagės Urugvajuje buvo ki
tokio pobūdžio:

'— Kai susitikome pirmą 
karta, veik visų atstovų pa
grindinė kalbos tema buvo 
Urugvajų palietusi nežmo
nišką infliacija. Mus sukrė
tė aukštų kainų ir žemų al
gų palyginimai: matėme, 
kad net pasiturinčios šei
mos yra priverstos gyventi 
dieną iš dienos, jų sutaupos 
nuėjo niekais, jų perspek
tyvos pagerinti savo gyve
nimo sąlygas yra lygios nu
liui.

— čia ne vien Venezuelos 
jaunimo nuomonė, o bend
rai, visi suvažiavusieji pa
našiai kalbėjo. Spėjome, 
kad mūsų apgyvendinimas 
sudarė kiekvienai šeimai 
labai didelę materialinę naš
ta, stebėjomės, kad nie
kas iš šeimininkų ne tik
tai nesiskundė, bet rodė 
mums didžiausią nuoširdu
mą, stengėsi mus kuo ge
riausiai priimti. Negaliu 
visų mus priėmusių šeimų 
išvardinti, tačiau galiu pa
sakyti, kad jos visos davė 
tiek, kiek JAV-se, algos ir 
pirkimo galios proporcijas 
išlaikant, tektų matuoti 
tūkstančiais dolerių per šei
mą.

Apie Argentinos ir Urug
vajaus lietuvius palietusią 
infliaciją jau buvau girdė
jusi. Ta proga užklausiau:

— Ar kongreso metu ne
buvo iškelta mintis, kad Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nė ar Balfas galėtų pasko
lų ar darbo kontraktų bū
du sudaryti norintiems iš 
Urugvajaus ar iš Argenti
nos išvažiuoti lietuviams 
tinkamas sąlygas? Juk in
fliacija yra tokia, kad tų 
kraštų valiutos nebetinka 
nė paprasčiausio kelionės 
bilieto išpirkimui.

Jaunieji abejodami krato 
galvas. Jie nežino, ar tokios 
kalbos su P.L.B. pirminin
ku būta kongreso metu.

— Venezueloje vyrauja 
įsitikinimas, kad Urugva
jaus antros ir trečios kar

tos lietuviukų tarpe yra ne
mažas skaičius kainuojan
čių? — vėl klausiu.

— Mes matėme tiktai ne
paprastai širdingą mūsų 
priėmimą, tiek grynai lie
tuviškų, tiek mišrių šeimų 
tarpe.

— Labai malonų vakarą 
praleidome Lietuvos Kon
sulo Anatolijaus Grišono 
namuose, kur buvo suruoš
tas kongreso dalyviams 
skirtas priėmimas.

— Kai reikėjo išvažiuoti, 
su montevidiečiais lietu
viais, ir ypač su mus pri- 
ėmusiomis šeimomis, atsi
sveikinome susijaudinę.

TRYLIKMETIS 
TALENTAS

Kiekvieno važiavusių iš 
Venezuelos klausiu, kas ta
lentų vakarų metu padarė 
didžiausią įspūdį. Maniau 
giausianti tiek atsakymų, 
kiek buvo atsakinėto jų, o 
čia visi lyg susitarę man 
minėjo vieną ir tą patį as
menį: jauną, 13-kos metų 
argentinietę mergaitę, ma
žai kalbančią lietuviškai, 
bet esančią lietuvių kilmės. 
Ji dainavusi lietuviškas ir 
kelias ispaniškas dainas, 
pati sau akompanuodama 
gitara.

— Jos balsas labai gra
žus, o išpildydavo lietuviš
kas dainas taip, kad publi
ka sustingdavo klausyda
ma. Salėje buvo galima iš

girsti musę skrendant — 
aiškina man Angelytė.

— Ji turi didelį talentą, 
— rimčiau prideda Aras.

— Ar ji mokosi dainavi
mo? — klausiu.

— Ją mokina jos mama 
ir tėvelis.

— Ar nėra sąlygų įstoji
mui j konservatoriją ar nė
ra noro? — vėl klausiu.

— Jaunieji suabejoja. Jie 
žino tiktai tiek, kad mer
gaitė nepaprastai gražiai 
dainavusi, visus žavėjusi.

— Koks yra tos jaunutės 
lakštingalėlės vardas?

— Adriana Jocytė.
(Bus daugiau)

• Dail. Romas Viesulas 
buvo pakviestas būti vieno 
asmens jury komisijoj at
rinkti dviejų dimensijų me
no darbams metinėje South 
Carolina valstybės meno pa
rodoje. Į šią kategoriją įėjo 
tapyba, grafika ir piešiniai. 
Dailininkas taip pat turėjo 
rekomenduoti So. Carolina 
valstijos Meno Komisijai, 
kurie parodos darbai turi 
būti perkami So. Carolina \ 
valstybės kolekcijoms. Tos 
pačios parodos skulptūros ir 
taikomosios dailės jury bu
vo Paul Smith, Musseum of 
Contemporary Crafts, New 
Yorke, direktorius.

DIRVOS ADRESO 
REIKALU

Primename, kad Dirvai 
įsikūrus laikinose patalpo
se (6116 St. Clair A ve.),, 
greitesniam pašto pristaty
mui adresas lieka tas pats: 
DIRVA, P. O. Box 03206, 
Cleveland, Ohio 44103.

PAPER MILL SUPERINTENDENT
AND MAINTENANCE ENGINEER

NITF.C Paper Corp., Niagara Falls, N. Y., is seeking a tissue mill 
superintendent and a coated mill maintenance eng. to meet expanding 
needs. These positions represent an outstanding opportunity for an 
indtvidual with solid experience in the tissue mfg. area & coated paper 
maintenance field. Exceptional salary, exc. benefit program & profit 
sharing participation.

