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RIMAS DAIGCNAS

Infliacijos botagas žiau
riai čaižo Ameriką. Trijų 
dešimtmečių bėgyje be ato
dairos šėrę visą, ir visaip 
rėmę priešų pasaulį ir net 
tokius gigantus, kaip Sovie
tų Rusiją ir Indiją, ameri
kiečiai išsiaikvojo, nusialino 
ir dabar sustojo bankroto 
grėsmės ženkle. Visokių 
kongresinių komitetų bei 
pakomitečių aibės paskendo 
nepabaigiamuose debatuo
se, kaip padėtį stabilizuoti ? 
Kaip iš materialinės ir mo
ralinės krizių išsikrapštyti? 
Ir, štai, kaip skelbia Wa- 
shingtono leidžiamas Con- 
gressional Quarterly, atsa
kymas rastas!

Kongrese susiformavo 
tam tikra grupė, kuri sugal
vojo apsaugoti Kongreso 
narius nuo infliacijos bėdų. 
Receptas gi visai nesudėtin
gas : taikyti algoms gyveni
mo brangėjimo indeksą. Ki
taip tariant, kasmet kelti 
Kongreso narių algas. Su
derinti kongreso narių algų 
didėjimą su kitų, nerinktų, 
federalinių pareigūnų algų 
didinimo inteksars. Kad tas 
sumanymas nepatektų spau 
dai ant danties, jis buvo 
vystomas slaptybėje, grupė
se, be korespondentų infor
mavimo. Mes atsimename 
nesenus dar histeriškus vi
sokių kongresinių komitetų 
debatus, prieš televizijos 
kameras, apie išlaidų gink
lams mažinimą, apie C.I.A. 
ir F.B.I. agentūrų proble
mas. Algų pakėlimo projek
tas buvo apspręstas kitu 
būdu. Iniciatoriai pasikeiti- 
nėjo laiškais. Vyriausias al
gų kėlimo projekto iniciato
rius yra David N. Hender- 
son, demokratas iš šiauri
nės Karolinos valstijos.

Dabartinė Kongreso na
rio alga metams yra 44,600 
dolerių. Asmeniško štabo 
išlaidoms skiriama kongres- 
manui 238,581 doleris, o se
natoriaus štabui net 844,608 
dolc ių metams. Be to, yra 
daug kitų privilegijų. Tarp 
jų labai solidi pensija, paš
to išlaidų atleidimas, kelio
nės užsieniuose, įvairios mo
kesčiu nuolaidos. Gyvenimo 
brangėjimo indeksas gana 
reikšmingas, tai kasmeti
niai algų didinimo šuoliai 
po 5r»'-6,5'f. Rekomenduo
jama, kad algų didinimas 
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LISABONOS SEIMAS 
Komunistams pralaimėjus Portugalijos rinkimus
Sekmadienio, balandžio 25 

rinkimų į Portugalijos seimą 
rezultatai buvo gera žinia. 
Komunistai surinko tiktai 
15.5% ir pravedė 40 atstovų 
į 263 vietų seimą. Socialistai 
surinkę 40 % balsų, pravedė 
106 atstovus, liaudies demo
kratai su 25 % gaus 71 
kratai su 25 % gaus 71 atsto
vą, socialdemokratų centras 
16.5% - 41 atstovą. Likusios 
vietos atiteks smulkesnėms 
partijoms, jų tarpe ir kaires
nėm už komunistus. Viso 
labo rinkimuose dalyvavo 14 
partijų.

Kaip matome iš vardų, be
veik visos partijos yra kairių
jų nuotaikų. Tai dėl to, kad 
kairiai nusiteikę karininkai 
neleidžia dešiniųjų partijų. 
Tokioje situacijoje dešiniau- 
siom laikytini socialdemokra
tai ir liaudies demokratai, 
ypač paskutinieji. Mario So-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

arės, socialistų vadas, prieš 
rinkimus ir po rinkimų sakė
si niekados neeisiąs į koalici
ją su liaudies domokratais, 
nors abi partijos, susidėju- 
sios, turėtų labai solidžią 
daugumą seime. Nors galu
tini rinkimų rezultatai dar 
gali šiek tiek pasikeisti, ta
čiau abejotina, kad naują vy
riausybę galėtų sudaryti so
cialdemokratai su liaudies 
demokratais. Jie neturėtų 
pakankamai atstovų sudary
ti daugumai. Socialistų-ko 
munistų koalicija matematiš 
kai būtų įmanoma, tačiau So 
aras prieš rinkimus pareiškė 
niekados nesusidėsiąs ir su 
jais. *•*

Komunistų pralaimėjimas 
aiškintinas tuo, kad Portuga 
lijos komunistai buvo dau

giau stalinistinės ideologijos 
jie siekė proletariato, t.y. sa
vo pačių diktatūros. Priešin 
gai Italijos, Prancūzijos ir kt. 
Vak. Europos kraštų socia
listams, jie nenorėjo nei ‘so
cializmo su žmogišku veidu’ 
ar ‘tautinių spalvų socialistų’ 
jie nežadėjo laikytis ir demo
kratinio žaidimo taisyklių.

Visa tai veda prie išvados, 
kad komunizmas negali būti 
populiarus net ilgamečio ko- 
lonialinio karo išvargintam 
krašte, kaip Portugalija. Ly
giai taip pat rinkimų rezulta
tai išblaško mitą, kad deši
niųjų diktatūra būtinai turi 
pasekti komunistų. Atvirkš
čiai, komunizmas populiarė
ja tenai, kur demokratijos 
nemoka ir negali susitvarky
ti su krašto bėdomis. Nū
dien stipriausios komparti
jos yra kaip tik tokiuose
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MARGUČIUI 
CHICAGOJE 
NUTILUS...

ANTANAS NAKAS

Margučio radijo programa 
lietuvių visuomenei buvo ži
noma ne tik Chicagoje, bet ir 
miesto apylinkėse.

Su mažom pertraukom 
programa buvo transliuoja
ma nuo 1928 metų. Ir štai, 
š.m. balandžio mėn. 23 d., 
jos veikimas buvo, nuo Mar
gučio vadovų nepriklausan
čių, aplinkybių sustabdytas. 
Radijo stotis, iš kurios buvo 
siunčiamos transliacijos, nu
traukė sutartį. Taigi, po 48 
metų veiklos, Amerikai šven 
čiant nepriklausomybės su
kaktį, turėjo nutilti balsas, 
kuris tiek daug yra prisidė
jęs ne tik prie mūsų kultūri
nio veikimo, bet ir prie šios 
valstybės kultūrinio ir eko
nominio gyvenimo stiprini
mo.

Margučio veikla pastaruo
ju metu labai plačiai paskli
do. Geras programų tvarky
mas ir nuolatinis jų tobulini
mas Chicagos lietuvių visuo
menėje rado labai platų at
garsį. Nors programų trans
liavimo laikas paskutinį pus
metį buvo ir nevisai patogus 
kasdieną nuo 2-3 v.p.p., ta
čiau vistiek lietuviai translia 
ei jų laukdavo ir jomis domė
josi.

Margutis rėmė daugybę 
Amerikos lietuvių organiza
cijų ir pavienių asmenų užsi
mojimus, propoguodamas jų 
veiklą ir skatindamas toliau 
dirbti lietuvės reikalu.

Lietuviškojo jaunimo veik 
la neapseidavo be Margučio 
talkos. Jaunimo gražios ir 
vertingos pastangos Kudir
kos, Simokaičių, Bražinskų 
reikalu, įvairios vidurmiesty 
je demonstracijos, didesnieji 
jaunimo kongreso organizaci 
niai reikalai, jaunimo teatro 
veikla, koncertai, vaidinimai 
skautų veikla, telegramos se 
natoriams ir kongresma- 
nams neapseidavo be Margu 
čio talkos.

Margučio veiklą išvystė 
ne vienas asmuo. Nuo Vana
gaičio laikų kaip kaleidosko
pe sužėrėjo A. Lapinskas, A. 
Olis, dr. Biežis. Vėliau A. 
Adamkus, kuris iki šiam lai
kui yra Margučio direktoria- 
to pirmininkas, V. Kasniū- 
nas, D. Bylaitienė, P. Jakš
tas, E. Vilutienė, L. Narbu- 
tis, Pakštaitė ir kiti. Ypatin
gą vaidmenį atliko gabūs ra
dijo pranešėjai, politinių ir 
kultūrinių reikalų komenta
toriai: Dirmeikis, Mackus, 
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SfiVOITinĖ POLITI^^^

nio atrodo dėl to, kad už 
Jacksoną buvo pasisakę uni
jų vadai ir Philadelphijos 
miesto demokratų partijos 
mašina, kas reiškia, kad uni
jos ir partinės mašinos netu
ri per daug įtakos. Pagal ap
klausinėjimą, 54% unijų na
riai pareiškė, kad jie visai ne 
paiso savo vadovybių nuro
dymo kaip balsuoti.

Po Pennsylvanijos rinki
mų atrodo, kad Jacksonas ir 
Udall jau neturi šansų būti 
išrinktais partijos kandidatu 
į prezidentus. Tokiu būdu 
Carteris, kuris dabar turi 
332 konvencijos delegatus 
(Jacksonas -196, Udalll - 74), 
nors dar neturi aiškios dau
gumos - viso bus 1505 dele
gatai -- tačiau prasiveržė 
taip toli, kad jam padeda va
dinamas ‘Band wagon’ efek
tas: visi nori prisidėti prie 
laiminčio. Prezidentas For
das, kuris iki šiol pranašavo, 
kad jo oponentu būsiąs H.H. 
Humphrey, dabar sako, kad 
sunku įsivaizduoti, kad kon
vencija nepasisakytų už Car- 
terį.

Tiesa, H.H.
dar neseniai buvo daug popu 
liaresnis kandidatas demok
ratų politikų ir unijų vadų 
tarpe, tačiau jų įtaka yra ge
rokai nusmukusi ir, būdami 
realistai, jie pasisakys už 
tokį kandidatą, kuris gali lai
mėti, bet ne tokį, kuris jiems 
artimesnis, bet dėl vienų ar 
kitų priežasčių negali laimė
ti.

Carterio pasisekimas by
loja, kad tautai yra gerokai 
nusibodę seni politikieriai, ji 
nori naujo veido ir naujų idė
jų. Kažkas panašaus buvo ir 
su J.F. Kennedy. Profesio
nalų politikų jis buvo laiko
mas netinkamu: per amžai 
patyrusiu, per jaunu kandi
datu. O vis dėl to jis suge
bėjo laimėti ir nominaciją ir 
prezidentūrą.

Jei Carteriui nepasisektų 
suorganizuoti laimėjimą per 
pirmą balsavimą, jam gali
mu konkurentu galėtų pasi
rodyti Kalifornijos guberna
torius Pat ‘Jerry’ Brown, jr., 
kuris irgi neatitinka
sios kartos politikų vaizduiir 
turi, atrodo, daug gerų idėjų 
Galimas daiktas, kad jis į ko
vą už prezidentūrą įsitraukė 
jau per vėlai. Jis taip pat ne 
turįs ir pakankamo adminis
tracinio patyrimo - guberna 
toriauja tik 16 mėnesių. An
tra vertus, ir Carteris buvo 
tik dvejus metus Georgijos 
gubernatorium ...

Kas bus Kissingerio įpėdi
nis? Toks klausimas buvo 
pastatytas pačiam ... Kissin
geriui, jam neseniai viešint 
Bostone. Jo atsakymas, 
anot The New Republic ko
respondento John Osborne, 
buvęs toks: Jei rinkimus lai
mėtų respublikonų kandida
tas ir jis norėtų žmogaus, ku 
ris jam padėtų suformuluoti 
užsienio politiką, toks galėtų 
būti Elliot Richardson. Jei 
reikėtų tokio, kuris galėtų 
sėkmingai išaiškinti užsienio 
•politiką kongresui -? tam rei

Valstybės Sekretorius Kis 
singeris, viešėdamas Afriko
je, paskelbė naują Afrikos 
politiką: JAV neduosiančios 
ginklų juodiesiems, norin
tiems išvaduoti Rhodeziją 
(ir vėliau P. Afriką), tačiau 
jos visais galimais būdais 
spausiančios baltųjų vyriau
sybes, kad jos duotų teisę 
juodųjų daugumai. Konkre
čiai, Rhodezijai duotas 2 me
tų terminas. Siekdama pa
spausti Rhodezijos vyriausy 
bę, Washingtono administra 
cija prašysianti kongreso at
šaukti įstatymą, leidžiantį 
JAV įsivežti iš to krašto 
chromo rūdą, nors tai prieš
taravo jau prieš 10 metų pri
imtom JT sankcijom. Taip 
pat norima į Rhodeziją už
drausti važiuoti JAV pilie
čiams. Jei JAV ir pasisektų 
pasiekti savo tikslo, dalis 
kredito už tai vistiek atiteks 
sovietams, kurių propagan
da aiškina, kad JAV paspau
dė baltąsias vyriausybes tik 
bijodama Maskvos įsikišimo.

**♦

Pennsylavanijos pirminiai 
rinkimai atnešė laimėjimą 
Jimmy Carteriui, kuris su
rinko 37% visų balsų, tuo 
tarpu jo artimiausias varžo
vas šen. Jackson - 25%, kon
gresmanas Udall - 19% ir 
gub. Wallace -11%. Carte- 
rio laimėjimas laikomas sva
resniu negu iš pirmo žvilgs-

LISABONOS
SEIMAS...

(Atkelta iš 1 psl.) 
kraštuose: Italijoje ir Pran- 
cūljoje.

Rinkimai Portugalijoje tu
rėtų išblaškyti ir baimę dėl 
Ispanijos ateities. Tiesa, is
panų komunistai yra kultū
ringesni už portugalų, gali
ma tačiau spėti, kad norma
liose aplinkybėse jie negau
tų daugiau balsų už savo por, 
tugalų kolegas.

Visa tai sustiprins Italijos 
ir Prancūzijos komunistų ti
kėjimą savo pasirinktu keliu 
eiti į valdžią laikantis demo
kratijos taisyklių ir žadėti jų 
laikytis laimėjus.

Atgal žiūrint, derėtų prisi 
minti, kad prieš dvejus me
tus situacija Portugalijoje at* 
rodė žymiai blogiau. Nedaug 
trūko, kad komunistai įsiga
lėtų. Ypač jei Maskva pasi
skubintų su didesne pagalba 
bet Kremliui didesnė pagal
ba, turbūt, perrizikinga. Iš 
kitos pusės, Europos socia
listų partijos, aplamai paė
mus, pasirodė labai dosnios 
savo bendraminčiams. Tai 
vestų prie minties, kad ko
munistai be tiesioginio sovie 
tų kariuomenės įsikišimo ne
galėtų turėti vilties laimėti 
bent kuriame Vakarų krašte. 
Faktinai, ir Rytų bei Centro 
Europoje jie laikosi tik sovie - 
tų kariuomenės dėka. Išvesk 
ją ir viekas pasikeistų. Suby
rėtų/ dabartinės val-
džir Jėl to daug kas
no. jytis. ... . ...

kalui geriausias būtų Melvin 
Laird. Sekretorius, kuris ga 
lėtų gerai pristatyti užsienio 
politiką ir kongresui ir tau
tai, būtų John Connally. Ge
riausias kandidatas į tą pos
tą, kuris galėtų ir apgalvoti 
formuluoti, išaiškinti ir ap
ginti užsienio politiką, būtų 
Nelson Rockfelleris. Kissin
geris sakėsi dar negalvojęs 
demokratų prezidento pasi
rinkimo galimybes, bet jis 
manąs, kad greičiausiai tam 
postui tiktų buvęs ambasa
dorius ir Gynybos Departa
mento pasekretorius Cyrus 
Vance. (vm)

KONGRESO
KOVA...

(Atkelta iš 1 psl.)
būtų kompensacija už nuo 
1969 metų iki šių metų iš
riedą. O kad nereikėtų var
gintis skaičiuojant, atmokė
ti tas "skriaudas” iš karto.
šis vienkartinis "priedelis” 
sieks iki 10,000 dolerių 
sutalpinant sumą viename 
čekutyje.

Greta algų didinimo pa
teisinimo, infliacija, yra ir 
kita algų didinimo dingstis: 

Humphrey tinkamai atlyginti našaus 
darbo žinovus. Tai yra ben
dras komercinis dėsnis 
kiekvienoje verslo įmonėje, 
žinovo ieško, jį vertina, 
brangina ir tinkamai atlygi-
na. Rinkėjai ir mokesčių 
mokėtojai savo sprendinio 
Čia nepasakė: ar jų rinktie
ji verti algų, kurias jiems 
moka iš mokesčių sukrautų 
fondų. Tačiau Kongreso na
riai yra įsitikinę: jiems rei
kia mokėti daugiau, jie ver
ti papildomų tūkstančių iš 
mokesčių aruodų.

LIETUVOS GENERALI
NES KONSULES 

PADĖKA

Lietuvių Moterų Klubų 
seno- Federacijos Chicagos Klu

bo pastangomis ir Lietuvių 
Fondo nutarimu, buvau 
ypatingai pagerbta lietuvės 
visuomenininkės laureatės 
titulu ir premijos įteikimu. 
Už tai reiškiu širdingą pa
dėką LMKF Chicagos Klu
bui ir Lietuvių Fondui.

Dėkoju Klubo valdybai, 
komitetui ir narėms už pre
mijos įteikimo jaukių, įspū
dingų iškilmių suruošimą, 
programos vedėjai ir atlikė
jams, premijos įteikėjams, 
kalbėtojams, sveikintojams 
ir visiems dalyvavusiems 
iškilmėse.

Ačiū spaudai h* radijo 
pranešėjams bei žurnalis
tams gražiai apibudinusius 
mano nueitą gyvenimo ke
lią ir premijos įteikimo iš
kilmes.

Dėkoju Lietuvos Diplo
matinei Tarnybai. Vyriau
siam Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetui, visoms organu

Su demokratų partijos platformos komiteto pareigūnais š. 
m. kovo 29 d. Providence, R. I. Iš kairės: Andrew Valuchek, 
Director Nationality Division, Democratic National Committee 
Washington, D. C., Dirvos bendradarbė Regina Žymantaitė, Phi- 
lip Noel, Governor of Rhode Island, chairman of the hearings, 
arch. Antanas Varnas, Amerikos Lietuvių Tarybos New Yorko 
skyriaus pirmininkas.

žarijoms ir asmenims už 
gausius sveikinimus, dova
nas, gėles, adresus.

Visiems, kurie bet kuo 
prisidėjo prie įvykio, tariu 
nuoširdų ačiū.

Juzė Daužvardienė
Lietuvos Generalinė 

Konsulė

• Dail. žibuntas Mikšys, 
gyv. Paryžiuje, dėl "Gim
tajame Krašte” išspausdin
tų jo dviejų darbų repro
dukcijų, rašo:

"Gimtasis kraštas" Vil
niuje š. m. vasario 5 d. (Nr. 
6) išspausdino du mano dar
bu ("Seną pilį" ir "Pirato 
nuotaką") su M. Macijaus
kienės tekstu, kurį užvardi- 
jo "Grafikos darbai iš Pa
ryžiaus". Paskutinis saki
nys — "Pateikiame porą ž. 
Mikšio atsiųstų grafikos 
darbų". Jokių darbų "Gim
tajam kraštui" nesu siuntęs 
(ir tokia mintis man visai 
galvon neateitų). "Gimta
sis kraštas" nuotraukas pa
sidarė ne nuo mano darbų 
(nes tų darbų niekas Lietu
voje neturi), bet iš A. Ke- 
zio, SJ, leidinio "žibuntas 
Mikšys Slides. Lithuanian 
Photo Library. Chicago 
1969". M. Macijauskienė 
jau seniau buvo rašiusi apie 
mane, bet "Gimtasis kraš
tas”, išsirinkęs iš jos teksto, 
kas jam patinka, pabaigė 
savo pridėtu melu.”

WANTED
IST CLASS SKILLED

MACHINISTS
(NIGHT SHIFT)

Machinitt wilh eiperience in repair. 
ing mjection molda required for our 
night shift. Mušt be able to aet up 
work Irom blue prints & etose toler
ance. £xceilant working conditions, ■ 
and fringe benefits. Interested persona 
apply al>

KUSAN INC.
666 Massman Dr.

Nashville, Tenn. 37210
Equal Opportunity Employer M/F 

(1-4-18)

MELO TRUMPOS KOJOS

JAV LB krašto valdyba 
savo biuletenyje, kuris buvo 
atspausdintas keliuose laik
raščiuose, pasigyrė, kad LB 
atstovė A. Zerr liudijo de
mokratų partijos platfor
mos komitetui. Tuo tarpu 
vietos laikraštyje "The Pro
vidence Sunday Journal”, 
kur rašoma etninių grupių 
liudijimus demokratų plat
formos komitete, sakoma 
tik;

Kiti nė vienas iš lietuvių 
straipsnyje nebuvo paminė
ti, bet LB bando sau vienai 
nuopelnus priskirti Rimtoj 
informacijoje tokių dalykų 
neturėtų būti.

nurses needed
R.N.’s

L. P. N.’g
Mtn-dI .n^ur^H
LrlJi Ali Recovery

^rMn/condit'

lit k in"Ve’ °n(l ,ern’ di»nbility. and

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

An Equal Opportunity Employer 
- (18-19)
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NUASMENINTAS ŽMOGUS
Prieš 30 su viršum metų 

prasidėjusi mūsų tautos 
naikinimo banga tęsiasi ir 
net stiprėja. Materialiniai, 
kultūriniai ir žmonėmis nuos
toliai krašte vargiai apskai
čiuojami. Mūsų kartą tėvy
nėje ir Lietuvos vaikai išblaš 
kyti po platų pasaulį stovi 
prieš istorinę atsakomybę - 
žūti arba būti.

Bet, žvelgdami į mūsų 
spaudos puslapius ir visuo
meninį susiorganizavimą, 
matome, kad Lietuvos lais
vės idėja mumyse neišblėso. 
Ji teberusena lietuvių išeivi
jos širdyse, o dar labiau ir 
didesniais, nors paslėptais 
troškimais tą jaučia paverg
ta tauta tėvynėje. Manytum 
jog mūsų karta savo atsako
mybę supranta, kaip ją su
prato mūsų proseneliai anais 
laikais ir mes jau čia išeivijo
je.

Tačiau, ar mes viską atlie
kam, ką turėtume ir galėtu
me atlikti? Ar pakankamai 
beturime patys tos dvasinės 
stiprybės ir tautinės atra
mos? Ar kartais mūsų kar
tos paskutinis lietuvis veid
mainingai neverks prie tėvy 
nės kapo? Tokioms mintims 
duoda pagrindo kai kurių vei 
kėjų aiškus noras ir pastan
gos panaikinti ideologines or
ganizacijas ir visiems domė
tis vien plačiaisiais horizon
tais. O vis dėl to masėje, 
nors ir savo tautiečių tarpe 
žmogaus dvasinė vertė pra
nyksta, jis pasidaro tartum 
didmiesčio gatvės masinio ju* 
dėjimo šešėlis, nuasmenin
tas žmogus.

