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EAGLHONO DRAMA
Simpatijos atėjo po pralaimėjimo

Pereitos savaitės 
pradžioje populiariau
sias žmogus Amerikoje 
tur būt buvo senatorius 
Thomas Eagleton, kurį 
demokratų kandidatas į 
prezidentus McGovern 
buvo pasirinkęs savo 
viceprezidento kandida-

ŽMONĖS IR 

ĮVYKIAI
P. H. SPAAK — 

EUROPININKAS
Š. m. liepos 31 d. Briuse

lyje inkstų liga pasimirė 
Pa ui Henri Spaak, tarptau
tinio masto belgų politikas.

Velionis buvo gimęs 1899 
m. operos direktoriaus šei
moje. Iš mažens pamėgęs 
politiką, jaunas įstojo j so
cialistų partiją ir 1932 m. 
buvo išrinktas, kaip socia
listų partijos atstovas, į 
parlamentą. Nuo 1935 m. 
kelis kartus buvo kabineto 
narys, o nuo 1938 iki 1939 
m. ministeris pirmininkas. 
Naciams okupavus Belgiją, 
jis išvyko į Londoną ir čia 
veikė egzilinėje vyriausybė
je kaip užsienių reikalų mi
nisteris. Nuo 1946 m. iki 
1949 m. jis buvo protarpiais 
ministeris pirmininkas ir 
užsienių reikalų ministeris. 
Būdamas priešingas kara
liaus Leopoldo III grįžimui 
į sostą, iš vyriausybės pasi
traukė. Nuo 1954 m. iki 
1957 m. vėl užsienio reikalų 
ministeris. 195.7-61 m. NA
TO generalinis sekretorius. 
1961 m. Vėl ministeris pir
mininkas. 1966 m. iš akty
vios politikos pasitraukė.

P. H. Spaak buvo didelių 
gabumų politikas. Jis Belgi
jos vardą iškėlė tarptauti
nėje plotmėje. Belgija jam 
buvo permažas kraštas. Jei 
jis būtų buvęs prancūzas ar 
anglas, jis būtų Europą 
greičiau suvienijęs. Tačiau 
ir taip jis daug padarė Eu
ropos vienybei. Kartu su 
Adeną ueriu, de Gasperi ir 
Robert Schuman jis buvo 
Bendros Europos Rinkos 
kūrėjas. Taip pat jis daug 
nusipelnė NATO organiza
cijoje. Jis buvo atviras gen. 
de Gaulle priešas, kada šis 
atsisuko nuo JAV ir ėmė 
vesti nacionalinę prancūzų 
politiką.

Velionis asmeninėje poli
tinėje ideologijoje anksti 
pasuko nuo marksistinio, 
klasių kovos socializmo į 
pragmatinę politiką. ”Aš 
apsisprendžiau geriau daly
vauti vyriausybėse, negu 
kelti revoliuciją.” Vėliau jis 
pasidarė dar didesnis kon
servatorius.

P. H. Spaak asmenyje 
Belgija neteko vienos iš 
ryškiausių politinių asme
nybių, kuri gyveno ir kovo
jo ne tik dėl Belgijos, bet ir 
dėl viso pasaulio žmonių ir 
laisvės.

EAGLETON ATGARSIAI 
EUROPOJE

Mums, Europoje gyve
nantiems lietuviams, vis 
tiek, kas bus JAV prezi
dentu: R. Nixon ar McGo
vern, ir vis tiek, kas bus jų 
padėjėju. Tačiau, apskritai, 
visiems lietuviams svarbu, 
kad busimasis JAV prezi
dentas neatsižadėtų Lietu
vos ir kitų komunistų pa-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
tu ir ... privertė pasi
traukti. Dėl tos papras
tos priežasties, kad pa 
aiškėjus Eageltono svei
katos stoviui daug kam 
atrodė, kad jis gali dau
giau pakenkti McGo
vern - Eagleton ’tike- 
tui' negu padėti. Nerei
kėjo nė 24 valandų, kad 
paaiškėtų, jog Eagleto- 
no pašalinimas daugiau 
pakenkė negu padėjo. Vi 
suomenės simpatijos 
buvo su pašalintuoju.

Tiesa, aplamai sutin 
karna, kad Eagletonas 
turėjo prieš savo suti
kimą priimti McGover 
no pasiūlymą būti vi
ceprezidento kandida
tu, painformuoti McGo- 
verną apie savo proble
mas. Bet iš kitas pu
sės, kam jis turėjo jas 
iškelti, jei pats jautė
si esąs pilnai kvalifi
kuotas viceprezidento 
postui?

Juk depresijos ar me
lancholijos antpuoliai, 
kuriuos Eagletonas per 
gyveno prieš 10 metų 
praktiškai yra pažįsta
mi kiekvienam žmogui, 
nors jų dauguma visai

vergtų tautų laisvės ir vals
tybinio demokratinio sava
rankumo idėjų.

McGovern politinis radi
kalumas baimina europie
čius, kurie bijo, kad jis ga
li pasukti izoliacionizmo ke
liu. Tačiau šį kartą rūpi 
siauresnis klausimas; Mc 
Govern nesugebėjimas pasi
rinkti bendradarbius, kon
krečiai kalbant, artimiausią 
bendradarbį — viceprezi
dentą.

Eagleton buvo kaltina
mas, kad jis McGovern ne
painformavo apie savo pra
eitį. Tačiau mums atrodo, 
kad ne tik Eagleton kaltas, 
bet nemažiau kaltas ir Mc 
Govern, kad jis pasirinko į 
viceprezidentus kandidatą, 
neištyręs jo praeitį. Ar 
jūs galite įsivaizduoti pa
saulyje kurios nors valsty
bės prezidentą, kuris neži
no net kas yra jo dešinioji 
ranka ?

M. Sargenis

nesikreipia į daktarus. 
Faktinai nėra nė tiks
laus tokio stovio apibrė
žimo. Žmogus jaučiasi 
pavargęs, išsisėmęs, 
nusivylęs, negali rasti 
džiaugsmo kasdieni
niam užsiėmime, pasi
vaidena mintis net apie 
nusižudymą. Jei tokia 
nuotaika išplaukia iš 
ne faktinių gyvenimo są
lygų , tai laikoma li
guistu stoviu. Apie 
1946 metus buvo patir
ta, kad tokiam stovyje 
labai padeda elektros 
smūgis į smegenis, ži
noma, labai silpnas (ma
žiau kaip 1/2 ampero, 
100 voltų) po kurio žmo
gus jaučiasi kai naujai 
atgimęs. (Kodėl —nie
kas tiksliai nežino, kaip 
ir depresijos ar melan
cholijos priežasties.) 
Šiuo metu elektrinis šo
kas yra mažiau populia
rus, negu tada, kada 
Eagletonas juos pergy
veno. Dabar daugiau 
bandoma padėti chemi
kalais.

Ar galima tokį žmogų 
išrinkti vicepreziden
tu, kuris eventualiai 
gali perimti preziden
to pareigas? Juk vėl 
užėjus depresijai jis ga
lėtų paspausti mygtuką 
ir pradėti atominįkarą, 
kuris sunaikintų visą pa 
šaulį?

Prieš atsakant į tą 
klausimą reikia atsi
minti, kad daugumos po
litikų ir valstybininkų, 
kai jie pasiekia tikrai 
atsakingas vietas, kūni
nis ir dvasinis stovis 
nėra pavydėtinas. Jųgy 
venimo sąlygos prie to 
veda. Bet kaip dažnai 
tokie, kliniškai žiūrint, 
paliegėliai daugiau pa
siekia negu visai norma
lūs, sveiki ir vidutiniš
ki žmonės. Kas žino, 
kad pats McGovern ar 
dabartinis prezidentas 
ir tie, kuriems gali ati
tekti prezidento parei
gos jam žuvus, nėra tu
rėję mažesnių ar dides
nių depresijos laiko
tarpių, kuriuos pergyve
no be daktaro pagalbos. 
Tam tikra prasme Eag

Įvairios stovyklavietės Amerikoje ir Kanadoje Šią vasarą vėl sutraukė daug lietuviškojo jaunimo. 
Štai Romuvos stovyklai Švenčiant dešimtmeti, Kanados skautai ir skautės, prie kurių buvo prisidėję ir 
Detroito skautės, dvi savaites stovyklavo puikioje Kanados gamtoje, tarp miškų ir ežerų, kur prieš tai 
vyko jubiliejinė 50 metų Lietuvos jūrų skautų stovykla, o dar anksčiau PLK jaunimo stovykla. Nuotrau
koje skautės prie savo papuošimų išsirikiavusios vėliavų nuleidimo iškilmėse.

V. Bacevičiaus nuotrauka

leton priklauso kredi
tas už tai, kad jis kaip 
tik kreipėsi įgydytojus. 
Pagaliau ir paspausti 
mygtuką, pradedantį 
atominį karą, nėra taip 
jau labai paprastas daly
kas. Faktinai, JAV 
gresia didesnis pavo
jus, kad jų vadai netu
rės drąsos didesniems 
sprendimams ir be rei
kalo nusileis.

