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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Velnias bijo kryžiaus...
ST. PERMINĄS

To miesto aktas galėtų būti ir naudingas
VLIKo Tarybos posėdyje 

balandžio 30 d. (žiūr. Dir
vos 20 Nr.) ... ”buvo su
stota ties Helsinkio nutari
mais ir dabar lietuvių vi
suomenėje varoma akcija, 
kad tie susitarimai signata
rų būtų vykdomi... buvo 
pasisakyta, kad Helsinkio 
susitarimai sienų nepažeidi- 
mo klausimu Lietuvai yra 
visai nenaudingi. Todėl ne
są reikalo lietuviams reika
lauti, kad tie susitarimai 
būtų vykdomi.’’

Iš to išeitų, kad dabar so
vietams nepaprastai pakė
lus muitus dovanų siunti
niams, negalima būtii nu
rodyti, kad tie muitai pažei
dė Helsinkio akto, jei ne 
raidę, tai tikrai dvasią. Bū
tent "principų, kuriais da
lyvaujančios valstybės va
dovausis savitarpio santy
kiuose, deklaracijos VII ir 
IX skyrius.” Pirmasis sky
rius kalba apie pagrindines 
žmogaus teises, o IX sako: 
"Jos (valstybės) imsis prie
monių skatinti sąlygas, pa
lankioms tams, kad ši nauda 
(ūkinė gerovė) taptų priei
nama visiems: jos atsi
žvelgs į visų interesus ma
žinti ekonominio išsivysti- 
mo lygio skirtumus ...” Juk 
siųsdami siuntinius i Lie
tuvą mes tik "mažiname 
ekonominio išsivystymo 
skirtumu*:”!

Ir jęį Leonidas Brežnevas

visą junginės kompartijos 
kongrese šių metų vasario 
mėn. teigė, kad "dabar 
svarbiausias dalykas yra 

* praktiškai įgyvendinti vi
sus Helsinkio principus ir 
sutarimus”, kodėl negalima 
iškelti konkretaus muitų 
klausimo?

žinoma, jau rimtai kal
bant, tai turėtų padaryti 
JAV Valstybės Departa
mentas, kuris visus tokius 
reikalus nori tvarkyti dis
krečiai. Argumentas už tai 
yra faktas, kad Maskva ty
liai išleido 130,000 žydų, ta
čiau kai šen. Jacksonas pa
siūlė emigracijos teisę ofi-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
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daliai susieti su didžiausio 
palankumo principu preky
boje. sovietai visai atsisakė 
kalbėti. Nuo gegužės mėn. 
jie patvarkė, kad sovietų pi
liečiai, norį paduoti prašy
mą išvažiuoti, visti pirma 
turi atsisakyti buto. Atseit, 
vizos turi laukti mėnesius, 
n kartais ir metus po ... 
medžiais ar tiltu!

Valstybės Departamen
tas. laikydamasis savo dis
krečios noro, entuziastiš
kai nepritarė, jei patikėti 
kairiųjų The New Repub- 
lic, ar net priešinosi (over 
Statė Department objec- 
tions) jei vadovautis deši
niųjų The Review of The 
News, įstatymui, kuriuo su
daroma 15 narių komisija

Taikli lietuviška patarlė 
sako: ”bijo, kaip velnias 
kryžiaus!’’ Religinės paša-, 
kos tvirtina, kad kryžiaus 
ženklas išvaiko velnius, kip
šus, raganas ... Dviejų tūk
stančių metų bėgyje krikš
čionybė pavertė antikos 
kankinimo priemonę — kry
žių — kilnios kančios ir 
skaisčių siekių simboliu. 
Kryžius tapo gėrio simbo
liu.

Bet ne taip yra Sovietijo- 
je. Už kryžiaus nešiojimą 
ten kala ant kryžiaus. Gali 
būti toleruotas bet koks pa- 
puošalinis žetonas, bet ku
rios formos, tik ne kryžius. 
Ką bekalbėti, kada kryžius 
apreiškia žmogaus religin
gumą!

”Komsomolskaja pravda” 
(balandžio 14 d.) atidarė 
sunkiųjų pabūklų ugn| į 
mažytį kryželį, pastebėtą 
ant dešimtos klasės moki
nės kaklo!

Buvo taip: mokinė atėjo 
į mokyklos šokių vakarą, 
čia pastebėjo, kad ant mer- 
gaitės kaklo kaba mažytis 
auksinis kryželis. Nuščiuvo 
komjaunimo nuotaika, šo
kiai, vaišės. Mergaitė buvo 
komjaunuolė, o ant jos kak- 

sekti Helsinkio akto signa
tarų veiksmus, susietus su 
žmogaus teisėmis (to moni- 
tor the acts of the Helsinki 
signatores ... with particu- 
lar regard to the provisions 
relating to Cooperation in 
Humanitarian Fields). Tas 
įstatymas buvo priimtas 
JAV senato gegužės G d. ir 
patvirtintas atstovų rūmų 
(240 prieš 90) gegužės 17 
d. Be didesnės pompos 
(spaudos atstovų nekvie- 
čiant), tą įstatymą birželio 
3 dieną pasirašė prezidentas 
Fordas.

(Nukelta į 2 psl.)

lo kryželis! Tuoj pat prie 
mergaitės prisistato parti
niai pareigūnai ir pareiš
kia:

— Nuimk tą kryžių! Tu 
darai gėdą komjaunimui!

Reikalas bematant pasie
kė mokyklos administraci
ją, Komjaunimo rajoninį 
centrą.

— Aš pirkau šį kryželį, 
kaipo suvenyrą, Kaukaze, 
— aiškino nelaiminga mer
gaitė. — Ekskursija buvo 
Tbilisio mieste, Ten šaltinis 
vardu "šventasis vanduo”. 
Jaunimas gėrė tą vandenį. 
Netoli ir juvelyrinė krautu
vė. Tarp kitų kulonų, žiedų, 
auskarų, kryželiai...

Partinė vadovė pareiškė:
— Kiekvienas, kas nešio

ja kryželį, yra religingas. 
Tas asmuo tiki Dievu. Kry
želis nėra juvelyrinis daik
telis, kuriuo galima pasi
puošti. Kryželis yra įžūli re
ligingumo demonstracija.

Kaip nuo snieguoto šlaito 
paleista gniūžtė kamuolys 
pradėjo riedėti ir didėti. Su-
kvietė komjaunimo rajoni
nės organizacijos posėdį. Iš
sikvietė nelaimingą mergai
tę aiškintis, indoktrinuoti, 
net su grasa pašalinti ją iš 
"komsomolo”.

Mergaitė parašė laišką 
spaudai, klausdama ar kry
žius gali būti tiktai juvely
rinis papuošalas? Kaipo to
kį, jį pirko tą lemtinga kry
želį.

Bet velnias bijo kryžiaus. 
Ideologiniai žinovai nusta
tė : "partietis negali kryžiu
mi puoštis!”

Tokie prajovai vyksta 
"velnio karalystėje”...

APAČIOJE: Los Angeles lie
tuvių jaunimas šoka '"Malūną” 
birželio 13 d. Pabaltiečių tauti
nių šokių ir dainų šventėje įvy
kusioje Hollyvvood Paladium.

L. Kanto nuotr.
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JAV ambasadoriaus Bei
rute Francis E. Meloy nužu
dymas iškėlė įdomų klausi
mą: kam jis buvo reikalin
gas? Jis ir jo ekonominių 
reikalų patarėjas Robert 
Waring bei šoferis — liba
nietis buvo nušauti nekie- 
no žemėje tarp mahometo
nų ir krikščionių sektorių 
Beirute. Reikia manyti, kad 
ambasadoriaus numatytas 
vizitas naujam prezidentui 
Šarkis, kuris dar neina savo 
pareigų, guvo žinomas tiek 
mahometonų ir krikščionių 
saugumui. Už tat sunku pri
leisti, kad jie buvo tik atsi
tiktinos aukos.

Palestiniečiai netrūkus 
paskelbė, kad jį nušovė jų 
atskalos grupė, kuri jau 
1973 metais apiplėšė Bank 
of America Beiruto skyrių. 
Bet kodėl? Pirmoji prielai
da buvo, kad tai padaryta 
siekiant iššaukti amerikie
čių išsikėilmą Libane. Gir
di, toks išsikėlimas suvie- 
nėtų visus arabus prieš 
amerikiečius ir Izraelį. Da
bar, kaip žinia, arabai ne tik 
mušasi savo tarpe Libane, 
bet dar gali kilti karas tarp 
Sirijos ir Irako, į kurį vie
naip ar kitaip dar įsikištų 
Libija ir net Egiptas. Pre-

Helsinkio...
(Atkelta iš 1 psl.)

Į tą 15 narių komisiją po 
šešis narius skirs kongresas 
bei senatas ir po vieną Val
stybės, Gynimo ir Prekybos 
departamentai. Komisija 
turi teisę pravesti tardy
mus (hearings), įpareigoti 
liudininkus, pareikalauti do
kumentus, bei raportuoti 
kongresui. Komisijai sky- 
riami 350,000 dolerių lėšų, 
kurias turi dar kongresas 
patvirtinti šio mėn. pabai
goje. Iš parlamentarų, de
mokratai skirs po 4 iš kiek
vienų rūmų, respublikonai 
— po du. Kol kas paskirti 
tėra tik respublikonai sena
toriai Case ir Buckley.

Įstatymo iniciatoriai bu
vo liberalūs respublikonai: 
kongresmanas Millicent Fen- 
wick ir šen. Clifford Case, 
abu iš New Jersey, bei 
demokratų kongresmanas 
Dante Fascell iš Floridos.

Komisijos raportais .ga
lės remtis JAV atstovai 
Belgrado konferencijoj, ku- 
rioje kitais metais bus ap
tartas Helsinkio akto pro
gresas ar... regresas, ži
noma, jei tokia konferenci
ja iš viso bus sušaukta. Ga-
limas daiktas, kad iki to 
laiko sovietų noras tokiai 
konferencijai bus praėjęs. 
O jei taip, turėsime papil
domą įrodymą, kad Helsin
kio aktas nebuvo jiems taip 
naudingas, kaip iš pirmo 
žvilgsnio galėjo pasirodyti. 
Iš viso: teisiniai nuostatai 
galioja tik tada, kada esa
ma jėgos jų įgyvendinimui. 

zidentui Fordui galėjo niež
tėti nagai įsikišti, pasiun- 
čiant j Libaną marinus — 
JAV plačios visuomenės re
akcija galėtų būti palanki, 
lygiai kaip ir gelbstint pre
kybinį laivą iš Cambodijos. 
Už tat galima prileisti, kad 
prezidentui buvo sunku kol 
kas pasitenkinti tik pasipik
tinimo žodžiais. Jis tačiau 
tur būt apskaičiavo, kad 
taip gal bus populiariau. 
Kiekvienu atveju, demokra
tų kandidatas į prezidentus 
Carter pareiškė, kad ir jis 
kariuomenės nesiųstų.

Galima prileisti, kad Li
bano krikščionys amerikie
čių išsikėlimą sutiktų su 
džiaugsmu, kaip 1958 me
tais, kada prez. Eisenhowe- 
ris pasiuntė marinus. Tie
są, kol kas juos iš labai blo
gos būklės išgelbėjo Sirijos 
prezidentas Assad su ... so
vietų gamybos tankais. Ta
čiau juo jie nelabai gali pa
sitikėti. Juk dar neseniai 
tas pats Assadas rėmė mo- 
hometonus, faktinai — pa
lestiniečių ir kairiųjų koa
liciją. Jis pakeitė savo pozi
cijas ne iš meilės krikščio
nybei, bet siekdamas sau 
naudos. "Sutvarkydamas” 
Libaną, jis tikėjosi pakelti 
savo populiarumą namuose. 
Iš to plano kol kas dar nie
ko neišėjo. Dėl to, kad pa
lestiniečiai parodė neblogą 
pasipriešinimą, nepaisant 
to, kad patys neturi tankų. 
Be to, Irakas pradėjo ne
draugiškai telkti savo ka
riuomenę prie Sirijos sienų. 
Tuo pačiu laiku kai kurios 
arabų valstybės iškėlė min
tį, kad Libaną pacifikuoti 
turi jungtinės arabų jėgos. 
Pirmasis kontigentas tam 
reikalui jau atskrido į Bei
rutą iš Libijos. Taip da
lykams susiklosčius, prezi
dentas Assad atsidūrė sun
kioje būklėje. Libanas rei
kalauja daugiau kariuome
nės negu jis buvo planavęs, 
o pačios Sirijos ūkinė būklė 
yra nepavydėtina. Jam bū
tų labai reikalingas koks 
nors netikėtas įvykis, kuris 
leistų jam, kaip sakoma, iš
gelbėti ’savo veidą’ t. y. 
prestižą. Kaip matome, 
daug kas galėtu turėti nau
dos iš amerikiečiu įsikišimo, 
nors ir savo piliečių evakua
cijos priedanga, apie kuria

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MJMtO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Santa Monicos LB apylinkės gegužės 22 d. ruošto baliaus meninės programos dalyviai, 
atlikę komp. Giedros Gudauskienės kūrinius. Is kairės: pranešėja D. Jasaitytė, sopranas L. 
Ząikienė, pianistė R. Apeikytė, baritonas H. Paškevičius ir balerina R. Alseikaitė.

L. Kojelio nuotr.

buvo Washingtone dar gal
vojama šias eilutes rašant.

★
NEWESWEEK apskaičia

vimu prezidentas Fordas 
prieš konvenciją surinks 
1.160 delegatų, Reagan — 
1.089. Kadangi nominacijai 
gauti reikalingi 1.130 bal
sai, Fordas turėtų būti iš
rinktas pirmu balsavimu. 
Jei rinkimai įvyktų dabar, 
pagal Gallupo polių, Carte- 
ris juos laimėtų, ta pačia 
proporcija, kaip Johnsonas 
prieš Golwaterį.

★
Birželio 27 d. Portugalija 

rinks prezidentą. Daugiau
sia šansų turi buvęs kariuo
menės štabo viršininkas 
gen. Antonio Ramalho Ea- 
nes, 41 metų amžiaus. Jį 
palaiko Mario Soares veda
ma socialistų partija, liau
dies demokratai ir socialde
mokratų centro partija, ku
ri yra daug dešiniau nusi
teikusi negu dvi pirmosios. 
Jo varžovais yra dabartinis 
premjeras admirolas Jose 
Pinheiro de Azevedo, kairy
sis majoras Otelo Earaiva 
de Carvalho ir komunistų 
kandidatas Octavio Pato. 
Pagal visuomenės nuotaiku 
tyrinėtojus, Eanes turėtu 
nugalėti savo varžovus. Jei 
tačiau jis negautų absoliu
čios daugumos, jis turėtų 
papildomai varžytis sekan
čiu daugiausiai gavusiu bal
sų, kuris būtų — adm. Aze
vedo. Generolas Eanes lai
komas labai drausminga as- 
benybe, kuri komunistus 
laiko didžiausia nūdien 
grėsmė Portugalijai. Nau

jasis prezidentas neturės 
tiek galios kaip JAV pre
zidentas. Jo pareigos pana

šios į Prancūzijos preziden
to, t. y. bus jis vis tiek ne
mažas autoritetas. fvm)

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su SI,000, minimum. 
71/2% — 4 metų su SI,000, minimum.

— 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6>/2% — 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 idė
jos atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO 140,000.00 BY FJ8.L.LCL

Saint 
jįptiiony
Savings

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FrL, 9-5; Sst., 9-1; Cloaed WeA

Juokas Gribauskas, vedėjas
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AR SOVIETAI REMIA
PREZIDENTU FORDĄ?

Sovietai, kaip atrodo, taip 
pat kišasi į Amerikos pre
zidentinius rinkimus, kad 
ir ne tiesioginiu būdu. Kaip 
New Yorko ’Daily News’ 
politinis apžvalgininkas 
Jack Andersonas-pastebėjo, 
visos surinktos žinios rodo, 
kad sovietai, norėdami, kad 
prezidentu vėl būtų išrink
tas Fordas, pradėjo keisti 
savo taktiką Afrikoje ir Ar
timuosiuose Rytuose.

Nereikia manyti, kad so
vietai norėtų Fordo arba 
Kissingerio, bet jie renkasi 
iš dviejų blogybių mažesnę. 
Ronald Reaganas, esą, sa
vo kalbose prilygstąs ’šal- 
tojo karo laikotarpio’ reto
rika. Nepriimtinas jiems ir 
Jimmy Carteris, remiąs 
Amerikos kumščio galią, be 
to, jis esąs karštas religi- 
ninkas (jis mokėsi jėzuitų 
kolegijoje, bet vienuoliu ne
tapo).

Toliau Jack Anderson ap
rašinėja, kad iki šiol iš įvai
rių šaltinių surinktomis ži
niomis sovietai Kubą remia 
'ekonominiai ir militariniai’, 
išleisdami maždaug po mi
lijoną dolerių Į dieną. So
vietai, esą, labai pasimokę 
iš Amerikos pralaimėjimo 
Vietname, kur viena galy
bė išstoja prieš kitą. Užtat 
ir dabar, prasidėjus Ango
los išsilaisvinimo judėjimui, 
sovietai, nenorėdami patys 
ten įsikišti tiesioginiai, pri
vertė savo satelitą Kubą ten 
siųsti savo karius, nors 
Castro, esą, ir labai neno
rėjęs į Afriką siųsti savo 
kariuomenės. Bet sovietai 
'mokėję Castro gerokai pa
spausti’, ir tas turėjęs su
tikti. Sovietai davė Castro 
kariuomenei pergabenimo 
priemones ir visus reikalin
gus ginklus.

Angolos susovietinimas 
pasaulyje padarė labai blo
gą įspūdį, ypač tuo susirū
pino amerikiečiai. Kissinge- 
ris net kelis kartus įspėjo 
Kubą (o netiesioginiai ir 
Sov. Sąjungą), kad tolimes
ni 'pasivaikščiojimai’ po Af
riką prives prie labai rimtų 
pasekmių. Ir reikalavo ku
biečius tučtuoj išsinešdinti 
iš Angolos. Kai Kissingeris 
prieš kelias savaites lankėsi 
Švedijoje, tai lygiai tuo lai
ku Švedijos ministeris pir

mininkas Olof Palme gavo 
iš Fidel Castro laišką, ku
riame Castro pasižadėjęs 
savo kariuomenę iš Ango
los atitraukti, išgabenant 
po 200 karių per savaitę. 
Tiesiog juokinga: kai jis 
ruošėsi Angolos invazijai, 
tai ta kariuomenė ten buvo 
nugabenta per pora savai
čių, o jos atitraukimui da
bar prireiksią ... net pus
trečių metų. Ir Kissingeris 
šią 'naujieną’ paskelbė kaip 
didelį diplomatinį laimėji
mą. Tačiau netrukus ir pats 
suabejojo Castro pažado 
nuoširdumu. Dabar, grįžda
mas iš Amerikos Valstybių 
konferencijos Čilėje, jis tai 
ir patvirtino.

Korespondentų surinktom 
žiniomis, sovietai vis tik 
'paspaudę’ Kubą, kad ji su
silaikytų nuo tolimesnių 
'laisvinimo’ žygių ir Rode- 
zijoje, bent mažiausia iki 
prezidentinių rinkimų šių 
metų rudenį. Todėl ir Rode- 
zija galinti būti palikta ra
mybėje bent iki kitų metų, 
išskiriant, žinoma, mažes
nius partizaninius veiks
mus.

Afrikos slydimas į sovie
tų orbitą vis tik surūpino ir 
Ameriką. Ir Kissingeris ten 
prieš porą savaičių nusku
bėjo pasižvalgyti, kas dar 
galima išgelbėti. Ten jis ap
lankė kelias valstybes ir pa
darė gana keistokų pareiš
kimų. Esą, Amerika iki šiol 
visai nesidomėjusi Afrikos 
reikalais ir neturėjusi jo
kios nusistovėjusios politi
kos. O dėl aparteidinės Pie
tų Afrikos ir Rodezijos poli
tikos, esą, sėdėjusi ant tvo
ros, nežinodama, į kurią pu
sę nulipti. Dabar, savo vieš
nagės Afrikoje metu, Ame
rika esanti diametrialiai 
pakeitusi savo politiką.

Kad patraukti 'Juodojo 
Kontinento’ gyventojus sa
vo pusėn, Kissingeris net 
pasiūlęs sunkiai įgyvendi
namų projektų. Jis pareiš
kęs, kad Amerika rems juo
dukus, kad jie perimtų savo 
valdžion Rodeziją ir taip 
pat 'paspaus’ Pietų Afriką, 
kad ta atsisakytų nuo Na- 
mibijos (Pietvakarių Afri
kos) ir jai suteiktų nepri
klausomybę. Jis manąs, kad 
baltųjų valdžia Rodezijoje

Geras enciklopedinis 
straipsnis būna proporcin
gai suderintas, bešališkas 
ir informaciniai pamokąs. 
Taipogi — tikslus. Deja, V. 
R. straipsnis ”Neo-Lithua- 
nia”, pasirodęs Enc.vclope- 
dia Lituanica IV tome, ne
turi tų savybių. Straipsny- 

išsilaikysianti neilgiau, kaip 
dvejus metus. Tačiau Ame
rika juodukų ginklais tai 
neremsianti. Jis čia pat pa
siūlęs, kad būtų įsteigtas 
tarptautinis keletos bilijonų 
dolerių bankas, iš kurio ga
lėtų būti finansuojami at
silikusių valstybių ekonomi
niai projektai (korespon
dentai pasišaipė: iš mūsų 
kišenių paimtais pinigais). 
Taip pat pasiūlė Saharos 
dykumą vėl paversti dirba
ma žeme, ten pravedus iri- 
gaciją (bent jau pietinėse 
Saharos dykumos dalyse).