Žmogus, jo charakteris ir 
sugebėjimai išryškėja tik 
per socialini bendravimą. 
Pirmiausia šeimoje, vėliau 
draugų tarpe ir pagaliau pa
rapijų ribose, įvairiuose sam 
būriuose, ypač ideologinėse 
organizacijose, subręsta jo 
asmenybė, įgyjami pasaulė
žiūros principai ir sutartinai 
su savo bendros ideologijos 
draugais sėkmingiau randa
mi būdai ir priemonės siekti 
visiems bendrojo idealo.

Žmogus be savo pasaulė
žiūros, be principų, yra tik 
masės dalelė, už kurią galvo
ja kiti ir toje masėje paskęs
ta be žmogiškos atsakomy
bės. Tokie dažniausiai lieka 
palankiais diktatūrinių reži
mų kūrimo įrankiais, linkda
mi i tą pusę, kur stipresnis 
vėjas pučia. Vėjui kryptį kei
čiant, keičiasi ir jų gahrooe-

Per eilę metų išeivijoje vi
sos ideologinės lietuvių orga 
nizacijos aktyviai veikė jung 
damos vyresniuosius ir jau
nesnius narius per savo pa
saulėžiūrą vienam ir ben
dram tikslui. Iškilus dides
niam tautiniam reikalui, per 
savo atstovus susirinkdavo 
bendrų tautos klausimų 
spręsti kartu, ieškodami vie
ningos nuomonės.

Atsisakydami pasaulėžiū
rinių organizacijų, galim kar 
tais pasukti didžiųjų kraštų 
neigiamu pavyzdžiu, kur gy
venimas nepagrįstas aukš
tesniais principais, kur net 
visus krašto gyventojus le- 
miantieji įvykiai vyresniųjų 
vadovų sprendžiami pagal 
dienos nuotaikas, nueinant į 
kraštutinumus. Tokioje ma
sių nuotaikoje dingsta ir mū
sų lietuviškasis jaunimas.

Vienybė bendruose lietu
vių veiklos reikaluose yra 
reikalinga ir net būtina, ta
čiau tikroji, vienybė nereika
lauja atsisakyti skirtingų pa
žiūrų į dalykus. Nuomonių 
įvairumas padeda surasti tie 
są, jeigu apie vienybę kal
bantieji tikrai nuoširdžiai 
jos siekia. Tačiau mes mato
me, kad jau kuris laikas į tą 
teisingą išeivijos lietuvių su
siorganizavimą pradėjo brau 
tis asmeniškumai, nesantai
kos liga, pavydas aktyves
nės veiklos, neigimas skirtin
gų pažiūrų, ideologijų. 
Nejaugi tokie žemi tikslai 
garbingam lietuviui stovi 
aukščiau už bendrų idealų 
siekimą -- Lietuvos laisvini
mo kovą?

Blogiausia, jog tai vyksta 
net ir mūsų rinktų veiksnių 
viršūnėse, į kurių veiklą nu
kreiptos visų lietuvių akys. 
Tai yra per didelė mums pra
banga dabartinėse sąlygose, 
todėl nesinori tikėti, bet įvy
kiai sukelia mintį, kad čia 
pradėjo maišytis ir slaptos 
rankos. Vienur pamėgdžioji
mas, kitur pakartojimas 
veiklos kitų jau atliktos, puo- 
Urnas ne priešų ar jų agentų, 
bet savųjų veiklesnių žmo
nių ar aktyvesnių organiza
cijų, energijos eikvojimas ne 
priešo klastų atskleidimui, 
bet savos veiklos griovimui. 
Ar ne šiandien pagaliau pas
kutinis laikas susirūpinti or
ganizacijoms ir visai lietuvių 
visuomenei? Jei nekreipsi
me dėmesio dabar, būsime 
atsakingi už išeivijos ateiti.

E. čekienė
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Darbininko 60 m. sukakties minėjime meninės programos dalyviai. Vidury sol. A. Pakal
niškytė ir šalia jos jai akompanavęs muz. A. Prižgintas. Pirmas iš dešinės muz. J. Gaidelis ir 
jo vadovaujamas sekstetas. L. Tamošaičio nuotr.

DARBININKAS PAMINĖJO 60 METŲ SUKAKTĮ

Š.m. balandžio 24 d., Kul
tūros Židinyje, Brooklyne 
įvyko tėvų pranciškonų lei
džiamo laikraščio DARBI
NINKO 60 metų sukakties 
minėjimas.

Akademinėje dalyje re
daktorius Paulius Jurkus 
apibūdino laikraščio nueitą 
kelią 60 metų bėgyje, at
kreipdamas dėmesį į nepap
rastai sunkias pirmąsias anų 
laikų spaudos kūrimosi sąly
gas, jos lygį, kurio neįmano
ma lyginti su šių laikų mūsų 
spaudos lygiu. Jis priminė 
anų laikų spaudos didelę 
reikšmę pirmųjų lietuvių imi
grantų kūrimosi sąlygose ir, 
kad anais laikais lietuvių 
spaudoje būdavo polemikos 
ir daug aštresnės nei dabar, 
netrūko nuomonių skirtumų 
ir apsibarimų.

Kalbėtojas nušvietė Dar
bininko kelią nuo laikraščio 
gimimo dienos iki 60 metų, 
paminėdamas visus redakto
rius ir kitus laikraščiui atsi
davusius darbuotojus.

žodžiu sveikino Lietuvos 
generalinis konsulas A. Si
mutis ir Tėv. J. Gailiušis, 
Lietuvos pranciškonų pro
vincijolas, primindamas, kad 
švenčiant Darbininko 60 
metų jubiliejų kartu švenčia 
me ir 25 metų lietuvių pran
ciškonų kaip Darbininko lei
dėjų sukaktį. Jis pabrėžė, 
kad per tą laikotarpi laikraš
čio lygis labai pakilo ir augš- 
čiausią lygį buvo pasiekęs re 
daktorių Simo Sužiedėlio ir 
a.a. Juozo Brazaičio laikais. 
O sumanus ir darbštus admi
nistratorius Tėv. Petras Ba- 
niūnas. Šiuo metu vyr. re
daktoriumi yra Tėv. Korne
lijus Bučmys, kuris paskaitė 
pluoštą sveikinimų raštu: 
Lietuvos Diplomatijos Šefo
S. Lozoraičio, kitų diplomati 
nės tarnybos atstovų, dauge
lio organizacijų, VLIKo ir 
paskirų asmenų. Aušra Ju
rašienė, nesenai atvykusi iš 
okupuotos Lietuvos skaitė 
paskaitą tema - Amerikos 
lietuvių spauda ir pavergtas 
kraštas.

Meninėje dalyje pasirodė 
jauna solistė Anita Pakalniš
kytė iš Kanados, akompa
nuojant muz. Albinui Priž- 
gintui ir vyrų sekstetas, va
dovaujamas kompaaboriaus 

Juliaus Gaidelio iš Bostono.
Solistė padainavo 11 dai

nų iš programos ir dar porą 
pridėjo bisui. Sekstetas atli
ko 12 kūrinių. Abiejose kon
certo dalyse atlikę progra
mą dainininkai, berods New 
Yorko publikai pasirodė pir
mą kartą ir gal todėl buvo la
bai maloniai nesibaigiančiais 
aplodismentais sutikti. Seks, 
tetas skiriasi iš kitų panašių 
vyrų muzikinių grupių, į sa
vo programą įnešdamas dau
giau gyvumo, modernizmo it 

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
rių. 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 sutartoknis 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.

Mecenatas -- SIMAS KAŠELIONIS.

WANTED EXPERIENCE 
SIGN PAINTERS 

PATTERN PERSON
AND 

ERECTTON MEN
STEADY WORK FOR OUALIFIED SOBER MEN. 

TOP SALARY AND BENEFITS. CALL: WR!TE OR APPLY 

MOORE SIGN CORP.

tHUS>

tai patraukia daugiau dėme
sio ne tik jaunimo, bet ir vy
resniųjų, išjudina visus iš il
gesnio sėdėjimo ir dažnas 
publikoje pradeda jiems pri
tarti rankų plojimu.

Po akademinės ir meninės 
dalies vyko kuklios vaišės 
apatinėje salėje. Nors tas sa 
vaitgalis buvo perpildytas ki 
tais dideliais renginiais, bet į 
spaudos šventę atsilankė ke
letas šimtų žmonių.

(kr)
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AU/TRRLIJO/ PADAflGČJE
—ANTANAS LAUKAITIS

IŠVAŽIUOJANT
Šis mano rašinys yra pa

skutinis iš Australijos. Se
kančius šešis mėnesius šio 
skyriaus skaitytojai galės, 
kaip ir prieš keturis metus, 
bent mintimis keliauti su 
manimi po pasaulį, susipa
žįstant su tais kraštais, ku
riuose iki šiol dar nesu bu
vęs. Mano vienas prietelius 
iš Amerikos, sužinojęs, kad 
aš ir vėl keliauju į Montrea- 
lio olimpijadą, juokais pa
klausė manęs, ar aš visą 
savo gyvenimą matuoju 
olimpiniais metais? Tikrai 
būtų gerai, kad metus ga
lėtum skaičiuot olimpiniais 
vienetais, kas leistų daug 
daugiau žmogui pakeliauti 
ir tuo pačiu ne taip greitai 
pasenti.

Susitvarkęs su savo dar
bu ir savo "Bosais”, kurie 
palyginant yra neblogi, jei* 
gu kas keturi metai leidžia 
pusmečiui po pasaulį pasi
dauginti, savo kelionę pradė 
siu nuo Azijos, Hong Kon
go, Japonijos ir vėliau* pro 
ne būtus Europos kraštus 
ir Londoną, tiesiai į Mont- 
realį. Oia gi būsiu tur būt 
pats laimingiausias Austra
lijos lietuvis, nes savo šei
mininke ir globėja turėsiu 
žinomąją Kanados lietuvių 
lakštingalą G. čapkauskie- 
nę. Pasirodo, kartais gerai 
yra būti spaudos žmogui. 
Bedarant, su šia Australi
jos lietuvių pamėgtąja dai
nininke, pasikalbėjimą "Dir
vai”, juokais paklausiau ar 
ji negali savo kieme pada
ryti olimpinę palapinę ir jo
je apgyvendinti svečius iš 
Australijos? Ji mielai su
tiko, vėliau artimiau susira
šinėjom ir aš, visai sveti
mas žmogus iš Australijos, 
buvau maloniai p. čapkaus- 
kienės pakviestas olimpinių 
žaidynių metu svečiuotis 
pas juos. Ar tai ne jaudi
nantis pavyzdys, kaip lietu
vis lietuvį pasaulyje atjau
čia ir reikale jam padeda? 
Tikrai nuoširdus ačiū mano 
būsimiems šeimininkams.

šiandien daug kas keliau
ja apie pasaulį, tačiau tik 
mažai kas savo įspūdžius 
aprašo. Ir tai, daugiausiai 
yra rašoma jau sugrįžus na
mo, visas informacijas pasi
gilinus kelionių knygose ir 
pan. Tas viskas būna labai 
ir labai pavėluotai ir tuo pa
čiu nustoja pusės savo ver
tės. Aš, kaip ir anksčiau, 
taip ir dabar, duosiu savo 
kelionių reportažus tiesiogi
niai iš tų vietų kur būsiu, 
kas padarys juos daug ver
tingesnius ir skaitytojams 
įdomesnius. Kaip ir anks
čiau, taip ir dabar, didelis 
mano tikslas yra kaip nors 
daugiau pasaulyje sutikti 
lietuvių, pamatyti kaip jie 
gyvena, apie tai aprašant ir 
spaudoje.

Tat mieli šio skyriaus 
skaitytojai iki pasimatymo 
iš įvairių pasaulio kraštų.

★
Į Australiją iš Amerikos 

sugrįžo žinomas mūsų krep
šininkas Edis Palubinskas 
dalyvauti priešolimpiniame 
Australijos krepšinio atran
kiniame turnyre. Edis Pa
lubinskas, kuris labai sėk
mingai Australiją atstova
vo paskutinėje Muencheno 
olimpijadoje ir iš visos 
olimpijados dalyvių buvo 
antras daugiausiai krepšių 
įmetęs žaidėjas, |x> to išvy
ko baigti studijas Ameriko
je. Baigęs universitetą, jis 
gavo eilę gana viliojančių 
pasiūlymų tapti profesiona
lu, tačiau, jais iki dabar ne
pasinaudojo. Atrankiniame 
turnyre Edis pasirodė labai 
gerai ir vėl buvo išrinktas 
reprezentuoti Australiją 
Montrealio olimpijadoje. Jis 
yra vienintelis lietuvis Aus
tralijos olimpiniame sąsta
te.

★
Adelaidės Meno Festiva

lio metu labai gerai pasiro
dė ir užsirekomendavo lie
tuviai menininkai. "The 
Master’s Choice" parodoje, 
kurioje buvo pakviesti jau 
tik žinomi dailininkai, da
lyvavo skulptorė Ieva Po
cienė su savo 6-šių pėdų 
aukščio medžio skulptūra, 
vaizduojančia kovą tarp 
žmogaus ir jo aplinkos. 
"The Proteges’’ sekcijoje 
dalyvavo jaunieji meninin
kai: skulptorius Aurimas 
Dumčius, tapytojai Vytas 
Kapočiūnas ir Vytas šere- 
lis. Visi jie savo stipriais 
darbais buvo išskirtinai ge
ri ir patrankė dideli lanky
tojų dėmesį.

Australijos lietuvių tarpe 
mes turime jau kelis iški
lius režisierius plačiai pasi
žymėjusius australų tarpe. 
Be savo ankstyvesnių darbų 
ir šiame festivalyje sensaci
ją padarė plačiai užsireko
mendavęs Helmutas Bakai
tis. Jis ne tik vaidina, reži
suoja, moko ir pats rašo 
veikalus, bet dabar yra jau 
keli metai Pietų Australi
jos "Director of Youth Ac- 
tivities". šiame festivalyje 
buvo sėkmingai pastatytas 
jo parašytas ir režisuotas 
veikalas "Carlote and Maxi- 
millian". šis veikalas yra 
tuo skirtingas nuo kitų, kad 
jis reikalauja pačių žiūrovų 
dalyvavimo vaidinime. Te
ma yra paimta iš Habsbur- 
go dinastijos, valdžiusios 
Austriją 1912 metais, kada 
buvo paskutinis dešimtme
čio periodas prieš jos nu
vertimą, kai nusmukę to 
meto gyvenimo metodai bu
vo pakeisti į naujas filoso
fines ir meniškas teorijas. 
Spektaklyje dalyvauja apie 
200 dalyvių.

Be šio veikalo H. Bankai- 
tis, kaip Jaunimo Direkto
rius, pastatė "Feast of 
Fun” veikalą skirtą 9-12 
metų vaikams, šiuo metu H. 
Bakaitis yra iš Australijos

vyriausybės gavęs dviejų 
metų stipendiją savo meno 
studijų pagilinimui. Jis no
ri metus praleisti Anglijoje 
ir vėliau studijas tęsti New 
Yorke ir kituose didžiuo
siuose Amerikos miestuose.

★
Būsimos Australijoje VI- 

sios Tautinės Skautų Sto
vyklos rengimo komitetas 
paskelbė konkursą sukurti 
"Tautinės Stovyklos Dai
ną". Pageidau jama, kad bū
tų nauja meliodija ir žo
džiai, tinkama žygiuoti, kad 
būtų kas nors kas sujungti: 
viso pasaulio lietuvius skau
tus, kad būtų ir kas nors 
grynai skautiška, kad pri
mintų tėvynę Lietuvą. Dai
na turi būti su refrenu, pri
taikinta grupiniam daina
vimui ir susidėtų iš 3-4 
posmelių. Dainas siųsti: ps. 
R. Statkuvienė, 12 Griewe 
St., North Balwyn, Vic. 
3104, Australia.

★
Šių metų naujai išrinkta 

Melbourno Baltų Moterų 
Komiteto pirmininkė yra 
lietuvė I. Hare (Srimaity- 
tė). Be kitų latvių ir esčių, 
šiame komitete yra ir kitos 
lietuvės narės, tai A. Matu- 
kevičienė, I. Kviecinskienė, 
J. Petkevičienė ir D. Kozic- 
ki (Petkevičiūtė). Pabaltie
čių moterų veikloje ypatin
gai reiškiasi jaunesnės, jau 
čia gimę moterys ir mergi
nos ir per savo kelių metų 
darbą jos ypatingai labai 
gražiai pasirodė savo socia
linėje ir politinėje veikloje.

★
Šių metų pabaigoje ir vėl 

įvyksta Australijos Lietu
vių Dienos, šį kartą jos bus 
rengiamos pačiame Austra
lijos viduryje — Melbourne. 
Visuomet iki šiol Melbourno 
lietuviai pasižymėdavo savo 
labai kruopščiu ir planingu 
visų švenčių parengimu. 
Kiek girdisi, tai ir šiais me
tais Lietuvių Dienos Mel
bourne bus pravestos labai 
iškilmingai ir gražiai, pa
keičiant kai kurias iki šiol 
nusistovėjusias tradicijas ir 
įjungiant daug naujovių, 
duodančių svečiams dau
giau laiko pažinti ir visą 
Melbourno lietuvių ir aus-

Petras Petrutis Margučio radijo studijoje.

MARGUČIUI NUTILUS
(Atkelta iš 1 psl.) 

Žemelis, Narbutis, o dabar
tiniu laiku Margučio adminis 
tratorius ir radio pranešėjas 
Petras Petrutis su savo jau
nu padėjėju Algiu Regiu, 
kuris taip nuoširdžiai ir ge
rai išmoko talkininkauti ra
dijo pranešimams, kad 1975 
metais net nusipelnė Lietu
vių Žurnalistų Sąjungos pre
miją jaunam žurnalistui.

Išvardinti asmenys, paau
koję daug darbo valandų, 
daug vertingų sumanymų, 
viliodami mus didžiojo mies
to sūkuryje nepamiršti tėviš 
kės dangaus, nusipelnė mū
sų padėkos. Nutildytas Mar 
gučio balsas dar aidi mūsų 
ausyse.

Petras Petrutis Margučio 
veiklai paaukojo 10 metų 
darbo. Jis sugebėjo aplink 
Margutį suburti jaunimo or
ganizacijas, ‘Pelkių Žiburė
lio’ iniciatorius, daininkus, 
menininkus, lietuvių organi
zacijų veikėjus, kurie prašy
davo Margučio pagalbos ir 
kurie visada ją gaudavo. 
Penkis kartus savaitėje gir
dėdavome kruopščiai paruoš 
tas žinias iš mūsų kultūrinės 
veiklos ir pasaulinės politi
kos naujienas. Daugelis ži- 

tralų aplinką.
Jau dabar yra Amerikoje 

pradėta rengti į šias Lietu-; 
vių Dienas ekskursiją, ku
rią organizuoja ir rūpinasi 
P.L.B. pirmininkas Br. Nai
nys. Australijos lietuviai

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

•••

nių būdavo patiekiamos 
anksčiau, negu jas paslęaity- 
davome laikraščiuose.

Su vietiniais ir atvyku
siais į Chicagą lietuvių veikė 
jais Petrutis mokėdavo pra
vesti įdomius pokalbius. Su 
surinkta Margutyje medžia
ga dažnai dalydavosi su kitų 
miestų lietuviškų radijo va
landėlių stotimis.

r
Petručio pranešimų balso 

intonacija turėdavo kažkokį 
ypatingą skambesį, kuriame 
pasigirsdavo pasiryžimas, 
meilė savo pamėgtam dar
bui ir tėvynės ilgesys. Da
bar, kažkas lyg brutaliai už
skleidė knygą ir ją iš mūsų 
atėmė, kurią mes su įdomu
mu skaitėme.

Kalbant apie radijo nutilu
sį balsą, tenka prisiminti Ba
lio Sruogos žodžius: ‘tiek lai
ko aš dieną ir naktį visomis 
mano mintimis, visa mano 
siela gvenau ta šviesia lieps
na, ir šiandien kažkoks kal
nas nukrito nuo mano pečių, 
bet kartu ir viduj pasidarė 
kažkaip tuščia, nejauku. 
Kažkur dingo mano pilnybė - 
rodos kažkam atidaviau 
pusę sielos ir dabar klausau
si kaip laikas skamba, kaip 
už lango pavasaris žydi.’ 

tikisi ir šiais metais sulauk
ti daug svečių, kurie, kaip 
ir anksčiau pas mus viešėję, 
tikrai nenusivils Lietuvių 
Dienomis ir Australijos lie
tuvių vaišingumu. Tat iki 
pasimatymo Melbourne.
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KŪRYBA IR MOKSLAS
JUOZAS O. SIRVYDAS

JONAS ŠVOBA

VYT. ALANTAS

SUSITIKIMAS SU R. KALANTA 
NAKTĮ GEGUŽES 14-TAJA

1975 metai lietuvių buvo 
pašvęsti Vysk. M. K. Va
lančiaus ir M. K. Čiurlionio 
sukakčių paminėjimams. 
Tačiau būtų pravartu prisi
minti, kad tais pačiais me
tais supuolė laikraštininko, 
visuomenininko ir gero tau
tininko Juozo Otto Sirvydo 
gimimo 100 metų ir mirties

NAUJOS 
KNYGOS

• Lietuvių tautos ir vai* 
stybės istorija III dalis. Is
torijos vadovėlis lituanisti
nių mokyklų XI skyriui ar
ba VII klasei. Redagavo 
Vincentas Liulevičius. Išlei
do JAV Lietuvių Bendruo
menės švietimo Taryba. 208 
psl. Kietais viršeliais, gau
siai iliustruota. Kaina 5 
dol. Leidinį galima užsisa
kyti šiuo adresu: A. Karei
va, 7030 So. Rockwell St., 
Chicago, III. 60629. Telef. 
(312) 776-0588.

• Atspindžiai ūkanuose. 
Vytautas Alantas. Novelės, 
380 psl. Kietais viršeliais. 
Kaina 6 dol. Išleido Lietu
vių Enciklopedijos leidykla.

• The Brothers Domeika. 
Liudas Dovydėnas. Roma
nas anglų kalba. Vertė Mil- 
ton Stark, 238 psl. Kaina 
kietais viršeliais 6 dol. Iš
leido Lietuvių Enciklopedi
jos leidykla.

• Protu ir tikėjimu. Ma- 
rlteno raštų rinktinė. Pa
ruošta A. Tamošaičio, S. J., 
kalbą tikrino V. Kulbokas. 
Įrašus piešė T. Valius. 340 
psl. Kietais viršeliais kaina 
6 dol. Išleido Krikščionis 
Gyvenime leidykla.

• The Lithuanians in 
America 1651-1975, A chro- 
nology and fact book. Com- 
piled and edited by Algirdas
M. Budreckis. Ethnic chro- 
nology series nu >er 21. 
174 psl. Išleido O ia Pub- 
lication, Ine. Douus Ferry,
N. Y. Kietais viršeliais kai
na $6.50.
f Mūsų senolių žodžiai iš 

anapus. M. Aukštuolis. 306 
psl. Kaina 5 dol. Autoriaus 
leidinys.

• Trys komedijos (Ku
kū, Didysis Penktadienis ir 
Rūtos ir Bijūnai), Anatoli
jus Kairys. 224 psl. Kaina 
5 dol. Iliustravo Z. Sodei- 
kienė. Išleido leidykla Dia
logas.