Likimo ironija,beto, 
norėjo, kad žmogus, ku
rį McGovern mieliau
siai matytų savo vice
prezidentu yra Ted Ken- 
nedy, kuris, kaip žinia, 
greičiausiai būdamas 
apsvaigęs nuvažiavo 
nuo tilto ir prigirdė sa
vo bendrakeleivę, o po 
to ilgesnį laiką delsė 
apie tą nelaimę praneš
ti atitinkamom įstai
gom. Kaip galima to
kiam žmogui pasitikė
ti? Už tat nepaisant at
sakymo į klausimą, ar 
Eagleton būtų geras vi
ceprezidentas ar ne, 
daugumas amerikiečių 
staiga pajuto jam simpa
tijos dėl jo žmogiško
sios dramos. Juo labiau 
kad šansai tapti vicepre
zidentu, buvo labai ma
ži.

• Prano ir Algirdo Bra
žinskų byla Ankaros apy
gardos teisme — Turkijoje, 
turėjusi prasidėti š. m. lie
pos 19 d., atidėta rugpiūčio 
23 dienai. (ELTA)

SCHROEDRIO MISIJA
Gerhard Schroeder, 

(62 m.) V. Vokietijos 
parlamento narys ir už 
slėnio komisijos pirmi
ninkas, yra stambi ir 
raiški politinė asmeny
bė. Jis jau nuo 1949 m. 
parlamentininkas, 8 m. 
— vidaus reikalų minis
teris, 5 m. — užsienio 
reikalų ministeris, da
bartinis Krikščionių De
mokratų partijos vice
pirmininkas. Tačiau ne 
galėtume pasakyti, kad 
jis yra laimingas poli
tikas. 1969 m. kandida
tavo įprezidentus prieš
G. Heinemann ir pralai
mėjo, 1971 m. kandida
tavo partijos suvažia
vime (kanclerius ir pra
laimėjo. Nežiūrint tai, 
jis — užsispyręs ir 
kantrus politikas, tik
ras demokratas. Jis ne 
nustoja vilčių siekda
mas aukštybių. Bet, ar 
Laima ir toliau bus ne
palanki?

Paskutinėmis savai
tėmis G. Schroeder iš
garsėjo su savo kelio
ne į raudonąją Kiniją. 
Jis čia buvo Kinijos ko
munistinių viršūnių pa
kviestas. Be abejo, jis 
galėjo kinų kvietimo ir 
nepriimti. Tačiau, atro
do, kad šiai kelionei jis 
pats jau senokai ruošė
si. Koks interesas buvo 
kiniečiams kviesti G. 
Schroeder, opozicijos 
politiką, krikščionių de
mokratų šulą? Juk, iš 
tikrųjų kinai turėjo 
kviesti kanclerį W. 
Brandt, ar užsienio rei
kalų ministerį W. 
Scheel. Tačiau kinai pui
kiai žino, kad du pasta
rieji bijo visa tai, kas 
iMaskvai nepatinka. To 
dėl, norėdami įvaryti 
kylį tarp koalicijos ir 
opozicijos, jie pakvie
tė G. Schroeder. Be to, 
kinai kombinuoja: jei 
Vokietijoje rinkimus 
laimės krikščionys de
mokratai, tai Schroe
der, būdamas užsienių 
reikalų ministeris, 
greičiau užmegs san
tykius su raudonąja Ki
nija, o jei Vokietiją ir 
toliau valdys social-de- 
mokratai su liberalais, 
tai vis tiek, nors ir vė
liau, bet bus priversti 

santykiauti su komunis 
tinę Kinija, kai jie galu
tinai susitvarkys su vi
sais bolševikiniais Ry
tų kraštais.

G. Schroeder taip pat 
važiavo į Kiniją su tam 
tikrais išskaičiavi
mais. Krikščionys de
mokratai, būdami atsar
gesni dėl Maskvos hege
monijos V. Europoje, 
bando, kaip ir prez. R. 
Nixon, ieškoti atsvarai 
paramos komunistinėje 
Kinijoje. Be to, G. 
Schroeder gerai žino, 
kad Kinija yra mažiau 
pavojinga Vokietijai, 
kaip sovietų Rusija. Jei 
kas smogs pirmąjįsmū 
gį V. Vokietijai, tai 
Maskva ? o ne Pekingas. 
Suprantama, kad ir 
krikščionių demokratų 
rinkiminei propagandai 
buvo reikalingas G. 
Schroeder toks politi
nis žygis. Taigi, abipu
siai interesai šią kelio
nę ir nulėmė.

Vokiečių diplomati
nis ir politinis turis
tas važiavo į Kiniją pa 
sitaręs su vyriausybe, 
bet jos neįgaliotas. Jis 
keliavo kaip G. Schro
eder, neva stovėdamas 
aukščiau partinių inte
resų. Jis čia turistavo 
su žmona ir su kelioli
ka vokiečių žurnalistų. 
Kelionėje išbuvo 14 d. ir 
aplankė gausybę Kini
jos miestų, fabrikų, 
įmonių, kolchozų. Jis 
čia buvo priimtas su 
pompa: jam, poniai ir 
vokiečių žurnalistams 
buvo suruošta daug ban 
ketų, kur nutekėjo nema 
ža ryžinės degtinės, vy 
no ir alaus. Kiekvienas 
vokiečių žurnalistas 
net gavo dovanų po dvi 
bonkas ryžinio alaus.
K. Bizauskas,rodos,bu 
vo gavęs iš rusų komu
nistų geresnę dovaną: 
kelias bonkas kaukazi- 
nio šampano, bet už tai 
jis paaukojo gyvybę ru
sų komunistų kalėji
me...

G. Schroeder nekar
tą matėsi ir daug kalbė
josi su Kinijos min. 
pirm. Chou-En-lai,už
sienio reikalų ministe
rijos vadovais, burmist

(Nukelta į 2 psl.)
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VLADAS JAKUTIS
MININT JO 65 METŲ SUKAKTĮ

Daugumas mūsų išvykome iš 
gimtojo krašto ne sotesnės duo
nos kąsnio ieškodami, bet ne
norėdami būti komunistų ir ru
sų okupantų teroro aukomis. 
Keliaujame svetimais kraštais 
nešini tėvynės ilgesį ir pareigą 
jai aukotis ir dirbti.

Tokių kelionės brolių tarpe 
sutinkame, ypač Australijos lie
tuviams gerai pažįstamą Vladą 
Jakutį. Tai kukli, darbšti ir pa
traukli asmenybė. Todėl nors su
glaustai pažvelkime J jo gyveni
mo kelią.

Vladas Jakutis gimė 1907 m. 
birželio mėn. 28 d. tolimame 
Turkestane, kur jo tėvai žemai
čiai, kilę iš Leckavos km. Ma
žeikių aps., ten tuo metu gyveno. 
Vladui einant 7 metus miršta tė
velis. Mama, likusi viena su 
dviem vaikais, grįžta į tėvynę, 
bet greit prasidėjęs Pirmasis 
pasaulinis karas, vėl ją priver
čia išvykti į Rusijos gilumą — 
Orenburgą prie Uralo. Išgyve
nę Rusijos revoliucijos metą ir 
nedateklių 1921 m. grįžta į L ie- 
tuvą.

Prasideda Vladui Jakučiui sėk
mingi gyvenimui pasiruošimo 
metai: 1928 m. gauna Aušros ber
niukų gimnazijos brandos ates
tatą, o jau 1935 m. baigia Vytau
to Didžiojo universiteto teisių 
fakulteto ekonomijos skyrių.

Baigus studijas Vladui Jaku
čiui atsiveria kelias į savaran
kų gyvenimą bei atsakingą dar
bą. Pradžioje kurį laiką dirbo 
Pienocentre, vėliau Užsienių rei
kalų ministerijoje bei Finansų 
ministerijos užsienio prekybos 
departamente.

Vladas Jakutis 1935 m. sukuria 
šeimą sutuoktas su gimnazijos ir 
universiteto laikų kolege Ona Ma- 
šiotaite.

Lietuva patenka į rusų komu
nistų, o vėliau vokiečių - nacių

sunkią okupaciją. Artinantis nau
jai bolševikinei bangai prie L ie- 
tuvos, Vladas Jakutis su šeima 
pasitraukia į Vakarus. Ilgesnį 
laiką gyveno Regensburge, kur 
buvo aktyvus vietos lietuvių ko
miteto narys.

