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VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Respublikonų kandidatai šen. Robcrt Dole ir prez. Ford.

Respublikonų konvenciją 
Kansas City buvo daug įdo
miau steboti kaip demokra
tų New Yorke, nes ten nega
lėjai tikėtis jokios staigme
nos. Pas respublikonus bent 
iki antradienio vėlaus vaka
ro buvo jaučiamas įtempi
mas ir staigmenos galimu
mas. Tik po to, kai konven
cija 1,180 balsų prieš 1,069 ir 
10 susilaikius, atmetė Reaga 
no pusės pasiūlymą pakeisti 
taisykles tąja prasme, kad 
kandidatai į prazidentus dar 
prieš balsavimą už jų nomi
naciją turėtų paskelbti savo 
pasirinkimą į vicepreziden
to postą, Fordo persvara vi
siems paaiškėjo. ‘Ford’s 
bandwagon rolls on’ - skelbė 
trečiadienio ryto laikraščių 
antraštės.

Turbūt pačią geriausią kai 
bą konvencijoje pasakė John
B. Connaly, bet ji rado paly
ginti visai mažą atgarsį spau 
doje ir televizijoje. Kaip ir 
visos kitos kalbos. Vienoje 
savo kalbos vietoje jis kons
tatavo:

Penktosios lietuvių tautinių šokių šventės vyr. meno vadovybė Galina Gobienė.

‘Dar niekados, kai ameri- 
ka pradėjo vadovauti pasau
liui ir jausti už tai atsakomy
bę, nė viena partija neprašė 
tautos balsuoti už kandidatą 
taip mažai žinomą, taip ma-

PO ĮTEMPTO DARBO ARTĖJA
TRIOMFAS JURGIS JANUŠAITIS

Penktosios, lietuvių tau
tinių šokių šventės didieji 
darbai skuba į baigmę. Rug
sėjo penktoji Chicagoje — 
išeivijos lietuvių džiaugsmo 
ir triumfo diena. Ja išreik- 
šime pagarbą ir dėkingumą 
didžiųjų laisvių šaliai, mi
ninčiai dviejų šimtų metų 
nepriklausomybės sukaktį, 
Amerikai. Drauge parody
sime pasauliui, kad lietuvių 
tautos dalis išeivijoje yra 
išlikusi gyva ir kūrybinga 
ir neatlaidžlai siekia ir sieks 
pavergtajai Tėvynei ir jos 
vaikams laisvės.

žai išbandytą ir taip mažai 
įrodytą, kaip demokratai 
1976 metais.’

Bet faktas, kad demokra
tai tokį visdėlto pasirinko, ir 
kad jis, jei rinkimai būtų įvy 
kę vakar, juos laimėtų, 
kalba už tai, kad tie visi žino
mi, išbandyti ir įrodyti poli
tikai rinkėjus nuvylė. Kaltę 
už tai gal krinta ne tiek ant 
jų pačių, kiek ant sistemos.

Prezidentas ir kandidatai 
į tą postą iškeliami į padan
ges, lyg jie būtų dievams ly
gūs. Ta pati spauda ir televi' 
zija, kuri juos iškelia, kartu 
leidžia juos matyti, vaizdžiai 
tariant, visai nuogus, ir įsiti
kinti, kad jie paprasti mirtin
gieji. Iš vienos pusės reika
laujama tautą vesti, iš kitos - 
išrinkto vado galia taip su-

(Nukelta į 2 psl.)

Tad akimirkai stabtelėki
me šventės didžiųjų darbų 
sūkuriuose.

Penktosios lietuvių tau
tinių šokių šventės vyr. 
meno vadovės — programos 
direktorės vairas prieš pus
antrų metų atiteko Galinai 
Gobienei. Tai darbšti, atvi
ra, kietos rankos, tvirtos 
valios, gražaus takto, sim
patinga moteris. Ilgametė 
Detroito garsiosios šilainės 
vadovė. Gerai išstudijavusi, 
visa širdimi pamilusi, ilgus 
metus su mūsų jaunimu 
puosėlėjusi gražų, autentiš-

Dr. Stepas J. Matas

Republic Steel korporaci
ja, kurios būstinė yra Cle
velande, Tyrinėjimų centro 
direktoriumi paskyrė dr. S. 
J. Matą, gimusį Guragiuo- 
se, Lietuvoje, Naujasis di
rektorius gimnazija pradė
jęs lankyti Vokietijoje ir 
baigęs Clevelande, įstojo į 
Case-Western Reserve uni
versitetą, kur įsigijo baka- 
lauratą, magistrą ir dokto
ratą metalurgijoje.

Dr. S. J. Matas Republic 

ką lietuvių tautinį šokį — 
meną.

Daug kartų su ja dalino
mės šventės rūpesčiais. O jų 
glėbiai. Jos atsakomybėje 
šventės repertuaras, šokių 
paruošimas, meninis šven
tės grožis. Tad nenuostabu, 
kad vadovė nemiegojo dau
gelį naktų, prakalbėjo va
landų valandas su savo 
bendradarbiais ir grupių 
vadovais telefonu, aiškinda
ma kylančias problemas. 
Raštų ir šokių brėžinių krū
vos. Juk šokio grožį, jude
sį, masinius išdėstymus pir- 
miausiia ji išaudė brėžiniuo
se ir tik tada gyvieji šokė
jai juos įgyvendina. Pra
džioje ilgai mąstė, ką šven
tei duoti, motyvą. Galvojo 
net vientisą spektakli iš lie
tuviškų gražiųjų apeigų ar 

(Nukelta į 4 psl.)

Steel korporacijoje dirba 
nuo 1960 metų ir atsakingas 
direktoriaus pareigas pra
dėjo eiti nuo š. m. rugpiū
čio 1 d.

Dr. Matas su žmona dr. 
Giedre (Natkevičiute) ir 
vaikais: Daina — 10 m. ir 
Ričardu — 8 m. gyvena In- 
dependence, Ohio. Abu vai
kai lanko šv. Kazimiero li
tuanistinę mokyklą Cleve
lande. Dr. Giedrė jau sep- 
tyneri metai sėkmingai ver
čiasi dantų gydytojos prak
tika ir turi savo kabinetą 
Brecksvelle, Ohio.

Abu Matai — aktyvūs 
skautuose ir lietuviškame 
gyvenime. Dr. Stepas Ma
tas yra buvęs LB Tarybos 
narys ir prezidiumo narys, 
vadovavęs ALIAS centro 
valdybai, 1973 m. II-jo Lie
tuvių mokslo ir kūrybos 
simpoziume tiksliųjų moks
lų programų pirmininkas, 
L/ Enciklopedijos bendra
darbis ir daugelio straips
nių ir studijų anglų kalba 
metalurgijos klausimais au
torius, užpatentavęs eilę 
metalurginių išradimų.

Rugpiūčio 27 d. dr. dr. 
Matai išvyksta į Vakarų 
Europą trijų savaičių kelio
nėn, kurioje aplankys Eu
ropos metalų pramonės ty
rinėjimų centrus, plieno ga
mybos įmones ir paatos
togaus. * (vr)
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SAVAIMĖ POLĮTIU^^

Prezidentas Fordas, laimė 
jęs savo partijos nominaciją 
sekančiam terminui, ketvir
tadienio rytą po ilgų svarsty
mų savo kandidatu į vicepre
zidentus pasirinko Kansas 
senatorių Robert Dole, 53 
metų. R. Dole keturis kartus 
buvo išrinktas i atstovų rū
mus, 2 kartus i senatą. Ant-' 
rojo pasaulinio karo metu, 
išsitarnavęs kapitono laipsnį 
Dole buvo du kartus sužeis
tas kautynėse. Paskutinį 
kartą taip sunkiai, kad ligo
ninėje turėjo išbūti 3 metus 
ir 3 mėnesius. Tikėjimo jis 
yra metodistas.

Kaip matome, šių metų 
varžovai į šio krašto aukš
čiausius postus yra kilę iš 
mažų valstijų. Fordas iš Mi
chigano, Carteris iš Georgi- 
jos, Dale iš Kansas, Mondale 
iš Minnesotos. Tokiu būdu 
jie visi lyg atstovauja viduti
nį amerikieti, bet ne didmies
čio gyventojus, ar rytinio pa 
kraščio ‘establishmentą’.

Paskutinę konvencijos die 
ną visi buvę varžovai pasiža
dėjo dirbti kartu respubliko
nų partijos laimėjimui.

•••

Nauja Italijos krikdemų 
vyriausybė kabanti ant siūlo 
rašė paskutiniam Nr. Time 
magazinas. Už ją balsavo 
258 seimo nariai, 44 prieš, ir 
303 atstovai, jų tarpe ir 228 
komunistai, nuo balsavimo 
susilaikė. Pats premjeras 
Giulio Andreotti, jau du kar
tus vadovavęs vyriausybei, 
bei 16-je buvęs ministerių, 
netiki, kad tokia situacija ga 
lėtų ilgai tęstis. Kol kas ko
munistai elgiasi civilizuotai. 
Senas marksistas Pietro Ing 
ro, išrinktas seimo pirminin
ku, įsakė sargams prižiūrėti, 
kad visi seimo atstovai posė
džiuose būtų su kaklaraiš
čiais. Komunistai pirminin
kauja ir 7 iš 26 seimo komisi
jų. Jie yra ir visų didesnių 
miestų burmistrai, įskaitant 
ir Šventąjį Miestą - Romą. 
To miesto burmistras, 67 m. 
prof. Carlo Argan, pereitą 
mėn. periimdamas pareigas 
citavo Marksą ir šv. Augus
tiną ...

•••

Taip, kaip Italiją valdo 
krikdemų mažumos vyriau
sybė su komunistų toleranci
ja, Portugaliją valdo socialis
tų vyriausybė, nesiremdama 
koalicija su kitom partijom, 
bet naudodamasi jų pakanta

Vyriausybės programa ūki
niam atkutimui buvo įteisin
ta be formalaus balsavimo. 
Kaip savo geros valios ženk
lą, premjeras Mario Soares 
leido grįžti į Braziliją pabė
gusiam gen. Antonio de Spi- 
nola, kuris vadovavo per
versmui prieš diktatūrą, bet 
vėliau prijautė suokalbiui 
prieš galimą komunistų įsi
viešpatavimą ir dėl to buvo 
priverstas bėgti. Komunis
tai, kurie nėra labai skaitlin
gi, Soares vyriausybei priki
ša 'kapitalizmo atstatymą’, 
Šalia ūkio atstatymo, nūdie
nės Portugalijos didžiausia 
problema yra 600,000 pabė
gėlių iš buv. Afrikos koloni
jų įkurdinimas.

•••

Kalbant apie buvusias 
Portugalijos kolonijas... Ro- 
dezijos kariuomenė įsiveržė 
25 mylias į Mozambiųue te
ritoriją ir puolė ten įrengtą 
partizanų stovyklą. Rodezi- 
ja giriasi, kad per puolimą 
buvo užmušta 340 partizanų. 
Mozambique teigia, kad 
žuvo 600 civilių.

•••

Šri Lankos valstybėje, 
buv. Ceilone, posėdžiavo 85 
‘nesusiblokavųsių’ valstybių 
galvos, kurių dauguma, aiš
ku, kritikavo JAV. Libijos 
diktatorius pulk. Moammar 
Khadafy konferencijoje pa
neigė, kad jo vyriausybė re
mianti teroristus, čia pat pa
aiškindamas:

'Jei kova už Zimbabwe 
(Rodezijos) laisvę yra tero
rizmas, Įneš jį remsime. Jei 
palestiniečių, kurie 1948 me
tais buvo išvaryti iš savo tė
vynės, kova yra terorizmas, 
mes prisiimame tokį kaltini
mą. Mums priklauso garbė 
už paramą prispaustiems ir 
kolonizuotiems jų kovoje už 
savo tėvynės atstatymą, ne
priklausomybę ir suverenu
mą.’

Khadafy, (kai kas jo pa
vardę rašo Qaddafi) būda
mas vos 27 m. karininkas, 
1969 metais nuvertė Libijos 
karalių. Khadafy yra labai 
pamaldus mohometonas, no
rįs atstatyti Dievo karalystę 
pasaulyje, ar bent arabų 
valstybėse, kurių valdovai į 
jį žiūri gana šnairiai. Egipto 
prezidentas Sadat jį viešai 
pavadino 'lunatiku’, raginda
mas jį nuversti. Praktiškai 
Khadafy, gaudamas už naftą 
apie 7 bilijonus dolerių į me-

Respublikonų konvencijos užbaigime prez. Ford, laimėjęs nominavimą nedidele balsų per
svara, sveikinasi su savo varžovu gub. Reaganu. Lapkričio rinkimai parodys, ar toks delegatų 
pasirinkimas atneš pergalę respublikonams. •

PO KONVENCIJŲ
(Atkelta iš 1 psl.) 

varžoma, kad jis negali paju
dėti, nesusilaukdamas kriti
kos. Tai veda prie minties, 
kad su visa pagarba JAV 
santvarkai, išsilaikiusiai 200 
metų, kandidatų į preziden
tus nominavimo būdas neati
tinka pakitusioms gyvenimo 
sąlygoms. Jei prezidento pa 
reigos iš tikro tokios rimtos 
ir atsakingos, kaip galima 
joms tinkanti asmenį išrink
ti tokiam 'kermošiuje', kaip 
abieju didžiųjų partijų kon
vencijos? Gal geriau būtų 
pačiom partijom be pirminių 
rinkimų, kuriuose vistiek da 
lyvauja labai mažas rinkikų 
nuošimtis, pastatyti savo 
kandidatą tikruose rinkim uo- 
se? Partijos turėtų geriau 
žinoti, kuris jos vadų yra tin
kamas prezidentūrai ir kuris 
ne. Kartu reikia atsiminti, 
kad iš tikro ir ‘tikruose’ rin
kimuose balsuoja palyginti 
mažas nuošimtis turinčių tei 
sę rinkti. Kaž kas tik apie 
pusę.

Jimmy Carterio pasiūly
mas leisti rinkėjams įsiregis
truoti per paštą, grąžinant 

tus, turi didesnę galimybę 
nuversti kitus, negu pats bū
ti nuverstas. Savo neskait
lingoje tautoje, kurios pra
gyvenimo lygis labai pakilo, 
jis yra labai populiarus. Ieš
kodamas Dievo karalystės 
žemėje, Khadafy perkasi 
ginklus Sovietų S-goje ir lei
džia sovietams naudotis Li
bijos uostais ir aerodromais.

•••

Korėjos demilitarizuotoje 
zonoje, Šiaurės Korėjos ka
riai kirviais puolė norinčius 
apkirpti medžio šakas Pietų 
Korėjiečius, kuriuos lydėjo 
JAV kapitonas ir leitenan
tas. Jie abu buvo užmušti. 
JAV pareiškė protestą.

•••

N.Y. Times pranešimu, 
JAV tyliai smarkiai ginkluo
jančios Taiwaną, kad toji sa
la galėtų pati atsiginti nuo 
Raudonosios Kinijos kėslų, 
be tiesiogės JAV pagalbos. 
Aukšti Washingtono admi
nistracijos pareigūnai, įskai
tant ir Kissingerį, atsisako 
viešai kalbėti apie JAV san
tykius su Taiwanu ir Raudo
nąja Kinija.

•••

jiems pasiųstas atvirutes, su 
silaukė daug kritikos iš visų 
pusių. Visų pirma, jei rinkė
jui sunku įsiregistruoti pa
čiam, tiek jam visi rinkimai 
ir rūpi! Antra, toks būdas 
tik padidintų partijų mašinų 
ir jų talkininkų, kaip pvz. 
darbininkų unijų ir kitų or
ganizacijų reikšmę. Juo la
biau, kad daugumas ameri
kiečių nežino nė savo apylin
kės kongresmanų, nei savo 
valstijos senatorių, jau ne
kalbant apie delegatus į kon
venciją, pavardžių.

Tai kalbėtų už balsavimą 
už partijų sąrašus, kaip Lie
tuvoje, kur tik pačiame są
rašo viršuje figūravo keletas 
žinomų pavardžių. Jas sekė 
mažai žinomi ‘pėstininkai*. 
Balsuojama buvo daugiau už 
idėjas, negu praktiškus poli
tikų sugebėjimus. Ta pras
me amerikinė sistema prana 
šesnė. Bent teoretiškai. 
Praktiškai ir čia gali būti iš
rinktas prezidentu asmuo, 
kurio aureolė kurioje nors ki (34-41)

toje, bet ne valdymo srityje, 
yra akinančiai šviesi, pvz. 
Eisenhoweris.

Iš viso, kultūringuose 
kraštuos galingas ir ambicin 
gas prezidentas neįmanoma. 
Pakutiniųjų JAV prezidentų 
kritika ir likimas tai įrodo. 
Jiems daugiau tiktų Šveica
rijos pavyzdys, kur valsty
bės galvos reprezentacines 
pareigas eina ministerių ka
bineto nariai paeiliui. Bet ar 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės galėtų leisti sau tokią 
prabangą. Dėl vidaus reika
lų - taip. Dėl užsienio - ne. 
Tik 20% viso pasaulio gyven 
tojų gali ginčytis dėl savo 
santvarkos. 80% gali tik ... 
melstis.
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MORALINIO TURTO IEŠKOTOJAI
Moraliniu turtu vadinu tą 

žmogaus darbą ir turtą ku
ris atliktas be jokio atlygi
nimo ir atnešė žmogui di- 
džiausį dvasinį pasitenkini
mą neįvertinama pinigais. 
Kur tokie moralinio turto 
ieškotojai turtuoliai yra? 
Jų yra visur bet labai ma
žai.

Venezuelos Lietuvių kolo
nija yra labai maža, bet 
džiaugiamės ir sveikiname 
Jūratę Statkutę de Rosales, 
kuriai šią vasarą suėjo eilė 
metų, kaip ji ieško "Mora
linio turto”. O tas turtas 
mūsų akimis, tai knyga, 
žurnalas, laikraštis ir spau
da, kur per eilę metų rašo 
j spaudą, ieško, gvildena ir 
nori duoti žmogui tai, ko 
jam labai dažnai trūksta, 
tai yra gero lietuviško žo
džio.

Labai dažnai pamatysi 
Jūratę vaikštant apie kny
gyno langus ieškant pirkti 
tinkamos knygos. Ir kada 
jai užtenka to laiko mums 
visiems neaišku, nes turi 5 
mažus vaikus, įkūrė "lietu
viška mokyklėlę” ir pati jo
je dirba, su jaunimui bend
radarbiauja, taip pat jau 
keli metai kai dirba Vene
zuelos Lietuvių Bendruome
nės Valdyboje, be to, šei
mos reikalai ir darbai na
muose.

Dažnai matai Jūratę su 
pilna mašina mažų vaikų 
prie bibliotekos durų, ir 
kaip Raudonkepuraitės pa
sakoje įsako vaikams neiš
lipti iš mašinos, su niekuo 
nepažįstamu nesikalbėti, kol 
ji momentui įbėga į biblio
teką paieškoti1 vienos jai 
reikalingos knygos. Jos gy
venimo toks skubotumo 
tempas skamba anekdotiš
kai; kartą ją susistabdo su
sisiekimo policininkas ir 
prašo parodyti visus vaira
vimo dokumentus, jinai jam 
parodo, bet jie jau visi eilė 
metų nebegalioja, policinin
kas pažymi, kad terminai 
tų dokumentų jau senai 
praėjo, Jūratė atsako jam 
juokais, jei jūs turite tru
puti laiko ir pasaugosite 
mano vaikus, tai aš nubėg
siu naujų dokumentų išsi
imti. Policininkas nusijuo
kė pažiūrėjęs į mašiną pilna 
mažų vaikų ir paleido nenu- 
baudęs važiuoti.