40 metų sukaktys. Jo jau
nystės ryžtas ir veikla dar 
anais spaudos draudimo 
laikais, jo nepalūžimas sun
kiose valandose ir vėliau jo 
nuoširdi tautinė veikla čia, 
Amerikoje, gali būti ne vie
nam pavyzdžiu.

Juozas Sirvydas gimė 
1875 metais balandžio mėn. 
4 d. Dauliūnų kaime, Jūžin
tuose. Juozui Sirvydui teko 
augti neturtingoje, religin
goje ir šviesioje ūkininkų 
šeimoje. Jo senelis Sirvydas 
jau anais laikais turėjo ne
mažai knygų, tik po jo mir
ties daugumą jų išnešiojo, 
bet paaugęs Juozukas ne
mažą jų dalį susirinko. Jo 
mamytė, buvo labai religin
ga, mokėjo daug lietuviškų 
pasakų' padavimų ir dainų, 
kurias sekdavo ir dainuoda
vo savo sūneliui. Ji, būdama 
ir raštinga, pramokė sūnų 
namuose skaityti ir rašto. 
Dar jam teko lankyti lietu
višką "daraktorių” ir rusų 
pradžios mokyklą. Iš pat 
prigimties jo galva buvo 
pramušta knygai ir moks
lui. Knygų jis visur ieškojo, 
kur tik galėjo gauti, skaitė, 
kokios tik pakliuvo. Dėl tė
vų neturto negalėjo lankyti 
kokios nors reguliarios auk
štesnės mokyklos, tai mokė
si pats iš knygų, iš sutin
kamų studentų ir klerikų. 
Greitai tapo savo apylinkė
je iškiliu, šviesiu ir susipra* 
tusiu jaunuoliu. Be lietuvių, 
rusų ir lenkų kalbų, dar 
pramoko lotynų, vokiečių ir 
net žydų kalbas ir graikų 
abėcėlę.

Vieną gražią dieną dėdė, 
Jonas Sirvydas, Juozui par
nešė pilnus trijų metų Auš
ros komplektus, kurie vai
kinui sukėlė didelį džiaugs
mą: Aušroje jis rado daug 
gražaus skaitymo ir eilėraš
čių, kurių pats atmintinai 
mokėsi ir draugus mokė. 
Aušra stipriai paveikė Juo
zo Sirvydo tautinį sąmonin
gumą. Jis domėjosi Lietu
vos istoriją, skaitė Jucevi
čiaus ”Litwa”, Kraševskio 
Lietuvos istoriją, domėjosi 
piliakalniais, tautosaka, su
sirašinėjo su Martynu Jan
kum, P. Mikolainiu, dirban
čiu M. Lietuvoje prie lietu
viškų laikraščių ir knygų 
leidimo, Amerikoje su kun. 
J. Žilinsku, dr. J. šliupu ir 
kitais veikėjais.

J. O. Sirvydas, atsipalai
davęs iš tėvų globos, su vie
na davatkėle pasistato Jū
žintuose bendrą namuką, 
kuriame jis gauna vieną 
kambarį, čia j ils taiso ir ri
ša knygas, platina drau
džiamus raštus ir buria ap
link save susipratusį jauni
mą. Paimdami pavyzdį iš 
Aušros ir Varpo, Jūžintų 

apylinkės jaunimas sumano 
leisti savo laikraštuką, ran
ka rašytą. Laikraštėlį pava
dino "Triūsas Mužikėlio". 
Jo redaktorium buvo Juozas 
Sirvydas. Laikraštukas pa
sirodė 1894 metais ir jo iš
ėjo 14 numerių, apie 600 
puslapių, turėjo keletą ben
dradarbių, dėjo vietos žine
les, tautosaką, mėgino dėti 
ir didesnius veikaliukus. Jo 
komplektai vėliau pateko j 
Lietuvių Mokslo Draugijos 
knygyną Vilniuje. (J. O. 
Sirvydas, p. 27). Jis užmez
gė santykius su knygne
šiais, iš jų gautas knygas 
ir laikraščius pats skaito ir 
platina. Galų gale ir pats 
vyksta į Mažąją Lietuvą 
parsinešti knygų ir tampa 
knygnešiu. Tokia jaunuolio 
J. Sirvydo lietuviška tauti
nė veikla negalėjo neat
kreipti dėmesio ir rusų val
džios pareigūnų. 1896 m. 
rugpiūčio mėnesio pradžioje 
rusų žandarai padaro kratą 
jo bute, nors draudžiama li
teratūra jo buvo slepiama, 
bet du maišu jo knygų žan
darai išsitempė ir paėmė iš 
jo parašą, kad niekur nepa
sišalins. Tačiau vietos gero 
klebono kun. Dižiulskio ra
ginamas ir paremtas pini
gais pabėgo į Maž. Lietuvą. 
Perkalbėtas J. Mikolainio, 
J. Lapino, kuris dirbo Var
po redakcijoje, Sirvydas 
skubiai grįžo, bet rusų žan
darai jo jau laukė ir 1896 
m. rugpiūčio 23 d. uždarė 
Panevėžio kalėj iman, nes 
Rokiškio kalėjime nebuvo 
vietos politiniam kaliniui. 
Matyt, kad Rusijos carų 
valdžia politinių kalinių ne- 
grūdo kartu su kriminalis
tais, ką dabar daro raudo
nieji Rusijos ponai. Pane
vėžio kalėjime išlaikomas 
jis ligi 1897 m. balandžio 
mėn. 16 d., iš čia ištremia
mas į Kuršą (Latviją) 
trims metams ir apsigyve
no Subate, du kilometrų nuo 
Lietuvos, Obelių, čion jis 
persikviečia savo mylimąją, 
veda, gimsta sūnus Vytau
tas, kuris Amerikoje 1941 
m. parašo tėvo gražią mo
nografiją. (LE XXX t. p. 
14).

J. O. Sirvydas tiek kalė
jime, tiek tremtyje laiko 
neleido veltui ir nepalūžo ir 
jaunas būdamas: skaitė, ką 
sugriebdamas, ir lavinosi. 
Jis įrodė, kad ir be aukštų
jų mokyklų pasiryžėlis gali 
nemažiau pasiekti ir nu
veikti, negu neveiklūs laips
niuotieji. Pasibaigus trem
ties laikui, jis grįžta su 
Šeima į savo Jūžintus. Pa
nemunėliu klebonas kun. J, 
Katelė, žinomas liaudies 
švietėjas, tuojau Juozą Sir
vydą persikviečia sau pa-

Kai žemę apgobs sidabrinė gegužės naktis, 
Ties Romo Kalantos kapu prie Romainių, 
Iš viso pasaulio lietuviai ims rinktis:
Atkils ten iš taigų Sibiro vargdieniai nuliūdę, 
Ir nuo abiejų vandenų krantų ten lietuviai sulėks. — 
Ir plūs ten visa Lietuva, kaip į atlaidus šventus. 
Kai kuoras šventyklos per patį vidurnaktį valandas muš,— 
Ten kapas tyliai prasivers, —
Ištrykš iš po žemių fontanas ugnies, 
lyg lobiai imtų ten liepsnoti giliai pakasti. — 
Tada mes išgirsim liepsnų šnabždėsy 
Nemirštamą žodį didvyrio Kalantos:

Uždegę žibintus nuo manojo deglo, 
Neleiskit užgesti savuos židiniuos 
Ir švieskit sau kelią Laisvon Ateitin. — 
O mano krauju apšlakstytoj ugny 
Sudeginkit nuodėmes broliams saviems padarytas, 
Kad niekas jums kelio Naujojon Aušron nepastotų. 
Saukiu aš Ir šauksiu per amžius iš kapo: — 
Grąžinkite Lietuvai laisvę!

Ir vėl pasigirdus iš varpinės laikrodžio dūžiams, 
Nutilo kalba ir liepsna nupliupsėjus užgeso, — 
Ir kapas vėl vienas tūnojo paskendęs šešėliuos.
Tik žvaigždės maldingai šnabždėjo ties Romo paminklu, — 
Tik krūmuose suokė lakštutė pavasario dainą, — 
Ir beržas svirūnas liūdėjo nuleidęs šakas...

1976 m.

gelbininku, sudarydamas 
jam ir jo šeimai) pragyveni
mo sąlygas. Panemunėlyje 
jis 1901 m. suorganizuoja 
slaptą jaunimo žvaigždės 
draugiją, kurios tikslas bu
vo turėti slaptą knygynėlį, 
knygas duoti nariams ir su
sirinkimuose skaityti. Be 
to, visi nariai) buvo įparei
goti rinkti tautosaką net su 
pabauda. Antras Sirvydo 
darbas buvo slaptas vaidini
mas scenos veikalų. Tam 
tikslui suorganizavo teatro 
mėgėjų būrelį ir suvaidino 
keletą veikalų (J. O. Sirvy
das, p. 51). žvaigždės drau
gijos ir vaidintojų siunčia
mas iš Panemunėlio Sirvy
das vyksta į Petrapilį gauti 
knygų ir vaidinimui veika
lų. Petrapilyje jis susipaži
no su ten esančiais lietu
viais veikėjais ir jų tarpe 
su giminaičiu kalbininku 
Kazimieęu Būga ir Augusti
nu Voldemaru. Iš Petrapilio 
Sirvydas parsivežė nemažą 
kiekį draudžiamos literatū
ros, nes Petrapilyje jų bū
davo lengviau gauti ir iš jo 
parsivežti. Sirvydas ir anks
čiau susirašinėjo su veikė
jais Lietuvoje, Mažoje Lie
tuvoje ir Amerikoje ir jau 
buvo gerai žinomas, todėl, 
ir ištikus pavojui, turėjo 
kur bėgti.

1902 metais Juozas Sir
vydas, užpultas pačių lietu
vių tamsuolių ir bijodamas 
vėl pakliūti j rusų žandarų 
nagus, palikęs žmoną su 
mažais vaikais, pabėgo į 
JAV-bes pas šliupus Scran- 
tonan, Pa., su jais persikėlė 
į Philadelphiją. čia jis gavo 
darbą, kūrėsi’ ir parsikvietė 
šeimą (J. O. Sirvydas, p. 
74). šliupai priėmė Sirvydą 
šiltai ir .nuoširdžiai. Sirvy

das iš karto pateko dr. J. 
šliupo aplinkos draugystėn, 
kuri jo pasaulėžiūrai pada
rė nemažos įtakos ir padėjo 
įam prasilavinti.

(Bus daugiau)

NAUJA KNYGA APIE
O. V. MILAŠIŲ

Andre Siivaire leidėjas — 
20, rue Domat, Paris 75005, 
— išleido naują knygą apie
O. V. Milašių — O. V. de L. 
MILOSZ Lettres Inedites a 
CHRISTIAN GAUSS.

šis leidinys galėjo pasiro
dyti dėka Czeslavv Milosz 
pastangų. Jis surado Prin- 
ceton Universiteto Bibliote
koje O. V. Milašiaus laiškus 
siųstus Christian Gauss, 
kuris mirė 1951 m. ir ku
riam Milašiaus laiškai yra 
rašyti tarp 1900-1930 me
tų. Christian Gauss duktė 
leido Czeslaw Mrlosz tuos 
laiškus perduoti Andre Sil- 
vaire išleisti.

Iš aukščiau minėtos kny
gos — leidinio aiškėja, kad 
Christian Gauss, kaip Prin- 
cetono Universitetą garse
nybė, DANTE LEAGUE 
OF AMERICA pirmininkas, 
yra buvęs didelis Lietuvos 
draugas. Jis su Robert J. 
Caldwell, Baltic American 
Society pirmininku, yra vei
kęs, kad JAV pripažintų po
I- jo Pasaulinio karo Balti
jos valstybes de jure. Po
II- jo Pasaulinio karo — 
Christian Gauss rėmė 1946 
metais Baltų universiteto 
tremtyje įkūrimo idėją.

šiaip, tie laiškai įdomūs 
ir tuo, kad iš jų paaiškėja 
tai, kada Milašius yra pa
rašęs kai kuriuos savo kūri
nius bei tai, kaip jis gyveno 
ir kaip pergyveno patirtus 
nemalonumus iš lietuvių.
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MELO KARAS (1

Cicero
1943 m. pabaigoje ir 1944 

metu pradžioje tarp sąjungi
ninku ir vokiečių vyko varžy
bos dėl neutralios Turkijos 
palankumo. 0 jis priklausė 
nuo to, kuri pusė turkams at
rodė stipresnė. Be to, bri
tams labai rūpėjo vokiečius 
įtikinti, kad jie ruošiasi pulti 
Balkanus, kas Hitlerį pri
verstų atitraukti dalį kariuo
menės iš Prancūzijos, tuo bū
du palengvindamas sąjungi
ninkų invaziją. Už tat Chur- 
chillis įsakė savo kariuome
nės vadui Artimuose Rytuo
se, gen. Sir Henry Maitland 
Wilson ‘to play high’, kas 
šiuo atveju reiškė blefuoti. 
Gavęs tokį įsakymą, Wilso- 
nas pasiuntė 6,000 vyrų 
užimti kai kurias Dodekane- 
sų salas tarp Graikijos irTur 
kijos. Amerikiečiams atsisa
kius paremti, daug stipres
nės vokiečių jėgos britus su^ 
mušė -- jie neteko 5,000 vy
rų, 6 laivų naikintuvų, per 
100 lėktuvų. Turkija, kuri 
jau rimtai galvojo apie įstoji
mą į karą sąjungininkų pusė
je, apsisprendė ir toliau pasi 
likti neutrali.

Tie įvykiai gali padėti įsi
vaizduoti atmosferą Turki
jos sostinėje Ankaroje. Ten 
buvo tikras šnipų, agentų ir 
provokatorių lizdas. D. Bri
tanijos ambasadorium buvo 
Sir Hughe Montgomery 
Knatchbull-Hugessen, būdin 
gas britų ‘valdančio sluoks
nio’ reprezentantas, kurį 
atsimenu iš Kauno. Ten jis 
retkarčiais atvažiuodavo iš 
Rygos, kur turėjo savo rezi
denciją. Mat, savo diplomati 
nės karjeros pradžioje jis bu 
vo nepaprastu pasiuntiniu ir 
įgaliotu ministeriu Pabaltijo 
valstybėm. Vėliau perkeltas 
į Teheraną ir pagaliau Turki 
ją jau ambasadorium, jis tu
rėjo visišką užsienio reikalų 
min. Antony Edeno, su ku
riuo kartu mokėsi Etone, pa
sitikėjimą. Dėl to, ir savo 
svarbaus posto, jis buvo pla
čiai informuojamas apie 
visus britų ir sąjungininkų 
planus.

Sir Hughe mėgo skambin
ti pianinu. Už tat nenuosta
bu, kad jis greitai prisirišo 
prie savo asmeninio tarno 
(valet) Eleysa Bazna, kuris 
turėjo labai gražų tenorą, 
mokėsi šiek tiek muzikos bei 
dainavimo ir labai gražiai iš
pildydavo vokiškas dainas, 
kurias labai mėgo ir jo ponas 
ambasadorius. Dažnu liuos- 
laikiu ambasadorius atsisės
davo prie fortepiono, palydė 
ti dainuojantį tarną ...

Baznos praeitis nebuvo vi
sai aiški. Jis sakėsi gimęs 
1904 m. dabartinėje Jugosla
vijoje, kuri tada buvo turkų 
valdoma. Jis buvęs Turkijos 
Karo Mokykloje, bet iš ten 
buvo išvarytas. Jo tėvas, 
mahometonų dvasiškis, bu
vęs per medžioklę nušautas 
britų diplomato, kas vertę jį 
širdies gilumoje britų nekęs
ti. Nuo 1925 metų jis tarna
vo diplomatiniam korpusui. 
Jų tarpe Jugoslavijos pasiun

afera
tiniui, britų konsului, ameri
kiečių karo atache ir Vokieti 
jos ministeriui. Jis tapo 
‘kavass’ - taip turkai vadino 
diplomatų tarnus.

Bazna pas Sir Hughe pra
dėjo tarnauti 1943 m. rugsė
jo mėn. Jis greitai pastebė
jo, kad ambasadorius atsine
ša namo išstudijuoti svar
bius dokumentus, kuriuos 
laikė geležinėse, raudonoje 
ir juodoje, dėžėse. Progai 
pasitaikius, jis pasidarė tų 
dėžių raktų vaško nuospau
dus, o vėliau iš jų nuliejo ir 
raktus. Spalio 20 dieną jis iš 
tų dėžių pasiėmė kai kuriuos 
dokumentus, juos nufotogra 
favo su savo sena 35 mm 
Leica ir padėjo atgal. Spalio 
26 d., sutemus, Bazna nuėjo 
pas vokiečių ministerį Al- 
bert Jenke, kuriam anksčiau 
tarnavo, kaip ‘kavass’.

Jenke, kuris buvo Vokie
tijos užsienio reikalų minis
terio Ribbentropo švogeris, 
iš pradžių manė, kad Bazna 
atvyko jį kaip nors sukom
promituoti. Bazna tačiau die* 
važinosi atvykęs tik pasiūly
ti britų dokumentų nuotrau
kų filmą už 20,000 svarų (tą 
syk $80,000). Janke pasišau
kė SD šefą Turkijoje Lud- 
wig Moyzisch.

Moyzisch raportavo amba 
sadoriui von Papen. Tas iš 
pradžių abejojo, tačiau vė
liau apsisprendė pranešti pa 
siūlymą pačiam Ribbentro- 
pui. Šalia Ribbentropo tą te
legramą matė SD viršinin
kas Schellenbergas ir amba
sadorius Ritter, kurio asis
tentas Fritz Kolbe, kaip jau 
žinome, dirbo Allan Dulles. 
Ribbentropas nieko gero ne
sitikėjo, tačiau įsakė tęsti ry 
šio palaikymą ir į Ankarą pa
siuntė 20,000 svarų bankno
tais.

Išaiškinus filmą, Moyzisch 
nenorėjo tikėti, kad jo agen
tas galėjo prieiti prie tokių 
svarbių dokumentų. Jie bu
vo pasikeitimo telegramo
mis tarp Ankaros ir Londo
no nuorašai, kvalifikuoti 
kaip ‘Top Secret’ ar ‘Most 
Secret’.

Jų turinys nustebino ne 
tik Moyzisch, bet ir von Pa- 
peną ir SD centralę Berlyne. 
Jie atrodė per svarbūs, kad 
būtų tikri. SD į Ankarą 
pasiuntė savo foto ekspertą, 
kuris klausė, kaip Moyzisch 
tardė Bazną ir jo fotografa

vimo metodus. Ekspei tas 
nusprendė, kad Bazna me
luoja. Fotokopijos buvo per 
geros, jos reikalavo geresnio 
apšvietimo, priemonių ir ge
resnio aparato, negu Bazna 
sakėsi turįs. Už tat SD nu
tarė, kad Bazna turėjo su 
kuo nors dirbti. Iš kitos pu
sės jo dokumentai atrodė 
esą tikri, o jo informacijos 
apie Teherano konferenciją 
tuo metu nepaprastai svar
bios ir vokiečiams reikalin
gos. Dėl viso to Bazna gavo 
slapyvardį ‘Cicero’ ir iki 
1944 m. balandžio 20 d., 
kada išėjo iš britų tarnybos, 
iš vokiečių gavo 300,000 
angliškų svarų -- 1.2 milijo
nus dolerių!

Kai Bazna su tuo kapitalu 
įsteigė statybos firmą, netru 
kus pasirodė, kad tie svarai 
buvo netikri. Jis ko tik nepa 
teko į kalėjimą ir 1971 m. 
mirė visai nuskurdęs. Jo iš
keltas ieškinys Vakarų Vo
kietijos vyriausybei, pra
šant atlyginimo už atliktą 
darbą karo metu, buvo teis
mo atmestas, nors jis savo 
knygoje aiškino savo inicia
tyva dirbęs.

Tą patį, po karo, savo atsi
minimuose teigė ir von Pa
pen ir Moyzisch. Ir jei taip, 
britai buvo labai neatsargūs. 
Bet jei Sir Hughe’s kam nors 
ir galėjo atrodyti kaip šiek 
tiek pakvaišęs ekscentrikas, 
jo ambasados saugumu rūpi
nosi pulk. lt. Montague Rea- 
ney Chidson, buvęs MI-6kon 
tinento slaptos tarnybos sky 
riaus viršininkas, vienas dau 
giausiai patyrusių britų žval 
gybininkų. 1940 metais vo
kiečiams jau žygiuojant į 
Amsterdamą, po 24 valandų 
pastangų, jis atidarė tarptau 
tinės deimantų biržos seifus 
ir vokiečiams iš po nosies iš
nešė didžiulį neapdirbtų dei
mantų lobį. Jis suorganiza
vo ir Olandijos karalienės 
Wilhelminos ir jos vyriausy
bės pabėgimą į Londoną, už 
ką buvo apdovanotas aukš
čiausiu britų ordinu.

Sunku įsivaizduoti, kad 
Chidson būtų nesusidomė
jęs Bazna. Juk to praeitis ne 
buvo be dėmių -- jis turėjo 
atrodyti kaip idealus šnipas. 
Logiškai galvojant, Chidson 
turėjo žinoti, ką Bazna darė. 
Chidson tačiau buvo senų pa 
žiūrų ir savo paslapčių neiš
davęs mirė 1957 metais. Sa
vaime aišku, kad Bazna, 
kuris tikėjosi iš vokiečių gau 
ti atlyginimą už jam duotus 
padirbtus svarų banknotus, 
irgi nebuvo suinteresuotas 
aiškinti, kad jis dirbo britų 
pavedimu. Už tat neliko

liudininkų, kurie galėtų tai 
tiesioginiai patvirtinti.

Netiesioginių įrodymų ta
čiau netrūko, Allen Dulles 
savo knygoje ‘Secret Surren 
der’ rašė, kad 1943 m. gruo
džio mėn. per savo patikėti
nį, mūsų minėtą Fritz Kolbe, 
gavęs žinių, kad Cicero yra 
vokiečių šnipas britų amba
sadoje. Dulles apie tai pain
formavęs savo britų kolegą 
toje pačioje Šveicarijoje, gra 
fą Vanden Huyvel. Tas po 
trijų dienų uždusęs atbėgo 
pas Dulles ir prašė viską 
apie Cicero užmiršti. Po to 
Dulles neliko abejonių kam 
dirbo Cicero. Yra ir kitų įro
dymų, prie kurių čia nesusto
sime.

Svarbiausias tačiau įrody
mas yra ‘išduotų’ dokumen
tų turinys. Moyzisch, užkie
tėjęs nacis, teigia, kad tik 
jie jam parodę sąjungininkų 
galybę ir įrodę, kad Vokieti
ja negalinti laimėti karo. 
Tiesa, jie išdavę vokiečiams

ruošimąsi invazijai Prancūzi 
joje, nors ir nepaminėdami 
tikslios vietos. Bet tai vokie 
čiai jau turėjo žinoti iš kitų 
šaltinių. ( Stalinas tame fak
te įžiūrėjo britų intrigas, 
kad invazija nepasisektų. ) 
Svarbiausia tačiau, jie prisi
dėjo prie vokiečių įtikinimo, 
kad britai ruošiasi rimtiems 
žygiams Balkanuose. Nors 
pats Hitleris į Cicero infor
macijas žiūrėjo skeptiškai ir 
už jas mokėjo padirbtais 
banknotais, bet kartu su 
kitom žiniom, jam tokia gali
mybė turėjo atrodyti logiška 
Jai pasitikti, Hitleris iš 
Vakarų turėjo atitraukti 25 
divizijas, kurių vienintelis 
priešas buvo tik silpni Balka 
nų partizanai, irgi britų pa
ruošti ir aprūpinami. Įskai
tant vokiečių divizijas Šiau
rės Italijoje, Hitleris su 50 di 
vizijų laukė puolimo ten, iš 
kur jis niekados neturėjo 
ateiti. Jis tapo melo karo 
auka.