Vėliau Jakučiai persikelia į 
Pfullingeną, kur Vladas Jakutis 
pradeda atsakingą Vyriausio Lie

Schroederio 

misija...
(Atkelta iš 1 psl.) 

rais etc. Iš tų visų man
dagių kalbų yra viešai 
tiek paaiškėję, kad rau
donoji Kinija yraužinte- 
resuota, kiek galima 
greičiau, užmegzti ge
rus diplomatinius santy
kius su V, Vokietija be 
jokių sąlygų. Be abejo, 
ji norės vėliau plėsti 
santykius ir visose sri
tyse: kultūros, • Okio pr a 
monės etc. Kas verčia 
Kiniją skubėti? Raudo
noji Kinija bijo, kad per 
europinę saugumo ir 
bendradarbiavimo kon
ferenciją rusai perdaug 
įsistiprins V. Europo
je ir nebeįsileis komu
nistinės Kinijos į šią 
orbitą. Taigi, dviejų 
komunistinių rivalių 
varžytinės dėl V. Euro
pos pozicijų užėmimo 
ir privertė raudonąją 
Kiniją pasikviesti G. 
Schroeder, kurio čia mi
sija buvo tarpininko, o 
ne tiesioginio derybi
ninko.

Politinių intrigų su
mazgoję ši G. Schroe
der kelionė yra dar vie
nas įrodymas, kad da
bartiniai politikai prag
matikai rūpinasi labiau 
autoreklama, balsų gau
dymu rinkimuose, o ne 
savo krašto ir kitų kraš
tų laisve bei demokrati 
ja. Vokiečių televizija 
pakomentavo, kad su 
šia kelione G. Schroe
der Bonnoje labiau iš
garsės. Argi G. Schro
eder be šios kelionės ne
pakankamai garsus? O 
ar vokiečiai galvoja, 
kad su šia kelione G. 
Schroeder įves į V. Vo 
kietiją antrą Trojos ark 
lį: pirmąjį įvedė V'.
Brandt iš Maskvos, o 
antrąjį padės W, Brandt 
įvesti iš Pekingo.

Alg. Tolvydis

tuvos Išlaisvinimo Komiteto, o 
vėliau ir V liko Vykdomosios Ta
rybos reikalų vedėjo bei sekreto
riaus darbą. Č ia jam teko gerai 
susipažinti ir išstudijuoti paverg
tos tėvynės padėtį ir laisvinimo 
darbą.

1949 m. prasidėjusi emigraci
ja į užjūrius, Jakučius nubolškė 
į Australiją, kur nuolatiniam gy
venimui vietą pasirinko Mel- 
bourną.

Įkėlę kojas Į Australijos že
mę, kad ir plačiai išskirstyti 
darbo sutarčių atlikti, tuojauvie- 
nas kitą suradome ir susibūrė
me į A ustralijos L ietuvių Bend
ruomenę. įsisteigė ir Melbour- 
no apylinkė, kurion Vladas Jaku, 
tis įsijungė kaip aktyvus narys. 
Atėjęs į apylinkės valdybą nuo
širdžiai ieškojo būdųbendruome- 
nės veikimą kreipti Lietuvių 
C ha r tos ir Bendruomenės statu
to numatytų tikslų įgyvendini
mui. Jei dabar mūsų gyvenimas 
ir veikimas rikiuojamas bend
ruomeniniu principu, be abejo, 
Vlado Jakučio čia yra įdėta ne
maža dalis pastangų ir darbo.

Pradėjus bendruomeninį dar
bą pastebėta, kad jis galėtų būti 
žymiai našesnis turint savo pas
togę. Vladą Jakutį matome pir
mojoje komisijoje, kuri aiškiai 
pasisakė, kad tautinio darbo na
šumui Melbourne tokia pastogė 
— savi namai yra būtini, (regis - 
travus Melbourno lietuvių klubą 
valdžios įstaigoje, Vladas Jaku
tis skiria savo dalį LietuviųNa- 
mų įsigijimui ir aktyviai įsijun 
gia į klubo tarybą, savo parei
gas atlikdamas su jam įprastu 
kruopštumu. Vladas Jakutis ir da - 
bar yra aktyvus lietuvių klubo 
narys.

Atvykusius mus čia sutiko gy_ 
va galybė įvairių organizacinių 
darbų. Savo tautinės kultūros ug
dymui Australijoje ir jos repre 
zentavimui vietinių bei kitatau
čių tarpe, buvo įsteigtas L letu- 
vių Kultūros Fondas, čia Vladą 
Jakutį matome gyvu jos nariu, 
priimančiu valdybos nario bei 
pirmininko pareigas. Faktas, 
kad suorganizuota ir dabar te
beveikianti lietuviška bibliote
ka, kad remtos savaitgalio mo
kyklos, kad ruošti koncertai, kad 
Australijos Lietuvių Dienos yra 
kilusios iŠ Kultūros Fondo meno 
dienų, rodo L. Kultūros Fonde 
dirbusių reikalo gilų supratimą 
ir pareigos atlikimą.

Vladą Jakutį matome nuola
tiniu Australijos LB Krašto Ta
rybos nariu ir suvažiavimo iš
renkamu Pasaulio lietuvių sei
mo atstovu. Jis aktyviai įsijungia 
į tarybos suvažiavimų darbus, 
paruošdamas paskaitas, prisi
dėdamas prie ALB statuto pa
ruošimo, redaguodamas suvažia
vimų peticijas, rezoliucijas, 
sveikinimus ir t.t.

Melbourno latviai ir estai, 
kaip ir mes lietuviai, vieno liki
mo tautų atstovai, pajutome, kad 
sutartinis tėvynių laisvinimo 
darbas bus našesnis ir efektin
gesnis, įsteigėme Baltų tautų ko
mitetą. Vladas Jakutis daugelį 
metų atstovavo lietuvius šiame 
komitete, čia dirbdamas jis su
darė artimą ir nuoširdų kontak
tą su mūsų kaimynų reprezen
tantais. Jo paruoštais memoran
dumais komitetas nekartą krei-

pėsi į Australijos vyriausybę,at
kreipdamas dėmesį į Sovietų S- 
gos persekiojimą Baltų tautų 
gyventojų ir keldamas Baltijos 
valstybių išlaisvinimo reikalą, 

JAV įsikūręs Pavergtų Euro
pos Tautų Sambūris' (A CEN) ku
riame lietuvius atstovauja L ie- 
tuvos L aisvės Komitetas, įvai
riuose kraštuose ir A ustralijo- 
je turi savo delegatūras. Austrą- 
lijos ACEN delegatūroje LLK 
atstovu paskyrė Vladą Jakutį.

Kilus minčiai Melbourne steig
ti Kooperatinę kredito draugiją, 
Vladas Jakutis buvo steigėjų eilė
se, o vėliau ir jos sekretoriumi, 
kur įdėjo savo patirtį ir sugebė
jimus josios pirmaisiais veiki
mo metais.

L ietuvišką bendruomeninę 
veiklą aptarti, tautiniai kultūri
nį reiškimąsi gyvinti, teikti in
formacijų ir bendrai mūsų rei
kalus nagrinėti, Australijos lie
tuviai turi bendruomeninį laik
raštį "Mūsų Patogė". Josios 
bendradarbių eilėse yra ir Vla
das Jakutis, kuris savo straips
niais giliai įžvelgdamas-reikalo 
esmę, daugiausiai kelia ir nagri 
nėja.mūsų rūpimus bendruomeni
nius klausimus.

Sukaktuvininkas Vladas Jaku
tis nesitenkina kasdieniškomis 
gyvenimo apraiškomis: jis seka 
kas atsiekiama nauja, jis ieško 
kas praeityje vertinga padaryta. 
Todėl nenuostabu, kad jojo knygų 
lentynoje yra senų ir naujų vertin
gų knygų, o ant sienų kabo lietu
vių dailininkų kūriniai. Taip pat 
Vladas Jakutis turi retą ir ver
tingą senų L ietuvos žemėlapių 
kolekciją. Savo atsiektomis žinio
mis Vladas Jakutis, prašomas, 
dalinasi su tautiečiais paruošda
mas paskaitas.

Tenka dar keliais žodžiais 
žvilgterėti į sukaktuvininką Vla
dą Jakutį kaip žmogų. Jį visur 
ir visada matome kaip papras
tą ir nuoširdų lietuvį, kuklią ir 
taktišką asmenybę. Savo tyliu 
darbu jis visa širdimi trokšta ir 
linki lietuviams susiklausymo, 
vienybės ir pakantumo. Draugų 
tarpe Vladas Jakutis visiems nuo
širdus, pasiruošęs padėti, patar
ti, sustiprinti. Šeimoje mielas ir 
rūpestingas vyras savo žmonai 
Onai, mylimas tėvas ir uošvis 
Rasos ir Edžio, pagarbus sene
lis Andriuko ir Jonuko.