Rašytojui parašyti knygą 
užtrunka kartais keli me

tai. Kiek įdeda darbo rašy
damas naktimis, nes dieno
mis tenka dirbti dėl pragy
venimo. O kai išleidžia kny
gą kiek skaitytojų atsiran
da ir ją nuperka, dažniau
siai vidutinės klasės žmo
nės, vadinamieji turtuoliai 
mažai išleidžia dolerių tam 
reikalui, kaip spaudai ir 
knygai, bet jie už tai pui
kiai žino kiek kainuoja auk
so ir sidabro gramas, tik 
gaila, kad nežino kiek darbo 
ir laiko buvo padėta para
šant ir parduodant tą lietu
višką žodį, žmonių galvoji
mo negali suprasti. Caro 
laikais daug lietuvių mirė 
Sibire už lietuvišką žodį ir 
spaudą, o dabar kai gyve
name laisvėje ir lietuvių 
spaudos niekas nedraudžia 
nei skaityti nei rašyti, tai 
nenorime nei skaityti nei 
pirkti lietuviškų knygų nei 
laikraščių. Kai paklausi kar
tais gerai išsilavinusios lie
tuvių šeimos kiek prenume
ruoja lietupviškos spaudos, 
tai atsako kad neturi laiko 
kada skaityti, be to, lietu
viški laikraščiai esą ateina 
labai seni. Jei mes paremtu
me savo spaudą, tai visi 
laikraščiai ateitų oro paštu 
ir nebūtų tokie seni. Pasau
linius įvykius mes sužino
me per radiją laike kelių 
valandų, o žinios iš lietuviš
ko gyvenimo, jų mintys ir 
bėdos juk nesensta. Tie 
žmonės vietos laikraštį nu
siperka visuomet ir randa 
laiko paskaityti, nors nevi- 
suomet ir viską supranta.

Mes turėtume truputį 
daugiau laiko ir pinigų skir
ti "Moralinio turto ieškoji
mui", kuris galėtų atnešti 
didelės naudos mūsų šeimai, 
vaikų auklėjimui, dėl per- 
greito nutautėjimo, nes tie 
žmones kurie ieško "mora
linio turto’’ atsisako dažnai 
nuo materialinio turto, kad 
pasitenkintų savyje ir pa
teisintų savo egzistenciją 
kaipo susipratusio lietuvio 
tremtyje. Kaip matome sa
vųjų tarpe, daugumos tiks- - met niekur nesuras, o "Ma
las yra tik ieškoti materia
linio turto, vieno daugiau 
už kito, jie išleidžia dideles 
sumas pinigų tada, kada jie 
nori pasirodyti prieš savo 
draugus, su nauju liuksusi- 
siniu automobiliu, mažu lėk
tuvu ar gražiu namu, bet pa
gaili išleisti 10-15 dol., kad 
nupirktų lietuvišką knygą

PAKYLAME SU ARAIS

Spalio mėnuo, 1975 metai, 
Caracas mieste, Venezueloje

— ‘Ar galėsite po pamokų 
pasilikti posėdžiui?’ — klau
sia manęs lietuviškos vaka
rinės mokyklos vedėja, Ele
na Gutauskienė. — ‘Venezu- 
elos Lietuvių Kultūros Fon
das man pavedė suruošti ke
letą sekmadieninių kultūri
nių parengimų. Norėčiau 
apie tai pasitarti.’

Vakare, susirenkame mo
kykloje, ne tiek posėdžiui, 
kiek laisvam kviestų ‘darbi
ninkų’ susirinkimui. Atsisė
dusi dairausi, stebiu į pra
džios mokyklos suolus įsi
spraudusius dalyvius. Kaip 
visada Venezuelos lietuvių 
kolonijoje, taip ir šiandieną 
sėdi viens greta kito skirtin
giausių amžių, pažiūrų, pro
fesijų bei ‘stono’ žmonės, pa
siryžę ‘per daug nesusibarę’ 
sujungti jėgas bendram dar
bui. Dauguma čia esančių jo 
kių ypatingų pareigų ar ‘val- 
dybiškų titulų’ neturi, bet ge 
ro noro pas nieką netrūksta 
ir atmosfera gaunasi kažkaip 
šeimyniška.

— Šiemet suėjo šimtmetis 
nuo Čiurlionio gimimo. Rei
kėtų tokį dalyką atžymėti, 
— aiškina Elena Gutauskie
nė.

Pasigirsta keletas nuomo
nių: Lietuvių Namuose... po 
pamaldų... kas galėtų pakal
bėti? ... gal porą reprodukci
jų pakabinti?

— ‘Norėčiau duoti skirtin
gą pasiūlymą’, — staiga įsi
terpia Vytautas Dambrava, 
JAV Ambasados Kultūrinių 
Reikalų Attache ir Patarė
jas. Jis sėdi kampe, pačiame 
gale klasės, įstrižai įsiskver
bęs - kaip ir mes visi - į per 
siaurą mokyklinį suolą.

Venezuelon Dambrava at
važiavo maždaug prieš me
tus. Per trumpą laiką jis ta
po vienas populiariausių dip
lomatų krašte: jo užsiėmimų 
ir ryšių tinklas pinasi aukš
čiausiose krašto sferose. Jis 
visur yra kviečiamas, visur 
eina, ir - visada yra veiklus. 
Ant kiek jis aukštai skrajoja* 
tarptautinėse erdvėse, ant 
tiek lietuvių tarpe jis tuojau 
pasidarė savas ir artimas. 
Randa laiko dalyvauti lietu
viškuose susirinkimuose, 
duoda mūsų vaikams lietu- 

nors jos ir neperskaitytų. 
Turtingas taip galvoja: jei 
jis sugebėjo sukrauti didelį 
turtą, tai jis viską gerai ži
no ir be laikraščio ir be 
knygos, todėl tokie asmenys 
"Moralinio turto" niekuo- 

terialinio turto” bagažas iš
einant amžinybėn yra be
vertis, nes pasaulio istorija 
visuomet mini tik "Morali
nį žmonių turtą’’ bet ne ma
terialinį. Turtingas ne tas 
kas daugiausia turtų turi, 
bet tas kas mažiausia jų 
reikalauja.

A. Vaisiūnienė 

vių kultūros pažinimo pamo
kas, daug bendrauja su jau
nimu, vispusiškai remia lie
tuvišką veiklą.

— ‘Čiurlionis yra asmeny
bė, kurią reikia iškelti ir pla
čiai parodyti,’ — tęsia Damb 
rava. — ‘Prasimuškite į radi
ją, televiziją, spaudą, paim
kite gerą salę, pakvieskite 
žinomus vietinius meninin
kus ar muzikus pakalbėti 
apie Čiurlionį, pakvieskite 
krašto kultūrinį elitą minė
jimui ir kokteiliui, paskelbki 
te visame krašte, kas yra 
Čiurlionis.’

Vytautas Dambrava kalba 
o mes išsižioję klausomės. 
Pagaliau ateina lemiamas sa* 
kiny s.:

— ‘Aš asmeniškai visomis 
savo išgalėmis padėsiu.’

Vytauto Dambravos pasiū 
lymas net neina balsavimui - 
užsidegimas yra toks, kad 
jam baigus kalbėti iš karto 
pasipila darbų pasiskirsty
mo mintys.

— ‘Minėjimo metu reikės 
rodyti Čiurlionio paveikslų 
skaidres. Gal menininkas Je- 
zerskas apsiims reprodukci
jas parinkti ir atlikti techniš
ką skaidrių gamybos darbą?’

Visi sužiurome į Bronio 
Railos knygų viršelių piešė
ją, dailininką Kostą Jezers- 
ką. Tas jau eina stačiai prie 
reikalo:

— ‘Kas iš jūsų turi geras 
Čiurlionio paveikslų repro
dukcijas?’

— *Tai gal ir programą api 
pavidalinsi?’

— ‘O kas paruoš progra
mos tekstą?’

— ‘Ar Deveikis galės iš sa
vo kino atsivežti gerą apara
tą skaidrių rodymui?

Žinome, kad kinų savinin
kas Bronius Deveikis apsi
ims ne tiktai aparatą parū
pinti, bet ir pats skaidres ro
dyti.

Staiga krūpteliu:
—• ‘Jūratėle, tau teks ispa

nų kalbon išversti kuo dau
giausiai medžiagos apie Čiur 
lionį, nes venezueliečiai pre
legentai turės su ja susipa
žinti. Be to, teks tavo pačios 
rašytų tekstų paruošti spau
dai ir radijui.

(O my! - pagalvoju.) Susi
rūpinusi pasižiūriu į Vytau
tą Dambravą:

— ‘Ar padėsi man galuti
nai apipavidalinti radijui ir 
spaudai skirtus ispaniškus 
tekstus?’

Šioje srityje retas žmogus 
turi tiek patirties kaip 
V.Dambrava, bet žinau, kad 
tokiems dalykams jis laiko 
neturi.

— ‘Aišku, kad padėsiu,’ — 
sako man.

— ‘Kokteilio parengimu tu 
ri rūpintis Klovų šeima’, — 
neabejodamas kažkas pasa
ko.

Klovų šeima jau 25 metai 
kaip ad honorem rūpinasi vi
sais Caracaso lietuvių kolo
nijos maisto parengimais, 
bet šiandieną jų susirinkime 
nėra. Jie kažkur išvažiavę. 
Niekas tačiau neabejoję, kad 

jie, kaip visada, temps ant 
savo pečių ‘ūkiškus’ minėji
mo reikalus.

— ‘Reikia parašyti Chica
gos muzikos archyvui ir gau
ti Čiurlionio gaidų.’

— ‘Ar galvoji, kad prikal
binsi Venezuelos simfoninį 
orkestrą išpildyti Čiurlionio 
simfoniją?’

— ‘Reikės Kvedarui pa
skambinti dėl nuotraukų.’

Bronius Kvedaras yra nuo 
latinis televizijos artistų fo
tografas. Jo klientų tarpe 
galima pav. paminėti tokias 
tarptautines figūras kaip 
Tom Jonės, Sandro ir daugy 
bę kitų panašių. Jo darytos 
artistų nuotraukos pasirodo 
ne tiktai Venzuelos spaudoje 
bet ir vokiškuose žurnaluose 
o nesenai jų būta net japonų 
spaudoje. Savaime aišku, 
Kvedaras sutiks visas nuot
raukas mums veltui daryti.

Susirinkimo pirmininkė, 
Elena Gutauskienė, kukliai 
išjojusi į turgų ant raišo ark
liuko, staiga apsižiūri, kad ji 
sėdi ‘jet’ lėktuve ir vairas 
jos rankose. Vieton mažo mi 
nėjimo parapijos salėje, ji da 
bar ruošia parengimą api
mantį viso krašto lietuvius 
ir išeinantį į plačiąją Venezu 
elos visuomenę. Jos lengvai 
žili plaukai kiek susidarkė 
nuo gyvos kalbos ir man re
gis, kad jie pasišiaušė iš iš
gąsčio. Tačiau ji laikosi ener 
gingai ir jos akys žiba entu
ziazmu. Žinau, kad Elena 
Gutauskienė reikalą gerai 
praves.

Darbų dalinimas dar ilgai 
tęsiasi. Susirinkimas baigia
si vėlai. Grįžtu namo pakel
tu ūpu.

AR NUTŪPSIME
SU VARNOMIS?...

Dvylikta nakties. Manęs 
neima miegas.

Susiriečiu ant sofos ir ste
biu prie stalo dirbantį vyrą. 
Jis taip greitai rašo skaičius, 
o kairės rankos prištai šoki
nėja kompiuterio mygtukais. 
Jis skaičiuose gerai nusima
no.

— ‘Luis, kiek gali kainuoti 
minėjmas geroje salėje, su 
profesionaliu programos pra 
vedėju, simfoniniu orkestru 
ar kvartetu, su keliais prele
gentais, skaidrių pagamini
mu ir rodymu, muzikos iš
traukų įrašymu ir transliavi
mu, plūs kokteilis, o po to iš
kilminga vakarienė prelegen 
tams, orkestrantams ir ki
tiems dalyviams. Beje, pri
skaičiuok skelbimus per ra
diją, televiziją ir laikraščius, 
programų bei pakvietimų 
atspausdinimą ir patalpas 
bei aptarnavimą kokteilio 
metu.’

Vyras sumeta keletą skai
čių: televizijos viena minutė 
keletas tūkstančių, skelbi
mai laikraščiuose po 900 
kiekvienas, simfoninis orkes 
tras be dešimties tūkstančių 
neapsieis, ir t.t. ir t.t.

(Nukelta į 4 psl.)
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VON KLUGES MIRTIS
1944 m. rugpiūčio 2 d. 

ULTRA pagavo Hitlerio 
įsakymą maršalui von Kluge, 
Jis įsakė Normandijoje pe
reiti į priešpuolį: ‘Kova dėl 
Prancūzijos priklauso nuo 
priešpuolio prie Mortain. 
Vyr. Vakarų kariuomenės 
vadas turi nepasikartojančią 
progą pulti neapgintą priešo 
sparną ir tuo būdu visai pa
keisti situaciją.’

Kluge, kuris buvo puikus 
generolas, iš karto pamatė 
viso įsakyto žygio pavojingu 
mą. Priešpuoliui jis turės 
atitraukti tankus ginančius 
Caen frontą. Už tat jis tele
grafavo į vyr. fuehrerio būs
tinę: *... ataka, jei tuč tuojau 
neprives prie laimėjimo, leis 
mus pulti iš Vakarų’. Hitle
ris nenusileido. Jis pažadėjo 
papildomų -šviežių tankų ir 
šarvuočių, kurie Kluges ži
nioje esančių tankų ir šar
vuočių skaičių padidino iki 
400. Turint galvoje, kad puo 
limo objektas buvo tik dvi 
amerikiečių divizijos, vokie
čiai turėjo šansą laimėti. Ži
noma, jei nesiskaityti su gali 
mu sąjungininkų puolimu iš 
šono.

Kadangi sąjungininkai ži
nojo vokiečių planą, jie iš 
pradžių leido jį vykdyti, bet 
vėliau - rugpiūčio 7 dieną - 
puolė, kaip von Kluge laukė, 
nrie Caen. Puolimą pradėjo 
1000 britų bombonešių. Von 
Kluge savo priešpuolį atšau
kė ir už tai susilaukė hitle- 
rio pykčio. Jis blogai parin
kęs priešpuolio kryptį ir lai
ką... Hitleris vėl įsakė pulti.

Kai apie tai patytė Eisen- 
howeris, Montgomery ir 
Bradley, jie sutarė tuo pasi
naudoti. Bradley išdirbo 
‘Tactical Operation B’ planą. 
Pagal jį, vokiečiai turėjo bū
ti priversti patikėti savo 
agentų, kuriuos kontroliavo 
britai, ir sąjungininkų prane 
Šimais, kad sąjungininkai iš 
Normandijos nutarė patrauk 
ti į Bresto pusiasalį ir jį ga
lutinai užimti. JAV 23-čios 
vyr. būstinės specialūs dali
niai, kuriuos sudarė apie 
1,200 specialiai apmokytų 
vyrų, pradėjo vaizduoti, kad 
iš tikro kelios divizijos trau
kia į Brestą. Tokį jie kėlė

ČIURLIONIS...
(Atkelta iš 3 psl.)

— ‘Jei taupiai tvarkysitės, 
gal dvidešimties tūkstančių 
užteks.’

Man kvapą užima. Kultū
ros Fondo kasoje iš viso yra 
pusantro tūkstančio, ir tas 
pats su didžiausiu vargu bu
vo surinktas. Dabar jau vi
sai nebegaliu užmigti.

— ‘Luis, kiek kartų savo 
pačios aukštį blusa gali per
šokti vienu šuoliu?’

Vyras šypteli ir pakratęs 
galvą dirba toliau. Paremiu 
smakrą ranka ir dar ilgai, il
gai mąstau. Venezuelos lie
tuvių bendruomenė juk yra 
maža, kaip bluselė ...

(Bus daugiau) 

triukšmą. Ant savo autove- 
žimių jie turėjo prisikabinę 
ženklus tų divizijų, kurioms 
iš tikro nepriklausė ... Visa 
tai turėjo paskatinti vokie
čius patikėti, kad jie ištikro 
traukiasi iš Mortain srities.

Kluge tačiau, bijodams sa
vo armijos apsupimo ir sunai 
kinomo, pulti delsė. Klausy
damas Hitlerio įsakymų jis 
tik iš Caen fronto atitraukė 
9, 10 ir 12 SS tankų divizijų 
dalis. Hitleris puolimui va
dovauti paskyrė gen. Eber- 
bach ir pulti įsakė rugpiūčio 
11 dieną. Eberbachas aiški
no, kad tai neįmanoma. Hit
leris jam dar davė 11-tą tan
kų diviziją. Bet naktį į rug
piūčio 11 d. pats Htleris pa
matė, kad puolimas neturi jo
kio šanso ir įsakė pradėti 
trauktis. Tačiau jau buvo vė 
lu. Netukus vokiečių 5-ji šar 
vuočių ir 7-ta armijos buvo 
apsuptos. ‘Katile’ atsidūrė 9 
vokiečių divizijos. Per 
10,000 vokiečių žuvo, 50,000 
buvo paimta nelaisvėn.

Pats Kluge rugpiūčio 14 d. 
nuvyko frontan pažiūrėti, ar 
negalima būtų šį tą išgelbėti 
iš to apsupimo katilo. Jis pra 
džioj konferavo su gen. Diet- 
richu, o vėliau išvyko pas ki
tus dalių vadus. Kartu su sa 
vim jis turėjo savo sūnų ir di 
desnę kilnojamą radijo stotį. 
Ta stotis ir sūnus kėlė įtari
mo, kad von Kluge kaž ko 
siekė.

Oraš buvo puikus. Netru
kus Kluges maža autoveži- 
mių vilkstinė buvo priešo 
lėktuvų užpulta ir radijo sto
tis visai sunaikinta. Kaip 
ten buvo, Hitleris apie von 
Kluges likimą nieko nežinojo 
visą 17 valandų. Jų užteko 
įtarimui,kad jis perbėgo pas 
priešą. Nauju vadu Prancū
zijoje Hitleris paskyrė mar
šalą Walter Model.

Vėliau, rugpiūčio 31 dieną 
Hitleris savo štabui aiškino, 
kad Kluge norėjo kapituliuo
ti su visa savo armija ir ieš
kojo kontakto su priešu, bet 
dėl aviacijos veiklos jo pla
nas nuėjo niekais. Ar taip 
buvo iš tikro, oficialaus pa
tvirtinimo nėra. Time maga 
žinąs beveik už metų - 1945 
m. birželio 25 d. - rašė, kad 

Kluge iš tikro buvo susita
ręs su JAV trečios armijos 
karininkais susitikti, tačiau 
tie į sutartą vietą laiku neat
vykę dėl subombarduotų ke
lių, o Kluge jų nelaukęs.

Kiekvienu atveju, Kluge 
grįžo i savo vyr. būstinę po 
17 valandos nežinios ir rado 
Hitlerio įsakymą prisistatyti 
į jo būstinę.

Ruošdamasis pildyti įsaky 
mą; Kluge parašė Hitleriui 
laišką, kuriame maldavo:

‘Jei nauji ginklai, kuriais 
jūs taip tikite, nebus sekmin 
gi, tada - mein Fuehrer - apsi 
spręskite baigti karą. Vokie 
čių tauta nepaprastai nuken
tėjo ir atėjo laikas baigti tą 
siaubą.

Aš visados žavėjausi jūsų 
didybe toje gigantiškoje ko
voje ir jūsų geležine valia.

PO (TEMPTO DARBO ARTĖJA
(Atkelta iš 1 psl.) 

papročių. Susidurta su pro
blemomis, būtų reikėję ant
rųjų drabužių šokėjams, 
scenovaizdžio. Būtų pasun
kėjęs ir taip sudėtingas dar-, 
bas. Tada ji išmąstė kitus 
varijantus. šventėje maty
sime daugelį dar niekada 
nešoktų, nematytų šokių. 
Naujovė ir ta, kad šventė
je pirmą kartą pasirodo 
jauniai ir veteranai, anks
čiau šokę, šokėjai. Jų skir
tingi drabužiai, tačiau taip 
pat šventės puošmena.