Vienose valstybėse Kis
singeris buvo priimtas nuo
širdžiai, kitur — abejingai, 
o tokia Ghana (buv. anglų 
kolonija Gold Coast) visai 
atsisakė jį priimti. Sugrį
žęs namo Kissingeris pada
rė pranešimą prez. Fordui 
ir svarbesniems vyriausy
bės nariams. Koresinmden- 
tai patyrę, kad Kissingeris 
savo pranešime pareiškęs, 
kad Amerika rems, kad juo
dukų dauguma galėtų kai 
kuriose valstybėse perimti 
valdžią į savo rankas, kar
tu garantuojant ir 'baltųjų 
mažumos’ teises ir kad tas 
valdymo perėmimas būtų 
pravestas taikiu būdu (kur 
garantijos, kad taip bus?). 
Iš 46 Afrikos kontinente 
esančių valstybių dauguma 
neturinčios jokių valstybi
nių tradicijų’ ir pačios neži
nančios kurion pusėn linkti. 
Užtat ir sovietų vedama 
propaganda ten turi di
džiausią pasisekimą. Dalis 
yra valdoma įvairių despo
tų ir radikalų.

Tarp kitko jis išvardino, 
kad tokia Botswana norėtų 
dėtis prie vakarų. Mozam
biką valdo kairieji radika
lai (ir jam ekonominę pa
galbą jis žadėjo). Congo 
'liaudies respublika’ (buv. 
prancūzų Congo) yra per- 
kimšta sovietiniais ginklais. 
'Liberija yra mūsų pusėje, 
bet labai atsilikusi’ (Libe
rija buvo įkurta iš Ameri
kos persikėlusių juodukų). 
Senegalas ir Dramblio Kau
lo Krantas esą totaliai pro- 
vakarietiški.

Ypatingai didelio dėmesio 
kreiptina į Nigeriją, turtin
giausią ir geriausiai susi
tvarkiusią valstybę, iš ku
rios Jungtinės Amerikos 
Valstybės kasdieną perka 
po 750,000 barelių naftos. 
Bet Libijos ir Sovietu Są
jungos spaudimas į Nigeri
ją 'yra labai žymus' (taigi, 
ir sovietai norėtų tos naf
tos gauti...). (ab) 

je yra klaidinančių teigimų, 
kurie greičiau dezorientuo
ja anglosaksišką skaityto
ją, negu jį pamoko. Taipogi 
kai kurie terminai įrodo 
autoriaus (o gal atsakingo 
redaktoriaus) šališkumą, 
pašiepiantį nusiteikimą kor
poracijos atžvilgiu.

Pirma klaida, kai Neo- 
Lithuania apibūdinama, 
kaip "Student society” 
(studentų draugija). Nede
ra termino "draugija” (So
ciety) naudoti, kai kalba
ma apie studentų sambū
rius. Society greičiau tinka 
apibūdinti "rožancavas”, 
"pašalpos organizacijas”, 
"vietos klubus”. Taip pat 
netinka pavadinti Korp! 
NL "first fraternity”. Ang
losaksuose, tiksliau, ameri
konuose, fraternity yra 
graikiškomis raidėmis pa
žymėtas alų gurkšnuojąs, 
cyzes rūkąs sambūris. 
Korp! Neo-Lithuania Lie
tuvoje buvo pirma kor
poracija. Webster’s 
New International Dictio- 
ųary, Second and Third Edi- 
tions pažymi Corporation 
trečia definicija, kaip tei
siškai įsteigtą universiteto 
studentų organizaciją su 
tam tikromis privilegijomis 
ir teisėmis. Tas pats stam
bus žodynas paaiškina, kad 
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Prisiminę legendinį Pilėnų tragiškos didybės įvykį, šiurpiu 
žavesiu įsimąstome: štai, mūsų protėvių būdo grynumo ir valios 
jėga! Štai, laisvės meilė! Prieš keletą dešimčių metų panašiai 
dėl tėvynės laisvės aukojosi partizanai. Bet su laiku visa lyg 
tolsta, kiti faktai užstelbia, ir mes imam apkerpėti turtų bei 
savinaudos luobu. Tačiau aukos žibintas protarpiais vėl blykste
lia didžia ugnim: kad sielas išbudintų, kad mūsų aki atgręžti) į 
tai, kas svarbiausia. Kad atmintume, jog Lietuvai laisvę atkovo
ti — pirmaeilis uždavinys!

Tokia skaudžiai prasminga buvo Romo Kalantos auka 1972 
m. Daug kalbėjom ir rašėm, žavėdamies jaunuolio didžiadva
siškumu ir meile tėvynei. Mūsų įspūdžių buvo gausu spaudoj 
ir sueigose. Bet tai momento jausmų duoklė, padrikų atbalsių 
mozaika.

• Šiemet dabar, tos didžios tautinės aukos sukaktį minint, 
išėjo taip reikalinga ir laukiama Vyt. Alanto knyga — Romas 
Kalanta. Perskaitytina kiekvienam. Ir namuose turėtina. nes 
tai kilniausio žygio dokumentas, tai lietuvio šventos meilės savai 
tautai liudijimas.

V. Alantas pasigėrėtinai trumpai ir ryškiai, be tuščiažodys- 
tės, išklosto paeiliui visus faktus, kurie jau žinomi — šaltai, 
objektyviai, be nuklydimų, be blankių posmavimų (ak. kad 
panašiu vaizdžių, tiksliu ir talpiu stilium būtų rašomi visi raš
tai visuomenei, irgi mokyklų vadovėliai kad imtų pavyzdi).

• Ketvertą metų šios knygos laukta. Neturime kultūros 
darbų planavimo nei tvarkos. Kasmet jau išpilami tūkstančiai, 
giriantis parama savai kultūrai. Bet lėšos teikiamos pagal pra
šymus”. .. O kas turėjo prašyti už tą, kuris gyvybę tautai jau 
atidavė? O buvo būtina nedelsiant tokią knygą paruošti, nes — 
kalk geležį, kol karšta, nelauk, kol atvės, kol visa nubyrės už
marštin. Kai jau žinios vienon vieton nuosekliai sudėtos, bus 
lengva tą temą gaivinti ir širdin diegti mokyklose, draugijose, 
sueigose, šeimose ir kt. Ir meno kūrėjam bus medžiaga po ranka. 
Deja, teko laukti paskiro asmens iniciatyvos. O jei tokio neat
sirastų. Ar bendrinės įstaigos ir jų atstovai tebesnaustų?

• Nevienam mūsų žmogui, pasekant pavergtos tėvynės buitį, 
krinta akin tenykštės laidotuvės. Nors visko striuka, bet kol
chozai dažnai nepagaili transporto gausesnių priemonių — iškil
mingo nugabenimo į kapines. Darda gėlėm apkaišyti sunkveži
miai, aplinkui gausūs palydovai, o dar ir trankus orkestras 
groja... Pasirodo, taip yra vykdoma bolševikinė vadinamoji 
' kryptinga” politika: triukšmingas orkestras su maršų muzika 
privalo visiškai išstumti tradicinį litanijų giedojimą, kuris buvo 
taip įprastas ii’ įspūdingas, lydint velionį vieškeliu link švento
vės ir į kapines...

to termino atitikmuo yra 
corps. Corps arba korpas 
kildinamas iš vokiško 
Korps. Reiškia, studentų 
korporaciją galima angliš
kai išversti: "student 
corps”. (Įsidėmėtina, kad 
aprašant ateitininkus, En- 
cyclopedia Lituanica jau 
panaudojo terminą corps). 
Reiškia, tik Korp! NL nu- 
rikiuota į draugijas. Būtų 
buvę teisinga rašyti ”a 
student corporation chart- 
ered by the Senate of the 
University of Kaunas on 
November 9,1922.”

Antra klaida, kad, girdi, 
Korp! NL pagrįsta vidur
amžių precedentais (model 
it self on medieval preced- 
ents). Nejaugi neolituanai 
dėvėjo vienuolių habitus su 
gaubtuvais!? Neolituanų 
pradininkai, studijavę Hei
delberge, gavo pavyzdžius 
iš vokiečių korporacijų, ku
rių organizuotė uniformos, 
spalvos, juostos ir t.t. nusi
stovėjo ir išryškėjo XIX a. 
pradžioje. Dar keistesnis 
(ir jau piktesnis savo užuo
mina) yra posakis: ”vet its 
purposes transcendcd mere 
amusement” (visvien jos 
tikslai viršijo vien pasi
linksminimą). Atrodo, kad

(Nukelta į 7 psl.)
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SAUGUMO RIZIKOS
Invazija į Normandiją bu

vo apgavysčių triumfas. Hit
lerio štabas ją nujautė, bet 
negalėjo būti visai tikras, 
kas vertė išsklaidyti savo jė
gas. Mes jau minėjome visą 
eilę operacijų, skirtų vokie
čių suklaidinimui. Artėjanti 
invazijos dienai, jų vis dau
gėjo. Buvo net pagaminti ba
lionai ... tanko pavidalo, to
kiu būdu vokiečių aviacijos 
žvalgyba galėjo rasti šarvuo
čių divizijas, kur jų visai ne
buvo. Šiek tiek keblumų 
buvo su tokių ‘tankų vėžė
mis - jas reikėjo atskirai pa
daryti, kad vokiečiams ne
pasidarytų įtartina.

Čia dar reikia paminėti po 
rą ryškesnių apgavysčių su 
asmenimis. Gen. Kramer, 
paskutinis vokiečių Afrikos 
korpo vadas, buvo paimtas 
nelaisvėn 1943 m. kovo mėn. 
Jo sveikatai už metų pablo
gėjus, nutarta jį repatrijuoti 
per Švedijos Raudonąjį Kry
žių. Bet prieš tai jis buvo pa
vežiotas po Pietinę Angliją 
ir pakviestas pietų pas gen. 
Pattoną, kuris, kaip žinome, 
vaizdavo, kad ruošiasi keltis 
prie Pas de Calais. Krame- 
riui sąjungininkų kariuome
nės koncentracija padarė di
delį įspūdį ir jis, aišku, papa
sakojo tai, pasiekęs Berlyną 
1944 m. gegužės 23 d.

Tų pačių metų kovo 14 d. 
‘Committee of Special Means 
pastebėjo viename provinci
jos laikraštyje fotografiją ka 
rių vaidinimo, po kuria buvo 
parašyta: ‘Jūs klystate - jo 
vardas yra James*. Mat, ar
tistas buvo nuostabiai pana
šus į britų maršalą Montga- 
mery. Ta fotografija davė 
idėją aprengti tą artistą, ku
ris buvo mobilizuotas ir ėjo 
pulko iždininko pareigas, 
kaip tikrą maršalą ir pasiųs
ti į Šiaurės Afriką, verčiant 
vokiečius manyti, kad jis ruo 
šiasi puolimui iš Pietų. Kai 
tikras maršalas apie tai suži
nojo, jis pareikalavo, kad vai 
dintojui per tą laiką būtų mo
kamas ir jo. maršalo, atlygi
nimas ...

Iš tikro James buvo be
veik neįmanoma atskirti nuo 
tikro Montgomery. Viena 
bėda buvo, kad James buvo 
alkoholikas ir rūkė - du da
lykai, kurių tikras Montgo
mery nepakentė. Skrendant 
lėktuvu į Gibraltarą, James 
kažkaip išmugeliavo gin’o 
bonką ir pusę jo išgėrė išvie
tėje. Teko gerokai pavargti, 
kol jis buvo išblaivintas. Sa
vaime aišku, buvo padaryta 
kas reikia, kad visas Alžiras 
kalbėtų, jog ten atvyko 
Montgomery. Jam dar kelis 
kartus pasigėrus ir viešai 
pasirodžius su cigaru, James 
buvo mažiau iškilmingai grą
žintas į savo paties vietą. Iš 
tos gerokai pagrąžintos isto
rijos vėliau buvo susuktas fil 
mas: ‘I was Monty’s Double’. 
Įdomu, kad po karo rastuo

se vokiečių archyvuose to 
epizodo pėdsakų negalima 
buvo užtikti. Vokiečiai 
buvo užtikti, vokiečiai kaž 
kaip neatkreipė dėmesio.

Savaime aišku, kad taip 
apgaudinėjant, reikėjo labai 
saugotis, kad kas nors iš 
savo pusės tyčia ar netyčia 
neišduotų. Įtarti reikėjo 
kiekvieną, pradedant su Ei- 
senhoweriu. Mat, kad jis at
vyko į Londoną 1942 metais, 
jam buvo priskirta šoferė 
Kay Summersby, persisky
rusi, tridešimt kelių metų ai
rė, buvusi modelis ir filmų 
extra. Karui prasidėjus, ji 
įstojo į britų ‘Auxiliary Ter 
ritorial Service’. Čia būda
ma ji, tarp kitko, pradėjo flir 
tuoti su vienu amerikiečiu 
pulkininku, kuris vėliau žu
vo Tunisijoje. Netrukus ji 
pasidarė Eisenhowerio inty
mi draugę, kurią Eisenhow- 
eris visur vežiojosi kartu. To 
nepaisant, kad ji buvo britų 
pilietė, Eisenhoweris ją per
kėlė į amerikiečių Women’s 
Army korpą. Eisenhoweris 
net galvojo skirtis su Mamie 
ir vesti Mrs Summersby. 
Nuo to jį sudraudė gen. Mar- 
shallas, grasindamas, kad 
tuo pasibaigsianti jo karjera- 

Churchillis asmeniškai 
būkštavo, kad Eisenhowęrio 
flirtas, kuris buvo plačiai ži
nomas, galėtų būti vokiečių 
propagandos išnaudotas. Vė 
liau buvo pastebėta, kad klu
buose Kay dažnai susitikda
vo su amerikiečiu žurnalistu 
Frank McGee, neseniai mi
rusiu - pagarsėjusia NBC te
levizijos asmenybe. McGee 
pasirodė esąs diskretiškas. 
Iš viso tais laikais dar nebu
vo kalbama apie tokius daly
kus taip, kaip dabar, kada 
kasdien sužinome ką nors iš 
kongresmanų romantiško gy 
venimo. Mrs. Summerby gy 
veno kartu su Eisenhoweriu 
iki jis buvo atšauktas į JAV 
1945 m. liepos mėn.

Dar didesnė saugumo rizi
ka buvo kitas generolas ... 
Charles de Gaulle. Churchil- 
liui įsakius, MI-6 skyriaus jis 
buvo atgabentas iš Prancū
zijos ir tuojau su juo prasi
dėjo nesusipratimai. Nei bri 
tai, nei amerikiečiai nenorė
jo jį laikyti egzilinės vyriau
sybės galva. Rooseveltas vė 
liau net žaidė mintimi, kad 
geriausia de Gaulle būtų su
imti, o Churchillis, kaip pap- 
prastai, išsireiškė prašmat
niau: ‘Mes jį vadiname Joan 
of Are ir dairomės vyskupų, 
kurie jį sudegintų*.

Vos atvykęs Anglijon, de 
Gaulle tuojau įsteigė savo 
saugumo skyrių - Bureau 
Centrale de Renseignements 
et d’Action (BCRA), kuris 
kratėsi anglų-saksų priežiū
ros.

Kai 1940 metais Churchil 
lis sugalvojo bendrą britų- 
prancūzų operaciją MENA- 
CE, per kurią buvo numaty
ta išsikelti Dakare, Afrikoje, 
vienas prancūzų diplomatas 
ją išdavė Vichy vyriausybei, 
kuri painformavo vokiečius. 
Operacija pasibaigė su dide
liais nuostoliais. Nuo to lai
ko de Gaulle. buvo leidžiama 
sužinoti tik tokius planus, 
apie kuriuos jis būtinai turė
jo žinoti. Prancūzų egzilams

Dr. J. Stuko vadovaujama New Yorke Lietuvos Atsiminimų radijo programa paminėjo 
35 metų sukaktį. Nuotraukoje dalis programos atlikėjų ir svečių. Prie stalo sėdi iš kairės: Simą* 
Kudirka, akt. Alfonsas Petrutis, dr. Jokūbas Stukas, Clark, N. J. miesto meras Bernardas 
Yarusavage. Stovi: komp. Juozas Stankūnas, Irena Veblaitienė ,sol. Liudas Stukas, sol. Irena 
Stankūnaitė-Silva ir poetas Romualdas Kisielius. J. Veblaičio nuotr.

Jack Londono šimtmetis
Šiais metais sukanka 100 

metų muo Jack Londono 
(John Griffith London) gimi
mo ir 60 metų nuo jo mirties. 
Jis buvo žymiausias ano lai
ko JAV romanistas ir sociali
nės pažangos entuziastas.

nieko nebuvo sakoma ir apie 
invazijos operaciją - Neptūne 

Churchillis vis dėlto galvo 
jo, kad prancūzai turėtų vai
dinti didesnę rolę savo išva
davime. Amerikiečiai buvo 
prieš tai, motyvuodami, kad 
patys prancūzai negali susi
tarti savo tarp ir Prancūzi
jos pogrindyje vyko didelė 
kova tarp gaulistų ir komu
nistų, neretai savo priešus iš 
duodant vokiečiams. Buvo 
skaičiuojama, kad invazijai 
prasidėjus prie jos prisidėti 
galėtų 125,000 prancūzų, iš 
jų tačiau vos 10,000 turėjo 
amunicijos daugiau kaip 
vienai dienai.

1944 m. gegužės 8 d. gen. 
Eisenhoweris telegrafavo į 
Washingtoną, prašydamas 
jam leisti apie Neptūne pain
formuoti tik vieną prancūzų 
generolą Keonigą, tačiau jo 
prašymą gen. štabų viršinin
kai atmetė. Washingtonas 
būkštavo - pasirodė teisin
gai - kad de Gaulle štabas 
Alžire buvo infiltruotas vo
kiečių agentų. Už tat, de 
Gaulle apie invaziją turėjo 
sužinoti tik jos išvakarėse, jį 
vieną iškvietus į Londoną. 
De Gaulle tai laikė įžeidimu.

Po karo tačiau, suradus 
SD archyvus, paaiškėjo, kad 
vienintelis tikslus praneši
mas apie invaziją buvo vieno 
prancūzų pulkininko iš de 
Gaulle štabo Alžire. Prane
šimas buvo datuotas birželio 
4 d. Iš kur tas pulkininkas 
žinojo, liko iki šiandien pa
slaptimi. Gal jis tik teisingai 
spėjo. Sąjungininkų laimei, 
tam pranešimui nebuvo skir
ta per daug dėmesio. Tą die
ną SD gavo 250 pranešimų 
apie artėjančią invaziją, ku
rie vienas kitam prieštaravo. 

Savo rašiniuose vaizdavo 
konfliktus, nusivylimą, viltį 
ir anų laikų romantinius im
pulsus. Gimė San Franciske 
1976 m. sausio 12 d. pavaini
kiu ir John Londono įsūny
tas, 14 m. amžiaus metė 
mokslą Oaklande (Kalif.) , 
norėdamas atsikratyti vargo 
ir siekti nuotykių. Jis išlan
džiojo visą San Francisco 
įlanką, vaginėdamas austres 
o vėliau dirbdamas jų apsau
gos tarnyboje. Pasisamdęs į 
ruonių žvejų laivą jūreiviu, 
J. Londonas pasiekė Japoni
jos ir Sibiro krantų. Jis lai
komas daugiausia JAV vieto
vių mačiusiu autorium, nes 
yra keliavęs ‘zuikiu’ geležin
keliais ligi pat Atlanto pa
kraščių, stebėjo varguome
nę ekonominės depresijos lai 
kais ir sėdėjo kalėjime už vai 
katavimą. Visa tai pakreipė 
jį marksistinio socializmo 
link, ir kone visą likusį savo 
gyvenimą jis liko jam ištiki
mas.

Protestuodamas prieš pa
vertimą ‘darbo gyvuliu’, jis 
baigė vidurinės mokyklos 
kursą per vienus metus, vie
ną semestrą dirbo Kaliforni
jos Universitete ir tuo pat 
metu atsidėjęs rašė, pragy
vendamas iš pasitaikančių 
darbų. Visa tai aprašė auto
biografiniame romane ‘Mar- 
tin Eden’ (1909 m.).

Aukso karštligės metu 
praleista žiema Klondike 
(Alaskoje) 1897 m. suteikė 
jam gerą pradžią kaip rašy
tojui, nes šiaurės gyvenimas 
teikė daug temų. Savo pir

Modern woodworking plant 
established 1935. doing topgrade architectural woodwork and store 
fizturea. located in Houston, Texas. has openings for the following 
craflsmen:

Moulder operator: Shaper operator; Custom Veneering Superintedent; 
Millwright.

Hourly Scale — $5.50. 55.75, $6.00. Time and one-half for overtime. 
Seven paid holidays. I & 2 week paid vacation, group medical insurance. 
Company paid pension plan. Write or phone

BROCHSTEINS, INC.
11530 So. Main, Houston, Texas 77025

Phone A/C 713 666-2881
(24-26)

mąją knyga ‘The Son of the 
Wolf (1900) jis pasiekė dau
gelio skaitytojų dėmesį, pa
naudodamas patyrimą Alas
koje, gautas žinias apie Dar- 
wino ir Spencerio evoliucijos 
idėjas ir pritaikęs R. Kiplin- 
go pasakojimo techniką. Ypa 
tingai išgarsėjo knyga apie 
šunį ‘Call of the wild’.

Per savo gyvenimą Londo- 
nas parašė 50 knygų, Dau
giausia naudojo asmeninį pa
tyrimą, pvz. pats gyvenda
mas Londono lūšnynuose, 
siekė naujų pergyvenimų ir 
vaizdų, kuriuos aprašė roma
ne ‘The People of Abyss’ 
(1903). Vėliau buvo karo ko
respondentu Rusi jos-Japoni
jos kare; buriavo laivą Ra
miajame vandenyne, visą tai 
aprašydamas knygoje ‘The 
Cruise of the Snark’ (1911). 
Daugelyje romanų aprašinė
jo tikrąsias vietoves. Nuo 
1910 m. apsigyveno didelia
me dvare Glen Eilėn (Kalif.), 
kur eksperimentavo ūkinin
kavimo techniką ir pastatė 
grandiozinį ‘Woolf House’. 
Tačiau, dar nebaigus įrengti 
namas sudegė.

Visą gyvenimą neišbridęs 
iš skolų, jis pabaigoje nuo 
girtavimo susirgo inkstų li
ga. Neišlaikydamas skaus
mų ir kančios, Londonas sa
vo dvare 1916 m. lapkričio 
22 d. nusižudė, paimdamas 
šimteriopai stipresnę rami
namų vaistų dozę. Dažnai 
nelygiu stilium Londonas 
parašė stiprių romanų, apy
sakų ir novelių knygų, kurių 
tarpe tik 3 dramos. Nepri
klausomoje Lietuvoje buvo 
išleistos Londono 6 knygos.