š.m. liepos mėn. 1 d. maloniu 
Onos ir Vlado Jakučių kvieti
mu, rinkosi artimieji priedeliai 
į jų sodybą atžymėti Vlado 65 
metų sukaktį. Jonas Meiliūnas, 
klasės draugas — aušrokas, su
sirinkusiųjų vardu tarė žodį, pa 
brėždamas, kad ne metų eilė, 
kuri savaime ateina, minėti rei
kia, bet prisiminti Vlado Jaku
čio darbai, skirti mūsų tautai ir

Skautai ir skautės stovyklauja Romuvoje

Romuvos stovyklavietėj Kanadoje įvyko stovyklavusių skautų ir skaučių paradas. Nuotraukoje para
dą priėmę skautų vadovai. Iš dešinės: vs A. Saulaitis, S.J., j.s. V. Rušas, s. K. Batūra, LSS pirmijos 
pirm. vs. A. Saulaitis, kun. S. S. Kulbis, SJ’., s. P . Butėnas, L SS vyr. skautininkė L, Milukienė, skau
čių pastovyklės viršininkė s. D. Gutauskienė, tunt. s. P. Saplinė ir kt. V. Bacevičiaus nuotrauka

V. Bacevičiaus nuotraukaėtovyklavus’as seses.
Lietuvių Skaučių Seserijos vyr. skautininkė L . Milukienė, lydima skaučių pastovyklės viršininkės s. 

Gurauskienės, lanko Romuvoje

mūsų bendruomenei, o jų, kaip 
matome, būta apsčiai.

Ta pat proga padėkota Vlado 
gyvenimo palydovei ir darbų ska
tintojai poniai O nai. Gražių linkė
jimų tarta ir dukrai Rasai, kaip 
tik tą pat dieną šventusiai gim
tadienį. Ignas Alekna

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS
VILOJE

'AUDRONE’
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

Tel. (Area (517) 428-8125
Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 24 d. iki RUG
SĖJO 15 d. ir jau DABAR priimami užsakymai.

Kreiptis tiesiai į vilą AUDRONĖ adresu: JANSONAS 
— AUDRONĖ, P. O. Box 424, OSTERVILLE, MASS. 
02655. Tel. (Area 617) 428-8425.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir 
'didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

Skautės Romuvos stovykloje išsirikiavusios paradui.
V. Bacevičiaus nuotrauka

.1
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Skautai ir vilkiukai išsirikavę paradui Romuvos stovykloje. 
V. Bacevičiaus nuotrauka

Viešėdami Chicagoje aplankykite D1D 1II1
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ — * All/llllH

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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VILNIAUS BAŽNYČIOS 
ŠIANDIENĄ

Ateistinės barbarybės 
banga vis smarkėja ok. 
Lietuvoje. Šlykščiausias 
tos bangos tikslas — nai
kinti ok. Lietuvoje reli
ginius centrus, per šimt
mečius išlikusius kultūri 
niame lietuvių tautos 
landšafte. Tai bažnyčių 
šventvagiškas išniekini
mas.

Kaip žinia Vilnius yra 
vienas iš retųjų Europos 
centrų, kurio peizažo 
(sky line) didžiavimasis 
yra šventovių bokštai. 
Per keletą šimtmečių sta
tytieji religinio meno mo
numentai puošė sostinę 
ir teikė jai tikrai čiurlio 
niško pobūdžio vaizdą.

Ateistinė iniciatyva, vi
sų pirma, savo begėdiš
kos iniciatyvos taikiniais 
numatė Vilniaus švento
ves. Nedrįsdami griauti 
pastatų, nes baidosi lais
vojo pasaulio nuomonės, 
šie bailieji aziatiškų ste
pių čingischaniukai sten
giasi lietuviškas švento
ves išniekinti.

Turėdami neribotą mi- 
litarinę miesto kontrolę 
bolševikai nusavino pa
status, atėmę juos iš ku
rijos nuosavybės. Švent
vagystės aktais jie pa
vedė verstis lietuviš
kiems kvislingams. Po 
lietuviškais vardais, pa
vardėmis ir įstaigų pa
vadinimais aiškiai ma
tyti bolševikinio Čingis
chano nagai.

Vilniuje veikia "Vil
niaus miesto kultūros pa
minklų apsaugos inspek
cija". Tos "inspekcijos 
viršininku paskyrė Juo
zą Stasiulaitį, bolševiki
nį istoriką ir aršų "moks
linio ateizmo" specą.

Šis komunistinės "kul
tūros" produktas nutarė 
pasigirti savo "kūrybi
niais laimėjimais". Kul- 
tflrpropagandiniam leidi 
niui "Literatūra ir Me
nas" Nr. 28 Juozas Sta- 
siulaitis teikėsi duoti pa
sikalbėjimą. Pasikalbėji
mo tema: "trumpai pri
siminti naujuosius Vil
niaus kultūros laimėji
mus". Iš vietos šuoliais 
tas lietuviško vardo Čin
gischanas ėmė girtis Vil
niaus bažnyčių išniekini
mais. Štai kaip jis dėsto:

Baigta Jono bažnyčios 
eksterjero restauracija, 
statybininkams liko tik in
terjeras bei dekoras.Se
nojo universiteto terito
rijoje turėsime pažangio
sios minties muziejų. Bu
vusioje Visų šventų bažr 
nyčioje — Dailės muzie
jaus filialas, kurio lanky
tojai grožėsis mūsų me
džio skulptūromis. Su
tvarkytas Bernardinų 
bažnyčios stogas, čia bus 
įrengta Dailės instituto 
auklėtinių diplominių kū
rinių paroda. Mykolo baž
nyčioje įsikurs Architek
tūros muziejus. Mažytė

je Bonifratrų bažnytėlė
je (Kutuzovo gatvė Nr. 1) 
kurią laikinai nuomoja
me kino mėgėjų draugi
jai, po restauracijos dar
bų numatoma vargonų stu 
dija. Kotrinos bažnyčioje 
įrengs baroko dailės eks
poziciją. Kelia nerimą 
Trinitorių bažnyčios liki
mas (?). Misionierių baž
nyčioje siūlome įrengti 
medicinos muziejų...

Juozas Stasiulaitis 
žarsto bažnyčias lyg loši
mo kauliukus savo kiše
nėje. Iš jo žodžių atrodo, 
kad "buitinės kultūros" 
įstaigos badaute badauja 
patalpų stoka. Tam reika
lui iš Vilniaus kurijos 
"nacionalizuotos" senos 
bažnyčios ir būriai darbi
ninkų "pritaiko" jų šimt
mečiais nusistovėjusias 
architektūrines formas 
bolševikinių išdaigų po
reikiams. Viskas gera, 
kad tik bažnytinės patal
pos būtų paskirtos nere
liginiam tikslui! Kultū
ringose valstybėse se
nos, antikinės, jaupamal- 
doms nebenaudojamos 
šventyklos išlaikomos jų 
formoje. Tie pastatai yra 
bažnyčios - muziejai. Sta- 
siulaičio veiksmai pana
šūs į tokį absurdą, kurį 
galėtumėm susigalvoti: 
dabartiniai graikai Akro
polyje atidaro... medici
nos muziejų! Partenone 
įrengia žuvininkystės "is
torinę ekspoziciją".

Taip yra Vilniuje! Ak
las, fanatiškas bažnyčių 
išniekinimas aptemdo 
ateistinį protą. Kaip anks
tyvojo viduramžio fana
tikai daužė antikos mar
murus, taip dabar Juozas 
Stasiulaitis, privaręs į 
Vilniaus bažnyčių vidų sa
vo staliorius ir mūrinin
kus, "pritaiko" religi
nius pastatus savo "kul
tūros" poreikiams. Iš
eivija privalo ginti sa
vo istorines, architektū
rines vertybes. (sp)

Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresas jau pra
eityje, bet apie jį rašo
ma ir kalbama dar bus 
ilgai, nes juk įdomu ži
noti, ar jis pateisino įdė
tas viltis ir dideles iš
laidas, o taip pat įdomu, 
ar lietuviškasis pasaulio 
jaunimas atsiekė savo už
sibrėžtų planų.

Grįžę newyorkiečiai 
kongreso dalyviai skun
dėsi, kad jie nuvyko ne
pasiruošę jokioms dis
kusijoms, nes visą pen
kių mėnesių pasiruoši
mo dėmesį ir energiją 
skyrė lėšų telkimui, kuo 
turėtų pasirūpinti seni
mas. Ir tikrai mūsų jau
nieji lėšų telkimu rūpino
si. Jie vaikščiojo po na
mus gaudami dažnai ir ne
labai malonių atsakymų. 
Jie buvo suruošę gegu
žinę su šokiais kviesda
mi vyresniuosius atvyk
ti apie 40-50 mylių pa
sišokti ir tuo paremti jau
nimo kongresą. Žinoma, 
nedaug tesuvažiavo, juk 
nebe tas amžius, jei ši
tai būtų įvykę prieš 20 
metų, tai neturėdami au
tomobilių ir pėsti dar 
būtų nukeliavę pašokti, o 
dabar ir automobilius vai
ruoti pensininkams nėra 
lengva. Jei būtų ruošę 
arčiau namų, taibentpa- 
sižiūrėti, kaip vaikaičiai 
šoka senieji būtų atėję, 
na ir savo jaunų dienu pri
siminti.

