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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

KALBOS APIE KARA
ARTIMUOSE RYTUOSE: PROPAGANDA IR TIESA

Jordanijos premjero 
Wasfi Tell nužudymas 
Kaire susirinkusioje 17 
-kos valstybių "Arabų 
Gynimosi Lygos" kon
ferencijoje ryškiai nu
švietė arabutarpusavius 
santykius. Nors kalba
ma garsiai apie vieny
bę ir reikalą sunaikinti 
Izraelį, realios tam ga
limybės nelabai didelės. 
Toli gražu ne visų ara
bų valstybių ir jų valdo
vų interesai yra visai 
vienodi, o pergalei 
prieš Izraelį reikia dau
giau negu aistringų žo
džių. Praktiškai šian
dien tarp arabų ir Izra
elio ginkluotų pajėgų yra 
lygsvara. Tiesa, ara
bai yra daug skaitlinges- 
ni, tačiau Izraelis turi 
geriau apginamas pozi
cijas ir techninę persva
rą, kas neduoda daug 
arabams vilties kąrą, 
jei jis dabar prasidėtų, 
laimėti.

Už tat Kairo konferen
cijos svarbiausias tiks
las yra paspausti sovie
tus, kad jie Egiptui ir Si
rijai duotų daugiau mo
derniškų ginklų, ypač lėk
tuvų. Norėdamas tam 
užbėgti už akių, Valsty
bės Sekretorius Rogers 
pasikalbėjime su U. S. 
News and V/orld Report 
magazinu pareiškė, kad 
sovietų ginklų tiekimas 
Egiptui kol kas buvęs 
’restraint’ ir jo akivaiz
doje neesą reikalo vėl at
naujinti amerikiečių 
’Phantom’ lėktuvų tie
kimą Izraeliui, kuris bu 
vo sustabdytas pereitą 
vasarą. Kartu jis davė 
suprasti, kad dar esą vil
ties Suezo kanalo atida
rymui be karo, ko sovie
tai labai trokšta.•

Kai Rogers taip kalbė
jo, jis jau žinojo, kad 
sovietai Egiptui pradėjo 
tiekti TU-16 bombone
šius, apginkluotus rake
tom prieš žemės taiki
nius . Karių tarpe tie lėk 
tuvai laikomi pasenę ir 
negalį išsilaikyti prieš 
modernius amerikiečių

Lietuvių Bendruomenės iniciatyva, Simo Kudirkos tragedijos metinių proga, Philadelphijos, Baltimo- 
rės ir Washingtono lituanistinių mokyklų mokiniai, globojami tėvų ir mokytojų, lapkričio 27 d. Washing- 
tone žygiavo Į Sovietų Sąjungos ambasadą, norėdami prašyti, kad atsinešti siuntinėliai būtų perduoti Si
bire kankinamam Simui Kudirkai. Kartu mokiniai demonstravo, prašydami Simui Kudirkai grąžinti lais
vę. Bet per vieną bloką nuo sovietų ambasados jie buvo gausaus policijos būrio sulaikyti ir tik vienai de
legacijai, be siuntinėlių ir plakatų leista prieiti prie ambasados pastato. Deja sovietai delegacijos nepri
ėmė ir net nesiteikė kalbėti. K. Čikoto nuotrauka

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

naikintuvus ir raketas o 
Net juokaujama, kad juos 
galima numušti su iš lan< 
ko paleista strėle. Ta
čiau kol karas neprasi
dėjo, jų svoris politiškai 
pasirodė esąs didelis, 
Izraelio premjeras Gol
dą Meir lapkričio 17 d. 
paskambino prezidentui 
Nixonui ir susitarė dėl 
savo vizito į Washlng- 
toną šią savaitę. Jos tiks
las yra išreikalauti iš 
JAV daugiau

lėktuvų, kurių pir
kimui kongresas davė pu
sės bilijono dolerių kre
ditą, nors administraci
ja tam reikalui lėšų vi
sai neprašė. Kaip žinia, 
Goldą Meir turės čia ne 
mažai talkininkų. Žy- 

Sadat: — Pirmyn į Izraelį!. □.

dų vadai, anot News- 
week, davė nedvipras
miškai suprasti, kad pre
zidentas Nixonas yra rei
kalingas jųpalankumo sa 
vo perrinkimui, kas yra 
aišku ir visiems demo
kratų kandidatams. Gol- 
dos įMeir įspėjimas Wa 
shingtonui yra labai ryš
kus: "jei karas vėl pra 
sidėtų, mes jį vėl lai
mėsime, bet daugiau 
nukraujuosime negu

anksčiau... ir tas krau
jas kris ant Washingto- 
no galvos".

Savaime aišku, kad to
kio bibliško prakeikimo 
nenori nė vienas kandi
datas , todėl visuotiniu 
įsitikinimu ’Phantomų’ 
tiekimas vėl bus greitai 
atnaujintas. Tokiu būdu 
išeitų, kad sovietai su 
savo pasenusiais TU-16 
lėktuvais ne tik nepadė
jo Egiptui, bet palengvi
no Izraeliui sustiprinti 
savo apginklavimą.

Ypatingai keblioje pa
dėtyje atsidūrė Egipto 
prezidentas Sadat. Jo 
prestižas buvo labai pa
kilęs, kai JAV pradėjo 
piršti savo planą atida
ryti Suezo kanalą. Tas 
planas numatė Izraelio 
pasitraukimą iš rytinio 

kanalo pakraščio. Kaip 
toli — nebuvo aišku, bet 
Sadatas tą planą atmetė, 
reikalaudamas visiško 
pasitraukimo iš okupuo
tų teritorijų. Dabartinė
je situacijoje, ypač ame
rikiečiams vėl pradėjus 
Phantomų tiekimą, jam 
nelieka nieko kito kaip 
pulti Izraelį arba susi
kompromituoti. Ko gero 
jis taps savo paties pro
pagandos auka.

Cincinnati, Ohio, surengtoje tautų parodoje, grupė rengėjų Lietuvos paviljone. Iš kairės: studentės Aldo
na Bieliauskaitė ir Aldona Liaubaitė, Elena Viltrakienė ir stud. Danelė Bieliauskaitė.

Algio Liaubos nuotrauka

LIETUVIAI TAUTU PARODOJE
Lapkričio mėn. 20-22 

d.d. Cincinnati, Ohio 
kongresų centre buvo 
suruošta kultūrinė .tautų 
paroda, kurioje dalyva
vo ir lietuviai. Dides
nėm lietuvių grupėm to
kie pasirodymai gal ir 
yra įprasti, bet mažutei 
Cincinnati kolonijai tai 
buvo didelis žygis,parei
kalavęs daug pasiryžimo 
ir darbo. Planai šiai pa
rodai buvo pradėti jaupa 
vasarį ir tęsiami ligi dar
bo užbaigimo. Lietuvių 
p ...vili jonui ruošti komite - 
tas susidėjo iš p.p. dr. 
Danutės Kregždienės — 
pirmininkės ir narių: dr. 
Danutės Bieliauskienės 
ir dipl. ekon. Horacijaus 
Žibo. Jiems į talką atė
jo visa eilė studentų, ku
rie prisidėjo ir prie pa
ruošimo darbų ir taip pat 
aktyviai dalyvavo paro
dos metu paviljoną glo
bodami. Be vietinių jė
gų Cincinnati lietuviai su
silaukė specialios pa
galbos iš Chicagos dr. 
Paulinos Vaitaitienės as
menyje, kuri ne tik dalį 
eksponatų parūpino, bet 
ir pati, nepagailėjusi šar
vo laiko, atvyko ir daly
vavo asmeniškai padėda 
ma lietuvių pavilijonąpa 
statant ir publikai ro
dant. Dr. Vaitaitienė bu 
vo atsivežus lietuviškų 
šiaudinukų rinkinį,’kuris 
buvo iškabintas ant kalė 
dinio medžio pastatyto 
pavilijone. Parodos me
tu ji demonstravo žiūro
vams šiaudinukų dirbi
mo meną, kuriuo tūkstan
čiai žmonių labai domė
josi.

Lietuviška kalėdų eglu
tė, papuošta šiaudinu
kais, taip atkreipė visų 
dėmesį, kad vienas Cin
cinnati žurnalo redakto
rių dabar renka medžia
gą apie lietuviškus kalė 
dų papročius, kad galė
tų duoti straipsnį apie 
juos savo leidinyje skir
tame šių metų Kalė
doms. Be Kalėdų eglu
tės lietuvių pavilijonas 
turėjo gintaro išdirbinių 
skyrių ir taip pat skonin
gai paruoštą Velykinįsta- 
lą.

Parodoje lankėsi 38, 
000 žmonių ir čia savo 
pavilijonus turėjo 26 
tautos. Daugeliui lanky
tojų tai buvo pirma pro
ga išgirsti Lietuvos var

dą ir bent prabėgomis su
sipažinti su jos sena kul
tūra. Parodos metu bu
vo dalinamas trumputis 
aprašymas Lietuvos pa- 
vilijono ir bendrųjų isto
rinių faktų. Šito aprašy
mo vinjetė, vaizduojan
ti lietuviškus stogų pa
puošalus, buvo nupieš
ta Elenos Viltrakienės. 
Lietuvių pavilijono pa
statymui daug padėjo p. 
p. Žibąs, Russell, Fe- 
dyk, stud. Bieliauskas 
ir p. Maezer. Parodos 
metu prie pavilijono su 
atsidavimu dirbo studen 
tės — Marija ir Silvija 
Fedykaitės, Aldona Liau 
baitė ir Danelė ir Aldo
na Bieliauskaitės. Bene 
didžiausią organizacijos 
naštą ant savo pečių ne
šė Horacijus Žibąs, lie
tuvių grupės Cincinnati 
pirmininkas, kuris kar
tu su dr. Danute Kregž- 
diene rūpinosi šio pro

Dr. Paulina Vaitaitienė tautų parodoje Cincinnati, O., rodo šiaudi
nukų dirbimo meną. Už jos stovi lietuvaitės studentės Aldona Liau
baitė ir Aldona Bieliauskaitė.

JAUNIMO KONGRESO STOVYKLA

Kanados LB jaunimo 
sekcija lapkr. 19 buvo 
sušaukusi posėdį - pasi
tarimą ateinančio jauni
mo kongreso stovyklos 
klausimu. Jo tikslas bu
vo sudaryti stovyklos 
ruošimui darbo komisi
ją ir komitetus. į stovyk
los komisiją įeina: Ge
diminas Breichmanas 
pirmininku, J. Čeponku- 
tė vicepirm., Gabija Juo
zapavičiūtė ir Laima 
Gustainytė sekretorėm 
ir du iš iždininkų Algis 
Juzukonis ir Andrius Gu

jekto organizacija ir 
įgyvendinimu. Be abe
jo, jų darbą žymiai pa
lengvino dr. Vaitaitienė 
kurios nuširdumą ir pa
sišventimą lietuviškam 
reikalui Cincinnati kolo
nija ilgai atsimins.

Nežiūrint ribotų jėgų 
ir išteklių Cincinnati 
lietuviai pasirodė nė 
kiek neblogiau, kaip ir di
džiųjų grupių atstovai. 
Buvo gražu stebėti labai 
gražų, sandarnų visų dar
bą, kuris, gal būt, čia 
daugiau įmanomas, negu 
kitur, nes žmonių čia 
taip maža. Cincinnati lie
tuvių kolonija ne tik pa
vilijono ruošimui, bet ir 
šiaip sugeba įjungti vi
sus lietuvius, nežiūrint 
religinių skirtumų, am- ’ 
žiaus ir išsilavinimo. 
Nors ir maža yra ši gru
pė, bet ji yra vieninga — 
lietuviška. (j v) 

tauskas. Buvo sudaryti 
įvairūs darbo komite
tai registracijos (vado
vaus sės. M. Ignė), in
formacijos ir spaudos 
(Gabija Juozapavičiūtė 
ir Algis Stankus), tech
ninis stovyklos paruoši
mas (Benis Ceponkus), 
ūkio reikalų (Rimas Stir 
bys), programų vykdymo 
(Vilija Baukytė). Dar li
ko tvarkos ir drausmės 
komitetas, kuriam šiuo 
tarpu ieškoma žmonių.

Stovykla numatoma 
500 asmenims.

i
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Lietuvių Meno Ansamblis DAINAVA 
mini savo veiklos 25-ių metų sukaktį ir stato OPERETĘ 

SIDABRINE DIENA 
su simfoniniu orkestru

Dalia Kučėnienė 
Roma Mastienė 
Margarita Momkienė 
Janina Šalnienė

SOLISTAI
Algis Grigas
Vytas Rady s
Julius Saurimas
Antanas Gelažius — aktorius

Režisūra — Zita Kevelaitė-Visockienė. 
Dekoracijos — Jurgis Daugvila.
Šokių choreografija — Leokadija Braždienė 
Chormeisteris — Alfinsas Gečas 
Akompaniatorė — Marija Modeikaitė-Kutz.

Libretas — Anatolijaus KAIRIO Muzika — Broniaus BUDRIŪNO
Dirigentas PETRAS ARMONAS

VIETA
Marijos Aukšt. Mokyklos Auditorija 

California ir 67 gatvių kampas

BILIETAI
"MARGINIŲ” krautuvėje, 2511 W. 69 St.

Tel. PR 8-4585
KAINOS

$8, $7, $6, $5, $4, $3.

LAIKAS 
1971 metais 

gruodžio 11 d., 8 vai. vak. (šeštadienį) 
gruodžio 12 d., 2:30 vai. po pietų (sekmadienį)

Toliau gyvenantieji bilietų gali įsigyti, pasiuntę paštu 
čekį ar Money orderį, nurodant dieną ir kainą, šiuo adresu: 
"DAINAVA”, 7217 So. Fairfield Avė., Chicago, III. 60629.

a Europos lietuviai
LIUDAS VISMANTAS

Dėl kultūrinės veiklos Vokietijos 

lietuvių bendruomenėje

Daugumai lietuvių kultūrininkų išemigravus į 
kitas valstybes, V. Vokietijoje jų beliko saujelė. 
Tai suprantama, kad ir kultūrinė veikla čia iki mi
nimumo susilpnėjo. Krašto valdybos į šią veiklą 
labai maža dėmesio tekreipė. Jos tik stengėsi pa
naudoti kultūrines jėgas Vasario 16 d. ar kitiems 
tautiniams minėjimams surengti. Daugiausia buvo 
naudojamasi Vasario 16 gimnazijos moksleivių jėgo
mis: tautinių šokių grupe ir choru. Kartais pasitelk
davo vieną kitą solistą iš kitų kraštų.