(am)
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KŪRYBA IR MOKSLAS
KALBOS
VARGAI

T. KLYGA

Peržiūrint skaitinius ir 
ieškant pagirtinos kalbos, 
teko stabtelti — ar ne nuo
stabu ! — prie vertimo kny
gos. Tai 400 pusi. Vergili
jaus Bukolikos Georgikos, 
dr. Antano Rukšos versta. 
Be abejo, sužavi ir turinys, 
vaizdžiai ir talpiai reiškia
mas, ne veltui Vergilijus 
pagerbtas klasiko poeto vai
niku. Bet stebina ir vertė
jas : kaip išmaniai, moksliš
ku uolumu, kokiu talentin
gu poezijos pajautimu ir, 
žinoma, kalbos švarumu bei 
turtingumu atliktas darbas! 
Dabar mūsų autorių origi
nalūs veikalai irgi gana ga
biai atveria žodžio kūrybos 
grožį, tačiau tokio meniškai 
išdailinto rezultato nepasie
kia. O 2000 metų amžiaus 
metrinę eilėdarą versti yra 
didis uždavinys.

Ilgas įvadas apie Vergili
jaus kūrybą, hekzametrą, 
žodyną, stilių, dar įvairūs 
palyginimai — visa daug 
pagelbi skaitytojui ir įveda 
j patį veikalu pasigrožėji
mo ir vertinimo vidurį. 
Mums svetur sava kalba 
blanksta, tai kiekvienam ra
šančiam į spaudą, taipogi 
draugijų vadovams, kalbė
tojams, veikėjams labai 
pravartu gerai įsiskaityti šį 
Vergilijaus veikalą. O 
mums žemdirbių šalies žmo
nėms — ten ir turinys arti
mas, įdomus.

A. Rukšos vertime itin 
išryškėja mūsų kalbos tur
tingumas. Be galo spalvin
gas žodynas, ir žodžių de
rinimo garsinė harmonija 
nuostabi. Taip pat žavi 
glaustumas, išmanus tau
pumas. Vertėjas moka iš
vengti ilgų lietuviškų žo
džių bei jų formų, kartais 
ir galūnes trumpina. Pvz. 
jo mėgiami trumpi vardažo
džiai, kurie yra lengvi ir 
dailiai skambūs: gausa, žū
tis, siauta, gymis, dovis, 
baisa, liūtis, pyla, žava ... 
Perilgas galūnes trumpi
nant ir žodis taupesnis bei 
skambesnis, ir dažnai atsi
meta tas nemielas garsas 
s: su šaknim (vietoj — šak
nimis), jūrom, gulbėm, 
mum, šiem, giesmėm ... Ir 
bendratis neretai trumputė: 
duot, žaist, gert, šėlt...

Vaizdui ir kalbai pasisko
nėti paskaitykime keletą ei
lučių apie gyvates:

Kelia krūtinę jinai ir 
nugarą raito žvvninę. 

Ir didelėm dėmėm ištįsusį 
pilvą šlakuotą ...

Kiūto raistuos pačiam 
pakiny ir kvarkiančiom 

juodą
Ryklę varlėm prisikemša 
sau ir žuvim, nelaboji...

Tūno viduj. Stverk

Alanto novelių rinktinėje 
pasižvalgius St Santvaras

Vytautas Alantas sudarė 
ir išleisdino savo novelių 
rinktinę, pavadindamas ją 
itin gražiu vardu - Atspin
džiai Ūkanose. Visi mes, ku
rie mylime gamtą ir jos natū 
ralų, žmogaus nesubiaurotą 
grožį, be abejonės, gerai pa
žįstam ūkanas, matėm ir sau
lės atspindžius, kurie ūkano
se laksto ir žaidžia, keisdami 
savo pavidalus ir spalvas. At 
seit, kažkas panašaus turėtų 
būti ir Vyt. Alanto novelių 
rinktinėje: mažiausiai - ats
pindžių žaidimas mūsų laiko 
prietemoj ...

Tačiau, tom vadinamom 
'mūsų dienom, kai bandai su
glausti savo įspūdžius apie 
‘ūkanas’ ar ‘atspindžius* (ne
būtina, kad jie būtų sukurti 
Vyt. Alanto), širdy pajunti 
slogų nerimą, tarsi būtum 
atsidūręs didžiai nedraugiš
koj aplinkoj, kur tavo mintis 
tavo nuomonė gali būti ap- 
spardyta, išjuokta, iškraipy
ta, suvulgarinta. Ir tai yra 
jausmas, kuris ne vien tik čia 
rašantį baugina.

Menai, kultūrinių verty
bių kūryba, kiek tik akys am
žių prieblandas aprėpia, be
veik visada turėjo paklusti 
dviem galybėm - despotam 
ir pinigam, savo ruožtu tik
riem broliam. Buvo ‘švelnių’ 
despotų’, buvo dosnių mece
natų, bet jie niekad nemetė 
botago iš savo rankų - kar
tais grubi ir žiauri, o kartais 
kiek švelnesnė ir gudresnė 
prievarta visuomet buvo jų 
įrankis kūrybinio gyvenimo 
apraiškom bei madom dik
tuoti ir tvarkyti.

Mūsų pasididžiavimas, mū
sų garbė, mūsų nelaimė ir 
siaubas - XX amžius, ypa
čiai to amžiaus antroji pusė, 
į kūrybinio pasaulio erdvę į- 
suko tokį velnio vidrą, kurį 
dabar gal tik atominiai spro
gimai galėtų apvąldyti. Toj 
‘byloj’ keisčiausia, įdomiau
sia ir smagiausia yra tai, kad 
tie riksmai ir pasispardy
mai kaustytam nagom nesko 
ningume, šizafreniškame 
svaiguly, chaose ir dvokian
čiame liūne yra vadinami ieš 
kojimais, atradimais, nau
jom menų srovėm ir būtinai 
- aukšto lygio menu! Kas gi 
kitas žmones įtikins, jei ne 
aukšto meno šviesa?! Bet, 
kas nori matyti - mato, kas 
bando pasiklausyti - girdi, 
kas stengiasi suprasti - su
pranta, kad šio amžiaus žmo
gaus kūrybines pastangas 
beveik visai suparaližavo iš

vėzdus, piemenie, stverk 
akmenis rankom, 

Ir kai kels pasipūtus 
šnypščianti kaklą ... 

šnekink!... 

seno pažįstami ‘veiksniai’: 
despotai ir jų agentai bei šni 
pai, pirkliai ir jų tarnai, sa
vanaudžiai rėksniai, snobai 
ir šarlatanai. Be abejonės, ir 
tame chaose sužvilga talen
tai, bet, oi, kokia yra nepa
vydėtina jų duona kasdieni
nė! ...

»♦*

Kad nebūčiau įtartas pesi
mizmu ir panikos kėlimu, 
kukliai prisipažinsiu, kad ne 
aš vienas esu apsunkęs to
kiom nuomonėm bei pažiū
rom. Štai, žinomas amerikie* 
čių filantropas, meno kūri
nių kolekcionierius ir kriti
kas Hunt. Hartford dar ne
seniai taip samprotavo: ‘Dvi
dešimto amžiaus stūgaujan
čiame pragare, šiame žiau
rių kraštutinumų pasauly, 
kur nuosaikumas vadinamas 
tik naivumu, tur būt, nėra la
bai sunku įsivaizduoti pamė
lusia nosim Idealą, gulinti 
greta vienas kito su Pramo
ga’. Ir tai esanti formulė, ku 
ri nuo Rabelais iki Van Gogh 
bando pagrobti visą pasaulį.

Italas Pietro Annigoni lyg 
ir prispaudžia antspaudą 
prie Hartford’o žodžių, tar
damas: ‘Kiek dar laiko tie 
siautėjimai mene ir kultūros 
viešpatijoj tęsis nesulaikyti 
ir nenubausti? Nuostoliai, 
kuriuos jie padarė, jau da
bar yra pasibaisėtini.’

Savaime suprantama, į to
kį klampų klaną įverstą me
ninę kūrybą galėtų pabandy
ti išgelbėti dalykiška, įžvalgi 
nesuinteresuota aukšto ly
gio kritika. Tačiau viltingi 
pragiedruliai ir šiose pagairė 
se tėra tik labai reti praša
laičiai, tik viena kita išimtis, 
be atgarsio ir dėmesio pra
dingstanti beveik visuotinia
me šėlsme. Tie patys minė
ti ‘veiksniai’ ir į meno kriti
ką pasistengė įpilti nemen
kus kiekius durnaropių skys
čio ...

♦♦♦

Be abejo, mums daugiau
sia rūpi savo kiemo reikalai. 
O gal mūsų dar nepasiekė 
tas nuodų tvaikas, gal mes 
esame objektyvesni, toleran- 
tingesni ir išmintingesni? 
Teisybė, apie lietuviškus me
nus ir menininkus gausų 
pluoštą įžvalgių, stilingų, 
puikių ‘laumės juostų’ ir ‘pa
guodų* yra paskelbęs Bro
nys Raila. Gan dažnai taik
liu ir pakankamai objekty
viu žodžiu prabyla Algirdas 
T. Antanaitis; daugiausia 
apie svetimas literatūras ir 
svetimus autorius vertingų 
studijų paskelbia Birutė Cip- 
lijauskaitė ir dar vienas ki
tas kritikas, o kas dedasi 
bendrame, kasdieniniame 
fronte?

Deja, ir mūsų kieme aki- 
plėšiškiausai siautėja anoni
miniai, slapukai, besidangs- 

tą ne dviem, o keturiais vei
dais, net moteriškom šlebėm 
Jų ‘kritikos’ raštai beveik be 
išimties yra pagiežoj, srovi- 
nėj ar asmeninėj neapykan
toj išmirkyti vėzdai, besi- 
taikstą keliom frazėm taria
mą priešą nukauti (jų taiki
nys, aiman, yra ir Vyt. Alan
tas).

Visi, kurie akyliau skai
tom savo spaudą, dabar jau 
turime dyvytis, kai viename 
ar kitame spausdiny neran
dame tokių ‘šedevrų’: ... 
‘žmogus rašo noveles, bet jis 
yra tik žurnalistas’; ...‘pa
skelbtas pluoštas eilėraščių, 
tik gaila, kad juose nėra poe
zijos’; ... ‘veikalas nedaro įs
pūdžio, nes tai gimnazisto 
darbas’;... ‘šio autoriaus dar 
bai leidinio nepapuošė ir ne
praturtino’; ‘anas dailinin
kas ne menininkas, o foto
grafas’ ...

Atseit, vienu, dviem ar 
trim sakiniais nudėjai savo 
priešininką ir eik per pasau
lį ramia sąžine ir aukštyn pa
kelta galva!

♦♦♦

Kaip regim, nėra daug sau 
lės ir kritikos meno padan
gėj. Minėto pobūdžio ‘kriti
kas’ dažniausiai rašo patys 
menininkai, įsikalę į galvas 
savo beatodairinę didybę, 
kuri ne vienu atveju tėra tik 
draugų išpūsta ir nuspalvin
ta kartoninė lėlė, savo asme
niškais darbais neprašokanti 
vidutiniškumo.

Apie tokią ar panašią kri
tiką, berods, prieš 25 metus, 
The New York Times litera
tūros kritikas J. Donald 
Adams taip buvo prabilęs: 
‘Aš abejoju, kad kritika būtų 
kada nors pasiekusi tokį že
mą lygį, kokį ji nūdien pasie
kė. Be kelių išimčių, kritika 
pasidarė davatkų praktika, 
ji atsiskyrė nuo gyvenimo, 
neva moksliniai metodai ją 
sumergvaikino, ji rašoma ne 
toleruotina* anglų kalba, pa
sidarė sužargonintu susižino 
jimu tarp grupinių individų, 
kalbančių vienas kitam ir 
stropiai badančių savo nosi
mis vidutinio inteligentišku
mo skaitytoją’.

Ar galėjo žmogus apie kri
tiką taip kalbėti nieko nema
tydamas, negirdėdamas, ne
suprasdamas ir nejausda
mas?..

Ir aš, apsisprendęs apie 
Vyt. Alanto novelių rinktinę 
parašyti nors keletą pastrai
pų, rankiodamas to ilgoko 
‘įvado’ sakinius, teturėjau 
tik vieną tikslą: praskleisti 
nors kraštelį uždangos ir pa
rodyti į kokią absurdišką ir 
chaotišką būklę yra pateku
si mūsų dienų meninė kūry
ba. Ir kaip nelengva, kaip iš 
tikro yra sunku ką nors apie 
menus dabar rašyti, ką nors

(Nukelta į 6 psl.)

NAUJOS
KNYGOS

• A. Pakalniškis. METAI 
PRAEITYJE. Prisiminimai. 
296 psl. Kaina nepažymėta. 
Išleido dr. S. Jankus. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė 
Chicagoje.

• R. Spalis. MERGAIT® 
Iš GETO. Romanas. 366 psl. 
Išleido Vilties leidykla. 
Kaina 5 dol. Gaunama Dir
voje ir pas knygų platinto
jus.

• Vyt. Alantas. ROMAS 
KALANTA. Gyvieji Deglai 
Nemuno slėnyje. Iliustruo
tas leidinys. Kaina 3 dol. Iš
leido Vilties leidykla. Gau
nama Dirvoje ir pas knygų 
platintojus.

„Lietuviu Dienų” žurna
lo nr. 4, 1976 m. balandžio- 
mėn. Jame spausdinamas 
nepaprastai įdomus ir intri
guojantis pokalbis su pulk.
K. Škirpa, neseniai išleidu
siu knygą apie 1941 metų 
sukilimą. Apie „Dirvos” 60 
metų sukaktį rašo E. čekie- 
nė ,o smuikininko Iz. Vasy- 
liūno 70 metų sukaktį pa
mini K. Daugėla.

Dailės puslapiuose randa
me iliustruotą reportažą 
apie jaunos garsėjančios 
dailininkės Aldonos Audro- 
nytės-Variakojienės kūry
bą. Literatūros dalyje spaus
dinama J. Kralikausko pre
mijuoto romano apie Mar
tyną Mažvydą ištrauka ir 
VI. Butkienės poezijos 
pluoštas iš „Išmargintos 
drobės”. I. Medžiukas re
cenzuoja V. Li Ulevičiaus 
„Lietuvių tautos ir valsty
bės istoriją”.

Angliškoje dalyje spaus
dinamas įdomus senas že
mėlapis apie lietuvių gentis, 
rašoma apie 41-mą Eucha
ristinį kongresą, spausdi
nama Sadūnaitės kalba teis
me, Vydūno Tumo eilėraš
tis angliškai ir kt.

"Lietuvių Dienų” žurnalą 
redaguoja red. kolegija, lei
džia A. Skirius; anglų k. 
redaktorius A. Milukas. 
Prenumeratos kaina $12, 
atsk. nr. — $1.25.
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Alanto...
(Atkelta iš 5 psl.) 

gražaus ir gero juose atrasti 
nes susiniekinimų ir be at
vangos taškomas tulžies kar. 
tumo indas jau yra sklidinas. 
Ir tie, kurie ištisus dešimt
mečius tą viralą verda, var
gu jau pajėgs blaivion realy- 
bėn nutūpti ...

***
Vytautas Alantas, bent 

mane, nuolat stebina savo 
kūrybingumu ir darbštumu. 
Vargu atsiras kitas mūsų be
letristas ar dramaturgas, ku 
ris, laiko viesulų išmestas iš 
savo gimtojo krašto, būtų su 
kūręs tiek atskirų veikalų, 
gan dažnai sukeliančių tikrą 
vėtrą ne tik kiekybe, bet ir 
kūrybinių polėkių kokybe. 
Taisyklė šiuo atveju lyg ir 
pati save pateisina: darbas 
atskleidžia ne tik rašytojo ar 
kurio kito menininko kūrybi
nį pasaulį, bet subrandina ir 
išugdo jo meistriškumą, jo 
talentą.

Atspindžių Ūkanose auto
rius pats paaiškina savo no
velių rinktinės apimti ir po
būdį: ‘Šioje knygoje sudėtos 
novelės parinktos iš mano 5 
novelių rinkinių. Taip pat į- 
dėta ir keletas dar niekur ne 
spausdintų novelių. Novelės 
suskirtytos ne pagal temas, 
bet pagal vietas, kur jos bu
vo parašytos.’ 0 tos vietos - 
Lietuva, Vokietija ir JAV - 
erdvė iš tikro labai didelė. 
Taip pat ir laiko ne penkme
tis, o 1930-1975 m.! Kai į to
kią plačią erdvę ir didelį lak 
ką patenki, nenorom pajunti 
kad esi patekęs į tikras ūka
nas ...

Trokštu ir linkiu, kad Vyt. 
Alantas būtų toks pat, koks 
jis buvo 1930 m., bet, deja, 
jis, tur būt, negalės net pasi
džiaugti mano troškimais ir 
linkėjimais, įbėgėjęs į 1976 
metus! Taigi, ir jo nevelisti- 
ka, tokioj didelėj erdvėj ir 
gausiame laike jo sukurti 
darbai, dabar patekę į 
Atspindžius Ūkanose, negali 
būti vientisa giesmė. Jie vie
nas nuo kito skiriasi temom, 
nuotaikom, išgyvenimų skir
tingumu, stilistika ir noveli
nės formos apvaldymu. Kon
krečiau kalbant, šioj Vyt. 
Alanto knygoj susitinka rea
lizmo, impresionizmo ir ro
mantizmo atspindžiai. Dėl 
to,kai kurių novelių rinkti- 
nėn gal būtų buvę galima ir 
nedėti, pvz., tokia ‘svetima 
paukštė’ yra daili, bet ham- 
sunišku impresionizmu para
šyta novelė Aš ir Ji, supoeti- 
zuotu stilium iššokanti iš ki
tų kūrinių šeimos.

Bet... novelių rinktinę su
darė pats autorius, tai dabar 
belieka tik nulenkti galvą jo 
skoniui, jo padarytai kūrinių 
atrankai. Siunčiu.......dol. ir prašau man atsiųsti šias knygas:

**•
Mes dar neturime studijų, 

kurios išsamiai apžvelgtų, 
pastudijuotų ir panagrinėtų 
lietuvių beletristikos tema
tiką. Gal ji nėra labai skurdi 
bet nėra ir didžiai spalvinga 
- kai kurie mūsų buities ir is
torijos temų aruodai iki šiol 
tebėra beveik nepaliesti.

Šioj vietoj, man prisiminė

□ Vyt. Alantas. ROMAS KALANTA.
Gyvieji Deglai Nemuno slėnyje..........................$3.00

□ R. Spalis. MERGAITE Iš GETO.
Romanas.............................................................$5.00

Pavardė ir vardas................. .............................................

Adresas .............................................................................

rusų rašytojai - Gogolis, 
Turgenevas, Dostojevskis,
L. Tolstojus, Čechovas ir kt. 
Jų veikalai ir tų veikalų per
sonažai jau beveik visą pa
saulį įtikino, kad Rusijoj gy
vena tik kniaziai, grafai, 
stambūs dvarininkai, praš
matnūs carų valdininkai ir 
turtingi pirkliai, kone visi su 
gebą pafilosofuoti, karštai ir 
aistringai mylėtis, pokyliuo
se daužyti šampano taures į 
Brangaus stiklo veidrodžius. 
Milijonai Rusijos vergų ir 
mužikų, kurie nuo Ivano 
Žiauriojo laikų iki šiol iš žmo
gaus pažeminimo ir sunieki- 
nimo nepajėgia išbristi, nuo 
žemės veido yra beveik pra
dingę. Tiesa, vienas kitas 
vargdienis ir nelaimingas ru
sas gyvastingiau alsuoja M. 
Gorkio ir dar vieno kito ra
šytojo raštuose, bet jų dar
bai, nepaisant sovietų ‘liau
dies’ propagandos, iki mūsų 
dienų tebetūno minėtų di
džiųjų šešėly.

Mes, lietuviai, taip pat tu
rėjome aristokratiją, berods 
gerokai senesnę ir nemažiau 
garbingą už rusų kniazius, 
savo gretose slepiančią daug 
įdomių charakterių, daug ne
kasdieniško gyvenimo nuo
tykių ir žygių. Ir mūsų aris
tokratai turėjo neprastes- 
nius dvarus, kuriuos tie pa
tys rusai ilgainiui apgrobė ir 
savo rūmus tais grobiais pa
puošė. Taip pat ir mūsiškiai 
turėjo nevarganesnę praban 
gą, nestokojo dvasinių polė
kių, mokėjo smagiai paūžau- 
ti, mylėti, kentėti ir net žu
dytis. Teisybė, mūsų aristo
kratai suišgamėjo ir pradin
go, be ar nebūtų įdomi ir ši 
jų buities metamorfozė? Ka
zys Almenas pabandė rimtė
liau įsibrauti į tą ‘mistišką’ 
pasauli, bet jau keleri metai 
pralėkė, kai jis nutilo, bent 
aš viešumoj jo vardo neran
du (turėkim vilties, jis vėl ra 
šo ką nors įdomaus ir vertin
go). Argi iš tikro toji didžiu
lė medžiaga kitų lietuvių ra
šytojų nedomina ir negun
do? Suprantu, čia jau nepa
kanka kūrybinės fantazijos, 
čia jau reikia pasiruošimo ir 
rimtų studijų, bet ar kitos 
temos nereikalauja tokių pa
čių pastangų?

(Bus daugiau)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED MEDICAL 

TECHNOLOGIST
Needed for Laboratory of a 100 bed 

hospital on the coast.
Salary commensurate with experience 
and ability. Liberal personnel policiei. 
Apply call or write to: Pathologist 
CARTERET GENERAL HOSPITAL 

Morehead City, N. C. 28557 
919-726-7886

(21-27)

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Korp! Romuva dešimtmečio veiklos Melbourne minėjimo svečiai. Kalba fil. dr. Kazys 
Zdanius.

AUSTRALIJA
LIETUVIŲ AKADEMI
NES KORPORACIJOS 

ROMUVA DEŠIMTMETIS 
MELBOURNE, 

AUSTRALIJOJE
1930 m. kovo 2 d., Kaune, 

dešimties studentų iniciaty
va buvo įsteigta lietuvių 
studentų korporacija Ro
muva. Romuvos ideologija 
išreikšta obalsyje: ”Amico, 
Patriae, Unitati Aestio- 
rum”, kas reiškia "Draugui, 
Tėvynei, Aisčių Vienybei".