Savaime aišku, kiekvie 
nas individas, tuo labiau 
jaunas žmogus nori būti

EMILIJA ČEKIENĖ

rašo
KEISTA IR 

NESUPRANTAMA
Gražu, kilnu ir reikšmin

ga, kai lietuvių bažnyčiose 
po iškilmingų pamaldų, ku
rios laikomos tautinių šven
čių, įvairių minėjimų bei 
suvažiavimų proga, gieda
mas Lietuvos himnas. Tuo 
parodoma, kad visos tautos 
malda — himnas taip pat 
aukojamas Dievo garbei 
prašant užtarimo ir globos 
Lietuvai.

Pastebėta, kad himną gie
da beveik visi pamaldų da
lyviai giliu nusiteikimu ir 
pakilia nuotaika. Todėl ne
apsirinkant galima sakyti, 
kad giedantieji išgyvena 
nemažesni dvasinį pakilimą, 
siųsdami šią maldą-auką 
Aukščiausiam, kaip ir šv. 
Mišių metu.

suprastas, išgirstas, 
įvertintas ir nusivylimas 
apima negaunant pritari
mo. Tačiau nėra ko nusi
minti, o reikia ieškoti to 
neįvertinimo priežasčių.

Grįžusieji iš PLJK-so 
atstovai pareiškė nusi
skundimą, kad buvo nag
rinėtas politinis klausi
mas ir atmestas kaip ne
realus lietuvių išeivijai. 
Vyravo nuotaika, kad 
mes nieko politikos srity
je negalime atsiekti. Tuo 
laiku pasigesta politinės 
veiklos — ALT ir VLIKo 
atstovų, kas tuo klausimu 
plačiau jaunimą painfor
muotų, apgailestavo grį
žusieji.

Manau, jogdažnamga
li kilti klausimas, kodėl 
gi jų nebuvo, kodėl šis 
svarbus lietuvių tautai po
litinis klausimas nebuvo 
išsamiau diskutuojamas 
ir kongreso dalyviai išsi
skirstė nepainformuoti. 
Ar kongreso rengėjai jų 
nepakvietė ar jie atsisa
kė.

Viena iš jautresnių te
mų PLJK-se buvo nagri
nėta lietuvių spauda jau
nimo požiūriu. Iškelta 
daug teisingų priekaištų, 
bet ne su visais galima su 
tikti, pav., buvo pageidau
jama suprastinti mūsų 
spaudos stilių, kad jaunie
ji geriau suprastų apie ką 
rašoma.

Tačiau, stiliaus pras
tinti tikrai nereikia, o rei
kia jį gerinti, kelti jo ly
gį. Kas gi yra tas stilius? 
Tai žmogaus sugebėji
mas žodžiu arba raštu 
reikšti savo mintis tai
syklinga, aiškia kalba ir 
per trumpą laiką pasa
kyti arba vartojant tinka
mus žodžius sklandžiai 
mintis raštu išreikšti. 
Dažnai girdime gražiu 
stilium reiškiant mintis 
kalbėtoją, bet užrekor- 
davę jo kalbą ir pateikę 
raštu pamatome visai ki
tą stilių. Malonu būna 
klausyti, bet labai nuobo
du skaityti. O jei tokią 
nors ir gražaus kalbėji
mo stilium paskaitą pri
taikai žurnalistiniam sti
liui, tai kartais valandos 
kalbėjimas pavirstapen- 
kių minučių skaitymu ir 
pasakyta būna tiek pat. 
Reiškia, kad kalbėjimo 
stilius skiriasi nuo rašy
mo. Žodžiu mintis reikš
ti yra daug lengviau.

Aplamai, stilių yra 
daug įvairiose žmogaus 
veikimo srityse. Šį kar
tą sustokim prie žurnalis
tinio laikraštinio sti
liaus, kurio pskirtis yra

Gali būt ta problema nė
ra jau tokią baisi. Kaip da
bar "Vilnis” ir "Laisvė” 
verste užversti rašiniais iš 
ok. Lietuvos (tam tikras 
propagandinis štabas Vil
niuje tuos rašinius kepte 
kepa), taip gali būti iš cik. 
Lietuvos įvežti ir draugai 
redaktoriai. Kol Vilniuje 
plevėsuoja raudonoji vėlia
va, tol "Laisvė” ir "Vilnis”

lapį paskaitysi, o kartais 
ir nuo A iki Z, kaip sako
ma. Jeigu bent kasdien pa 
sklaidysim tą lietuvišką 
laikraštį, tai vienu kitu
nauju žodžiu vis praturtin-nepritrūks rašinių, 
sim savo kalbą, o jei ir 
spaudos stilių dar pras- 
tinsim, tai mūsų seniau
sią istorinę gyvąją ir tur
tingą kalbą palengva ma- 
rinsim, ko visomis prie
monėmis ir siekia Lietu
vos okupantas.

Nenuostabu, kad mūsų 
spauda nepatenkina jauni
mo, nes ji skiriama kartu 
ir vyresniesiems. Bet už 
tat mes turime ne kokį 
vieną, o daugelį laikraš
čių ir žurnalų, kurie vie- tik į vieną pusę. Sugrįžti 
nas nuo kito skiriasi. Ne 
būtinai reikia skaityti vi' 
sus. Yra iš ko pasirinkti. 
Periodinė spauda stengia
si patenkinti visus skai
tytojus, 
žiaus i 

Yra 
sporto^ moterų, skautų, 
nr olituanų ir bendri kultu - 
riniai skyriai, o taip pat 
ir satyros. Tačiau, kad 
tie mūsų laikraščiai bū
tų visokio amžiaus skai
tytojui dar įdomesni bei 
turtingesni žiniomis, tai 
turime ir patys prie to 
turtinimo prisidėti. Lai
kas pačiam jaunimui ne 
vien pavartyti ieškant 
apie savo draugus žinių, 
bet ir patiems apie jų lai
mėjimus ir nesekmes ap 
rašyti. Tokiu būdu sti
liaus nereiks prastinti, o 
savaime tųrtės pačių 
jaunųjų kalbos ir rašto 
stilius gimtąja kalba.

Stebina kitas gerb. drau
go R. M. prasitarimas toje 
pat korespondencijoje.

"Kadaise buvo pašaukti 
du 'socialdemokratai' Straz
das iš Bostono ir Pijus Gri
gaitis iš 'Naujienų', į teis
mą liudyti prieš dd. L. Pru- 
seiką ir V. Andriulį. Teis
mas patvarkė, kad L. Pru- 
seikai ir V. Andriuliui ne
valia niekur išvykti be pro
kuroro pavelijimo. Jeigu 
norėtų vykti į kitą šalį, tai

įvairaus am- 
ir išsilavinimo, 

jaunimo skyriai,

bus neleidžiama.”
Iš tikrųjų, tai nehuma

niškas sprendimas. Ameri
kos visuomenė nebuvo pa
kankamai apsaugota nuo 
b o 1 ševikinės propagandos. 
Nei Prūseika, nei Andriulis 
nebuvo išvyti iš demokrati
nio krašto, kur jų veikla, 
lyg termitų graužimas, ali
na demokratinių laisVių 
piktnaudojimu. L. Prūseika 
ir V. Andriulis ir toliau liko 
tarpti Amerikoje ir vykdy
ti savo termitišką darbą.

Dabar V. Andriulis jau 
pakankamai senas. Kiekvie
nam graužikui, kada priei
na senatvė, atšimpa iltys. 
Tada laikas eiti į užtarnaus 
tą poilsį. Tačiau laisviškis 
R. M. graudenusi, kad V. 
Andriuliui "leidžiama vykti 
tik į vieną pusę. Sugrįžti 
bus neleidžiama’’.

Įžvalgesni stebėtojai tvir
tina, kad bažnyčioje, tam 
tikrom progom giedamas 
himnas, yra lyg tas ryšys 
tampriai jungiąs vienos 
tautos žmones į tautiniai re
liginį junginį, šį reiškinį 
mūsų kaimynai lenkai se
niai surado ir šiandien jie 
tautiniu atžvilgiu stovi tvir
tai, nes pas juos religija yra 
pagrindas tautiniam klestė
jimui.

šiomis dienomis ALRK 
Susivienijimas turėjo Chi
cagoje savo suvažiavimą ir 
ta proga, liepos 30 d. šv. M. 
Marijos Gimimo bažnyčio
je, Marąuette Parke, įvyko 
iškilmingos pamaldos, ku
rias celebravo vysk. y. 
Brizgys asistuojant prel. 
Baltusevičiui ir kun. Aug
liui. Pamaldose dalyvavo 
daug žmonių, kurių skaičių 
žymiai padidino suvažiavi
mo dalyviai, šv. Mišių iškil
mingumui daug prisidėjo ir 
gražiai giedantis choras.