Pastaruoju laiku "Lietuvių Žodis” iškėlė mintį 
steigti Kultūros Tarybą. Ši mintis kilo ir kitų gal
vose. Vokietijos LB Valdybos "Informacijoje” nr. 
10 (139) skelbiama, kad š.m. spalio 3 d. Romuvoje 
Liet, studijų savaites ruošiančių organizacijų at
stovai ir atskiri asmenys, viso apie 20, be kitko 
svarstė ir Lietuvių mokslo bei meno dragijos stei
gimo reikalą. Tačiau dauguma pasisakiusi už ma
žiau pretenzingą pavadinimą: Kultūros ir Meno Ta
rybą. Mums atrodo, kad ir pastarasis pavadinimas 
yra pakankamai pretenzingas. Ir dar net nelogiškas! 
Juk į kultūros sąvoką įeina ir menas, tai kodėl me
no pavadinimas išskiriamas nuo kultūros? Bet tiek 
to, mums rūpi šiuo atveju ne logika, o bendras kul
tūros reikalas. Tik gaila, kad šio darbo ėmėsi ne 
VLB valdyba, bet privati studijinė grupė, suside
danti ir iš tokių asmenų, kurie mums perša kultū
rines vertybes iš okupuotos Lietuvos.

Reikia tikėtis, kad būsimoji VLB Krašto tary
ba šį klausimą persvarstys ir pati imsis iniciaty
vos įsteigti Kultūros Tarybą, kuri puoselėtų laisvą 
ir nesupartintą lietuvių kultūrą. Šios tarybos užda
vinys turėtų būti ne tiek kabinetinis, kaip numato 

• privati studijinė grupė, bet praktinis. Ji turėtų rū
pintis viso kultūrinio darbo organizavimu V. Vokie
tijos lietuvių bendruomenėje. O to darbo būtų ma
rios. Tik vėl kyla klausimas, ar bus šiam darbui 
jėgų?

Jei tų jėgų pakaktų, tai pirmiausia jas reikia 
panaudoti kultūriniams renginiams stiprinti peri
ferijose. Bendruomenės apylinkės turėtų labiau su
sirūpinti kultūrine programa savo renginiuose.

Lauksime Kultūros Tarybos sudarymo, tik bijo
me, kad ji nebūtų tokia, kaip prieš 20m., kuri buvo 
bendruomenės organų sudaryta ir nieko nenuveikė.

***
• "The Sunday Times”, Anglijoje, išsispausdi

no skulptoriaus Antano Braždžio atvaizdą ir jo skulp
tūros nuotrauką, pažymėdamas, kad skulptorius 
1968 m. yra laimėjęs "Sunday Times" skulptūros 
darbų konkursą ir ,kad dabar vyksta jo paroda.

• Rašytojo Liudo Dovydėno sūnus Jonas Dovy
dėnas, fotografas specialistas, lankėsi Londone ir 
Muenchene. Jis amerikiečių žurnalo pavedimu kar
tu su reporteriu buvo nuvykęs įšiaurės Airiją, Uls- 
terį, kur pavojingose sąlygose atliko fotografo už
davinius. Bičiuliams jis yra pasipasakojęs, kad yra 
išvertęs į anglų kalbą du tomus tėvo parašytų pa
sakų ir atsiminimų knygą "Mes valdysime pasau
lį".

• Lietuvybės veikėjas prel. J. Gutauskas Ang
lijoje lapkričio 1 d. atšventė 75 m. sukaktuves. Ju
biliatui pagerbti Bellshill lietuvių institute buvo 
suruoštas pobūvis.

• Inž. Stepas Nenortas, baigęs studijas Londo
ne, šiemet buvo priimtas tikruoju nariu į Britani
jos inžinierių sąjungą — Institution of Mechanical 
Engineers. Jis dirba stambioje maisto gamybos 
įmonėje, kur projektuoja maisto pramonės maši
nas.

Jis ilgus metus buvo DBLS valdybos nariu, ku
rį laiką jos pirmininku ir 12 metų Lietuvių Namų 
b-vės valdybos pirmininku. Neseniai iš šių pareigų 
pasitraukė.

• Visi Anglijos lietuvių bendruomenės padali
niai iškilmingai paminėjo Lietuvos kariuomenės 
sukaktuves.

• Dainininkai Asta ir Alfredas Šalčiai, sėk
mingai gastroliavę JAV, grįžę į Vokietiją, ruošiasi 
išleisti naują folklorinio žanro šlagerių plokštelę.

Los Angeles skautų šventėje Rasa Matulaitytė ir Balčius piauna sukaktuvinį tortą. Dešinėje V. Irlikai- 
tė, pradedant antrąją sueigos dalį, uždega žvakutę. L, Kanto nuotrauka

LOS ANGELES SKAUTU ŠVENTĖ

Los Angeles skautai ir 
skautės š.m. lapkričio 
mėn. 14 d. atšventė sa
vo 20-tąjį jubiliejų. Vi
sa šventės programa vy
ko Šv. Kazimiero para
pijos ribose.

Šventę, kaip ir visuo
met pradėjo pamaldo
mis. Po to iškilminga su
eiga buvo kieme, kurią 
pravedė ps. R. Bužėnas, 
Šios sueigos metu apdo
vanotas rėmėjo medaliu 
su kaspinu P. Mironas, 
labai daug dirbęs sto
vyklavietės pastatyme ir 
įrengime, B. Mikulkienė 
pagerbta gėlių korsažu, 
nes ji pasiuvo pačiąpir- 
mąją skautišką vėliavą 
Los Angeles skautams. 
Nepamirštos ir skautės. 
Ordiną už nuopelnus ga
vo s. N. Grinienė, ilgus 
metus dirbusi su skautė
mis , daug kartų vadova
vusi stovykloms, buvusi 
tuntininkė, dabar jau iš
ėjus iš aktyvių pareigų, 
suredagavo jubiliejinį 
leidinį "Skautė". Apdo
vanotos skautės: A. Vil
kaitė — vadovių mokyk
los baigimo ženkleliu, 
konkurso laimėtojos: R. 
Matulaitytė, B. Brazai- 
tytė, I. Bužėnaitė; paukš 
tytės: R. Stančikaitė, N. 
Griniūtė, R. Burneikai
tė, D. Petronytė. Mūsų 
sėkmingas biznierius p.

G. Kazlauskas konkursą 
laimėjusiai "Stirnų" skil
čiai padovanojo iškylą 
į Disneyland. Iškilmin
gai sutikti ir jūros skau
tai, po kelių savistovaus 
veikimo metų grįžę atgal 
į broliją ir seseriją. 
Trumpą žodį tarė s. V. 
Pažiūra, atgaivinęs skau- 
tišką veiklą Los Angeles 
mieste, prieš 20 metų. 
Po įžodžių sueiga baigta 
tautos himnu.

Antrąją šventės dalį 
perkėlė į parapijos salę. 
Šią programą įdomiai ir 
su humoru pravedė R. 
Vizgirda, geras kandi
datas pravesti skautiš
kiems baliams.

Svečiams ir skautams 
susėdus prie gausiai gė
rybėmis apkrautų stalų 
"Birutės" dr-vės mer
gaitės pradėjo progra
mą pakartodamos 10 
skautiškų įstatų, kiek
vienam įstatui uždegda- 
mos po žvakutę. Paskui 
sudainavo muz. G. Gu
dauskienės specialiai 
Kalifornijos skautams 
sukurtą dainą, kuriai žo
džius parašė V. Kevalai- 
tienė.

Garbės konsulas dr. 
J. Bielskis pasveikino 
jaunimą ir palinkėjo sek 
mės. Paskaityti sveiki
nimai iš brolijos ir se
serijos ir kapeliono kun.

R. Kasponio, kurs nega
lėjo šventėje dalyvauti□ 
Toliau s. R. Dabšys grei
tomis apžvelgė 20 metų 
veikimo eigą ir padėko
jo visiems buvusiems ir 
esantiems vadovams, 
bei tėvams rėmėjams. 
Teisingai jis pastebėjo 
savo kalboje, kad dėl 
lietuviškumo nėra rei
kalo labai sielotis, nes 
mes nemažėjam, bet di- 
dėjam, ką įrodo sausa
kimša parapijos salė. 
Trumpą žodį tarė ir s. 
A. Avižienis, stovykla
vietės rengimo komite
to pirmininkas, pasi
džiaugęs stovyklavietės 
įrengimo pažanga.

Meninę dalį atliko 
skautės sušokdamos 
"Lenciūgėlį" ir "Gyva- 
tarą", abiems šokiams 
akordeonu akompana
vo V. Gilys. Vėliau ro

dė P. Jasiukonio susuk - 
tą filmą, darytą prieš 
15 metų. Kaip įdomu pa
matyti tuos veidus prieš 
tiek metų ir dabar. Fil
mas techniškai atliktas 
labai gerai ir tikrai ver
ta jo kopiją pasiųsti į lie
tuvišką archyvą, nes jau
nų skautukų tarpe dides
nė filmo dalis parodo ir 
a.a. prof. M. Biržišką. 
Antroji filmos dalis — 
jau šių dienų jaunimo su
sukta ir surežisuota, be
ne iš pernai metų sto
vyklos gana įdomi savo 
siužetu ir režisūra, tik 
techniškai dar nepasivi
jo Jasiukonio (tarp kit
ko jis yra profesionalas 
filmuotojas).

Šios šventės pasiseki
mu daug rūpinosi tunti- 
ninkai s. I. Vilkienė ir 
s. V. Vidugiris, Rajono 
vadas ir visi kiti vadai, 
bei skautukai. Dirbo visi 
bendrai, židiniečiai, gra- 
žinietės ir dosnūs tėvai, 
sunešę daugybę maisto 
vaišėms. Šventė praėjo 
tikrai sklandžiai ir su pa
sisekimu.

V. Iri.
There’s more to do...

Give More to 
Christmas Seals

•Inž. Andrius Gasiūnas, atsikėlęs iš Austra
lijos, dabar gyvenąs Londone, sukonstravo naujo

tipo aukšto slėgimo siurblį, pritaikintą atominėms 
jėgainėms. Tokių siurblių iki šiol niekas negamino. 
Jis aktyviai dalyvauja Anglijos lietuvių bendruome
ninėje veikloje.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUSAITIS 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. 
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Vieną po kito, kaip 
obuolius, nematoma ran
ka skina mus nuo to di
džiojo ir amžinai žaliuo
jančio medžio, kurį vadi 
nam gyvenimu. Staiga, 
dar nelauktai ir netikė
tai, lapkričio 22 d. 5 vai. 
15 min. po pietų, ji nusky 
nė tikrai gerą žmogų An
taną Vilėniškį.

rods, 1933 m. jis įstojo 
į Vytauto D. Universite
tą Kaune, kur porą metų 
studijavo ekonomijos 
mokslus ir metus laiko 
kūno kultūrą. Studijuoda
mas universitete, buvo

tuvoj. Motiną ir brolį 
ūkininką Joną su šeima 
Stalino rusai ištrėmė į 
Sibirą; netrukus ten pat 
buvo prievarta išvežtas 
ir brolis med. dr. Jur
gis. Sibire mirė motina,

IKI PASKUTINIO
PRAKAITO LAŠO...

Kaip kovojama prieš 
darbininkų interesus 
"darbininkų” tėvynėje, 
Tarybų Sąjungoje?

Laisvame pasaulyje 
darbo masės apsijungę į 
savo sąjungas, unijas,di 
džiulius kolektyvus, vals
tybės legalizuotu būdu ko
lektyviai tariasi su darb
daviais dėl darbo ir atly
ginimo sąlygų. Šis lais
vojo pasaulio darbo ir ka
pitalo santykiavimas 
aukštyn kojomis apvertė 
Karolio Markso ''Kapi
talo" tezes. Laisvame pa
saulyje darbas ir kapita
las savo santykius iš
sprendžia ne gatvių bari
kadose (taip pranašavo 
Marksas) bet prie dery
bų stalo.

Tarybų Sąjungos va
dovybė yra valstybinio 
kapitalo atstovai. Jie yra 
visagaliai darbo tvarky
tojai. Vienintėlis jų rū
pestis : kaip pridengti la
žininko ir dvaro pono san
tykius.

Kartu vykdomas vals
tybinio kapitalizmo gyvy
binis reikalas, kaip ir se 
no dvaro reikalas, vary
ti lažininkus į darbą, mo
kėti jiems mažiau, ir 
priversti dirbti spar
čiau.

Tam darbui Tarybų Są 
junga išaugino didžiules 
"streikbrecherių" ma
ses. Tie kadrai visad ro
do darbinį "entuziazmą” 
ir per valstybės vaidini
mus,* "socialistinio dar
bo lenktyniavimus", ro
do vis didėjančius "iš
dirbio" aukščius. Tie pa
vyzdžiai priverčia kitus 
darbininkus temptis pa
gal vis didėjančias darbo 
normas. Išdirbąs ma
žiau, jau skelbiamas 
"veltėdžiu" ir kenkėju.

Pastarojo dešimtme
čio bėgyje tokie jauni 
s.treikbrecheriai ir dar
bininkų interesų kenkė
jai pavadinti "Jaunai
siais darbininkais". Į šią 
masę režimas deda daug 
vilčių. Pirmoji spalio sa 
vaitė pavadinta "Jaunojo 
darbininko savaite". 
Šios savaitės bėgyje įmo 
nės privalo gaminti- "pir
mūnus", demonstruoti 
padidintus "išdirbius", 
vykdyti "lenktyniavi
mus".

"Jaunojo darbininko 
savaitei" privalomas šū 
kis: penkių dienų norma 
— per keturias dienas!

Savaime aišku į kokią 
padėtį čia statomi dar
bininkų interesai! Iš 
"meilės" savo socialis
tinei tėvynei, tuoj pat 
susigrupuoja įtartini bū
riai, ir "įsižada" sekti 
jaunųjų darbininkų "iš
šūkį" ir, dargi, pralenk
ti senas normas.

Iškamšinė sovietinė 
"profsąjunga", privalan
ti ginti (tariamai) dar

bininkų interesus, nuo
lankiai tyli, arba "su 
įdomumu, stebi naujas 
išdirbio perspektyvas, 
kurias išvysto priešaki
niai’ jaunieji darbinin
kai."