PLEASE WR1TE OR CALL:
Lloyd C. Morton, V. P., Industrial Relations

NITEC PAPER CORPORATION
4001 Packard Road,

Niagara Falls, New York 14302
1 (716) 285-3681 or 1 (716) 754-7868

HELP WANTED
Due to rapid expansion program we immediately need ad- 
ditional people for mushroom harvesting. We will pay you 
$2.00 per hr. for the first week whiIKyou train, then you 
will receive 52 cents for 10 lb. basket. Our har esters are 
presently earning $2 to $4.00 per hr. We also work a 7 day 
work week with each person having every 4th day off. This 
is full time permanent work and you vvill be covered by our 
group insurance program. Apply in person daily 8-5 at 
Valmeyer Personnel Office, 20 min. from JB Bridge.

CASTLE & COOKE FOODS
VALMEYER, ILL.

618-935-2295 or 2282
An Equal Opportunity Employer

(17-19)

WANTED EXPERIENCE
SIGN PAINTERS 

PATTERN PERSON
AND

ERECTION MEN
STEADY WORK FOR QUAL1FIED SOBER MEN. 

TOP SALARY AND BENEFITS. CALL: WR1TE OR APPLY 

MOORE SIGN CORP.
P. O. BOX 748 

CHESTER. VA. 23831 
8O4-748-S836

(14-20)
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LIETUVIU IMIGRACIJOS
ISTORINIAI TURTAI

Aurelija Balašaitienė

Emigracija -- tai dvidešim
tojo šimtmečio modernus 
‘tautų kilnojimasis’, į kurio 
sūkurį patekome ir mes, 
gintarinio Baltijos pajūrio 
vaikai, pasitraukę iš savo 

z gimtojo krašto, nešini kūry
bine jėga, stipriu savisaugos 
instinktu ir senos lietuviš
kos kultūros pasėliais, ieško
dami galimybių gyventi nor
malų laisvų piliečių gyveni
mą. Ne duonos kąsnio ieško
jimas ištrėmė mus iš mūsų 
gimtosios pastogės, nei ge
resnio gyvenimo pažadai ar 
viltys, bet galinga likimo ran 
ka, savavališkai apsprendusi 
milijonus mirčių ar gyveni
mų. Savaime suprantama, 
kad asmeniškos kovos už bū
vį surakinti, per ištisus de
šimtmečius tik pripuolamai 
susiburdami ir tuo būdu su
kurdami lietuvių imigrantų 
visuomenę Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse, mes netu
rėjome nei progos, nei laiko, 
nei sąlygų chronologiškai 
užfiksuoti mūsų imigracijos 
istorinius faktus, užvesti 
metraščius, sudarinėti statis
tikas. Vieno ar kito asmens 
palėpėje trūnyja laiko malo
nei pasmerkti laiškai, doku
mentai, brošiūros, progra
mos, organizacijų archyvai, 
iš kurių, kaip iš smulkių mo
zaikos šukelių, išryškėtų mū 
sų imigracijos istorija ir mū
sų įsikūrimo Amerikoje so
cialinis, ekonominis bei kul
tūrinis veidas. Neturėtų bū
ti klausimo dėl tokios istori
jos reikalingumo, net jau 
vien dėl to, kad ‘neišnyktu- 
me kai dūmas, neblaškomas 
vėjo’, sutirpę iškraipytų sta
tistikų skiltyse, tuo labiau, 
kad mūsų buvimas laisvame 
pasaulyje yra pateisinamas 
tik tada, kad, pajutę savo jė
gą skaičiumi ir intelektu, ga
lėtume įtakoti pasaulio galy
bes Lietuvos išlaisvinimo ir
mūsų tautos gyvybinėje 
kovoje. Į mūsų gyvenimą 
laisvėje turime žiūrėti ne 
kaip į savaime suprantamą 
privilegiją, bet kaip į parei
gą išlikti gyvais ir stipriais, 
kad mūsų kova būtų vaisin
ga ir vieninga, surišta vienu 
pagrindiniu tautos laisvės ir 
gyvybės idealu.

Kaip jau viename iš anks
tyvesnių savo straipsnių aš 
bandžiau pristatyti mūsų vi
suomenei profesoriaus dr. 
John F. Cadzow asmenybę, 
čia psistengsiu supažindinti 
skaitytojus su jo darbu, ku
riam yra reikalinga visų mū
sų talka ir materialinė bei 
moralinė parama.

Gilus mūsų tautos ir vals
tybės istorijos analistas ir ži
novas, jis nepasitenkina 
vien turimais įvairių šaltinių 
istoriniais faktais ir yra pasi
ryžęs rašyti dvi istorijas: 
mūsų tautos ir valstybės 

istorija dabarites įvykių švie 
soje, ir pilną mūsų imigraci
jos istoriją, kurios iki šiol ne
turime. Jo lietuviškos nuo
taikos ūkyje, Kento univer
siteto artumoje,kuriame yra 
gaminama ‘Gintaro’ obuolinė 
sunka (apple cider), ir kurio 
vaismedžių sodas šią vasarą 
pasipuoš iškaba ‘Gediminas 
Orchards’, randame neįkai
nojamos vertės dokumentų, 
kurių chaose jis pradeda ras
ti tvarką, sistemą ir logišką 
mūsų imigrantinės visuome
nės grandį.

Atskirame kambaryje, ku 
rio sienos iki pat lubų per
krautos lietuviškais leidi
niais, vargu begalima būtu 
išskaičiuoti leidinius, kuriuo
se randasi mūsų istorija. Vie 
noje sienoje koncentruojasi 
grožinės literatūroš leidiniai 
ne vien iš paskutiniųjų de
šimtmečių, bet iš pačių se
niausių pirmųjų imigracinių 
metų Amerikoje. Šalia jų 
pilnas Lietuvių Enciklopedi
jos rinkinys, Lietuvos Įstaty 
mai, ir bene viena iš seniau
sių istorinių knygų apie lietu 
vius Amerikoje, išleista 
1899 metais Plymouth, Pa., 
pasirašyta Fr. Jonas vardu, 
‘Pirmieji lietuviai Ameriko

je’. 1915 metais išleista Rač
kausko ‘Tėvynė’ su lietuvių 
šeimų statistika, taip pat 
1925 metais Kaune išleista 
Gineičio ‘Amerika ir jos lie
tuviai’, yra tik keletas iš 
daugelio minėtinų leidinių, 
kurių neįkainuojama vertė 
byloja apie dr. Cadzow pa
stangas ir pasišventimą me
džiagai rinkti.