Vadovės veidu nuskuba 
nerimas, iš širdies prasiver
žia skundas. Sako, ši vasara 
sunkaus darbo dienos mūsų 
jaunimui. Juk reikia šokius 
repetuoti, išbaigti, galutinai 
pasiruošti šventei, o čia, va, 
vasaros jaunimo stovyklos 
išviliojo, daugybę grupių 
šokėjų. Ir stovyklos tęsiasi 
pakaitomis, veik iki pat 
šventės. Grupių vadovės ne
rimauja, skundžiasi, o šokė
jai poilsiauja, stovyklauja. 
Stovyklų organizatoriai ir 
švenčių planuotojai ateity
je turėtų turėti tai galvoje, 
šventė vieną kartą per pen
kerius metus, o stovyklos 
kasmet. O gal geriau šven
tes ruošti įprastu, prieš va
sarą, laiku, kaip būdavo 
anksčiau. Tada po šventės 
galėtų jaunimas stovyklau
ti, atostogauti. Neškime, 
sako vadovė, visi pilną at
sakomybę už šventės sėkmę, 
nes to reikalauja ir mūsų 
tautinis interesas.

Džiugina vadovės didysis 
rūpestis — šventę paruošti 
didingą, meniškai vertingą. 
Ji ieško mūsų tautiniame 
šokyje meno, grožio, grakš
tumo ir pagal mūsų liaudies 
audinius ji audžia nuosta
biuosius raštus. Ji šokyje 
ieško minties, charakterio,

Bet jei likimas yra stipresnis 
kaip jūsų valia ir genijus, tai 
jau Apvaizdos noras. Jūs 
garbingai kovojote. Istorija 
tai paliudys. Parodykite sa
vo didvyriškumą, kai atėjo 
laikas baigti kovą, kuri virto 
beviltiška. Aš atsiskiriu nuo 
jūsų - mein Fuehrer, - jausda 
masis buvęs jums artimes
nis negu jūs sapnavoti, ir sa
vo sąžinėje būdams tikras at 
likęs savo pareigas iki galo.’

Rugpiūčio 18 dienai auš
tant, maršalas Guenther von 
Kluge, kuris ką tik nepaėmė 
Maskvos, iš Prancūzijos išva 
žiavo į Vokietiją. Tuo pačiu 
metu iš Prancūzijos pradėjo 
trauktis ir vokiečių kariuo
menė, bet jau kito maršalo 
vadovaujama. Netoli Verdu 
no, pagarsėjusio pirmojo pa
saulinio karo mūšiais, Kluge 
įsakė savo šoferiui sustoti po 
ilsiui. Ten jis parašė savo 
broliui laišką, įsakė adjutan
tui jį atiduoti paštui, ir 
įspėjo savo palydą po penkio 
likos minučių būti pasiruošu- 
siems važiuoti toliau. Jis 
pats buvo apsisprendęs ki
taip. 3 valandą 20 minučių 
po pietų maršalas perkando 
potasium cyanide nuodų kap
sulę. Mirtis buvo staigi. 

gražaus vaizdo. Tik stabte
lėkime Malūne. Tai darbo 
skruzdėlynas. Vieni sėja, 
kiti piauna, kiti j vežimus 
krauna, dar kiti veža, o ma
lūnas sukasi savo didingais 
sparnais ir gyveni malo
niom vykstančių darbų nuo
taikomis. Ir visi šokiai ryš
kina jo charakterį, mintį.

Amfiteatre rikiuosis virš 
dviejų tūkstančių gražiau
sio mūsų jaunimo — šokė
jų. Jie supins mūsų tauti
nių šokių didingą pynę, iš
ryškindami šia meno šaką, 
o vadovės troškimas — šį 
mūsų tautos lobį šventėje 
parodyti ir mielam žiūrovui, 
kad ir jis pajustų, arčiau 
pažintų šį brangų meno 
turtą.

Vadovė su dėkingumu mi
ni savo nuoširdžiuosius tal
kininkus — detroitiškius V. 
Veselkų šeimą ir jųrdukrelę 
Karolę Veselkaitę, kurie 
daug padėjo, atliekant tech
niškus darbus ir Komitetui 
sutaupė daug pinigo. Taip 
pat vadovės gyvenimo paly- 
dovanas Pranas Gobis, daug 
širdies atidavė šventės ruo
šos darbams.

Vadovė turėjo savo nuo
širdų asistentą Karasiejų, 
uoliuosius talkininkus — 
Vandą Stankienę Chicagoje, 
Jadvygą Matulaitienę — 
New Yorke. Ji visur skubė
jo, su visais tarėsi, visiems 
padėjo. Ir tik tas galės 
įvertinti ir suprasti, kokį di
delį ir svarbų darbą atliko 
Galina Gobienė, kas pats 
tokius darbus yra dirbęs.

Po ilgo, įtempto darbo 
vyr. meno vadovė Galina 
Gobienė taria: ”Mano dar
bas eina prie pabaigos. Ne
užilgo laikysiu didelį egza
miną. žiūrovai ir kritikai 
bus mano darbo teisėjai. 
Tačiau širdyje esu rami, nes 
dirbau nuoširdžiai, negalvo
dama apie save, bet apie 
žiūrovą, kuriam noriu su
teikti pasigrožėjimo ir ža
vesio valandėlę, stebint mū
sų tautos turtą — šokį... 
Miela Galina, Tu didi jį eg
zaminą išlaikysi sėkmingai, 
nes dirbai su meile ir atsidė
jimu.

Šventes išvakarėse — 
šeštadienį, rugsėjo 4, pati 
sunkiausioji diena — gene
ralinė, ilga, sunki repetici
ja. Svarbu, kad grupės su
važiuotų laiku, kad šokėjai 
būtų paruošę šokius. O repe
ticijoje juk tūkstančiai Šo
kėjų bus jungiami į vienetą, 
kuris ir lems šventės grožį.

Daug kantrybės, didelio 
takto, sprendžiant šimtus 
įvairiausių problemų, paro
dė šventei ruošti Komiteto 
pirmininkas Bronius Juode
lis, ant kurio pačių gulėjo 
didelė atsakomybė už šven
tės ruošos techniškuosius 
darbus, šis vyras parodė 
daug išminties,'šalto proto 
ir energijos, vadovaudamas 
komitetui ir dirbdamas su 
gausiomis, specialiomis ko- 
misiijomis, koordinuodamas 
jų darbą, šventes muzikinę 
dalį sėkmingai įveikė talen-

TRIUMFAS...
tingas organizatorius ir mu
zikas Algis Modestas su 
mūsų muzikais Aloyzu Jur- 
gučiu ir Alfonsu Mikulskiu.

Nuostabiai maloni žinia. Į 
šventę ir į po šventės ruo
šiamą banketą visi bilietai 
išparduoti. Vietų nebėra! 
Tikras samišys. O norinčių
jų dalyvauti bankete ir 
šventėje daug. Gaila, šven
tės triumfas!

Bilietų komisijai vadova
vo Vytenis šilas. Banketo 
komisijai Marija Remienė 
su nuoširdžiaja talkininke 
Aniceta Mažeikiene.

Lėšos labai sarbus daly
kas. Nuo jų priklausys daug 
dalykų — grupių kelionių 
apmokėjimas, pelno likutis 
sekančiai šventei ir pana
šiai. Lėšoms telkti komisi
jai vadovauja dr. D. Gied
raitis, su talkininkais John 
Evans, L. Lapienė ir kit. ko
misijos nariais.

Joana Krutulienė vykdė 
registraciją, Stasė Bacevi
čienė rūpinosi jaunimo su
sipažinimo vakaru, kuris 
įvyks Jaunimo centre šven
tės išvakarėse. Savo darbus 
gerai atliko vicepirmininkė 
Sofija Džiugienė, sekretorė 
Aldona Rauchienė, iždinin- * 
kė Genė Rimkienė, spaudos 
informaciją tvarkė Rau- 
chas; teisinis patarėjas
— adv. Povilas žumbakis. 
Amerikiečių spaudą, radijo 
ir TV informavo dr. K. 
Jučo vadovaujama komisi
ja. Garbės svečius priims 
LB apygardos pirmininkas 
Modestas Jakaitis. Salę 
tvarko Jonas Paronis, medi
cinos pagalba teiks dr. Ro
mas Povilaitis, šventės lei
dinį redaguoja rašytoja Da
nutė Bindokienė. šventės 
pranešėjos — J. Cijunelie- 
nė ir J. Kriaučeliūnaitė.

Penktosios šventės išva
karėse su pagarbą ir dėkin
gumu minime JAV LB 
Krašto valdybas — švenčių 
vyriausią rengėją, buvusius 
šventės meno vadovus ir 
Bruno Shotą, Liudą Sagį, 
Jadvygą Matulaitienę, Ge
novaitę Breichmanienę ir 
švenčių Komitetų pirminin
kus Bronių Nainį, dviejų 
Švenčių energingą rengėją
— visuomenininką dr. L. 
Kriaučeliūną ir kitus. Jų 
ryžtas, auka ir darbas išei
vijoje liudijo, liudija ir liu
dys mūsų tautinį gyvastin
gumą, mūsų tautinės kultū
ros grožį ir vertę.

Tūkstančiai jaunųjų šo
kėjų ir svečių iš Europos, 
Pietų Amerikos, Australi
jos, Kanados suskris Chica- 
gon į didžiąją šventę — 
mūsų tautinę demonstraci
ją, į triumfo dieną. Chica
gos lietuviai, reikia many
ti, parodys daug lietuviško 
svetingumo, širdies, svečius 
pasitinkant ir juos pri
imant.

O Jums, didieji šventės 
darbinininkai — rengėjai ir 
vykdytojai — išeivijos lie
tuviai taria nuoširdų ačiū.
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KAS YRA TAS L. BREŽNEVAS?
RIMAS DAIGŪNAS

Kiekvieno bolševikinio va
do biografija, jeigu jis nėra 
kitų vadų nuverstas nuo sos
to, pilna melų ir tirštos, gra
žinančios kosmetikos, vadas 
yra vadas: jo biografijoje vis 
kas turi blizgėti, kaip blizga 
batas gero batų valytojo ran 
koše.

Apie L.Brežnevo iškilimą 
sukurtos legendos. Kilęs iš 
darbininkų luomo (toks tvir
tinimas Sovietijoje yra sėk
mės laidas)/ nuo jaunų dienų 
statęs komunizmą Moldavi
joje ir Bukovinoje, Krem
liaus pastebėtas pakviestas į 
centrą, dirbo vyriausiu polit- 
ruku Pakarpatės armijoje, 
laisvino rumunų miestą Čer
novicus, vėl grįžo Maskvon 
ir čia, palaipsniui, kilo iki ge
neralinio kompartijos sekre
toriaus sosto pakopų. Eilinė 
biurokratinė karjera, balto
mis pirštinėmis padaryta! 
Su tokiu patogu sveikintis 
Vladivostoke, Maskvoj ir 
Helsinkyje. Sueina Vakarų 
politikas, kabinetinis biuro
kratas ir sovietinis kabineti
nis biurokratas, kurio baltos 
pirštinės neturi kruvinų dė
mių ... Toks tokį pažino ir 
išgert pavadino!

Taip nėra. L. Brežnevo 
pirštinės ne baltos. Legen
das ir mitus iš jo biografijos 
išrovus, portretas grąsus, 
kaip kiekvieno Kremliaus va 
do portretas. Juo daugiau 
Vakarai susidomi sovietolo-

gija, juo ryškiau patiriame 
kaip ten buvo, kurie veiks
mai ir nusikaltimai prieš hu
maniškumą pašalinti iš krem 
linių vadų biografijų.

Po karo, 1945 metais, ga
vęs generolo laipsnį, paskir
tas veikti Černovicuose, L. 
Brežnevas likvidavo ukrai
niečius nacionalistus. Ne
klusniuosius kaimus degino, 
naikino artilerijos ugnimi, 
gyventojus masiniai trėmė į 
naikinimo stovyklas. Tada 
šimtai tūkstančių ukrainie
čių pripildė tolimosios šiau
rės gulagus. Kaimų naikini
mui naudojo minosvaidžius. 
Taip buvo praktišką: nei 
areštuoti, nei klausinėti, nei 
mušti šautuvų buožėmis. 
Kaimas sudega, gyventojai 
sunaikinti!

1947 m. L. Brežnevas va
dovavo Bukovinos KGB pul
kams. Jo vadovybėje veikęs 
KGB generolas Mordovce- 
vas, stengdamsis palaužti 
paskutinį antisovietinį prie
šinimąsi Bukovinoje sukėlė 
dirbtinį badą, per kurį šim
tai tūkstančių gyventojų mi
rė Bukovinoje. Ir vėl prak
tiška komunizmo statyba: 
priešas nyksta tykiai, nepas
tebimai. Tai buvo klusnus 
Stalino plano palaužti Molda 
vija vykdymas. Per tą koš- 
marinį laikotarpį L. Brežne
vas gyveno Kišeneve. Jo 
štabas ir butas buvo praban
giuose baroko stiliaus rū-

— Tie prakeikti juodvarniai man gero nežada!

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
714% — 6 metų su $1,000, minimum. 
71/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 % % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
61/2% — 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 įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F3.L.LC.

alnt 
thony 
vlngs

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

Open Mon., 9-8; Tuas., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; Claaad Wei.

Juokas Gribauskas, vedėjas

muose Kijevo gatvėje. Tie 
rūmai buvo paversti orgijų 
namais. Čia poilsiavo sovie
tinio teroro viršūnės, čia bu
vo vaišinami iš Maskvos atsi 
lanką galiūnai. Kišenevo 
gimnazijos klasės buvo pa
verstos sovietinių kilmingų
jų viešaisiais namais.

Kišeneve L. Brežnevas su 
darė planą nuvežti Moldavi
jos saulę į šaltuosius Sovie
tuos kraštus. Mat, Moldavi
jos gyventojai iš seno mėgo 
vadintis ‘saulingi moldavė- 
nai’. Kiekvienas moldavas 
buvo savo krašto saulės da
lelytė. Tad, suplanavo KGB 
gen. L'. Brežnevas, visus 
juos masiniai išgabenus į 
tundras, tundros atšils nuo 
švelnios Moldavijos saulės. 
Tundros, aišku, neatšilo, bet 
šimtai tūkstančių moldavų, 
nepratusių gyventi šiaurėje, 
sušalo, pranyko. Jų sušalu
sius lavonus draskė poliari
niai vilkai ...

Po to L. Brežnevas buvo 
paskirtas generaliniu Molda
vijos kompartijos sekretorių 
mi. 0 netrukus, Stalinas pa
skyrė jį Centrinio komparti

jos komiteto nariu. Visa bol
ševikinė hierarchija pamatė 
naują jėgą, sėkmingą Molda
vijos tramdytoją. Kaip visa
da - į Partijos centrinį komi
tetą patenka be baltų biuro
kratų pirštinių. Ten paten
ka vadinamųjų kruvinųjų 
veiksmų meistrai, perbridę 
kraujo klanus, kraujo jūras.

Tolimesnę savo karjerą L. 
Brežnevas padarė mokėjimų 
suktis tarp kremlinės aukš
tuomenės intrigų, suokalbių, 
vienur prisilaižymu, kitur su 
naikinimais, rūmų revoliuci
jų organizavimu. Taip, ir su 
jo talka, ir be jo talkos, nušla 
vė Malenkovą, Beriją, Molo
tovą ir, pagaliau, patį Nikitą. 
Dabar gi būtina kiekvienam 
žurnalistui, rašytojui, moks

lininkui, remtis L. Brežnevo 
posakiais, būtinai minėti jo 
vardą bet kurio viešo paren
gimo metu. L. Brežnevas už 
tikrintai eina stalininės auto 
reklamos taku. Jau jam sta
to paminklus. Vienintelis jo 
stiprus oponentas dabar liko 
amželis. Tai toks oponentas, 
kurio nė smarkiausias tero
ras nenugali. Tai mato ir jo 
partinė aplinka. Revoliucinė 
biurokratija nelauks ilgai ir 
Kremliuje nauja rūmų revo
liucija jau už kampo.

PARAMA 
DIRVAI

✓

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:

Z. Dautartas,
Chesterland, Ohio .... 100.00

F. Modestavičienė,
Cleveland .................... 5.00

J. Petronis, Los Angeles 12.00
A. Patamsis,

Staney Creek ...............2.00
K. Žygas, Cleveland .... 5.00
S. Radzevičiūtė, Cleveland 7.00
T. Bukaveckas, Chicago 25.00
G. Radvenis, Los Angeles 5.00 
V. Unguraitis, Cleveland 5.00 
V. Patašius, Auburn,

Australija .................... 11.80
B. Michels, Washington .. 2.00 
A. Puskepalaitis, Boston 3.00 
M. Smelstorius, Cleveland 10.00
M. Prask, Cleveland .... 7.00
V. Petkus, Lakdinę, O. 7.00
J. Šarka, Omaha...............2.00
O. Šilas,

Bal Harbour, Fla.........2.00
K. Vaitaitis,

Westbrook, Conn........... 2.00
J. Čelkis,

Fort Lauderdale, Fla. .. 7.00
V. Čepas,

Elon College, N. C........7.00
E. Vaitkus, Stratford, Ct. 7.00 
A. Ūselis, Chicago ........... 2.00
A. Kisonas, Dearborn, Mi. 2.00

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis. •
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

A. Petravičius,
E. Lansing, Mi................. 7.00

H. Sukauskas, Toronto .. 3.00
S. Slabokas, Cleveland .. 16.00 
V. Gadliauskas,

Ridgewood, N. Y........... 2.00
A. Naujokas, Chicago .... 7.00
P. Tamulionis, Cleveland 2.00
J. Mikonis, Cleveland ... .10.00
K. Dudėnas, Chicago .... 2.00
A. Stankus, Westland, Mi. 25.00
V. Bieliūnienė, Caracas ..17.00
B. Karklius, Cleveland .. 2.00
G. Žemaitis, Cleveland .. 2.00
J. Juška, Chicago......... .. 7.00
J. Kavaliauskas, Chicago 25.00
M. Eymontt,

Cherry Hilll, N. J. .. ..12.00
Detroito Lietuvių

Organizacijų Centras ..15.00
S. Dabkus, Toronto .... . .12.00
L. Barmus, Chicago .... .. 7.00
S. Petokas, Chicago .... .. 7.00
P. Maželis, Cleveland .. .. 7.00
A. Hahn, Philadelphia i. 2.00
Lietuvių Moterų #

Klubas, Omaha......... ..15.00
B. Dirmantas, Chicago .. 5.00
J. Jankus, Brooklyn, N. Y. 2.00
J. Senkus, Toronto .... .. 7.00
M. Ramanauskas,

Oakville, Ont............ .. 2.00
Z. Peckus, Cleveland ..... 2.00
S. Lukoševičius, Cleveland 2.00
A. Petrikas,

Great Neck, N. Y. ..... 2.00
J. Misiūnas, Chicago . ... 7.00
G. Gureckas,

Palos Verdes, Ca........ ..12.00
V. Ramonis,

Richmond Hts., O. ..... 2.00
V. Leigh, Rome, Ga. ..... 2.00
O. Mitinąs,

Fremont Center, N. Y. 2.00
V. Knistautas, Cleveland 2.00
K. Žilėnas, Chicago .. .. 2.00
V. Žygas, Cicero, III. .. .. 2.00
Iz. Šamas, Cleveland .. .. 2.00
V. Sičiūnienė, Omaha .. .. 5.00
B. Lauce, Cleveland .. .. 2.00
V. Čekanauskas,

Inglewood, Ca............ .. 7.00
M. Karečkienė,

Woodhaven ............ .. 5.00
J. Bagdanskis,

Lake Geneva, Wisc. .. 5.00
A. Diržys, Brooklyn .. .. 7.00
V. Bačanskas, Baltimorę 2.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

OPPORTUNITY FOR F.XPERIENCED 
ALL AROUND MILL HANDS 

Experienced on HORIZONTAL fc 
VERTICAL MILLS. Be able to .et up 
& operate, work from blue prints & 
close tolerance.
Air conditioned shop & all benefits. 

CENTURY TOOL CO.
32201 N. Avis Dr. 

Madison Heighta, Mich. 48071 
E.O.E.

(34-40)

WANTED AT ONCE 
SLITTER OPERATORS 

Steady employment for qua)ified men; 
All fringe benefits.

Apply in Person 
ACCURATE STEEL PROCESSING CO.

401 Salliotte Road 
Ecorse, Mich. 
313-388-5800

An Equal Opportunity Employer M/F 
(34-41)
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BEKELIAUJANT»"»“ li,,i"is
VISI KELIAI VEDA Į ROMĄ...