Šios darbininkų intere 
sų išdavimo savaitės pro 
ga "Vilnius buvo šven
tiškai papuoštas". Iš sa
vo patogių kabinetų tary
biniai darbo varovai, ste 
bėjo kaip dirbama prieš 
darbininkų interesus, 
kaip eina didyn išdirbio 
normos, kaip vis sunkiai 
darbininkas parklumpa 
ties mašina ir nuolankiai 
ploja darbininkų intere
sų kenkėjams ir dalina 
jiems sovietinius žyme
nis.

Lietuvos Lenininio 
komunistinio jaunimo są 
jungos Vilniaus miesto 
komiteto sekretorius J. 
Lebedevas, "liepsnin
gai" atsiliepė savo at
stovaujamų lažininkų ir 
baudžiauninkų vardu. 
Profsąjunga paskelbė: 
Mes šloviname darbą!

Taip atrodo valstybi
nio kapitalizmo pastan
gos išnaudoti savo bau
džiauninką iki paskutinio 
prakaito lašo.

(ar)

Šeštadienio vakare, 
t.y., lapkričio 20 d., dar 
mes jį matėm, kaip vi
suomet, žvalų ir links
mą, pasitinkantį svečius 
Bostono Tautininkų na
muose, kur dr. Br. Ne
mickas, atvykęs iš New 
Yorko, turėjo pokalbį su 
būriu artimesnių tau
tiečių; kitą dieną sekma
dienį, Kariuomenės ir 
Simo Kudirkos minėji- 
ne vienokią ar kitokią 
pareigą atlikdamas, An
tanas dar vikriai nardė 
salėj tarp didelių stalų. 
Ir štai, pirmadienio va
kare Bostone pasklido ži
nia, kad Ant. Vilėniškio 
jau nebėr, kad jis iš mū
sų gretų pasitraukė ir 
išėjo į Anapus...

Velionis Antanas gimė 
1912 m. VI 13 d. Užnemu
nės km., Kvietkų parapi
joj, Panemunio vi., Ro
kiškio aps. Vienuolikos 
vaikų šeimoje jis buvo 
jauniausias, pats save 
vadinęs Vilėniškių pa
granduku. Baigęs pra
džios mokyklą, įstojo Ro
kiškio gimnazijon, kur 
mokėsi keletą metų. Per
sikėlęs į Kauną, dar kurį 
laiką čia pasimokęs, 
brandos atestato egza
minus išlaiko Pavasario 
Suaugusiųjų gimnazijoj. 
Turėdamas gimnazijos 
baigimo liudymą, stojo 
Karo Mokyklon, kurią 
baigė kaip kariūnas as
pirantas, gavęs atsargos 
leitenanto laipsnį. Be-
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veiklus Korp! Neo-Lithu
ania narys. Neturėda
mas pakankamai lėšų 
aukšt. mokslams tęsti, 
grįžo Karo mokyklon, 
baigė 10 mėn.papildomus 
kursus ir buvo paskir
tas į 6-tąjį Pilėnų kuni
gaikščio Margio pulką 
Klaipėdos krašte. Kiek 
vėliau dirbo Telšių karo 
komendantūroj.

Sovietų Rusijai Lie
tuvą okupavus, Ant. Vi- 
lėniškis su savo daliniu 
buvo varomas Rusijos 
gilumon, bet dar Lietu
voj iš tos prievartinės 
rikiuotės spėjo pasišalin
ti ir pasislėpti. Vokiečių 
okupacijos metu įstojo į 
gen. Plechavičiaus orga
nizuojamą Lietuvos Rink
tinę. Vokiečiams dali
nius likvidavus, Antanas 
buvo pasiųstas įkaro sar
gybas Vokietijoje, bet ir 
iš tos svetimos tarny
bos pasitraukė, apsigy
vendamas pas lietuvius 
pabėgėlius. Karui pasi
baigus gyveno DP sto
vyklose.

Į JAV Ant. Vilėniškis 
atvyko 1949 m., apsigy
veno Bostone pas savo 
globėją Joną Kasmaus- 
ką, senosios kartos vei
kėją, taurų lietuvį pat
riotą. Kurį laiką velio
nis dirbo restoranuose, 
o vėliau J. Kasmausko 
medicinos įrankių dirb
tuvėse. 1957 m. jis ve
dė Oną Stankūnaitę, ku
ri savo visuomeniška sie
la, paslaugumu ir parei
gingumu buvo jo antri
ninkė, tikras jo paties pa
veikslas. Paskutinioji 
darbovietė, kur Ant. Vi
lėniškis dirbo buvo Wol 
wortho metalo fabrikas 
So. Bostone. 1962 m. šia
me fabrike netikėtai iš
tiko pirmasis širdies 
priepuolis. Po to fizinių 
darbų jis jau nebegalėjo 
dirbti, jam buvo paskir
ta pensija. Antrasis šir
dies prepuolis Antaną iš 
tiko š.m. birželio 8 d., 
bet jis atsigavo, sustip
rėjo ir, nors buvo nuo
latinėj gydytojo priežiū
roj, nuo visuomeninių 
darbų nesišalino, savo 
gyvenimo būdo nekeitė 
iki tos valandos kol jo 
gyvenimą baigė fatališ
kasis širdies sutriki
mas.

Svetimųjų atneštos ne
laimės į Lietuvą gražią 
ir gausią Vilėniškiųšei
mą skaudžiai sudraskė 
ir išblaškė. Antano tė
vas mirė dar nepr. Lie-

o taip pat ir brolis dr. 
Jurgis. Stalinui mirus, 
brolis Jonas su 6 vaikų 
šeima lamingai sugrįžo 
Lietuvon. Antano brolis 
Ignas, kaip žinom, prieš 
keletą metų mirė Bosto
ne. Gyvųjų tarpe liko vy
riausioji sesuo Sofija, 
jau sulaukusi 81 m. am
žiaus, gyvenanti Lietu
voj, seserys Emilija ir 
Uršulė, o taip pat ir bro
lis Jonas su šeima. Te
gu dar gyvus Vilėniškius 
pasiekia mūsų gili ir nuo 
širdi užuojauta.

Velionis Ant. Vilėniš
kis buvo socialaus, jaut
raus ir tauraus būdo vy
ras. Jis buvo ne mokyk
lų, ne gyvenimo ir ne 
žmonių suformuotas, o 
gimęs krikščionis. Ar
timo meilė, savos tautos 
meilė ir aplamai žmo
gaus meilė jam buvo įs
tatymas , kurio ir savo pa
ties negalioj negali negir 
dėti. Štai tik organizaci
jų sąrašas, kur Antano 
Vilėniškio darbų pėdsa
kai yra tikrai gilūs: 
ALTS-ga (jis eilę metų 
buvo tos S-gos Bostone 
sk. namų administrato
rius ir valdybų narys), 
Korp! Neo-Lithuania, 
Kultūriniams subatvaka
riams rengti komisija 
(čia jis su žmona Ona 
be pertraukos dirbo try
liktą sezoną), Lietuvių 
Bendruomenė, Balfas, 
Amerikos Lietuvių Ta
ryba, Radijo valanda 
Laisvės Varpas, Karių 
Ramovė, Vasario 16- 
sios gimnazijos rėmėjų 
būrelis, Lietuvių Fon
das, Vilties d-ja, Bosto
no lietuvių dramos sam
būris ir kt.

Dabartinis ALTS-gos 
Bostono sk. pirm. inž. 
J. Dačys atsisveikinimo 
kalboj teisingai pastebė
jo: "Mes visi ilgą laiką 
Antano Vilėniškio pasi- 
gesim, jo nebaigtų darbų 
spraga nebus lengvai už
tveriama. Ir jo nesava
naudiškas darbas visuo
menėje tegu bus mums 
pavyzdžiu!"

Tačiau velionis Anta
nas buvo ne tik visuome - 
nės žmogus, jis su tokiu 
pat uolumu ir nuoširdu
mu dalyvavo ir savo tau
tiečių kasdieniniuose 
varguose bei rūpesčiuo
se. Jei tą ar kitą jam pa 
žįstamą Bostono lietuvį 
ištikdavo nelaimė, pri
slėgdavo liga ar kuri ki
ta bėda — Antanas su 
žmona būdavo pirmieji,

kurie atskubėdavo su pa 
galba, su paslauga, su 
jaudinančiu rpestingu- 
mu. Be abejonės, tik dėl 
tų gerų darbų Ant. Vilė
niškio mirtis sukrėtė pla 
čius Bostono lietuviu 
sluoksnius. Atsisveikin
damas ramovėnų vardu, 
St. Jurgelevičius itin gra
žiai velionio būdą paryš
kino: tai buvęs žmogus, 
kuris mėgęs juoką, są
mojų ir šypseną; jis ne 
praeidavęs pro šalį, ne
prakalbinęs vaiko, jau
nuolio ir suaugusio žmo 
gaus; jis buvęs itin soli
darus savo visuomenės 
narys, pareigos vyras, 
todėl jo netekimas esąs 
visų Bostono lietuvių ge
dulas.

Be inž. J. Dačio ir St. 
Jurgelevičiaus, jautrius 
atsisveikinimo žodžius 
dar tarė šie asmenys: 
Ant. Matjoška, atstovau
damas LB, inž. Vyt. Iz- 
bickas Korp! Neo-Lithu- 
anią, inž. R. Veitas Kult, 
subatvakarių komisiją, 
Pr. Mučinskas BALFą; 
liūdinčios šeimos vardu 
padėkojo Ignas Vilėniš
kis, Jr. Tai buvo Padė
kos dienos vakaras, o 
erdvi J. Lubino laidotu
vių koplyčia buvo perpil
dyta, kas akivaizdžiai pa
liudijo Bostono lietuvių 
sielvartą.

Antanas Vilėniškis,po 
šv. Mišių šv. Petro lie
tuvių parapijos bažny
čioj, kurias atnašavo 
kun. A. Janiūnas, lapkri
čio 26 d. rytą, beveik 60 
automobilių vilkstinės ly
dimas (tai irgi labai re
tas lydėtojų kiekis), nu
keliavo į Bostono Forest 
Hills kapines, kur pasku
tinį atsisveikinimo žodį 
tarė LB vardu Ant. Mat
joška.

Mielasis Antanai, te
gu Tau būna lengva sve
tingosios Amerikos ve
lėna!

ALTS-gos Bostono sk. 
valdyba, laikydamosi 
senų lietuviškų papročių 
praleisti pirmas sunkią
sias valandas su miru
sio artimaisiais, savo 
namuose surengė itin 
gražiai ir rūpestingai pa 
ruoštus priešpiečius. Ir 
čia matėm gausų būrį 
Bostono lietuvių. Prieš
piečių paruošimu ir sve 
čių priėmimu rūpinosi 
p. Adomavičienė su duk
ra Birute, p. Rentelienė, 
p. Valiukonienė, patal
kintos kitų Bostono liet, 
moterų, be to joms tal
kino L. Lendraitis, VI. 
Mickūnas, Al. Griauzdė 
ir kt. Dėkui visoms ir 
visiems už gražų dar
bą.

Našlei Onai Vilėniškie- 
nei, mūsų visų vadina
mai ir mylimai Onutei, o 
taip pat ir visiems jos 
giminėms bei artimie
siems giliausia užuojau
ta.

Brangioji, būk stipri 
ir nepalaužiama šio gy
venimo vėtrose!

(St.S.)
WANTED AT ONCE 

JOURNEYMEN 
OR

IST CLASS SKILLED 
PLASTIC MOLD MAKERS 

AND

MACHINISTS
For a tooling department and ma

chine shop. The largest injection 
molding company in the Southeast. 
Wages comniensurate with experience 
and ability. Excellent vvorking condi- 

tions in a new facility in middle 

Tennesse. An outstanding opportunity 

with an outstanding.

APPLY OR WR1TE TO 

PERSONNEL DIRECTOR

KUŠA N INC.
666 MASSMAN DR1VE 

NASHVILLE, TENN.

An F.qual Opportunity Employer
(89-95)
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Kostas Ramonas, Chicagoje atšventęs 65 metų amžiaus sukaktį, priima dail. A. Rūkštelės pieštą por
tretą, kurį jam įteikė brolis dr. Vladas Ramanauskas ir Daiva Ramanauskaitė. V.A. Račkausko nuotrauka

KOSTAS RAMONAS
SUKAKTUVININKAS

Ign0 Andrašiūnas
Prie Suvalkijos lygumų sos

tinės — Marijampolės nuo ne
atmenamų laikų kukliai prisi- 
glaųdusiame Trakiškių kaime 
jo gyventojai stropiai puoselė
jo savo kasdieninio gyvenimo 
eigą. Šio kaimo žmonės pasižy
mėjo būdingais troškimais ir 
dideliu veržlumu ieškoti savo 
kasdieninei buičiai šviesesnių 
kelių. Tikriau sakant siekti vi
sokiais būdais mokslo ir švie
sesnio išsiprusinimo. Prieš pir
mąjį pasaulinį karą Marijam
polės miestas vaidino didelį 
vaidmenį mūsų tautos kultūri
niame, ekonominiame ir politi - 
niame gyvenime. Jei mes sutik
sime, kad kiekvienas tautos lai
kotarpis, vertinamas kuriais 
nors reikšmingais įvykiais, tu
ri savo idėjas, veikėjus bei he
rojus. Turi ir jam būdingas 
sąlygas, retai pasikartojan
čias ateities laiko bėgyje. To
kia yra visuomeninio gyveni
mo istorijos raida. Ir tie reiš
kiniai ypatingai ryškiai yra įsi
brėžę mūsų tautinio atgimimo 
laikotarpyje. Juk to laikotar
pio fone gimė pirmieji lietuviš
ki laikraščiai, vyko slaptas jų 
platinimas, susirūpinta tauti
nės sąmonės ugdymu, prieši
nimusi- rusinimui, pradėta ieš
koti politinių ideologijų apipa
vidalinimo ir valstybinės min
ties skleidimo priemonių. Vė
liau “vyko Lietuvos valstybės 
steigimo ir nepriklausomo gy
venimo kūrimo laikotarpis su 
valstybinio aparato organizavi
mu, su kovomis frontuose ap
siginti nuo išorės priešų, su pas 

tangomis įgyvendinti savo gim
tojoje žemėje laisvų žmonių tei
singą valdymosi sistemą.