Priešingos sienos lentyno
je rikiuojasi mūsų imigraci
jos medžiaga, suskirstyta pa 
gal valstijas. Čia randame 
senas brošiūras apie lietuviš 
kų parapijų jubiliejus, anks
tyvųjų koncertų programas, 

Prof. John F. Cadzow asmeniškos lietuvių imigracijos į JAV 
istorinės medžiagos dalis. «

vaidinimus, ‘piknikus’ ... Pe
riodinės spaudos skyriuje 
turiu progos pavartyti ‘Ame 
rikos Lietuvį’, kurio Vasario 
28 dienos, 1907 metų nume
ryje randu įdomų straipsnį 
apie lietuvius studentus Val- 
paraiso universitete, kuria
me rašoma, kad lietuviai mo
kosi daugiau paties mokslo 
labui, negu ‘bizniui’. Taip 
pat 1896 metų Sausio 
mėnesio ‘Varpas’, * literatū
ros, politikbs ir mokslo mė
nesinis žurnalas, mane nutei 
kia sentimentaliai ir iškilmin 
gai, tarsi jo pageltusių pusią 
pių juodomis raidėmis į ma
ne būtų prabilusi Vinco Ku
dirkos dvasia.

Atostogų metu su savo šei 
ma keliaudamas, jis kiekvie
noje vietovėje sustoja, ieško 
damas telefonų abonenetų 
knygose lietuviškų pavar
džių, organizacijų, parapijų. 
Ypatingai įdomus radinys 
yra ‘mažiausia bažnyčia’ 
West Virginijoje, vadinama 
‘Our Lady of the Pines’. Iš 
lauko jos kvadratūra tėra 
24 x 12 pėdų, o iš vidaus gi 
16 x 11 pėdų. Tai nuostabausk 
paprastumo žavus pastatas, 
nelyg meilios rankos atsar
giai padėtas tankaus, veš
laus pušyno aikštėje, kurio 
išorinė išvaizda nenoromis 
kviečia nuvargusį turistą 
maldai, o vidus, papuoštas 
lietuvišku kryžiumi ir orna- 
mentasi, byloja apie seną, 
originalią nežinomų meninin 
kų kultūros lietuvišką kilmę. 
Altoriaus stalą dengia įmant
riais lietuviškais raštais į- 
austa staltiesė, austa Lietu
voje prieš 80 metų.

Bendrosios informacijos 
archyve randu ištisa eilę rim
tų leidinių medicinos, odon
tologijos ir kitų mokslo šakų 
srityse, parašytų lietuvių 
profesionalų, apie kuriuos 
mes, deja, nieko nežinome.

Bibliografinė medžiaga ap 
jungia literatūrą, muziką, 
Lietuvos Vyčių veiklos doku 
mentus, ir t.t.

Pagaliau viename spintos 
stalčiuje randasi jau sugru
puota imigracijos istorijai pa 
ruošta medžiaga, apimanti 
visas mūsų organizacijas, 
bendruomenę, politinę bei 
kultūrinę veiklą, spaudą ir 
informaciją. Ant spintelės 
viršaus ilsisi saulės spindu-

Prof. John F. Cadzow prie lentynos su katalogizuotais lie
tuviškais leidiniais Kent universiteto bibliotekoje.

lių glostoma, mūsų pirmo ir 
paskutinio prezidento A. 
Smetonos autentiška kaukė.

Lietuvių imigracijos istori 
jai kitų tautybių istorijų tar
pe yra skirta 180 puslapių, 
kuriuos dr. Cadzow užpildys 
bene tiksliausia ir tobuliau
sia informacija, ją rinkda
mas tiek iš rašytinių surink
tų šaltinių, tiek iš gyvų asme 
nų teikiamų žinių. Knyga 
vadinsis ‘Lithuanians in 
America and their Settle- 
ments in Cleveland’.

Kaip matome, jo darbas 
tiek savo apimtimi, tiek savo 
turiniu paruoš istorinį doku
mentą, kuris mus supažin
dins su mums mažai težino
mais, bet reikšmingais fak
tais ir tuo pačiu įamžins mus 
ateinančių kartų žiniai. Visi, 
kuriems mūsų išlikimas ir 
mūsų vaidmuo Amerikos gy
venime rūpi, turi atkreipti 
dėmesį į dr. Cadzow idealis

1976 metų Dirvos novelės
KONKURSAS

/
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: .1976 metų 
birželio 15 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 600 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais .neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus. i

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

tinį darbą, Vad ne tik paleng
vintume jam nešti to darbo 
naštą, bet ir savo moraline 
bei materialine pagalba duo
tume jam pajusti, kad jo dar
bą vertiname ir esame jam 
dėkingi.

Atskiru straipsniu bus 
informuojama apie Kento 
Universitete esantį lietuvių 
archyvą ir ateities perspek
tyvas.

WANTED JOURNEYMAN
OR

IST CLASS SKILLED 
ALL AROUND MACHINISTS 

IST & 2ND SHIFT 
Wilh Job iihop experience be able to 
sėt up work from blue prints & close 
tolerance.

ALSO
MACHINE SHOP FOREMAN

FOR NIGHT SHIFT.
Mušt be familiar with job shop oper_ 
ation Permanent positions for right 
men. Excellent company benefits. 
V/ages open.

CAL OR SEND RESUME TO: 
SUPERIOR MACHINE CO.