Kaip ir visuomet tokiuo
se, po pamaldų buvo gieda
mas tautos himnas, kurį 
spontaniškai giedojo visa 
bažnyčia. Deja, visai ne
lauktai ir netikėtai vysk. • trumpai taisyklinga lietu. 
V. Brizgys su visa svita nuo 
altoriaus nužygiavo pro gie
dančius žmones zakristijon. 
šis keistas ir visai nesu
prantamas įvykis labai nu
stebino pamaldų dalyvius, 
kurie išėję iš bažnyčios pla
čiai komentavo ir reiškė sa
vo nepasitenkinimą tokiam 
pasielgimui.

Kyla klausimas, jei neno
rėta pagarbiai išklausyti vi
sų giedamo tautos himno, 
tai kam jis iš viso reikėjo 
bažnyčioje giedoti, o gal bu
vo tik choro bereikalingas 
"išsišokimas”? Kaip ten be
būtų, bet šiuo atveju ne tik 
buvo aukštų dvasiškių pa
rodyta ignoracija, o taip 
pat padarytas gilus įžeidi
mas kilnių tautinių jausmų.

J. Tijūnas
Chicago
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NESUPRANTAMAS 
NORAS GYVENTI 

KAPITALISTŲ ŠALYJE

S:
Spaudoje 

pasidairius ||

vių kalba visiems supran
tamai perduoti mintis. 
Stiliaus suprastinimas 
suprastintų ir mūsų spau
dos lietuvių kalbos lygį. 
Gi periodinės spaudos 
paskirtis kaip tik ir yra 
turtinti kasdieninę žmo
gaus kalbą ypač išeivijos 
gyvenime, kuri šiaip jau 
ir yra vien tik šeimos 
reikalų žodingumo ri
bose. Knygą paimti į ran
kas rečiau prisiverčiam 
nerasdami laiko,o laikraš
čiai mūsų namus tai vie
nas tai kitas lanko kas
dien ir suteikia progą nuo 
latos paskaityti jei ne vi
są, tai bent dalį, paieško
ti, kas įdomiau, jei laiko 
neturi, kas trumpiau. 
Kartais gal tik vieną pus-

Bolševiklapio rėmėjai su
galvojo susimesti Selesvily- 
je, Pennsylvanijoj. J "Lais
vės” draugų Ramanauskų 
ūkį suvažiavo tuzinas labai 
raudonsmegenių senių. Įvy
ko savotiška "konferencija” 
bėdomis pasidalinti, proble
mas aptarti, pasimatyti: 
save parodyti ir kitus pa
žiūrėti.

Lietuviškai kalbanči ų j ų 
"liaudies frontas” turi savo 
specifinių bėdų. Pirmas 
priešas nėra "nacionalistinė 
išeivija”, bet giltinė, kuri 
tradiciniai šienauja netgi 
k o m u n izmo statybininkų 
gretose.

Aprašy damas minimą 
"sąskrydį", įvykusį birželio 
24 d. "Laisvės" raštvedys 
R. M. priekaištauja gilti
nei:

” 'Laisvė' neteko red. R. 
Mizaros ir Susnos. 'Vilnis' 
— L. Pruseikos ir L. Joni
ko."

Jeigu V. Andriulis, kaipo 
nusipelnęs kapitalis t i n i o 
krašto termitas išvyktų 
"tik į vieną pusę”, kam rū
pintis sugrįžimu j Ameri
ką? Pagal jo nuopelnus jam 
bus tinkamai atseikėta ok. 
Lietuvoje. Jis bus ten "per
sonalinis” pensininkas. Jis 
gaus rublių ir butą. Jam mi
rus, jo gimto kaimo laukuo
se (dabar ten kolūkis) su- 
būdavos stačiomis akmenį 
ir tame akmenyje iškals jo 
gimimo ir mirties datas.

Pavydėtinas kapitalisti
nio krašto termitui likimas! 
Kodėl sielotis, kad "sugrįžti 
bus neleidžiama”? Toks jau 
tikrai nesuprantamas įgei
dis gyventi kapitalistų ša
lyje !

"Vincas Andriulis per vi
są gyvenimą skelbęs idėją, 
kurios dabar vykdomos Lie
tuvoje, negali nuvykti ir pa
matyti, pasigėrėti žmonių 
laimėjimais”, apraudoju R. 
M. susidariusią padėtį.

Daug bolševikuoj a n č i ų 
lietuvių iš Kanados, Ameri
kos ir Lotynų Amerikos nu
traukė ryšius su kapitalis
tiniais kraštais ir apsigyve
no ok. Lietuvoje ir ten lau
kia neišvengiamos kiekvie
nam giltinės. Kodėl ne taip 
elgiasi draugas V. Andriu
lis?

Argi jam ir dabar vaide
nasi Putnos, Angariečio, 
Uborevičiaus vėlės ir senos 
partinės "sklokos” aidai 
purto sąžinę? (kt)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6815 SO. HESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.
. y. y 'y w.*" M > "* O -
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IKI MĖNULIO PER 20 MIESTŲ
POKONGRESINĖS JAUNIMO KELIONĖS

Kas skaitė apie gen. 
Sherman armijos žygį 
iki Atlanto pilietinio 
JAV karo pabaigoje 
prieš šimtą metų, gali' 
įsivaizduoti, kaip 115už
jūrio kongresistų nu
siaubė per aštuonias 
dienas rytinį JAV ir 
Kanados pakraštį Jauni
mo Kongresui pasibai
gus.

Maždaug pusė "užsie 
nio" dalyvių išsiskirstė 
mažomis grupėmis ir 
savais keliais po Kon
greso uždarymo Toron
te liepos 16-tą, bet kita 
pusė organizuotai tri
mis autobusais aplankė 
20 vietovių, pervažiuo
dama beveik tiek mylių, 
kiek jų yra iki mėnulio.

Liepos 17 Toronto LB 
rūpinosi ekskursine 
grupe savajame mies
te, samdytais autobu
sais nuveždama ją į 
Science Center, mies
to rotušę ir Ontario Pla- 
ce, tris moderniausias 
miesto įdomybes,pasi
rūpindama ir įėjimo mo
kesčiu, ir pietumis Pri
sikėlimo parapijoje. Se
kančią dieną prie para
pijos susirikiavo trys 
autobusai, pasiruošę il
ga j ai kelionei.

ILGIAUSIOJI KELIONE

Visi keliautojai, ku
rių buvo iš astuonių 
kraštų, būtinai norėjo 
pamatyti Niagaros 
krioklius. Apžiūrėję 
šią turistinę vietą iš 
Kanados pusės, pradė
jo ir įsigyti visokių su
venyrų broliukams, se-. 
sutėms ir draugams, o 
ir kartu rašyti atviru
kus naujiems pažįsta
miems ir šeimoms, ku
rios juos buvo Chicago
je bei Toronte priėmu- 
sios.

Autobusas antrasis 
su 39 jaunimo iš penkių 
kraštų išvyko ilgiausiai 
kelionei. Iš pradžių bu
vo manyta autobusuo
se turėti tik vieno kraš-

NAUDOKITĖS PROGA 
PAPIGINTA KAINA Į LIETUVĄ 

RUDENI IR ŽIEMĄ
Walter Rask-Rasčiausko vadovaujamas Ameri

can Travel Service Bureau šiais metais yra suorga
nizavęs daug grupinių kelionių į Lietuvą.

Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas ir 
tą darbą sėkmingai tęsia jau 11 metų. Jo kelionės 
tvarkingai suplanuotos ir visuomet, vyksta sklandžiai.

Dar yra kelios vietos sekančiose ekskursijose: 
CHICAGA-NEW YORK SPALIO MĖN. 2 D. — 

15 dienų kelione, 
iŠ New Yorko $660.00 -j- tax, 
iš Chicagos $760.00 -j- tax* 

11 dienų Lietuvoje.
PRALEISKITE KALĖDAS IR NAUJUS METUS 

LIETUVOJE.
CHICAGA-NEW YORK GRUODŽIO MĖN. 21 D. — 

14 dienų .kelionė 
iŠ New Yorko $660.00 -f- tax, 

iš Chicagos $760.00 -f- tax* 
11 dienų Lietuvoje.

subject to airline agreement and* Totai tour prices are 
government approval.

Dėl informacijų

AMERICAN
kreipkitės j:

TRAVEL SERVICE 
BUREAU

9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Telefonas (312) 238-9787
Jei planuojate bet kur keliauti — kreipkitės pas 

mus. Paruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ame
riką. Teikiame informacijas kelionių reikalais į vi
sus pasaulio kraštus. Parūpiname lėktuvų bilietus ir 
reikalingas vizas.

A. SAULAITIS, SJ. 
Brazilija

to jaunimą, bet dar Chi
cagoje JK atidarymo 
metu kraštų atstovų po
sėdyje nutarta duoti vi
siems pasirinkti auto
busus pagal maršrutą 
— ir tarpkraštinė drau
gystė pateisino šį nuta
rimą. .