PENKI ŠEŠUPĖS PAKRANTES 
ĄŽUOLAI

Šitų didžiųjų įvykių susikry
žiavime Trakiškių kaime Ra

Kostas Ramonas

manauskų (Ramonų) šeimoje pra
dėjo gražios jaunystės gyveni
mą penki broliai: Vincas, Kos
tas, Vladas, kurie dalyvavo šio
se sukaktuvėse, Juozas Florido
je ir Jonas Australijoje. Šiuos 
penkis brolius perkeltine pras- 
met būtų galima pavadinti Še

šupės pakrantės ąžuolais, nes 
patį gražiausią savo gyvenimo 
laikotarpį jie praleido tos gra
žios upės prieglobstyje. Lietu
vos valstybės kūrimosi metu vi
si jie buvo mokyklinio amžiaus 
Šaunūs berniukai. Ir visi pagal 
tėvų rūpestį ir pastangas buvo 
skatinami siekti mokslo. Tėvų 
šviesių vilčių jie neapvylė. Vin - 
cas -- tapo iškiliu rašytoju, 
Vladas — medicinos daktaru, o 
Kostui šios dienos sukaktuvi
ninkui, teko kiek sunkesnė li
kimo dalia.

ŪKININKAS -- JUODMARGES 
REKORDISTES SAVININKAS

Gal būt anuo įmetu, savo jau
nystės žydėjimo pavasarį, mū
sų solinizantui sunku buvo pa
likti Kauną. Kai pačiame jaunų 
dienų pasišventime turėjo pa
likti Kauno Alma Mater — 
mokslo šventovę ir grįžti į tė
viškę tvarkyti tėvo paliktą Ūkį. 
Bet mūsų šios dienos sukaktu
vininkas šio darbo nepabūgo. 
Nebijo savo švelnias rankas pa 
narinti į sunkius ūkio darbus. 
Savo siekiamą lengvesnį bal
tarankį darbą pakeisti į sun
kią ir gal tuo metu mažai pa
trauklią Lietuvos artojo dalią. 
Bet Ramonų Kostas šiame nau
jame gyvenimo sąlygų padik
tuotame bandyme nepalūžo. Jo 
ištvermė ir pasiryžimas visas 
patiktas kliūtis nugalėjo. Šita
me sunkiame žemdirbių darbe 
mūsų Kostas pasinėrė visu kūnu 
ir dvasia. Jam žemdirbio pro
fesija tapo aukos ir pašaukimo 
kelrodžiu. Jis sugebėjo plačiuo
se Ūkininko darbo baruose paro
dyti savo sumanumą ir išradin
gumą. Ir savo sunkų Ūkininko 
darbą apvainikavo gražiais pa
sisekimo rezultatais. Šiam ma
no teigimui įrodyti tenka pri
minti, kad K. Ramono vedama
me ūkyje Trakiškių kaime 1939 
metais jo juodmargių bandoje, 
viena pieno reproduktorė lai
mėjo rekordistės vardą, kurios 
pieno riebalų produkcija buvo 
aukščiausia visoje Lietuvoje. Be 
to, K. Ramonas savo Ūkyje buvo 
pasiekęs aukštus derlius duoni
nių grūdų, cukrinių runkelių au ■ 
ginime ir našius derlius kitose 
žemės Ūkio produktų gamybos 
srityse.

tesnius žmogaus - lietuvio pa
šaukimo siekius.

NAUJAS NAMAS — 
DŽIUGINA TAUTINĘ MINTI

1971 m. lapkričio 24 d. Kos
tą Ramoną papuošė 65 metų am 
žiaus našta. Ta proga lietuvių 
tautinėje būstinėje jis sukvietė 
savo gimines, artimuosius ir 
idėjos draugus šį reikšmingą 
įvykį atitinkamai paminėti. Šį 
jaukų ir labai svetingą pobūvį 
pradėjo dr. Antanas Kalvaitis. 
Savo įžanginiame žodyje pas
tebėjo, kad apie šios dienos su - 
kaktuvininką netenka daug kal
bėtu Jo atlikti darbai tautinei 
idėjai puoselėti, patys iškilmin
gai byloja ir mums čia susirin
kusiems labai gerai žinomi. To 
dėl tenka tik pasidžiaugti, kad 
jį mes savo tarpe turime ir 
jam palinkėti daug sėkmingos 
laimės jo ateities kelyje.

Vėliau sveikino Lietuvių Tau
tinės S-gos Centro Valdybos 
pirmininkas Teodoras Blįnstru- 
bas. Jis savo sveikinimo kal
boje pabrėžė, kad sukaktuvi
ninkas savo kasdieninį gyveni
mą taip gražiai sugebėjo tvar
kyti, kad jam pinigų pakaktų 
ne tik gražų namą pastatyti, bet 
jis visados duosniai rėmė sa
vo doleriais tautinę spaudą ir 
kiekvieną Tautinės S-gos užsl 
brėžtą tikslą. Šiuo momentu 
tenka palinkėti daug laimės, sėk
mingo gyvenimo ir visados lik
ti našiu darbininku tautinių idė
jų baruose.

Dr. Vladas Ramanauskas svei^ 
kindamas savo ir giminių var
du pažymėjo, kad Kostas jo šei
mai buvo artimas ir mielas ne 
tik kaip brolis, bet reikalui 
esant jo skaitlingai šeimai pa
gelbėdavo ir materialiniais iš
tekliais. Už šį jo gražų poelgį 
visos šeimos vardu įteikė dai

EMIGRANTINIO LIKIMO 
VERPETUOSE

Gražiai tvarkomą Trakiškių 
kaime ūkį K. Ramonas 1944 me
tais dėl artėjančios bolševikų 
lavos turėjo apleisti ir trauk
tis į vakarus. Tai buvo kelionė 
į nežinomą likimą. Ji buvo ly
dima sunkių karo padarinių. Bet 
ir šiame karo padarinių laiko
tarpyje mūsų sukaktuvininko ne 
apleido laimės žvaigždė... Li
kimo bangų atblokštas į viso
keriopų galimybių J. Amerikos 
Valstybių šalį Kostas Ramonas 
bandė sujungti savo praktišką 
ūkininko galvojimą su mūsų tau
tos siekiamais idealais. Nepa- 
skendo jis žalių dolerių migdan 
čiose vilionėse... Bet visados 
pro jų gražų žaismą regėjo aukš 

lininko A. Rūkštelės tapytą por
tretą. Ta pačią proga buvo įteik 
tos įvairios dovanos jo idėjos 
draugų ir artimųjų.

Dailininkas A. Rūkštelė kai- . 
bėdamas apie sukaktuvininką pa 
žymėjo, kad jis kartu su Kostu 
yra baigęs V kariūnų asperan- 
tų laidą ir nuo to laiko jų drau 
giški ryšiai yra pasidarę labai 
artimi, o nuo šio momento juos 
jungia dar didesnis draugišku
mas ir nuoširdumas, nes abu 
šiais metais ir beveik tuo pa
čiu laiku yra prislėgusi 65 me
tų sukaktis.

Po oficialių kalbų iki gilios 
vėlumos buvo draugiškai pasi
vaišinta. O ypatingai pasidžiaug
ta ir visų dalyvių pripažinta, 
kad sukaktuvininkas Kostas Ra
monas gražiai per Atlantą per 
kėlė praktišką Ūkininko galvoji, 
mą ir šiame krašte jį puikiai 
pritaikė, kad tautinė idėja, jos 
spaudą visados būtų maitinama 
ne tik gražiais žodžiais, bet rei
kalui esant remiama realiais 
darbais ir pinigais.

WANTED AT ONCE
IST CLASS SK1LLED

MONOSET OPERATORS
For leading diamond tool manufac- 
turer. Mušt have diamond lapping ex- 
perience. Succesful candidate mušt 

i have Severai years experience.
Excellent working conditions.

į ABRASIVE DIAMOND TOOL 
k 3 023 1 Stephenson Hwy,
f Madison Heights, Mich.

F (87-96)

į WANTED
EXPER1ENCED

SPRING MAKERS
AUTOMATIC COILER

Torrington coilers to sėt up & oper- 

ate. Steady work and good working 

conditions,
M & S SPRING CO.

11273 East 9 Mile Rd., Warren, Mich.
313-754-4012

(86-90)

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
1972 METAIS

Walter Rask-Rasčiauskas jau 11 metų organi
zuoja ekskursantų grupes j Lietuvą ir jo rengtos 
ekskursijos vyksta sklandžiai ir tvarkingai. Šią va
sarą American Travel jService Bureau vežė 6 grupes 
į Lietuvą. Dėl vėlyvo užsiregistravimo ne visus ga
lėjome prijungti, nes truko vietų. Norėdami paten
kinti didesnį skaičių lietuvių 1972 metais, turime 
užplanavę net 10 ekskursijų. Galėsite pasirinkti pa
togiausią išvykimo datą, kuri geriausiai atitiks Jūsų 
atostogų laikui: ekskursijos bus nuo 17 iki 21 die
nos ilgumo; bus galima prisijungti Chicagoje, New 
Yorke ar Montrealyje.

Planuokite iš anksto, registruokitės jau dabar, 
dėl informacijų kreipkitės:

American Travel Service Bureau 
9727 South Western Avenue 
Chicago, lllinois 60643 
Telefonas (312) 238-9787

Taipogi sudarome iškvietimus giminių atsilan
kymui Amerikoje; suteikiame informacijas kelionių 
reikalais į visus pasaulio kraštus; parūpiname bilie
tus ir reikalingas vizas.

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Raudonas automobilis
(4) Dirvos konkurse premijuota novelė

— Man iš tikro nieko netrūksta,— šį kartą at
sakė Linas nekantriu tonu. — Drabužiai dar ne 
viskas.

— Žinau, esi giliųjų gyvenimo vertybių ieško
tojas... — toliau erzino įsismaginęs Algis.

— Ar judu tikrai negalite sugyventi? — įsikišo 
dėdė, vairuodamas automobilį tirštame miesto ju
dėjome. — Augate, kaip broliai...

Linas liko dar labiau užsidaręs, dar mažiau 
reikalavimų turįs.

Vydamas nuo savęs įkyrias mintis, jis pasiė
mė pieštuką, bandymda's grįžti prie pasiruošimo eg
zaminams. Kažkas už lango sugirgždėjo. Pasigirdo 
rankinio stabdžio trakštelėjimas. Prisiartinęs prie 
lango, Linas pastūmė užuolaidą. Kieme stovėjo nau
jas, raudonas sportinis automobilis su baltomis pa
dangomis ir juodu automatiškai atidaromu stogu. Jo 
šonuose naujitelaitis chromas akinančiai žvilgėjo 
saulėje. Iš automobilio išlipo pažįstamas firmos at
stovas, kuris dėdės šeimą kasmet aprūpindavo nau
jomis susisiekimo priemonėmis. Per kitas duris iš 
lipo Algis. Autoritetingo žinovo žvilgsniu iš viršaus 
apžiūrėjęs automobilį, koja spirtelėjęs įšoninępa- 
dangą, jis kažką kalbėjo agentui.

Graudus nesuvaldomas pavydo jausmas suspau
dė Lino širdį. Jis visada apie tokį automobilį svajo
jo — su baltomis padangomis ir raudonos odos sė

dynėmis... Savaime aišku, kad tai vėl Algio gimta
dieniui dovana. Jis jau kuris laikas skundėsi savo 
dviejų metų senumo mašina... Užmerkęs akis, Li
nas įsivaizdavo save lekiantį vakare per miestą su 
Rūta šalia... Taip, gražioji, grakščioji Rūta, dė
dės kolegos daktaro vienturtė duktė, Algio buvusi 
žaidimų draugė... Algis buvo aiškiai nepatenkintas, 
kai Rūta, su Linu susipažinusi, į jį, vienturtį dak
taro sūnų, nebekreipė dėmesio ir į pakartotinus 
kvietimus drauge važiuoti į kiną ar pasišokti atsa
kydavo neigiamaio Linas su Rūta draugaudavo na
muose, tačiau nedrįsdavo jos niekur kviesti, neno
rėdamas skolinti šeimos automobilio, o Algio jis 
niekada neprašytų... Rūta buvo kantri, nors ne kar
tą davė jam suprasti, kad ir autobusu nebūtų nepri
imtina pasivažinėti. Tačiau tokios neromantiškos 
kelionės miesto autobusais Lino neviliojo. Negalė
damas Rūtai pasiūlyti to, ką galėjo visi jo kaimy
nystės draugai, jis pasitenkino platoniškais pasi
kalbėjimais telefonu ar abejingomis diskusijomis, 
klausantis modernios muzikos plokštelių, rūsyje 
įrengtame pramogų kambaryje.

Jo mintis pertraukė šiurkštokas virėjos bal
sas, kuri, palipėjusi kelis laiptus į viršų, šaukė Li
ną valgyti. Jis nesijautė alkanas, ir nenorėjo val
gyti vienas su plepia šeimiminke, kurios nepersto
jantis tarškėjimas galėjo ir patįkantriausią klausy
toją išvesti iš kantrybės. Tik dėdienė toleravo šne
kią senutę, kuri buvo nuostabi kulinarė ir mokėjo 
lepinti ne tik namiškių, bet ir kilmingų svečių go
murius. Jis beveik gailėjosi nepriėmęs dėdienės 
kvietimo keliauti pietų į restoraną.

— Algučio gimtadienio progomis beveik visada 
valgome pietus restorane. Žinai, kaip jis mėgsta 
atmosferą. Nors, tiesą pasakius, ponia Lapinš šim

tą kartų geriau gamina, negu mūsų miesto pats praš
matniausias restoranas, — priešpiečių metu Liną 
kalbino dėdienė. — Šiandieną dėdė ligoninėje turi 
vėlyvą operaciją, todėl mes važiuosime vieni, ir tik 
susitiksime pas Vincentis. Siūlau ir tau atsitraukti 
bent vienam vakarui nuo knygų. Vis šiokia toki a pa
kaita.

— Ačiū, dėdiene, bet aš turiu ruoštis egzami
nams. O Algio gimtadienio nepamiršau, — atsisa
kė Linas.

— Žinau, kad tu jam nupirkai tikrai elegan
tišką krepšį golfo lazdoms. Be reikalo leidi pini
gus, — šyptelėjo dėdienė. Jos pastaba Linui buvo 
nemaloni.