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 while you train, then you 
will receive 52 centš 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 will 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

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Už CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7*/ž% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6*/i% — 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 
tiiony 

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

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tuea., Thurs., Fri., 9-5; Sat, 9-1; Cleaad Wet

Juokas Gribauskas, vedėjas

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO TB LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUtAITlS ir J. MAtElKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Išeivijos lietuviukų Odisėja... (8)

Ne vien miegu gyvena žmogus
Urate Statkutė - de ROsales

Iš Montevideo j Sao Pau
lo, Brazilijoje, galima va
žiuoti mašina, autobusu ar 
skristi lėktuvu. Kongreso 
"bagočiai" skrido lėktfivu. 
Kongreso, ne bagočiai, o 
galvočiai, iškeliavo autobu
su, norėdami daugiau kraš
to pamatyti.

— Kelionė autobusu už
truko 36 valandas. Dauguma 
važiuojančių nenumigo per 
visą kelionę, nes nuotaika 
buvo per daug pakili. Dai
navome, kalbėjomės, žiūrė
jome vaizdų, dažnai susto
davome kojas pamankštinti, 
— viena per kitą man pa
sakoja Birutė ir Joana.

— Mes gi išvažiavome 
kiek anksčiau dviem maši
nom, drauge su argentinie
čių Viktoru Barzdžiumi, — 
pasakoja Aras. — Sustojo
me dienos metu viename 
Brazilijos pajūrio kurorte 
pasimaudyti. Į galą kelio
nės mus pasivijo autobusai.

— Po penkiasdešimties 
valandų kelionės ir maudy
mosi jūroje, išrodėme kaip 
banditų gauja. Į Sao Paulo 
įvažiavome gruodžio 31 die
ną, — tęsia Aras. — Sao 
Paulo yra labai' išsiplėtęs 
miestas, jame gyvena 10 
milijonų gyventojų, ir, mū
sų nelaimei, jie nekalba is
paniškai. Mums nurodyto 
adreso ieškojome porą va
landų : nei surasti, nei susi
kalbėti, nei susiorientuo
ti... Pagaliau radome tą 
puikų lietuvį, kurio adreso 
tikrai vertėjo ieškoti tiek 
laiko: jis mus labai gražiai 
priėmė ir užleido mums vi
są savo butą! Išsimaudėme, 
mes nusiskutome, mergai
tės įlindo į balinius rūbus 
ir visi išdulkėjome į klubą, 
kur naujus metus sutikome 
drauge su pusantro tūks
tančio lietuvių.

— Pasiutusio tempo sam
bos žingsniuose tuoj išdul
kėjo visas miegas. Tokio 
triukšmingo naujų metų su
tikimo savo gyvenime nesa
me turėję. Buvo puiku!

— Auštant pradėjau sa
lėje ieškoti kitų venezuelie- 
čių, kurių nuo Montevideo 
nebuvau mačiusi, — juokia
si Birutė. — Ieškojau apie 
valandą laiko, nes buvo dau
gybė -žmonių, ir vis, kur ei
nu,. ten prasideda sveikini
mai, kalba, šokis.

— Iš ryto, vieni anks
čiau, kiti vėliau, susikrovė
me daiktus ir išvykome į 
Itaici-Campinas vienuolyną, 
kur turėjo įvykti studijų 
dienos. Sesijos prasidėjo tos 
pačios dienos popietį. Se
kančios savaitės bėgyje 
dirbdavome nuo 7:30 ryto 
iki pirmos nakties, neretai 
net iki antros ar trečios ry
to.

— Kaip atlaikėte tiek lai
ko be miego? — klausiu.

— Rimtą suėjimą su ki

tais lietuviais, mes daugiau 
vertinome negu miegą. Mie
goti ar važinėti galime vi
sada, bet mums rūpimus da
lykus plačioje lietuvių gru
pėje aptarti galime tiktai 
kartą į keturius metus, o 
kai kurie mūsų tik kartą 
gyvenime, to vienintelio 
kongreso, į kurį buvo va
žiuota, metu.

AUSTRALIJOS 
DELEGACIJA

Pagalvoju, kad australie
čių delegacijos padėtis yra 
visai priešinga: Australijo
je yra daug lietuvių, jie tar
tis ir diskutuoti' gali namie, 
o išvažiuoti iš Australijos 
gali tiktai kartą į keturius 
metus, ar kartą gyvenime. 
Jiems kelionė ir nauji1 hori
zontai yra svarbesni už pa
čias studijų dienas.

— Kas atsitiko su austra- 
liečiais? — statau visiems 
lietuviams rūpintį klausiu 
mą.

— Gyvenimas atokiau
siame pasaulio žemyne iš
vysto tam tikrą "atokumo 
jausmą”, žmonės pasidaro 
labai jautrūs kitų grupių in
tervencijoms, tikisi specia
laus atsinešim^.

Man asmeniškai austra
liečių padėtis išrodo logiška 
ir suDrantama. Kiek žinau, 
studijų dienų metu jie no
rėjo mažiau dirbti ir dau
giau važinėti. Aiškinu savo 
nuomonę:

— Nuotoliai nuo Austra
lijos yra tokie, jog mums 
įprastos kelionės iš krašto 
į kraštą Australijoje gyve
nančiam jaunimui yra ne
prieinamos. Kiekviena ke
lionė į užjūrį jiems yra la
bai didelis įvykis. Kartą iš
važiavę, jie nori kuo dau
giausiai visko pamatyti.

— Kelionės į kongresą 
tikslas nėra pasivažinėji
mas. Rinktas atstovas, iš 
kur jis bevažiuotų, turi tam 
tikra įsipareigojimą. Be to, 
jis yra lietuvis, ir kaipo lie
tuvis išeivijoje, t. y. laisva
me pasaulyje, jis privalo 
duoti tam tikrą savo jėgų, 
darbo ir pastangų duoklę 
lietuviškiems reikalams, — 
gana kietai) man atsako 
Aras. — Nekalbant apie 
australiečius, o apie mus vi
sus bendrai, aš esu nuomo
nės, kad lietuvių jaunimą 
reikia pritraukti ne tiktai 
malonumais, o rimto sąžinės 
įsipareigojimo pareikalavi
mu. Ideologiniai įsitikinęs 
žmogus yra atsparesnis už 
tą, kuris laukia tiktai pasi
linksminimo.

— Ar tu manai, kad aus- 
traliečiai pasitraukė iš stu
dijų dienų todėl, kad jie lau
kė tiktai pasilinksminimų?

— Australijos delegacija 
turėjo tam tikrą krizės mo
mentą, bet pasitarę, jie pa

siliko studijų dienose, ir dir
bo labai rimtai. Gal jų tarpe 
buvo keli, kurie nerimavo, 
skundėsi drausme ir per di
deliu darbo kiekiu. Tačiau 
dauguma Australijos dele
gatų, lygiai- kaip mes visi, 
gerai suprato, kad mes tu
rime tiktai penkias dienas 
tam, kad išsikalbėti svar
biausiais mūsų pasaulio 
bendradarbiavimo, ir fakti- 
nai egzistencijos, klausi
mais.

— Ar jūs, venezueliečiai, 
nesutikote su Australijos 
delegatais?

— Priešingai. Jie mums 
patiko. Jų amžiaus vidurkis 
buvo žymiai aukštesnis ne
gu mūsų, tur būt buvo 
aukščiausias iš viso kongre
so. Jų profesinis pasiruoši
mas buvo aukšto lygio. Pa
lyginus su mūsų, Venezue
los delegatų, amžiaus vidur
kiu, australiečiai galėjo būti 
mūsų mokytojai. O nežiū
rint amžiaus ir žemynų 
skirtumų, esminiais lietu
viškais klausimais jų ir mū
sų galvosenos buvo vieno
dos, ir tas mums pasirodė 
teigiamas jaunimo sąjungos 
reiškinys.

KALBOS (NE)MOKfiJIMO 
KRYŽKELĖSE

Studijų dienų metu svar
stomų klausimų buvo daug, 
ir jaunieji pasiskirstė būre
liais pagal pasirinktas te
mas. šio reportažo rėmuose 
paliesime tuos du būrelius, 
kuriuose dalyvavo Venezue
los atstovai.

Iš Venezuelos atvykusios 
mergaitės pasirinko grupę, 
kuri svarstė "bendradarbia
vimo su nekalbančiu lietu
viškai jaunimu” klausimą.

— Mūsų būreliui gerai 
vadovavo pirmininkas Ra- 
dzivanas, iš New Yorko. Jo 
darbas buvo nelengvas, nes 
atsirado nuomonių skirtu
mų. Chicagiečiai; kurie turi 
lietuviškas mokyklas ir net 
vaikų darželius, žiūri į lie
tuvių kalbos nemokėjimą 
kaipo į požymį, jog lietuviš
kai nekalbantis saviškis lie
tuviškumu nesidomi’. Jie 
yra teisūs, nes jų sąlygose, 
norint išmokti lietuviškai 
kalbėti reikia tiktai panorė
ti' įsirašyti į artimiausią 
mokyklą ar stačiai bendrau
ti su lietuviais. Mažose ko
lonijose, ar ten kur antroj, 
trečioj ar ketvirtoj kartoj 
yra mišrių šeimų vaikų, t. 
y. ten, kur lietuvių kalbos 
arti ne nesigirdi, noro iš
mokti gali būti marios, bet 
tam nėra praktiškos gali
mybės.

— Diskusijų metu lygi
nome įvairių kraštų sąly
gas, minėjome konkrečius 
atvejus. Australijos ir Vo
kietijos atstovai blaiviai iš
dėstė jų kraštuose augančių 
mišrių šeimų vaikų padėtį. 

Pietų Amerikoje, pav. Bra
zilijoje, Argentinoje ar 
Urugvajuje, mišrių šeimų 
vaikų kalbos mokinimo pro
blemas pagilina antros, tre
čios, ketvirtos kartos buvi
mo faktas. Kanados ir JAV 
atstovai pabrėžė, jog di
džiuose lietuvių centruose ir 
atokesnėse vietovėse, sąly
gos vėlgi gali būti labai 
skirtingos. Visi praplėtėme 
savo akiratį, aštriai'pajuto
me nutautėjimo sudėtingą 
problematiką.

— Diskusijos nebuvo pa
viršutiniškos, — aiškina 
man mergaitės. — Mes visi 
atsidėję stengėmės surasti 
formules, galinčias kuo di
desnį skaičių lietuvių kil
mės jaunuolių įtraukti į lie
tuvišką veiklą.

Būrelyje dalyvavo Vene
zuelos atstovė Joana Rodri- 
guez, pradėjusi mokytis lie
tuviškai vos prieš metus lai*- 
ko. Kadangi ji yra tiesiogi
niai paliesta, klausiu jos, ką 
gi galvoja apie nutarimus, 
kurie išplaukė iš pravestų 
diskusijų.

— Jie man atrodė labai 
geri, — atsako Joana lie- 
viškai, lėtai, bet taisyklin
gai. (Ji šiuo metu lietuviš
koje mokykloje galinėjasi 
linksniuotėmis, vargšė!).

Visuotinio balsavimo me
tu, aštuoni būrelio siūlyti) 
nutarimai buvo priimti ir 
sudaro skyrių "Lietuviškai 
nekalbančio jaunimo reika
lu”. Kiti du ar trys siūly
mai buvo atmesti.

BŪTI AR NEBŪTI? 
POLITIKUOTI AR 
NEPOLITIKUOTI?

Mūsų vyrukai-, Venezue
los atstovai Aras ir Rimas 
Mažeikai, pasirinko nema
žiau kontroversinę diskusi- 
jų temą: politiką. Aras pa
sakoja:

— Politikos būrelis buvo 
pats gausiausias. Tas mane 
nustebino, nes kongreso 
programa buvo tokia "apoli
tiška”, jog maniau, kad nie
kas ten politika nesidomės. 
Išėjo priešingai. Mūsų bū
relio diskusijos užėmė dau
giausia laiko ir patraukė ar 
tik ne daugiausiai dėmesio.

— Vien ant pirmos aštuo- 
nių eilučių deklaracijos iš
sėdėjome ištisai dvi dienas. 
Tai mums buvo labai nau
dinga: ne tiek ginčijomės, 
kiek lyginome nuomones, 
esminiai išsiaiškinome pa
grindiniais klausimais. Pa
minėtina, kad būrelis su
traukė tikrai pajėgius at
stovus iš visų kraštų, ir ja
me ypač išryškėjo politinių 
mokslų studentų gilus atsi
davimas Lietuvos klausi
mui.

Aras man paduoda jų 
darbo vaisių tekstą. "Jauni
mo politinės veiklos” nuta
rimai apima spausdinyje 
tris su puse puslapio ir pra
veda aktyvią liniją "dedant 
pastangas atstatyti nepri
klausomą Lietuvos valsty
bę”. Kiek matau, nutarimai 
veda prie Jaunimo Sąjungos 
stipraus supolitinimo, griež
tosios linijos rėmuose, šie 
politiniai1 nutarimai buvo 

patvirtinti visuotinio balsa
vimo keliu1.

Sprendžiant iš Venezuelos 
atstovų pasakojimų, politi
niai nutarimai įnešė šiek 
tiek nustebimo tų tarpe, ku
rie buvo numatyti sekančiai
P. L. J. Sąjungos valdybai. 
Numatytas pirmininkas vie
šai pareiškė, kad jis nesi
jaučia. galįs politinius nuta
rimus vykdyti, nes jis dar 
norįs nuvažiuoti į Lietuvą 
ir pasiūlė rinkti kitą pirmi
ninką. čia jaunieji prakti
koje, iš karto, susidūrė su 
mūsų išeivijos pagrindine 
dilema.

Norėdamas man paaiš
kinti kokiomis gairėmis bu
vo vadovautasi kongreso 
metu, Aras man pacituoja 
Sheakespearą: "Gėris yra 
geras, kuo jis besivadintų; 
blogis visada lieka blogiu”.

— Lietuvos okupacija yra 
blogis, — paaiškina Aras.

Ach, pagalvoju, kad vis
kas tuose klausimuose būtų 
taip lengvai išsprendžiama 
vien principais ... Pasižiū
riu į Aro tiesų žvilgsnį ir 
vėl susimąstau. Gal jie tei
singai elgiasi imdami pa- 
grindan griežtų principų 
gaires?
VISUOTINI BALSAVIMAI

Antrajam Jaunimo Kon
gresui buvo priekaištauta, 
kad visuotinas nutarimų 
balsavimas buvęs pravestas 
per greitai ir paviršutiniš
kai. Klausiu jaunųjų, kaip 
praėjo balsavimas šį kartą, 
trečiojo kongreso metu.

— Praėjo rimtai. Kiek
vienas punktas buvo atski
rai svarstomas, buvo patie
kiami klausimai, atsaky
mai. Atstovai balsavo labai 
sąmoningai, kiekvienas pa
gal savo sąžinę, ir įsitikini
mus. Kai kurie balsavimui 
patiekti punktai nepraėjo, 
buvo atmesti, kiti turėjo 
būti pakeisti.

— Visuotinos diskusijos 
su balsavimais vyko kas 
dieną. Paskutinis balsavi
mas buvo ilgiausias: užtru
ko visą dieną, dalį nakties 
iki pusės antros, ir buvo 
atidėtas dar sekančiai die
nai.

— Labai norėdavote mie
go?

— Su tuo miegu tikrai 
buvo blogai. Studijų dieno
mis diskusijos normaliai už
sitęsdavo iki 1 vai. ryto, o 
po to dar vykdavo ant grei
tųjų repeticijos šokių šven
tei.

— Kaip jūs fiziniai nesu- 
griuvote nuo miego stokos?

Jie juokiasi. Jų amžiuje 
vandenynai tėra iki keliu, 
o baltosios nemigo naktys 
yra pačios gražiausios.

(Bus daugiau)

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

OWNER OPERATORS
WITH LATE MODEL EQU1PMENT 
We haul hides Eaat and backhaul 
steel. Becauae of additiona! aulhority 
we are aeekinu owner-operutor». Cood 
revenue and benefits.

MOMSEN TRUCKING- CO. 
OMAHA. NEBRASKju I 

402-895-3501
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Juodųjų Panterų’ vadas praregėjo
Prieš keletą metų Ameri

koje labai garsėjo toks juo
dukų sąjūdis, pasivadinęs 
'Juodųjų Panterų Partija’, 
kurio likučiai tebėra ir da
bar. Tos partijos vienas va
dovų, Eldridge Cleaver, pa
sivadinęs save 'informaci
jos ministerių’, net savą šū
kį ’Black Power’ (Juodoji 
jėga) nusikalė. Ir taip ši 
'Juodoji jėga’ visur buvo iš
statoma prieš baltuosius 
Amerikos ’kolonialistus’, 
juodukų 'persekiotojus ir 
skriaudėjus’. Partija ėmėsi 
teroro veiksmų: pradėjo 
plėšti bankus, kad gavus pi
nigų savai veiklai remti, 
sprogdino bombas ir pradė
jo grobti lėktuvus, kuriuos 
nuskraidindavo į 'draugiš
kas* valstybes.

Tas Cleaver nebuvo jau 
toks durnas, nes 1968 m. 
parašė knygą ’Soul on Ice’, 
kurią New York Times pri
skaitė net prie ’bestsellerių’. 
Knygoje jis kaip tik dėstė 
to juodukų sąjūdžio idėjas.

Tačiau, kai policija išaiš
kino, kad tas sąjūdis nėra 
kas kitas, kaip teroristų 
gauja, ir pradėjo teroristus 
suiminėti, ir Cleaveris, bū
damas vienas svarbiausių 
to sąjūdžio vadų, 1968 m. 
pabėgo į užsienius. Pasi- 
bastęs šen ir ten, galop jis 
pasirinko Alžyriją, kaip 
tinkamiausią savo propa
gandai prieš Ameriką vesti 
šalį. Alžyriją iki šiol gar
sėja kaip šalis, kurioje ran
da prieglaudą įvairūs tero
ristai, lėktuvų grobikai ir 
arabų fanatikai. Visas toks 
elementas ten mielai pri
imamas ir globojamas.

Taip ten kelis metus ara
bų tarpe gyveno ir Cleave
ris, taręsis suradęs sau 
'naują ir geresnę tėvynę’, 
negu Amerika. Begyvenda
mas pamatė, kad ta išsva
jotoji Alžyriją nėra jau to
kia ideali šalis ir kad jos 
turtingesnieji arabai yra 
kur kas didesni juodukų iš
naudotojai, negu kaip kas 
galėjo įsivaizduoti. Dabar 
jis rašo: 'Begyvendamas al
žyriečių tarpe keletą metų, 
pats savo akimis mačiau, 
kaip turtingieji arabai lai
ko pasigailėtinose sąlygose 
po kelis juodukus vergus, 
arba net visas juodukų šei
mas, tikra to žodžio pras
me vergus. Ir fana
tizmas prieš kitų rasių ir 
religinių įsitikinimų žmones 
esąs tiesiog neįtikėtinas.

Nusivylęs ta savo išsva
jota azylio šalimi — Alžy- 
rija, prieš porą metų jis ją 
paliko ir persikėlė į Pran
cūziją. čia su svetima pa
varde begyvenant, praeitų 
metų gale INTERPOL 
(Tarptautinės Policijos) Pa
ryžiuje buvo išaiškintas, su
imtas ir, kaipo teroristas, 
grąžintas į Jungtines Ame
rikos Valstybes, kur dabar 
sėdi, belaukdamas teismo, 
viename Kalifornijos kalė
jime.

Besėdėdamas kalėjime jis 
parašė ilgoką laišką, kurį 
neseniai išspausdino Bosto
no ’Heralcf American’. Laiš
ke jis nepaprastai puola 
arabus fanatikus ir Jungti
nes Tautas (UN), j kurias 
sulindo nykštukai — valsty
bėlės, įvairūs juodukų dik
tatoriai ir save pasiskelbę

DIRVA

'generolai’, 'masių žudikai’, 
kaip Ugandos Idi Amin Da- 
da, ir panašūs. Tos nykštu
kai — valstybėlės Jungtinė
se Tautose turi tokį pat 
balsą, kaip Jungtinės Ame
rikos Valstybės, o sovietų ir 
arabų fanatikų kurstomos, 
jos sugeba pravesti tokius 
pasiūlymus ir rezoliucijas, 
diametrialiai priešingus 
tam, kam Jungtinės Tautos 
buvo įkurtos ir už ką jos 
turėjo kovoti.

Ypatingai jis vertina Da
niel P. Moynihaną (deja, 
jau atsistatydinusį), JAV 
pasiuntinį Jungtinėse Tau
tose. Anot jo, kai prieš kiek 
laiko Moynihano mestas pa
vadinimas Aminui, kad jis 
yra Ugandos 'masinis žudi
kas’, esąs dar peršvelnus.

Nepaprastai Cleaveris yra 
pasipiktinęs Jungtinių Tau
tų to vadinamo 'Trečiojo 
Fronto’ valstybių nutarimu, 
kuris sionizmą pasmerkė 
kaip rasizmą. 'Niekas tiek 
nenukentėjo nuo rasistų 
persekiojimų, kiek žydų 
tauta, ir sionizmą vadinti 
rasizmu, yra tikra nesąmo
nė’. Nerasi didesnio rasisto, 
kaip Ugandos Amin, kuris, 
pats būdamas juodukas, 
masėmis išskerdė savo krau
jo brolius. Praeitais metais 
Aminą slankėsi Vokietijoje 
(ir Rytinėje) ir pargrįžęs 
namo pareiškė, kad jis labai 
susižavėjęs kitados buvusiu 
nacizmu ir stebėjosi, kodėl 
jis niekur Vokietijoje ne
matęs Hitleriui paminklų. 
'Jei Vokietijoje niekas Hit
leriui nestato paminklų, tai 
aš pastatysiu čia pat — 
Ugandoje’, pareiškęs Amin 
Dada.

Ir dabar neseniai, kai bu
vo pradėti verbuoti savano
riai eiti kariauti į Angolą 
prieš komunistų įsigalėji
mą, Amerikos juodukų va
dai tokiam sumanymui 
griežtai pasipriešino pa- 
reikšdami, kad Amerikos 
juodukai negalį eiti į Ango
lą lieti savo brolių kraujo, 
nors, tiesą sakant, ten An
golos juodukai jau nėra tik
ri juodukai, o daugumoje 
per 400 portugalų valdymo 
metus, jau labai sumišę su 
baltaisiais. Tačiau, anot 
Cleaverio, toks Aminas ar 
jį panašūs net pasigardžiuo
dami 'skerdžia savo kraujo 
brolius’. (ab)

OPPORTUNITY lOR 
PROFESSIONAL HELP 

2 RN’s and J LPN’h Position* ava<l 
able in our 20 bed hospital and II 
bed numinu home. Alno REGISTERED 
MEDICAL TECHNOLOGIST. Wrile 
Mr». France* A. Žadinu.nn. Dircclor 
Nursing Service, Fallon Menturiai 
Hospital and Nuritinu Home, Baki-r, 
MI >9313, (1719)

OIL FIELD 
MACHINISTS

IMMFDIATE OPENINGS FOR 
EXPERIENCED MACHINISTS. 