Toli nuo Tėvynės ir seno
sios Alma Mater, Vytauto 
Didžiojo Universiteto, fil. 
Stasio Stankūnavičiaus pa
stangomis Korp! Romuva 
1966 m. liepos 8 d. pradėjo 
veikti Melbourne. Kiek vė
liau korp! Romuva pradėjo 
veikti ir Chicagoje.

Korporacija yra palikusi 
žymų pėdsaką mūsų bend
ruomenės gyvenime. 1971 
metais fil. Stasio Stankūna
vičiaus pastangomis, įstei
gė Lietuvių kalbos kurus, 
kurie veikia Viktorijos švie
timo Departamento juris
dikcijoje. Korporacija ski
ria kasmetinę piniginę pre
miją asmeniui geriausiai iš
laikiusiam lietuvių kalbos 

egzaminą brandos atestato 
lygyje.

1976 m. kovo 26 d., Mel
bourno Lietuvių Namuose, 
įvyko korp! Romuvos ir lat
vių korp! Beveronijos tra
dicinis metinių komersas, 
kuriame dalyvavo abiejų 
korporacijų nariai ir sve
čiai. Tuo metu įvyko iš
kilmingas aktas ir buvo 
pravesta "Krašto Valdovo" 
ceremonija. Vėliau sekė 
draugiškas alutis ir korpo- 
rantiškos dainos.

Sekančią dieną, Lietuvių 
Namuose Melbourne įvyko 
korp! Romuvos balius. Da
lyvavo 140 kviestinių as
menų. Jų tarpe: senatorius 
Ivor J. Greenwood su po
nia, Al. J. Grassby, Com- 
missioner for Community 
Relations, James Curran 
JAV konsulas Melbourne su 
ponia, Peter Grimm, Vo
kietijos kultūrinių ir preky
bos reikalų attachė, Algir
das Šimkus ALB Krašto 
Valdybos pirmininkas su 
ponia, Balys Stankūnavi- 
čius Australijos Baltų Ta
rybos pirmininkas, p. Al
binas Pocius ALB Melbour
no Apylinkės Valdybos pir
mininkas su ponia ir visa 
eilė Romuvos bičiulių.

LICENSED WATCHMEN
Eam up to $2.70 an hour for full or part time shifts. Weekly 
pay, permanent assignments, transfer fee paid.

HUDSON SECURITY
2233 Washington St. Louis, Mo. 63103

314-621-34 40 (24-28)

IMMEDIATE OPENINGS 
VALLEY STEEL PRODUCTS COMPANY, 

TALLULAH. LOUISIANA
Haa openings for: 

IST CLASS SKILLED
HEL1-ARC 

(T1G) WELDERS
Mušt have code experience with Alloy Pipe and Tubing. 

Salary $7.00 per hour.
ALSO

STRUCTURAL STEEL F1TTERS 
and

LAY OUT MEN: SALARY OPEN. 
For Ist 4c 2nd Shift 

Overtime available. All benefita. 
Call: RICHARD BAILEY at 

VALLEY STEEL PRODUCTS COMPANY 
TALLULAH. LOUISIANA

310—574-0708
An Equal Opportunity Employer

(25-27)

Balių atidarė korp! Ro
muvos senjoras fil. Kazys 
Zdanius, pasveikindamas ba~ 
liaus dalyvius ir tardamas 
atitinkamą žodį, kuriame 
supažindino svečius su kor
poracijų kilme Vilniuje, 
Kaune ir kitų Europos 
kraštų universitetuose; taip 
pat paminėjo apie korp? Ro
muvos praeitį, jos tikslus ir 
veiklą. Jam atsakyti buvo 
pakviestas senatorius I. J. 
Greenwood, kuris iškiliais 
žodžiais pasveikino korp! 
Romuvą.

Baliaus metu senatoriui 
buvo įteikta korporacijos, 
dovana — knyga "The 
World of Olegas Trucha- 
nas”. (Olegas Truchanas, 
lietuvis — imigrantas, žy
mus tyrinėtojas, plačiai iš
tyręs Tasmanijos salos ne
apgyventas, sunkiai priei
namas ir net visai nežino
mas vietoves. Jis žuvo vie
nos ekspedicijos metu.

Balius praėjo iškilmingoj 
ir džiaugsmingoj nuotaikoj, 
primindamas tradicinius 
korporacijos metinius ba
lius Lietuvoje.

Korp! Romuva gavo daug 
sveikinimų raštu ir telegra
momis iš Australijos, Kana
dos ir J.A.V. J. Savickas
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Kaip Encyclopedia Lituanica’...
(Atkelta iš 3 psl.) 

Korp! NL buvo įsteigta 
pramogoms ir dar trupučiu
kui... Kodėl iš viso tokios 
"transcended mere amuse- 
ment” užuominos?

Trečia klaida, "pradinin
kai ... mėgino įkalti į gal
vą bręstančiai lietuvių inte
ligentijai lietuviško na
cionalizmo ideologiją ...” 
("The iniciators ... sought 
to inculcate the maturing 
Lithuanian intelligentsia 
with the ideology of Lithu
anian nationalism”). Veiks
mažodis "inculcate" iš viso 
nevartotinas, kai kalbama 
apie inteligentiją. Tiktų 
tai mokiniukams ir nau
jai verbuotiems kariuome
nėn naujokams. Pagal Web- 
sterį inculcate reiškia "to 
teach and impress by fre- 
quent repetition". Lietuviš
kai tariant, kalti į galvą. 
Nejaugi, V. Gustaitis ir Br. 
Banaitis nuolatos kalė ideo
logiją neolituanams į gal
vą? Bijokit Dievo, pons V. 
R. ir atsakingasai redakto
riau, tokį melą skelbti!

Matyt, kad straipsnio au
torius vartojo Baravyko žo
dynėlį ir priėmė anglistikos 
mėgėjo definicijas, kaip 
gryną pinigą. Juk Baravy

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ, UKRAINĄ ir M.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prarykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

488 MADISON AVĖ. (tarp 51 ir 52 g-vės) 
FLOOR 21st NEW YORK, N. Y. 10022

SKYRIAI:
Apple-Valley, Min. 55124-7707 147St
New York, N.Y. 10003 — 45 Second Avenue 
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street 
So. Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadway 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, Iii. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60629, 2501 West 69 St.
Cleveland, Ohio 441:14 — 5879 Statė Road 
Irvington, N .J. 07111 — 762 Springfield Avenue 
Irvington, N .J. 07111 — 1082 Springfield Avė. 
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St N.W. 
Hartford, Conn. 06106 518 Park St.
Lakevvood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street 
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. 
New Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard 
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue
Passaic, N.J. — 176 Markei Street 
Paterson, N.J. 07505 — 60 Braodway 
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St. 
Philadelphia, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd. 
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street 
San Francisco, Cal. 94115 — 1826 Divisadero St. 
Waterbury, Conn. — 905 Bank Street 
Fort Wayne, Ind. 46808 — 1807 Beimeke Rd. 
Woodhaven, N.Y. 11421 — 94-08 Jamaica Avė. 
Worcester, Mass. 01610 — 144 Millbury Street 
Youngstown, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street 
Trenton, N.J. 08620 — 4 Quay Court

kas aiškina, kad žodis "in
culcate’’ reiškia "įtikinti, 
įkalbinti, Įdiegti". Išski
riant terminą "įdiegti", Ba
ravykas blogai nuvokia, ką 
reiškia šis veiksmažodis. 
Anglosaksams šio termino 
sąvoka atitinka lotynų ori
ginalą: in -į- calcare (min
ti arba trypti). Būtent, in- 
culcare reiškia: įminti arba 
tramdyti, ar įkalti.

Ketvirta klaida, nepaaiš
kinant Smetonos ir Tumo- 
Vaižganto svarbos XX a. 
pirmojoje pusėje. Bent ga
lėjo duoti nuorodą (q. v.). 
Vien šių asmenybių pavar
džių suminėjimas nenusako 
jų reikšmės valstybės ir 
tautos gyvenime. Taip ne
buvo, sakysime, pasielgta 
su Dovydaičiu kalbant apie 
ateitininkus.

Penkta klaida, sakyti, 
NL ideologija ramstosi vien 
Smetonos ir Tumo-Vaižgan
to mintimis, yra per siau
ras aiškinimas. Neatitinka 
ir tikrovei, nes neolituanai 
gavo inspiracija iš Basana
vičiaus, Kudirkos, Maironio 
ir kitų aušrininkų, viltinin- 
kų bei vairininkų. Buvo ga
lima pasakyti, kad ideologi
jos pagrindus davė visi gar
bės nariai.

Tel.: 612-432-7063
AL 4-5456

CH 3-2583
268-0068

TL 6-2674
BR 8-6066

WA 5-2737 
884-1738

ES 2-4685 
: 174-6446

GL 8-2256
246-9473

FO 3-8569
AN 1-2994
LO 2-1446

373-8783
GR 2-6387 

345-2028
PO 3-4818
GL 5-9586
HU 1-2750
F1 6-1571 
PL 6-6766 

432-5402
"441-4712

SW 8-2868
RI 3-0440

609-585-4867

Clevelande minint tragiškąjį birželį, iškilmės buvo pradėtos padedant vainiką prie žuvu- 
siems dėl Lietuvos laisvės paminklo. Nuotraukoje iš kairės: LB Clevelando apyl. pirm. J. Malskis, 
ALT Clevelando skyr. pirm. A. Rukšėnas, dr. V. Stankus ir minėjime pasakęs pagrindinę kal
bą, inž. A. Zaparackas, kandidatuojąs į JAV kongresą respublikonų sąraše.

V. Bacevičiaus nuotrauka

šešta klaida, vadinti neo- 
lituanų šūkį "slogan" yra 
dar vienas lapsus calami. 
Slogan arba šūksnis angliš
kai galvojančiam reiškia 
terminą, kuris apibūdina 
posakį, tinkantį politiniams 
rinkimams, skautams, spor
tininkams, reklamoms, bet 
ne ideologiniai studentų or
ganizacijai. Tinkamas ter
minas būtų "motto".

Septinta klaida — dar 
vienas lapsus calami arba 
lapsus linguac yra nevykęs 
nurtured naudojimas. Gir
di, "By 1940 Neo-Lithuania 
had nurtured over 450 
alumni”. Lietuviškai sakant 
(o angliškai tą patį reiškia 
anas posakis): "Iki 1940 m. 
Neo-Lithuania penėjo per 
450 filisterių.” Anglų žodis 
"nurture" paimtas iš loty- 
nos kalbos veiksmažodžio 
nutrire (suele, nourish — 
maitinti, penėti, net šerti, 
rusiškas atitikmuo — kor- 
mito). Ar čia enciklopediš- 
ka terminija? .čia vėl klai
dingai pasitikėta Baravyko 
žodynėliui.

Juo toliau, tuo gražiau 
skamba V. R. straipsnis. 
Girdi, neolituanai išugdė 
keturias šakas (grotvn four 
branches). Tikrai būtų tiks
liau pavadinti Korporacijas 
Filiae Lithuaniae, Jaunoji 
Lietuva, Herkus Montė ir 
Geležinis Vilkas afiliatais 
(affiliates). O Samogitia, 
Sūdavia, Ramovė, Plienas ir 
Fraternitas Lithuanica rei
kia vadinti "ideologically 
related fraternities", o dar 
tiksliau būtų "kindred 
corps”.

Autorius teigia, kad kor
poracija aprūpino Lietuvos 
Tautininkų Sąjungą nariais 
(provided- members for 
the Lithuanian Nationalist 
Union). Na, gal taip, gal ir 
ne. Bet va, pasakyta, kad 
"dalis narių įsijungė į radi
kalius nacionalistus (a por- 
tion of its members joined 
the radical nationalists). 
Taigi, kad ne dalis, o tik 
"kai kurie neolituanai tapo 
voldemarininkais". Bet ko
dėl autorius nutyli faktą, 

kad Lietuvos okupacijos 
metu nemažai neolituanų 
priklausė prie laisvinimo 
sąjūdžių pogrindyje: prie 
laisvės kovotojų ir prie 
santarvininkų (Rezistenci
nės santarvės); kad neoli
tuanai davė pradžią tremty 
nepriklausomiesiems (reiš
kia, neateitininkams stu
dentams) ir vėliau šviesie- 
čiams? Gal negali įeiti i V. 
R. ideologinius rėmus? Bet 
kas tiesa, tai ne melas.

Pagaliau, ir tai lapsus lin- 
guae; girdi po karo neolitu
anai "recreated Neo-Lithu
ania”. Jergutėliau, tai ver
giškas vertimas iš lietuviš
ko termino "atkūrė”. Ang
lai sakytų: revived, restor- 
ed, re-established, bet jokiu 
būdu ne recreated. Termi
nas tinka Dievui ir dedukci
niams detektyvams.

Bibliografija: tik vienas 
veikalas. Nejaugi V. R. ne
žino, kad dar buvo anksty
vesnis veikalas: Lietuviu 
Studentų Tautininkų Korp! 
Neo-Lithuania. 1922-1932, 
Kaunas, 1932.

Gal ši mano kritika atro
dytų rūsti? — Tmkim mo
mentą linksmesni. Enciklo
pedijos, IV tomo 69 pusla
pyje telpa nuotrauka: 
"Members of Neo-Lithua
nia ... in New York, 1954”. 
Tai gražumėlis! Ten pavaiz
duoti tautininkai ir netau- 
tininkai, ir kai kurie aka
deminio sambūrio nariai. 
Argi autorius nežino, kad 
Korp! NL tremty atsistei- 
gė 1955 (metais vėliau!)?- 
Leidėjui Kapočiui nuotrau
kų klišės brangiai kainuo
ja. Tad autorius galėjo pa
rinkti reprezentyvią nuo
trauką. Juk iš autoriaus su
minėto šaltinio galėjo paim
ti fotografiją, būdingą neo- 
lituanams.

Grįžkime prie straipsnio. 
EL straipsnis apie neolitua
nus yra tendencingas, pra
leista yra svarbių momen
tų (kaip antai, filisterių są
jungos steigimas 192G. 
VIII. 26). Sakoma, kad 
traduttore e traditore! (ita
liškai: vertėjas yra išdavi

kas). Bet čia Neo-Lithuania 
perdėm traukiama lyg per 
dantį: girdi, esanti draugi
ja, puoselėja viduramžių 
papročius, kala ideologiją 
nariams į galvą, turi nesa
mas šakas, linkę šūkaut. 
Netikiu, kad autorius būtų 
toks naivus, netikiu, kad ir 
atsakingas redaktorius ne- 
tendecingai žiūrėjo Į Korp! 
NL (plg. jo straipsnj apie 
jo ideologinę studentų or
ganizaciją). Kyla ir įtari
mas, kai pasirinkta auto
rius ne iš neolituanų. Juk 
Lietuvių Enciklopedijoj ra
šė apie neolituanus prof. 
Bronius Nemickas ir adv. 
Antanas Diržys. Jei jie ne
priimtini atsakingam Ency
clopedia Lituanica redakto
riui, tai dar lieka visa eilė 
kitų Korp! Neo-Lithuania 
narių, kurie būtų kompete- 
tingi parašyti rimtą straip
snį apie savo akademinę 
šeimą ir kas turi ryšio su 
ja.

Dabar straipsnyje pasi
rinktoji terminija rodo pa
tyčias, ar anglų kalbos ne
žinojimą. Jei čia būtų pa
starasis atvejis, tai prie ne
žinojimo anglų kalbos jun
giasi ir kitas redaktorių 
trūkumas: stoka gėdos, 
jei pretenduoja j anglų kal
bą žinynų redaktorius.

OPERATORS — SEWING MACHINE. 
Exc. pay, perm. emp. for operators 
exp. on any type work on single 
needle, merrow, safety stiteh or 
binding sewing machines. Conv. 
loc. in Kensington, to pub. trans. 
and adjacent petking. Apply any- 
lime. THE 1RONEES CO.. Front 
«c Venango Sts. (3601 N. Front 
St.), Philadelphia. Pa. For special 
interview appt. call 634-6760.

TRUCKING 
OPPORTUNITIES 

Independent contractors wanted 
wilh single or twin screw tractors, 
or able to purchase šame, to 
transport farm machinery, cons- 
truction equipment and lumber to 
all 48 statės and 4 western pro- 
vinces of Canada.

IVRITE OR CALL 
INTERNATIONAL 
TRANSPORT INC. 
2450 MARION RD. S.E. 

ROCHESTER. MINN. 55901 
507-288-3331

An Equal Opportunity Employer
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KELIONE j ANĄ PASAULĮ
ST. PERMINĄS

Kelionė j aną pasaulį nė
ra sudėtinga. Reikia numir
ti, ir ano pasaulio slaptingi 
pločiai priima turisto vėlę. 
Taip, vėlę. 0 kaip su bedva
siu kūnu? Kūnas turi būti 
palaidotas arba sudegintas. 
Ir iš to punkto prasideda 
Federalinės Verslų Komisi
jos (The Federal Trade 
Commission) projektas re
formuoti iki šiol buvusią 
amerikinio laidojimo siste
mą. Tvirtinama, kad laido
tuvių namų direktorija 
uzurpavo laidojimo verslą, 
turi monopolijas kainoms ir 
klijentams diktuoja savo 
sąlygas. Todėl ši stambi 
amerikinio verslo sritis, ku
rios apvarta siekia keturis 
bilijonus dolerių per metus, 
turėtų pasitenkinti kukles
niais pelnais. Kiekvienais 
metais JAV-se miršta apie 
porą milijonų žmonių, tad 
laidotuvių objektų ir kars
tų gamyba yra žymi, bet 
absoliučiai nereklamuojama 
pramonės šaka.

Laidotuvių namuose, ka
da klijentas susitinka su 
laidotuvių vedėju, vyksta, 
tvirtina geravalė komisija, 
tam tikras klijento apsta
tymas. Padėties aplinkybės 
net psichiškai neleidžia de
rėtis, "smulkintis” dėl kai
nų ir sąlygų. Reklamose lai
dotuvių direktorius ateina 
prie liūdinčiojo klijento 
kaip jo jautriausias bičiulis. 
Kaip gi su bičiuliu ir liūde
sio valandomis pradėsi de
rėtis dėl karsto kainos, dėl 
karstanešių pirštinių? Vis
kas priimama vienu, nedalo
mu sandėriu. Tokia valan
da, tokia talka liūdinčia- 
jam! Tokios tad yra laido
tuvių namų susitikimo su 
klijentu aplinkybės, teigia 
Federalinė komisija. Kli
jentas čia nėra automobilio, 
arba sofos pirkėjo padėtyje. 
Kada artimo mirusiojo la
vonas guli ligoninės lavoni
nėje, kas bėgios nuo vienų 
laidotuvių namų į kitus ir 
derėsis dėl kainų ir nuolai
dų?

Federalinė komisija su
galvojo, kad laidotuvių na
mai privalės pateikti kli- 
jentui patarnavimų kainų 
detalizuotą sąrašą. Iš to są
rašo klijentas galės pasi
rinkti tiktai tokį patarnavi
mą, kurio jis pageidaus. 
Karstų kainos turi būti at
skiros, neįtrauktos į bend
rąją laidotuvių kainą. Kars
tai turi būti laidotuvių na
mų sandėlyje ir parodyti 
klijentui. Laidotuvių namai 
privalės laikyti ir pigiau
sius karstus, nes dabar arba 
tokių karstų iš viso nelaiko, 
arba laiko paslėpę, kad tik 
klijentas nepasirinktų per 
daug pigaus karsto, kas ne
neštų laidotuvininkams pel
no. Tokiu būdu, galvoja Ko
misija, klijentai sutaupys 
pinigų. Jie nebus diktuoja
mi, jie žinos kiekvieno pa
tarnavimo vertę.

Laidotuvių namų atstovai 
kategoriškai atmeta tokią 
reformą. Jie sako, kad lai
dojimo procedūra Ameriko
je yra visame pasaulyje pa
togiausia. Pasekus nusi
skundimu, nustatyta, kad iš 
170,000 laidotuvių tiktai 
250 klijentu turėjo kokių 
nors nusiskundimų. Nuliū
dusiam klijentui (tai asmuo 
laidojąs savo artimąjį) ne
tinka tyrinėti kainų sąra
šus. Klijento psichinis sto
vis reikalingas užuojautos, 
talkos, pagalbos. Laidotuvių 
namų personalas neprivalė
tų vedžioti liūdintį asmenį 
po karstų sandėlius, tary
tum automobilių pardavė
jas po savo aikštę. Taipogi, 
neprivalu aiškinti klijentui 
įvairias valdžios rekvizici
jas laidotuvių tvarkai, lavo
no laikymui, etc. Tas viskas 
savaime suprantama: laido
tuvių namai pasiima palai
doti mirusįjį, ir liūdįs as
muo atpalaidotas nuo vargo 
gedulo valandomis aiškintis 
gana komplikuoto verslo de
tales ir patirti visus valdiš
kus potvarkius.

Kiekvienas gali sutikti su 
viena ar kita alternatyva. 
Tačiau, tenka galvoti, kad 
derybos dėl karsto, mirusia
jam gulint lavoninėje, nela
bai jau etiškas reiškinys. 
Kiekvienas klijentas žino 
savo finansinį pajėgumą,, 
kas nustato vietos pirkimą 
kapinėse, kas nustato ir lai
dotuvių bendrąją kainą. To
kiomis valandomis retas 
kas iš patarnavimų sąrašo 
išbraukinėtų detales, kaip 
baltų pirštinių karstnešiam 
neparūpinimą, etc.

Laidotuvių namų atstovai 
remiasi apmaudo ir liūdesio 
valandų orumu. Tad jų pa
tarnavimas netiktai aprū
pina materialiniais objek
tais, bet teikia ir užuojau
tos, paguodos teikimą. Tas 
patarnavimas yra subtilus 
liūdinčiojo nuotaikos atjau
timas sunkią gyvenimo va
landą. Laidotuvių namų 
personalui nėra etiška tei
rautis, ar klijentas nori ar 
nenori tokios ar kitokios de
talės ? Pagaliau, tvirtina 
Laidotuvių Namų atstovai, 
susidarė jau tradicija taip, 
o kitaip aptarnauti mirusį
jį amerikietį. National Fu- 
neral Director’ Assn. sąjun
gai priklauso 14,000 narių. 
Tai galinga, kaip Amerikos 
Medikų Asociacija, grupė, 
todėl manoma, kad Federa
linės Komisijos projektui 
teks susitikti su ilga prieši
nimosi procedūra, iki jo 
konstitucingumo įvertinimo 
teisme.