— Aš, dėdiene, susitaupiau...
— Aišku, nepasiskolinai. Su tavo išdidumu, — 

numojo ranka dėdienė.
Nei dėdės, nei Algio priešpiečiams nebuvo. Li

nas, pavalgęs, nuėjo į savo kambarį, kuriame išbu
vo iki dabar. Prieš kurį laiką iš garažo išvažiavo 
automobilis, vairuojamas Algio. Šalia jo sėdėjo iš
sidabinusi dėdienė. Nors buvo dar per anksti va
žiuoti vakarienės į restoraną, Linas į judviejų iš
vyką nekreipė dėmesio, nesistengdamas sekti jud
viejų komplikuoto gyvenimo. Todėl Algio sugrįži
mas su nauju automobiliu jį išstūmė iš lygsvaros. 
Greičiausia buvo numatyta Algio naująjį automobilį 
dar prieš vakarą atsiimti.

Linas, iškišęs galvą pro duris, poniai Lapinš 
atsakė nenorįs valgyti, ir vėliau ką nors iš šaldytu
vo pats galėsiąs pasiimti. Šeimininkė, kažką nepa
tenkintai sumurmėjus, trinktelėjo virtuvės duris. Po 
kiek laiko, iš kiemo ištraukus savo apdaužytą Fordą, 
iškeliavo į namus.

(Bus daugiau)
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REDAGUOJA POGRINDŽIO ŠTABAS

KOJA KOJON SU LAIKU
Koja kojon su laiku turėtų žengti visos veiksnių 

grandinės, supančios Jungtines Tautas.
Šansai ima buriuotis mūsų pusėn: į Jungtines 

Tautas atžengia senas Sovietijos priešas — Kinijos 
liaudies respublika. Penkiažvaigždė naujos super
valstybės vėliava jau plevėsuoja prie JT pastato. 
Sinologistai pranašauja naują erą. Tos eros pažini
mą tenka pradėti nuo Kinijos liaudies respublikos 
delegacijos narių. Su jais tenka susipažinti ir su 
mandarinišku mandagumu atsiminti delegatų var
dus. Jų nėra daug. Ciao kuan-hua, Huang Hua, Či 
pang-fei, Lin Piao, Čou En-lai, Wang Hai-jang, 
Hisung Kisaing-hui, An Cih-juan, Kao Liang.

Pasistenkite patreniruoti savo mnemonikos 
(atminties meno) gabumus. Dar kartą atidžiai per
skaitykite delegatų vardus, uždenkite tekstą delnu 
ir pakartokite mintinai delegatų rikiuotę. Jų iš vi
so devyni svarbesnieji. Ir, norint šansus ir šią de
legaciją turėti mūsų pusėje, vardus žinoti būtina.

Pogrindis spėja, kadSovietijospriešas, Kinijos 
liaudies respublika, bus mūsų pusėje. Kaip kitaip 
suprasti Amerikos piršliavimą? Tai nors netiesio
giai talkinti pavergtoms tautoms. Apie tai kamet 
kalba establišmento pareigonys ir užliuoiuoja pa
vergtas tautas saldžių iliuzijų vizijomis. Tai yra 
tikras prietiltis į pavergtų tautų laisvę.

Ssiung Hsiang-hui, An Či-juan, Kao Liang, 
Wan Hai-jang... tai vis vyrai, kuriuos veiksniai tu
ri pažinti iš veidų ir vardų. Juk dėl Lietuvos lais
vės ir velniui galima nusilenkti ir kepurę pakelti.

ORO BIULETENIS IR VISOKIOS 

KITOS NEGANDOS
Visaamerikiniam ka

lakutų genocidui siautė
jant, chicagiečiai ap
vaikščiojo Marąuette 
Parke savo "paskutinį 
pikniką". Visavyriški- 
nis "pikniko" sąstatas 
atliepė gay liberation 
melodijomis. Žema de
besų danga dengė ALT- 
os sąskrydį. Nuo lapkri- 
tinio žvarbo apsiginta 
užsklendus langus. Vie
nok, Chicagoje, pragied
ruliai trumpam buvonu- 
tvieskę J. Cijūnėlienės 
rečitalio eleksyrą Tau
tinių Namų padangėje. 
Paryžietiški "čam elai- 
zen" zefyrai, atsekę dai' 
lininką Kasiulį, apšvelni
na yėjingo miesto atmos - 
ferą. Žiema pavojingą 
naujagimiams, todėl žur
nalistai rūpestingai ren
gia šiltais drabužėliais 
naujagimį su ūsais, Pra
nešėją. Jaunimo kongre
so finansų patalpose pra
pliupo dolerinė kruša. 
Rūpinamasi tą krušą 
prezervuoti šaldytuve, 
nes, kaip žinoma, ledai 

Po partiniu kamertonu 
Visi mes giedam unisonu. 
Tik kuris giedot paklystų -

Tas nebus ir žurnalistu. 
Tą, paklydusįjį latrą, 
Nugabens pas psichiatrą.

veikliai tirpsta ir men
kam, šiltam veiklos vė
jeliui pūstelėjus. Sidab
rinės dienos kuluaruose, 
greta rampos šviesų, 
rengiama žaliukų safari. 
Šiaip parengimuose pri
gyja žiemos miegui bū
dinga tradicija: dvide
šimt minučių meninės 
programos ir dvi valan
dos veikėjiškų prakalbų. 
Per prakalbas žmonės 
įgyja žiemos įmygio 
praktiką. Atžengiančios 
žiemos baubas sutraukė 
tautiečius į Tabor Far- 
mą. Čia jie mėgino glaus 
tis vienas prie kito, 
idant gautų bent trupinė
lį bendrumeniškos ši
lumos. Tarpus avi ai 
skersvėjai stumdė žmo 
nes ir skyrė juos vienas 
nuo kito. Komunikatas 
gautas toks:
Susirinkom pas Adamkų 
ir galvojom: susivieny- 

jom!
Baigėm posėdį gantran- 

kų 
ir pajutom visu flangu: 
atsivienijom!

PRIĖJO KADŽIULIS 
IR TARĖ

--Ar komunistai sudaro vie
nalytę jėgą?—paklausė poli
tikas.

Čia priėjo Kadžiulis ir tarė:
— Tokią pat vienalytę, kaip 

Lietuvos vadavimas.
♦♦♦

-- Kodėl Šilbajoris ir Anta
naitis, kaip septyni vilkai vie
ną bitę, Almeno romaną mėsi
nėja?

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

— Vyrai galvoja, kad ta bitė 
yra riebi avis.

♦♦♦

— Kokias problemas turės 
komunistinė Kinija Jungtinėse 
Tautose?

Čia priėjo Kadžiulis ir tarė:
— Iškelti sovietų pavergtų 

tautų bylas.
**♦

— Kaip kiniečiai vadins Tai- 
wano salą, kada prijungs ją 
prie Kinijos?

Čia priėjo Kadžiulis ir tarė: 
-- Iš dėkingumo Amerikai va

dins tą salą Ni-kson-wan.
♦♦♦

-- Amčitkoje bomba buvo gi
liai Įkasta, nė destrukcijos ne- 
Įmato, -- tvirtino žmogelis.

Čia priėjo Kadžiulis ir tarė:
— Kaip ir gendradarbiavimo 

destrukcija. Giliai Įkasta. Nie
kas neĮmato.

♦♦♦

— Kaip kiniečiai ištaria Kis- 
singerio pavardę?

Pasakė žinovas:
— Kis-sing-heng.
Čia priėjo Kadžiulis ir tarė: 
-- Pabučiuok - užliuliuok - 

pakark!

SPAUDOS 
VERPETUOSE

PO STIKLIUKĄ, PO MAŽIUKĄ

Kiekvienas svečias, nusipir
kęs bilietą, turėjo teisės gauti 
rinktinio gėrimo stikliuką.

Rep. Naujienos Nr. 260

Po koncerto buvo pateikti šal
tų ir karštų valgių pietūs. Buvo 
duota su saiku ir išgerti.

A. Nakas, Naujienos Nr. 243

DĖMESYS LIETUVIŠKAM 
JAUNIMUI

Jau yra organizuojama redak
cija specialiems puslapiams ang^ 
lų kalba, kurie bus skirti jauni
mui. N. Lietuva Nr. 1267

KVIETIMAS Į MENO PARODĄ

Dagys skuba daugiau skulptū
rų sukurti... Jeigu kas neišga-

ALT-LB, žirgelis vienas, tik... ne iš žirge iuo j am iš arenos!

Lapkritį baigę, mes laukiame sniego 
Lapkričio purvą užklot balta drobe;
Norim užmiršti kikent, kai kolega 
Isigramzdina į purviną duobę.

Tartum vaikučiai, mes norime žaisti - 
Mėtytis gniūžtėm balčiausio jo sniego. 
Geras žaidimas, kai skruostai ims kaisti. 
Kai taikinys tavo mielas kolega.

Štai ir aiškėja žaidimo idėjos,
Vos tik primiršęs švelnumą ir taktą, 
Plytgalį gerą į gniūžtę idėjęs,
Kolegai įsvilini guzą į kaktą.

lės nusipirkti, tai bent turėtų 
ką pasivogti.

M.š. Naujienos Nr. 255

NAUJAS "LAISVES" 
BENDRADARBIS

Sudomina kunigo Č. Kavaliaus
ko, gyvenančio Lietuvoje Vievy
je, straipsnis. Kunigas smer
kia kai kurių išeivių išsišoki
mus, rašo apie kūrybingą gyve
nimą tėvų šalyje.

Gimt. Kraštas N r 44.

LETAI VAIKŠČIOJANTIS 
ŽURNALAS IR BULIUS 
REDAKTORIUS

Liepos Akiračiai atėjo spalio 
vidury... Užpuoliai Santaros - 
Šviesos suvažiavime vieną iš jų 
vidury... Užpuoliau Santaros - 
šviesos suvažiavime vieną iŠ jų 
redaktorių, tai kaip bulius Įsi
rėžė.

A Nakas,Naujienos Nr. 260

GALIMA IR SUPOETINTI

Škėma parašė homoseksuali
nę sceną, bet ją galima supoe
tinti.

J. Nendriūnas Naujienos Nr.242

APIE AMERIKOS
PREZIDENTĄ

Prezidentas Nixonas veikia 
tartum jis būtų Liuksemburgo 
prezidentas.

A, Malraux Time mag.

VIENUOLIKTASIS DIEVO 
ĮSTATYMAS

Vienuoliktasis Dievo Įstaty
mas turi boti: nemėtik savo su
puvusių pamidorų ant kito.

Br. Kazlauskas, 
Naujienos N r. 253

RIEŠUTĄ VIMA S SU VELNIU

Su velniu išėjo riešutauti ne 
tiktai Tysliavienė, bet ir josios 

bendradarbis Girnakalis (...) 
Tysliava buvo surinkęs tuščias 
terbas riešutams rinkti, bet jis 
vis dėlto taip giliai nedrįso į 
mišką lįsti, kaip tai padarė Gir 
nakalis su Tysliaviene.

Naujienos Nr. 260

VYSKUPŲ SINODO 
ĮVERTINIMAS

Mes neatvykome iš už tūks
tančių kilometrų sušokti faran- 
dolą.

Arkivyskupas J. Ndayen, Time

KAIP NUPRAUSTI VELNIĄ

Patriotizmu verstis toliau, Į 
praustuvę pripilti švęsto van
dens ir pabandyti nuprausti vėl 
nią. Mano patarimas -- praus
ti velnią, prenumeruoti VilnĮ.

Girnakalis, Vienybė 1971.X.15

BIMBOS NUOTYKIAI
Draugė Nelė Ventienė prista

to mums išvirtus kopūstus dėl 
pikniko. Bet bijo važiuoti. Sek
madienio rytas baisus — smar
kiai lyja, didelis vėjas, radijas 
sako, kad taip bus per visą die
ną...

Sėdau Į savo mašiną ir va
žiuoju.... Ant vieno užsukimo

BALSAS TYRUOSE

Talentus lengvai atiduodame 
svetimiems menedžeriams,tuo 
tarpu kai kapinių reikalu kauna
mės iš paskutiniųjų.
V. Ramojus, T. Žiburiai Nr. 39

PRAŠITA RIMAS

Fermose nėra pirties arba 
dušo. O ir darbo laisvesnei va - 
landėlei atsiradus nėra kur 
dingti — nei poilsio kambario, 
nei bibliotekėlės.

Gimt. Kraštas Nr. 44

MALDA į ŠV. ANDRIJANĄ

Chicagoje, Šv. Andrijano baž 
nyčioje, 70th ir Washtenaw, kvie, 
čiama tikinčiuosius melstis, kad 
Marąuette parke būtų statomi 
pigiųjų butų namai.

Naujienos Nr. 256

NEPOTIZMAS

Kartu su politinėmis kalbo
mis Į "Kongrešen rekordą” pa 
kliūva eilėraščiai, kulinariniai 
receptai ir net kalbų, pasakytų 
laidojant nudvėsusį kurio Įstaty
mų leidėjo Šuniuką.

Valstiečių Laikraštis Nr.188

TARYBINIO GERBŪVIO 
TEMOMIS:

Medingėnuose (Plungės rajo
nas) veikia parduotuvė "Ko pa
klausi -- to negausi".

-- Muilo?
-- Nėra.
-- Dantim šepetuko?
— Nėra.
-- Žuvies?
-- Dešros?
-- Dar ko?
-- Odekolono?
— Turim. Ketverius metus iš 

laikytas.

Valstiečių Laikraštis Nr. 125

LOGIŠKAS SPRENDIMAS

Tėvas aiškina penkiamečiu! 
sūnui:

-- Tu jau didelis ir turi ži
noti, kad jokio kalėdų senio nė
ra. Tai aš buvau Kalėdų senis.

Sūnus, svarstydamas:
— Tai ir Gandras, kuris ma

ne atnešė, irgi tu buvai?

daug vandens. Staiga mano ma
šinos "brakes" nustoja veikę... 
Stabdžių sustojimas veikti man 
nubalsavo, kad Į pikniką vykti 
nebeliko nė kalbos... Suvažiavę 
svečiai negavo skaniai išvirtų 
kopūstų... Visus nuoširdžiai at 
siprašau... A. Bimba

Laisvė Nr. 79
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PAGARBA ANTANUI RUGIUI
JO 70-ties AUKŠTYBĖSE

TAUTOS KŪRYBINĖS GALIOS

Lapkričio 13 d. Patersone, N. 
J., Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje susirinko trijų -- New Jer
sey, New Yorko ir Pennsylva- 
nia — valstijų dalis -rinktinės 
visuomenės, per 150 dalyvių, iŠ 
reikšt pagarbą retam ir labai 
vertingam lietuvių visuomeninio 
gyvenimo "juodadarbiui" Anta
nui Rugiui, tik ką užsklendusiam 
savo amžiaus pilnas septynias 
dešimtis.