EXCELLENT WAGES 
AND

FRINGE BENEFITS
Mušt be willing to relocate. All replie* 

wil| be kept confidential.
For interview call, apply. or wrile:
REBEL WELL SERVICE 

INC.
2700 E. PARK AVĖ. 
HOUMA, LA. 70360 

SO4-868-143O
An Equal Opportunity Employer 
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Sukaktuvininkai Joana ir Jonas Kariai.

GRAŽI SUKAKTIS

šių metų balandžio 5 d. 
Jonas ir Joana Kariai, gyv. 
Bridgeporte, Conn., iškil
mingai atšventė 50 metų 
auksinių vedybų sukaktį, 
Tą šventę suruošė Bridge- 
porto ir kitų apylinkių lie
tuvių visuomenė.

Specialios pamaldos buvo 
atnašaujamos Bridgeporto 
Šv. Jurgio parapijos švento
vėje. Gražų, tai progai pri
taikintą, pamokslą pasakė 
kun. Pranciškus. Po pamal
dų didelis svečių būrys su
sirinko pietums gražiame 
Fairfield restorane. Bai
giantis pietums sukaktuvi
ninkus pasveikino artimieji 
ir keletą bendradarbiu dar 
iŠ Lietuvos Nepriklausomy
bės laikų, pasakė trumpas 
kalbas ir įteikė dovaną. Jo
nas Karys į svečių kalbas 
gražiai atsakė, pabrėžda
mas, kad prie jo pastangų 
tiek moksle, tiek jo raštų 
darbuose labai žymiai prisi
dėjo jo žmona Joana. Be 
jos reikšmingos pagalbos 
bei paramos nebūtų tapęs 
tuo kuo buvo nebūtų pada
ręs tiek kiek padarė. Ji jam 
besiaukodama visiškai atsi
sakė savęs ir savo patogu
mų. Po to laimingi sukaktu
vininkai svečiam apdalino 
vedybinį pyragą. Trumpai 
pašokus, svečiai išsiskirstė.

Aprašymas būtų neuž
baigtas trumpai nepaminė
jus Karių gyvenimą.

Joana ir Jonas Karys su
situokė 1926 metais balan
džio 5 dieną. Joana tarnavo 
Vyr. Tribunole, o Jonas bu
vo policijos valdininkas, 4 
klasių gimnazijos baigęs 
jaunuolis, su viltimi ir pa
siryžimu išeiti aukštąjį 
mokslą. Tam tikslui 1930 m. 
Kariai persikėlė gyventi į 
Kauną, kur Jonas pradėjo 
dirbti Finansų Ministerijo
je ir laisvu laiku studijuoti. 
Dirbti ir mokytis nebuvo 
lengva. 1938 metais baigė 
universitetą su svajone įsi
gyti doktoratą. Tam tiks
lui profesorių jau buvo nu
matytas disertacijos veika
las "Senovės lietuvių pini

gai’’. Deja, karas ir jo pa
sekmės tai sugriovė. Vėliau 
tas veikalas 1948 metais 
jiems persikėlus gyventi 
Amerikoje, buvo parašytas 
ir atspausdintas 1959 me
tais. Be šios knygos Jonas 
Karys parašė ir atspausdi
no dar dvi knygas: Nepri
klausomos Lietuvos Pini
gai’’ — 1953 metais ir "Nu
mizmatika" — 1970 metais.

Nuo 1954 iki 1966 meta 
jis buvo redaktoriumi nu
mizmatikos skyriaus Lietu
vių Enciklopedijoje. Para
šė ta tema 150 straipsnių. 
Dabar irgi jis tebebendra
darbiauja Encycklopedia 
Lituanica.

Tik 16 metų turėdamas 
paliko mokyklą ir savanoriu 
stojo į Lietuvos Kariuome
nę. šiandieną jam sukakus 
70 metų, jis vis dar akty
viai dirba lietuviškose or
ganizacijose ir spaudoje. 
Jis yra malonus ir dažnas 
prelegentas lietuviškose pa
triotiniuose susirinkimuose.

Kariai gyvena gyvenimu 
ne vien tik sau, bet savo iš
tekliais dalinasi su kitais.

Atrodo, kad gyvenimas su 
gražiu tikslu kuriuo abu 
buvo užinteresuoti iš vienos 
pusės yra surištas su dide
liais sunkumais ir pasiau
kojimu, bet iš kitos pusės 
daugiau šeimą sucementuo
ja, padaro bendrą gyvenimo 
naštą lengvesnę ir patį gy
venimą prasmingesnį.

Už tą kilnią iniciatyvą ir 
gražiai atliktą parengimą 
tenka padėkoti bridgepor- 
tiečiams Rožei Barienei su 
šeima, kuriems padėjo Ja
noniai, Jonas Butkus ir ki- 
ti. Tą pačią progą svečiai 
pasveikino pobūvyje daly
vavusį visuomenininką dr. 
Petrą Vileišį, kuriam šiomis 
dienomis sukako 70 metų 
amžiaus. M. ti.

EXPERIENCED fiberglaaa worker» 
needed lo do induatrial fiberglaaa 
work. $4.25 an hour to atari. Co. 
emplovee benefila, include hoapita- 
lizalion, life inaurance and paicf 
holiday*. Apply call or write to 
Don Chandler, Mgr.

VESCA PLAST ICS
102 S. AVĖ “A" 

Freeport. Texaa 77541 
713-233-0168

(16-19)
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PETRAS VAŠKYS IR VAŠKO
FIGŪROS VINCENTAS GRUZDYS

natūra- 
figuro-

10 vai.

J. A. Valstybių nepriklau
somybės 200 metų sukak
ties proga Philadelphijoje 
buvo atidarytas istorinis 
muziejus pavadintas ”The 
American Museum of Wax 
Figures and Graphics”. šia
me muziejuje pavaizduoti 
istoriniai asmenys 
lauš dydžio vaško 
mis.

Balandžio 21 d., 
ryto įvyko muziejaus atida
rymo iškilmės. Išsirikiavus 
kareiviams nepriklausomy
bės kovų uniformose, daly
vaujant dideliam būriui 
spaudos atstovų, filmuo
jant televizijos aparatais, 
miesto savivaldybės atsto
vė tarė atidaromąjį žodį. 
Po jos žodžio muziejaus di
rektorius pristatė Amerikos 
visuomenei darbų {vykdyto
ją Petrą Vaškj pabrėžda
mas, kaip lietuvį skulpto
rių, kurio kūriniai puošia 
šį muziejų.

Muziejų sudaro 32 sky
riai, kuriuose galima pama
tyti Amerikos garsesnių 
prezidentų figūras, jų žmo
nų, laisvės kovotojų, spor
tininkų, filmų artistų, gar
siųjų lakūnų ir eilė istori
nių momentų. Tik įėjus pa
sitinka Philadelphijos mies
to mero Frank Rizzo figūra 
pasveikindama (įrekorduo- 
tais žodžiais) lankytoją, 
primindama šiuos istorinius 
amerikos 200 metų nepri
klausomybės paskelbimo 
metus. Toliau Pennsylvani- 
jos ir Philadelphijos įkūrė
jas William Penn apsuptas 
indėnų, už jo sutiksime 
Benjamin Franklin.

Ir taip einant per muzie
jų pamažu bėga pro akis 
istoriniai įvykiai, kur žiū
rėtojų pasitinka natūralaus 
dydžio figūros, čia pamaty
si tris nepriklausomybės 

kovų muzikantus. Toliau
J.A.V. vėliavos siuvimas, 
nepriklausomybės akto pa
sirašymas, pilietinio karo 
didvyriai, nužudyti prezi
dentai ir eilė istorinių as
menų ir įvykių. Praeivį pa
sitiks filmų artistai Clark 
Gable su Marilyn Manroe, 
Charlie Chaplin, toliau bok
sininkai Jack Dempsey, Mu- 
hammed Ali ir kiti, štai vėl 
lakūnas Charles Lindbergh, 
astronautas John Glenn ir 
kiti.

Taip prabėga pro akis 
skulptoriaus Petro Vaškio 
sukurtos 108 istorinės vaš
ko figūros. Tai verta pama
tyti ne tik amerikiečiams

Skulptoriaus Petro Vaškio daryta prezidento G. Fordo gal
va molyje. V. Gruzdžio nuotr.
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nėję Marian Anderson.
Skulptorius Petras Vaškys savo studijoje prie vaško figūrų. Centre Mrs. Danelson ir desi- 

V. Gruzdžio nuotr.

riuos korespondentai nepa
gailėdavo spaudoje paminė
ti. Visur buvo pabrėžiama, 
kad tai lietuvis, kuris mo
kėsi Lietuvos meno mokyk
loje, vėliau studijavo Flo
rencijos ir Romos meno 
akademijose, kur įsigijo 
skulptoriaus diplomą.

šis muziejus buvo įsteig
tas 1963 metais, taip pat 
Petro Vaškio išpildytas is
torinėmis vaško figūromis, 
bet šiais metais praplėstas' 
ir papildytas naujomis fi
gūromis, kaip dabartinio 
prezidento Gerald Ford, 
Philadelphijos mero Frank 
Rizzo ir kitų. Padidintas 
muziejus perkeltas j naują 
vietą, tai Curtis Building 
patalpose, 6-tos ir Sausom 
gatvių kampas.

Skulptorius Petras Vaš
kys šiuo metu profesoriau
ja kolegijoje Philadelphia 
College of Art, kur jis yra 
keramikos katedros vedė
jas. Su keramikos meno 
darbais jis ja ueilę metų da
lyvauja amerikiečių meno 
parodose. Keletą kartų jis 
buvo pakviestas ir dalyva
vo meno parodose lietuvių 

kolonijose. Pereitą vasarą 
jis dalyvavo tarptautiniame 
keramikų suvažiavime Vil
niuje, deleguotas iš J.A.V. 
Čia jis turėjo progos susi
tikti su lietuviais dailinin
kais.

Petras Vaškys yra kuklus 
žmogus, nesagarsina savo 
darbais, bet išgarsėdamas 
amerikiečių tarpe, jis garsi
na ir Lietuvos vardą. Jis 
yra labai apsikrovęs dar
bais. Daug dirba kolegijo
je, o likusį laiką praleidžia 
savo studijoje ieškodamas 
naujų formų keramikos me
no srityje.

GROSSE POINTE AREA 
W O M A N

FOR GENERAL HOUSEWORK
TOP EARNINCS. COOD \VORKING 

CONDITIONS.
Call after 6 p. m.

313-886*0892 
(19-20)

WELDERS
(ABC)

EXPERIENCE ONLY 
COOD BENEFITS 

APPLY IN PERSON 

REMKE 1NC. 
28100 Groesbeck Hwy. 

Roseville, Michigan 48066 
(18-22)

EKSKURSIJOS 1 LIETUVA
IS

BOSTONO, MONTREALIO ir NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:
Liepos 14 — $1045.00 
liepos 28 — $1045.00 
rugsėjo 1 — $ 925.00

rugsėjo 16 — $925.00 
rugsėjo 30 — $725.00 
gruodžio 22 — $875.00

Dvi naujos grupės su Varšuva (4) Krokuva (2) 
Vilnium 5, Druskininkai (2).

BIRŽELIO 20 ir RUGPIŪČIO 8 — kaina $1136.60 

Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų, su 
papildomu mokesčių, New Yorke.

REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO — 
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

TRAMLAHIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadway, P. O. Box 1 16 

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

Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ
Air lares subject to changca and Government approval.

Norintiems atsikviesti giminės ii Lietuvos sutvarkome reikalau
jamus iikvietimo dokumentus.

apsilankant Philadelphijos 
istoriniame mieste, bet ir 
lietuviams, kur galima pa
matyti lietuvio menininko 
darbai, kuriais jis garsina 
lietuvių tautą. Lietuvą ir 
lietuvius Petras Vaškys 
garsino labai plačiai. Ruo
šiant tas istorines figūras 
Amerikos spauda labai pla
čiai aprašė. Petras Vaškys 
su savo figūromis buvo daž
nai parodytas pirmuose 
puslapiuose, dideliam for
mate. Keletą kartų jis buvo 
publikai parodytas televizi
jos programose. Gal ar ne? 
bus pirmas lietuvis meni
ninkas, kuris ant pirmo pus
lapio spaudoje dažnai pasi
rodė. Jam kuriant istorines 
figūras, jo studiją dažnai 
lankė vietos dienraščių ir 
apylinkių spaudos atstovai; 
taipgi buvo apsilankę dien
raščių korespondentai iš 
New Yorko ir kitur. Jis vi
siems aiškino, kad savo kil
me esąs lietuvis, atvykęs po 
2-jo pasaulinio karo į šį 
kraštą, primindamas ir lie
tuvių tautos vargus, ku-

GERIAUSIA DOVANĄ 
BET KOKIA PROGA 
Rasite pas vienintelį 

lietuvį kailininkų 
Chicagoje

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

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ
185 North Wabaah Avenue
Chicago, Ui. 60601 2nd Floor

DIDELIS PASIRINKIMAS 
PUOŠNIŲ IR PASKUTINES 
MADOS KAILIŲ!

7
r’
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CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
ANTANAS JUODVALKIS

POPIETĖ SU RAŠYTOJU 
MARIUM KATILIŠKIU

Žvarbią ir audringą sek
madienio popietę, Jaunimo 
Centras Chicagoje sutraukė 
būrį pasiryžėlių, norėjusių 
pabendrauti su iškiliuoju ra
šytoju MARIUM KATILIŠ
KIU ir jo pristatytoju dra
maturgu dr. Kostu Ostraus
ku.

Šiam susitikimui progą su 
darė Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondas, vado
vaujamas Ginto Vėžio, išlei
dęs M. Katiliškio * Apsaky
mus’. Popietę atidarė G. 
Vėžys ir pakvietė dramatur
gą dr. Kostą Ostrauską pa
kalbėti apie Marių Katiliški 
ir jo kūrybą.

Dr. K. Ostrauskas prisimi* 
nė pačios jauniausios jaunys* 
tės metus, kada būdamas pir 
mųjų klasių gimnazistu, už
tiko pirmuosius apsakymus 
“Trimito’ žurnale, pasirašy
tus Albino Vaitkaus vardu. 
Tuo metu mažai domėjęsis 
lietuvių literatūra, tad ir var 
dų perdaug neskyręs - Myko 
las ar Albinas Vaitkus, ar ne 
vistiek? Vėliau, ‘Naujoje Ro 
muvoje’, tuo pačiu vardu at
spausti aprašymai jau pa
traukė didesnį dėmesį ir te
ko atskirti abu Vaitkus: Albi 
ną nuo Mykolo.

Mariaus Katiliškio kūrybą 
yra gana išsamiai aprašęs 
Henrikas Nagys Lietuvių 
Enciklopedijoje, T.A. Anta
naitis, dr. Rimvydas Šilbajo
ris - Metmenyse, o pastara
sis ir angliškame žurnale.

M. Katiliškio pirmųjų ap
sakymų rinkinys liko neiš
spausdintas, o karo suirutės 
metu pražuvo. Jau pirmieji 
kūriniai atkreipė kritikų 
dėmesį, nes jo rašiniai pasi
žymėjo šviežiu gaivališkumu 
jaunatvišku polėkiu, žodinga 
bei turtinga kalba, situacijų 
ir charkerių autentiškumu. 
Kalba, stiliumi ir pasakoji
mo būdu, Katiliškis artimas 
mūsų tradicinei prozai. Jo 
kūryboje yra impresionizmo 
ir ekspresionizmo bruožų. 
Jo vaizduojami kaimiečiai, 
miestiečiai ir visi paprasti, 
bet neprasti žmonės. Vaiz
duojami charakteriai yra 
daug gilesni ir platesni už 
daugelio intelektualų rašyto 
jų. Rašytojas Katiliškis nu
duoda save daug paprastes
ni negu ištikrųjų yra. Katiliš 
kis lygiai gerai aprašo gam
tos vaizdus ir lygiai giliai 
charakterizuoja žmones. M. 
Katiliškis yra parašęs ir išlei 
dęs šešias knygas: ‘Prasilen
kimo valanda’ (1948 m., atžy 
mėta skaitytojų literatūros 
premija), ‘Užuovėja’ (1952 
metais), ‘Miškais ateina ru
duo’ (1958 m., L. Encikl. pre
mija), ‘Išėjusiems negrįžti’ 
(1958 m., V. Krėvės premi
ja), ‘Šventadienis už miesto’ 
(1962 m., novelių rinkinys, 
Liet, rašyt, d-jos premija) ir 
dabar ‘Apsakymai’ (1975 m., 
novelių rinkinys).

Apysakose ir romanuose 

M. Katiliškis aprašo nepri
klausomos Lietuvos, karo 
meto, stovyklų ir dabartinį 
gyvenimą.

K. Ostrauskas pastebėjo, 
kad dar 1952 m., pasirodžius 
M. Katiliškio ‘Užuovėjai’, pa 
klaustas prof. V. Krėvė išsi
tarė, kad Marius Katiliškis 
esąs geras ir talentingas ra
šytojas.

Kosto Ostrausko paskaita 
buvo gerai paruošta ir gyvai 
perduota.

M. Katiliškio kūrybos 
ištraukas iš ‘Miškais ateina 
ruduo’ ir ‘Apasakymų’ pa
skaitė Antrojo Kaimo akto
riai: Jūratė Jakštytė, Vaiga- 
lė Kavaliūnaitė, Eugenijus 
Būtėnas ir Romas Stakaus- 
kas. Įvadus į skaitomus da
lykus padarė jų prievaizdas - 
literatūros kritikas Titas A. 
Antanaitis.

Popietės dalyviai šiltai su
tiko rašytoją M. Katiliškį, 
prelegentą dr. K. Ostrauską 
ir Antrojo Kaimo aktorius. 
Tai neeilinis akademinio ly
gio renginys, vertas dides
nio dėmesio ir gausesnio lan
kytojų skaičiaus. Dalyviai 
džiaugėsi kultūringai pralei
dę popietę.

Keletas žodžių apie prele
gentą, dramaturgą dr. Kostą 
Ostrauską. Gimė Lietuvo
je, studijavo lituanistiką 
Pabaltijo ir baltistiką bei sla 
vistiką Pensilvanijos univer- 
sit., Philadelphijoje. 1952 
metais gavo magistro, o 
1958 m. filosofijos daktaro 
laipsnį. Dirba tame pačiame 
universitete ir dalyvauja 
daugelyje lietuviškų sambū
rių ir organizacijų. Yra para 
šęs keletą draminių veikalų, 
kurie buvo statyti mūsų te
atruose. K. Ostrauskas ^ra 
vienas iš pionierių ir kūrėjų 
moderniojo teatro. Artimas 
absurdo teatro tradicijai. 

LB VIII TARYBOS 
RINKIMAI

Debesuotas ir vėsus šeš
tadienio rytas. Protarpiais 
lynoja, o kartais net ir sau
lutė švysteli, šiandien vyk
sta LB balsavimai į VIII 
Tarybą. Marųuette Parko 
apylinkės būstinėje, valdy
ba ir rinkiminė komisija, 
vadovaujama L. Simaičio, 
yra pasiruošusios ir laukia 
balsuotojų. Lietui nustojus, 
į būstinę plaukia būriai 
žmonių atlikti savo tautinę 
pareigą. Eilutės išsirikiuo
ja prie sąrašų ir solid. jna- būt viskas kartu1 daugiau ar 
šų rinkimo stalo. Lietui pra
dėjus lyti, spūstis sumažė
ja ir eilutės išnyksta. Taip 
bangavo šeštadienio visą 
dieną: tai būriais užplūsda
vo, tai visiškai sumažėdavo, 
priklausomai nuo oro. šeš
tadienio rezultatai buvo ge
ri ir su tokia pat viltimi 
buvo laukiama sekmadienio.

Nors oro biuras ir prane-

šinėjo lietų, bet nesitikėjo 
tokio šalto ir audringo oro. 
Lietus, šlapdriba, stipriam 
vėjui pučiant, dalį ir di
džiųjų entuziastų sulaikė 
namuose. Balsavimo būsti
nėje vakarykščios spūsties 
nesijautė, žmonės mažes
niais būreliais įslinkdavo į 
salę ir, keiksnodami orą, at
likdavo tautinę pareigą. Tik 
vėlai vakare oras pagerėjo 
ir nustojo liję, bet jau buvo 
per vėlu.

Atėjus laikui, dalyvau
jant apylinkės vaidybai, 
rinkiminei komisijai, spau
dos atstovams ir kitiems 
besidomintiems, buvo atida
ryta balsavimo dėžė ir su
skaičiuoti paduoti balsai. 
Pasirodo, kad per tas dvi 
dienas Marųuette Parko 
apylinkėje balsavo tik 556, 
lietuviai. Patikrinus balsa
vimo lapus, rasta 2 korte
lės neatitinkančios nustaty
toms taisyklėms, nes pabal
suota ne ant tam tikslui 
skirtų lapų ir komisijos at
mestos.

Rinkiminės komisijos pir
mininkas, sudarė 4 asmenų 
grupes balsams skaičiuoti.. 
Vienas narys tikrino balsa
vimo lapus, kad nebūtų pa
balsuota daugiau, kaip už 
24 kandidatus, kitas skaitė 
pavardes tų kandidatų už 
kurį balsuotojas buvo padė
jęs kryžiuką, o kiti du — 
braukė prie tų pavardžių 
brūkšniukus. Taip atžymė
tų 50 balsavimo lapų rezul
tatus suskaičiuodavo ir su
tikrindavo abiejų sąrašų 
davinius. Jei daviniai su
tikdavo, tada buvo einama 
prie tolimesnio skaičiavimo, 
o jei ne — tai iŠ naujo tik
rindavo balsavimo lapus. 
Taip dirbant bent 6 gru
pėms, balsai buvo suskai
čiuoti tą patį vakarą. Liko 
neatidaryti vokai balsavu
siųjų paštu, nes laukiama, 
kad pirmadienį ir antradie
nį dar gali paštas atnešti. 
Sekmadienį buvo bene, 213 
vokų.

Balsavimo davinius pa
skelbs apygardos ar vyr. 
balsavimo komisija. Mar- 
ąuette Parko apylinkėje pir
maujantieji kandidatai (tik 
iš pirmųjų davinių) buvo: 
E. Pakštaitė, D. Bruškytė,
D. Bindokienė, A. Razma,
P. žumbakis...

šiandien sunku pasakyti 
ar balsuotojų buvo mažiau, 
jei taip — kokios priežas
tys. Ar RLB įtaka, blogas 
oras ar apsileidimas. Gal 

mažiau turėjo įtakos. Kaip 
ten bebuvo, rinkimai asme
niniu dalyvavimu buvo pra- 
vesti teisingai ir sąžiningai. 
Dalyvavusieji balsavime pa
sirašė sąrašuose, o suskai
čiuoti paduoti balsai atiti
ko sąrašams.