Tačiau visuomenėje jau 
atsiranda įvairių draugijų 
bei platesnių sąjungų kovai 
su laidotuvių brangumu. Į 
pensiją pasitraukusių asme
nų sąjunga (American As
sociation of Retired Per
sona), priskaitanti iki devy
nių milijonų narių, kalba už 

laidotuvių tvarkos reforma. 
Aktyvi episkopalų draugija 
St. Francis Būriai Society, 
ir kt. Jie visi kalba apie 
profesinių laidotuvių namų 
pasipelnijimą iš gedinčiųjų 
asmenų apmaudo nuotaikų. 
Todėl jie kritikuoja, jie sa
ko, įkalbinėjimus, kad ve
lioniui bus lengviau pra
smukti j dangaus karalystę, 
atsigulus į prabanginį kar
stą. Reikią, esą, paprastų 
karstų, iš paprastų pušinių 
lentų. Ir vienam tokios 
draugijos nariui mirus, vi
sas karstų dirbtuves aplan
kius, paprasto pušiniu len
tų karsto nerasta! Princi
pingi kovotojai prieš laido
tuvių namų monopoliją su
siieškojo dailidę, dailidė su
siieškojo statybinės medžia
gos sankrovą. Tokiu būdu 
buvo sukaltas karstas iš pu
šinių lentų. Turėta neapsa
komo vargo su lavono išlai
kymu, lavono parengimu 
dėti į karstą, su duobės iš
kasimu ir lavono pušinių 
lentų karste atvežimu į ka
pines. Berods viskas kaina
vo brangiau už oriai praves
tas laidotuves tradicine lai
dotuvių namų tvarka. Su
prantama, bendras tokių 
laidotuvių vaizdas gailus.

Tai pradžia, tvirtina sa
viveiklinių laidotuvių orga
nizatoriai. Toliau seksis ge
riau. Atsiras asmenų, kurie 
parūpins karstus, kas duo
bes, pic-up sunkvežimiais 
gabens pušinių lentų kars
tus į kapines. Jie neklysta. 
Jau atsirado, bendra ame
rikine tradicija, kompanija, 
kuri parduota ”do it your- 
self” brėžinius. Pagal tuos 
brėžinius žmogus gali pasi
gaminti sau arba savo arti
miesiems karstus. Už papil
domą mokestį atsiunčia me
džiagą: pageidaujamo me-

DIDELIS PASIRINKIMAS 
PUOŠNIŲ IR PASKUTINES 
MADOS KAILIUI

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

Rasite pas vienintelį 

lietuvį Icailininkę 
Chicagoje

185 North Wabaah Avenue 
Chicago, Di. 60601 2nd Floor

GERIAUSIA OOVANA 
BET KOKIA PROGA

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

VARGONŲ VIRTUOZĄ 

ZENONĄ NOMEIKĄ 
AMŽINYBĖN PALYDĖJUS
Gegužės 22 d., Rocheste- 

ryje, N. Y., po ilgos ir labai 
sunkios ligos mirė vargonų 
virtuozas, muzikas Zenonas 
Nomeika. Išsikankinęs tre
jetą metų jis užmigo am
žinuoju miegu.

Zenonas Nomeika gimė 
Lietuvoje, Pėdžių kaime, 
Kėdainių apskrityje 1911 
m. kovo 28 d. Jo tėvas buvo 
vargonininkas ir jauną Ze
noną mokė vargonais gro
ti. Vėliau, dar visai jauną, 
tėvas atidavė Zenoną į Nau
jalio vargonininkų kursus 
Kaune. 1925 metais jis įsto
jo į Kauno konservatoriją, 
kur mokėsi vargonų pas 
Naujalį ir fortepijoną pas 
Laumenskienę, vėliau per
ėjęs pas Ružičkį.

Zenonas Nomeika buvo 
tylaus, neveržlaus būdo 
žmogus, mėgstantis tylų 
darbą. Nuo 1927 metų Ze
nonas viešai koncertavo 

džio lentas. ”Do it yourself” 
būdu žmogus supiausto len
tas. Sukalti karsto nereikia, 
gatavas sukalti lentas ten
ka perrišti virve ar viela ir 
laikyti visą tą karstų me
džiagą rūsyje, spintoje, kur 
patogiau. Kada miršta as
muo, kuriam paruošta lentų 
medžiaga, lentas sukala — 
gatavas karstas! Keli tele
fono skambučiai: lavoninė 
palauks, kol atvyks ”pick- 
up” sunkvežimukas su kar
stu. Tuo tarpu kapinėse, 
bendradarbiai jau kas duo
bę ... Laidotuvės pigesnės 
už grybus! Už sutaupytus 
pinigus galima bus nusi
pirkti didesnio ekrano spal
votą televiziją arba praleis
ti mėnesį Las Vegas, rami
nant savo praradimo ap
maudą ...

ruošdamas vargonų ir piano 
koncertus. Kiekvienas jau
nuolis svajojo apie studijas 
užsieny. Gavęs švietimo mi
nisterijos stipendiją 1929 
metais išvyko į Paryžių ir 
įstojo j Ecole Normale du 
Musiųue pas prof. Marcei 
Dupre.

Zenonas studijas baigė 
1936 metais ir grįžęs Lietu
von, buvo priimtas į Klai
pėdos konservatoriją vargo
nams dėstyti ir buvo vargo
nų klasės vedėju. 1939 me
tais persikėlė į Šiaulius, kur 
dėstė vargonus, kartu buvo 
ir Vilniaus konservatorijos 
profesorius. Atostogų metu 
Zenonas ruošdavo koncer
tus Kaune, Vilniuje, Pane
vėžy ir Klaipėdoje. Pasižy
mėjo milžiniška technika ir 
individualia interpretacija. 
Koncertuoti mėgo ir tai bu
vęs jo gyvenimas. 1944 me
tais su kitais lietuviais ap
leido savo gimtąjį kraštą.

Atvykęs į JAV jis dirbo 
kaip vargonininkas dvejose 
svetimtaučių šventovėse ir 
turėjo savo fortepijono stu
diją Rochester, N. Y. Kon- 
certanto karjeros neužme- 
tė: ‘koncertuodavo svetim
taučiams, kur galėdamas ir 
lietuviams, Bostone, Cleve
lande ir kt. Prieš tris metus 
buvo dalinai paralyžuotas. 
Vienišas, savo žmonos pri
žiūrimas, jis iškeliavo į am
žinybę, ir jo koncertų mes 
jau nebegirdėsime. Palaido
tas gegužės 25 d. iš svetim
taučių šventovės, kurioje 
dirbo. Tebūna Tau lengva 
Amerikos žemė, Tau, kuris 
buvai per didelis mums, kad 
tave suprastumėm.

Elena Vasylinnienė

JOURNEYMEN
MACHINERY 
REBUILDERS

MUŠT BE ABLE TO SCARE WASTE. 
BREAK DOWN AND REPAIR NEW 
& USED METAL WORKING MA
CHINERY. STEADY WORK ANO 
ALL FRINGE BENEFITS.

SENO RESUME AND \VAGE 
REQUIREMENTS 

ARKANSAS MACHINERY
REBUILDER, INC. 

1706 EAST STH ST.
LITTLE ROCK. ARKANSAS 72202

501-372-6340
(26-29)

CUPOLA MELTING 
SUPERVISOR 

AND 
FINISHING DEPARTMENT 

SUPERVISOR
Grey Iron Foundry haa immediate 
openinga for auperviaora in line man- 
agement. Minimum 2 year* experi- 
ence. Self startera & people oriented. 
South Weat Michigan Location.

SEND RESUME TO F'ERSONNEL 
DIRECTOR

MIDWEST FOUNDRY CO.
P. O. BOX 460 

COLDWATER. MICH. 49036
An Equal Opportunity Employer 

(26-25)

IMMEDIATE OPENINGS 
FOR 

ALLOY 
PIPE WELDERS

MUŠT PASS 2G A 5G POSITION 
TESTS.

40 HOUR WORK WEEK.

504-356-0271
Monday-Friday 
8:00-5:00PM

An Equal Opportunity Employer 
(26-291
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BEKELIAUJANT
ANTANAS LAUKAITIS

SEINAI

šio miėsto, esančio apie 
30 kilometrų nuo Punsko, 
vardas yra man nepaprastai 
brangus, čia vyskupo A. 
Baranausko vyskupavimo 
metais jo sekretoriumi — 
kancleriu buvo mano dėdė 
prelatas J. Laukaitis, tuo 
metu buvęs ir žinomo Lie
tuvoje laikraščio ”šaltinio” 
redaktorius. Dar vaiku bū
damas iš jo paties ir kitų 
apie Seinus, lietuvių kovą 
su lenkais juose ir kita, esu 
labai daug girdėjęs. Ir da
bar būnant, senesni žmonės 
geru žodžiu prisiminė Rusi
jos kalėjime mirusį — prel. 
J. Laukaitį. Pačiuose Sei
nuose lietuvių nedaug, ta
čiau apylinkėse apsčiai lie
tuvių ūkininkų. Didžiausias 
vargas ir rūpesčiai yra len
kų dvasiški jos persekioji
mas ir draudimas lietuviškų 
apeigų, pamaldų ir kt. Lie
tuviams yra Seinų vyskupo 
lenko paskirta maža buvusi 
vokiečių bažnytėlė, tačiau 
lietuviai jos visai nenori. 
— Kaip mes katalikai dzū
kai, kurių tėvai ir seneliai 
statė ir rėmė Seinų kated
rą, dabar baziliką, galime 
būti išmesti iš savos tėvų 
bažnyčios, skundėsi man 
seiniškiai. Ir tikrai, pats sa
vomis akimis mačiau, kaip 
po oficialių lenkiškų pamal

Prie Seinų bazilikos. Iš kairės: R. Vaina, prof. B. Grigelionis, Dirvos bendradarbis A.
Laukaitis ir J. Vaina.

dų, bazilikoje pasilikę apie 
200 lietuvių, be kunigo, 
pradėjus giedoti lietuviškas 
gegužinių pamaldų giesmes, 
buvo pradedami lenkų 
stumdyti. Man darant nuo
traukas, jie tai pamatę su 
kunigu pasišalino ir visas 
ūkininkų maldas stebėjo iš 
pašalies.

Seinuose lietuviai yra 
tiesiog vejami iš bazilikos 
ir vyskupas M. Sasinowski 
viešai išsireiškė, kad jam 
yra geriau nustoti 4000 lie
tuvių tikinčiųjų, negu leis
ti jiems bazilikoje turėti 

lietuviškas pamaldas. Vys
kupas ir kunigai lietuvius 
čia laiko blogiau negu šunis. 
Pagal lietuvių pasakojimus 
Seinuose, jie Čia yra apsau
goti nuo fizinių susidūrimų 
su lenkais tik valdžios ir 
milicijos, kitaip lenkai ka
talikai lietuvius, bazilikoje 
ar už jų ribų, išmuštų. Jei
gu čia yra kunigas geras 
lietuviams ir norintis jiems 
padėti, tai labai greitai jis 
yra vyskupo iškeliamas ki
tur. Prieš Kalėdas čia buvo 
tiesiog grumtynės baziliko
je su pačiais kunigais ir jų 

palydovais, kurie lietuvius 
norėjo išmesti. Tačiau dzū
kai yra tvirti ir palietę juos 
lenkai — žiauriai apsiriko.

Lietuviai Seinuose yra la
bai pasipiktinę vyskupo 
Deksnio ir prelato Tulabos 
raštais, kuriuos lietuviams 
skaitė (nerodė) lenkas vys
kupas Sasinowski, sakyda
mas, kad šie lietuviai dva
siškiai užgyrė jo kaipo vys
kupo paramą, duodant 
jiems bažnytėlę. Seinų ir 
Punsko lietuviai per mane 
prašo pakviesti vysk. Deks- 
nį ir prel. Tulabą atvykti j

Seinuose lietuvių delegacija (A. Kuosa, J. Drūtys, J. Puniškis, P. Jankauskas) įteikia 
vyskupui M. Sasinowski protesto raštą dėl uždraudimo lietuviams naudotis bazilika.

■ '

I < I l w

Plotesto plakatas lotyniškai per bazilikos šventinimą.

Seinus ir patiems įsitikinti 
kaip šis vyskupas ir kunigai 
skriaudžia lietuvius ir kaip 
jie paskutiniausiais žo
džiais, net grąsindami am
žinąja prapultimi, viešai 
per pamokslus puola šiuos 
tik savo bažnyčią ir tikėji
mą mylinčius dzūkus.

PADĖKIME PUNSKUI IR 
SEINAMS

Prieš pora mėnesių Sei
nuose buvo oficialus kated
ros pakėlimas Į baziliką. Va
dovaujant Lenkijos kardi

n c M* Li U

nolui, dalyvavo visi aukšti 
Lenkijos ir kitų kraštų dva
sininkai ir svečiai, šių dide
lių iškilmių metu lietuviai 
su šilke įrašytu lotynų kal
ba plakatu prasiveržė iki 
tribūnos ir atsistojo prieš 
ją. Plakate buvo įrašas: 

įsidėmėk 1946-1975. Mes 
lietuviai meldžiame Lenki
jos bažnyčios dvasiškiją, 
kad būtų grąžinta Seinų pa
rapijos bažnyčiai lietuvių 
kalba. Kaip pasakojama, tai 
pamatę Seinų vyskupas ir 
jo padėjėjai, pabalo ir iš 
pykčio net drebėti pradėjo.

Punsko ir Seinų lietuviai 
prašo viso laisvo pasaulio 
lietuvius dvasinės ir mora
linės paramos:

1. Rašyti protesto laiškus 
ir raštus Seinų vyskupui 
adresu: 18-400 Lomža, Sa- 
dowa 3, J. E. Ks. Bp. M. 
Sasinowski, Poland, protes
tuojant prieš uždraudimą 
visų lietuviškų religinių 
apeigų ir nedavimą naudo
tis Seinų bazilika, kuri yra 
lietuvių tautos istorija ir
praeitis.

2. Lietuvių vyskupus ir 
dvasiškiją, ypatingai Romo
je, padėti šiuo reikalu 
Punsko ir Seinų lietuviams.

3. Nesiųsti jokių paramos 
siuntinių iš Amerikos ir

(Nukelta į 10 psl.)
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Grupė lietuvių prie Seinų bazilikos.

FILATELIJOS KAMPELIS
Nr.5 ANTANAS BERNOTAS

Seinuose.,.
(Atkelta iš 9 psl.)

Australijos per Seinų ir 
Punsko parapijos dvasinin
kus, nes šie siuntiniai ati
duodami ne lietuviams, o 
lenkams, vėliau parašant 
padėkos laiškus, net ir su 
pavardėmis lietuviškai. Iš 
27 siuntinių per paskutinį 
laiką lietuviai gavo tik 2.

4. Prieš siunčiant siunti
nius, vargingų lietuvių ad
resus reikia būtinai gauti iš 
Lietuvių Draugijos, o ne iš 
parapijų.

5. Jokiu būdu neduot au
kų ir pinigų. Vidugirio baž
nyčios statymui, nes šio 
kaimo ir apylinkių bažnyčia 
yra Seinuose ir šios bažny
čios pastatymas aukomis iš 
užsienio, būtų tik lietuvių 
galutinis išvijimas iš Seinų 
bazilikos.

6. Padėti lietuviams Var
šuvoj, Punske ir Seinuose 

CTS TOOL, DIE & MACHINE, INC.
WANTED

JOURNEYMAN DIE MAKERS
Capable of buildin# intricate proareasive. electrical. terminai, & 
contactors-type diea. Day ahift.

JOURNEYMAN MACHINISTS
Capable of operating mosi tool room machinery for lat and 2nd 
shift*.

EXPERIENCED DESIGNERS
Caple of deaigning progreaaive diea and apecial machines. Mold 
deaign capabilities deairable. 3-5 years experience needed.

Top Pay—Vacation—Pension—Paid Holidays
APPLY, CALL OR WR1TE:

We are an equal opportunity employer
(26-29)

CTS TOOL, DIE & MACHINE, INC.
3000 ENGLE ROAD 

FT. WAYNE. IND. 40809

spauda, knygomis, gaidomis 
ir daug artimesniu tarpusa
vio bendradarbiavimu, ko 
dabar taip trūksta.

Po malonių ir nuoširdžių 
viešnagių pas Lenkijos lie
tuvius buvau užtikrintas, 
kad Punske ir Seinuose dar 
negimė toks lenkas ir dva
siškis, kuris iš šių dzūku 
jstengtų atimti lietuvišką 
kalbą, maldą ir padaryti 
juos lenksis.

ARGENTINA

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ 

ARGENTINOJE 
PAGERBĖ MOTINAS

Susivienijimas Lietuvių 
Argentinoje gegužės 9 d. 
Buenos Aires surengė gražų 
Motinos Dienos minėjimą 
su menine programa ir vai
šėmis. Minėjimą atidarė ir 
programai vadovavo Olga 
Zabarauskaitė-Casas. Ji sa

vo jautriu žodžiu lietuviškai 
nušvietė tos dienos reikšmę. 
Pabaigoje, pranešė, kad sce
noje pasirodys mūsų antro
sios ir trečios kartos lietu
viukų jėgos meninėje pro
gramoje. Uždangai pakilus, 
iš tikro buvo jaudinantis- 
vaizdas. Publika jaunuosius 
sutiko stipriu plojimu. 15 
porų tautiniais rūbais apsi
rengę lietuviai gražiai pa
šoko tautinius šokius, va
dovaujant Olgai Zabaraus- 
kaitei-Casas ir Irenai Sima- 
nauskienei. šokant jaunuo
liams akordeonu grojo inž. 
Gilermo Kliauga.

Po sušoktų šokių, Alicija 
Bakaitienė, gimusi Argen
tinoje, lietuvių kalboje skai
tė paskaitą apie motinas.

Po paskaitos ir vėl sce
noje pasirodė SLA jaunuo
lių ansamblis.

Po tautinių šokių Cecilija 
Mičiūdaitė ir Irena Bačans- 
kaitė padeklamavo eilėraš
čius pritaikyta motinos die
nos minėjimo proga.

SLA pirm. Juozas Dėvėk 
kis, gimęs Argentinoje, lie
tuviškai išreiškė padėką vi
siems dalyviams už gausų 
dalyvavimą ir visiems sce
nos darbuotojams už prisi
dėjimą ruošiant motinos 
dienos minėjimą.

Malonu, kad Juozas R. 
Stalioraitis pirmininkavęs 
SLA net 6 metus, sugebėjo 
organizaciją išlaikyti pa
triotiniai ir religiniai, pa
vyzdingoje vienybėje. Da
bar gabiai SLA pirminin
kauja Juozas Deveikis. Vi
cepirmininku yra Albertas 
Stalioraitis, buvusio pirm. 
Juozo R. Stalioraičio brolis. 
Susivienijimas Lietuvių Ar
gentinoje yra gausingiausia 
ir turtingiausia lietuviais 
organizacija. Vienybėje — 
galia ir pasitikėjimas atei
timi. J. šiušis

AUTO BODY
NEED METAL PERSON. FIRST 
CLASS ONLY TO WORK IN- MO
DERN COLL1SION CENTER. EXCEL- 
LENT WORKING CONDITIONS. 
LOADED WITH WORK. TOP SA
LARY. PAID VACATION. FULL H * 
A BENEFITS. CALL TODAY (609) 
227-0244._____________________(24-26)

AUTO BODY
FRAME PERSON. SUSPENSION AND 
MECHANICAL. FIRST CLASS ONLY. 
TO VVORK IN MODERN COLLI- 
SION CENTER. EXCELLENT VVORK
ING CONDITIONS. LOADED WITH 
VVORK. TOP SALARY. PAID VACA
TION. FULL H & A BENEFITS. 
CALL TODAY 609-227-0244. (24-26)

ISPANIJA išleido trijų 
pašto ženklų seriją su savo 
garsiais jūrininkais: 7 peze- 
tų ženkle parodytas Cosme 
Damian Churruca, 1805 m. 
dalyvavęs Trafalgaro mū
šyje prieš anglus; 12 peze- 
tų ženkle — Luis de Reque- 
sens, generolas ir politikas, 
Don Juan de Austria deši
nioji ranka Lepanto mūšy
je, vėliau Netherlandų val
dytojas; 50 pezetų ženkle 
( čia j j dedame) — Juan Se- 
bastian Elcano.

Juan Sebastian dėl Cano 
(vadinamas ir Elcano) gi
mė Guetaria, Ispanijoje. 
Kai garsusis pasaulio jūri
ninkas Magelanas 1519 m. 
iš Sevilijos išplaukė aplink 
pasaulj, Elcano vadovavo jo 
ekspedicijos laivui Victoria. 
Magelanui 1521 m. žuvus, 
perėmė visos ekspedicijos 
vadovybę, gręždamas į Ispa
niją 1522 m., apiplaukda
mas pasauli per 3 metus be 
14 dienų. Mirė 1526 m. savo 
antroje ekspedicijoje į Mo- 
luccų salyną.

★
KANADA išleido jau ke

lintą pašto ženklų seriją, 
skirtą XXI Pasaulinei Spor
to Olimpijadai, kuri jvvks 
Montrealyie nuo liepos 17 d. 
iki rugpiūčio 1 d. čia deda
me priešpaskutinės laidos 8 
plius 2 centų p. ženklą, ku
riame parodytas fechtuoto
jas. Primokė j imai eina 
olimpijados naudai.

M
Olimpijados reikalui Mon- 

trealio miesto rytinėje da
lyje baigiamas statyti išti
sas įrengimų kompleksas, 
kuris, kaip pranešama, bus 
pats didžiausias tos rūšies 
pastatas pasaulyje. Atski
roms sporto šakoms varžy
bos bus ir kitose vietose: 
Notre Dame saloje (buv. 
EXP0 ’67) — baidarių
lenktynėms, Sherbrooke 
mieste-— jojimui, Joliette 
mieste — lankininkams, 
Ontario pusėje šv. Lauryno 
upėje — regatai ir kt. Be to, 
tam pačiam tikslui išleisti 
aukštų verčių $1 ir $2 p. 
ženklai: pirmame parodyta 
garsioji Montrealio Notre 
Dame katedra, antrame — 
pagrindinis olimpinis stadi- 
jonas.