Banketas buvo šaunus,pareng
tas Patersono, Newarko ir Eli
zabeth miestų veikliųjų lietuvių 
talka, tarp kitko, rodžiusia ir — 
koks yra Antano Rugio visuome
ninės "imperijos" plotis.

Sukaktuvininką pagerbė savo 
dalyvavimu Lietuvos Konsulas 
A. Simutis su Ponia, buvusis 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas Jonas Kinta, dabartinis kle
bonas Viktoras Dabušis ir daug 
draugų, bičiulių, tarp kurių pa
ties sukaktuvininko širdžiai gal 
artimiausi — jo anų laikų pulko 
kariai, ’gediminiečiai*.

Banketą pradėjus kun. J. Kin- 
tos trumpiausia (bet kada ir kie
no sakytų) invokacija, rengėjų 
vardu trumpą pradžios kalbelę 
pasakė ginklo draugas Kazys 
Jankūnas, tuoj perduodamas vi
są banketo vedimo "naštą" dr. 
Jokūbui Stukui, jį įgalindamas 
toms pareigoms toastmaster 
titulu. Jis vedė kalbų, išgėrimų, 
valgių ir meninės dalies pro
gramą tokia nuotaika, kuri sim
fonijose yra vadinama "alleg
ro". Perduodamas raštu prisius- 
tus solenizantui sveikinimus, 
kviesdamas kitus kalbėti ir įtar
pius užpildydamas smagiais 
anekdotais, jis kėlė visų daly
vių ir nuotaiką, ir apetitą, nebu
vo kada nuobodžiauti nei vai
šingoms šeimininkėms, nei tuo 
labiau dalyviams prie stalų, 
ypač šiems — kai viskas ska
nu ir ... linksma.

Pagrindinę vakaro kalbą pa
sakė prof. Antanas Masonis, 
duodamas A. Rugio kilmės ir 
asmens vidinę apibraižą, kalbė
tojui pavykusią visapusiškai -- 
ilgumu, būdingų bruožų pagavi
mu ir būtinai ko reikia primi
nimu.

Tikrai, Antanas Rugys -- yra 
įdomi Lietuvos kaimo atmaina 
žmonių giminėj. Jis yra kilęs iš 
Rugių kaimo (Šakių apskr.), ku
ris ypatingas tuo, kad jame yra 
iš visų 14 sodybų, devynios sody
bos Rugių pavardėm. Iš tokio 
tarpo išėjęs gyveniman, pradė
jęs nuo mūšių dėl Lietuvos 
laisvės, t.y. nuo savanorystės 
Lietuvoje pačiame bernelio -do 
bilėlio gražume iki šventai at
liekamos daugiašakės visuo
meninės savanoriškos tarnybos 
dabar Amerikoje, solenizantas 
Rugys yra rašytinas iš didžio
sios *R* ne tik dėl to, kad tai 
yra tikrinis vardas bet ir dėl 
to jo "rasės grynumo", t.y. jo 
tautinio visuomeninio idealiz
mo, anaiptol ne medum tepta
me jo asmeniškame gyvenime.

A. Rugys -- 100-taprocenti- 
nis bendruomenininkas — yra 
visais savo 5 pajautimais jung
tyje su bendrosiom 5 institu
cijom: VLIKu, ALTa, BALFu, 
Lietuvių Fondu ir Tautos Fon

du. Bendraudamas su daugia- 
varde spauda ir savo "imperi
jos" dviem radijais — "Lietu
vos Atsiminimais" ir "Lais
vės Žiburiu" jis virto magnetu 
pritraukusiu į tokį vakarą, ku
riame dalyviai turėjo malonu
mo jį sveikint, jam daug gero 
palinkėt ir jo organizacinį dar
bą "juodą" įvertinti brangiau už 
auksą.

Kpt.Antanas Rugys

Banketas buvo gražiai pra
turtintas menine programa, ku
rią atliko dailiuoju skaitymu I. 
Veblaitienė ir dainininkai C. 
Zubavičienė ir L. Stukas su pa
lyda muz. A. Kačanausko prie 
pianino.

Jei "Lietuvos Atsiminimų" ra
dijo tėvas dr. Stukas vedė va
karojimą Allegro greičiu, tai 
"Laisvės Žiburio" radijo tėvas 
Romas Kezys pasveikino sole- 
nizantą kaip kapitoną, kaip ka
riškį taip, kad visų džiaugsmo 
juokas beveik kilstelėjo salės 
lubas. Žinoma, tuo buvo sklan 
džiai pereita nuo "Allegro" 
prie "Allegretto",otadabuvo 
leista, visą laiką vien besiklau 
šiušiam, pakalbėt ir kapitonui 
Antanui Rugiui.

Jis ir dabar į rytojų žiūri 
giedriai. Dirbęs daug, jis rankų 
dar nenuleido, net nematyda
mas darbų galo. Dėkingumo 
ženklan už išreikštą jam pa
garbą jis tarė: "nors darbų

"Laisvė tautai yra di
delė brangenybė. Tik 
laisva tauta sukuria sa 
vo kultūros gražiausius 
žiedus... Bet, ir paverg
ta tauta kartais esti ne
paprastai kūrybinga. 
Skausmas suteikia pa
jėgas dideliems dar
bams ir dar didesniems 
pasiryžimams. Laisvės 
idealas vėl pasirodo sa
vo aukštybėse ir suspin 
di nesuteptu skaistumu. 
Jis gaivina ir kelia ne 
tik išrinktuosius, bet ir 
minias. Kad ir vergovė 
taptų kūrybinga, tauta tu
ri būti stipri, atspari, 
sąmoninga. Tauta turi 
būti pribrendusi ne tik 
nepriklausomybei, bet 
ir vergovei. Tada ji bus 
pribrendusi ir amžiny
bei, — kalbėjo vienas 
iš Mykolaičio-Putino vei
kėjų 1957 m. išleista
me istoriniame roma
ne "Sukilėliai".

Žvelgdami į mūsų tau
tos istorinę praeitį ir 
dabartį, turime sutikti 
šių žodžių tikrumu. Lie
tuvių tauta neprarado 
kūrybinės galios rusų 
caro priespaudos laikais 
aukščiausioj pilnumoj kū - 
rybą išvystė atgavus ne
priklausomybę ir, lietu
vių tautos kūrėjai nepa
lūžo vėl patekę raudonų
jų okupantų vergijon ir 
joje išaugę nauji talen
tai. Tą matome iš mus 
pasiekiančios jų kūry
bos, kad ir tokioj sun
kioj okupantų vergijoj iš 
augę talentai dvasioje 
nepalūžę, mūsų tauta 
dvasiniai tebėra sveika, 
stipri ir tai teikia vil
ties, kad ji vėl bus lais
va. Matome ir iš pačių 
okupantų priekaištų jau-

EMILIJA ČEKIENĖ

daug ir visų jų neįveiksi bet 
stengtis... reikia”.

Linkėtina maloniam Antanui niesiems kūrėjams, bū- 
Rugiui, kad tos pastangos būtų 
ir paveikios, ir ilgai dar trun
kančios.

VALENTINO GUSTAINIO 
MINĖJIMAS CHICAGOJE

1971 m. spalio 10 d. Oku
puotoje Lietuvoje, įžengęs į 
76-sius amžiaus metus, mi
rė Valentinas Gustainis, 
vienas iš LST Korporacijos 
steigėjų (1922), jos ideolo
gas, įstatų ir pirmosios de
klaracijos autoriuš, publi
cistas, politikas ir ilgametis 
redaktorius Lietuvos Tele
gramų Agentūros Elta di
rektorius, iškilus tautinės 
srovės visuomenininkas, Si
biro kankinys.

Korp! Neo - Lithuania 
Fil. Valentino Gustainio mi
nėjimą rengia Chicagoje,

tent, Vilniaus Tiesa š. 
m. 4.24. d. Skundžiasi:

"Mes tikimės, kad jau 
noji rašytojų karta tary
binę lietuvių literatūrą 
išgarsins naujais var
dais ir kūriniais, kad ji,

naudodamasi didžiulė
mis socialistinio realiz 
mo galimybėmis, kurs 
ir tobulins savo herojų 
— mūsų amžininką, ne 
sterilų manekeną, o stip
rią asmenybę, kurio di
dingieji bruožai pasireiš- 
kia per jo pasiaukojimą 
darbui, procesijai, Di
džiajai Tėvynei..."

"Prie apgailėtinų da
lykų reiktų priskirti ir 
tai, kad kai kurie auto
riai pastovių dvasinių 
vertybių veržiasi ieško
ti ne pas savo amžinin
kus, o į dinozaurų ar vi 
duramžių gadynę, ne 
šiandieninio mokslo ir 
liaudies tradicijų sinte
zėje... Kūrybinės nesėk
mės kyla ir iš kai kurių 
jaunųjų elgesio etikos, 
dvasinio uždarumo ir ri
botumo, ar meninio ego
izmo". ’

Lietuvos okupantui ne
aišku, kad pavergtos tau
tos kūrėjai negali būti at
viri ir nuoširdžiai kurti. 
Tokiu atveju jie netikė
tai, per anksti ir tragiš
kai užbaigtų savo gyveni
mo dienas netikėta neži
noma mirtimi ar psi
chiatrinėse ligoninėse. 
Jų kūryba neturi teisės 
prasiveržti iš komunis
tų partijos nustatytų ri
bų, kurios nutarimai be 
pertraukos skelbiami 
spaudoje. Tai yra pati 
sunkiausia ir skaudžiau - 
šia kūrybinio talento pro
blema.

Tauta pergyvena dide
lį skausmą vergijoje. Ši 
tą tragediją pergyvena 
ir tautos dalis ne savo 
noru, bet gyvybę gelbė
dama atsidūrusi trem
tyje nors ir laisvuose 
kraštuose gyvendama. 
Taigi ir toji išeivijoje

esanti tautos dalis taip 
pat nepraranda kūrybin
gumo ir ryžto. Gal to
dėl jau pačioje emigra
cijos pradžioje, nors ir 
labai nepalankiose sąly
gose, pasirodė visa eilė 
nemirštančių literatūri
nių kūrinių ir iškilo nau
jų talentų.

Pirmiausia išvydo die
nos šviesą leidiniai bol
ševikų ir vokiečių okupa
cijų žiaurumų temomis, 
Lietuvos laisvės kovų ap
rašymai grožinės lite
ratūros žanru, vėliau at
siminimai iš nepriklau
somos Lietuvos gyveni
mo ir tautos žlugimo. 
Neatsilikta nei poezijos 
srityje. Visa tai sudaro 
mūsų išeivijos šio lai
kotarpio kūrybinį veidą, 
kuriame matome kartais 
pagrąžintus, bet pa
žįstamus veidus, nors 
dažnai pakeistus, bet ži
nomus mūsų gyvenamo 
laiko vardus.

Laisvajame pasaulyje 
gyvenanti lietuvių tautos 
dalis neapsiėjo ir be se
niausios literatūrinės 
srities — publicistinių 
raštų, kurių taip pat iš 
spaudos išėjo keletas rin 
kinių. Nors tai labai se
nas literatūrinis žanras, 
bet knygų pavidale re
čiau pasirodantis, todėl 
kartais ne visiems su
prantama ir publicisti
nių raštų reikšmė bei pa
ti žodžio sąvoka — pub
licistika.

Lietuvių literatūros is- 
tori joje publicistinių raš
tų nestokojame, jie atsi
rado anksčiau už mūsų 
romaną, gimusį tik 1904 
m. V. Pietario "Algiman 
tas", L. Dobilo "Blūdas" 
Tuo tarpu publicistiniai 
leidiniai prasidėjo su 
vysk. Motiejaus Valan
čiaus raštais, nuo jo gi
mimo sueina du šimtai

metų. Po jo atėjo visa ei
lė naujų talentų: V. Ku
dirka, G Petkevičaitė, 
Žemaitė, Tumas-Vaiž
gantas, A. Smetona ir ki
ti.

Jei beletristiką laiko
me tam tikros epochos 
veidrodžiu, tai publicis
tika ne tik parodo to laik
mečio visuomenės dva
sią, bet ir formuoja ją, 
narplioja kasdienines 
problemas nuoširdžiu, 
logiškai pagrįstu, nepa
grąžintu, o tiesiu žodžiu, 
neperdėtu, nemeluotu 
perduoda visuomenės gy
venimo pulsą, todėl ne
nuostabu, kad publicis
tai dėl jų aiškiai ir tie
siai reiškiamų minčių, 
paliestųjų skaitytojų kar
tais būna nemėgiami. 
Tik labai aukštos erudi
cijos žmonės pripažįsta 
savo klaidas ar neigia
mas ypatybes, o tokių ne
daug pasitaiko.

Kraštuose, kur spau
da tarnauja tik pavergė
jui garbinti, publicisti
niai raštai yra jų valdy
mo pagalbinis įrankis ir 
klaidinti žmones pasise 
kimo priemonė. Sovietų 
okupuotoje mūsų tėvynė
je po Stalino asmens kul
to nuvertinimo, kurio 
garbei publicistai gies
mes kūrė, staiga nutilo, 
nustojo rašyti, kaip skun
dėsi okupantas ieškoda
mas priežasčių. Bet 
mums tos priežastys ži
nomos. Negalėdami ra
šyti, ką lietuviška širdis 
jaučia, ką jų tautinės są
žinės logika diktuoja, ne 
galėdami savo kūrybą iš 
reikšti tautos nuotaikų, 
troškimų ir viešai kelti 
visuomenėje vykstančių 
negerovių, o tik meluoti 
jie visai pagrįstai nuti
lo atsiduodami grynai be
letristiniam kūrybos žan
rui, ieškodami siužetų, 
okupanto žodžiais ta
riant, dinozaurų gady
nėj.
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TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

1971 m. gruodžio 5 d., į kurį 
kviečia atsilankyti Velionio 
artimuosius ir chicagiškius 
neolituanus, lygiai maloniai 
šioje sueigoje laukiami ko
legos, gyvenantieji toliau 
nuo Chicagos.
MINĖJIMO PROGRAMA

1971 m. gruodžio 5 d. 
(sekmadienį), 8 vai. ryto 
Pamaldos už Velionio Va
lentino Gustainio Vėlę, Tė
vų Jėzuitų koplyčioje. Pa
maldose dalyvauja Korp! 
vėliava ir visi neolituanai.