Pertraukę dėl Olimpiados reportažo, 
toliau tęsiame A. Laukaičio kelionės įs
pūdžius, prieš pasiekiant Montrealį.

Atvykus į šį šventąjį mies 
tą, kur gi žmogus kitur gali 
prisistatyti, ypač būdamas 
lietuvis - tik pas savuosius į 
šv. Kazimiero Kolegiją, esan 
čią beveik pačiame mieste ir 
turinčią gerą autobusų susi
siekimo linija. Čia jau ma
nęs laukė senas mūsų austra 
lietis prelatas dr. P Jatulis, 
ilgoką laiką buvęs Adelaidės 
lietuvių klebonu ir dabar jau 
kelioliką metų jis yra šios 
kolegijos vicerektorius, dir
bantis mokslinį darbą ir ieš
kantis istorinės medžiagos 
apie Lietuvą įvairiose Vati
kano ir Romos archyvuose 
bei bibliotekose. Tai aukso 
širdies žmogus ir gyva lietu
viška Romos enciklopedija, 
žinanti ne tik apie visas 
šventas šio amžinojo miesto 
vietoves, bet taip pat labai 
įdomiai papasakojęs ir apie 
visą, kas dedasi Romoje. Ir 
su jo maža itališka mašinė
le, mes savaitę laiko nardėm 
ne tik po pačią Romą, jos 
šventoves, bet taip pat apva 
žinojome ir gražiąsias Ro
mos apylinkes, šv. Tėvo va
saros rezidenciją, katakom
bas ir kt. Vienas būdamas 
aš jokiu būdu nebūčiau galė
jęs surasti tų vietovių, 
kurios yra mums lietuviams 
Romdje svarbios ir įdomios. 
Lankantis Šv. Petro baziliko
je Vatikane, kuri man pada
rė neišdildomą įspūdį, yra 
sienose įrašyta mūsų vysku
pų Skvirecko, Brizgio ir 
Deksnio pavardės. Apačio
je, šv. Petro bazilikos rūsyje 
tarpe daugelio kitų tautybių 
šventųjų ir popiežių koply
čių, su dideliu pasididžiavi
mu aplankiau ir mūsų lietu
vių Aušros Vartų koplyčią, 
kuri yra labai gražiai išpuoš
ta lietuviško stiliaus orna
mentais ir raštais. Labai 
daug besilankančių turistų 
sustoja ir mato šią mažą 
mūsų lietuvišką šventovę, 
ko mums pavydi daugelis 
daug didesnių ir laisvų šian
dien valstybių.

Su didžiausiu įdomumu ap 
lankiau vienintelio Lietuvos 
kardinolo Jurgio Radvilo ka
pą, kurį bazilikoje dengia di
džiulė įmūryta lenta su Rad
vilų herbais. Jis valdė Vil
niaus vyskupiją ir vos 44 me 
tų mirė Romoje 1600 metais. 
Apie jį ir jo darbus prel dr. 
P. Jatulis yra surinkęs labai 
daug istorinės medžiagos.

Labai įdomus yra prelato 
rastas senovės šv. Marijos 
bulei paskelbimo vertimas, 
kurį iš lotynų kalbos į 
lietuvių išvertė Lietuvoje ir 
ypatingai gražius papuoši
mus bei knygos aplanką su 
spalvotomis visos Lietuvos 
gėlėmis padarė tuo laiku gy
venusi grafienė Platerienė.

Pati pagrindinė Romos lie 
tuviška būstinė yra šv. Kazi
miero kolegija, kurioje šiuo 
metu studijuoja trys lietu
viai klierikai. Kolegija susi

deda iš dviejų milžiniškų pa
statų, atrodančių kaip dide
lė graži pilis. Kolegijos rek
torius yra prel. L. Tulaba, 
prieš kurį laiką lankęs ir 
Australijos lietuvius ir da
bar neužilgo važiuojąs į Ame 
riką. Su maloniai besišyp- 
snčiu prelatu teko nemažai 
išsikalbėti, prašant jo padėti 
Seinų lietuviams atgauti lie
tuviškas pamaldas Seinų ba
zilikoje. Jis su širdgėla pa
reiškė, jog yra labai didelis 
seselių trūkumas ir dabar 
šią kolegiją ir ūkį Tivolyje 
veda vokietės seselės iš Bra
zilijos, kurių vienuolyną istei 
gė lietuvis kunigas. Su sese
lėmis ir tarnais italais pasi
taiko daug nemalonumų, ta
čiau nieko negalima padary
ti neturint savųjų. Vėliau, 
apžiūrėjus taip pat labai gra
žų ir didelį seleziečių namą, 
kurį valdo kun. M.Burka su 
vienu broliu ir trim senyvo 
amžiaus lietuvėmis seselė
mis, man gaunasi įspūdis, 
kad šie didžiuliai pastatai su 
hoteliu, ūkiu, puikiais sodais 
ir kt. milžinišku turtu, labai 
greitai, neturint lietuviškų 
pakaitų, gali pereiti į sveti
mųjų rankas. O tai būtų la
bai didelė skriauda visiems 
lietuviams. Mano manymu, 
jeigu tą viską perleidus į ge
rų lietuvių biznierių rankas, 
tai pelnas būtų didelis, duo
dant ir labai didelės naudos 
ne tik pačiai kolegijai, sele- 
ziečiams, bet taip pat prie 
prisiglaudusiems ir kitiems 
lietuviškiems kultūriniams 
institutams. Apie tai reiktų 
rimtai ir biznieriškai gerai 
pagalvoti.

Labai įdomu buvo apžiū
rėti milžinišką seleziečių vie
nuolių spaustuvę, kurios vie
nas iš vadovų yra brolis V. 
Aleksandravičius. Tokios 
modernios ir viską savyje tu 
rinčios spaustuvės aš dar ne
buvau matęs. Tai kažkas ne
paprasto.

Būnant Romoje teko susi
pažinti su Radio Vatikanas 
lietuviškos programos vedė
ju mnsj. V. Kazlausku, kuris 
mane apvežtojo po, eiliniam 
žmogui sunkiai prieinamus 
Vatikano gražiuosius sodus, 
aprodė didžiulę Vatikano 
stotį, iš kurios lietuvių kalba 
į Lietuvą transliacijos būna 
visas dienas savaitėje po 15 
minučių ir šeštadieniais bei 
sekmadieniais po 30 min. Tu 
rėjau progos ir aš čia kalbėti 
ir mano pasakojimai buvo 
transliuojami per du kartus.

Kolegijoje susipažinau ir 
man labai nuoširdūs buvo 
prelatai H. Jonušas, V. Min
cevičius, S. Žilys ir kunigai - 
V. Dielininkaitis, R. Krasaus 
kasfcA. Petrauskas, išvažiuo 
jąs dirbti į Rochesterį ir kt.

Tuo pačiu metu savo studi 
jas gilino Sydnėjaus žinoma 
keramikė J. Janavičienė, ku
ri supažindino su pasaulinio 
masto žinomu skulptorium

italų' profesorium, tuo pačiu 
aprodant ir jo įdomią studiją. 
Taip pat čia jau ilgesnį laiką 
gyvena prof. Avižonio našlė, 
perrašinėjanti savo vyro 
užrašus. Mano buvimo laiku 
kolegijoje lankėsi didelė gru 
pė Kanados, lietuvių, su ku
riais maloniai praleidom ke
letą vakarų.

Rašyt apie pačios Romos 
šventoves, kuriose man teko 
būti, turbūt reikėtų ne 
vieno, bet kelių straipsnių. 
Tai Colosseus, pačios pagrin 
dinės Romos 4-rios bazilikos, 
senovės romėnų maudyklos, 
grožioji Vilią Borghese, Pan- 
theonas, įspūdingos kata
kombos, senasis Appian ke
lias ir daug, daug kitų vieto
vių. O jų tiek daug Romoje, 
kad kur tik būsi, visur seno
vė, istorija, menas n* kt., kad 
žmogus net nežinai nei kur 
pradėti, nei kur baigt. Tiek 
to, paliksiu visa tai būsimie- 
siems Romos lankytojams. 
Jie patys tegul visą raiida.

Labai įdomi yra pagrindi
nė naujojo miesto viena iš di 
džiųjų Vittorio Veneti gatvė 
kurioje vyksta ir turtingųjų 
‘Dolce Vita’ gyvenimas. Čia 
gyvena turtingiausi turistai, 
pasirodo filmų žvaigždės ir 
kitos Romos įžymybės ir, ži
noma, jaunos ir puikios gra
žuolės kone už pasakišką kai 
ną siūto turistui dalį šio sal
daus gyvenimo. Netoli yra 
žinomasis senovės fontanas į 
kurį meti pinigą, galvoda
mas apie būsimą laimę. Ispa 
nų aikštėje ir jos didžiuosiuo 
se laiptuose tūkstančiai pa
saulio hipių, sekmadienio ry 
te didysis Romos turgus su
traukia mases žmonių ir čia 
gali pirkti ir parduoti ko tik 
nori. Tikras skruzdėlynas. 
Gi Roma, neskaitant savo 
šventumo, daugybės links
mų merginų, ir įdomaus gy
venimo, yr ir pasaulio vagių 
bei kišenvagių centras. Ne
tikėtai ir aš, prisikimšusiam 
autobuse, pajutau kažką tri
nantis po mano piniginės ki
šenių. Čiupau ir pagavau vi
sai neblogai atrodančios mo
ters ranką, bebandančią pri
eiti prie mano dolerių. Gi 
traukinių stotyje, tiesiog už
puolė mane dvi čigonės, vie
na puldama sakyti ateitį iš 
rankos, o kita bandydama 
traukti pinigus. Ir tiktai, pa
vartojus truputį jėgos, po ge 
rų keletos minučių, man pa
sisekė neapšvarintam nuo 
šių gražuolių išsivaduoti.

Įdomus buvo man savai
tės laikotarpis Romoje. Ne
galiu pamiršt, kad mano ger
biamas prietelius prel. Jatu
lis, be viso kito, yra ir didelis 
gerų itališkų valgių bei gėri
mų žinovas. Visuomet mes 
rasdavome laiko tai šiam, tai 
kitam itališkam valgiui, nu- 
plaujant jį specialiu jo vynu 
ar alum, kai skaniąją porke- 
tę ir 100-to žolelių stiprų gė
rimą dar aš ilgai, ilgai nepa
miršiu.

• CLEVELANDO MENO 
MUZIEJUJE užsidariusią 
parodą *The European Vi- 
sion of America’ aplankė 
108,000 asmenų. Ją finansi
niai rėmė Centrai National 
Bank of Cleveland, kas davė 
galimybę žmonėms nemoka
mai parodą pamatyti.

andre duvai 
šios dienos grožio salionas 

su vakar dienos kainomis
Viskas vėliausios 

mados pas 
Andre Buvai...

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

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

Shampoo & HAIRCUTTING $3.45
Styleset $3.45 from only

not $7.50 not $7.50

BLOWER CUT & STYUKG, only $8.45
not $15 '

L’Oreal Perm 
$12.50

Froating $17.50
not $30 cup

or
not $17.50 cap

Sale of Beautv $7-87
Special — the famous 
Vita Perm, complete 
vvith cut.

UniPe«nIcut$20
The great nevv vvave 
that’s pre-programed 
for beautiful results 
everu time. $25 at 
most salons.

Permanent Eyelashes, inclividually applied, $15
The marvelous No Sėt Perms, from only $10 

by Hibner, Helene Curtis.
No roilers, no pincuris, ever agami

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

Yra kuklus 30 c. papildomas mokestis 
visai sumai.

Penktadienį ir šeštadieni 50 c. daugiau

EAST
• 406 Euclid Avė., 2d F. 781-3161
• Southgate, 5898 Warrensville, 

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

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

Lake Shore Blvd.
• Painesville 357-6129

The New Marke t

WEST
• Opposite Southland. 

845-3400
• Opposite Westgate. 

333-6646
• North Olmsted. 

777-8686
• Parmatown, 

881-6300
• Midway Mali. 

Elyria 324-5742 
Lorain 232-8020

DIDELIS PASIRINKIMAS 
PUOŠNIŲ IK PASKUTIN £S 
MADOS KAILIŲ!

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

185 North Wabash Avenue 
Chicago, II). 60601 2nd Floor

Rasite pas vienintelį 

lietuvį kailininkų 
Chicagoje

GERIAUSIA DOVANA. 
BET KOKIA PROGA

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ
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POVILĄ LUKOSIUNĄ PRISIMENANT
š. m. kovo 22 d. Adelai

dėje (Australijoje) mirė 
tautinės srovės teisininkas 
— ekonomistas Povilas Lu
košiūnas, garsaus 1863 m. 
Dusetų sukilėlių vado Ka- 
zimiero-Povilo Lukošiūno 
giminaitis. Po sukilimo vi
si jo gimines buvo ištremti 
iš Lietuvos ir to pasėkoje 
Povilas gimė 1910 m. balan
džio mėą, 28 d. Piatigorskio 
mieste, Kaukaze, susipratu
sių lietuvių šeimoje, kuri 
1920 m. grįžo Lietuvon, į 
Dusetas.

1932 m. Povilas baigęs 
Zarasuose gimnaziją išvyko 
Kaunan, įstojo V. D. Uni
versitetan ir 1937 m. įsigijo 
teisių fakultete ekonomisto 
diplomą, o 1943 m. baigė 
dar Vilniaus Universitete 
teisių skyrių.

Nuo pat jaunystės buvo 
aktyvus visuomeninio gyve
nimo dirvose, ypač kaip 
Korp! Neo-Lithuania narys, 
Jaunalietuvių sporto sky
riaus vadovas ir kt.

1944 m. pasitraukė iš 
Lietuvos į Vieną, kur padė
jo prof. Vaclovui Biržiškai 
surasti Vienos Universiteto 
archyvuose, Austrijoj stu
dijavusių lietuvių pavardes. 
Aleksandryno 1 tomo 15 psl. 
M. Biržiška rašo: ”... aųs- 
traliečiui Povilui Lukošiū
nui už išgelbėjimą 1945 m. 
iš Vienos ne tik mano bro
lių, bet Aleksandryno ir ki
tų brolio Vaclovo raši
nių ...”
Dedikacijoje prof. vėl rašo: 
"Mano ir brolio Viktoro glo

A. A. Povilas Lukošiūnas

bėjui Vienoje, Insbruke ir 
Vangene, kare išgyvenu
siam visas velniavas 1944— 
1945 m., ir vis dėlto sugebė
jusiam išgelbėti mano ran
kraščius ir jo paties išga
bentus iš pragaro gelmių. 
Su viltimi, kad kada nors 
išsprukęs iš kengūrų žemės 
jis dar kartą su manimi po 
šiaudine lietuviška pastoge 
prisimins šios knygutes at
siradimo aplinkybes. Vac
lovas Biržiška”.

1949 m. Povilas atvyko į 
Adelaidę ir nuo pat atvyki
mo dienos įsijungė į lietu
višką veiklą: platino mūsų 
spaudą ir knygas, organi
zavo Vasario 16 gimnazijai 
remti būrelius, net gavo iš 
jos Garbės pažymėjimą už 
lietuvybės išlaikymą trem
tyje. Ne be jo pastangų įsi
steigė net 6 šachmatininkų 
klubai. Surinko didelį skai
čių prenumeratorių L. En
ciklopedijai. Buvo ilgametis 
LB Krašto Tarybos narys ir 
Krašto Garbės Teismo na
rys. Amžinasis Lietuvių Są
jungos Adelaidėje narys ir 
vienas aktyviausių bendruo
menės savaitgalio mokyk
los rėmėjų. Jo dosni ranka 
skyrė žymias aukas įvai
rioms lietuvių organizaci
joms todėl tautiečių tarpe 
buvo labai vertinamas ir 
gerbiamas. Jam tautos ir 
savo krašto reikalai rūpėjo 
labiau už asmeninį gyveni
mą.

Mirė netikėtai, nors ilges
nį laiką sirguliavo namuose 
savo mylimos žmonos Olgos

Kanados Lietuvių dienos dalis komiteto narių su pirm. J. Šiaučiuliu. Sėdi iš kairės: R. 
Otto, kun. J. Kubilius, sol. G. Čapskauskienė, pirm. J. Šiaučiulis, A. Jonelytė ir A. Mylė. Stovi: 
J. Adomonis, L. Stankevičius, A. Kličius, P. Kleza, J. Dalmotas, R. Šiaučiulis, G. Nagys, J. 
Cieltosius.

KANADOS LIETUVIU DIENApriežiūroje, kuri, reikia pa
sakyti, visad širdingai pri
tardavo jo visuomeninin
ko — patrioto veiklai.

Laidotuvėse dalyvavo 
daug tautiečių, kuriuos po 
laidotuvių apeigų Adelaidės 
krematoriume velionio žmo
na pakvietė Lietuvių Na- 
muosna į gražias šermenis.

Velionis labai mėgo ma
žytes australiškas papūgė
lės, kurias išmokydavo lie
tuviškai kalbėti, tad ir nuo
traukoje matome jį prie 
Vytauto Didž. Universiteto, 
1937 m. baigusių nuotrau
kos — vinjetės, su ant jo 
rankos betupinčia papūgėle.

A. Gučiuvienė

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VASARINĖS DOVANOS

SIUNTINYS 1 (1976)
Stora, gėlėta nailoninė medžiaga dėl 2 suknelių; crim

pleno medžiaga dėl 2 suknelių; speciali crimp’.eno me
džiaga dėl 1 moteriško palto; 2 nailoninės skarelės; 1 
vyriški nailoniniai marškiniai; 2 poros vyriškų arba mo- 
teriškų geriausios rūšies nai'oninių kojinių; angliška vil
nonė medžiaga 1 vyriškai eilutei.

Kaina su muitu ir persiusimo
išlaidomis $180.00

Jei kas pageidauja, galima dadėti iš šių žemiau iš
vardintų arba kitokių prekių:

Vyriškas arba moteriškas nertinis -------------------  $26.00
Vilnonė gėlėta skarelė --------------------------------------- 10.00
Crimpleno medžiaga moteriškam kostiumėliui------ 30.00
Crimpleno medžiaga suknelei--------------------------------  18.00
Jersey wool medžiaga moteriškam kostiumėliui------ 30.00
Jersey wool medžiaga suknelei-------------------------------20.00
Dirbtinis mink’as moteriškam paltui -------------------  80.00
Nailoniniai marškiniai —-------- ------------------------------r 12.00
Lietsargis telescopic ------------------------------------------ 12.00
Vilnonė medžiaga vyriškai eilutei-------------------------- 50.00

šios kainos yra su įskaičiuotu sovietiniu muitu.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą arba kitas šalis.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS )

11 London Lane, Bromley, Kent, England.
Tai. 01-739-8734 arba 01-460-2592

Kanados Lietuvių Diena 
įvyks spalio 9-10 dienomis 
Montrealyje. Jos metu 
įvyks ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Krašto tary
bos sesija.

Spalio 9 d., šeštadienį, vi
sų dalyvių susipažinimo ba
lius, ir Kanadoje gyvenan
čių lietuvių dailininkų kū
rinių dailės paroda, bei Ha
miltono, Toronto ir Mont
realio krepšinio komandų 
varžybos.

Sekmadienį, spalio 10 d. 
iškilmingos pamaldos šv. 
Juozapo Oratorijoje, po to 
koncertas ir vakare jauni
mo susipažinimo šokiai šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

L. Dienų koncertą išpil
dys: Sol. Gina čapkauskie- 
nė, sol. Vaclovas Verikai

tis, Hamiltono lietuvaičių 
choras ”Aidas”. Montrealio 
Aušros Vartų ir šv. Kazi
miero parapijų chorai bei 
lietuviškojo jaunimo tauti
nių šokių ansambliai, Ha
miltono ”Givataras”, Toron
to "Gintaras”, Londono 
"Baltija” ir Montrealio 
"Gintaras”.

Tikimasi svečiu iš Kana
dos federalinės ir provinci
nės valdžios, bei gausaus 
lietuvių dalyvavimo.

Lietuvių Dienai atžymėti 
bus išlieistas leidinys, kurį 
redaguoja J. Narbutas.