P. O. BOX 3258 
FLORENCE, S. C. 29501 

803-662*1042 
f 15-20)
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Clevelando tautybių laikraščių leidėjai su demokratų^kandidatu į JAV senatą James Stan- 
ton. Iš kairės: Norbert Kulas, Tony Kulas (Polish Kuryer), Jim Debevek (American Home), Ste- 
fan Deubel (Foreign Language Nevvspaper Service), James Stanton kandidatas j JAV se
natą, Edward Schneider (Saxon News Volksblatt), Robert Graul (Treasurer of A.T.S.) ir Zoltan 
Gombos (Szabadsag).

NAUJI SOCIETY CORPORATION VADOVAI

J. Maurice Strucken - Gordon E. Heffem

CLEVELANDIEČIU AUKOS 

VASARIO 16 PROGA
Po 50 dol. — A. Buknis, 

J. J. Kunevičiai, dr. I<. Pau- 
tienis, P. Razgaitis, dr. J. 
Stankaitis.

Po 30 dol. — J. Mačiulis, 
A. Maurutis, P. D. Miko
liūnai.

Po 25 dol. A. Alkaitis, A. 
Garka, V. Gruzdys, kun. B. 
Ivanauskas, dr. E. Juodė- 
nas, F. Lukas, J. N. Mockus, 
A. Pautienis, dr. V. Stan
kus, J. Švarcas.

35 dol. — dr. A. Martus.
21 dol. — A. L. Kazlas.
Po 20 dol. — VI Bložė, R.

I. Bublys, S. D. čipkus, K. 
U. Gaižutis, O. Geležiūnie- 
nė, A. Laikūnas, Z. S. Obe- 
leniai, P. A. Petraitis, S. 
Radzevičiūtė, M. Rudaitie- 
nė, E. R. šilgaliai, A. V. 
Tamulis, E. Unger.

Po 15 dol. — J. čyvas, J. 
DeRighter, Z. Gobis, V. Ja- 
nuškis, A. Karafelli, K. Ka- 
ralis, J. Rudžius, V. Ra- 
džius, M. A. Smelstoriai, M. 
Trainy, O. P. Žilinskai.

Po 12 dol. — J. Gudėnas, 
A. G. Karsokai.

Po 10 dol. — M. Aukštuo
lis, V. Bakūnas, J. Balba- 
tas, A. Balašaitienė, M. Bly
nas, R. Bridžius, V. O. če- 
pukaitis, Z. Dautartas, V. 
Degutis, kun. P. Dzegorai- 
tis, V. Geležiūnais, kun. A. 
Goldikovskis, E. įlenda, dr. 
S. Jankauskas, A. Jonaitis, 
dr. P. Jucaitis, S. Jurgaitis, 
A. Karklius, B. Karklius, R. 
E. Kašuba, A. Kavaliūnas,
J. Kizevičius, J. P. Klioriai,
H. Kripavičius, J. A. Kubi
liūnai, P. Kudukis, W. Kuz- 
man, A. E. Lūža, S. Ka
niauskas, L. S. Keženius, O. 
Mažeika, S. Mikalauskas, F. 
Modestavičienė, L. Nagevi
čius, B. E. Nainiai1, J. J. 
Naujokaičiai, A. Nevulis, K. 
Palubinskas, Z. Peckus, J. 
Petkevičienė, A. R. Petraus
kis, A. Rastauskas, V. Rut
kauskas, V. Samatauskas, 
J. Skavičius, B. Snarskis,
I. Stankus H. Stasas, V. 
Stimburienė, V. Stuogis, A. 
Styra, P. Tamulionis, K. 
Vaičeliūnienė, D. Vaičiūnas, 
R. Valodka, J. žemaitis, P. 
Zigmantas, R. A. Zorskai.

Po 7 dol. — V. Juodis, J. 
Juodikius, K. širvinis.

Po 5 dol. V. Benokraitis, 
B. Bernotas, J. O. Cijuns- 
kai, A. O. čiuprinskai, B. 
S. Garlauskai, I. Gatautis, 
V. Gecevičius, H. Idzelis, S. 
Ignatavičius, J. Jakštas, J. 
Kaklauskas, J. Kalvaitis, J. 
Krygeris, V. Kasakaitis, A. 
Kasperavičienė, I. Laurinai
tienė, J. Lepeška, V. Matu
lionis, K. Mažonas, J. Mig
linas, V. A. Miškiniai, A. P. 
Mulioliai, J. Naujokaitis, V. 
Petukauskas, J. Rastenis, J. 
E. šarkauskai, S. M. Slabo- 
kai, J. šlapelis, E. Stepas, 
V. Steponavičius, J. Taoras, 
V. B. Taraska, H. Tatarū- 
nas, V. Unguraitis, B. Urbo
navičius, A. Vedegys, J. Ve- 
lykis, J. Virbalis, V. žakys.

3.50 dol. V. Bačiulis. 3 
dol. — K. Balaišis. 2 dol. — 
I. Belzinskas, Mekeša ir V. 
Šukys. 1 dol. A. Vasys. Pa
laidų rasta 1,335 dol.

ALT Clevelando 
Skyriaus Valdyba

WELDERS
(ARC)

EXPERIENCE ONLY 
GOOD BENEFITS 

APPLY IN PERSON

REMKE 1NC.
28100 Groesbeck Hwy. 

Roseville, Michigan 48066 
(18-22)

FITTERS
PLATE AND STRUCTURAL FABRICATION

Growing company in the ajr and water pollution control 
fabrication needs experienced fitters who can read drawings 
and fabricate. Wages and fringe benefits over $7.50 per hr. 
No ceiling on wage rate.
Good opportunity for ųualified men. Company will help 
with r-elocation expenses.