Solidarumo įnašų ir "Pa
saulio lietuvio” prenumera
tų gauta $870.00. Kas atvy

ko balsuoti, tas, dažniau
siai, ir susimokėjo solidaru
mo įnašą ar užsiprenumera
vo "Pasaulio lietuvį”.

Kitose Chicagos apylin
kėse — Brighton Parko, 
Gage Parko ar Cicero balsa
vimo padėtis net geresnė.

Dabar lauksime visų bal
savimo apylinkių rezultatų 
ir išrinktų atstovų sąrašo.

ŽURNALISTO JULIJONO 
BOTftNO MINĖJIMAS

Lietuvių žurnalistų S-gos 
Centro Valdyba š. m. gegu
žės 9 d. Jaunimo Centre, 
Chicagoje, rengia žurnalis? 
to ir laisvės kovotojo Juliu 
jono Būtėno, žuvusio prieš 
25 metus, prisiminimą.

J. Būtėnas, dar nepri
klausomybės metais, įsi
traukė į žurnalistinį darbą, 
buvo XX Amžiaus redakcL 
niam kolektyve ir rašė poli
tinius straipsnius.

Pirmosios komunistų oku
pacijos metu, pabėgo j Vo
kietiją, įsijungė į aktyvistų 
frontą ir dalyvavo rezisten
cijoje iki savo didvyriškos 
mirties. Vokiečių okupaci
jos metu įstojo į gen. P. 
Plechavičiaus vadovaujamą 
rinktinę ir ėjo adjutanto 
pareigas. Vokiečiams likvi
duojant rinktinę, J. Būtė
nas kartu su kitais atsidū
rė Sadaspilio koncentracijos 
stovykloje.

Baigiantis karui, atsira
do Vokietijoje h* čia įsijun
gė į lietuvišką veiklą ir žur
nalistinį darbą.

Lietuvoje tūkstančiai ge
riausių sūnų kovojo prieš 
rusų komunistinę okupaci
ją, norėdami iškovoti Lietu
vai laisvę. Atvykus parti
zanų atstovui J. Lukšai- 
Daumantui ir supažindinus 
su Lietuvoje esama padėti, 
mi, J. Būtėnas ryžosi grįžti 
į okupantų niokojamą tėvy
nę ir padėti iškovoti Lietu
vai laisvę.

1951 m. balandžio 19 d. 
buvo lėktuvu nuskraidintas 
ir parašiutu nuleistas tarp 
Lekėčių ir Griškabūdžio. 
Neilgai teko jam grumti® 
su skaitlingesniu priešu. 
Gausesnių okupanto jėgų 
apsuptas ir pristigęs šovi
nių, kad gyvam nepasiduo
ti, save susisprogdino, žū
damas didvyrio mirtimi. Ne 
daug turime tokių pasiryžė
lių.

Minėjimo metu J. Būtėno 
asmenyje bus pagerbti ir 
visi žuvę plunksnos darbi
ninkai1. Po pamaldų tėvų jė
zuitų koplyčioje, įvyks aka
demija Jaunimo Centre. 
Akademijos metu kalbės jo 
buvę draugai: dr. K. Am
brazaitis, H. žemelis ir dr. 
J. Prunskis. Meninėje pro
gramoje aktorius Jonas Ke- 
lečius ir choras AUDRA, 
vadovaujamas muziko Faus
to Strolios.

LIETUVIŠKOJI OPERA
Kaip jau esame girdėję, 

vyrų choras, norėdamas at
žymėti lietuviškosios ope
ros veiklos 20 metų ir 
Amerikos nepriklausomybės 
paskelbimo 200 metų sukak

tis, stato tris naujas lietu
viškas operas, sukurtas 
kompozitorių: Jeronimo Ka
činsko — Juodą laivą, Ju
liaus Gaidelio — Gintaro 
šalį ir Vytauto Marijošiaus 
— Priesaiką. Spektakliai 
įvyks š. m. gegužės 8, 9, 15 
ir 16 d.d. Marijos auditori
joje. Tris spektaklius (8, 9* 
ir 16) diriguos kompozito
rius V. Marijošius, o vieną 
(15 d.) — muzikas A. Jur
gutis.

Visos operos yra viena-, 
veiksmės, skirtingos tema
tikos ir muzikos, šis pasta
tymas operos vadovybei už
deda labai sunkią finansinę 
naštą, šias operas sukurti ir 
išvesti į rampos šviesą, rei
kėjo daug pastangų, darbo 
ir pasišventimo. Operos va
dovybė tikisi šilto visuome
nės pritarimo, ne tik atsi
lankant į spektaklius, bet ir 
paremiant stambesne auka.

žiūrovams patartina su 
libretais susipažinti iš ank
sto.

PARENGIMAI CHICĄGOJ

Marijos aukšt. mokyklos 
auditorijoje gegužės 8, 9,15 
ir 16 d.d. operos spektakliai.

Lietuvių Tautiniuose Na
muose gegužės 7 d. 8 vai. 
vak. Korp! Neo-Lithuania 
alutis.

Gegužės 23 d. 3 vai. p. p. 
Korp! Neo-Lithuatnia — 
Motinų pagerbimas.

Jaunimo Centre — 
gegužės 7 d. ateitininkų 
sendraugių vakaras;

gegužės 8 d. — Dariaus 
ir Girėno mok. Motinos Die
nos minėjimas;

gegužės 9 d. — Liet, žur
nalistų s-gos — Julijono 
Būtėno minėjimas;

gegužės 9 d. — LSV Ra
movės kavutė, pagerbti vyr. 
ramovėnams;

gegužės 14-23 d. — dail. 
Romo Viesulo paroda ir va
karonė ;

gegužės 15 d. — Lietuvių 
Fondo suvažiavimas;

gegužės 16 d. — Kerna
vės tunto Motinos Dienos 
sueiga;

gegužės 16 d. — Chicagos 
lietuvių operos pabaigtu
vės;

gegužės 21 ir 22 d. — 
Poezijos šventė Chicagoje: 
poetas Jonas Aistis, Henri
kas Nagys, Elena Bradū- 
naitė;

gegužės 22 d. — Dzūkų 
vakaras.

WANTED EXPERIENCED
PRE8SMEN

LONG TERM JOB 
NEEDED BY 

CORRUGATED BOX CO. 
Apply in person only: 

MOORE PAPER CONTAINER 
1700 Glasar (off Hofan St.) 

Houaton, Taaaa
Ask for Mra. Brown

< 15-191

WANTED JOURNEYMAN
OR

IST CLASS SKILLED 
ALL AROUND MACHIN1STS 

IST & 2ND SHIFT 
Wilh job shop experience be able to 
sėt up work Irom blue prints & olose 
tolerance.

ALSO
MACHINE SHOP FOREMAN

FOR NIGHT SHIFT.
Mu't be familiar wilh job shop oper_ 
ation Permanent positions for right 
men. Eacellent company benefits. 
Wacei open.

CAL OR SEND RESUME TO: 
SUPERIOR MACHINE CO.

P. O. BOX 3268 
FLORENCE. S. C. 29501 

803-662-1042
(15-20)



1976 m. gegužės 6 d.

FILATELIJOS KAMPELIS
Nr.4 ANTANAS BERNOTAS

JAV išleido šiuos naujus 
pašto ženklus: 1. Vasario 
23 d. — 50 pašto ženklų po 
13 c. su visų valstijų vė
liavomis. Visi ženklai spaus
dinti viename lape.

2. Kovo 10 d. — 13 c. 
pašto ženklas telefono išra
dimo 100 metų sukakčiai 
paminėti. Piešiny parodyta 
Aleksandro G. Bėll išrasto 
telefono aparato schema.

Alexander Grabam Bell 
(1847-1922), gydytojas ir 
išradėjas, gimė daktaro šei
moje Edinburge, Škotijoje. 
Studijavo Edinburgo ir 
Londono universitetuose. 
1871 m. atvyko j JAV ir 
profesoriavo Bostono uni
versitete. Jo specialybė bu
vo nebylių ir kurčiųjų mo
kymas. Tuos dalykus studi
javo kartu su savo tėvu. 
1876 m. išrado elektrinį te
lefoną, kuriuo buvo galima 
susikalbėti, kad ir netolimo
je distancijoje. Vėliau savo 
išradimą tobulino, 1883 m. 
išrasdamas vadinamą gra
mofoną, panašų į Edisono 
fonografą. Parašė veikalą, 
kaip mokyti kurčius — ne
bylius.

3. Kovo 188 d. išleistas 
13 c. pašto ženklas komer
cinės aviacijos 50 metų su
kakčiai paminėti. Piešinys 
— du pašto lėktuvai. Be to, 
išleisti du 13 centų vokai: 
American Homemaker ir 
American Farmer.

★

ANDORA išleido 7 peze- 
tų p. ženklą su Urgel ka
tedros vaizdu ir su tos ka
tedros pašventinimo doku
mentu (įst. IX amž.).

Andora, mažytė rytinių 
Pirėnų kalnų respublika, 
yra tarp Prancūzijos ir Is
panijos. Ji guli gražiame 
kalnų slėnyje ir apima 542 
k v. km. plotą. Apylinkės 
kalnuose gausu mineralų ir 
metalų, o patys gyventojai 
verčiasi žemės ūkiu. Ando
ra žinoma jau nuo seniau
sių laikų. Sakoma, kad ka
ralius Karolis Didysis An
dorą paskelbęs nepriklauso
ma valstybe. Ir nuo tų lai
kų Andoros niekada niekas 
nebuvo užkariavęs, nors 
šiaip ji laikoma Prancūzijos 
kunigaikščių Foix ir Ispa

nijos Urgel vyskupo globo
je. šiaip kraštą valdo seniū
nų taryba. Kaip jau nuo 
amžių įprasta, Andora mo
ka simbolinę duoklę: Pran
cūzijai 960 frankų, o Urge- 
lio vyskupui — 460 pezetų 
į metus. Krašte gyvena 
apie 14,400 katalanų kilmės 
žmonių (sostinėje Andora 
la Velia — tūkstantis). 
Kraštas savo pinigų netu>- 
ri — kursuoja prancūzų 
frankas ir ispanų pezeta ly
giomis. Veikia prancūzų ir 
ispanu naštai ir pašto ženk
lai išleidžiami- nuo 1928 m. 
abiejomis kalbomis.

*
LENKIJA išleido 3 pašto 

ženklų seriją su Piastų her
bais. čia dedame tos seri
jos 1 zloto p. ženklą su Hen
riko IV herbu.

Piastų kunigaikščių gimi-. 
nė buvo pati1 seniausia ir di
džiausia visoje Lenkijoje. 
Ji prasidėjo Mieszkų I lai
kais (960-992). Ji užvaldė 
visas anuo metu lenkų gy
ventas žemes: Didlenkiją, 
Mozūrus, Sileziją, Sandomi- 
rą ir Kujaviiją. Pati seniau
sia ir ilgiausiai ištvėrusi 
buvo Silezijos Piastų šaka. 
Vokiečiams skverbiantis į 
rytus, ir Silezijos Piastai 
suvokietėjo. Pats paskuti
nis buvo Jurgi Wilhelmas 
(1660 - 1675), Liegnitzo, 
Breslavo ir Briego kuni
gaikštis. 1657 m. visa Sile
zija buvo įjungta į Austri
jos Habsburgų imperiją. Po 
II Pas. karo Silezija iki Ode
rio ir Neissės upių buvo- 
perleista Lenkijai.

★

R. VOKIETIJA (DDR) 
išleido 5 p. ženklų sesiją su 
žymiais žmonėmis, čia de
dame tos serijos 10 pfeni- 
gių p. ženklą su rašytoju 
Thomas Mann.

Thomas Mann (1875 — 
1955) gimė Lhibecke, Vo
kietijoje. Vėliau studijavo 
Miunchene. Begyvendamas 
Miunchene redagavo žurna
lą Simplizissimus. Rašė no
veles ir romanus. Jo pirmo
ji novelių knyga išėjo 1898 
m. Už savo romaną ”Die 
Buddenbrooks” jis 1929 m. 
gavo Nobelio literatūros 
premiją. 1933 m. emigravo 
į užsienius. Gyvena Šveica
rijoje ir kitur, o 1939 m.
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LB Detroito apylinkės Žiburio aukštesniosios lituanistinės mokyklos mokytojai ir moki
niai. Sėdi iš kairės: Liuda Rugienė, Jurgis Mikaila, Stefanija Kaunelienė, kun. Viktoras Kriš- 
čiūnevičius, Aldona Milmantienė ir vedėjas Pranas Zaranka. II eilėj Regina ir Kristina Butkū- 
naitės, Paulita Abariūtė, Vidas Neverauskas, Živilė Idzelytė, Loreta Sveraitė, Taura Zaran
kaitė, abiturientė Rita Neverauskaitė, Virgilijus Kasputis, Kristina Jankutė ir Elegijus Lelis. 
III eilėj: Janina Mykolaitytė, Karina Panavaitė, Virginija Kuraitė, Daiva Rugieniūtė, Gintas 
Zaranka, Tauras Majauskas ir Darius Skiotys. Trūksta abiturientės Asto Šepetytės. Šiemet Ži
burio aukštesnioji lituanistinė mokykla Detroite išleidžia pirmąją laidą.

Gegužės 15-16 dienomis Žiburio Lituanistinė mokykla, mokyklos patalpose, Lietuvių Kul
tūros Centre, ruošia mokinių darbų parodą. Paroda bus atdara šeštadienį vakare ir sekma
dienį, gegužės 16 d. nuo ryto. Visuomenė kviečiama parodą aplankyti ir pasižiūrėti ką vaikai 
išmoko. Algio Astašaičio nuotr.

ATŠVENTĖ 60 METŲ 
GIMIMO SUKAKTI

Petras Januška

Petras Januška balandžio 
18 d. giminių ir draugų ra
telyje savo Cadillac Mote
lio salėje atšventė 60 metų 
gimimo sukaktį. Į šią jo 
šventę jį pasveikinti atvyko 
apie 50 svečių.

Nors jubiliatas gyvena 
Windsore ir veda pelningą 
biznį, bet pusė jo yra ir De
troite. Petras Januška yra 
Susivienijimo Lietuvių Ame 
rikoje 352 kuopos pirminin- 

atvyko į Ameriką ir dėstė 
Princetono universitete, 
1944 m. gavo Amerikos pi
lietybę. 1952 m. grįžo atgal 
į Šveicariją, kur Ziuriche ir 
pasimirė. Be Nobelio premi
jos, jis gavo daug visokių 
atžymėjimų. Jo raštai iš
leisti 10 tomų. ’Die Budden
brooks’ romanas yra išvers
tas ir lietuviškai (1930 ir 
1931 m., K. Karnausko ver
timas).

kas, o jo žmona Birutė se
kretorius. Taip pat priklau
so Lietuvių žurnalistų Są
jungai ir yra buvęs ilgą lai
ką Detroito sk. sekretorius. 
Sukakties proga sveikino: 
vvindsoriečiai — S. Zators- 
kis, B. Balaišis, detroitiš- 
kiai — SLA 352 kuopos iž
do globėjas Mikas Balčiū
nas, Vladas Selenis, jo jau
nystės laikų draugas Kazys 
Gogelis ir SLA 352 kuopos 
vicepirmininkas Petras Da
linis ir jam įteikė valdybos 
narių dovaną — Rimšos 
skulptūrą Artojas.

Petras Januška aukštai
tis. Gimęs 1916 m. balan
džio 16 d. Janonių kaime, 
Kurklių parapijoje, Ukmer
gės apskr. Kaune baigė Pa
vasario gimnaziją suaugu
siems ir VDU ekonomijos 
fakultetą. Į Kanadą atvyko 
1949 m. ir 3 metus gyveno 
Winnipege. Vėliau persikė
lė į Windsorą ir kiek padir
bėjęs fabrike susitaupė pi
nigų ir įsigyjo gražų ir pel
ningą Cadiilac Motelį. Yra

WANTED JOURNEYMEN
or

ĮST CLASS SK1LLED 
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 ųualified 

individuals. Excellent fringes.
Appiy in person:
QUALITY 

METALCRAFT 
33355 Glendale 
Livonia, Mich.

(18-20) 

visuomenės veikėjas ir ne
žiūrint, kad motelis prižiū
rėti ir jį tvarkyti reikalau
ja daug laiko ir darbo, jis 
dar yra Kanados Lietuvių 
Bendruomenės tarybos na
rys ir Lietuvių Fondo tary
bos sekretorius.

Išaugino gražią šeimą: 
dvi dukras ir sūnų. Sūnus 
dirba Windsoro City Hali 
kaip superviseris. Duktė 
Rūta vedusi ir augina gra
žią šeimą, o jauniausioji 
Birutė Toronte studijuoja 
farmaciją.

Linkėtina Petrui sulauk
ti ir kitų 60 metų, o Birutei 
Januškienei padėkoti už to
kias geras vaišes ir Velykų 
margučius.

PARAMA 
DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo Dirvai šie asmenys:

A. Sederavičius, Omaha 3.00 
A. Gruzdys, Wichita ....12.00 
V. Karalius, Baltimore .. 5.00 
M. Gureckas,

Waterbury..................... 25.00
J. Budrys,

Strongsville, Ohio .... 5.00 
P. Valūnas,

Torrington, Conn..........7.00
A. Petruškevičius,

Australija ..............  2.00
I. J., Cleveland.................10.00
B. Paprockienė,

Richmond Hill, N. Y. . .30.00
K. Kaulinis, Philadelphia 5.00 
P. Čigas, Cleveland .... 7.00 
P. Kleinotas, Racine .... 7.00 
A. Pustelnikas, Chicago .. 7.00 
J. Roland, San Francisco 2.00 
J. Kamaitis, St. Petersburg 2.00 
Los Angeles Operetės

Ansamblis ..................... 25.00
LB E. St. Louis

apylinkės valdyba .... 5.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4
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STASIUI BARZDUKUI 70 METU
Stasį Barzduką, PLB Buvo gauta 45 sveikini-

Garbės pirmininką ir išky
lų j| mokytoj ą-lituanistą, su
laukusį 70 m. amžiaus, pa
gerbė Clevelando lietuviš
koji visuomenė.

LB Clevelando Apylinkės 
valdyba, talkininkaujant ei
lei kitų organizacijų, š. m. 
balandžio 25 d. Dievo Moti
nos N. P. parapijos salėje 
suruošė paminė j imą-akade- 
miją. Įžangini žodį tarė 
apyl. pirm. J. Malskis.

Akademija pradėta kun. 
G. Kijausko, SJ malda. Po 
to sekė trys trumpos kal
bos. Apie jubiliatą kaip 
ateitininką kalbėjo Ateiti
ninkų Federacijos Tarybos 
pirmininkas kun. G. Kijaus^. 
kas SJ. Apie Barzduką — 
pedagogą kalbėjo mok. J. 
Žilionis. Po jo kalbos Vysk. 
M. Valančiaus lit. mokyklos 
mokinys J. Alšėnas sklan
džiai paskaitė keletą iš
traukų iš St. Barzduko kny- 
kos ''Lietuvis savo tautoje, 
valstybėje ir bendruomenė
je". Po to abiejų lit. mokyk
lų mokinių delegacijos pa
sveikino sukaktuvininką ir 
Įteikė jam dovanėlių. Apie 
Barzduką kaip visuomeni
ninką ir jo darbą Lietuvių 
Bendruomenėje kalbėjo M. 
Lenkauskienė. Vikt. Len- 
kauskaitė paskaitė keletą 
charakteringesnių jo pasi
sakymų įvairiais lietuvių 
visuomeniniais lausimais.

Po to sveikino žodžiu PLB 
pirmininkas inž. Br. Nai
nys, LB Krašto Valdybos 
pirmininkas J. Gaila ir Lie
tuvių namų direkcijos var
du inž. R. Kudukis. J. Mals
kis, Apylinkės, ateitininkų 
ir lituanistinių mokyklų 
vardu įteikė gražų medžio 
drožinį — bareljefą vaiz
duojantį "Motinos mokyk
lą”. 

ATTENTION RN’S!
NURSI: INTOM’PROGRAN

Begirming cn May 31, 1976, Alton Ochsner 
Medical Foundation, Hospital Division is 
offėring a 12 weeks RN Intemship for new 
graduotos. Program is directed towards 
medical-surgical nursing.

MEDICAL 
TECHNOLOGISTS

Needed in various areas. Major expansion 
program nearing completion offers chal- 
lenges for individual grovrth.

INOUIRE PERSONNEL OFFICE

ALTON OCHSNER 
MEDICAL FOUNDATION 

HOSPITAL DIVISION 
1516 JEFFERSON HWY. 
JEFFERSON, LA. 70121

An Equai Opportunity Etnploytr

mai raštu, tarp jų šių Cle
velande veikiančių organi
zacijų: L. Krikščionių De
mokratų S-gos sk., Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdžio sk., 
ALTos sk., BALFo sk., 
DLK Birutės draugijos sk.,
L.K.V. S-gos "Ramovės" 
sk., Vienybės Sąjūdžio sk., 
Kar. A. Juozapavičiaus šau
lių kuopos, LB Ohio Apy
gardos valdybos, Clevelando 
Skautininkių draugovės, L.
K. Moterų S-gos 36 kuopos, 
Ateities Klubo, M. K. Čiur
lionio Ansamblio, Grandinė
lės, žaibo klubo, Pensininkų 
klubo, Clevelando Pedagogi
nių kursų.

Savo padėkos žodyje St. 
Barzdukas tarp kito ko pa
reiškė, jog savo visuomeni
nės veiklos patyrimą įgijęs 
ateitininkų organizacijoje, 
lietuvių kalbos žinias įgy- 
jęs Lietuvos universitete ir 
vėliau Lituanistikos Insti
tute, o šveicariško tipo de
mokratijos principus įsisa
vinęs Lietuvių Fronto Bi
čiulių organizacijoje. Su gi
lia pagarba prisiminė savo 
tėvus ir savo žmoną, kurį 
įgalino jį dirbti visuomenei 
ir kuri žymia dalimi prisi
dėjo prie Barzdukų šeimos 
lietuviško išauklėjimo.

Meninę minėjimo progra
mą atliko Clevelando Vyrų 
Oktetas vadovaujant ir pia
nu palydint R. Babickui. Jie 
skambiai padainavo 9 dai
nas ir priedui dar populia
rią St. Barzduko dainą "ma
no višta šiurpa". Solistas 
buvo pats jubiliatas įsijun
gęs į okteto vyrų eilę. Mi
nėjimas baigtas giesme 
"Lietuva brangi”.

Paminėtina mok. Iz. Jo
naitienės, M. Barniškaitės 
ir V. Apaniaus rūpesčiu 

dailiai, gausybe gyvų gėlių 
išpuošta scena.

Po to visi minėjimo da
lyviai buvo pakviesti kuk
lių vaišių, kuriose praleido 
malonias valandėles. Vaišes 
organizavo Ak v. ir Juozas 
Gražuliai ir Br. Mainelienė. 
Pagelbėjo ir V. Biliūnas.