Baliaus metu bus turtin
ga loterija.

Tikimasi, kad ir ši 22-j i 
Kanados Lietuvių Diena 
praeis gražiai ir įspūdingai, 
lietuviško jaunimo ir lie
tuviškos kultūros ženkle.

Lietuvių Dienai ruošti 
sudarytas komitetas. Malo
niai kviečia visus lietuvius 
iš Kanados i? JAV jai ruoš
tis ir joje dalyvauti, paro
dant lietuvišką gyvastingu
mą.

Komitetas

OPPORTUNITY 
for 

REGISTERED L. P. N’S 
ALL SHIFTS 

72 bed Nursing Home. Good aalary 
A< benefits.
Send resume or call Admini.trator 

ALICEVILLE MANOR
I 7th St. N. W.

Aliceville, Ala. 35442 
205-373-6307

(28-34)

WANTED

AUTO
MASTER

MECHANICS
AND

BODY REPAIRMAN
We are looking for 3 top master 
mechanic. and body repairman and 
are willing to pay top ecale for them. 
Plenty of worlc & free parking. Thi» 
is an eicellent opportunity for the 
right men. Apply in person to Bob 
Tiller.

WILLIAMS 
CHEVROLET 

33rd & M. St., N. W.
Georgetown Area

Washington, D. C. 20007
202-333-6400

(34-36)
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KALIFORNIJOS
LIETUVIAI
PAGERBS DR. ALDONĄ 

ŠLIUPAITĘ
Santa Monikos Amerikos 

Lietuvių Klubas š. m. liepos 
25 d. surengė dr. Aldonos 
šliupaitės pagerbimą Uncle 
John restorane, Santa Mo
nikoje.

Dr. A. šliupaitę pagerbti 
ir su ja susipažinti, prisi
rinko pilna salė svečių. Visi 
buvo pavaišinti skaniais 
pietais. Po to, klubo pirmi
ninkas A. Markevičius pri
statė dr. A. šliupaitę susi
rinkusiems ir paaiškino, kad 
visi čia susirinko ne tiktai 
pagerbti ją kaipo visuome- 
nininkę, bet kartu ir jos 
gimtadienj atšvęsti. Papa
sakoti apie jos gyvenimą 
pakvietė Aleną Devenienę, 
kuri nupasakojo dr. A. šliu
paitės svarbesnius gyveni
mo Įvykius.

Dr. A._ šliupaitę yra dr. 
J. šliupo ir Malinauskaitės 
duktė, gim. 1886. VII. 26 d. 
New Yorke. Nuo 1902 m. 
studijavo Pensylvanijos mo 
terų medicinos kolegijoj. 
Anais laikais nebuvo įpras
ta, kad mergaitė studijuo
tų mediciną, bet Aldona bai
gė kolegiją 1908 m. ir ver
tėsi gydytojos praktika 
Brooklyne. 1917 m. su savo 
tėvu išvyko Rusijon per Ja
poniją ir Sibirą Lietuvos pa
bėgėliams ir tremtiniams, 
nukentėjusiems nuo Pirmo
jo Pas. karo, padėti. Tėvo ir 
dukters kelionė buvo be ga
lo sunki. Rusijoje buvo pa
skirta Voronežo mokinių 
gydytoją, o 1918 m. su Va- 
ronežo mokiniais nuvyko į 
Vilnių, iš ten į Šilalę, kur 
siautė jvairios epidemijos. 
1919 m. buvo priskirta prie 
JAV Raudonojo Kryžiaus
Misijos ir kaipo JAV pilie
tė labai daug padėjo nepri
klausomai Lietuvai besiku- 
riant. Taip pat 1919 m. dir
bo Kaune Liet. Raud. Kry
žiaus ligoninėje, padėdama 
dr. P. Mažyliui suorgani
zuoti moterų skyrių. Nuo 
1923-1927 m. buvo Medici
nos Fakulteto akušerijos ir 
ginekolog. katedros jaun. 
asistentė, taip pat suorga
nizavo Kaune gailestingųjų 
seserų kursus. 1931 m. grį
žo į JAV ir Brooklyne ver
tėsi medicios praktika. 1940 
m. Sovietams okupavus Lie
tuvą dr. A. šliupaitė įsijun
gė į Lietuvos laisvinimo ir 
Balfo darbus, kur buvo Bal
fo medicininės pagalbos pa
tarėja. Būdama dar Lietu
voje parašė kelias medici
nos knygas. Dr. Aldona vi
suomet pasižymėjo nepa
prastu darbštumu ir ener
gija. Labai daug padėjo II 
Pas karo pabėgėliams. Jos 
durys niekam nebuvo užda
rytos. Pasitraukus iš gydy
tojos praktikos dr. A. šliu
paitė iš New Yorko persi
kėlė gyventi į saulėtą Kali
forniją — Santa Monikos 
miestą.

(Nukelta į 9 psl.)

Cuyahoga upe nešasi 
kartu pirmyn maždaug 
$28 milijonus per mylią.

Republic’s Steel Plant Water Treatment Plant, mūsų Republic’s West Side Water Treatment Plant
vėliausias priedas, išvalo ir tvaiko vandenį naudotų originali kaina: $3 milijonai. Papildomos valymo
plieno gaminimo procese iki geriamo vandens priemonės: $7 milijonai.
švarumo. Kaina: $8 milijonai. .

Water Treatment Plant at Republic’s karšto ir šalto 
metodo plieno apdirbimo vietovėje atnaujina daugiau 
kaip 100 milijonų galionų vandens kasdien. 
Originali kaina $18 milijonų. Papildomas 
vandens išvalymas: $6 milijonai.

Kaip dalis Republic’s vandens kvaliteto kontrolės 
programos, papildomi Įrengimai ir paruošimai prie 
5 ir 6 krosnių ir vėl leidžia naudoti atnaujintą 
vandenį.

Padėti atsikratyti Cuyahoga upės tamsios 
praeities yra labai brangus pasiūlymas.
Republic Steel, pati viena jau išleido daugiau negu 
$62 milijonus vandens kontrolei Cuyahoga 
perleidimui per savo apdirbimo rajoną Clevelande. 
Ir mes esame įsipareigoję išleisti dar $8 milijonus 
artimoje ateityje. Ir mes esame išdidūs savo 
atsiekimuose.
Kontrolės sistema mūsų įmonėse ima nešvarų 
vandenį iš Cuyahoga. Tada mes naudojame jį 
plieno gaminimo procese, mes jį išvalome,

atšviežiname ir grąžiname švaresnį vandeni į 
Cuyahoga negu iš jos paėmėme.
Visa bėda, viena Republic’s vandens kontrolė 
negali visai išvalyti upės. Yra daug kitų taršos 
priežasčių. Miesto kanalizacijos tvarkymas turi 
būti pagerintas.
Bet kada miesto pagerinimai prisidės prie mūsų, 
Cuyahoga pasidarys švaresnė. Didelė dėka mūsų 
pastangoms ir išlaidoms — $28 milijonai per 
mylią.

Mes gyvename čia, taip pat.
lEcpulilicstee
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KALIFORNIJA
(Atkelta iš 8 psl.)

Dr. A. šliupaitę sveikino 
LB S. Monikos apyl. vardu 
pirm. A. Trasikis, gydytojų 
vardu dr. J. Jusionis ir gai
lestingųjų seserų vardu M. 
Vaičienė.

Ta proga dar iš savo pri
siminimų apie dr. A. šliu- 
paitę kalbėjo dr. A. Bart
kutė, dr. Gedaugas ir dr. K. 
Alminas. Inž. V. šliupas šei
mos vardu padėkojo rengė
jams ir svečiams už tokį 
gražų jo sesers pagerbimą.

Užbaigiant tą malonų su
buvimą pati dr. Aldona la
bai susijaudinusi dėkojo 
Klubo pirm. A. Markevičiui 
bei Klubo Valdybai už jai 
suruoštą pagerbimą ir bu
vo labai maloniai nustebin- %
ta, kad tiek daug svečių su
sirinko ją pasveikinti. A. 
Devenienei ji labai dėkinga 
už jos gyvenimo padarytą 
apžvalgą.

Santamonikiečiai didžiuo
jasi turėdami šią šviesią as
menybę savo tarpe.

Santa Monikos Amerikos 
Lietuvių Klubo dabartinę 
valdybą sudaro: pirm. A. 
Markevičius, vicepirm. S. 
Kvečas ir E. Gedgaudienė, 
sekr. M. Vaičienė, protokolų 
sekr. K. Černiauskas, ižd. T. 
Skirgaila, narys V. Plukas 
ir garbės narė — A. Deve- 
nienė.

Revizijos komisija: E. 
Jarašiūnas, E. Balceris ir 
J. Andrius.

Parengimų komisija: V. 
Plukas, L. Graužinienė, B. 
Šimkienė ir V. šimoliūnas.

(eg) 
KALIFORNIJOS 

LIETUVIŲ SKAUTŲ 
ŠVENTĖ

šiais metais Kalifornijos 
lietuviai skautai švenčia 25 
metų sukaktį. Jubiliejinė 
stovykla vyko nuosavame 
"Rambyne”, San Bernardi
no kalnuose.

Stovyklos viršininkai — 
ps. K. Prišmantas ir s. V. 
Sviderskas. Stovyklos mai
tinimu rūpinasi ūkvedys A. 
Kiškis, B. Butkienė, P. Mi- 
ronienė, K. šermukštienė, 
Dovydaitienė.

Palangos tunto skautės 
savo rajoną pavadino 
"Paukščių Taku", o Kalniš
kių tunto broliai pasirinko 
"Aitvaro" vardą. Skautėms 
vadovavo A. Namikienė, I. 
Vilkienė, D. Balchienė ir 
vyresnės skautės. Skautams 
pirmą savaitę vadovavo R. 
Vizgirdas, antrą — V. Vil
kas su skautais vyčiais.

Rugpiūčio 7-8 d. stovyk
loje lankėsi Skaučių Seseri
jos Vyriausia Skautininkė 
Irena Kerelienė iš Chicagos, 
vietiniai vadovai ir skautų 
tėveliai. (a)

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

LATVIAN ROOFING 
Telefonas (216) 521-2182

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

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

LIETUVIŠKI! STUDIJŲ SAVAITĖ 
PRANCOZIJOJE

Penkeri metai be
JURGIO BIELIŪNO

Nuo rugpiūčio 1 iki 8 d. 
Chantilly, 40 km. į šiaurę 
nuo Paryžiaus, vyko 23-ji 
"Lietuviškųjų Studijų Sa
vaitė", sutelkusi 125 daly
vius ne tik iš daugelio va
karų Europos kraštų, bet ir 
iš Jungtinių Amerikos Val
stybių, Kanados ir net Aus
tralijos. Svarbiausią "sa
vaitės" programos dalį su
darė paskaitos įvairiomis 
aktualinėmis politinio, so
cialinio ir religinio gyveni
mo temomis, bet buvo ap
žvelgta taip pat lietuvių ra
šytojų kūryba ir išryškin
tos kelios sukaktys.

Pradėtos vienos pasaulė
žiūros asmenų, "Studijų 
Savaitės” ilgainiui virto 
renginiais, kuriuose sutelpa 
įvairių įsitikinimų lietuviai. 
Tokiu būdu "savaitės" pasi
darė pirmoje eilėje vakarų 
Europoje gyvenantiems lie
tuviams reikšmingu įvykiu, 
kuriame atsispindi tiek pa
skaitininkų, tiek klausytojų 
aukštas intelektualinis ly
gis.

Prancūzijoje vykusioje 
"savaitėje" paskaitas laikė 
du Amerikos lietuviai: Vo
kietijoje tarnaująs pik. lt. 
D. Skučas, kalbėjęs apie 
Nato, ir kalbininkas L. 
Dambriūnas, bandęs at
skleisti Lietuvos išsivadavi
mo perspektyvas. Progra
moje veikliai dalyvavo 
Prancūzijos lietuviai. Pary
žiaus universiteto profeso
rius A. Greimas įdomiai 
pavaizdavo lietuvių mitolo
giją, savaimingai aiškinda
mas senovės dievus, o R. 
Bačkis gyvai išgvildeno to
kią temą kaip "Komunisti
nis iššūkis Vakarų Europo
je". Iš Romos atvykęs kun. 
R. Krasauskas prisiminė 
Lietuvos konkordato su Va
tikanu 50 metų sukaktį, o 
kun. A. Rubikas iš Mem- 
mingeno kalbėjo apie Baž
nyčią naujos epochos slenk
styje (10 metų po Vatikano 
susirinkimo). Programoje 
taip pat pasireiškė kone 
nuolatiniai "savaitės" pa
skaitininkai dr. J. Grinius, 
L. Natkevičius, dr. K. če- 
ginskis ir mokytojas Bar
tusevičius.

Dr. A. Gerutis savo pa
skaitoje prisiminė Petrą 
Klimą, Vasario 16 d. nepri
klausomybės akto signata
rą, beveik 20 metų atstova
vusį Lietuvai Prancūzijoje, 
kur 1943 m. prasidėjo šio 
iškilaus diplomato ir istori
ko martyrologija, kai jį iš 
pradžių suėmė naciškieji 
gestapininkai, pasibaigus gi 

karui jis skaudžiai nuken
tėjo nuo rusiškųjų okupan
tų, 10 metų išlaikiusių jį 
Sibiro katorgoje.

Įdomi buvo "savaitės me
ninė dalis, kurią žymia da
limi sudarė neseniai iš Lie
tuvos atvykusios scenos vei
kėjos V. Rakauskaitė-Lan- 
dienė (Muenchen) ir Danu
tė Krištolaitytė-Hermann 
(Strasbourg). Gražiai pasi
reiškė Amerikos lietuvaitė 
pianistė R. Lampsatytė, 
ruošianti daktaratą iš muzi
kos Berlyne. Dainavo čika- 
gietis Vytautas Nakas, gili
nąs studijas Muenchene.

Didelė staigmena buvo 
dainininko Ričardo Daunoro 
pasirodymas. Savo sodriu 
balsu jis sužavėjo "savai
tės" dalyvius. Daunoras tik 
prieš kelias dienas pasi
traukė iš Vilniaus universi
teto liaudies dainų ir šokių 
ansamblio, dalyvavusio fol
kloro festivalyje pietų 
Prancūzijoje. Būdamas Pa
ryžiuje, dainininkas pasiša
lino nuo grupės ir pasiprašė 
prieglobsčio Prancūzijoje.

"Savaitės” metu sureng
ta Prancūzijoje gyvenančių 
lietuvių menininkų kūrinių 
paroda. Joje dalyvavo tapy
tojai V. Kasiulis, P. Gailius, 
S. Kondrataitė, R. Motiejū
naitė, grafikas Z. Mikšys, 
skulptoriai A. Mončys ir A. 
Raudys.

Dvidešimt "Studijų Sa
vaičių” vyko vakarų Vokie
tijoje, po to jos buvo kilno
jamos iš eilės švencarijoje, 
šiaurės Italijoje ir nūn 
Prancūzijoje. Tikimasi, kad 
kitais metais "savaitę" su
organizuos Didžiosios Brita
nijos lietuviai.

Ruošiant "savaitę" Pran
cūzijoje, ypač veikliai pasi
reiškė Paryžiaus lietuviai 
žiba ir Petras Klimai bei 
kun. P. Petrošius. Tarp da
lyvių tenka paminėti Eglę 
Fourrier-Ruelle, ministro 
Petro Klimo dukterį. Džiu
gu, kad "savaitėje" matėsi 
gana gausiai lietuviškojo 
jaunimo atstovų su G. Juo
zapavičiūte iš Kanados prie
šakyje, naująja Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
pirmininke. Dalyvavo taip 
pat Vokietijos lietuvių Jau
nimo Sąjungos pirmininkas 
P. Nevulis. Be pik. J. Lans- 
koronskio gyv. Paryžiuje, 
speciališkai tenka paminėti 
J. Glemžą, be kurio neapsi
eina joks žymesnis Vakarų 
Europos lietuvių renginys, 
o šis pasižymėjęs kooperati
ninkas įžengė į 90-tuosius 
gyvenimo metus! J. Glemža 
ne tik dalyvavo "savaitėje”, 
bet ir nepaprastai gyvai 
reiškėsi po paskaitų vyku
siose diskusijose, (age)

MACHINE REPAIRMEN-JOURNEYMEN 
Knowledge of cold heading machinery helpful. 
Mušt be able to do are and acetylene welding. 
Trouble shooting of electrical systems of 
machines. mušt have past experience at 
machine repairs. Good pay and benefits. 
MICHIGAN RIVETCORP.. 13201 Stevens Rd 
Warren. Mich. 48089 Tel. (313) 754-5100 
An equal opportunity employer. (30-37)

A.A. Jurgis Bieliūnas

Šių metų rugpiūčio 5 d. 
suėjo penkeri metai nuo a,
a. Jurgio Bieliūno 
mirties. Vos tik išvažiavus 
Čiurlionio ansambliui iš Ve
nezuelos, po poros dienų 
tuojau išlydėjome ir Jurgį 
su ponia į Zalcburgo ligoni
nę. Į aerodromą jau įvažia
vo su vežimėliu ir toliau bu
vo globojamas lėktuvo ad
ministracijos, o mes visi bu
vusieji aerodrome matėme 
Jurgį sunkiai sergant, vis 
trūkstant oro kvėpuojant, 
nujautėme, kad matome 
Jurgį jau paskutinį kartą. 
Taip jau ir buvo, mūsų vi
sų su juo paskutinis atsi
sveikinimas. 1971 metais 
rugpiūčio mėn. 5 d. mirė 
Zalcburgo ligoninėje, ir ten 
pat Zalcburgo kapinėse gre
ta savo sūnaus, kuris buvo 
miręs karo metu, buvo pa
laidotas.

Kas buvo Juozas Bačiū- 
nas šiaurės Amerikos lietu
viams, tas buvo mums Ve
nezuelos lietuviams Jurgis 
Bieliūnas. Jurgis atvažiavo 
į Venezuelą maždaug me
tais anksčiau už kitus imi
grantus, ir kaip buvęs jau 
sumanus prekybininkas Lie
tuvoje, tai ir čia tuojau me
tėsi į prekybą. Dėka jo žmo
nos didelių gabumų preky
bai, ir jo sumanumo, suge
bėjo iškilti. Venezuelos lie
tuviai beveik visi pažinojo 

IMMEDIATE OPENINGS FOR
IST CLASS SKILLED

ELECTR1CIANS — Minimum 1-2 yeara aolid atate and relay logic 
experience.
MECHANICS — Minimum 2 yeara experiance. Building*working on 
machinea and knowledge of hydraulic and air circuita.
MACH1NISTS — 5 yeara experience aa tool room inacbiniat. Lathe 
and milling machine work.

— EXCELLENT FR1NCE BENEFITS —
HERCULES, INC.
1140 W. Grand Riyer

Williamston, Mich. 48895
An Equal Opportunity Employer

Jurgį. Jis padėjo visiems 
kam buvo reikalinga ar tai 
pinigais, patarimu, ar dar
bu, jo dosnią ranką jautė
me visi. Buvo puikus lietu
vis ir didelis patriotas. Su 
savo taikiu būdu mokėjo 
prieiti prie pačių aukštųjų 
Venezuelos valdžios parei
gūnų ir generolų, ir mūsų 
reikalams susidėjus jie bu
vo mums visuomet palan
kūs, ir aukštai vertino lietu
vių imigraciją, per mūsų 
tautines šventes. Guberna
torių visuomet matydavome 
savo svečių tarpe. Velioniui 
labai rūpėjo jaunimas, ir ta
da jau suprato, kad Venezu
elos lietuvių gyvavimas pri
klausys nuo jaunimo veik
los. Tada, kada mes visi gal
vojome, kad Jurgis mums 
reikalingas kaip stiprus 
ramstis, Jurgis pasitraukė 
ir iškeliavo amžinai, šį 
skaudų nuostolį jaučiame 
visi.

Minint penkerių metų 
mirimo dieną, mes visi pri
simename ir gailimės, kad 
taip greitai jis turėjo ap
leisti šį pasaulį, su tiek dar 
norėtų ir neįvykdytų darbų. 
Jo žmonai poniai Vandai ir 
giminėms reiškiame mūsų 
visų širdingą prisiminimą, 
Tegul jam būna lengva Aus
trijos šalies žemė.