ENVIRO-FAB
12540 Beech Daly Road,

Detroit, Michigan 
313-937-2000

An Equal Opportunity Employcr
(17-20)

EAST
• 406 Euclid Avė., 2d F. 781-3161
• Southgate, 5899 Warrens>ille, 

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

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

Lake Shore Blvd.
• Painesville 357-6129

The New JVlarket

OIL FIELD 
MACHINISTS 

IMMFDIATE OPENINGS FOR 
EXPERIENCED MACHINISTS. 

EXCELLENT WAGES 
AND

FRINGE BENEFITS 
Mu»t be wi)ling to relocalev Ali replies 

wil| be kept confidentlal.
For interview call, apply. or wrile: 

REBEL WELL SERVICE 
INC.

27OO E. PARK AVĖ. 
HOUMA, LA. 70360 

504-868-1430
An Equa] Opporlunitv Employer 

(15-21)

DEALER WANTS
ADDITIONAL 

MECHANIC
FOR THE PRESTIGIOUS 
MERCEDES-BENZ AND 

QUALITY PORSCHE-AUDI
Needs 2 technicienb for each auto- 
mobile, mušt be experienced. Movins 
expenses paid, good inccme for right 
man, 5 day work week. ideal tvorkin,; 
conditions. usual company benefits.

Call Collect Jimmie Ray 
504-926-7010

MILLER-TERRELL 
IMPORTS, INC.

Baton Rouge, Louisiana
E.o.E.

(17-18)

NURSES NEEDED
R. N.’s

L. P. N.’s
Immediate openings for qua)ified 
R. N.’s and L. P. N.’s in our Surgical 
Intensive Care and Recovery Roorn 
areas. Ali 3 shifts. Experience in 
Specialty areas preferred. Excellent 
working conditions and employee ben- 
efits, including, vacation. holidays, 
siek leave. long term disnbility, and 
life insurance, plūs shift and week 
end differential.

Contact the Nursing Service 
Office, Wesley Medical Center, 
550 North Hillside, AVichita, 
Kansas 67214. Phone 685-2151 
Ext. 7261.

An Eaual Opportunity Employer 
(18-19)

Society Corporation vienas didžiausių bankų Clevelande ir 
apylinkėse, turįs 81 skyrių, akcininkų susirinkime išrinko J. 
Maurice Struchen Chairman of the Board and Chief Executive 
Officer, o Gordon E. Heffem — President of the Corporation. 
Be to išrinko du naujus direktorius William H. Bricker ir 
Patrick S. Parker, bei perrinko kitus direktorius.

šios dienos grožio salionas 
su vakar dienos kainomis

Viskas vėliausios 
mados pas 

Andre Duval...
Patrauktus 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 t9QC
Styleset $3.45 from only

not $7.50 not $7.50

Blower Cut and Style $6.95
not $15

L’Oreal Perm
$12.50
not $17.50

Frosting $17.50
not $30 eup 

or 
cap

Sale of Beauty $7-87
Special — the famous 
Vita Perm, complete 
with _cut.

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 šeštadieni 50 c. daugiau

UntPcrm^'.’20
The great new wave 
that’s pre-programed 
for beautiful results 
everu time. $25 at 
most salons.

WEST
• Opposite Southland. 

845-3400
• Opposite Westgate.

333-6646
• North Olmsted,
• 777-8686
• Parmatown, 

881-6300
• Midway Mali, 

Elyria 321-5742 
I.orain 232-8020
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

Sol. BIRUTĖ ONA ALEK
SAITĖ šį savaitgalį atvyksta iš 
Bostono ir Clevelande vyks
tančioje ateitininkų metinėje 
šventėje atliks meninę progra
mą. Plačiau žiūr. skelbime.

RODYS ĮDOMŲ FILMĄ

Šį penktadienį, balandžio 
30 d. 8 v. v. Cleveland Hts. 
knygyno patalpose, 2345 
Lee Rd. įvyks lietuvių kon
servatorių susirinkimas ku1- 
riame bus rodomas filmas 
apie probolševikinių ele
mentų įtaką Amerikos di
džioje spaudoje ir televizi-

P1RMĄ KARTĄ CLVELANDE 
1976 m. gegužės 1 d., 7:30 vai. vak.

Solistės BIRUTĖS O. ALEKSAITĖS (sopranas)

KONCERTAS
DIEVO MOTINOS NUOLATINĖS PAGALBOS 

PARAPIJOS SALĖJE, 18022 NEFF ROAD.
Po koncerto — šokiai, grojant R. Strimaičio Orkestrui „Muzika”. Užkandžiai ir gėrimai. Įėjimas į 

koncertą ir šokius $5.00, $4.00 ir $3.00. Visi maloniai kviečiami atsilankyti. Rengia ATEITIES Klubas. 
Vietos numeruotos. Bilietus iš anksto galima užsisakyti: pas G. Ješmantienę tel. 692-3634, arba G. Vaičeliū" 
nienę tel. 464-9513.

joje. Po filmo seks vaišės. 
Lietuvių visuomenė malo
niai kviečiama dalyvauti.

• Sės. Ksavera Emilija 
šakėnaitė, pranciškonė, jau 
virš 12 metų dirbanti kata
likų misijoje Amazonės 
džiunglėse, viešėjo pas savo 
seserį Bronę Ežerskienę 
Clevelande.

Sės. Ksavera, prieš karą 
iš Lietuvos nuvykusi į 
Prancūziją, kur baigusi 
gailest. seserų kursą, kurį 
laiką dirbo Paryžiaus ligo
ninėje, o vėliau, vysk. Rev 
ir kun. dr. F. Bendoraičio 
įkalbinta išvyko į Brazili
jos džiungles, kur kun. Ben- 
doraitis vadovauja katalikų 
misijos ligoninei ir sės. 
Ksavera jam talkina, gy
dant indėnus.

• Genė Bernotienė, gyv. 
Clevelande, Dirvos atstaty
mo vajaus komiteto pirmL 
ninkui dr. V. Bložei įteikė 
auką 100 dol. Ačiū.