Minėjimas paliko visiems 
gerą įspūdį. LB Apylinkės 
Valdyba savo pareigą atli
ko gerai. (pk)

LSK ŽAIBAS RUOŠIASI
Tradiciniai gyvas LSK 

Žaibo pavasarinis sportinės 
veiklos sezonas jau pačia
me įkarštyje. Krepšinio ir 
tinklinio sekcijos visa ap
imtimi ruošiasi pavasari
nėm varžybom, kurių kul
minacinis taškas bus š. 
Amerikos Lietuvių Metinės 
Krepšinio ir Tinklinio žai
dynės, gegužės 8-9 d. To
ronte.

Krepšinio sekcijai vado
vauja Leonardas Rėdys, tel. 
531-4608, kuris kartu yra 
ir vyrų komandos vadovas. 
Jo pavaduotojas yra Vytau
tas žagarskas, tel. 486-7729, 
kuris rūpinasi prieauglio 
klasių koordinavimu ir tie
sioginiai vadovauja Jaunių 
B kl. (1960-61 m. gimimo) 
komandai. Vyrų komandos 
kapitonas yra Augustinas 
Stungys. Jaunių A kl. 
(1957-59 m. gim.) koman
dą treniruoja Saulius čy
vas. Jaunių C (1962-63 m.) 
komandos vadovas — Gytis 
Barzdukas. Jaunius D kl. 
(1964-65 m.) ir E (1966 m. 
gim. ir jaunesni) globoja 
ir moko Romas Apanavi
čius, telef. 531-6995. Mer
gaičių krepšinio komandą 
treniruoja Jonas Navickas.

Tinklinio sekcijos vadovė 
yra Julija Staškūnaitė 481- 
2216. Ji kartu tiesioginiai

OPPORTUNITY IOR 
RNs and LPNs 

FOR 120 BED GENI R AL HOSPITAL 
NEEDED 1MMEDIATLLY 

Startini* Sala ries.
$825 minimum for RNs plūs shift 

dif ferelitial
$550 minimum for L PNs plūs shift • 

dif ferenl ial
EXCELLl.NT BENEFITS:

• FREE 1NSURANCE
• 6 PAID HOLIDAYS
*2 WEEKS PAID \ ACATION

• 7 DAYS ŠILK LEAVE
For nore informntion contnct: 

Applv call or wnte Director of Nursc.* 
SAVO Y MEMOR1AI, 

HOSPITAL FOUNDATION 
801 POINCIANIA AVĖ. 

MAMOU. LA. 70554 
318-468-5261

(17-225

WANTED JOURNEYMEN
or

IST CLASS SKILLED
AUTOMATIC 

SCREW MACHINE 
We have inimediate apenings for ex- 
oerienced operator* and/or set-up 
men on Acme», New Biitains. Brown 
& Sharpe* and Davenportv Aluj 
operator* and/or »et up for Gear-Hob- 
bing and Shaper Machine*. Mušt be 
able !o *et up work from blue prints 
& clote tolerance.

FOR 2ND SHIFT.

Good hourly rate*, fringe benefit* and 
working condition* plūs an excellent 
group incentive plan and retirement 
plan.

APPLY IN PERSON. IVRITE OR 
CALL

LAGRANGE
SCREW PRODUCTS INC.

313 East Main Street 
LaGrange, Ohio 44050 
Phone: 216-458-5151 

oa-2ot 

rūpinasi ir moterų koman
da. Vyrų komandai vado
vauja Mykolas Titas. Mer
gaičių A ir B komandas 
treniruoja Vytas Kliorys 
291-3607. Jauniams ir jau
nučiams vadovauja Gytis 
Barzdukas 486-9021.

Norintieji įsijungti į LSK 
žaibą gali kreiptis į kurį 
nors iš paminėtų asmenų 
arba atvykti j atitinkamos 
grupės treniruotę. Bendrais 
klubo reikalais galima 
kreiptis į sekretorių Algir
dą Bielskų 681-9143 ar pir
mininką Juozą Kijauską 
(tik savaitgaliais) 486- 
9670, gi finansiniais reika

OWNER/OPERATORS
HII GOODS PERSON S

Had it with your pre.enl aituation? Want a REAL future with a 
growth company?

WE’RE LOOKING FOR A FEW REAL PROFESSIONALS!!
One of the beat conlract* in the buaine**. No trailer iraintenance coat. 

(including tire*), GOOD operator* ahould GROSS minimum $45,000.

HUSBAND/WIFE TEAMS WELCOME

REQU1REMLNTS: Dependable tractor, and HH Good* exper>ence.
DON’T WA1T... GO WITH A GOER

LYON MOVING & STORAGE CO.
LOS ANGELES 

Call Collect: Mr. KELLY 
213-742-5137 or 5189 NOW!

(19-20)

SEWELL PLASTICS, INC.
501 WEST 10TH AVĖ., RESERVE, LA.

HAS OPENINGS
FOR EXPERIENCED

BL0W MOLDING MACHINE OPERATORS
FOR ALL SHIFTS 

DIFFERENTIAL FOR 2N.D & 3RD SHIFTS

• Paid vacation after 1 year
• Paid Holidays after 60 days
• Hospitalization, life, accident & sikness insurance 

for you after 90 days.

Apply or call Plant Manager 

(504) 729-4088 (504) 536-1136
An Equal Opportunity Employer

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
z\n F.qual Opportunity Empjover

(18-20)

FITTERS
PLATE AND STRUCTURAL FABRICATION

Growing company in the air 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 qualified men. Company will help 
with relocation expenses.

ENVIRO-FAB
12540 Beech Daly Road, 

Detroit, Michigan 
313-937-2000

An Equal Opportunity Employer
(1720)

lais — į iždininką Romą 
Apanavičių 531-6995.

ATGAIVINTAS 
BERNIUKŲ TINKLINIS

LSK žaibas atgaivina 
berniukų tinklinio sekciją. 
Trenirutoės vyksta antra
dieniais .nuo 6:00 iki 8:15 
PM ir ketvirtadieniais nuo 
6:00 iki 7:00 PM, Naujosios 
parapijos salėje. Treniruo
tės apima visas berniukų 
prieauglio klases — A, B, C. 
ir D. Treniruoja prityręs 
LSK žaibo tinklininkas Gy
tis Barzdukas, telef. 486- 
9021.
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CLEVELANDE
Aurelija Balašaitienė

f
Vieno žmogaus paminklas mums

Kiekvienas žmogus savo 
gyvenime turi tam tikrą 
paskirtį, tik ne kiekvienam 
yra duotas sugebėjimas savo 
paskirčiai atpažinti ir eiti tos 
paskirties kryptimi, kad, 
baigdamas gyvenimą šioje 
žemėje galėtų Paskalio žo
džiais tarti ‘Padariau, ką ga
lėjau’. Pasiryžimas eiti vie
nu, tiesiu keliu, suradimas 
pastovių gyvenimo vertybių 
ir beatodairiškas savo tikslo 
siekimas įgalina žmogų nu
veikti didelius darbus, pla
ningai kaupiant visas savo 
dvasines ir fizines jėgas vie
nos idėjos, vienos vizijos 
aukštumom

Kiekvieną kartą, kai prisi
artinu prie Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos parapi
jos, Clevelando lietuviams 
geriau žinomos kaip Naujoji 
Parapija, negaliu nesigėrėti 
masyviais, impozantiškais 
bažnyčios , mokyklos, vie
nuolyno ir klebonijos pasta
tais. Lietuvių architektų su
planuoti, lietuvių inžinierių 
pastatyti, tie pastatai per ei
lę metų yra tapę lietuviškojo 
religinio ir visuomeninio gy
venimo židiniu, kuriame kon 
centruojasi chorai, organiza
cijos, minėjimai, didesnio 
masto kultūriniai parengi
mai. Aikštėje tarp pastatų 
praeivius sveikina įspūdin
gas lietuvio kovai už laisvę 
įamžinti paminklas. Visi pa
statai - tai vienas didžiulis 
mūsų gyvenimo paminklas 
Clevelande, fcuris turėtų iš
likti tolimoms kartoms lietu 
vybės išlaikymo kertiniu ak
meniu. Nenoromis tenka pri 
siminti, kad dar tik prieš 25 
metus toje vietoje stovėjo 
apgriuvę seno klubo pasta
tai, kuriuose šeimininkavo 
žiurkės, o piktžolėmis užleis
tame sode apipuvusios tvo
ros liudijo vietovės skurdą. 
Tvirta ranka, nuostabi iš
tvermė ir kietas vieno as
mens užsispyrimas kemsynę 
pavertė mūriniais pastatais.

Dairausi buvusio Naujo
sios Parapijos klebono kun. 
Juozo F. Angelaičio kuklia
me bute, stebėdama nesiste- 
mingai išrikiuotus jo kuni
gystės suvenyrus, Vyskupo 
autografuotą portretą, jau
no kunigo nuotrauką, krū
vas senų dokumentų ir stikli

Taip atrodė pradžioje Nauj. parapijos bažnyčia...

niuose induose sudžiovintas 
kukurūzų, pupų ir įvairių ki
tų daržovių sėklas, ir ban
dau įsivaizduoti jo gyvenimo 
kelią, kurio gale stovi Naujo
sios Parapijos impozantiški 
pastatai. Gyvas, greitas, 
judrus ir maloniai draugiš- i 
kas, kun. Angelaitis pasikal
bėjimo metu greitai įtikina 
klausytoją savo neišsemia
ma energija. Jo biografiniai 
bruožai bei gyvenimo filoso
fija, nuoširdžiai persunkta ti
kėjimu į Dievo Motinos pa
galbą, pamažu nupiešia ryš
kų asmena portretą, kuria
me lengva įžiūrėti, kartais 
šiurkščia išore, šiek tiek eks
centrišku elgesiu užtušuotus 
pasišventusios ir kilnios as
menybės bruožus. Nebuvo 

Kun. J. F. Angelaitis 1934 metais.

kun. Angelaitis garsus savo 
pamokslais, nei savo mokėji
mu vesti elegantišką pokal
bį; jis pragarsėjo kaip ‘centų 
kunigas’ (The penny priest), 
nuolat dirbantis, su senais 
popieriais ir metalo laužu pri 
krautų sunkvežimių vairuo
tojas uždraustuose rezidenci 
niuose rajonuose ... Jo kas
dieninis gyvenimas buvo 
sunkiai suprantamas eili

Kun. J. F. Angelaitis 1953 m. kalba pagerbime. Šalia sėdi jo motina Marija Angelaitienė 
ir nuotraukos dešinėje vysk. V. Brizgys ir kun. Chas. Patrick.

niam modernaus didmiesčio 
gyventojui, nes kun. Ange
laičiui asmeniškas malonu
mas buvo nuolatinis fizinis 
darbas, o maisto reikšmė ri
bojosi sveikatos ir gyvybės 
palaikymu.

Gimęs 1904 m. rugpiūčio

24 dieną lietuviškoje anglia
kasių šeimoje kuri išaugino 
13 vaikų, ankstyviausioje 
jaunystėje pažinęs tragiškas 
kasyklų unijų organizavimo 
dienas, patyręs badą, stovė
jimą duonos eilėse, matęs 
brutalumą ir kruvinas muš
tynes, jaunasis Juozas, savo 
religinių tėvų griežtai, bet 
su meile auginamas, svajojo 
apie kunigystę, kuri to laiko 
sąlygomis tegalėjo likti sva
jone. Iš jo pasakojimų apie 
energingą, unijos organiza
vime dalyvavusį tėvą, apie 
motiną, kuri, augindama 13 
vaikų, buvo taip pat populia
ri akušerė, ‘giedorka’, gie
danti kantičkas ir per budy
nes laidotuvėse, gera virėja 
parengimuose ir šeimyni
niuose subuvimuose, neten
ka stebėtis, kad ir sūnus Juo 
zas turėjo paveldėti savo tė
vų ypatybes. Būdamas vos 
devynerių metų, Juozas su 
savo skaitlinga šeima atsidū
rė Clevelande. Lankydamas

šv. Jurgio pradinę mokyklą 
senojoje parapijos vietoje, 
ėmė pardavinėti laikraščius. 
Negalėdamas baigti išpar
duoti jam paskirto kiekio, jis 
sustodavo prie senosios ku
nigų seminarijos Lakeside 
Avė. ir likučius parduodavo 
klierikams. Paūgėjęs tęsė 
mokslą viešoje mokykloje ir 
taip pat dirbo sunkius fizi
nius darbus fabrikuose, vie
nu metu net iki 12 valandų - 
nuo 5 vakaro iki 5 vai. ryto. 
Nežiūrint to, Juozas vėliau 
įstojo į Šv. Ignacijaus Aukš
tąją Mokyklą, kurią baigė 
vienu iš pirmųjų mokinių. 
Jo didžiausia silpnybė buvo 
didelis filmų pamėgimas. Su 
šypsena jis prisimena savo 
ankstyvos jaunystės sekma
dienius, kai bandydavo pa
matyti net 3 ar daugiau fil
mų. Seminarijoje pamėgo 
šachmatus, dalį savo laisva
laikio praleisdamas su savo 
kolegomis klierikais-šachma 
tininkais. Būdamas karšto 
būdo, smalsus ir energingas, 
turėjo dėti visas savo valios 
pastangas, kad neprasilenk
tų su seminarijos disciplina. 
Drauge su juo pradėjo semi
nariją 73 jaunuoliai, o kuni
gų šventinimus tepasiekė 

Po kelių metų jos vietoje išauga graži bažnyčia.

34. Tai rodo anų dienų ne
paprastą būsimų kunigų at
ranką. Tačiau Juozas buvo 
griežtai pasiryžęs bet kokia 
kaina savo tikslo atsiekti ir 
pareiškė, kad jei būtų buvęs 
pašalintas iš seminarijos, jis 
būtų ant jos laiptų tol sėdė
jęs, kol seminarijos vadovy
bė būtų jį atgal priėmusi.

1934 metais įšventintas į 
kunigus, Juozas F. Angelai
tis buvo paskirtas į įvairias 
parapijas Akrone ir Cleve
lande. 1939 metais Clevelan 
do Diocezijos Vyskupas Mc- 
Fadden paskyrė jį tvarkyti 
naują lietuvių parapiją, kuri 
tuo metu vegetavo buvusiuo 
se Eik Grove Inn klubo pas
tatuose. Dėl kivirčų Šv. Jur
gio parapijoje, 1929 m. gru
pė lietuvių katalikų atsisky
rė, ieškodama antrai parapi
jai vietos. Buvo užpirktas 
sklypas ir apleistas klubo 
pastatas, vadovaujant Jonui 
Zeleniakui, Feliksui Bara
nauskui, Šamui Janušaičiui 
ir kitiems. Klebonas Karu- 
ziškis, to meto parapijos šei
mininkas, prisipažino turė
jęs virš $45,000 skolos, kuri 
pamažu išaugusi iki $63,000.

(Nukelta į 14 psl.)
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Kun. J. F. Angelaitis (vidury) vieno susitikimo metu su 
Balfo pirm. kan. J. Končium ir vysk. A. Deksnių.

Vieno žmogaus...
(Atkelta iš 13 psl.) 

1939 metų liepos mėnesi pa
rapijos tvarkymo naštą pasi
ėmė kun. Juozas F. Angelai
tis, kurio slapčiausiose min
tyse brendo svajonė -- nauji 
pastatai su didele, masyvia 
bažnyčia priekyje. Už savo 
kuklias sutaupąs jis nupirko 
vargonus ir pamažu pradėjo 
įsigyti vėliau taip prigijusį 
‘centų kunigo’ vardą’. Žmo
nės, pastebėję jo rūpesti ir 
jo pavyzdi sunkiu valymo ir 
tvarkymo darbu, ėmė padėti 
vakarais po darbo, sudarinė
ti talkas ... 0 pats klebonas 
vertėsi kaip beišmanydamas 
augino vištas ir vienu metu 
turėjęs net 300 gaidžių, ku
riuos skirdavęs aukotojams 
kaip premijas. Vyskupas, su 
žinojęs tokį jaunojo klebono 
elgesį, pakvietė jį į vyskupi
ją pasiaiškinti. Jaunasis ku
nigas buvo perblokštas vys
kupo klausimo: ‘Jei aš Tavo 
statybos fondui duosiu pen
kis dolerius, ar ir aš gausiu 
gaidį?’ Greičiausia, kad vys
kupas sugebėjo pajusti jau
no kunigo entuziazmą ir jam 
nebedarė kliūčių. Kun. An
gelaitis dėjo centą prie cen
to, rinko seną metalą, skudu
rus, popierius, bet kokius se
nus rakandus, surasdamas 
jiems pirklių, sunaudodamas 
kiekvienąJšukę. O banke sąs 
kaita augo, nors jo aplinka, 
pasaulinėmis akimis žiūrint, 
neturtėjo. Pamažu buvo su
tvarkytas sklypas ir paskelb 
tas pilno parapijos pastatų 
komplekso statybos konkur
sas kurį laimėjo architektas 
Rudokas, o statybą vykdyti 
buvo pavesta inž. Juozui Au- 
gustinavičiui. Tuo tarpu 
pats klebonas, sumanus meš 
keriotojas, parsivežęs į kle
boniją aibes žuvies, sukvie
tęs parapijos šeimininkių tai 
ką, skelbdavo Žuvies pietus, 
kurių visas pelnas didino sta 
tybos fondo kasą. Prieš pra
dedant statybos darbus, Jis 
ištisomis dienomis, nuo anks 
tyvo ryto iki vėlybos nakties 
keliaudavo, lankydamas pa
rapijiečių šeimas su paplotė- 
tėmis, laimindamas namus, 
rinkdamas ked ir
pačias mažiausias, su padė

ka ir palaimos žodžiu. Mie
gui ir poilsiui jis neturėjo lai
ko.

‘Kai pradėjau galvoti apie 
pasitraukimą į pensiją ir pla
nuoti savo gyvenimą, mano 
didžiausia svajonė buvo išsi
miegoti’ - nusijuokė kun. An
gelaitis, be to dar pridėda
mas, kad mėgstąs virti ir net 
lankęs kulinarijos kursus.

Kai su inžinieriais Rudoku 
ir Augustinavičium kun. An
gelaitis nuėjo pas vyskupą 
prašyti leidimo statybai, jis 
su dideliu pasididžiavimu pa 
rodė turimą banko knygelę 
su $100,000 suma ir išmokė
tų skolų pakvitavimus.

Bažnyčios statyme kun. 
Angelaitis aktyviai dalyva
vo, pats padėdamas medžia
gą iškrauti, vairuoti sunkve
žimius, traktorius ... Jis ko
vojo su statybos unijomis, 
valdžios įstaigomis, pirkliais 
kad viskas būtų geriausios 
kokybės ir už pačią mažiau
sią kainą. Naujiesiems imi
grantams jis surado eilę dar
bų ar prie statybos, ar pas 
savo parapijiečius-darbda 
vius. Jis taip ir liko pravar
džiuojamas ‘kunigu darbinin 
ku, laužo pardavinėtoju, cen 
tų rinkėju’... Pats, jau vai
kystėje kovos už būvį užgrū
dintas, nebijojo nemalonu
mų, unijų agentų, nesikratė 
grąsinimų, vis toliau į savo 
tikslą stumiamas tos nepap
rastos jėgos, kurios iš pavir
šiaus beveik niekas nesuge
bėjo pamatyti. Jo fanatiš
kas užsidegimas pastatyti di 
džiulius pastatus, nuslopino 
jame kasdieninio masto eili
nius žmogiškus reikalavi
mus. Darbas buvo jo poilsis: 
augančios sienos, uždengtas 
stogas - jo aukščiausias pasi 
tenkinimas.

*Tai Dievo duota privilegi
ja man, kad per savo kuniga
vimo laiką galėčiau pastatyti 
naują bažnyčią. Kiek žinau, 
tai pirmas iki šiol Clevelan
do diocezijoje atsitikimas, 
kad vienas kunigas būtų pa
statęs visus parapijai reika
lingus pastatus. Pastačiau, 
viską išmokėjau ir palikau 
parapijos ižde stamboką su
mą pinigu. Dabar auginu gė
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les, meldžiuosi, skaitau ir ... 
miegu’.

Jo lygiame veide nesima
to nuovargio, nei amžiaus 
naštos jo akyse. Nevažinė
jęs prabanginiais automobi
liais, neatostogavęs garsiuo
se kurortuose, nesusikrovęs 
senatvei ‘lizdo’, jis -- tas tik
rasis žmogus, kurio darbai 
kalba garsiau už jos pamoks
lus, ir kurio darbo vaisiais 
naudojamės mes ir naudosis 
būsimos lietuvių kartos po 
mūsų, jei turėsime pakanka
mai jėgų ir ištvermės, pasi
šventimo ir pasiryžimo taip 
tarnauti mūsų tautos gyvy
bei, kaip kun. Angelaitis tar
navo savo gyvenimo misijai.

Telieka jo vardas įamžin
tas mūsų istorijoje, o jo dar
bas įvertintas iš jo nuosta
bių rezultatų.

GRANDINĖLĖS 
VILIOTINIO BALIUS IR 

GRUPĖS PREMIJOS
Po iškilmingo trejinio ba

liaus, Aplinkinio atėjo eilė 
ir Viliotmio baliui. Kitais 
metais, pavasarį, jei ne-, 
truks svečių, šokančio, gro
jančio jaunimo, naujo šokio 
tema (o šokių yra) ir vėl 
įvyks Grandinėlės balius. 
Taip lyg ir audžiasi Grandi
nėlės linksmų renginių tra
dicija, kur kiekvienas kvie
čiamas pabuvoti jaunų žmo
nių draugystėje, materia
liai paremti šokantį, gro
jantį jaunimą ir pasidžiaug
ti visos grupės metų bėgy
je atliktu darbu.

Gal nėra daug iš kelio pa-, 
vasarinio baliaus proga pin
ti ir naują — šokėjams, mu
zikantams skiriamų premi- 
jų tradiciją, šiame Vilioti- 
nio baliuje bus paskelbta 
šokėjui ar šokėjai skiriama 
1976 metų grupės vadovo 
premija. Lygiai taip pat bus 
apdovanoti grupės šokėjai, 
kurių ryžtas, darbas, suge
bėjimai visoje eilėje metų 
turtino Grandinėlės sceni
nius pasirodymus. Tikru
moje visi Grandinėlės jau
nuoliai, kurie naktimis, die
nomis keliauja, kad vaka
rais šoktų, grotų, koncer
tuotų tiek saviems, tiek sve
timiems, kurie jauname am
žiuje prakaituodami dirba 
lietuvišką darbą, nusipelno 
lietuviškos premijos.

Grandinėlės Viliotinio ba
lius įvyksta gegužės 8, šeš
tadienį, 7 vai. vakaro, Slo
vėnų auditorijoje, 6417 St. 
Clair Avė. Už auditorijos, 
čia pat dvi policijos saugo
mos mašinoms palikti aikš
tės. Viliotinio baliuje vietų 
dar yra. Skambint: K. Mar
cinkevičius — 3714635. Jau
nimui skirti stalai — puse 
kainos.