A. Vaisi ūnienė
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Detroito
ALT S-GOS DETROITO 

SKYRIAUS IŠVYKA

Sekmadieni, rugpiūčio 8 
d. oras buvo gražus ir į su
rengtą O. ir č. Šadeikų so
dyboje išvyką-gegužinę pri
važiavo virš 165 žmonių. 
Buvo atvykusių ir iš toliau: 
Marija ir Balys Gražulis iš 
Flinto, Pranas Tarūta, Jo
nas ir Liuda Baubai iš 
Grand Rapids. Svečių tarpe 
turėjome ir rašytoją Vy
tautą Alantą su žmona Ire
na.

Dviejų didelių skiečių ir 
žaliuojančių medžių paunk
snyje svečiai šnekučiavo, 
vaišinosi ir kai kurie kor
tomis lošė. O oras, oras! Nei 
šiltas nei šaltas. Bet išvy
kai jpusėjus ir saulutė pasi
rodė ir savo spinduliais tiek 
Įšildė, kad ne vieną privertė 
ir švarką nusivilkti.

čia nuo pat ryto su šeimi
ninkais O. ir č. šadeikomis 
dirbo-triūsė ALT S-gos sky
riaus pirmininkas Jonas 
Švoba, Petras Dalinis, Algis 
Vaitekaitis ir Juozas Au- 
gaitis.

Darbščiosios šeimininkės 
Joana švobienė, Stasė šimo- 
liūnienė, Antanina Jonynie- 
nė ir Elena Stašienė paga
mintais jvairių rūšių ir ska
niais valgiais vaišino sve
čius. Maisto produktais 
joms talkininkavo: Elena 
Musteikienė, Ona šostakie- 
nė ir Regina Vaitekaitienė. 
Bare dirbo ir trokštančius 
gėrimais aprūpino Juozas 
Murinas ir Feliksas Blauz- 
dys. Maistui ir gėrimams 
bilietukus pardavinėjo Vin
cas šarka ir Stasys šimo- 
liūnas. Išvykos rengėjai tu
rėjo ir dovanų. Jas laimėjo: 
Sofijos Petravičienės dova
notą keramiką — p. Pata- 
lauskienė, Antanas Norus, 
R. Vaitekaitienė ir Albinas 
Bliūdžius. Juozo Leščinsko 
dovanotą gėrimų butelį —

lietuviai
Vytas Kilius, Pranės Balan- 
dienės dovanotą didelį tor
tą — Antanas Grinius, Jono 
Gaižučio dovanotą paveikslą
— Stasys Skorubskis ir so
dybos šeimininkės Onos ša- 
deikienės dovaną gėrimų 
butelį su stikleliais gėrimui
— Jonas Gaižutis.

Dariaus ir Girėno klubo 
pirminininkas Mykolas Ki- 
zis sodybos šeimininkei 
Onai šadeikienei, už leistą 
naudotis jų sodyba, ren
giant joje mūsų didvyrių 
Dariaus ir Girėno paminėji
mą, įteikė jai dovaną — 
gražią skulptūrą.

ALT S-gos Detroito sky
riaus pirmininkas Jonas 
Švoba už leistą šiam sky
riaus išvažiavimui pasinau
doti sodyba, nuoširdžiai pa
dėkojo.

★
Išvykoje vieną stalą už

ėmę posėdžiavo Lietuvių 
Bicentennial komitetas ir 
aptarė įvykstančios rugsėjo 
19 d. 3 vai. Tarptautinia
me Institute lietuvių paro 
dos reikalus. Esami Institu
te langai (41) bus papil
dyti lietuviškais ekspona
tais. Be to atidarymo dieno
je bus lietuviški pasirody
mai ir vaišės, ši paroda va
dinsis : Lithuanian Amer
ican Bicentennial Celebra 
tion a Heritage Presenta- 
tion. Bus išleista ir progra
ma, kuria rūpinasi Jonas 
Gaižutis.

IŠVYKA J WINDSORĄ

Dariaus ir Girėno Klu
bas su Lietuvių Namų 

. Draugija rugpiūčio 29 d. 1 
vai. Jolantos ir Mykolo Ki- 
zių sodyboje 12208 River- 
side Dr., Windsor, Canada, 
rengia išvyką. Meninę pro
gramą atliks Windsoro jau
nimas. Vėliau seks vaišės, 
dovanų paskirstymas ir 
įvairūs žaidymai. Gera pro

ga ir pasimaudyti, nes ant 
ežero kranto, šeimininkas 
Mykolas Kizis savo motori
niu laivu žadąs ir po ežerą 
pavežioti. Visi kviečiami 
atvykti ir pas vaišingus p. 
Kizius jų gražioje sodyboje * 
praleisti baigiančios vasa
ros dieną.

MIRTYS

Liepos 20 d. mirė Ksave
ras Semaška, gyvenęs 809 
Stanton St., Port Huron, 
Mich., sulaukęs 84 metus. 
Palaidotas liepos 24 Elm- 
wood kapinėse, Jale, Mich.

K. Sėmaška, 352 kuopos 
narys, yra buvęs nekuri lai
ką pirminininkas. Iki pen
sijos dirbo Gobei alaus bra
vore.

Wayne Statė Universite
te lietuviškam kambariui 
įrengti yra paaukojęs 200 
dol. Laidotuvėmis rūpinosi 
duktė Alfreda Martens.

★
Rugpiūčio 7 d. mirė Vera 

Motuzienė sulaukusi 80 
metų. Palaidota rugpiūčio 
10 d. iš Charles R. Step lai
dotuvių namų Woodlawn 
kapinėse. Su ja atsisveikini
mas įvyko rugpiūčio 9 d. 
Jos anūkės Leonoros vyras 
Alan Freiborn smuiku pa
grojo 4 dalykėlius, tarp 
kurių labai gražiai skam
bėjo Avė Marija. Atsisveiki
nimo žodį tarė Stefa Kau
nelienė. Kapinėse, koplyčio
je, atsisveikinimo žodį tarė 
ir giminėms užuojautą pa-. 
reiškė Organizacijų Centro, 
Tėvynės mylėtojų ir Sanda
ros vardu Antanas Sukaus- 
kas. Vera Motuzienė pri
klausė SLA 352 kuopai, My
lėtojų draugijai, Sandarai, 
Balfui ir kitoms lietuviš
koms organizacijoms. La
bai sielojosi Lietuvos išlais
vinimo reikalais ir kol jėgos 
leido dirbo jos reikalams. Po 
pirmo pasaulinio karo pla
tino Lietuvos reikalams 
bonus. T^aidotuvių dalyviai 
jos pageidavimu nepirko gė
lių, bet suaukojo apie 400 
dol. ir jos šeimos jie nu
kreipti Wayne Statė Uni-

(Nukelta į 11 psl.)

SUTAUPYSIT 25% PIRKDAMI 
MOTERIŠKUS NYLONO MEZGINIO 
NAKTINIUS BALTINIUS 
DVIEJU PUIKIU ŠTILIU

WEATHERBY ENGINEERING 
CORPUS CHRISTI, TEXAS

Is Now Hiring

STRUCTURAL FOREMEN PIPE FOREMEN
PIPE FITTERS INSTRUMENT FITTERS
PIPE WELDERS • Mia & Stiek STRUCTURAL FITTERS 
STRUCTURAL WELDERS - Mig & Stiek
ELECTRICAL FOREMAN ELECTRICIANS

STRUCTURALBURNERS
QUALITY CONTROL INSPECTOR to raB d.partm.nt, 
mušt have experience in welding, electrical & instrumentation. mušt have 
10 years experience. good pay & benefits.

2 Weeks paid Vacation. 9 paid holidays. Free Life & Health Insurance. 
Steady Work.
All applicants mušt apply at gote. Rincon Road. Corpus Christi. Ask for 
Charlie Bradley.

Area 512-882-7405
An EquaJ Opportunity Employr

4.29
Reg. 5.99. Geras pasirinkimas, kada jūs 
norite ką nors gražaus užsidėti.
A) Gilaus kaklo stiliaus, turi taip pat 
išpustas rankovytes. Spalvos — ružavos 
ir mėlynos. B) Gilaus kaklo stiliaus 
tik su skirtingomis rankovytėmis. 
Spalvos — mėlynos ir ružavos. Dydžiai 
S. M. L. Matote tik du iš keletos stilių
ir spalvų. Dept. 170-Budget Lingerie. 
Visose krautuvėse.
Skambinkite 241-3070 užsakymui bet 
kuriuo laiku.

PIRKITE MIESTE KETVIRTADIENI 10-8:30, 
SKYRIUOSE 10-9:30. SHEFFIELD IKI 9. 
Skyriai atidaryti sekmadieniais 12:30-5:30.
MES DUODAME IR KEIČIAME EAGLE STAMPS 
ATIDARYTA: NAUJA KRAUTUVĖ RANDALL PARK.
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CHICAGOS LIETUVIŲ
GYVENIMAS ANTANAS lUODVALKIS

PILNAS SAVAITGALIS
Organizacijos, turinčios sa 

vo centrinius organus Chica
goje, pasinaudodamos Penk
tosios tautinių šokių šventės 
proga, šaukia savųjų narių 
suvažiavimus ar pasitari
mus.

LB naujosios Tarybos pir
moji sesija šaukiama š.m. 
rugsėjo 4 d., šeštadieni, Jau 
nimo Centre. Bus išklausyti 
vykd. organų panešimai ir 
išrinkti nauji. Šiai sesijai ski 
riamas didesnis dėmesys, 
nes nuo naujo Krašto Valdy
bos pirmininko, daug prik
lausys tolimesnis lietuvių 
konsolidavimasis ir atsiradu 
šio plyšio likvidavimas, ar 
bent sušvelninimas.

Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdyba taip pat, tuo pačiu 
metu, šaukia korporacijos 
Tarybos posėdį, kuris įvyks 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose rugsėjo 4 d., 11 vai. 
ryto. Vyr. Valdyba laukia 
ne tik Tarybos narių, padali
nių pirmininkų ar jų įgalioti
nių, bet taip pat ir visų kitų 
korporantų dalyvavimo.

Lietuvių žurnalistų S-gos 
vyr. valdyba taip pat kviečia 
visus žurnalistus dalyvauti 
jų rengiamoje popietėje, ku
ri įvyks rugsėjo 4 d., 3 vai. 
p.p. Playhouse salėje. Popie, 
tės metu bus pasidalinta nuo 
monėmis apie S-gos veiklą, 
ruošiamą metraštį ir kt.

Teko patirti, kad ir kitų or 
ganizacijų valdybos, ar bai
gusių gimnazijas ruošiamų 
minėjimų pradininkai, taip 
pat ruošia susitikimus ar po
būvius su savo nariais.

Vienu žodžiu, artėjančios 
V-tos Tautinių šokių Šven
tės proga, čikagiečiai bus la
bai užimti ir laukia svečių iš 
tolimesnių vietovių.

DETROIT
(Atkelta iš 10 psl.) 

versiteto lietuvių Kamba
riui įrengti.

Liko: Vyras Feliksas Mo
tuzas, duktė: Mirga su vy- 
Alan Freiborn. Vaikaitė ir 
vaikaitė Leonorė su vyru 
Alan Frfeiborn. Vaikaitė ir 
jos vyras yra abu geri 
smuikininkai. Užkandžiai 
buvo surengti Dimitris 
Fine Foods.

★
Visuomeninis veikėjas ir 

visiems gerai žinomas foto 
raporteris Kazys Sragaus- 
kas gavo liūdnią žinią, kad 
Lietuvoje mirė jo žmona 
Eugenija Sragauskienė. Mi
šios už jos sielą buvo atlai
kytos rugpiūčio 21 d. 8 vai. 
šv. Antano bažnyčioje.

★
Stasio Butkaus šaulių 

kuopa išleido pirmąjį biu
letenį. Biiuletenis bus glau
desniam šaulių ryšiui palai
kyti ir jame atsispindės be
veikti šaulių kuopos darbai.

Kartu su šokių švente, ati
daromas kultūrinio ir visuo
meninio gyvenimo sezonas. 
Po šokių prasidės solisčių re
čitaliai, organizacijų šventės 
ir, žinoma, baliai. Lietuviš
kosios visuomenės nariai, 
per vasarą pailsėję ir prisi
kvėpavę kurortinio oro, ga
lės vėl ištisus metus lakstyti 
iš vieno parengimo į kitą ir 
džiaugtis šakotu lietuvių kul
tūriniu gyvenimu.

Tautinių šokių šventės proga 
Lietuvių filatelistų draugija iš
leido vokus su šiuo dail. A. 
Beieškos piešiniu.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ
ŠVENTĖS REIKALAI

Kaip ir buvo laukta, vyr. 
šokių šventei rengti komite
tas turi rūpesčio su bilietais 
į šokių šventę, nes negali vi
sų norinčių patenkinti. Pa
slankesni ir apdairesni spė
jo laiku bilietais apsirūpin
ti ir be didesnių rūpesčių lau 
kia lemiamos rugsėjo 5 die
nos. Blogiau tiems, kurie 
dėl vienokių ar kitokių prie
žasčių ar neapsisprendimo, 
laukė ir laiku bilietų neįsigi
jo. Šiuo metu nei į šokių 
šventę, nei į pošventinį ban
ketą, bilietų nėra - visi išpar
duoti. Šie žmonės dar turi 
galimybę paremti šį neeilinį 
renginį, įsigydami laimėjimų

V. Kasiulis Gulinti moteris (guašas)

Gyvataras šoka Abrusėlį.

bilietus ir dalyvaudami dova 
nų paskirstyme. Lėšoms su
telkti komitetas kviečia visą 
plačiąją vixuomenę įsigyti 
laimėjimų bilietus ir paremti 
tautinių šokių šventę. Ne
žiūrint visų išparduotų bilie
tų, sėkmingų parengimų, iki 
numatytos sąmatos trūksta 
dar 30-35,000 dolerių. Žūt 
būt, reikia išplatinti 3,500 - 
4,000 laimėjimo bilietų, kad 
įvykdžius duotus pažadus 
šventės dalyviams ir, kad bū 
tų galima apmokėti pusę ke
lionės išlaidų. Didžiausia 
kelionės išlaidų dalis tenka 
Pietų Amerikos, Anglijos ir 
tolimesniųjų vietovių šokė
jų atgabenimui.

Visa tai, manome, nebūtų 
sunku įvykdyti, jei kiekvie
nas šokėjas išplatintų bent 
po du bilietus. Finansinis pa 
sisekimas dalinai priklauso 
ir nuo pačių šokėjų. Be to*, 
kiekvieno rėmėjo laukia lai
mėjimas, kurių yra net 
keliolika, neskaitant svar
biausiojo - 1976 m. Buicko.

GYVENKIME SENOSE 
GYVENVIETĖSE

Laiks nuo laiko spaudoje 
užtinkame šauksmą vienišo 

lietuvio, kuris apsigyveno 
kokioje nors dykumoje, ar 
atokioje vietovėje. Apsigy
venę naujoje vietovėje, ma
no užtikę žemės rojų, bet il
gainiui vienatvės ir sveti
mos aplinkos spaudžiami, 
kviečia ir kitus tautiečius į 
jų gyvenvietę keltis ir padė
ti sumažinti mostalgijos jaus
mą, tuo suvedžiodami ir ki
tus. Kiek jau yra tokių atsi
tikimų, kad nepakeldami 
tos svetimos aplinkos ir vie
natvės, ryžtasi grįžti į pir
mykštę gyvenvietę, jei tik fi
nansiniai ištekliai leidžia.

Yra ir tokių atsitikimų, 
kad išėję į pensiją ir atsipa
laidavę nuo kasdieninio ry
šio su daraboviete, keliasi ne 
į šiltesnius kraštus, neieško 
kūnui didesnių patogumų, 
bet apsigyvena didesniuose 
lietuvių centruose ir džiau
giasi lietuviškuoju kultūri
niu ir viuomeniniu gyveni
mu.

Turime nepaprastai gra
žias ir gausias lietuvių kolo
nijas Chicagoje: Marąuette 
Parke, Brighton Parke ir Ci
cero. Marąuette Parko lie
tuvių kolonijai jau ne nuo 
šiandien grąso juodųjų ban
ga. Šią vasarą jų spaudimas 

ypač padidėjo. Laiks nuo lai
ko ruošia eisenas ir gąsdina 
ramius ir tvarkingus gyven
tojus. Dalis gyventojų, pa
gauti baimės, skuba su nuos
toliais likviduoti turimas 
nuosavybes ir keliasi į prie
miesčius. Pensininkai, jei įs
tengia, kraustosi į šiltuosius 
kraštus, artimesnes vasar
vietes, arba tiesiog lenda į 
krūmus vienišam gyvenimui.

Lietuvių pastangom ir ka
pitalu sukurtos parapijos, pa 
statytos bažnyčios, mokyk
los ir kultūros centrai palie
kami svetimtaučių malonei. 
Naujose vietose, nežiūrint vi 
sų pastangų ir noro, nebus 
sukurti didesni ir reikšmin
gesni lietuvybės židiniai. 
Veikiantis vienas-kitas klu
bas ar sambūris, niekad neį
gaus visuotino pobūdžio, nes 
ten gyvenantieji, amžiaus 
naštos slegiami, negali paro
dyti reikiamo aktyvumo ir 
judrumo. Tokie klubai dau
giausiai ir lieka tik susitiki
mo vietovėmis bei užkandi
nėmis. Naujose vietose, 
nors ir atsirastų didesnis bū
rys žmonių (leiskim kokia 
šimtinė ar kita), nebus pajė
gus išvystyti kultūrinį ar vi
suomenini gyvenimą dėl 
lankytojų stokos irkitų prie
žasčių.

Žmogus gyvas ne viena 
duona, sako šv. Raštas. Pasi 
traukęs iš didžiųjų lietuvių 
sambūrių, dažnas pasijus ati 
trūkęs nuo lietuviško kamie
no ir beliks laukti tik išvada
vimo iš šios žemiškos kelio
nės.

Nepabūkime išorinio spau 
dimo, bet vieningai laikyki
mės savose gyvenvietėse ir 
remkime dar gyvą lietuviš
ką veiklą.

DAILININKŲ KASIULIŲ 
PARODA

Dail. Vytautas Kasiulis 
jau atvyko į Chicagą ir rūpi
nasi savo ir žmonos parodos 
apipavidalinimu.

Parodos atidarymas įvyks 
š.m. rugpiūčio 27 d. 7 v.v. 
Jaunimo Centro Čiurlionio

(Nukelta į 12 psl.)
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REZOLIUCIJŲ REIKALU
Rezoliucija yra veikėjų 

bei darbuotojų sąžinės pa
lengvinimas. Rezoliucija 
yra pageidavimas, kad kas 
nors kitas dirbtų, veiktų, 
pluštų. Rezoliucija tinka de- 
tentės laikais, nes rezoliuci
ja nėra reikalavimas. Pato
gu po suvažiavimų bei sim
poziumų paskelbti rezoliuci
ją ir su atlikto darbo pojū
čiais išsiskirstyti namo. 
Kaip kitaip? Suvažiavo, de- 
batavo, alų gėrė kibirais, ir 
rezoliucijos nepaskelbė! Tad 
skelbkime, nelikime be žen
klo, kad žmonėmis buvome.

CHICAGOJE
(Atkelta iš 11 psl.) 

Galerijoje, 5620 So. Clare- 
mont Avė. Parodą atidarys 
dr. Živilė Modestienė, Korp! 
Neo-Lithuania Chicagos sk. 
pirmininkė, o dailininkus Ka 
siūlius pristatys dail. Algir
das Kurauskas.

Paroda bus atidaryta kas
dien 7-9 v.v., o šeštadieniais 
bei sekmadieniais nuo 11 vai 
ryto iki 9 vai. vakaro.

Visi kviečiami atvykti, 
pasigėrėti paryžiečių daili
ninkų kūriniais ir tapti vienu 
iš jų-savininkais.

Parodą globoja LST Korp! 
Neo-Lithuania Chicagos pa
dalinys, o ryšininke su daili
ninku yra fil. Valentina 
Mažeikienė.