Jau 11 vai. nakties au 
tobusas atsidūrė Mon
trealyje, kuriame šei
mos greitai sugaudė 
"savo užsieniečius" ir 
išsiskirstė namo. Daug 
kas pageidavo po šį gra
žųjį miestą keliauti at
skirai, bet sekantį rytą 
susirinko 32 norį kartu 
laikytis: apžiūrėjo šv. 
Juozapo šventovę, mies 
to centrą, įdomias krau 
tuves ir sugebėjo po
žeminiame nepaklysti 
(Pietų Amerikoje po
žeminis veikia tik Bu
enos Aires mieste). Ant 
rąją dieną montre- 
aliečiai parodė sena
miestį su turgumi, se 
nas bažnyčias, "Žmo
gus ir jo pasaulis"pa- 
rodą, kuri kaip tik tą 
dieną atidarė duris. Žiū
rovams buvo įdomu, 
kiek eksponatų Sovietų 
Sąjungos pavilione buvo 
iš Lietuvos - fotografi
jos, grafika, kiti meno 
darbai, nors Lietuva tė
ra maža (ir priversti
nė) dalis.

Per Quebec provinci 
jos laukus ir Vermont 
kalnus, pusiau snūdu
riuodami po montrealie 
čių suruošto susipažini 
mo vakaro, 26 brazilie- 
čiai, 2 argentiniečiai, 6 
urugvajiečiai, 5 Vokie
tijos lietuviai ir viena 
losangelietė patraukė 
Neringos stovyklon,pa
keliui sustoję ir apžiū
rėję Montpelier sosti
nę, kurios kelrodė neži
nojo kaip su tokiu miši
niu susikalbėti. Nerin
goje, kurioje vyko mer
gaičių stovykla, įsijun
gė į programą — mau

SKRISKITE

dymąsi, vėliavos nulei
dimą, vakarinę progra
mą — kurią ir pravedė 
su dainomis, šokiais ir 
skaidrėmis iš P. Ame
rikos — ir Mišias Ber
žų šventovėje prie žva
kių šviesos. Stovyklą 
taip patiko, kad net siū
lėsi ten palikti iki kelio
nės pabaigos, o stovyk
lautojos mielai aprodė 
stovyklos įdomybes ir 
vedžiojo "užsienie
čius". Gyvenantiems P. 
Amerikoje buvo labai 
įdomu pamatyti beržus 
iš arti, atrasti grybų, 
atpažinti tik iš dainų pa
žįstamus medžius (kle
vas, ąžuolas).

Pakeliui į Bostoną su 
stota Old Sturbridge Vil
lage, XVII a, atstatyta
me-miestely je, ir pama
tyti anų laikų karių or
kestrą. Bostoniškiai 
tuoj nusivežė į miesto 
centrą, aprodė sena
miestį ir kitas įdomias 
vietas, o vakare pasi
kvietė į australiečiams 
sportininkams pagerbti 
suruoštą balių. Sekma
dienį — į Putnamą, įsu 
sitikimo šventę, kurio
je didelė minia sekė sto 
vyklautojų ir Brazilijos 
bei Argentinos šokėjų 
pasirodymą. Ramioje 
seselių sodyboje po tiek 
įspūdžių anksti nuėjo 
miegoti, kad sekantį 
rytą galėtų greitai sku
bėti į New Yorką, prie 
kurio Kultūros židinio 
atsirado apie pietus.

PRO MAŽĄSIAS
KOLONIJAS

Trečiasis autobusas, 
vadovaujamas kun. J. 
Margio iš Argentinos, 
pasuko viduriniu keliu, 
norėdamas aplankyti vi
są eilę vietovių. Po tra 
dicinių Niagaros kriok
lių, sustojo Rochestery- 
je, kuriame buvo labai 
maloniai priimti. Čia, 
kaip ir visur, pasirodė 
autobuso meninės jė
gos — N. Zavickaitė 
(Argentina) ir K. Vala
vičiūtė (Brazilija) prie 
pianino, šokėjai ir dai
nininkai, iš įvairių kraš 
tų sulipdyti.

Prasilankė su šiauri 
niu autobusu irdvinak- 
ti praleido Neringoje, 
repetuodami ir sek
madienio programą Put
namo piknikui. Čia iš
mokė stovyklautojas 
dainuoti Kongrese popu
liariausias dainas — 
pietietišką "Mamae, eu 
auero" ir europietiškų 
"Raudoni batukai", ir 
pravedė dvi triukšmin
gas vakarines progra
mas.

Dienos metu apžiūrė 
ję Bostoną, sustojo Wor- 
chesteryje nakvoti. Mai
ronio parke suruoštos 
jaukios ir malonios 
vaitės — vėl su meni
niu pasirodymu. Pabu
vę Providence lietuvių, 
su jų klebono kun. V. 
Martinkaus globoje,die
ną praleido Cape Cod pa
jūryje, pasilsėdami ir 
nudegdami saulėje. Lie
pos 23 kartu su antruo
ju autobusu — viso 72 
užsieniečiai iš 5 kraš
tų -- dalyvavo Putnamo 
susitikimo šventėje. Va 
kare buvo pavaišinti ir 
apnakvydinti Hartfordo 
lietuvių. Liepos 24 — 
jau New Yorke.

1972 m. rugpiūčio 9 d.

jaunimu. V. Bacevičiaus nuotrauka
Dalis Jaunimo kongreso atstovų, grjždami iš stovyklos Romuvoje, buvo sustoję Clevelande, kur prie 

laužo pabendravo su Clevelando
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MATE IR
PREZIDENTĄ

Autobusas nr. 1 pasu 
ko pietų keliu — jame 
didžiausias skaičius ke 
liautojų iš didžiausio 
skaičiaus kraštų — net 
astuonių. Pasivaišinę 
Hamiltone, per Niagarą 
nuvyko Clevelandan. 
Per dvi dienas spėjo šei
mų globoje aplankyti 
miestą, delegacija buvo 
pas miesto burmistrą, 
Curlionio namuose daly
vavo vaišėse ir kitą va
karą dainavo prie laužo 
ežero pakrantėje.

Pittsburghe nebuvo 
sąlygų nakvoti, bet vie 
tos lietuviai labai sma
giai priėmė, aprodė lie. 
tuvių kambarį univer
sitete, vėl pavaišino, o 
keliautojai, apžiūrėję 
miestą naktį nuo kalno, 
vidurnaktį pasuko įWa- 
shingtoną. Čia apylin
kės lietuviai suruošė 
priėmimą ir, kaip vi
sur, dalyvavo vietos jau
nimas, sutiktas Kongre
so įvykiuose. Šeimos 
aprodė sostinės įdomy. 
bes, kiti net ir prez. 
Nixoną Baltuose Rūmuo
se matė. Sekmadienį 
dalyvavo australiečių 
sporto rungtynėse, pasi
rodė garsieji "Ąžuoly
no" šokėjai iš Urugva
jaus. Sekančią dieną 
Philadelphijoje irgi pri 
ėmimas ir ekskursijos 
po miestą, JAV nepri
klausomybės lopšį. 
New Yorke atsidūrė die
ną vėliau negu kiti du 
autobusai.

JAV DIDŽIAUSIAME
MIESTE

Antplūdis pilnai pa
sireiškė New Yorke. 
Kultūros Židinys, tėvų 
pranciškonų globoja
mas, pasidarė avilys, 
kuriame nev^yorkiečiai 
išdalino 115 keliautojus 
po šeimas, juos maiti
no, padavė įvairiomis 
kalbomis atspausdintus 
miesto žemėlapius, lie
tuviškus nurodymus, 
kaip pasiekti miestą ir 
kaip paklydus susirasti 
kelią namo. Dauguma 
norėjo patys mažais bū 
reliais apžiūrėti mies
tą, šį tą nusipirkti, bet 
antradienį susirinko 
net 56 asmenų būrys, ku
ris požeminiais kartu 
nukeliavo į centrą, nu
plaukė keltu į Laisvės 
Statulos salą, apžiūrė
jo Jungtines Tautas. Ne
žiūrint didelių atstumų, 
painaus miesto ir ke
liauninkų skaičiaus, 
New Yorko lietuviai su
gebėjo viską gražiai su 
organizuoti, net suren

gė susipažinimo — ir 
tuo pačiu atsisveikini
mo — balių restorane, 
kuriame dalyvavo ir 
Lietuvos konsulas.

Liepos 26-tą vakarop 
New Yorko lietuviai su 
ruošė karavaną automo
bilių ir nuomoto sunkve - 
žirnio, kuris į Pietų 
Ameriką vykstančius 
nuvežė į JFK aerodro
mą. Nežiūrint nuolati
nio vėlavimosi auto
busuose, šį kartą visi 
atsirado laiku. Lėktu- 
van tvarkingai sukrovė 
asmeninius daiktus ir 
dar 575 svarus knygų, 
pratimų ir kitų leidinių, 
Urugvajui, Argentinai 
ir Brazilijai skirtų JAV 
LB Švietimo tarybos. 
Devintą valandą jau pas
kutiniai "Sudiev", ir 
"Baltijos gulbė" su sa 
vo mielu 115 lietuvių kro
viniu pasuko pusiaujo 
link.