★
LENKIJA išleido du paš

to ženklus su senų laikų pa
statais: Kazimierz Dolny ir 
Žarnose miestų rotušėmis. 
Pastarąjj čia dedame.

Žemose miestas randasi 
apie 50 kilometrų j pietų ry
tus nuo Liublino senovės 
Raudonosios Rusios žemėse. 
Iš Žarnose yra kilusi garsi 
didikų Zamojskių giminė, 
pasižymėjusi Lenkijos poli
tiniame ir visuomeniniame 
gyvenime. Kai kurie jos vy
rai turi daug ryšio su anų 
laikų Lietuva. Tomasz Laz- 
ninskis 1447 m. jsigijo di
deli Žarnose dvarą, kuris vė
liau susijungė su to pat 
vardo miesteliu. Jan Zą- 
mojskis (1542-1602) ir jo 
palikuonys mieste įsteigė 
akademiją Italijos universi
tetų pavyzdžiu, patj mieste
li sustiprino pilimi, pastatė 
rotušę ir 4 bažnyčias italų 
renesanso stiliaus, ši šeima 
daug prisidėjo prie kalviniz- 
mo plitimo Lenkijoje. Po 
Lenkijos padalinimo mies
tas atiteko Austrijai, po I 
Pas. karo vėl gr|žo Lenkijai, 
šiuo metu Žarnose mieste 
gyvena apie 30,000 gyven
tojų.

★
VATIKANAS išleido tri

jų pašto ženklų seriją pa
gerbti šv. Povilui iš Kry
žiaus jo mirties 200 metų 
proga, čia dedame šios se
rijos 150 lirų pašto ženklą 
su jo atvaizdu.

Šv. Povilas iš Kryžiaus 
(smulkesnių žinių apie jį 
po ranka neturime) apie 
1725 m. Italijoje prie Ge
nujos įkifrė pasijonistų kon
gregaciją. 1741 m. ši kon
gregacija bažnyčios buvo 
patvirtinta ir netrukus pa
plito visame pasaulyje. Kon- 
•gragacijos vienuoliai laiko
si 4 amžinų įžadų: paklus
numo, skaistybės, neturto ir 
pamaldumo platinimo. Jie 
vilki juodu abitu ir ant krū
tinės nešioja širdį su įra
šu : ’Jesu XPI Passio’ ir tri
mis vinimis. Pasijonistai 
turi 10 provincijų su apie 
3870 vienuolių. Jų centras 
yra Romoje. Lietuvoje pa
sijonistai niekad nebuvo 
įsikūrę, tačiau Amerikoje 
jie veikia nuo 1852 m. Jų 
tarpe buvo ir yra ir keletas 
lietuvių kilmės vienuolių.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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Baisusis sekmadienio vakaras Chicagoje
Chicagos miestas Bicen- 

tennial minėjimą pradėjo 
šeštadienį (VI. 12 d.) 11 
vai. vėliavų paradu. Miesto 
meras Richard Daley ėjo 
priešakyje visos eisenos iki 
tribūnos, o tada palipo į 
garbės svečių vietą ir pri
ėmė paradą. Lietuviai pa
rade dalyvavo ir užėmė 
garbingą vietą. Paradas tę
sėsi beveik 3 vai., sutrau
kęs kelis šimtus tūkstančių 
žiūrovų ir tūkstančius daly
vių. Diena buvo karšta ir 
graži, tad dažną išviliojo į 
gatves.

Sekmadienį minėjimas 
buvo tęsiamas Soldier Field 
stadione, čia taip pat daly
vavo etninės grupės ir at
liko programą. Nežiūrint la
bai karšto ir tvankaus oro, 
susirinko virš 30,000 žiūro
vų.

Vakare, (VI. 13 d.) Mar
ųuette Parko Gimimo šv. 
Mergelės Marijos šventovė
je įvyko religinės muzikos 
koncertas. Koncertą atliko 
bažnyčios choras, vadovau
jamas Antano Lino. Diri
gento pavad. Kazys Skais- 
girys, prie vargonų Arūnas 
Kaminskas (jauna, kylanti 
muzikos žvaigždė). Dalyva
vo: mišrus ir vyrų chorai, 
solistai Genovaitė Mažeikie
nė, Margarita Momkienė ir 
Vaclovas Momkus, smuiki
ninkas — Povilas Matiu- 
kas. Programą pravedė ir 
paaiškinimus darė klebonas 
kun. Antanas Zakarauskas.

Choras, solistai ir instru
mentalistai pasirodė labai 
puikiai, nors kartais stiprus 
perkūnas su žybčiojančiais 
žaibais bei ledų kruša, žiū
rovams nedavė reikiamai 
susikaupti. Dėl prasidėju
sio stiproko lietaus ir oro 
biuro įspėjimo apie artėjan
čią audrą, žmonių susirin
ko apgailėtinai mažai, šis 
koncertas turėtų būti pa
kartotas, kad galėtų išgirs
ti platesnė publika. Ateity
je tokie koncertai galėtų 
būti rengiami gavėnios me
tu, kad žmonės daugiau ga
lėtų susikaupti ir išgyventi.

Pirmoji koncerto dalis — 
Nuliūdo kapais apsiklojus 
tėvynė — skirta kovose už 
Lietuvos laisvę kritusiems 
savanoriams, kariams ir 
partizanams pagerbti, kace- 
tuose ir kalėjimuose nužu
dytiems, Sibiro nelaisvėje 
ir sniegynuose galvas už 
mūsų tautos idealus pagul- 
džiusiems broliams ir se
sėms prisiminti.

Giesmė — Popule meus 
— skirta operos solistui ir 
šios parapijos vargoninin
kui, a. a. Vladui Baltrušai
čiui prisiminti.

šiuo koncertu klebonas 
kun. A. Zakarauskas pager

bė Baisiojo Birželio įvykius, 
nes veikiančios dvi LB apy
linkės atskiro minėjimo ne
įstengė suorganizuoti. Tie
sa, pakėlė tautinę vėliavą ir 
įnešė vėliavas į bažnyčią, 
tai ir visas dviejų apylinkių 
valdybų darbas. Pačią es
mę — mišios ir pamokslą 
— atliko parapijos kunigai. 
Panašiai buvo ir praėjusiais 
metais. Tad ar ne laikas, 
minėjimą rengti pasiimti 
parapijai, o LB valdybos te
gu kilnioja vėliavą ir daly
vauja pamaldose.

Koncertas buvo puikus, 
ypač kai užtraukdavo visi 
chorai ir solistai, tada ne
įstengdavo net perkūnija 
nustelbti jų garsų. Klausy
tojai girdėjo neįprastą dun
desį ir šniokštimą, bet ne
nuvokė, kas darosi lauke. 
Išėjus j lauką, patekome j 
vandens srautą. Gatvės už
tvinusios, automobiliai už- 
gęsę ir užblokavę judėjimą. 
Pamačius tokį vaizdą, tuo
jau dingtelėjo — o kaip su 
rūsiais, gal užtvindyti, jei 
jau gatvės ir šaligatviai yra 
viena upė.

Nusiavėm batus, pasirai- 
tėme kelnes ir aida iki ke
lių — namų link.’ Pasiekus 
namus (vos du blokai) ir 
pažvelgus į rūsį, plaukai at
sistojo ant galvos. Rūsy 
trys pėdos vandens ir vis
kas plaukia.

Dieve, koks šiurpus vaiz
das! Nuostoliai, tai nuosto
liai, vistiek jie pakeliami, 
bet knygos ir žurnalų kom
plektai visai paskendę, o jų 
jau nebeatstatysi.

žmonės neatmena, kada 
tokie potvyniai buvo nu- 
siautę Marųuette Parką ir 
aplinkines gyvenvietes. Il
gesnį laiką nesant potvy
nių, žmonės prarado atsar
gumą ir rūsiuose įsirengė 
antrą gyvenimą. Vasaros 
karščių metu patogu išsivir
ti maistą, kartais ir pasile
pinti prieš televiziją, o da
bar viskas plaukia, viskas 
apnešta nousėdom ir dumb
lu.

Gatvelės užsivertė neat
statomais daiktais, sumir- 
kusiom knygom, matracais 
ir daugeliu kitų dalykų. 
Nuostoliai dideli, bet mies
to pareigūnai į tai nekrei
pia dėmesio ir jokios pagal
bos. Lemonto miestely kur 
kas blogiau, nes ten tornado 
smogė visa savo jėga. Su
griovė apie 60 namų, su
žaidė bei užmušė žmonių.

Tai štai, gražusis birže
lio vakaras. Ką atnešė de
šimtims tūkstančių žmonių. 
Audros ir potvyniai yra 
Amerikos dažna nelaimė, o 
su ja sunku kovoti ir rasti 
tinkamų priemonių. Daž
niausiai pasitenkinama iš

ankstiniu įspėjimu, kad ga
lėtų žmonės pasitraukti ir 
išgelbėti savo gyvybę.

• Čiurlionio Galerijos, Inc. 
parodų salėje, 4038 Archer 
Avė., Chicagoje, nuo birže
lio 21 pradedama nuolatinė 
daugelio dailininkų paroda 
— paveikslų pardavimas. 
Galerija veiks Midland Sav
ings banko valandomis.

• Kr. Donelaičio pradinę 
lit. mokyklą šiais metais 
baigė Gailė Antanaitytė, 
Indrė Antanaitytė, Raimon
das Bagdonas, Giedrė Ber- 
tašiūtė, Lisa Chiapetta, Lo
reta Deveikytė, Vida Didž- 
balytė, Alvyde Eitutytė, Jo
nas Eringis, Silvija Fabijo- 
naitė, Andrius Gerulis, Ast
ra Jakubauskaitė, Lina Ja- 
rūnaitė, Gina Kiliūtė, And
rius Kirvelaitis, Vytenis 
Kirvelaitis, Dalia Kisieliūtė, 
Rimantas Kučėnas, Anta
nas Mackevičius, Diana 
Mackevičiūtė, Arūnas Pa
bedinskas, Darius Pavilio
nis, Vida Pociūtė, Dalia Po- 
likaitytė, Leonas Putrius, 
Indrė Rudaitytė, Dalia Sa
baliauskaitė, Lina Saulytė, 
Rita Stukaitė, Rūta Tamu- 
lionytė, Julytė Valaitytė, 
Erikas Vasiliauskas ir Lia
na Vaičiulytė.

GERIAUSIA DOVANA 
šeimai ir artimiesiem — K. 
Bielinio fondo premijuota 
knyga, PĖDOS MIRTIES 
ZONOJE. Jos autorė Elena 
J u c i ū t ė , septynerius 
metus iškalėjusi Sibiro tun
drose ir vergų darbo sto

PENKTOJI LIETUVIŲ TAUTINIŲ

RENGIAMAS 1976 m. rugsėjo mėn. 5 d., 2 vai. p. p. 
INTERNATIONAL AMPHITHEATRE, CHICAGOJE.

šventės programos bilietai (kainos apačioje nuo 
$8.00 iki $4.00; balkone nuo $8.00 iki $3.00) gaunami 
"MARGINIUOSE”, 2511 W. 69 St., Chicago, III. 
60629, tel. (312) 778-4585.

Banketas McCormick Place (IX. 5. 7 vai. vak.). 
Bilietai po $15.00 ($10.00 šokėjams) gaunami "PA
RAMOJE”, 2534 W. 69 St., Chicago, BĮ. 60629, Td. 
(312) 737-3332. Stalai po 10 asmenų.

šokėjų susipažinimo vakaras Jaunimo Centre (IX. 
4). Bilietai po $3 gaunami "STASE’S FASHIONS", 
6237 So. Kedzie Avė., Chicago, III. 60629, tel. (312) 
436-4184.
čekius rašyti: Lithuanian Folk Dance Festivals. Inc. 
vardu.

ŠVENTĖS RENGIMO KOMITETAS

vyklose, aprašo savo pergy
venimus.

šios knygos jau net tris 
laidas išleido L.Š.S.T. Simo 
Kudirkos kuopa New Yorke. 
Gaunama visuose knygų 
kioskuose, pas platintojus 
ir tiesiog pas leidėjus, ra
šant adresu: K. Bačauskas, 
84-55 86th Avė., Woodha- 
ven, N. Y. 11421. Knygos 
kaina — 10 dol. (22-25)

EKSKURSUOS Į LIETUVĄ
IS

BOSTONO, MONTREALIO ir NEW YORKO
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

RUGSĖJO 30 — $750.00 
GRUODŽIO 22 — $875.00

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

GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 
NESIVĖLUOKITE!

1977 metų ekskusijos į LIETUVĄ prasideda balan
džio 6 d. Registracijas priimame dabar.

TRAIfS-ATLAITIC TRAVEL SEKTKB
393 West Broadway, P. O. Box 1 16 

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

Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ
Air fares aubject to changea and Covernment approvai. 

Norintiema atsikviesti giminia ii Lietuvos autvarkome reikalau- 
Jamus iikviethno dokumentus.

MŪSŲ SENOLIŲ ŽODŽIAI IŠ 
ANAPUS

Kad aiškiai žinotum mūsų didingos tautos tikrąją 
praeitį, jos kilnumą, jos viršžmonišką būdą ir jos gamtos 
nesugriaunamais dėsniais sukurtą gyvenimą bei tikrą vi
satos pastovumo sukurtą amžinumą. Rementis mūsų tau
tos padavimais, tikra tautine, valia ir sveiku — tarptau
tinių šmėklų neužburtu protu, šioje knygoje yra išdėstyta 
tikra ir nieku kitu nepamainoma mūsų tautos būtis.

Knyga 306 pus. Kaina 5 dol.
šią knygą turėtų skaityti ir į duotus padavimus įsi

gilinti kiekvienas lietuvis, o ypač mūsų tautos jaunimas.
M. Aukštuolis, 4 Elizabeth Avė.
Springdale, Conn. 06907.

• švietimo Gairės. Lietu
viškojo ugdymo žurnalas 
mokyklai ir šeimai. Nr. 14 
(18 1976. Leidžia JAV LB 
švietimo Taryba. Redaguo
ja Pranas Karalius, 12470 
Snow Rd., S. Newbury, P.
O. Buston, Ohio 44021. Ad
ministruoja Stasys Rudys, 
415 Plum St., Michigan Ci
ty, Ind. 46360. žurnalo me
cenatas — Lietuvių Fondas. 
Nr. Kaina 1,50 dol.
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Detroito
ATEITININKU šETMOS 

ŠVENTE

Birželio 6 d. ateitininkai 
Dainavos jaunimo stovyklo
je šventė savo tradicinę pa
vasario šventę. Kun. Babo- 
nas atnašavo šv. Mišias, o 
po evengijos buvo perskai
tyti egzaminų komisijų ak
tai, duotas įžodis, įteikti or
ganizaciniai ženkleliai ir 
sukalbėtas ateitininkų cre
do. Po mišių ateitininkų 
sendraugių vardu žodį tarė 
Jonas Mikulionis. Toliau bu
vo skaitomi studentų refe
ratai, sveikinimai ir sugie
dotas ateitininkų Himnas.

Tėvų Komiteto surengtuo
se pietuose dalyvavo virš 
150 žmonių. Po pietų vy
resnieji moksleiviai suvai
dino "Mindaugiečiai už 20 
metų” ir jaunučiai vadovau
jami Jadvygos Damušienės, 
Miškiukas Rudnosiukas. 
Tarp dviejų vaidinimų 
kvartetas susidedąs iš dvie
jų mamyčių ir dviejų tėvu
kų gražiai padainavo. Kvar
tetą sudarė: J. ir P. Zaran- 
kos, J. ir J. Mikulioniai.

PILĖNŲ STOVYKLA
VIETES ATIDARYMAS

Tą pačią birželio 6 d. 
"Švyturio” jūrų šauliai tu
rėjo savo stovyklavietės Pi
lėnai atidarymą. Diena bu
vo graži ir Į atidarymą at
vyko virš 150 žmonių, šei
mininkės nebuvo numačiu- 
sios, kad tiek daug žmonių 
atvyks, tad jų pagaminti 
kepsniai ir įvairios užkan
dos greit buvo išpirktos ir 
svetainė liko tuščia. Gėri
mais buvo apsirūpinta ge
riau. Jų, kaip atrodo nepri
trūko. Pilėnai auga ir nuo
latos gražėja.

Tai kuopos pirmininko 
inž. Alfo Šukio, jų komen
danto Stepo Lungio ir tal
kininkaujant jų žmonoms ir 
kitiems šauliams atsiekta.

Atidarymo proga Pilėnų 
stovyklavietei aukojo: Vin
cas Atkočiūnas 50 dol. Jo- 
nat Ratnikas 50 dol. ir čes- 
lavas Telyčėnas 50 dol. čes- 
lavas Telyčėnas, taip pat sa
vo dukrai Vilijai Telyčėnai- 
tei pratęsė 1 metams Dirvos 
prenumeratą.

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

Detroito Pabaltiečių ko
miteto suruoštas baisiojo 
birželio minėjimas Lietuvių 
Kultūros Centre Southfiel- 
de birželio 13 d. sutraukė 
apie 300 žmonių. Iškilmin
gos mišios už visas baisiojo 
birželio aukas buvo atna
šaujamos Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje. Mišias užprašė 
prie tos parapijos veikiąs 
Lietuvos Religinės šalpos 
Rėmėjų komitetas. Pamal-

lietuviai
dose dalyvavo ateitininkų, 
skautų, Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos vėliavos. Pastaro
sios trys perrištos juodais 
gedulo kaspinais. Jaunimas 
prie altoriaus padėjo vaini
ką. Mišių metu giedojo vi
si, vadovaujant Edvardui 
Skiočiui, vargonais palydint 
Elenai Mykolaitienei. Pa
baigoje Kristina Jankutė 
paskaitė B. Brazdžionio ei
lėrašti ”Be Motinos Tėvy
nės”. Tai dienai pritaikytą 
labai jautrų pamokslą pasa
kė klebonas kun. Viktoras 
Kriščiunevičius.

Šiemet Pabaltiečių komi
tetui vadovauja latviai, to
dėl salėje minėjimui vado
vą va jų sekretorius Guntis 
Strikis. Įnešus JAV ir trijų 
Pabaltijo kraštų vėliavas, 
invokaciją sukalbėjo šv. 
Povilo latvių ev. liuteronių 
bažnyčios klebonas Valteris 
Liventals. Amerikos Himną 
sugiedojo Pranas Zaranka. 
Jam akompanavo Rimas 
Kasputis. Įžanginį žodį pa
sakė Pabaltiečių komiteto 
pirm. Juris Ozols. Pagrindi
nę kalbą JAV kongresma
nas Marvin Esch.

Michigano gubernatoriaus 
Milliken proklamaciją per
skaitė latvaitė Ilze Lenšs. 
Estas bas-baritonas Rai- 
mond Tralia padainavo dvi 
dainas. Ir kartu su sopranu 
Malio Magi jos sukompo
nuotą Reųuiem.

Detroito burmistro Cole- 
man Young rezoliuciją per
skaitė Stefutė Brizgvtė. 
Latvių vaikų muzikalinis 
ansamblis ’Kokletaja’, va
dovaujamas Gunars Ejups 
— 5 mergaitės ir du berniu
kai kanklėmis paskambino. 
Jie susilaukė audringų ap
lodismentų, nes jų graži 
elgsena, amžius ir paskam
bintos dainelės publikai la
bai patiko.

Southfiedo burmistro 
prokomaciją perskaitė estė 
Malle Magi. Lietuvių mote
rų vokalinis ansamblis va
dovaujamas Stasio Sližio 
padainavo keletą dainų. An
samblis pasirodė kaip su
brendęs meno vienetas, o 
tautiniais rūbais pasipuošu
sios dainininkės susilaukė 
labai nuoširdžių komplimen
tų.

Programos vadovo per
skaityta rezoliucija visiems 
plojant vienbalsiai priimta. 
Minėjimas baigtas Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos Him
nais. Programos metu va
dovas išvardino ir visus ko
miteto narius ir dalyviai 
jiems smarkiai plojo. Lietu
vius komitete atstovauja 
Saulius Kaunelis ir Alfre
das Kulikauskas.

SLA 352 KUOPOS IŠVYKA
Birželio 13 d. surengta 

SLA 352 kuopos išvyka į 

Pilėnų stovyklavietę praėjo 
labai gražiai ir linksmai. 
Nežiūrint, kad tą dieną bu
vo ir kitų įvairių parengi
mų, bet žmonių užtektinai 
atvyko ir čia. Buvo ir tokie, 
kuri ir maudėsi gražiai 
įrengtame baseine. Išvyko
je atšvęstos "antaninės”. 
Kuopos pirmininkas Petras 
Januška pasveikino išvyko
je dalyvaujančius Antanus. 
Senas susivienijimo narys 
Feliksas Motuzas padekla
mavo Maironio eilėraštį: 
"Išnyksiu kaip dūmas".

Išvykos reikalus tvarkė 
ir dirbo kuopos valdyba: 
Petras ir Birutė Januškos, 
Birutę Januškaitė, Petras 
Dalinis, Mykolas Balčiūnas, 
Elžbieta Jodinskienė, Anta
nas Grinius, Bronius Burba, 
talkininkaujant Petrei Juš
kienei, Marijai Žilinskienei 
ir Jadvygai Grinienei.

DLO CENTRAS 
PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS

Adv. Rimas Sakis — pir
mininkas, Elžbieta Paura- 
žienė, dr. Algis Barauskas, 
inž. Saulius Kaunelis ir dr. 
Kęstutis Keblys — vicepir
mininkai. Stasys šimoliū- 
nas — sekretorius, Antanas 
Sukauskas — iždininkas, 
Alfredas Kulikauskas — at
stovas Pabaltiečių komite
te, Bernardas Brizgys — in
formacijai ir Jonas Maršal- 
kovičius — narys. Revizi
jos komisija sudaro: Juozas 
Leščinskas.