GYVATARAS

Gyvataras įsteigtas 1950 
metais Hamiltone, Kanadoje 
Per jo eiles praėjo 400 gra
žiausio ir veikliausio jauni
mo. Šiuo metu priklauso 135 
asmenų, dirba 4-mis grupė
mis: vaikų, jaunesniųjų, vy
resniųjų ir veteranų, Daly
vavo visose keturiose tauti
nių šokių šventėse. Šioje, 
V-je šokių šventėje, daly
vaus visos grupės, išskyrus 
vaikus.

Yra apvažiavęs visąKana- 
dą ir dalį šiaurinės Ameri
kos. Vyriausybės buvo pa
rinktas atstovauti Kanadą ir 
Lietuvą 1968 m. įvykusiame 
Prancūzijos tarpt, festivaly
je. Sėkmingai koncertavo 
Vasario 16 d. gimnazijoje, 
Vakarų Vokietijoje ir Pran
cūzijoje. 1974 m vasario 
9-18 d.d. lankėsi Kolumbijo
je ir davė 9 koncertus.
' Gyvataras yra laimėjęs 
Kiwanis klubo aukso medalį, 
Freedom festivaliuose ge
riausius pripažinimusi ir tro
fėjus. 1972 m. apdovanotas 
Buffalo Niagar Frontier 
Folk Art Council žymeniu už 
geriausią koncertą.

Gyvataro nuolatinė vado
vė ir mokytoja - Genovaitė 
Dumčiūtė-Breichmanienė. 
Akordeonistai: Kazimieras 
Deksnys ir Vidas Lukošius.

Rezoliucijose daug atspal
vių. Galima tiktai švelniai 
priminti. Pav. operų libre
tistams nerašyti viena
veiksmių operų libretų, nes 
publika nesuspėja pabusti, 
o opera jau baigta. Galima 
reikalauti. Pav. kad "Aki
račiai” pasivadintų "Bul
dogo akiračiais", nes šio re
daktoriaus atvaizdas kas 
numeris rodomas leidinio 
puslapiuose. Galima žvan
ginti kardu, kad Marųuette 
Park virsta Chicagos Ango
la, o Chicagos miesto val
džia kaip Jeruzalės pilotai 
arba Washingtono kissinge- 
riai, nusiplauna rankas ...

Rezoliucijų skelbimo aist
ras skiepyti nuo pat vaikų 
darželių. Išeivių tautai tin
ka skelbti rezoliucijas, visa
dos bus mielas jausmas, 
kad kažin kur už mūsų rei
kalus dirba mieli žmonės. 
Tuo tarpu rezoliucijos skel
bėjas gali laiką sunaudoti 
savo poreikiams: atosto
gauti, medžioti bei meške
rioti, ruoštis puošniems ba
liams.

Rezoliucijų forma visad 
klasikinė. Kiekvieną punk
tą reikia pradėti žodeliu 
"kadangi" ir sukiotis vari
antuose : "aptarėme", "svar
stėme", "išaiškinimo", "nu
tarėme". Išvadoje reikia 
prašyti geruosius dėdes pa
skelbtą rezoliuciją vykdyti. 
Jeigu rezoliucija gražiai pa
rašyta, argi gali ateiti gal
von mintis, kad gerieji dė
dės tokią rezoliuciją padės į 
stalčių ar numes į krepšį? 
Visos organizuotos šnekyk- 
los negali verstis be rezo
liucijų ir "Pagirnis" kalba 
apie tai visuomenės labui.

SPAUDOS RIKTAI

Parduodu vyrą už priei
namą kainą.

(Riktas! Turi būti;
"žvyrą”).

IŠ SOVIETINAMOS LIETUVOS RAŠYTOJŲ BUITIES

ČIA PRIĖJO 
KADŽIULIS 

IR TARĖ
— Va, — tarė žmogelis,

— anas ponas tiki skraidan
čiomis lėkštėmis.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Ano pono ponia karšta 
ir supykusi mėtosi lėkštė
mis.

★
— Vargšė moteriškaitė,

— užjausdama pasakė vie
na ponia apie kitą ponią, — 
ji tiki, kad jos vyras pralei
džia laiką bemeškerioda- 
mas.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Moteriškaitė neklysta, 
nes vyras pargrįžta iš žūk
lės be žuvų.

★
— Gimtasis kraštas, — 

pasakė užkietėjęs bimbinin- 
kas, — rašo, kad Sovietų 
Lietuvoje gyvenimas page
rėjęs, nes eilių prie krautu
vių nėra.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Krautuvėse nebėra pre
kių.

★
— 1985 metais skrisiu 

atostogauti į Marsą, — pa
sigyrė astronomijos mėgė
jas. — Valio tobuloji tech
nika !

čia priėjo Kadžiulio ir 
tarė:

— Dėl technikos tobulu
mo tamstos žmona matys, 
kaip leisi atostogas ir už 
milijonų mylių.

★
— Ar galima šiais lai

kais parduoti velniui sielą?
— pasiteiravo demonologi
jos mėgėjas.

čia priėjo Kadžiulis ir

★
Jis mankštino savo bobą, 

norėdamas iš to gyventi.
(Riktas! Turi būti:

"bosą”).
★

Zoologijos sode vyksta 
įvairių veislių velnių paro
da.

(Riktas! Turi būti;
"elnių").

PARTIJŲ KONVENCIJOMS NUDUNDĖJUS

— Amerikiečiai, tiktai*aš padarysiu jūsų gyvenimų dolerin- 
gą, o tas doleris..-, tegu pinga!

tarė:
— Galima. Rei-kia nuvyk

ti okupuoton Lietuvon ir su
grįžus tylėti, kaip vandens 
į srėbtuvus paėmus.

★
— Peršvietimai įeinant j 

aerodromą kenkia sveikatai, 
— skundėsi viena ponia.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Ne visad. Kartą per 
toki peršvietimą atrado pil
ve žirkles, kurias prieš dau
gelį metų užmiršo išsiblaš
kęs chirurgas.

ORO BIULETENIS
Perkūnijomis grasiną de

besys prie dailininko Vik
toro Petravičiaus studijos, 
tuo tarpu smagūs šnekučiai 
vis neįtaiso tinkamų žaibo
laidžių ant studijos stogo. 
Cikloniniai sūkuriai vis pūs
teli Marųuette Parko gatvė
mis. Pūstelėjimuose jaučia
mas Angolos kvapas. Chica
gos miesto kissingeriai, 
kaip tikras Kissingeris darė 
Pietų Afrikoje, smerkia 
baltaodžius už nepripažini
mą equal opportunity baro

BAIGĖSI VASARA

Bėga laikas, kaip vanduo — 
vis į amžinatvę.
Baigės vasara. Ruduo 
vaikščioja po gatvę.

Rudenėlis toks skalsus 
vis mums ką nors duoda. 
Pilam derlių į maišus, 
pildome aruodą.

O pripildę jau veikliai 
aliname skalsą — 
lekia robotai smagiai 
į raudoną Marsą.

Vaizdas truputį graudus, 
kai Maskvon palinkę, 
dovanojam jai grūdus, 
pridedam Helsinkį

Kiek išsvaidom! Kas skaičiuos? 
Protai net atbunka
Nuo Amerikos skalsos 
bolševikas tunka.

metro.
Jaunimo Centro kavinėje 

Chicagoje lengvas mėnulio 
užtėmimas dėl jaunimo ga
minamų tabako dūmų. New 
Yorko sferoje girdėti "Tryp
tinio” dundėsiai. Jų ataidė- 
jimai Penktosios tautinių 
šokių padangėje. Operos de
ficito sausra nepakanka
mai vilginama žaliais kri
tuliais, Kompartinio siaus
mo vėtros nupūtė Algiman
tą Baltakį nuo "Pergalės” 
redakcijos kraigo. Į redakci
jos patalpą įpustas Juozas 
Macevičius skleidžia se
ną, tradicinę, promaskvinę 
smarvę. Laisvos pakrantės 
ciklonas lengvai nupūtė nuo 
olimpiados tramplino jau
nuolį Nemcanovą. Tuo tar
pu Bimba ir Jokubka, san
dariai uždarę langus, idant 
neįpūstų prancūziškų kom
partijų erezijų vėjeliai, iš
silaiko savo drūko tvaike, 
ant veido užsidėję made in 
Moskva subsidijų dujakau- 
kes. Maplewood gatvės (lie
tuvių sostinėje Chicagoje) 
hidrantai nuolatinėje "Aki
račių" buldogo globoje, 
sausros nejaučia.

AUŠRELĖ LICKUTĖ
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CLEVELANDE
Aurelija Balašaitienė

Lituanistinių mokyklą padėtis
Gyvybingajam saulės vei- ^auglis nemažėja, ir mokykli- 

dui pradedant tolti ir nuvar
gusiu dangumi lėtai praside
dant žingsniuoti rudens vė
jams, po vasaros džiaugs
mų, pramogų ir atostogų, 
ima grįžti rimtis. Tūkstan
čiuose mokslo įstaigų būriuo 
sis viso pasaulio jaunimas, 
kad pasiruoštų vis kas kartą 
daugiau reikalaujančiam, vis 
kasmet komplikuotesniam 
gyvenimui. Mokslo įstaigos, 
pagal amžių ir paskirtį, įvai
riose politinėse sistemose, 
jaunimą ruošia tiek profesi
niam, tiek politiniam gyveni
mui, jį indoktrinuodamos, ja. 
me sudedamos savosios vals
tybės ir tautos viltis bei atei
tį. Tomis pačiomis viltimis 
turėtume gyventi ir mes.

Ir mūsų lituanistinės mo
kyklos pradeda planuoti 
mokslo metus, rūpintis mo
kytojų kadru, sustatinėti sa
vo kuklų biudžetą. Bet ne ta 
me pagrindinis rūpestis: 
kiekvienas lituanistinės mo
kyklos direktorius su baime 
žvelgia į besiartinantį rugsė
jį, nes slenkančių metų paty
rimas nebepajėgia sukelti op 
timistinių minčių ir žeidžia 
gilųjį idealizmą tų, kurie, au
kodami savo ribotą laisvalai
kį, šeštadieniais suplaukia į 
apytuštes klases, stebėdami 
vis mažėjantį moksleivių 
skaičių. Faktas skaudus tuo 
labiau, kad mūsų šeimų prie-

nio amžiaus jaunimo yra aps 
tu. Deja, kuo toliau, tuo 
smarkiau krinta patriotinis 
tėvų entuziazmas ir mažėja 
lietuviško atsakingumo jaus
mas. Tenka girdėti pasisa
kymų, kad vaikai, esą tik iš 
anglų kalbos duoną valgys... 
0 kaip su jų dvasia? Kaip su 
tapatybės atradimu, savųjų 
šaknų pažinimu, kuris sutei
kia asmenybei pilnutinį iš
baigto žmogaus stabilumo 
jausmą ir pasitikėjimą savi
mi? Garsusis posakis ‘Žmo
gus ne vien duona yra gy
vas', šiandieną vis labiau ir 
tvirčiau įrodo savo teisingu
mą. Pereito dešimtmečio 
jaunimo filosofijos radikalus

V. Bacevičiaus nuotr.
Dir. Vida Augulytė kalba Šv. Kazimiero lit. mokyklos moks

lo metų užbaigime.

Šv. Kazimiero lit. mokyklos pirmojo metraščio redakcija: 
Andrius Kazlauskas, Dalia Miškinytė, dir. Vida Augulytė, Pau
lius Nasvytis, Sigutė Lenkauskaitė ir Vitas Čyvas.

V. Bacevičiaus nuotr.

O. Žilinskienė skaito vysk. M. Valančiaus lit. mokyklos 
mokslo metų užbaigimo aktą.

Vysk. Valančiaus lit. mokyklos mokiniai su mokytojais 1962 m.

pasikeitimas savo ateities at
žvilgiu įtikino vyresniąją 
kartą, kad ne visada užtikrin 
ta tarnyba'ir aukštas atlygi
nimas yra žmogaus siekis, 
suteikiantis jo gyvenimui 
pagrindus. O vienas iš pa
grindinių asmenybės aspek
tų yra savosios tapatybės 
apibrėžimas ir sąvoka.

Esame lietuviai, gyveną 
patogiai, gana ištaigingai ne
ribotų laisvių šalyje. Atrodo 

kad gyvenimo patogumai 
baigia žlugdyti atsparumą ir 
griauna mūsų tautinę inicia
tyvą, kuri yra besąlygiai bū
tina ne tik mūsų tautos gyvy 
bes išlaikymui, bet ir mūsų 
asmeniškos savigarbos reika 
lui. Galime išnykti, ištirpti 
tarptautinėje masėje, ilgai 
nevarginami sąžinės balso. 
Bet kada nors ateis valanda, 
ar tai politinei padėčiai pasi
keitus, ar gyvenimo sąly
goms pablogėjus, kad būsi
me vienas kitam reikalingi, 
kaip lietuviai ... Grąžinkime 
savo vaikus į lituanistines 
mokyklas, kurios tiek metų 
buvo centriniu mūsų kultūri

nio gyvenimo tęsiniu. Juose 
rasime pakaitalą sau, nes jie 
yra mūsų egzistencijos lais
vėje tąsa. 0 tiems, kurie ve
getuoja anapus marių, jie vi
sada bus pagalbos rankos vii 
timi ir jų laisvės šauksmo at
garsiu.

Šv. Kazimiero Mokykla 
Clevelande, ši rudeni prade
danti 21-sius mokslo metus 
Naujosios parapijos mokyk
los patalpose, vadovaujama 
Vidos Augulytės, šalia litua
nistinių Švietimo Vadybos 
nustatytų programų, dar mo 
ko ištisą eilę įdomių ir jauni
mui naudingų dalykų: kank
lių, tautinių šokių, dainavi
mo, lumzdelių ir kt. Tiems, 
kurie pageidauja, yra sutei
kiama galimybė mokytis ti
kybos lietuvių kalba ir pa
ruošti vaikus lietuviškai pir
majai komunijai. Pasikalbė
jus su direktore Augulyte, 
tenka padaryti sekančią išva 
dą; finansai, dėl kurių tenka 
kovoti ir rūpintis, ir mokyto
jų sąstatas - nėra problema. 
Didžiausią rūpesti kelia mo
kinių skaičius. Ir kitaip sa

kant, ne administracinės ar 
finansinės problemos sunki
na mokyklų darbą, o didžią
ja dalimi tik moralinė, mūsų 
visuomenės abejingumas mo 
kyklų darbui, neįstengiant 
pakelti moksleivių skaičiaus 
ir įtikinti tėvų, kad lituanis
tinis mokslas jų vaikams nau 
dingas ir reikalingas.

Vysk. Valančiaus lituanis
tinė mokykla pradėdama šį 
rudenį 27-sius mokslo 
metus Šv. Jurgio parapijos 
patalpose, šiais metais yra 
susidūrusi su labai aštria 
problema: nuo mokinių skai
čiaus prikausys ne tik toli
mesnis mokyklos gyvavimas 
bet ir pačios parapijos patal
pų klausimas. Pereitą sek
madienį įvykusiame posėdy
je, kuriame dalyvavo mokyk 
los vadovybė, tėvų komite
tas, klebonas kun. B. Iva
nauskas ir parapijos komite
tas, nuotaikos buvo pesimis
tiškos. Pagrindiniu mokslei
vių skaičiaus mažėjimo mo
tyvu šioje mokykloje esąs

(Nukelta į 14 psl.)

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu------ dol. ir prašau man atsiųsti šias knygas:

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

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

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

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

Šv. Kazimiero lit. mokyklos mokiniai su mokytojais 1976 m. sausio mėn.
V. Bacevičiaus nuotr.
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CLEVELANDE
(Atkelta iš 13 psl.) 

nusistatymas, kad tėvsi ne
nori važiuoti į ‘pavojingą’ ra
joną. Visi dalyviai be išim
ties sutiko, kad šeštadienio 
rytais tame rajone yra lygiai 
taip saugu, kaip ir kitose 
miesto dalyse.

Dr. Danguolės Tamuliony 
tės klasės suaugusiems be 
abejo išsilaikys, nes jos mo
kiniai visi yra suaugę ir turi 
stiprų norą mokytis.

Tiesa, kad ypatingoms są
lygoms esant, yra įmanoma 
dirbti ir su mažesnėmis kla
sėmis. Tačiau labai svarbu 
atsižvelgti ir į mūsų jaunimo 
jausmus. Jam reikalinga 
gyva, jaunatviška aplinka, 
kurią gali suteikti tik tokių 
pačių, kaip jie, draugų ir 
draugių būrys. Tada stiprė
ja lenktyniavimo, priklauso-

Vaizdas, ponai, sensacinis — 
Bet tas svoris plastikinis...

DEVINTAS METINIS NORTHEASTERN OHIO

savaitgalis

seimos

malonumui
Geras maistas 
Gera muzika 
Gera programa 
GEMUETLICHKEIT

Jūsų Labor Dpy

58 orkestrai. Virš 1000 aktorių. Besitęsianti programa nuo 
vidurdienio iki 11 vai. nakties.

BEREA FAIRGROUNS

DIE CASTING
Superviae the aluminum die caating 
departmenl of our appliance manu
facturing plant. Knovvledge of alumi
num die caating eeaential.

Also 
PHOENOLIC MOLDING 

SUPERVISOR
Knowledge of tranafer, injection and 
compreasion molding eaaential.

TOOL & DIE MAKERS
Muat be able to malntain -molda A 
diea.
VVe offer eaellent salary, f ringes. atea- 
dy work and promotional opportunity. 
For an interviaw write to Plant 
Manager:

SCM PROCTOR SILEX
P. O. BOX 600 

SOUTHERN P1NES, N. C. 28387 
An Equal Opportunity EmpĮoyer

ALL-AROUND MAINTENANCE
AS OUR — Operation* are growmg 

we need a good all-around main 
tenance mechanlc who can handle 
hydraulic* *y*tem*. machine re- 
pa i r and rebulldino. electricai 
vvork includino *ome knovvledge ot 
panel wlring. vvelding, and who 
ha* a commonsence approoch to 
gettinp the iob don* right. The 
right perjon will have ten year* or 
more exp«rlence in thi* tvpe of 
work and vvlll be lookino for a 
grovvlng and *ucce**ful company 
to*ettledown wllh.

WE WILL OFFER - Thot person o 
competitive wage, good fringe*. a 
lot ot work, and the opportunity to 
orow with our company located in 
*outhern Lenovvee Countv.

Apply at
METALLOY DICAST CORP

METALLOY FOUNDRY CO.
103 W. Main St 

Hudson. MI 49247 
Phone: SI7 448-2521

mumo ir lietuviškosios tapa
tybės jausmai, be kurių mo
kyklos darbas neatneša pa
tenkinamų rezultatų. Vysk. 
Valančiaus mokykla, pada
riusi didelį įnašą į mūsų ko
lonijos gyvenimą, davusi pra 
džią garsiajai Grandinėlei, 
turėjusi savo Aukuro chorą, 
kuris išleido net dvi plokšte
les vaikams, savo laiku gra
žių scenos patatymų organi
zatorė, šiandieną pradeda 
jausti besiartinančią mirties 
agoniją. Sekančių savaičių 
laikotarpyje jos likimą iš
spręs niekas kitas, tik lietu
viai tėvai.

Būtų gera, kad pirmajam 
pamokų skambučiui suskam
bėjus, klasėse pasirodytų

nauji veidai... Šviesesnė bū
tų mokytojų nuotaika ir, kas 
svarbiausia, būtų šviesesnės 
perspektyvos mūsų lietuviš
kajai ateičiai.

NAUJAS 
GROŽIO SALIONAS

Zina Gelgotaitė ir Vincas 
Gelgotas atidarė naujai į- 
rengtą grožio salioną Cleve
lande, 687 E. 185 St.

Saliono vedėja yra visiem 
gerai žinoma plaukų stilizuo- 
toja Giedrė Mazoliauskaitė.

Visos ponios ir panelės ma 
loniai kviečiamos pasinaudo
ti grožio saliono patarnavi
mais. .

Dėl susitarimo skambinti 
486-4240.

PENKT., ŠEŠT., SEKM., PIRM., RUGSĖJO 3 IKI 6 D.