• Rūta Mekešaitė ir Vik
toras Degutis praeitą šešta
dienį, balandžio 24 d. su
kūrė lietuvišką šeimą. Su
tuoktuvių apeigos įvyko 
Naujosios parapijos švento
vėje.

• Lietuvių Klubo apie 40 
narių balandžio 23 d. buvo 
nuskridę savaitgalį praleis
ti į Las Vegas. Ekskursijai 
vadovavo adv. A. širvaitis.

• Amerikos Lietuvių Ta
rybos Clevelando skyrius 
balandžio 2 d., sekmadienį, 
šaukia metinį organizacijų 

atstovų susirinkimą. Bus 
renkama nauja valdyba. 
Pradžia 4 vai. p. p. Susirin
kimas įvyks Naujosios pa
rapijos mažojoje viršutinė
je salėje.

• ALT S-gos Clevelando 
skyrius Dirvos atstatymo 
vajaus komitetui, parengi
mui paremti, įteikė auką 30 
dol.

• Vladas Bacevičius. Dir
vos foto bendradarbis, su
negalavęs atsigulė ligoni
nėn (Richmond Hospital) ir 
yra dr. E. Juodėno priežiū
roje. Linkime greit pasveik
ti.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Clevelando šv. Kazimiero 

Programoje lietuviška va
karienė, baliniai šokiai ir 
lietuviškų šokių programa”.

Ši dovana buvo parduota 
už 100 dolerių.

Grandinėlė kviečia visa 
Clevelando lietuvių visuo
menę dalyvauti jos rengia
mame VILIOTINIO baliuje.

Stalus galima užsisakyti 
pas Kazimierą Marcinkevi
čių telefonu 371-4635 ir pas 
visus Grandinėlės narių tė
vus.

PIANO PAMOKOS
Danielius Gendrikas, bai

gęs Ohio Valstybinio Uni
versiteto Muzikos fakultetą, 
duoda privačias piano, akor
deono, vargonų ir kitų or
kestro instrumentų pamo
kas. Dėl informacijų prašo
me skambinti 531-9478.

RCA 17"Color TV at 

Superior Savings! 

fWith Certificates of Deposit)

Limited 
offer while 

supply 
lasts.

■ Deposit $1,800, 44 months maturity and get 
the TV sėt now.

■ Deposit $2,700, 29 months maturity and get 
the TV sėt now.

■ Deposit $5,000,15 months maturity and get 
the TV sėt now.

(Ask about C.D. plans for larger TV’s)

lituanistinė mokykla rengia 
Motinos dienos minėjimą 
sekmadienį, gegužės 9 d., 
11:30 vai. D.M.N.P. para
pijos salėje. Mokiniai su
vaidins vaizdelį „Dovana 
mamytei”, į kurį įpinta dai
nos, eilėraščiai, tautiniai 
šokiai, pianino ir liaudies 
instrumentų muzika. Vaiz
delį režisuoja mokytoja Re
gina Nasvytienė.

Visi Clevelando lietuviai 
kvie čiami atsilankyti.

CLEVELANDO SIMFONI
NIO ORKESTRO NARIAI 
IR RĖMĖJAI ATVYKS Į 
GRANDINĖLĖS BALIŲ

Clevelando simfoninio or
kestro aukų kėlimo mara
tono metu, loterijon leidžia
mų dovanų knygoje, at
spausdintas sekantis pra
nešimas: „Smuikininkas
Vitoldas Kušleika ir jo 
žmona Jean kviečia Jus da
lyvauti sykiu su jais lietu
viškų liaudies šokių šokėjų 
Grandinėlės baliuje, šešta
dienį, gegužės 8 dieną, Slo
vėnų Auditorijoje. Jūsų va
karo šeimininkai bus Rai
mundas ir Ponia Kudukiai.

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

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

• Praktiškiausia dovana 
jūsų vaikams ar anūkams 
— nebrangus Statė Farm 
gyvybės draudimas ... ku
ris duoda ne tik reika
lingą apsaugą, bet ir kau
pia sutaupąs ateičiai. Pil
nam draudimo patarnavi
mui kreipkitės pas Kęstutį 
Gaidžiūną, telef. 289-2128.1

WANTED
MINE INSPECTORS

Mušt have 6 yeard experience. 2 years 
vvhich mušt have been under^round 
in Ohio.

Apply: STATĖ OF OHIO. DEPT. 
OF INDUSTRIAL RF.LATIONS, PER
SONNEL OFFICE. 2323 W. ith Avė., 
Columbus, Ohio 43204, 614-466-3271.

(13-191

MAINTENANCE MAN
Day shift. Mušt be able to lay 
brick and work with concrete. 
6 days per week. Call: Mr. 
Kamms, 8:30 a. m. to 2:30 p. m., 
Mon. thru Fri.

216-961-6161

Televisions based on discount certificates of 6%% annual mterest • Penalty is imposed for early withdrawals.
Also available are 73/4 % C.D.'s for 6-year maturity in $1,000 units.

saX /upei ioc Atvirta/ į
"X "and loan association

Fsnc

MAIN OFFICE 
798 East185th St.

SUPERIOR OFFICE 
6712 Superior Avė.

EUCLID OFFICE 
13515 Euclid Avė.

CEDAR OFFICE 
14406 Cedar Road 
(near Green)

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.



DIRVA
• Emilija čekienė, Ame

rikos Lietuviu Tautinės Są
jungos pirmininkė, šį sa
vaitgalį skrenda į Los An
geles, kur dalyvaus Dirvos 
60 m. jubiliejiniame baliu
je ir pasakys kalbą.

Balius įvyks gegužės 1 d., 
šeštadienį, 8 vai. vak. Tau
tinių Namų salėje, 3356 
Glendale Blvd., Los Ange
les. Meninę programą at
liks sol. Janina čekanaus- 
kienė ir pianistė Raimonda 
Apeikytė. Programai vado
vaus Ilona Bužėnaitė. Ba
lių rengia ALT S-gos Los 
Angeles skyriaus valdyba ir 
Dirvos vajaus komitetas.