★
• Rasa Joana Baužaitė 

š. m. birželio 12 d. baigė 
Lamphere High School la
bai gerai su įvairiais gar
bės atžymėjimais, kaip As
sociation of Phi Beta Kap- 
pa, National Honor Associa
tion ir kitais. Be to, virš 10 
metų lankė dar baleto mo
kyklą ir akademiją. Nekar
tą su akademija dalyvavo 
baleto pastatymuose, ir čia 
ji buvo gerai vertinama. 
1974 m. gruodžio mėn. 1 d. 
ALT S-gos Detroito skyriui 
švenčiant 25 metų sukaktį, 
Rasa šoko baletą meninėje 
dalyje.

Dabar ji jau yra priimta 
į Michigano Universitetą 
Ann Arbom, Mich. Ji ren
giasi studijoms į architek
tūros šaką. (jš)

MOKSLO METU 
UŽBAIGIMAS

Gegužės 23 d. Lietuvių 
Kultūros Centre buvo nepa
prasta šventė — žiburio li
tuanistinių mokyklų mokslo 
metų užbaigimo iškilmės. 
Aukšt. mokykla išleido pir
mąją laidą. Iškilmės pradė
tos vėliavų pakėlimu. Vėlia
vas pakėlė abiturentės Rita 
Neverauskaitė ir Asta Še
petytė, bei vienuolikto sky
riaus mok. Kristina Janku
tė, Taura Zarankaitė, Vir
gis Kasputis ir Elegijus Lė- 
lis. Vėliavų pakėlimo metu 
sugiedotas Lietuvos himnas 
ir prie lietuviškojo kryžiaus 
padėtos gėlės. Iškilmingų 
mišių metu giesmes giedo-

A. Laikūnas kalbasi su P. Druskių ir V. Staškum.
J. Gaižučio nuotr.

jo mokiniai ir visa bažny
čia, vargonais palydėjo Ele
na Mykolaitienė. Iškilmėms 
pritaikintą pamokslą pasa
kė mokyklos kapelionas — 
Dievo Apvaizdos parapijos 
klebonas kun. Viktoras 
Kriščiunevičius.

Salėje iškilmes pradėjo 
mokyklos vedėjas mok. Pra
nas Zaranka. Sceną puošė 
mokyklos ženklas ir užra
šas: Tegu meilė Lietuvos, 
dega mūsų širdyse. Vedėjas 
pabrėžė lietuviško žodžio 
svarbą svetur gimusiems 
lietuviukams ir tas pastan
gas tėvų, mokytojų ir vai
kų, mokantis lituanistinėje 
mokykloje. Jis pabrėžė, kad-, 
mokyklų darbą stipriai re
mia LB, tėvų komitetas, at
skiros organizacijos ir pa
vieniai asmenys. Jis ypač 
džiaugėsi, kad pagaliau De
troite pralaužti pirmieji le
dai ir išleidžiama pirmoji 
dvylika skyrių baigusių lai
da.

Po jo kalbos sekė moti
noms pagerbti vedėjo P. Za- 
rankos paruošta pynė "Li
teratūrinė puokštė motinai" 
— deklamavo, dainavo vi
si aukštesniosios mokyklos 
mokiniai, pasakotojos buvo 
abiturentės ir jos palvdėjo 
dainas Asta Šepetytė fleitų 
ir Rita Neverauskaitė pia
ninu. Į pynę buvo įjungtos 
kanklininkės: Asta Šepety
tėj Kristina Veselkaitė, 
prieš keletą metų baigusi 
žiburio mokyklą, Loreta ir 
Laima Sveraitės ir Rasa 
Veselkaitė ir pianistas Vi
das Neverauskas. Tai buvo 
graži dovana gausiai susi
rinkusioms motinoms.

Apie abiturentės Ritą Ne- 
verauskaitę ir Astą Šepety
tę papasakojo vedėjas Pra
nas Zaranka. Jos yra labai 
geros mokinės angliškoje ir 
lituanistinėje mokyklose. 
Abi už istorines temas va
sario 16-tą dieną laimėjo 
LšST C V pirm. Vinco Ta
mošiūno skelbtų varžybų 
pirmąsias premijas. Joms 
atestatus įteikė ir LB švie
timo tarybos pirmininko 
laišką perskaitė LB Michi
gano Apygardos pirminin
kas Algis Rugienius.

LB Detroito apylinkės 
pirm. Jaunius Gilvydis abi- 
turentes, visus mokinius, 
vedėją, mokytojus ir tėvus 
pasveikino LB vardu ir dė
kojo už tą didelį darbą, ku
rį atlieka skiepydami jau
nas širdis Lietuvos meilei.

Visi aukštesniosios mokyk
los mokiniai apdovanoti 
knygomis, kurių dalį nupir
ko LB, dalį mokytojas Jo
nas Kriščiūnas, Religinės 
šalpos skyrius ir Vincas 
Tamošiūnas.

Mokyklos vedėjas norėda
mas, kad aukštesnioji mo
kykla turėtų savo tradici
jas, suprojektavo raktą, ku
rį padarė mokyklos rėmėjas 
Leonas Petronis savo dirb
tuvėse. Raktas poros pėdų 
ilgio, turi mokyklos ženklą, 
mokyklos vardą ir pirmo
sios laidos abiturenčių var
dus. Kiekvienais metais 
abiturientų vardai bus įgra- 
viruojami. Raktą įteikė abi
turientėms ir jos jį perdavė 
vienuolikto sk. atstovams 
Taurai Zarankaitei ir Aliu
kui Lėliui, šie jį vėl perda
vė mokyklos vedėjui, kad 
saugotų iki rudens. Petro
niai yra dideli mokyklos rė
mėjai.

Abiturientės apdovanojo 
visus klasės mokytojus ir 
vedėją gražiomis dovanomis 
ir Ritą Neverauskaitė abi
turienčių vardu pasakė jau
trų žodį. Ji ragino visus lan
kyti aukštesniąją Mokyklą.

Aštunto sk. mokiniai iš
pildė klasės mokytojos Ma
rijos Jankauskienės paruoš
tą pynę. Skyrių mokytojai 
supažindino su geraisiais 
mokiniais, kurie buvo apdo
vanoti knygomis: Merkytė 
Kristutė ir Viskantas Vytu- 
lis 1-mo sk., Gilvydis Rim
vydas ir Algis Rūdis 2ro 
sk., Gražulytė Laura ir Li
nas Udrys 3-čio sk., čer- 
nauskaitė Gailutė ir šepetys 
Mandvydas 4-to sk. Gilvy- 
dytė Lidija ir Petrulytė Da
nutė 5-to sk., Dovainis Pau
lius ir Gilvydytė Danutė 6- 
to sk., Erlingytė Marytė ir 
Veselkaitė Rasa 7-to sk., 
Lėlytė Alma ir Palaikytė 
Liana 8-to sk.

Iškilmės baigtos daino
mis, kurias paruošė Rimas 
Kasputis ir Lietuvos himnu.

• Vlado Vailionio parti
zaninio romano "LIKIMO 
AUDROSE", vaizduojančio 
pilną Dzūkijos partizanų 
veiklą, knyga jau gaunama 
Chicagoje Vaznelių pregy- 
boje, 2501 W. 71 St. Paštu 
galima užsisakyti1 pas auto
rių: V. Vailionis, 244 Sun- 
nyside Avė., Munster, Ind. 
46321. Knygos popierius la
bai geras, 344 psl., kietais 
viršeliais. Kaina 7 dol.
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CLEVELANDE

U'
Aurelija Balašaitiene

Pavykusi reprezentacija ir 
viešosios bibliotekos

Š.m. birželio 5 d. popietę į 
Clevelando Centrinės viešo
sios Bibliotekos patalpas su
plaukė nemažas būrys lietu
vių iš visų Clevelando prie
miesčių, kas savo dalyvavi
mu pagerbtų Bicentennial 
šventės lietuvių komiteto pa 
stangas, demonstruojant lie
tuvių įnašą į vietos kultūrinį 
gyvenimą. Moderni 375 vie
tų bibliotekos auditorija bu
vo beveik pripildyta. Publi
koje buvo apie 15% ne lietu
vių kilmės asmenų.

Programą atidarė p. Nata- 
lia Bezugloff, Clevelando Bib 
liotekos Užsienio Literatū
ros Skyriaus viršininkė ir Bi 
centennial tautybių festiva
lio programų koordinatorė. 
Trumpu žodžiu pasveikinusi 
šventės dalyvius ir iniciato
rius, programos vadovavimą 
perleido Mildai Lenkauskie
nei, kuri, padėkos ženklan, 
įteikė bibliotekai Adomo Gal 
diko kūrinių knygą anglų kai 
ba, su tikslu ‘prisidėti prie 
Amerikos pasididžiavimo*.

Ryto Babicko vadovauja
mas vyrų oktetas, šaunus sa 
vo išvaizda ir darnus savo re 
pertuaro atlikimu, padaina
vo šešias dainas. Deja, atsi
žvelgiant į tai, kad ilgokoje 
programoje norėta parodyti - 
bendrą lietuvių kultūrinio 
įnašo vaizdą, repertuaras bu 
vo per ilgas ir sudarė pilnu
tinio koncerto įspūdį.

Dr. Viktoras Stankus sa
vo trumpame žodyje tema 
‘Lietuva ir vakarų civilizaci
ja’ iškėlė mūsų retai tepabrė 
žiamus istorinius faktus, ypa 
tingai civilinės teisės srityje 
1529,1566 ir 1588 metais iš
leisti Lietuvos Statutai buvo 
pirmieji Europos Žemyne 
teisės sukodifikavimo doku
mentai po Justiniano penk
tame šimtmetyje sukodifi- 
kuotų įstatymų. Įdomus fak

tas, kad statutai, apsprendę 
socialines, teisines, mokslo 
ir asmenines laisves, pirmą 
kartą teisės istorijoje įvedė 
garsiąją ‘habeas corpus’ pri
vilegiją, kurią žymiai vėliau, 
beveik po 250 metų, įsivedė 
anglai. Dr. Stankus pabrėžė 
Vilniaus akademijos pionie
rišką darbą mokytojų paruo
šimo srityje.

Dr. prof. John F. Cadzow, 
savo lietuviška veikla plačiai

Prof. A. Klimas ir prof. J. Cadzew prie vienos vitrinos 
koje.

Prie birutininkių rūpesčiu paruošto vaišių stalo. Iš kairės: pirm. V. Nagevičienė, Jarašū- 
nienė, Budrienė, Stasienė.

pažįstamas mūsų visuome
nei, kalbėjo apie lietuvių įna
šą į Amerikos istoriją, taip 
pat iškeldamas eilę įdomių, 
mums mažai težinomų istori
nių faktų apie pirmuosius lie 
tuvius imigrantus: pirmasis 
kunigas Pennsylvanijos vals 
tijoje, Galicinas, pirmas 
aukšto mokslo institucijos

dekanas Aleksandras Kur
šius New Yorke, ir eilę kitų. 
Paminėjęs mūsų operos dvi
dešimtmetį Chicagoje, išvar
dino visą eilę mūsų muziki
nių vienetų. Lietuviškų pa
rapijų, vidurinio ir aukštojo 
mokslo institucijų steigimas, 
gausi spauda, kurios tarpe 
net trys dienraščiai, iškelia

V

lietuvių kultūrinį įnašą virš 
ištisos eilės kitų, skaičiumi 
gausingesnįu, tautybių. Po 
prof. Cadzow sekė Clevelan
de jau gerai pažįstamos, kad 
ir dar labai jaunas ‘Nerijos’ 
mergaičių choras, vadovau
jamas Ritos Čyvaitės. Jau
nos, patrauklios, tautiniais 
drabužiais pasipuošusios, su 
savo talentinga vadove mer
gaitės padainavo šešias skir
tingų žanrų dainas. Nežiū
rint jų puikaus pasirodymo, 
ir Nerija galėjo savo dainų 
skaičių sumažinti.

Toliau sekė prof. dr. Rim
vydo Šilbajorio paskaita te-

Clevelando centrinėje bibliote- 
V. Bacevičiaus nuotraukos 

ma ‘Lietuviai poetai tremty
je’. Paskaita pasižymėjo 
jam charakterigu kondensuo 
tu stiliumi, rafinuotu žodynu 
ir originalia analize. Tačiau 
tenka apgailestauti, kad, 
pradėdamas nuo mūsų aukš
tai vertinamo Bernardo Braz 
džionio, dr. Šilbajoris mūsų 
didįjį poetą nuvertino, mono
toniškai skaitydamas savo 
pasirinktai temai palankias 
citatas, bandydamas įrodyti, 
kad Brazdžionis ‘nesupratęs 
gilios praradimo problemos, 
verkiąs, kaip vaikas prara
dęs namus, ir nežinąs, ko
dėl ...’ Prelegentas iškelia 
Nyką Nyliūną, kuris ‘radęs 
kalbą, pasižyminčią giliu isto 
rijos pajautimu ta prasme, 
kad jis pripažįstąs, jog žmo
nijos istorija esanti tik ištisa 
katastrofų grandinė. Ypatin 
go įvertinimo susilaukė Algi 
mantas Mackus, ‘gyvenęs gi
liame pasipiktinime -- mirtis 
esanti vienintelė realybė, 
karsto šalčio pajautimas’. 
Jis suradęs kalbą, kuri esan
ti glaudžiame sąlytyje su ka- 
tastrofiškumo dimensijomis. 
Henrikas Radauskas naudo- 
jąs filosofiją visuose žmogiš
kojo išgyvenimo aspektuose 
poeziją pavesdamas į meniš
ką esamę, pilną klasikinio, 
žiauraus grožio ... Ir taip 
priešpastatydamas tarptau
tinį liberalizmą tradicinėms 
lietuviškosioms vertybėms, 
prelegentas imponavo savo 
paskaita svetimtaučiams, ta
čiau toji paskaita tiek savo 
turiniu, tiek išvadomis liko 
svetima daugumai klausyto-

(Nukelta į 14 psl.)

Parodos rengėjai ir programos atlikėjai. Iš kairės: prof. J. Cadzew, I. Bublienė, R. Ba
bickas, bibliotekos vedėja Mrs. N. Bezualoff, J. Stempužis, prof. R. Šilbajoris, dr. V. Stankus ir 
LB apyL pirm. J. Malskis.

Viena iš vitrinų skoningai papuošta lietuviškais rankdarbiais 
Clevelando centrinėje bibliotekoje.
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Dalis publikos bibliotekos auditorijoje klausosi atliekamos programos.

Floridos Miami mieste buvo surengta tautybių lėlių paroda 
JAV Bicentennial sukakčiai atžymėti. Ypatingai žiūrovų dėmesį 
patraukė lietuviškų lėlių stalas. Nuotraukoje šio lietuviško pasi
rodymo rengėjos I. Andrijauskaitė, Ona Žilienė ir S. Zigman- 
tienė bei dalis lėlių.

CLEVELANDE
(Atkelta iš 13 psl.) 

jų, kurie lietuviškąsias ver
tybes atstovauja ir gerbia.

Po paskaitos Milda Len
kauskienė supažindino audi
toriją su Vilniaus įkūrimo le
genda. Leganda buvo prista 
tyta patraukliai ir įdomiai. 
Po to, užgęsinus šviesas, sce 
nos ekrane pasirodė lėtai kei 
čiamos Vilniaus vaizdu skaid 
rėš. Radijo Valandėlės vedė 
jas Juozas Stempužis ėmė 
skaityti lietuviškai ištrauką 
iš Balio Sruogos raštu ... Il
gais protarpiais kaitaliojosi 
skaidrės su nunuogintos Vil
niaus Katedros paveikslu, Bi 
rute, Kęstučiu, Vytautu Di
džiuoju ... 0 skaitymo turiny 
je Gediminas, krivaičiai, Liz
deika - vedė ilgus pokalbius. 
Skaitymas truko virš 15 mi
nučių - ilgiausia progaramos 
dalis ... Išvaragusi publika 
jau tinkamai nepajėgė įver
tinti Grandinėlės šokėjų pui
kiai pašoktos Blezdingėlės ir 
Danutės Bankaitytės virtuo
ziško kanklių solo. Ir vėl į 
sceną įžygiavo vyrų oktetas 
su dar trimis dainomis. Į ga
lą prisijungė Nerija, ir visi 
drauge efektingai sudainavo 
pabaigai ‘This is my country’ 
Programa tęsėsi dvi valan
das. Po programos svečius 
atgaivino Clevelando biruti- 
ninkės, vadovaujamos V. Na 
gevičienės ir J. Budrienės, 
paruošusių puikias vaišes 
lietuviškais ornamentais iš- 
dekoruotoje priėmimų salė
je.

Reikia pripažinti, kad 
mūsų pasirodymas buvo pa
ruoštas gerai, sugebant per 
trumpą laiką duoti gan tiks
lų mūsųkultūrinės veiklos is
torinį vaizdą. Paskaitininkai 
be išimties kalbėjo trumpai 
ir savo kondensuotose pas
kaitose ne vien sugebėjo per 
duoti temų esmę, bet taip 
pat palaikyti klausytojų dė
mesį, jų neišvarginant. Atei 
tyje. mūsų muzikinių viene
tu vadovai tokiomis progo
mis, kad ir būdami vieni iš 
svarbiausių ir efektingiausių 
programų dalyvių, turėtų at
kreipti dėmesį į tą faktą, kad 
savo pasirodymu, nežiūrint 
kokio aukšto lygio jis bebū
tų, jie atstovauja tik vieną iš 
daugelio mūsų kultūrinio gy
venimo sričių. Todėl ir 
repertuaro kokybė, o ne kie-

kybė, turėtų būti lemiantis 
faktorius tokias programas 
sudarant. Programos vado
vė Milda Lenkauskienė savo 
uždavinį atliko santūriai ir 
skoningai.

Dėl laiko stokos, progra
mai užtrukus žymiai ilgiau 
negu numatyta, liko vos ke
letas minučių apžiūrėti ant
rame aukšte mūsų Bicen
tennial paroda. Ypatingai į 
akį metasi puikus Aleksand
ro Kuršiaus portretas, stra
tegiškai išstatytas pačiame 
centre su trumpu, labai vy
kusiai suredaguotu aprašy
mu. Lietuviškos operos vit
rina, kurioje patraukliai iš
statytos mūsų Metropolitan 
operos žvaigždžių nuotrau
kos, kaikurios programos, 
gaidų rankraštis, maloniai 
patraukia akį. Istorinis lan
gas labai įdomus savo me
džiaga: Tado Kosciuškos gy
venimo faktai, senos nuot
raukos ir t.t. Jaunimo litera 
tūros vitrina meniška ir turi
ninga. Gintaro dirbinių skry 
niai krinta mažesnis dėme
sys todėl, kad pasigendama 
stambesnių užrašų. Bendrai 
paėmus, rengėjų pastangos 
parodė įsijautimą į mūsų 
reikšmingus gyvenimo fak
tus ir sugebėjo juos pristaty 
ti plačiajai publikai.

Sekančia proga p. Natalia 
Bezugloff, su malonumu da
vusi pasikalbėjimą ‘Dirvai’, 
pasidžiaugė tiek mūsų prog
ramos puikiu pristatymu, 
tiek jos turiniu. Ji taip pa
reiškė susirūpinimą, kad lie
tuviškų knygų pareikalavi
mas esąs per mažas ir todėl 
ateityje gali būti prarastos 
mūsų knygų užpirkimui 
skirtos lėšos. Pastebėjusi, 
kad priemiesčiuose gyveną 
lietuviai gal ir nežino apie 
specialius bibliotekos patar
navimus, ji paprašė painfor
muoti Dirvos skaitytojus 
sekančiai:

1. Mieste lietuviška kny
gas galima užsakyti telefonu 
623-2825 ir jas po poros va
landų atsiimti prie specia
laus automobilistams skirto 
lango ant Rockwell Avenue. 
Knygas galima užsakyti ar
ba pagal autorių ir pavadini
mą, ar tik bendrai (penki 
naujausieji romanai, trys pe
riodiniai leidiniai, vaikų kny
gos ir t.t.).

2. Nesilankantieji mieste, 
gali per savo vietines viešą-

sias bibliotekas pareikalauti 
knygų iš centrinės bibliote
kos minėta tvarka. Tas pa
tarnavimas galioja ne vien 
Ohio valstybei, bet ir visam 
viešųjų bibliotekų tinklui. 
Pavyzdžiui, Floridoje gyve
ną lietuviai gali per keletą 
dienų gali gauti lietuviškas 
knygas iš Clevelando.

3. Knygos yra pristato
mos ligoniams ligoninėse, 
prieglaudose, sveikatos na
muose, skambinant telefonu 
623-2952.

Būtų pravartu, kad lietu
viai, mylį lietuvišką knygą, 
tomis paslaugomis pasinau
dotų, tuo labiau, kad jos nie
ko nekainuoja.

HOUSE FOR SALE
Marcella Rd. 3 bedrooms, 

large lot, near Our Lady Of 
Perpetual Help Church and 
Lithuanian Home. Broker. 
Call: 481-8442. (25-27)

FLORIDA

TAUTOS NELAIMIŲ 
MINĖJIMAS

Birželio mėn. 5 d. Palm 
Beach Lietuvių Klubo su
sirinkime trumpa įspūdin
ga programa buvo prisimin
ta Lietuvos okupacijos ir 
didžiųjų trėmimų liūdna su
kaktis.

Klubo pirmininkas J. 
Daugėla jautriu žodžiu nu
sakė šių istorinių įvykių 
tragiškąją dalią ir pabrėžė 
dar vis ne tik tebegrosian
tį, bet nuolat didėjantį ko

Šiomis dienomis iš Juno Beach Floridos į Kanadą nuolati
niam gyvenimui išsikėlė Loreta Dirsytė ir Ema Dirsienė. Palm 
Beach Lietuvių Klubas joms surengė gražias išleistuves. Klubo 
narės A. Garmienė ir O. Juozaitienė (dešinėje) įteikia klubo 
narių vardu dovanas.

munizmo pavojų laisvajam 
pasauliui. Solistė J. Daugė
lienė pagiedojusi himnus, 
pravedė tautos giesmę žu
vusiųjų atminimui.

Po minėjimo buvo su
rengti bendri visų svečių 
pietūs, kurių parengimu rū
pinosi klubo valdybos na
rės A. Garmienė ir O. Juo
zaitienė.

Pietų metu buvo atsisvei
kinta su klubo narėmis Ema 
Dirsiene ir Loreta Dirsyte, 
kurios, išgyvenusios net ke
turis metus Juno Beach, ap
sisprendė vėl grįžti atgal į 
šaltąją Kanadą.