L

Bilietai $1.50 perkant iš anksto Pick N’Pay ir Richman 
Bros. krautuvėse.
Menu įskaitoma: knockwurst, bratwurst, strudel, schnit- 
zel ir vokiška bulvių salota. Pieno baras vaikams.

sponsorod by / in association wtth
HOFBRAU KAUS/ WJW Rodio

CLEVELANDO
PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

• RUGSĖJO 11 IR 12 D.D. 
Tautos šventės minėjimas — 
koncertas dalyvaujant solis
tams D. Stankaitytei, St Ba
rui, J. Vazneliui ir muz. Va- 
saičiui. Rengia LB Clevelando 
Apylinkės valdyba. Rugsėjo 12 
d. abiejose šventovėse pamal
dos už Lietuvą.

JOURNEYMEN
MACHINERY 
REBUILDERS

MUŠT BE ABLE TO SCRAPE WAY3 
BREAK DOWN AND REPAIR NEVV 
& USED METAL WORKING MA
CHINERY. STEADY VVORK AND 
ALL FRINGE BENEFITS.

SEND RESUME AND WAfcE 
REQUIREMENTS 

ARKANSAS MACHINERY 
REBUILDER, INC.

2706 EAST 8TH ST.
LITTLE ROCK. ARKANSAS 72202 

501-372-6340
(26-29)

DORCHESTER DRIVE
of Neff Rd., close to Our Lady of Perpetual Help Church, 
overlooking to lake, beatiful 3 bedroom brick, large kit
chen, family room, owner mušt sėli.

A. KNAUS Realty
486-2030 (34-35)

An eauo< opportunity employer

Sovietinės žemdirbystės "laimėjimai”.

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 4<114

• RUGSĖJO 12 D. Šiluvos 
Marijos metinė šventė Šv. Jur
gio lietuvių parapijoje.

• RUGSĖJO 18-19 D. Cleve
lando skautijos 25 metų sukak
tis.

• RUGSĖJO 23-26 D. Tau
tybių karavanas lanko Cleve
lando lietuvių koloniją Bicen- 
tennial proga.

• SPALIO 2 D. Ohio Lietu
vių Gydytojų Draugijos 20-tos 
kultūrinės premijos {teikimas 
ir jaunimo susipažinimo balius 
Lietuvių Namuose.

• SPALIO 9 D. LRK Moterų 
Sąjungos 336 kuopos parengi
mas.

• SPALIO 10'D. Naujosios 
parapijos rudens šventė.

• SPALIO 17 D. Aktoriaus 
H. Kačinsko ir pianisto A. 
Kuprevičiaus rečitalis. Rengia 
Skautininkių Draugovė.

• SPALIO 23 D. Abiturien
tų pristatymo balius Lietuvių 
Namuose. Rengia LB Ohio 
apygarda.

• SPALIO 24 D. CCC Teatre 
Grandinėlės koncertas.

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

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

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 William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

SPRINGMAKER SET-UP
(Excellent Opportunity)

IMMEDIATE OPENINGS ARE N0W AVAILABLE FOR THE FOLLOWING

1— TOP GRADE COILER SET-UP
2— TOP GRADE GRINDER SET-UP

We offer top wages, excellent location in the Detroit area. 
All fringe benefits paid (B/C-B/S) and excellent working 
conditions.

FOR FURTHER INFORMATION CALL R. L. ANDERSON
Minager. Industrial Relations 4 

313-453-6100, extension 269

• ASSOCIATED A BARNES
SPRING GROUP INC.

• Draudimas jums ir jūsų 
šeimai — namų, automobi
lių, apartamentų, įstaigų, 
prekybos, gyvybės ir svei
katos. Pilnam draudimo pa
tarnavimui kreipkitės pas 
Kęstutį Gaidžiūnų, telef. 
943-1202.

PLYMOUTH DIVISION 
403000 PLYMOUTH RD. 
PLYMOUTH, MI. 48170

An Equal Opportunity Employer M/F
(34-35)

MAINTENANCE 
FOREMAN 

Working supervisor needed by 
75 ęmployee orąy iron foundry 
on Texas Guif Coast. Top pay 
for man who can "Get lt done 
with 5 man maintenance crew. 
Reply in confidence to: 
MABRY FOUNDRY & SUP-

Box515»
Besumont, Texat 77706
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Vysk. M. Valančiaus li
tuanistinės mokyklos mok
sleivių registracija pradeda
ma. Ypatingoms sąlygoms 
susidarius, mokyklos vado
vybė prašo, kad tėvai savo 
vaikus registruotų iki š. m. 
rugsėjo 4 dienos pas sekan
čius asmenis telefonu: A. 
Balašaitienę — tel. 382- 
4997, O. Žilinskienę — telef. 
449-1703 ar E. Alšėnienę — 
tel. 526-6831. Ypatingai 
svarbu, kad visi registruotų- 
si, {skaitant ir tuos, kurie 
šią mokyklą lankė pereitais 
mokslo metais, kad iš anks
to būtų žinomas moksleivių 
skaičius. Mokslas pradeda
mas rugsėjo 11 dieną. Pa
gal mokinių skaičių ir rei
kalą veiks pilna mokykla su 
pilnu mokytojų sąstatu, 
{skaitant ir mišrių šeimų 
vaikus, mažai ar visiškai 
nemokančius lietuviškai.

• šv. Kazimiero lituanis
tinėje mokykloje, kuri nau

Mokame aukščiausių nuošimti 
. už santaupų pažymėjimus

lnešus $1.000 ti**/ įnešus $1,000
12 mėnesių / į/O 30 mėnesių

lnešus $1.000 ^3^/ įnešus $1,000
/ 48 mėnesiam • /4/0 72 mėnesiam

Pagal federalinės valdžios fsaką už santaupas, išimtas 
oš pažymėjimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas 
nuošimtis už 90 dienų, o už likusi periodą ant išimtos sumos 
išmokamas tik reguliarus santaupų knygutės nuošimtis (5 1/4%) 

Patogiausias taupymo būdas 
reguliari taupymo knygutė

Už įnašus mokame 

m
\

Įdedi kiek nori, išimi kada nori
Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną cfieng ir 

išmokamas du kartus metuose

Santaupų sąskaitos apdraustos iki $40,000.

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS PASKOLAS 
NAMŲ PIRKIMUI

Open 
Saturdays

Closed 
Mondays

/uper ior /bvina / ®
■and lcan association

MAIN OFFICE 
798 East 185th St.

dojasi Dievo Motinos Nuo
latinės Pagalbos parapijos 
patalpomis, šjmet vėl veiks 
vaikų darželis ir 12 skyrių. 
Bus dėstoma lietuvių kalba 
ir literatūra, Lietuvos isto
rija ir geografija, visuome
nės mokslas, tikyba, tauti
niai šokiai, dainavimas ir 
liaudies instrumentų muzi
ka. Vaikai taip pat bus ruo
šiami lietuviškai išpažinčiai 
ir pirmajai šv.. komunijai.

šeštadieni, rugpiūčio 28 
d., 9 vaLryto {vyks mokinių 
vasaros darbų patikrinimas, 
pataisų egzaminai ir naujų 
mokinių registracija.

SUPERIOR OFFICE 
6712 Superior Avė.

EUCLID OFFICE 
13515 Euclid Avė.

DIRVA

Mokslas visiems moki
niams prasidės rugsėjo 11 
d. Tą rytą visi mokiniai ir 
jų tėveliai prašomi rinktis 
parapijos salėje 8:45 vai. 
Ten visi pasiruoš eisenai { 
bažnyčią. Po pamaldų ir 
bendro susirinkimo moki
niams prasidės pamokos, o 
tėvams — pasitarimas su 
tėvų komitetu.

Dėl smulkesnės informa
cijos prašome kreiptis j mo
kyklos direktorę V. Augu
lytę, tel. 481-0653.

• Dr. Antanas Butkus su 
žmona išskrido { Japoniją,

CEDAR OFFICE 
14406 Cedar Road 
(near Green)

YOUR VOICE IN THE LEGISLATURE...

PATRICK A. 
SWEENEY

• DEMOCR AT*

Statė/ Representative 
His record 

speaks for itselff.
kur skaitys eilę mokslinių 
paskaitų. Kelionėje žada iš
būti apie mėnesį.

• Clevelando meras R. J. 
Perk kviečia į antrą metinę 
vyresniųjų piliečių festivalį, 
ketvirtadienį, rugpiūčio 26 
d. į Hanna Fountains Mali. 
Pradžia 1:30 v. p. p. iki 4 
v. p. p. Įėjimas veltui. Pro
gramą atliks Bob Crosby 
orkestras.

SĖKMINGA LIETUVIŲ 
KLUBO GEGUŽINĖ

Rugpiūčio 15 d. nors iki 
pusės dienos oras buvo ne
palankus, bet vėliau buvo 
saulėta ir šilta, tad geguži
nė sutraukė, klubo vedėjo 
Z. Dučmano apskaičiavimu, 
apie 800 žmonių: Kroatų 
piknikams vieta prie Mul
berry Rd. visais atžvilgiais 
tam yra tinkama. Tikrai 
yra gamtos prieglobsty. 
Svečių tarpe buvo atvyku
sių ir iš tolimesnių vietovių.

Stipriai reklamuotas į 
Cuyahoga apskrities komi-' 
sijonieriaus pareigom kan
didatuojąs George V. Vai- 
novich. Bet nereikėtų pa
miršti ir savų reikalų. Pav., 
ruošiantis Lietuvių namų 
akcijų platinimo vajui, buvo 
gera proga ta priminti gau
siai publikai. Per garsiakal
bius galėjo būti duodama ir 
lietuviška muzika bei dai
nos.

Be priekaištų veikė ba
ras. Lankytojai galėjo gai
vintis veltui duodamu geru 
alučiu ir neperaukštom kai
nom stipresniais gėrimais, 
šokiams grojo orkestras.

(ck)

VYRAI AR MOTERYS 
PRIE SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 

PRITYRĘ
NORI MOKYTIS 

Auk|ta< ally ginimas. mokėjimas už 
vielini darbų. Apmokamos i Ven
tės tr atostogos. Daug kitų priedų. 
Malonios darbo sąlygos.

Lieluviikai kalbantis supervisor 
WORK WEAR CORP. 
17M EAST 2Sth STREET 

(South Payae Ava.) 
CLEVELAND. OHIO 44114 

<J4-J»)

LIETUVIU NAMUOSE
877 EAST 185 STREET ISNUOMOJAMAMA 

PATALPA 850 KV. PĖDŲ PLOTO.
Nauja, modemiškai įrengta, centrinis šildymas ir 
vėsinimas. Atskiras įėjimas. Sava aikštė automobi
liams pastatyti. Nuoma už kvadratinę pėdą — $5.50. 
Prašau teirautis smulkesnių informacijų pas LI- 
THUANIAN VILLAGE, INC. pirmininką adv. Algį 

širvaitį telef. 692-1222.

' Nr. 34 — 15

ALTS SUSIRINKIMAS

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Clevelando 
Skyriaus narių visuotinas su
sirinkimas šaukiamas š.m. 
rugsėjo 26 d. 4 vai. p.p. Lie
tuvių Namuose.

Darbotvarkėje bus Sky
riaus Valdybos ir Revizijos 
K-jos pranešimai, Dirvos At
statymo Talkos K-tui aukos 
paskyrimas, Valdybos ir Re
vizijos k-jos rinkimai.

Visi skyriaus nariai malo
niai prašomi susirinkime da
lyvauti. Kviečiami dalyvau
ti ir ALT S-gai prijaučiantie
ji-

Skyriaus Valdyba

EXEPTIONAL EUCLID 
HOME

4 bedroom, newly remo- 
deled kitchen and bath- 
room. Custom drapes, car- 
peting, centrai aircondition,- 
alluminum siding. Moved 
in condition. St. Christines 
parish, middle $50,000. Call 
for appointment: 531-4627.

SIUVĖJAI-OS
Pirmaujantis gamintojas 

moteriškų sporto rūbų rei
kalingas žmogaus užtrauk
tukų {siuvimui. Pageidauja
ma su patyrimu. Pastovus 
darbas su gera papildomų 
privilegijų programa. Kreip
tis asmeniškai tarp 8 vai. 
ryto ir 4 vai. p. p.

DALTON — SOLON’ 
30650 Carter St., Solon, O.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

DEVLIEG/OPERATORS 
Eiperienced on nurrierical controlled 
machines. Mušt be able to sėt up for 
lai & 2nd shifts. Steady work. Liberal 
policiea & fringe benefits, and uni
forma.

NON-FERROUS 
21721 Tungsten Rd. 

Cleveland, Ohio 
216-531-3585

(J4-4J)
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• Dr. Alfonsas Kisielius, 
lankydamasis Clevelande, 
paaukojo Dirvos atstatymui 
200 dol. Jis gyvena Sydney, 
Ohio, kur yra ligoninės vy
riausias chirurgas. Dr. A. 
Kisielius su Žmona Enna 
yra geri lietuviai patriotai, 
ir visada remia lietuvių 
kultūrinius reikalus. Nors 
ir gyvendami toli nuo lietu
vių, sugebėjo išauginti du 
sūnus lietuviškoje dvasio
je. Dr. Tomas yra Chicago
je vidaus ligų specialistas ir 
dar gilinasi kraujo indų 
specialybėj. Jaunesnysis — 
Vytas, pasižymėjęs sporti
ninkas, golfininkas ir teni- 
sistas, studijuoja Princeton 
Universitete. Dėkojame Dr. 
A. Kisieliui už paramą Dir
vai. -

• Zigmas Peckus, visuo
menininkas, aktorius ir re
žisierius, 74 m. amž. viešė
damas Chicagoje pas sūnų,

staiga mirė nuo širdies 
smūgio.

Velionis priklausė Lietu
vos Atgimimo Sąjūdžiui ir 
pastaruoju metu buvo vyr. 
valdybos narys. Palaidotas 
Chicagoje rugp. 23 d.

Liko žmona Marija ir sū
nus dr. Šarūnas su šeima.

Dirva reiškia užuojautą 
velionies šeimai, artimie
siems ir Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžiui.

• Petras Mikoliūnas, cle- 
velandietis, lankydamas gi
mines Indianoje staiga mi
rė. Rugpiūčio 21 d. buvo pa
laidotas Visų Sielų kapinė
se. Nuliūdime liko žmona 
Danutė ir duktė Aldona.

• Jurgis Sirusas, ALT 
S-gos valdybos vicepirmin- 
ninkas, su Žmona Elena at
skrenda į Chicagą aplanky
ti savo draugus ir pažįsta
mus.

SIBIRO KANKINIUI

A.A.

JONUI VALKIŪNUI

Lietuvoje mirus, jo sūnų JONĄ, buv.

Korp. Neo-Lithuania Vyr. Valdybos 

pirmininką, ir jo šeimą nuoširdžiai 

užjaučia ir kartu liūdi

Korp. Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Archi

tektų Sąjungos nariui

A. A.
Inz. PETRUI MIKOLIŪNUI

netikėtai mirus, žmonai DANUTEI, dukteriai 

ALDONAI, giminėms ir artimiesiems reiš

kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

A.L.I.A.S. Clevelando Skyriaus
Valdyba

Brangiai motinai
A. A.

VERONIKAI KAUšYLIENEI 
mirus Lietuvoje, jos dukterį LEOKADIJĄ BA
LIENĘ su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime

Lina ir Stasys Slabokai 
Danutė ir Jonas Dundurai

• Lietuvių veterinarijos 
gydytojų draugija išeivijo
je š. m. spalio 30 d. Lietuvių 
Tautiniuose Namuose Chi
cagoje rengia Kauno Vete
rinarijos Akademijos 40 
metų įkūrimo paminėjimą. 
Nemaža dalis buvusių pro
fesorių ir auklėtinių gyve
na išeivijoje. Bus proga su
sitikti ir pabendrauti.

MAŽASIS OPERŲ 
FESTIVALIS 

CLEVELANDE
Š. m. rugsėjo 11 d. Tautos 

šventės proga Nauj. para
pijos salėje Lietuvių Bend
ruomenės Clevelando Apy
linkė ruošia žymiųjų Chica
gos lietuvių operos solistų 
D. Stankaitytės, St. Baro ir 
J. Vaznelio koncertą. Akom
panuos muz. Alv. Vasaitis. 
Programoje girdėsime iš
traukas ir arijas iš populia
riųjų Beethoveno, Mozarto, 
Gounod, Bizet ir Verdi ope
rų. Be to, turėsime progos 
išgirsti arijų iš naujausių 
lietuvių kompozitorių Gai
delio ir Marijošiaus sukur
tų operų.

Tokio paties pobūdžio tų 
pačių solistų koncertas pas 
mus buvo lygiai prieš ket- 
veris metus. Atsimename jį 
kaip gražų ir didingą dainos 
meno įvykį. Dirvos kores
pondentas, aprašydamas tą 
šventę, tada rašė: ”Retai 
tenka džiaugtis tokiu pil
nutiniu grožiu, tokiu preci
zišku kūrinių atlikimu, to
kiu natūraliu ir širdis pa
gaunančiu dainininkų įsi
jautimu j dainuojamų ari
jų ar parinktų operų aktų 
roles, kaip šį kartą Cleve
lande.”

Susidomėjimas koncertu 
didelis.; Jau dabar galima 
užsisakyti ar įsigyti bilietus 
pas R. Tatarūnienę (telef. 
531-5924), Apyl. valdybos 
pirmininką J. Malskį (tel. 

u 486-9165) VI. Bacevičių 
(481-1016) ar kitus valdy
bos narius. (pk)

Mūsų mielajam

A. A.

ZIGMUI PECKUI

staigiai ir nelauktai mirus, giliame liūdesy

pasilikusius — žmoną MARIJĄ, sūnų ŠA- 
f

RŪNĄ, marčią JOLANTĄ ir visus gimines, 

artimuosius bei bendraminčius nuoširdžiai 

užjaučia

Kazimiera ir Aleksas 
L a i k ū n a i 
Jūratė ir Vitas 
Kokliai

Mielam Prieteliui

A. A.

ZIGMUI PECKUI
mirus, jo žmoną mielą MARYTĘ ir sūnų dr.

ŠARŪNĄ su šeima, bei kitus gimines ir arti

muosius ntioširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Joana ir Jonas 
R a č y 1 a i

Aldona ir Vytautas
Mauručiai

ARE YOU A PROFESS1ONAL

TRUCK 
MECHANIC?

CONSIDER BE1NC \VHERE THE 
REAL "PRO" MECHANIC CETS 

FULL APPRECIAT1ON 
1F YOU'RE REALLY GOOD. 
why be lumped in with Jess 
able, lesa serious, levs ambi- 
tious people? We are a nation- 
wide company offering about 
every kind of truck service. We 
are one of the moji sieadiJy 
growing, successful companies 
you can find.

K.EN RUSE

SAUNDERS LEASJNG 
SYSTEM, INC.

P. O. Box 38
3177 E, Maple,

Grand Blanc, Mich. 48439 
Phone: (313) 742-5020 

(34-36)

Mūsų mielajam

A. A.

ZIGMUI PECKUI
staigiai ir nelauktai mirus, giliame liūdesy 

pasilikusius — žmoną MARIJĄ, sūnų ŠA

RŪNĄ, marčią JOLANTĄ ir visus gimines, 

artimuosius bei bendraminčius nuoširdžiai 

užjaučia

Algima ir Leonas
Dautartai

DIE MAKERS
Mušt be able to read blue prints 

ALSO
ALL AROUND MACHINE HANDS 

CBY TOOL & DIE 
42056 MICHIGAN 

WAYNE, MICH. 48184 
313-397-1050

v (34-36)

WANTED
SEWING MACHINE (POWF.R) oper
ators with experience. Manufacturcr 
of tarpaulins. Steady work & fringe 
benefits.

Apply in person 9 to 2
JOHN JOHNSON CO.

1481 14th St. 
Detroit. Mich.

Skautų rėmėjui', režisieriui

A. A.

ZIGMUI PECKUI

mirus, jo žmoną MARIJĄ ir sūnų dr. ŠARŪ

NĄ su šeima bei kitus gimines ir artimuosius

nuoširdžiai užjaučia

Lietuvių Skautija 
Clevelande

(26-37)
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