PADĖKA

A. A.
ANELĖ MULIOLIENĖ

mirė 1976 m. kovo 13 d. Palaidota kovo mėn. 16 d. 
Visų Sielų kapinėse, Clevelande.

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. G. Ki- 
jauskui, S. J. už maldas ir jautrų žodį koplyčioje, 
už šv. Mišias su kun. P. Dziegoraičiu bažnyčioje. 
Kun. J. Kidykui už palydėjimą į kapines.

Žalgirio šaulių kuopos pirmininkui muzikui 
A. Mikulskiui už atsisveikinimo žodį koplyčioje; 
sesėms šaulėms už garbės sargybą prie karsto, o 
ypatingai už Lietuvos žemės žiupsnelį ir trispalvę, 
kuri puošė jos karstą.

Visiems aukojusiems šv. Mišias už jos sielą, 
už aukas įamžinimui jos vardo Lietuvių Fonde, 
ir už gėles. Taip pat, nuoširdus ačiū už pareikštą 
mums užuojautą žodžiu, raštu bei spaudoje; ir 
taip gausiai dalyvavusiems laidotuvėse, koplyčioje 
ir palydėjusiems į amžiną jos poilsio vietą — 
kapus. V. Bacevičiui už laidotuvių nuotraukas. At
leiskite, jei kam nors tinkamai nepadėkota.

Nuoširdus ačiū visiems,
nuliūdę vyras Ignas, 

sūnūs Vytautas ir Algirdas, 
duktė Danutė ir šeimos

-......... I .... i...... ...

MONIKA
GALBUOGYT£-SABATAITIEN£

gyvenusi Clevelande ir Hollywood, Fla., po 
sunkios ligos mirė 1976 m. balandžio 17 d. 
1:30 vai. po pietų. Velionė paliko dideliam 
nuliūdime vyrą dr. Zigmą Sabataitį, dukrą 
Nijolę M. Levenson bei vyrą, sūnų dr. Gin
tautą Z. Sabataitį su šeima, brolį mok. Stasį 
Galbuogį, Chicagoje ir brolį Joną Galbuogį 
gyv. Lenkijoje. Buvo palaidota iš Šv. Jur
gio katalikų bažnyčios Clevelande Visų Sie- 

Ilų kapinėse 1976 m. balandžio 21 d.

_______________________________________________

A. t A. 
MONIKAI SABATAITIENEI 

mirus, jos vyrui dr. ZIGMUI SABATAIČIUI, sū
nui dr. GINTAUTUI SABATAIČIUI ir dukrai 
NIJOLEI LEVENSON reiškiame gilią užuojautą

Danielius ir Roma 
Degėsiai

*- De. Birutė.Paprockienė, 
velionio d r. Vaclovo Paproc- 
ko našlė, Dirvai paremti at
siuntė auką 50 dol. už gražų 
jos a. a. vyro prisiminimą. 
Ačiū už auką.

• Kultūros židinys Brook
lyne, N. Y., gegužės 9 yra 
atidaroma lietuvių pranciš
konų A. Galdiko vardo dai
lės galerija. Ta proga yra 
ruošiama plati programa.

Apie lietuvių dailę kalbės 
Viktoras Vizgirda. Savo kū
rybą skaitys Danguolė Sa- 
dūnaitė, Antanas Vaičiulai
tis ir Leonardas Andriekus. 
Lietuvių kompozitorių kuri-

ALT S-GOS CHICAGOS SKYRIUS KVIEČIA VISUS I

PAVASARIO BALIŲ CHICAGOJE
Š. M. GEGUŽĖS 1 D., ŠEŠTADIENI, 

LIETUVIŲ TAUTINIUOSE NAMUOSE, 6422 SO. KEDZIE AVĖ.

Programoje : dainininkė JŪRATĖ TAUTVILAITĖ. 
Šokiams gros A. Stelmoko orkestras ĄŽUOLAS. 

Bus turtinga loterija. Karšta vakarienė.

PRADŽIA 7:30 V. V. Auka asmeniui 10 dol. Stalus rezervuoti pas Kremerius, 

tel. 476-6341 arba Valiukėnus, tel. 431-7270.

nius išpildys Gina čapkaus- 
kienė ir Aldona Kepalaitė.

• Lietuvių Tautinis Aka
deminis Sambūris Chicago
je š. m. gegužės 2 d., sek
madienį, 3 vai. po pietų šau
kia Tautiniuose Namuose 
metinę sueigą. Sueigos me
tu prof. dr. Jonas Puzinas 
skaitys įdomią paskaitą 
apie Vilnių ir jo reikšmę 
mūsų tautos kultūriniame 
ir ekonominiame gyvenime. 
Nariai ir svečiai maloniai 
kviečiami minėtoje sueigoje 
dalyvauti.

Po sueigos bus tradicinė 
vakarienė.

• Mečys Šimkus, Korp! 
Neo-Lithuania Vyr. Valdy
bos pirmininkas nuo balan
džio 28 d. išvyko vienam 
mėnesiui atostogų. Atosto
gų metu jį pavaduoja vice
pirmininkė Audronė Pavil- 
čiūtė, 5532 So. Whipple St., 
Chicago, III. 60629. Telef. 
312-434-5491.

• Laisvės žiburiui, radijo 
programai New Yorke, ku
riai vadovauja R. Kezys, su
ėjo ne 20, bet 10 veiklos 
metų. Dėl korektūros A. 
Diržio straipsnio antraštė
je (Dirva Nr. 17) atsipra
šome.