Tą pačią dieną, 3 vai. p. p. 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose (6422 So. Kedzie 
Avė.) šaukiama Valentinui 
Gustainiui paminėti Korpo
racijos sueiga. Jos dieno
tvarkėje: Paskaita: Valen
tinas Gustainis. Jo asmens 
ir rašto bruožai (Fil. M. Va
liukėnas). Valentinas Gus
tainis, Standarizuotas žmo
gus; dalį jo straipsnio 
iš 1935 Vairo, skaito senj. 
A. Pavilčiūtė. Atsiminimai 
iš bendrų dienų ir darbų su 
V. Gustainiu (Fil. K. Kasa
kaitis). Valentino Gustai
nio kalba, perteikiama iš 
magnetofono juostos. Meni
nė valandėlė — Fil. ž. Mo- 
destienė ir Senj. D. Vaitke
vičiūtė.
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1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per.mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
MŪSŲ SKYRIAI:

ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman'Street__ ____
BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street________
BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue
BUFFALO, N. Y. — 701 Fillmore Avenue
CHICJAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue __
CHICAGO, III. — 2608 West 69 Street__________

.435-1654

.342-4240

.467-6465

.895-0700

.486-2818
925-2787

IEŠKAU NAMŲ ŠEIMI
NINKĖS, lietuvės, prie vie
no asmens — lietuvio. Gali 
būti našlė ar persiskyrusi, 
tik be vaikų. Rašykite Dir
vai, 6907 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 44103, kuri 
laišką persiųs. (86-29)

CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenihvorth Avenue __________________ 771-0696
DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue ____________________ 365-6780
FARMINGDALE, N. J. — Freevvood Acres ________________________ 363-0494
HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue________________ 365-6740
HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avenue____________________ 249-6216
JERSEY CITY, N. J. — 219 Montgomery Street___________ 435-6369
LOS ANGELES, CALIF. — 107 So. Vermont Avenue ______________ 385-6550
NEWARK, N. J. — 378 Market Street_____________________________642-2452
NEW YORK, N. Y. — 78 Second Avenue _________________________ 674-1540
PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue------------------------------ 769-4507
RAHWAY, N. J. — 47 E. Milton Avė._____________________________ 381-8997
SO. BOSTON, MASS. — 396 W. -Broadway-------------------------------------- 268-1120
SOUTH RIVER, N. J. — 46 Whitehead Avenue--------------------------------- 257-6320
SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street --------------------------- 475-9746
TRENTON, N. J. — 1152 — Deutz Avenue-------------------------------------- 392-0306
UT1CA, N. Y. — 963 Bleecker Street _____________________________ 732-7476
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

DIRVOS NOVELĖS 
PREMIJOS ĮTEIKIMAS
Dirvos šių metų novelės 

konkurso premija 500 dol. 
bus įteikta laureatei rašyto
jai - skautininkei Aurelijai 
Balašaitienei š. m. gruodžio 
19 d., sekmadienį, 4 vai. p. • 
p. Čiurlionio ansamblio na
muose, Clevelando skauti- 
ninkių draugovės ruošiama
me laureatės pagerbime.

Skautininke prof. Aldona 
Augustinavičienė Clevelan
do visuomenei pristatys 
laureatę ir kalbės apie lie
tuvių literatūrą tremtyje.

Šios kasmetinės Dirvos 
novelės premijos mecena
tas yra chicagietis Simas 
Kašelionis.

Clevelando lietuvių visuo
menė maloniai kviečiama į 
šią kultūrinę sekmadienio 
popietę atsilankyti.

* "AMERIKOS LIETU
VIŲ TARYBA", Leonar
do Šimučio knyga, yra 
platinama Clevelande. 
Kaina $10.00. Galima įsi
gyti pas A. Pautienį, tel. 
371-4168, arba kitus ALT 
Clevelando skyriaus val
dybos narius.

CLEVELANDO PARENGIMU
KALENDORIUS

GRUODŽIO 4 D. Akademinio 
Skautą Sąjūdžio, Clevelando sky
riaus, metinė šventė.

GRUODŽIO 12 D. Naujosios 
Parapijos salėje 1941 m. suki
limo minėjimas.

GRUODŽIO 19 D. Dirvos no
velės premijos Įteikimas laurea 
tei A. Balašaitienei. Kalbės 
prof. A. Augustinavičienė. Pa
gerbimą rengia Clevelando skau 
tininkių draugovė Čiurlionio an
samblio namuose 4 vai. p.p.

GRUODŽIO 19 D. 12 v. Šv. 
Jurgio parapijos salėjeCleve- 
lando šaulių kuopa ruošia pas
kaitą apie vėžį ir rūkymą.

GRUODŽIO 31 D. Naujų Metų 
sutikimas Šv. Jurgio parapijos 
salėje. Rengia LB Clevelando 
apylinkės valdyba.

SAUSIO 9 D. Uršulės Astrie- 
nės kalėdinių ir kitų mūsų tau
tinių papuošalų paroda šv. Jur
gio parapijos salėje. Rengia 
DLK Birutės draugija.

SAUSIO 15 D. Hamiltono "Au
kuro" vaidinimas. Rengia Vyst. 
M. Valančiaus lit. mokyklos tė
vų komitetas.

SAUSIO 22 D. Čiurlionio an
samblio pagerbimo balius - kon 
certas.

VASARIO 5 D. Tradicinis 
Užgavėnių blynų balius šv. Jur
gio Parapijos salėje. Rengia PL 
lėnų Tunto Skautų Tėvų Komi
tetas. (89-95)

Čiurlionio ansamblis Philadelphijos scenoje lapkričio 6d. su vadovu muz. Alfonsu Mikulskiu. Po kon
certo apie 400 koncerto dalyvių susirinko Į L. Muzikinio Klubo salę praleisti vakarą su čiurlioniečiais. 

K. Čikoto nuotrauka

Pianistas Antanas Smetona

AUKŠTIEJI FORTEPIJONO KURSAI

Turėdamas John Car- 
roll Universiteto Vado
vybės pritarimą, prieš 
kurį laiką pianistas An
tanas Smetona suorgani
zavo aukštuosius fortepi
jono kursus universite
to ribose. Tų kursų tiks
las — padėti jau pažen
gusiems pianistams pa
siekti didesnio tobulumo 
kūrinio interpretacijoje 
ir skambinimo techniko
je. Šalia to, tie kursai 
taikomi ir dar tebesimo 
kančiam jaunimui, tiks
lu jį supažindinti su aukš 
tais fortepijono specia
lybės reikalavimais. Ga
liausiai, tie kursai ski
riami ir tai muzikinės 
visuomenės daliai, kuri, 
nesiekdama pianisto kar
jeros, nori geriau susi
pažinti su fortepijono mu 
zikos esme.

Jei aukštieji fortepi
jono kursai surastų rei
kiamo atgarsio visuome
nėje, John Carroll Uni
versitetas įsteigtų, prie 
fortepijono katedros, 
nuolatinį aukštųjų forte
pijono studijų seminarą. 
Po to jau būtų galima 
galvoti ir apie didesnio 
muzikos festivalio suren
gimą.

VASARIO 13 D. Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 54 m 
sukakties minėjimas. Rengia 
ALT Clevelando skyrius.

KOVO 5 D. Grandinėlės kon
certas.

KOVO 11 D. Kaziuko mugė 
Naujosios parapijos salėje.

KOVO 18-19 D. Lietuvių 
tautos genocido paroda Nauj. 
parapijos saėje. Rengia ALT 
Clevelando skyrius

Sekantis aukštųjų for
tepijono kursų susirinki
mas įvyksta šį penkta
dienį, gruodžio 3 d., 8 
vai. vakaro John Car
roll Universiteto Ku- 
las Auditorijoje. Pro
gramoje: 24 Chopino Pre
liudai.

Bilieto kaina $3.00. Bi
lietus galima užsisakyti 
iš anksto University Col
lege, John Carroll Uni
versity.

• Simo Kudirkos atmini
mui išleisti ant vokų klijuo
jami ženkleliai. Juos gali
ma gauti pas leidėją A. Be
tešką, 6921 So. Claremont 
Avė., Chicago, III. 60636. 1 
lapas, 35 ženkleliai — 1 dol.

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

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraiti, tel. 
914-6835.

WANTED AT ONCE 

IST CLASS 
EXPERIENCE 

DIE MAKERS 
For Carbide Cold Heading Dies. 

Mušt have job shop experienęe. Be 
able to sėt up work from Blue 
Print & Close Tolerance. Full & or 
part time. East Side.

883-6628

KITOS DAINOS IR MINTYS
TĖVYNĖS GARSU RADIJO KONCERTAS

Viktoras Mariūnas

BENDRAI APIE VISKĄ. 
Dainos - literatūros koncer
tas įvyko lapkričio 14 d. vieno
je mažoje Clevelando Muzikos 
Instituto salėje. įstebiu, kad jo 
rengėjui Tėvynės Garsų radijo 
vedėjui Juozui Stempužiui pir
muoju rūpesčiu bus buvęs pro
gramos šviežumas. Jau pati 
idėja komponuoti dainą su lite
ratūra čia, Clevelande, buvo 
šviežia rengėjo pastanga, švie
žumo ieškojimas dar aiškiau 
įžvelgtinas valioje į sceną iš
vesti tas kūrybines jėgas, ku° 
rios jau yra pasireiškusios drą
siu atvirumu savo laikui ir jo 
žodžiui. Kai įvykis buvo daro
mas Clevelando lietuvių šimt
mečio minėjimo detale, tai 
Stempužis gal bus siekęs liu- 5 
dyti, kad, ar ką tai džiugina ar 
gązdina, su šitokiom jėgom ir 
nuotaikom, šitokiom muzikos ir 
literatūros kryptim einameįant- 
rąjį šimtmetĮ emigrantinio kul
tūros kraičio krauti.

Prieš koncerto pradžią iš Į 
programą įsprausto lapelio su
žinojome, kad negalėjusį at
vykti Henriką Nagį pakeis Vi
talija Bogutaitė. Tai, sava pras 
me, šviežumo lūkesčiams vėl 
kitą kryptį lėmė.

Koncertas pravestas be per
traukos, be įvadinių ir užbaig- 
tinių kalbų. Po koncerto visi 
klausytojai buvo pakviesti į Čiur
lionio Ansamblio namus, kur 
Aldona ir Juozas Stempužiai 
juos skaniai ir sočiai pavaiši
no. Ačiū. Bet kam mus tokiu 
duosnumu paikinti!

... "TAVE VIENĄ TURIU"... 
Aldona Stempužienė lygiai ge
rai atlieka ir klasikines, ir po 
puliariąsias dainas, ir operų 
arijas. Bet jau keleri metai, 
kai ji savo sielą bene bus par
davusi liaudinei (ne liaudies) 
espresionistinei kūrybai. Ją taip 
pat bus pagavusios jaunųjų tau
tos poetų nuotaikos, liaudiniu 
žodžiu išreiškiančios gimtojo 
krašto ir jo žmogaus meilę, o 
taip pat ir likiminį rūpestį. 
"Atsiklaupsiu šile tarp pušų 
keturių. Lietuva, Lietuva, ta
ve vieną turiu..." (O. Baliuko- 
nytė). "Motinėlės, motinėlės, 
užsisklęskite vartus. Arkim, 
broliai, pūdymėlį, saugokim vie
ni kitus" (S. Geda).

Solistė, pasikeisdama su ra
šytojais, savo 15 dainų progra
mą atliko per tris išėjimus. Vi
sai naujos buvo antrojo išėjimo 
dainos. Tai B. Kutavičiaus vo
kalinio ciklo penkios dainos. 
Modernaus charakterio ciklas 
"Avinuko pėdos", komponuotas 
sklandžioms ir prasmingoms C. 
Baliukonytės, V. Rudoko ir S. 
Gedos eilėms. B. Kutavičiaus 
kūrybinis dėmesys beveik išti
sai skirtas ne meliodijoms, o 
ritmams ir muzikiniams akcen
tams. Savo prigimtim sunkios 
dainos Stempužienės buvo atlik
tos žinoviškai ir įtikinamai.

Pirmojo išėjimo Juozo Gruo
džio dainos, melodingos ir šil
tos, jau visokiomis progomis 
dainuotos. Vytauto Klovos kom
pozicijos, teikiančios išbalan
suotą dėmesį meliodijai, rit
mams ir akcentams ir naudo
jančios žodinę liaudies kūrybą, 
užbaigė solistės programą. Tai 
buvo vienas įspūdingiausių 
Aldonos Stempužienės koncer
tų ir savo šviežumu, ir išpildy
mo stilium. Tiek aš galiu leis
ti sau, nemuzikui, tarti, pasi
telkdamas estetikos sąvokas, 
bendras ir kitiems menams.

Solistei akompanavo Valen
tina Fillinger. Dar kelias die
nas prieš koncertą A. Stempu
žienė man sakė, kad ji tikrai 
gera. Tuo čia ir teikiama tikė
ti.

"DU MUSST DEIN LEBEN 
AENDERN". Vitalija Bogutai
tė savo eiles skaitė ryškiai ir 
ramiai. Bet tie atskiri daiktų, 
veiksmų ir nuotaikų vaizdai tu
rėjo užgauti klausytojo sielą 
kaip tragiško pasaulio skeveld
ros. Poetė atvira istoriniam 
laikui ir jo idėjoms. Ji, b t 
rods, bus socialinės misijos 
ligom susirgus. Klausydamasis, 
buvau priverstas prisiminti Rai- 
ner Maria Rilkės Įtaigą: "Tu 
turi savo gyvenimą keisti". Tai 
poetė, gal būt, norėjo sau ir 
mums patarti.

V. Bogutaitė iš tos jaunųjų 
kartos, kuri savo kalbą dar ga
li puošti ir pažyminiais ir bū

do aplinkybėm. Eiliuoja ji ga
na vaizdžiai, nors ir nerimuo
dama, ir neieškodama alitera
cijų. Bet vis dėlto Į kai kurias 
frazes ji turėtų atidžiau Įsi
žiūrėti, jų esama be poetinio 
veido, blankių, dažniausiai lo
ginės išraiškos. Tik šitos bė
dos šviežio ir simpatingo Vit. 
Bogutaitės pasirodymo Įspū
džio neĮstengė sugriauti.