L. Sagys

PASIKEITĖ PILĖNŲ 
TUNTO VADOVYBĖ

Iškilmingoje tunto suei
goje š. m. balandžio 26 d., 
sk. vytis v. si. R. Belzins- 
kas perdavė tuntininko pa
reigas sk. vyčiui v. si. Gin
tui Taorui. Sueigą pravedė 
pa. V. A. Staškus, perskai
tęs LSB vyr. skautininko a.
S. Miknaičlo įsakymą, pa-

Kęstutis Sušinskas iš Clevelando ir Rūta Nainytė iš Chica
gos, vasario 21 d. Chicagoje sukūrė lietuvišką šeimą. Kęstutis 
turi magistrą iš civilinės inžinierijos ir dirba savo profesijoje, o 
Rūta, baigusi biologiją, mokosi toliau. Abu jaunieji apsigyveno 
Chicagoje. V. Garbonkaus nuotr.

kvietė Remigijų Belzinską v 
perduoti tunto vėliava nau
jam tuntininkui Gintui Tao
rui. Naują tuntininką svei
kino v. s. S. Gedgaudienė, 
s. A. Muliolienė ir s. D. Ki- 
zys. Sueigos metu praves
tas jaunesnių skautų įžodis. 
D.L.K. Kęstučio draugovės 
drg. R. Apanavičiui prista
čius, tuntininkas leido įžodį 
duoti: Sauliui Banioniui, 
Taurui Bubliui, Ričardui 
Matui ir Sauliui Mulioliui. 
Nauji vilkiukai : broliai An
tanas ir Petras Taraškos 
įstojo j D.L.K. Kęstučio 
draugovę, sveikinam! Se
kantys jaun. skautai perkel
ti į D.L.K. Vytauto drau
govę (skautai); Gytis Barz- 
dukas, Darius Motiejūnas ir 
Gytis Motiejūnas.

VYR SKAUČIŲ, SK. 
VYČIŲ, JURŲ GINTARIŲ 
IR BUDŽIŲ SĄSKRYDIS

Sąskrydis 'Aušros Spin
duliai’ įvyks š. m. gegužės 
28-31 dienomis, stovykla
vietėje ’Beaumont’, Rock 
Creek, Ohio. Sąskrydį glo
boja: Klaipėda, Neringa ir 
Pilėnai. Sąskrydyje jau su
tiko dalyvauti ir pravesti 
pašnekesius; inž. Rytas Ba
bickas, prof. J. F. Cadzow, 
v. s. P. Karalius, kun. G. 
Kijauskas, S. J., p. Liudas 
Sagys, prof. R. Šilbajoris. 
Sąskrydžio stovyklos virši
ninko pareigas sutiko eiti 
ps. V. A. Staškus. Jo pava
duotojais bus; ps. E. Gied
raitytė, v. si. J. Ignatavi- 
čiūtė, j. ps. A. Narbutaitis 
ir v. si. G. Taoras. Dvasios 
vadas — kun. G. Kijauskas, 
S. J. Tikimasi dalyvių turė
ti apie 200 iš įvairių Ameri
kos h* Kanados vietovių.

VASAROS STOVYKLA
Pilėnai kartu su Nerin

gos sesėmis, pakviesti To
ronto lietuvių skautų, sto-
vykiau* Kanados lietuvių atokių paraa^ma

1976 m. gegužės 6 d.

skautų stovykloje 'Romuva’ 
nuo rugpiūčio 2-22 dienos. 
Prašome tėvelius gerai įsi
dėmėti šią datą, nes skau
tiškam jaunimui stovykla 
yra vienas iš reikšminges
nių momentų. V. A. Staš
kus, gegužės 8 d. vyksta į 
Toronto pasitarti su skau
tų vadovais įvairiais sto
vyklos reikalais. V. A. S.

CLEVELANDO PARENGIMU 
— KALENDORIUS —

• -GEGUŽĖS 8 D. Grandini- 
lės šokių, muzikos balius Slo
vėnų auditorijoje.

• GEGUŽĖS 9 D. šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
rengiamas Motinos Dienos mi
nėjimas.

• GEGUŽĖS 16 D. Kar. Juo
zapavičiaus šaulių kuopa ruo
šia paskaitą: "Per greitas gy
ventojų prieauglis ir maisto 
problema”.

• GEGUŽĖS 16 D. SLA 14 
kuopos 75 m. minėjimas.

• GEGUŽĖS 23 D. šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
mokslo metų pabaigimas.

• GEGUŽĖS 23 D., tuoj po 
pamaldų, Šv. Jurgio parapijos 
salėje Vysk. Valančiaus lit. 
mokyklos iškilmingas mokslo 
metų užbaigimas ir atestatų 
įteikimas.

• GEGUŽĖS 29-30 D. V. 
Vaitiekūno paveikslų paroda 
Lietuvių Namuose. Rengia 
Žalgirio šaulių kuopa.

• BIRŽELIO 20 D. Pensi
ninkų klubo gegužinė.

BIRŽELIO 27 D. Juozapavi
čiaus šaulių kuopa ruošia ge
gužinę.
• LIEPOS 18 D. Žalgirio 

šaulių kuopos gegužinė.
• LIEPOS 25 D. Gegužinė, 

Rengia ALT S-gos Clevelando 
skyrius.

• RUGSĖJO 18-19 D. Cleve
lando skautijos 25 metų sukak
tis.
• RUGSĖJO 25 D. Bratt.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKtSE

• ALTo Clevelando sky
riaus susirinkime ž. m. ge
gužės 2 d. išrinkti į valdy
bą šie asmenys: A. Rukšė
nas, V. Stankus, A. Jonaitis, 
A. Bakūnienė, L Bublienė, 
J. Malskis ir K. Karalis. 
Revizijos komisijom H. 
Idzelis,-R. Bridžius, V. Rut
kauskas.

Susirinkime dalyvavo 53 
atstovai nuo 23 organizaci
jų. Susirinkimo prezidiumą 
sudarė: dr. A. Butkus, A. 
Laikūnas, A. Garka. Sekre
toriavo O. Jokūbaitienė.

• D.L.K. Birutės Draugi
jos Clevelando skyriaus bi
rutietės kviečiamos i meti
ni susirinkimą gegužės 9 d.' 
3:30 vai. po pietų V. Nage- 
vičienės sodyboje.

• Kar. A. Juozapavičiaus 
šaulių kuopa gegužės 16 d. 
4 vai. Naujos parapijos 
viršutinėje salėje ruošia 
Dr. K. Pautienio paskaitą 
"Pergreitas pasaulinis gy
ventojų prieauglis ir mais
to problema”. Po paskaitos 
šaulės svečius pavaišins 
kava.

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

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

WANTED 
MINE INSPECTORS

Muat have 6 year* eaperience. 2 yeare 
which muil have been underground 
in Ohio.

Appiy: STATĖ OF OHIO, DEPT. 
OF ĮNDUSTRIAL RELATIONS. PER 
SONNEL OFFICE. 2323 W. Sth Avė., 
Columbue, Ohio 43204. 614-466-3271. 

(13.19)

WELDER-FITTER
Geros darbo sąlygos. Vi

si tarnautojai užsieniečiai. 
Kreiptis į:

AdUATECH, INC. 
10620 Cedar Avė. 
Cleveland, Ohio

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

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

Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius. 
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

936 East I85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Della E. Jakubs ir sūnue William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.
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Filmas apie 
Clevelando 
lietuvius
Clevelando Skautininkių 

Draugovės iniciatyva pradė
ti organizuoti filmo, apiman
čio visą šimtmetį Clevelando 
lietuvių kolonijos gyvenimo 
ir veiklos, sukimui - rado 
platų visuomenės pritarimą. 
Iš organizacijų ir pavienių as 
menų susidedanti grupė jau 
artėja prie 100! Ir tam tiks
lui, Superior Savings and 
Loan Assn., yra atidaryta 
atskira sąskaita.

Sekančiu pranešimu, šio 
mėn. pabaigoje, bus šaukia
mas rėmėjų ir norinčių prisi
dėti prie šio filmo realizavi
mo susirinkimas platesnėms 
informacijoms bei jungtinio 
komiteto sudarymui. Kartu 
bus paskelbtas ir rėmėjų są
rašas.

AUKOS DIRVOS 
ATSTATYMO 
FONDUI

Dirvos atstatymo fondui 
aukojo:
G. Bernotienė,

Cleveland.................... 100.00
S. Šimoliūnas, Detroit .. 25.00 
P. Stanionis, Detroit .... 20.00 
R. O. Patt, Cleveland .. 25.00 
A. B. Stankus,

Westland, Mich.............. 25.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

• Prieš perkant naują, ar 
atnaujinant turimą draudi
mą, kreipkitės pas Kęstutį 
Gaidžiūną ir tikrai įsitikin
site, kad Statė Farm drau
dimas yra geriausia vertė 
prieinama kaina. Telef. 
289-2128.

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.

PIRMOJI KOMUNIJA 
LIETUVIŲ KALBA 

š. m. balandžio 25 d. Die
vo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijoj vyko re
tos iškilmės. Kun. L. Za
rembos ir pačių tėvų pa
ruošti pirmajai komunijai 
lietuvių kalba ją priėmė se
kantys vaikučiai: Auksė 
Bankaitytė, Vija Bublytė, 
Loreta Gincaitė, Ričardas 
Matas, Darius Minkūnas, 
Saulių Muliolis, Petras 
Stungys ir Paulius Tallat- 
Kelpša.

šv. Mišias aukojo klebo
nas kun. G. Kijauskas, S. J., 
kuris šiom iškilmėm pritai
kintame pamoksle pastebė
jo, kad tėvai šiuo atlikę di
delį tautinį darbą paruošę 
savo vaikučius Pirmajai šv. 
Komunijai gimtąja kalba. 
Ypač tai turėtų būti mums 
svarbu šiuo metu, kai tėvy
nėje tikėjimas yra persekio
jamas ir vaikų mokymas ti
kėjimo tiesų yra draudžia
mas.

Jaudinantis vaizdas, kai 
vaikučiai su degančiom žva
kutėm rankose artinosi prie 
altoriaus, ne vienam išspau
dė ir ašarą, šią lietuvišką 
religinę nuotaiką dar su
stiprino parapijos choras ir 
Čiurlionio Ansamblio kank
lių orkestras.

Po šv. Mišių parapijos ka
vinėje vyko vaikučių ir tė
velių agapė. čia parapijos

■ 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)

Televisions based on discount certificates of 6%% annual interest • Penalty is imposed for early withdrawals.
Also available are 7%i % C.D.’s for 6-year maturity in $1,000 units.

Open 
Saturdays 

Closed 
Mondays

/uperior /hvincj/ įsę
■and lcan association *

MAIN OFFICE 
798 East 185th St.

Jaunieji priėmę pirmąją komuniją su kleb. kun. G. Kijaus- 
ku. Iš kairės: Paulius Tallat-Kelpša, Auksė Bankaitytė, Vija 
Bublytė, Loreta Gincaitė, Petras Stungys, Saulius Muliolis, 
Ričardas Matas ir Darius Minkūnas.

klebonas pasveikinęs pri
ėmusius šv. Komuniją, įtei
kė dail. N. Palubinskienės 
lietuvišku raižiniu papuoš
tus pažymėjimus, šia šven
te džiaugėsi visa parapija. 
Ypač džiugu, jog dabar tu

Kun. G. Kijauskas įteikia pirmosios komunijos pažymėjimą 
Vijai Bublytei. Prie stalo iš kairės: Auksė Bankaitytė, Loreta 
Gincaitė, kun. L. Zaremba, Ričardas Matas ir Darius Minkūnas.

RCA17 ColorTVat 

Superior Savings!

(With Certificates of Deposit)

SUPERIOR OFFICE 
6712 Superior Avė.

EUCLID OFFICE 
13515 Euclid Avė.

Nr. 19 — 15

rime ir lietuvišką vadovėlį 
pirmajai komunijai ruošti, 
šis vadovėlis tikrai moder
niškas, gražiom iliustraci
jom papuoštas ir pritaikin
tas šių dienų reikalavi
mams. (k v)

Limited 
offer while 

supply 
lasts.

CEDAR OFFICE 
14406 Cedar Road 
(near Green)
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NAUJA ŠAULIŲ 

VADOVYBE

Toronte balandžio 23 d, 
įvyko Lietuvių šaulių Są
jungos Tremtyje suvažiavi
mas, kuriame buvo išrink
tas naujas pirmininkas Ka
rolis Milkovaiti®.

Naujasis pirmininkas su
važiavimui pristatė sekan
čio sąstato valdybą: pirm. 
Karolis Milkovaitis, vicepir
mininkai Alfa Šukys, Juo
zas žemaitis ir dr. Kazimie
ras Pautienis, moterų vado- 
vė Stasė Crcevičienė, kultū
ros vadovas Stasys Jokūbai
tis, jūrų šaulių vadovas 
Stepas Paulauskas, sekr. 
Stasys Juozaitis, ižd. Bro
nius Bernatavičius, spaudos 
ir informacijos vadovas Jo
nas Jasaitis, jaunimo vado
vas Antanas Markauskas, 
ūkio ir tiekimo vadovas 
Petras Padvalskas, dvasios 

A. A.

MONIKAI SABATAITIENEI
mirus, vyrui dr. Z. SABATAIČIUI, 

dukrai NIJOLEI, sūnui GINTAUTUI, 

broliams JONUI ir STASIUI GAL- 

BUOGIAMS su šeimomis, jaučiame gi

lią užuojautą ir kartu liūdime

Pijus ir Ona 
Vaičaičiai

Dr. Saulius ir Liucija 
Vaičaičiai

Mirus

MONIKAI SABATAITIENEI,
Dr. ZIGMUI SABATAIČIUI,-dukrai 

NIJOLEI, sūnui GINTAUTUI ir vi

siems artimiesiems reiškiame giliausią 

užuojautą ir drauge liūdime

D. ir M. Eymonttai
J. ir č. Melsbakai
S. Sukarevičienė

A. A.

M. SABATAITIENEI
mirus, vyrui dr. Z. SABATAIČIUI, dukrai NIJO
LEI ir sūnui GINTUI su šeima reiškia nuoširdžią 
užuojautą

Dr. K. Pautienis 
ir šeima

vadovas kun. Jonas Borevi
čius.

Į garbės teismą patvir
tinti : pirm. Marijonas 
šnapštys, nariai Jurgis 
Baublys ir Vincas šarka.

Kontrolės komisija: Jo
nas Platakas, Julius Pocius 
ir Pranas Beinoras.

Buvusiam ilgamečiu! Są
jungos pirmininkui Vincui 
Tamošiūnui ir jo valdybai 
suvažiavimas išreiškė pa
dėką.

• Amerikos Lietuvių Ta
rybos valdyba balandžio 26 
d. buvo susirinkusi posėdžio 
savo centrinėje būstinėje 
Chicagoje. Nusistatyta ir 
toliau remti Vliką, ypač fi
nansais talkinant Eltos ir 
radijo informacijai. Bus 
stengiamasi giliau išsiaiš
kinti dėl Tautos fondo są
rangos ir veiklos bei daly
vavimo jame. Bus susikon- 

taktuota su Vliko vadovybe 
dėl pasikeitimo įgalioti
niais. Nuspręsta remti susi
dariusią komisiją, užsibrė
žusią vesti akciją, kad būtų 
numažinti muitai stati
niams į Lietuvą. Aptartos 
galimybės plėsti informaci
ją. Apžvelgta skyrių veikla, 
numatant sustiprinti kon
taktus su to daugiau reika
lingomis kolonijomis. Svar- 
tyti būdai stiprinti akciją, 
kad būtų greičiau senato 
priimta rezoliucija 319 dėl 
Lietuvos inkorporavimo ne
pripažinimo. Svarstyta eilė 
kitų bėgamųjų reikalų.

Posėdį pradėjo vicepirm. 
Teodoras Blinstrubas, to
liau jį pravedė pirm. dr. Ka
zys Bobelis. Be jų dar da
lyvavo: dr. K. Šidlauskas, 
dr. VI. Šimaitis, kun. A. 
Stasys, Eug. Smilgys, A. 
Pakalniškis, O. BarŠketytė,
T. Kuzienė, J. Pakalka, E. 
Vilimaitė, J. Talandis, I. 
Blinstrubienė, kun. dr. J. 
Prunskis.

SAITAS S-GOS METINES 
ŽAIDYNES TORONTE

Krepšinio ir tinklinio pir
menybės įvyksta gegužės 8 
ir 9 d.d. Dalyvauja 75 ko
mandos: 45 — krepšinio ir 
30 — tinklinio. Torontas tą 
savaitgalį laukia apie 600- 
700 lietuviško jaunimo, žai
dynės prasideda šeštądienį, 
9 vai. r., o finalai — sek
madienį, 10 vai. r. Etobi- 
coke Olympium — olimpi
niame stadijone. Stadijonas 
talpina apie 1500 žiūrovų ir 
laukiama nemažai kanadie
čių sporto mėgėjų, žaidynės 
šeštadienį vyksta lygiagre
čiai visose 5 salėse ir įėji
mas kainuoja tik $1.00, į vi
sas žaidynes, o sekmadienį, 
į finalus — $2.00.

žaidynes praveda Kana
dos Sporto Apygarda, vad. 
L. Baziliausko. Jam talki
ninkauja Aušros ir Vyčio 
sporto klubo nariai. Varžy- 
btaiam komitetui vadovau
ja Algis Nausėdas. Sporti
ninkai atvyksta iš Chica
gos, Bostono, New Yorko, 
Clevelando, Detroito, Ro
chesterio, Baltimorės, Lon
dono, Hamiltono ir, žinoma, 
Toronto.

šeštadienį, 8 vai. vak. 
Prisikėlimo parapijos salė
se ruošiami tradiciniai spor

DR. JONUI JANKAUSKUI 

staiga mirus, skausmo valandoje žmo

nai LIONEI ir šeimai bei artimiesiems 

reiškiame nuoširdžią užuojautą

Dr. Vaclovas ir Emilija 
čekai

tininkų šokiai. Lietuviška 
visuomenė prašoma sporte 
tankus paremti, nes žaidy
nių pravedimas (salių nuo
ma, teisėjavimas ir kt.) su
siėjęs su didelėmis išlaido
mis. Lietuviškieji sporto 
klubai atlieka didelę mūsų 
tautinės sąmonės išlaikymo 
misiją. Tat juo labiau jie 
nusipelno lietuviškos para
mos.

SLA IŠRINKO SAVO 
VADOVYBĘ

Kovo mėnesį SLA rinko 
Vykdomąją Tarybą. Iš viso 
balsavo 1,202 nariai. Išrink
ti: pirm. Povilas Dargis 
(1,149 balsais) vicepirm. 
Aleksandras Čaplikas (1,141 
b.), sekr. Genovaitė Meiliū- 
nienė (1,161 b.), ižd. Eufro- 
zina Mikužytė (1,122 b.), 
iždo glob. C. Austin (776 
b.), J. Miller (715 b.), Al
girdas Brazis (471 bals.) ir 
O. Jokūbaitienė (308 b.), 
dakt. kvot. dr. Danielius 
Degėsys (1,061 b.).

• Dr. Jonas Jankauskas, 
58 metų, gyvenęs Berkeley 
Hts., New Jersey, staiga 
mirė savo namuose balan
džio 19 d. Velionis prieš po
rą mėnesių buvo gavęs šir
dies ataką ir grįžęs iš ligo
ninės taisė sveikatą namie. 
Jau buvo pasiruošęs grįžti į 
tarnybą, John Runnells of 
Union County, kur jis buvo 
ligoninės direktoriaus pava
duotojas, bet negailestinga 
mirtis išplėšė jo gyvybę. Lu
ko žmona Lionė.

• Inž. Kazys ir Aldona 
Krulikai gegužės 1 dieną iš 
New Yorko išskrido j St. 
Petersburgą, Floridą, kur 
turi įsigiję namus ir žada 
greitu laiku persikelti nuo
latiniam apsigyvenimui, šį 
kartą dar praleisdami tik 
porą savaičių atostogų. 
Krulikai abu yra ALT S-gos 
1-jo skyriaus aktyvūs na
riai. Ji nesenai perdavė 
skyriaus pirmininkės parei
gas J. Maurukui.

• Meno ir literatūros po
pietė įvyks gegužės 9 d. 
Kultūros židinyje, Brookly
ne, N. Y. 4 vai. p. p. Bus 
atidaryta dail. Adomo Gal
diko vardo dailės galerija. 
Po to literatūros popietėj 

savo kūrinius skaitys D. Sa- 
dūnaitė, A. Vaičiulaiti® ir 
L. Andriekus, OFM.

Koncertinę dalį atliks sol. 
Gina čapskauskienė ir pia
nistė Aldonai Kepalaitė. 
Rengia lietuviai pranciško
nai. Auka tik 3 dol.

• Aktorius Vitalis ir dr. 
Marijai Žukauskai balan
džio 30 d. iš New Yorko iš
skrido į Romą, kur jis atliks 
vietos lietuviams humoris
tinę programą.

• Admirolas Fred E. Ba
kutis, US Navy, yra pirma
sis Amerikos lietuvis pasie
kęs to laipsnio. Jis yra gi
męs Brocktone, paskutiniu 
metu yra paskirtas 5-to 
Laivyno distrikto komen
dantu Havajuose. Savo ka
rinę tarnybą adm. Bakutis 
pradėjo Laivyno lakūnu ir 
2-jo Pas. karo metu numu
šė 12 japonų lėktuvų. Vė
liau jo lėktuvą pašovė ja
ponai Pacrfiko vandenyse 
prie Filipinų. Gelbėjimosi 
laivelyje jis išbuvo 7 dienas, 
kol išgelbėjo amerikiečių 
povandeninis laivas.

• LB East St. Ikiuis apy, 
linkė, savo susirinkime nu
tarė išreikšti padėką vi
siems kurie rūpinosi ir pri
sidėjo prie III Pas. Lietuvių 
Jaunimo Kongreso suorga
nizavimo ir jo pravedimo ir 
linki po visą pasaulį pasi- 
skleidžiusiam jaunimui iš
tvermės ir pasišventimo pa
darytus nutarimus realizuo
jant.

Po padėka, susirinkimo 
įgalioti pasirašė: Z. Grybi- 
nas, R. Gintautas, J. Juod
akis ir V. Gavelis.

Ta pačia proga Dirvai pa
remti atsiuntė auką 5 dol. 
Ačiū.

• Elena ir Mykolas Gu- 
reckai, gyv. Waterbury, 
Conn., Dirvai paremti at
siuntė auką 25 dol. Ačiū.

• Stepono ir Valentinos 
Minkų radijo programos 
gegužinė įvyks rugpiūčio 8 
d. Romuvos parke, Brock
tone.

• Dr. Birutė Paprockienė, 
Richmond Hill, N. Y., vie
toj gėlių ant a. a. dr. Jono 
Jankausko kapo, atsiuntė 
Dirvai paremti auką 30 dol. 
Ačiū.

• Illinois Lietuvių Gydy
tojų ir dantų gydytojų 
draugijos naujai išrinktą 
valdybą sudaro: pirm, dr, 
Jonas šalna, vicepirm. dr. 
Kostas Jablonskis ir dr. 
Leonidas Ragas, sekr. dr. 
Milda Trimakaitė ir ižd. dr, 
Osvaldas Nakas.

• Sol. Roma Mastienė bir
želio 12 d. koncertuos Bue
nos Aires, Argentinoje, Lie
tuvių salėje.

• Los Angeles Operetės 
Ansamblis per V. Irklienę 
atsiuntė Dirvai auką 25 dol. 
už pagalbą ansambliui sta
tant operetę "čigonų Baro
nas”. Ačiū už auką.
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