Tiek Dirsienė, tiek Dir
sytė buvo aktyvios klubo 
narės, abidvi labai daug pri
sidėjo prie Juno Beach lie
tuvių visuomeninio gyveni
mo ir savo visada draugiš
ka ir pakilia nuotaika įsigi
jo labai daug širdingų drau
gų. Palm Beach Lietuvių 
Klubo nariai tikrai dar ilgai 
labai širdingai gailėsis ne
tekę tokių vispusiškai nau
dingų savo narių.

L. Dirsytė Floridoje už
baigė gimnazijos mokslus ir 
pilnai pasirengė akademi
nėms studijoms, kurias ma
no tęsti Kanadoje. Reikia 
manyti, kad Kanadoje jai 
susidarys daug geresnės są
lygos įsijungti ir į lietuvių 
akademikų tautinę veiklą. 
Abiems išvykstančioms klu
bo valdyba įteikė po dova
nėlę ir atitinkamą adresą.

šiame parengime be klu
bo narių dalyvavo dar ir 
daug svečių — atostogau
tojų, jų tarpe buvo mato
mi ir Oniūnai, kurie vos tik 

štomis dienomis persikėlė iš 
New Yorko į Floridą nuola- 
tinam apsigyvenimui.

Sekančią dieną vietinėje 
šventovėje buvo iškilmingos 
pamaldos, kurias atlaikė ir 
pamokslą pasakė kun. A. 
Senkus. (dg)

FLORIDOS LIETUVIŲ 
SUVAŽIAVIMAS — 

SVARSTYBOS
Dauguma lietuvių trokš

ta tarporganizacinių ir 
tarpasmeninių nedarnumų 
apsiraminimo, kad galėtu
me susikaupti pagrindinei 
išeivijos misijai — Lietuvos 
laisvei. Yra pagrindo daleis- 
ti, kad Floridoje esama di
desnio nuošimčio visuome
niniai ir asmeniniai subren
dusių lietuvių. Todėl jiems 
tiktų pirmiesiems bandyti 
surasti jei ne bendra kalba, 
tai bent jau pagrindus ben
driems darbams.

Todėl Fort Myers Lietu
vos Laisvės Forumas ėmėsi 
iniciatyvos sukviesti Flori
dos lietuvių patriotų, mote
rų ir vyrų, suvažiavimą — 
svarstybas, š. m. liepos 25 
d., sekmadieni nuo 9:30 vai. 
ryto iki 5 vai. vakaro.

Suvažiavimas įvyks Fort 
Myers mieste, Holiday Inn 
restorane, 2066 West First 
St., tel. (813) 334-2123. Jis 
yra ant pietinio (kairiojo) 
Caloosahatchee upės kran
to, du blokai i vakarus nuo 
pagrindinio U. S. 41 kelio, 
arba 80-jo kelio tęsinyje į 
vakarus už 41-jo kelio.

Kviečiamas ne organiza
cijų atstovų, bet taika lie
tuviškoje šeimoje besisielo
jančių visų visuomenininkų 
— buvusių, dabartinių ir 
būsimų — suvažiavimas. 
Neturint visų adresų, asme
niniai kvietimai nebus siun
tinėjami.

Teirautis: Lietuvos Lais
vės Forumas, Rt. 17 Box 
95, Fort Myers, Fla. 33905. 
arba telefonu (813) 694- 
5779 ir 332-2951.

PRESS MECHANIC^
For Can Manufacturing Facillty. Ex- 
perienced required on doublr and 
'inultiple die preaaea.
Pleaasnl rural aurrondinga out "idr 
of Detroit, Mich. Wage« c<mmen«ur- 
ate with experience A ability.

diversified'packages

730 labell St.
Howell, Mich. 48843 

517-546-6350
(24-28)
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Clevelande birželio 13 d. lietuvišką šeimą sukūrė Viktoras 
Laniauskas su Dalia Juodėnaite. Nuotraukoje jaunieji po su
tuoktuvių su tėvais ir palyda. Iš kairės: S. ir S. Laniauskai, 
jaunieji Viktoras ir Dalia Laniauskai, jaunosios močiutė A. 
Mockapetrienė, M. Laniauskas, J. Petraitytė ir B. ir E. Juodėnai. 

V. Bacevičiaus nuotr.

• Kar. A. Juozapavičiaus 
šaulių kuopos gegužinė 
įvyks birželio 27 d. 2 vai. 
p. p. Beachland Park, Nauj. 
parapijos rajone. Veiks bu
fetas ir baras. Bus vertinga 
loterija. Visi maloniai kvie
čiami atsilankyti ir gražiai 
praleisti sekmadienio po
pietę.

• Vincas Juodvalkis, iš 
Yucaipa, Calif., buvo atskri
dęs į Clevelandą ir viešėjo 
pas sūnų ir dukterų. Ta pa-

Mirga Bankaitytė

Elena Muliolytė

I

Paskutinis atsisveikinimas su a. a. v. Valdukaičiu. Gėlę 
ant karsto deda duktė J. Kijauskienė. Toliau stovi žmona, duktė 
ir sūnus. y Bacevičiaus nuotr.

KANKLIŲ MUZIKOS 
REČITALIS

Onos Mikulskienės Kank
lių Muzikos Studijos moki
nių metinis rečitalis įvyks 
š. m. birželio mėnesio 27 d., 
sekmadienį, 5 vai. p. p. Lie
tuvių Namų didžiojoje sa
lėje.

Rečitalyje pasirodys dvi 
absolventės: Mirga Bankai
tytė ir Elena Muliolytė. 

. Taip pat, savo pažangumą 
kankliavimo mene parodys 
septynios šios studijos stu
dentės. vienos pradedančios, 
kitos jau sekančiais metais 
baigsiančios.

Po programos, studenčių 
mamytės ruošia skanių py
ragaičių vaišes su kavute.

Kviečiami visi Tėvynę 
mylį ir mūsų tautinę muzi
ką vertiną lietuviai. Ateiki
te. Pasigrožėkite mūsų tau
tine muzika ir jaunučiais 
talentais, tą muziką karštai 
pamilusiais. Už įėjimą mo
kėti nereikia.

čja proga aplankė savo bi
čiulius clevelandiečius. Pra
eitą pirmadienį išskrido at
gal j Kaliforniją.

• A. Zaparackui remti į 
kongresą Clevelande susior
ganizavo komitetas į kurį 
įeina: R. Babickas, I. Bub
lienė, L. Johansonas, A. 
Rukšėnas ir dr. V. Stankus. 
Asmenys, norį skirti auką, 
prašom įteikti vienam šių 
asmenų.

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinia apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036 
CLEVELAND, OHIO 44114

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 Lakevood, Ohio

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnus Wil!iam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.

Liucija Vasiliauskaitė ir Kęstutis Tamošiūnas, birželio 12 d. 
susituokę Clevelande, pokylyje piauna vestuvinį raguolį.

V. Bacevičiaus nuotr.

• Blossom Music Center 
speciali programa ”1776 iki 
Blossom” bus perduota lie
pos 3 d. 7 v. v. per TV 3 
kanalą. Tom T. Hali bus 
specialus svečias šioje pro
gramoje.

TV šiai programai filma- 
. vo ištisus metus ir žiūrovai 

matys dirigentą Lorin Maa- 
zel, Barry Manilow, Tony 
Bennett, Hellen Reddy ir ki
tas garsenybes.

Džazo segmentas šiai pro
gramai specialiai buvo fil
muotas New Orleane. Taip 
pat dalyvauja Karamu dai
nininkai/

Nepraleiskite progos pa
matyt’ šią programą.

• DLK Birutės draugijos 
padėkoje (Dirva Nr. 25), 
prisidėjusioms moterims 
prie vaišių organizavimo 
bibliotekos parodoje;ne vi
sos buvo birutietės.

• Papildykite savo turi
mą ligoninės draudimą ne
brangiu Statė Farm svei
katos draudimu, kuris ligos 
atveju, jums mokės iki $30 
per dieną padengti bet ko
kias išlaidas. Pilnam drau
dimo patarnavimui kreip
kitės pas Kęstutį Gaidžiū- 
ną, telef. 289-2128.

BAISŲJĮ BIRŽELI 
MININT

1940 ir 1941 metų birželio 
mėnesius kasmet minime su 
širdgėla kaip nelaimingiau
sius ir juodžiausius Lietu
vos istorijos įvykius. Tačiau 
vien nostalgijos ir verkšle
nimo aktų negana. Laisvėje 
esančių lietuvių misija yra 
skelbti visai žmonijai apie 
nuožmaus okupanto atneš
tas nekaltiems žmonėms ne
laimes ir kančias. Tuo pačiu 
priminti pavergėjui, kad 
mes NEPAMIRŠTAME IR 
NIEKADA NEPAMIRŠI
ME to, kas įvyko anais bir
želio mėnesiais.
* Vienas iš veikliausių šios 
misijos vykdytojų yra 
VLIKas. Savo leidiniais, ra
dijo transliacijomis, nuola
tine kitų tautų vyriausybių 
informacija VLIKas nelei
džia pamiršti mūsų tautai 
padarytų skriaudų. VLIKo 
darbus lėšomis remia ir įga
lina Lietuvos Išlaisvinimo 
Tautos Fondas. Aukas Tau
tos Fondui renka visose lie
tuvių kolonijose paskirti 
įgaliotiniai. Clevelande tas 
pareigas eina Henrikas 
Idzelis (1081 E. 176, Cleve
land, Ohio 44110, telef. 
481-5183) ir jo talkininkai: 
dr. Viktoras Stankus, Ignas 
Gatautis, Romas Bridžius, 
Antanas Styra, Viktoras 
Palūnas ir Mykolas Smels- 
torius.

Birželio mėnuo skiriamas 
rinkti aukoms Tautos Fon
dui. Būkime dosnūs, nes tat 
būtų tinkamiausias ir pras
mingiausias būdas nelai
mingajam birželiui pami
nėti.

• Jaunimo reikalais rū
pintis LB Clevelando Apy
linkės valdyba pakvietė Li
ną Staškūną, kuris valdybos 
rinkimuose buvo pirmuoju 
kandidatu į valdybą.



DIRVA
ATITAISYMAS

V. Abraičio padėkoje 
(Dirva nr. 25, 6 psl.) pir
moje skiltyje 7-ta eilutė iš 
apačios taisant korektūrą, 
pakeista eilute iš kito 
straipsnio, tad tapo nesu
prantamas sakinys. Turėjo 
būti "... B. A. Zostautaitės- 
Tuck skoningą asmenišką 
dovaną. Džiaugiuosi, kad 
šia proga rengėjai nepamir
šo visų dalyvių vardu pri
siminti ir Dirvos 6O-ties me
tų sukakties su 200 dolerių 
auka.”

Per klaidą jdėtoji eilutė 
"nors Maskvoj, sulipdė 
tvir-” priklauso straipsniui 
"Raudonųjų melo įžūlumas” 
(3 psl.).

• J. Rajeckas, Lietuvos 
Atstovas Washingtone, pa
guldytas ligoninėn. Jo žmo
na, kuriai padaryta plaučiu 
operacija, jau nuo seniau 
guli ligoninėje. Atstovybės 
visus reikalus tvarko dr. S. 
A. Bačkis.

• Pranas Bastys, Dirvos • J. Balbatas, gyv. Cleve- 
bendradarbis Toronte, po landė, atnaujindamas pre- 
automobilio katastrofos grį- numeratą, Dirvos atsistaty- 
žo iš ligoninės ir palengva, mui paremti atsiuntė auką 
taisosi. 50 dol. Ačiū.

Tauriam Lietuviui,

A. A.

PRANUI NARVYDUI

mirus, sūnums ALGIRDUI ir VYTAU* 

TUI, broliui JONUI ir visiems artimie

siems gilią užuojautą reiškia

Stella ir Vytautas 
A b r a i č i a i

A. A.

VLADUI MICKŪNUI

mirus, našlei ADELEI MICKŪNIE- 

NEI, sūnums ČESLOVUI, RIMUI ir 

ALMIUI bei jų šeimoms nuoširdžią 

užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Adolfas Kišonis 
ir šeima

• Dirvos novelės konkur
sui gautos dar šios novelės: 
Epušės ”Gegutė”, Adomo
Adomaičio ” Adomo žaizda”, 
Bijūno "Grįžimas”, Prūsų 
kovotojo "Dvidešimt ojo am
žiaus smūgis”.

• Saulius Siemaška, iš 
New Yorko, baigė West 
Point karo mokyklą leite
nanto laipsniu ir gavo ba
kalauro diplomą inžinieri- 
joje. šią mokyklą yra baigę 
Eisenhoweris, MacArthur, 
Patton ir kiti žymūs ameri
kiečių generolai. Po atosto
gų lt. S. Siemaška tarnybai 
vyks j Vokietiją.

• Aleksandras Karolius 
Kuršius buvo pirmasis New 
Yorko mokytojas ir gydy
tojas. Tai buvo prieš 400 
metų. Liepos 4 New Yorko 
Altos pastangomis bus ati
dengta memorialinė lenta 
prie namo, kur jis dirbo. 
Prie to namo bus ir lietuvių 
pasirodymo vieta. Ten šoks 
tautinius šokius.

• Rūta Radžiūnaitė ir Da
na černiūtė. Omahos lietu
vių kolonijoje žinomų akty
vių šeimų Stasio ir Marijos 
Radžiūnų, Jurgio ir Onos 
Černių dukterys, šį pavasarį 
aukščiausiai pažymiais bai
gė katalikišką Daniel Gross 
aukštesniąją mokyklą ir įsi
registravo į universitetus 
siekti specialybių. Radžiū
naitė studijuos kompiuterių 
mokslus Nebraskos univer
sitete Lincolne. Kolonijoje 
priklauso skautėms, tauti
nių šokių graupei ir studen
tų klubui, černiūtė studi
juos Nebraskos universite
te Omahoje. Mokslui skiria 
daug laiko, skaito knygas. 
Mėgsta jaunimą i rdėl to 
laike studijų apsispręs būti 
mokytoja ar vaikų gailes
tingąja seserimi.

• Kun. J. Bakšys, Roches
ter, N. Y., Dirvos atsistaty
mui paremti atsiuntė 30 
dol. Ačiū.

• A. Stukas, Elizabeth,
N. J., atnaujindamas prenu
meratą, Dirvos asistatymui 
atsiuntė 17 dol. Ačiū.

• Teodora ir Aleksas Ko- 
jelevičiai, Kanados lietuviai 
ūkininkai, paaukojo 100,000 
dol. Kanados Lietuvių Fon
dui.

• VI. Skridulaitis, gyv. 
Naujoje Zelandijoje, atnau
jindamas prenumeratą, Dir
vai paremti atsiuntė auką 
1.2 dol. Ačiū.

• Dr. Kęstutis Valiūnas,
Vliko pirmininkas, gegužės 
31 d. turėjo ilgesnį pasikal
bėjimą su Ukrainos egzilų 
atstovais: Jaroslav Stetzko, 
egzilyje buvusiu ministeriu 
pirmininku, ir Anatolij 
Bendriy, Ukrainos informa
cijų centro Washingtone 
pirmininku. Pasikalbėjimas 
buvo atviras ir nuoširdus. 
Sutarta š. m. spalio mėnesį 
New Yorke turėti lietuvių- 
ukrainiečių atstovų konfe
renciją. E.

. • Kęstutis K. Miklas, bir
želio 5 įvykusioje UBA- 
BATUNo metinėje konfe
rencijoje išrinktas pirmi
ninku. Jo pavaduotoju iš
rinktas latvis Ints Rupners, 
o finansų reikalams estas 
Rein Virkmaa. Iš lietuvių 
į direktoriatą išrinkta He- 
len Kulber ir Kristina No- 
meikaitė, o antrininkais — 
Donatas Banaitis, Dalia 
Bulgarytė ir Jonas Kliveč- 
ka. Kontrolės komisijoj lie
tuviams atstovauja kun. 
Barnabas Mikalauskas, O. 
F.M. šiai konferencijai pir
mininkavo prel. Jonas Bal- 
kūnas. Konferencijos metu 
buvo taip pat paminėta ir 
BATUNo 10 metų veiklos 
sukaktis. Kalbas pasakė 
Lietuvos generalinis konsu
las A. Simutis, Simas Ku
dirka ir visa eilė kitų. Gau
ta daug sveikinimų. Sveiki
no Lietuvos diplomatijos 
šefas St. Lozoraitis, Vliko 
pirmininkas dr. K. Valiū
nas, pabaltiečių diplomatai 
ir eilė organizacijų.

DALYVAUKIME LIEPOS 
4 D. PAMALDOSE 

WASHINGTONE

Washingtone, Nekalto 
Prasidėjimo šventovėje, kur 
yra ir šiluvo Marijos 
koplyčia, sekmadienį, liepos 
4 d., lietuviai kviečiami kuo 
gausingiau dalyvauti ypa
tingose pamaldose, minint 
JAV 200 metų sukaktį, šv. 
Mišios tą dieną prasidės 
1:30 vai. p. p.

Po mišių, 2:45 vai. p. p. 
prie Šiluvos koplyčios bus 
giedama lietuviškai šv. 
Mergelės Marijos litanija, 
ir giesmė, "Marija, Marija".

Nuo 3:30 iki 4:30 p. p. 
visų tautybių atstovai su
sirinks dar kartą pagrindi- 
nėn šventovėn, kur planuo
jamas ypatingas Padėkos 
bei Pasiaukojimo Aktas.

Lietuvių dalyvavimą šio
se apeigose koordinuoja 
Lietuvos Vyčių Washingto- 
no kuopos pirmininkė Eva 
Migonis, tel. 202-298-6605, 
ir Ateitininkų Sendraugių 
Sąjungos vicepirmininkas 
Jonas Vaitkus telef. 301- 
577-8614.

• LMK Federacija užpra
šė šv. Mišias birželio 27 d. 
10 vai. Pranciškonų koply
čioje Brooklyne už vėlę Li- 
gijos Bieliukienės, mirusios 
prieš 10 metu. Po mišių bus 
trumpa akademija. Visi ma
loniai kviečiami dalyvauti.

• Edna Bražėnienė, Rt. 
17, Box 95, Fort Myers, Fla. 
33905 išlaikė nekilnojamo 
turto pardavėjos egzaminus 
ir gavo leidimą dirbti toj 
srityje. Ji mielai padeda no
rintiems įsigyti nuosavybę 
Floridoje.

AUKOS DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
V. Besperaitis, Cleveland 7.00
J. Jankus, Cleveland .... 2.00
E. Litvinas, Chicago .... 5.00 
A. Aželis,

University Hts., Ohio .. 7.00 
O. Kajeckienė,

Washington ...................5.00
J. Paršeliūnas,

Brampton, Ont................. 7.00
M. Biliūnas,

Centerville, Mass......... 2.00
V. Vaitkevičienė, Chicago 7.00
J. Andrašiūnas, Chicago 2.00
W. Dautartas,

Wickliffe, Ohio...............3.00
V. Mackus, Chicago .... 7.00
R. Jasiūnaitė,

Evanston, III.....................2.Q0
D. Statkutė, Caracas .... 2.00
A. Karklius, Cleveland .. 7.00
K. Trimakas, Chicago .... 10.00
P. Mikšys,

Juno Beach, Fla..............3.00
A. Ambraziūnas, Parma 7.00 
P. Mockaitis, Chicago .... 3.00 
A. K. Gruzdys,

St. Petersburg, Fla........3.00
S. Bajorinas,

Waterbury, Conn......... 5.00
A. Lagucki, Granada Hills 3.00
A. V. Ščiuka, Rochester 3.00
B. Zabiela,

Yarraville, Australija .. 5.60
S. Petrauskas,

Elizabeth, N. J...............7.00
J. Savickas, Chicago .... 2.00
A. Šova, Crown Point, Ind. 2.00
S. Lungys, Dearbon, Mi. 3.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

AUKOS DIRVOS 
ATSTATYMO 
FONDUI

Dirvos atstatymo fondui
aukojo:
P. A. Sutkai,

Homewood, III............ 100.00
A. Stukas,

Elizabeth, N. J........... 17.00
J. Bakšys,

Rochester, N. Y........... 30.00
R. Hennings,

Claremont, Ca............... 10.00
J. Balbatas, Cleveland 50.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

• Algis Zaparackas, Mi- 
chigano respublikonų parti
jos ketvirtasis vicepirmi
ninkas, ir 18-to distrikto 
kandidatas į JAV kongresą, 
dalyvaus respublikonų tau
tinėje konvencijoje Kansas 
City rugpiūčio 16-20 dieno
mis, kurioje bus išrinktas 
respublikonų kandidatas į 
prezidentus. Michigano res
publikonai birželio 12 d. 
savo konferencijoje Grand 
Rapids išrinko Algį būti at
sarginiu delegatu, pasiža
dėjusių remti prezidentą 
Fordą. Tai nemažas laimėji
mas lietuviui (ar tik nebus 
pirmas kartas, kai lietuvis 
pateko i tautinę demokratų 
ar respublikonų konvenci
ją?). (vn)

B. M. TARAŠKIENĖ, gyv. 
Wickliffe, Ohio, gavo diplomą 
Master of Art degree iš anglų 
kalbos Clevelando valst. uni
versitete. Studijas ji tęsė pen
ketą metų ir jai daug padėjo 
jos vyras Vincas, prižiūrėda
mas penkis mamžamečius sū
nus.

Sveikinam su atsiektu moks
le pasisekimu.

SEWER 
Immediate need for a sewer in our 
Awning Dept. Individual should be 
familar with industrial sewing opera- 
tion. Experience A plūs. Būt not re- 
quired. Hourly rate plūs fringe beiv 
efils. Call Personnel Department.

THE ASTRUP CO. 
2937 We«t 25th Si.

Cleveland, Ohio 
216-696-2800 

Eaual Opportunity Employer M/F 
(22-20

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED* NURSES 

45 bed privalė hospital. Northeast 
Georgią.
Charge nurses and rotating relief 
nurses. 3-11 and 11-7 shift charge 
nurse. 3-11 Emergency Room.
Salary commensurate wit>, experience 
nnd ability. Liberal personnel policies 
& fringe benefits.

Apply call or write 
R1DGECREST MEDICAL CENTER 

P. O. Box 3 76 
Clayton, Georgia 30525 
or Phone 404-782-4297 

(21-28)
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