PASAULIS IR AŠ ATVIROM 
AKIM. Rimas Vėžys, kaip ir Bo
gutaitė, klausytoją irgi nori ti
kinti ir Įspėti. Daug kam atrodo, 
kad jis prajuokinimo siekia. Bet 
aš neskirčiau jo prie poetų hu
moristų. Kai jo eilėraštis pra
juokina, tai juokas būna tik ne
lauktas vaisius. R. Vėžiu; beveik 
visada rūpi Įspėti, kad daiktai, 
Įvykiai ir žmonės, pristatomi su 
pompa, puošmenom, egzaltaci
jom, arčiau Įsižiūrėjus, suges
tijų atsikračius, bus rasti visai 
paprasti, dažnai mizerni ir net 
melagingi. Arba vėl — kas yra 
menkas, nereikšmingas, tai, la
bai dažnai, toks ir visada buvo. 
Tokiu liudijimai poetui rūpi be
veik visuose jo eilėraščiuose. 
"Su manim negerai:/aš manau/ 
kad esu apelsinas./ Užsidaręs 
kambaryje/ tupiu kampe / vie
nišas/ ir bijau / žmonių./ 
Bijau/ kad manęs/ nepajudin
tų, / mes pavirsiu / į sunką./ 
Prieš metus / buvau / visai nor 
malus./ Prieš metus / buvau/ 
citrina."

Vėžys ieško originalaus, di
namiško sprendimo. Ir tai daž
niausiai jam sekasi rasti.

NUSIKALTIMAS BE NUSI
KALTĖLIO. Dramų autorius 

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE TELEF. 621-6036

CLEVELAND, OHIO 44114

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:
798 EAST 185th STREET 

Telephone 481-8552
. 6712 SUPERIOR AVENUE

Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE

At Superior — (Near Rapid) 
Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

Kostas Ostrauskas viena pras
me slydo iš šito koncerto rėmų. 
Žinomas avangardinių krypčių 
rašytojas šiuo atveju skaityti pa 
sirinko seniai parašytą, realis- 
tinĮ scenos vaizdelĮ. Pasirinki
mu jaučiaus nusivylęs. Bet pats 
kūrinys stiprus ir idėja, ir kom 
pozicija, ir dialogais. "Kalvis" 
(kūrinio vardas) liečia Tautos 
Himno žodžių iškirtimo iš Ku
dirkos paminklo temą. Dialoge 
(geriau, barniuose) vėlai naktį 
tarp darbą (rusų Įsakymą) atli
kusio kalvio ir jo skeptiškos 
žmonos istorinis Įvykis ryškė
ja kaip nusikaltimas be nusikal
tėlio. Tą naktĮ nemirtingą tau
tos istorijos data gimė papras
tų žmonių mėginime rasti ne
eilinio darbo prasmę ir vardą.

K. Ostrauskas ne tik stipriai 
rašo, bet ir tikrai meniškai 
skaito.

VERTA DĖMESIO
Kas nori ilgiau gyventi, tu 

ri ieškoti geresnio klimato. 
Toks klimatas yra Kalifor
nijoje, Santa Monica. Jeigu 
norėsite įsigyti namą?, tai 
jus RŪTA INC. pastatys 
pagal jūsų pageidavimą ir 
geresnėmis sąlygomis negu 
kas kitas. Prašome įsitikin
ti. RŪTA INC. 3002 Santa 
Monica Blvd., SantaMonica, 
Cal. 90404.

DELO SCREW 
PRODUCTS

NEEDS

Screw machine operators and set- 
up people for B&S, Acme, Modei 
60 NB mušt be experienced. Stop 
in and talk to us about working 
for a good reliable company.

700 LONDON RD. 
DELAWARE, O.

(89-93)
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DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS f

|^ • JUOZAS ANDRA-f 
Į ŠIUNAS, gyv. Chicago-Į 
I je, siųsdamas Dirvai! j 20 dol., rašo: ”Teodo-( Į rui Blinstrubui ir Kostui! 
\ Ramonui šventusiems saA 
/ vo 65 metų sukaktis, da 1 
Vlyvavęs abiejuose sukak-J

• IZ. GESTARTAS, 
gyv. Brunswick, Austra
lijoje, įstojo į Vilties 
draugiją su įnašu 100 
dol.

Naująjį Vilties šimti
ninką sveikiname ir dė
kojame už paramą.

Vilties Draugijos šimtininkui, tau

tinės srovės veikėjui

A. A.

ANTANUI VILĖNIŠKIUI

mirus, žmoną ONUTĘ ir gimines bei 

artimuosius liūdesio valandoje nuošir

džiai užjaučia

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

Mielam vienminčiui

ANTANUI VILĖNIŠKIUI

mirus, jo žmonai ONAI, giminėms ir 

visiems artimiesiems reiškia giliausią 

užuojautą

A.L.T. S-gos Worcesterio 
Skyrius

ties paminėjimo pobū-l 
viuose, bet neturėjęs prof 
gos kitaip šių sukakčių Į 
atžymėti, siunčiu jųmė-f 
giamam laikraščiui DirĄ 
vai paremti 20 dolerių”. I 

Už auką nuoširdžiai I 
dėko j ame._________  _/

• LIETUVIŲ TAUTI
NIAI NAMAI (6422 S. 
Kedzie Avė., Chicagoje 
tel. 778-9878) maloniai 
praneša visų žiniai, kad 
LTN pastogės patalpos 
atdaros vakarais: darbo 
dienomis nuo 5:30 vai. 
p.p., šeštadieniais nuo 
2 v. p.p., sekmadieniais 
nuo 12 vai. dienos.

Norintieji dėl patalpų 
tartis kitu laiku prašomi 
kreiptis į Bronių Kasa- 
kaitį, tel. 778-7707.

• MARIJA IR INŽ. 
ANTANAS RUDŽIAI tre
jetą savaičių lankėsi Eu
ropoje ir Turkijoje.

• SIMO KUDIRKOS 
vardo stipendijų fondas 
įsteigtas 1971 m. balan
džio 3 d. Fondas skiria 
stipendiją asmeniui, pa
siryžusiam studijuoti 
Freedom Study Centre, 
kad susipažintų ir rastų 
priemonių kaip laisvą pa 
šaulį įspėti ir apsaugoti 
nuo komunistų vykdomo 
laisvų tautų naikinimo 
bei žmogaus laisvės pa
neigimo. Fondo tikslas 
yra neleisti užmiršimo 
dulkėm apkloti Simo Ku
dirkos ir mūsų tautos tra
gedijos. Šio Fondo stei
gėjai yra: Aldona Bru- 
sokas, Ona Daukša, po
nia Kazanauskas, Kazi
mieras Oksas, Philo- 
mena Pakel, Antanas Ru

dis, Valerijonas Šim
kus. Aukas siųsti Si
mas Kudirka Vigilant 
Tragedy Memorial Foun 
dation, Chicago Savings 
and Loan Association, 
6245 South Western 
Avė., Chicago, III. 
60636.
OMAHA

ŠOKĖJU VAKARAS
Prieš porą mėnesių, 

Omahoj buvo suorgani
zuota liet. taut. šokių gru
pė Aušra. Grupės organi
zatorės ir mokytojos yra 
Laima Antanėlienė ir 
Gražina Raškevičienė, 
kurios energingai imasi 
didelio ir pasiaukojimo 
verto darbo. Aušroje da
lyvauja įvair. amžiaus 
jaunimas. Pradedant nuo 
pradžios mokyklos suolo 
ir baigiant universiteto 
studentais.

Daug jaunatvės, daug 
energijos, daug jaunų 
naujų idėjų. O kur daug 
stos visados darbas ge
rai eisis. Taigi š.m. lap
kričio 20 d. ir suruošė 
Aušra kaukių vakarą, 
tikslu sukelti lėšų pasi
ruošimui ir dalyvavimui 
ateinančioj taut. šokių 
šventėj. Na ir padirbėjo 
jaunimėlis! Jau į salę 
įžengus, publikos akį 
traukė gražus ir tinka
mas tam vakarui salės 
papuošimas. Susirinku
sius pradžiugino links
ma ir įvairi, jaunimo at
likta programa. O įvai
rių kostiumų ir kaukių 
gausumas, margumas ir 
originalumas, aplinką da
rė išskirtiną ir nenuobo
džią. Vakaras praėjo pa-

A. L. T. S-GOS LOS ANGELES SKYRIUS
š. m. gruodžio 31 d., 9 vai. vak.

RUOŠIA
ŠEIMYNIŠKAI NUOTAIKINGĄ

NAUJUJU METU SUTIKIMA
JAUKIAI PAPUOŠTOJE

LIETUVIŲ TAUTINIŲ NAMŲ SALĖJE, 
3356 Glendale Blvd., Los Angeles, Calif.

Maloniai kviečiame lietuvišką visuomenę atsi
lankyti. Dėl ribotų vietų skaičiaus, bilietai įsigyja
mi iš anksto, skambinant telef.: Br. Dūda 382-1595, 
J. Balcerienė 820-1620, V. Mažeikienė 255-6961, J. 
Petronis 664-0791.

ĮĖJIMAS SU VAIŠĖMIS IR ŠAMPANU — 7.50 
DOL. ASMENIUI.

Mielam ir brangiam bičiuliui

A. A.

ANTANUI VILĖNIŠKIUI

mirus, jo žmonai ONAI, visiems velio

nies giminaičiams bei artimiesiems reiš

kiame nuoširdžiausią užuojautą

Kapočių šeima

Brangiam tėveliui Lietuvoje mirus, 

mūsų mielą

STASĮ VIRPŠĄ

ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjau

čiame

Pranė Balandienė
Gediminas Balanda

Mielam

ANTANUI VILĖNIŠKIUI

mirus, jo žmonai ONAI, giminėms ir 

visiems artimiesiems reiškia giliausią 

užuojautą

Povilas Babickas
Marija Kazys čėsnai
E. J. Matulevičiai

Mūsų mielus draugus

STASĮ VIRPŠĄ
IR

LIUSYTĘ HOFMANIENĘ,

Lietuvoje mirus jų brangiam Tėveliui 

ir Seneliui, giliai užjaučiame ir kartu 

liūdime

Genovaitė-Cezaris Modestavičiai
Živilė-Algis Modestavičiai 
Regina-Edas Modestavičiai

kilioj nuoaikoj ir davė 
gražaus pelno. Lietuviš
koji visuomenė, gausiu 
atsilankymu vėl įrodė, 
kad ten kur yra geri tiks
lai ir bendras lietuviš
kas reikalas, nepalieka
ma be atgarsio. Už tai, 
šiuo kartu jau grynai jau
nimas susilaukė nuošir
daus vyresniųjų pritari
mo. Martija Pratkelienė 
įteikė šokėjų valdybai pi
niginę auką 75 dol. palin 
kėdama įgyvendinti jų už
sibrėžtą tikslą.

Kalbant apie šokantį 
jaunimą negalima nepa
minėti ir jų tėvų, kurie 
labai daug deda pastangų 
ir išlaidų, padėti jiems 
jų užsimojime. Stengiasi 
kaip galint daugiau išlai
kyti lietuviškesnius savo 
vaikus, esamose sąlygo
se. Šokėjų mamytės, tam 
vakarui, ne tik suaukojo, 
bet ir pačios skaniai pa
gamino įvairių patieka
lų, kuriuos svečiai mie
lai išpirko ir su pasi
gardžiavimu suvalgė.

Šokėjų tėvai yra išsi
rinkę ir tėvų komitetą į 
kurį įeina niekados nepa 
vargstąs darbštus veikė 
jas V. Gaidelis, O. Ko- 
vienė ir V. Prišmantie- 
nė. Jų užduois organi
zuoti grupei įvairią pa 
ramą iš tėvų ir visuo
menės.

Šokėjų grupės valdy
bą sudaro: student. Dan 
guolė Antanėlytė, Pet
ras Joniką ir Romas 
Mickevičius. (jp)

PARAMA
DIRVAI

Atsiliepdami į prašymą, 
savo auka Dirvą parėmė šie 
skaitytojai:
J. Kaklauskas, Cleveland 10.00 
W. Liubartas, Phoenix .... 10.00
J. Musteikis, Rochester ... 5.00 
P. Miko liūnas, Cleveland.. 10.00
A. Juodvalkis, E. Chicago 5.00
S. Dabkus, Toronto.......... 10.00
B. Dirmantas, Chicago .... 5.00
A. Griauzdė, So. Boston .. 10.00 
S. Virpša, Chicago...........3.00
K. Morkūnas, Euclid.......10.00
J. Baškauskas, Brockton .. 1.00 
M. Rėklaitis, Chicago.......5.00
V. Vaitužis, Guilford....... 10.00
V. Girnius, Chicago ..........10.00
A. Muliolis, Euclid...........5.00
J. Stašaitis, Dorchester .. 10.00
A. Rėklaitis, Chicago........5.00
J. Slivinskas, Materbury.. 10.00 
S. Jurgutavičienė, Euclid .. 5.00 
J. Naujokaitis, Cleveland 10.00
B. Galinis, Norwell......... 10.00
G. Kazlauskas, Hollywood 10.00 
P. Petrušaitis, Racine .... 10.00 
J. Mačiulis, Lakewood .... 10.00 
A. Karaitis, Union Pier .. 20,00
K. Balčiūnas, Lemont..... 5.00
P. Zigmantas, Cleveland .. 3.00
V. Senuta, Brockton ........ 10.00
P. Stanionis, Detroit .........5.00
V. Ūsas, Birmingham..... 5.00
V. Kulbokas, Cicero........ 7.00
K. Nausėdas, Caracas .... 10.00
P. Bulkė, Hamilton......... 10.00
V. Matulevičius, Weston .. 10.00
L. Almario, Lakewood .... 1.00
V. Paukštys, West Hill.... 5.00
Z. Obelenis, Cleveland .... 10.00
P. TurOta, Grand Rapids .. 5.00
L. Raubienė, Grand Rapids 5.00
A. Kašuba, Chicago......... 10.00
J. Jurevičius, Chicago..... 5.00

Visiems aukotojams Dir 
va nuoširdžiai dėkoja.

Mielam bičiuliui

STASIUI VIRPŠAI,

jo tėveliui Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą 

reiškia

Jurgis Stravinskas

Mielam
ANTANUI VILĖNIŠKIUI

mirus, žmoną ONUTĘ ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi

Janina ir Jonas Adomoniai 
Danutė ir Bronius Staškevičiai 
Vincas Kačergius

Mielam Prieteliui

ANTANUI VILĖNIŠKIUI
mirus, jo žmoną ONUTĘ ir kitus gimines bei ar

timuosius nuoširdžiai užjaučia

J. ir M. Juodviršiai
J. ir Stp. Kęsgailas
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