PARAMA
DIRVAI
Atnaujindami prennme* 

ratą ir kitomis progomis 
aukojo Dirvai šie asmenys:

A. Reventas, Woodhaven 2.00
M. Smelstorius, Euclid, O. 2.00
H. Janužys,

Morgan Hill, Ca.............. 2.00
I. Kalinauskas, Toronto 2.00 
V. Janulaitis, Chicago ..20.00 
LB Pietų New Jersey

Apylinkė ...................... 7.00
J. Sabaliauskas,

Peterson, N. J..................6.00
A. Karaitis,

Union Pier, Mi...............7.00
A. Čepulis, Philadelphia 2.00 
J. Kregždė, Cincinnati .. 10.00 
P. Bakūnas, Baltimore .. 5.00
A. Baltaragis, Cicero, III. 7.00
J. Čemis,

W. Bloomfield, Mi........ 2.00
J. Janulis, Cleveland .... 7.00
J. Jasinevičius, Cleveland 7.00
J. Ramonas,

Orland Park, III.......... 7.00
JAV LB Krašto

Valdyba Philadelphia . .25.00,
B. Vaičaitis, Winnipeg ..30.00 
O. Kremeris, Chicago .... 7.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

BOSTONO LIETUVIU ŽINIOS

LB Bostono apylin. susirinkimo prezidiumas. Iš kairės: K. 
Šimėnas, A. Matjoška, A. Lapšys ir K. Bačianskas.

P. Pliksnio nuotr.

LB APYYLINKfiS 
SUSIRINKIMAS

Įvyko A.L.T. Sąjungos 
namuose balandžio mėn. 10 
d. pirmininkavo Al. Lap
šys, sekr. Kazys Bačians
kas. Kazys Šimėnas per
skaitė praėjusio susirinka
mo protokolą. Pranešimą 
apie praėjusių metų valdy
bos veiklą padarė pirm. A. 
Matjoška. Visuomeninėje ir 
kultūrinėje veikloje valdy
ba kasmet surengia du pa
grindinius minėjimus: Bai
siojo Birželio išvežimų ir 
Tautos šventę rugsėjo 8 d. 
Ypatingai Tautos šventė 
minima iškilmingai su tu
rininga paskaita apie isto
rinę Lietuvą ir meninę pro
grama. Apylinkės valdyba 
glaudžiai bendradarbiauja 
su visomis vietos lietuvių 
organizacijomis ir kur rei
kia iš savo kuklaus iždo re- 
ima jų darbus. Virš minė
toms institucijoms praėju
siais metais iš valdybos ka
sos išmokant 500 dolerių. 
Apie Bostono jaunimo veik
lą pranešė valdybos narys 
Gytis žiaugra. šiuo metu jų 
sudarytas komitetas rengia 
programą dalyvauti Jungt. 
Amerikos Valstybių 200-tų 
metų Nepriklausomybės su
kakties šventės minėjime. 
Susirinkime nutarta birže
lio 12 d. parapijos bažny
čios salėje rengti Birželio 
išvežimų minėjimą. Pagrin
dinę kalbą pakviestas pasa
kyti kun. dr. L. Andriekus. 
O Tautos šventės minėjimą 
rugsėjo mėn. 26 d. Lietuvių 
Piliečių Klubo auditorijoje.

Į apylinkės valdybą iš
rinkti : A. Matjoška — pir
mininkas, Br. Paliulis ir H. 
Čepas — vicepirm., Br. 
Kruopis — sekr., St. Augo- 
nis ir G. Vaičaitis — iždin.
M. žiaugra — jaunimo rei
kalams. Po susirinkimo vy
ko kavutė ir pašnekėsiai ak
tualiomis temomis.

RAMOVĖNŲ SIDABRINIS 
JUBILIEJUS

L.K.V.S. Ramovė Bosto

no skyrius A. Čapliko bute 
surengė savo įsisteigimo ir 
veiklos paminėjimą. Pirmi
ninkavo savanoris-kūrėjas 
rašyt. St. Santvaras, sekr. 
savanoris-kūrėjas K. Mer
kis. Skyriaus pirm. VI. Ba- 
jerčius savo žodyje priminė 
skyriaus steigėjus ir miru
sius narius, kurių yra 15. 
Jie pagerbti susikaupimo ir 
tylos minute. Kultūros ir 
spaudos reikalų vadovas J. 
Vizbaras savo apžvalgoje 
pažymėjo, kad savo 25-rių 
metų veikloje ramovėnai 
praturtino Bostono lietuvių 
kultūrinį gyvenimą rengda
mi ne tik įspūdingus Ka
riuomenės šventės minėji
mus, kurių programą atliko 
žymieji mūsų solistai bei 
meno ansambliai, chorai, 
bet drauge rengė literatū
ros vakarus, dramos vaidi
nimus, radijo vaizdelius, Jo
ninių išvažiavimus j gam
tą, suvažiavimus su kitais 
kaimyniniais skyriais. Ra
šė rezoliucijas ir laiškus 
Jungtinių Amerikon Valsty
bių senatoriams ir kongres- 
manams, prašydami para
mos Lietuvos laisvės bylai 
vesti. Rėmė lietuvišką pe
riodinę spaudą ir kultūri
nes bei politines organizaci
jas aukomis. Prižiūri savo 
mirusių narių kapus.

Pobūvio metu kultūros 
reikalų vadovo buvo įrekor- 
duota j magnetines juoste
les ne tik svečių sveikinimai 
ir pasisakymai, bet taip pat 
daugumos savanorių ?kūrė- 
jų chakteringesni atsimini
mai iš nepriklausomybės 
kovų, čia vertingus atsimi
nimus papasakojo kpt. P. 
Janavičius, buvęs batalijo- 
no vadu prie Ašmenos ir Vi
leikos ir ltn. St. Griežė-Jur- 
gelevičius Varėnos fronte. 
Gražų žodį ramovėnams pa
sakė rašyt. St. Santvaras, 
žurn. Jurgis Jašinskas, 
Naujosios Anglijos šaulių 
Rinktinės pirm. J. Stašai
tis, Br. Bajerčius ir kiti.

J. V. Sūduvas
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