Europos jaunimą iš 
lydėjo Hartfordas iš 
Bradley aerodromo, 
nors buvo ir pažįstamų 
iš Clevelando, New Yor
ko, New Jersey, Bos
tono ir kitur. Liepos 27 
Atlantis lėktuvas vidur
naktį išlėkė Europon, 
užbaigdamas dešimties 
dienų pokongresinę ke
lionę.

SVARBI PLJK DALIS

Po pereito JK 1966 
metais tik Argentinos 
grupė organizuotai (au 
tomobiliais) keliavo po 
įvairias kolonijas. Šį 
kartą, jau JKongrese da 
lyvaujant du kart dides
niam užsieniečių skai
čiui, su PLB Jaunimo 
sekcijos ir JAV bei Ka 
nados LB valdybų pa
galba bei dalina PLJK 
Finansų komisijos tal
ka rytinio pakraščio 
miestus aplankė: jauni 
mo: Brazilijos — 51, 
Argentinos — 15, Urug. 
vajaus — 19, Anglijos 
— 1, Vokietijos — 21, 
Australijos — 4, Belgi
jos — 1, JAV — 2. Ke 
lionė iš viso kainavo 
(už autobusus) apie 
$5.000, labai nebran
giai Toronto LB rūpes
čiu parūpintais autobu 
sais, kurie nuolat su 
grupe pasilikdavo ir net 
po miestus pavežioda
vo.

Keliautojai autobu
suose dainuodavo, kal
bėdavosi, stebėdavo 
apylinkę ir gamtą. Daž. 
nas pasakodavo apie 
"mano šeimą Chicago
je", "mano šeimą To
ronte", "mano šeimą 
Clevelande", prisimin
damas malonią ir nuo
širdžią globą.

Tai ir buvo pagrin
dinis kelionės tikslas 
— ne tiek pamatyti įdo
mybių, kiek pamatyti ir 
būti matomiems tų lie
tuvių, kurie JK rėmė 
savo aukomis ir darbu 
net ir mažiausiose kolo
nijose. Dėkodami sten
gėsi visur pasirodyti — 
pašokti, padainuoti,pa
rodyti skaidrių iš kitų 
kraštų, susipažinti dar 
daugiau su vietos jauni
mu.

Nors ir per mėnesį 
sukrauta labai daug įs
pūdžių, kurių datos ir 
vietos susimaišė, kad 
net sunku keliautojams 
buvo atpasakoti kelio
nės eigą, bet grįžę į sa
vus kraštus jie ilgai pri 
simins ir pasakos apie 
Šiaurės Amerikos lietu
vius, juos taip maloniai 
ir rūpestingai priėmu
sius. Pažįstamiems ir 
giminėms namie išda
linti suvenyrai irgi il
gai bylos apie kelionės 
įvykius ir nuotaikas, ku
rios maloniai užbaigė 
tą gražią draugystę 
tarp įvairių kraštų lie
tuvių — ne tik jaunimo, 
bet visų kartu.

Rugpiūčio 1 iš Los An 
gėlės išskrido austra
liečių lėktuvas, o Š. 
Amerikoje liko paskiri 
kongresistai pas gimi
nes ar su ilgesnio tarps
nio vizomis. Nėra abejo
nės, kad dauguma, 
traukdama visokiais bū
dais ir keliais namo, 
svajoja apie sekančią 
progą išpildyti atsisvei
kinimo žodžius, "Iki pa
simatymo".

MAINTENANCE
M1LLWRIGHT

Experienced in all around facto- 
ry repair, botli electrical and 
mechanical, including 440 volt.
E.vcellent startinę rate. Oppor
tunity for progression. Excellent 
fringe benefits.

TENNA CORP.
26420 Lakeland Blvd., Euclid, O. 
or call for interview, 475-1400

MACHINISTS
For small cuttinR indexable tool 

manufacturer. 
MILLING MACHINE 

OPERATORS
ENGINE LATHE OPERATORS 

INSPECTORS 
also

RADIAL DRILL OPERATOR 
Apply to

FUTURMILL INC. 
11929 Abbey Rd. 

North Royalton, Ohio 
An Equal Opportunity Employer 

(59-61)
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POPIERINIS AMŽIUS
Žmonijos istorijoje buvo įvairių amželių. 

Kiekvienas turi savo pavadinimą. Pirmasis buvo 
nudistų amžius: Adomas ir Ieva gyveno rojuje be 
figos lapelių. Vėliau, pagal romėną Ovidijų, sekė 
auksinis, sidabrinis, geležinis amžiai...

Mūsų amžių mėgino vadinti atominiu. Tai ka
binetinis prasimanymas. Gyvenimas rodo, kad mū
sų amžius yra popierinis amžius. Visos bėdos pra
sideda dėl popierio. Tarptautinės bėdos atsiranda 
dėlto, kad rusai pasirašo popierines sutartis. To
kias lengva paleisti skutais. Amerikinės bėdos taip 
pat dėl popierio: Tonkino popieriai, Pentagono po
pieriai, I.T.T. popieriukas, Eagletono medicini
niai ir draiverio popiergaliai...

Ok. Lietuvoje popierinis amžius einapopierio 
deficito ženkle: perdaug aikvoja popierio ateisti
niams agitpropo pamfletams.

Išeivijoje popierinio amželio reiškiniai itin 
našūs. Daug popierio sunaudota ALT ir LB kauty
nėse. Ryšy su Kento universiteto žinia, kad "Lie
tuva yra penkioliktoji sovrespublika", susiformuo
ja Rukšėno popieriai. Savo laiku Šilbajoris plačiai 
aprašė "dramaturgą", kuris neparašė nei vieno 
scenos veikalo. į kultūros istoriją įėjo Šilbajorio 
popieriai. Štai ir patys šviežiausi Trumpos popie
riai. Popieris įgundė istoriką Trumpą , vieton isto
rijos nagrinėjimo kurti istorijas brolių Grimų me
todu. Trumpa sukūrė "istoriją" apie dr. P. Grigai
tį, su savo lazdele vaikštinėjantį Kauno gatvėmis ir, 
prie progos, su ta pat lazdele daužantį biustus dai
lės parodose. Bet... dr. P. Grigaitis niekad nevaikš 
čiojo su lazdele ir... niekad jis nesilankė laikino
joje sostinėje.

Istorija ir "istorijos" — tai popierinio amže
lio žymė.

SPAUDOS 
VERPETUOSE

apoteoze barzdai

Vyresnieji kartais puola stu
dentus ar Šiaip jaunimą, augi
nanti barzdas ir Ūsus... Bet 
mes suaugę užmirštame, kad 
per 2 milijonus žmonijos isto
rijos metų tik paskutiniais 50 
metų yra tiek bebarzdžių. Ne 
tik Samsonas ir kone visi vy
riškos giminės šventieji,bet ir 
mūsų tautiniai didvyriai nešio
jo barzdas ir ūsus: net ir Lie
tuvoje užaugusiųjų taip mėgia
mas Maironis gyrė barzdočius. 
Turiu prisipažinti, kad kartą 
pamatęs mūsų JK pirmininko 
fotografiją, pagalvojau, kad jis 
per drąsiai bando viso kongre

so pasisekimą savo tokia veš
lia barzda.

A, Saulaitis, S.J. 
Draugas, Nr. 159

BARZDUKO OFICIOZAS 
BARZDOS TEMA

"Barzdos" pobūdžio argu
mentai labai jau reti, nereikš
mingi ir dingsta kūrybinio ver
tinimo gausoje.

Pasaulio L ietuvis.Nr. 22 
(via Darbininkas)

JŪRATĖS IRKASTYČIOTEMA

Jei dievaitis Perkūnas būtų 
leidęs Kastyčiui pasilikti Gin
taro Dvare su pusžuve Jūrate 
-- ką tas vargšas Kastytis su ja 
būtų veikęs. Būtų tik žiūrėjęs Į 
ją kaip katinas {lašinius besi
laižydamas per amžius begali

A. BARKAUSKAS - KOMPARTINIS 
OPTOMETRISTAS

nius?.... O jei Kastytis būtų 
toks gramozdas kaip šia proga 
jis programoj buvo"numalia- 
votas", tai dievaitiška Jūratė 
nė iš už Gintaro Rūmųauksinio 
pečiaus nebūtų išėjusi į jįpažiū- 
rėti....

N. Rastenis 
Naujienos, Nr.157

TAUTINIAI ŠOKIAI IR 
BAVARIŠKA TAURE

Miuncbeniečiams —pašoku
siems Porą bavariškų šokių ir 
dar vienam jų dalyviui, bokalą 
rankoj laikant, bavariškai pa
šnekėjus — buvo publikos atsei
kėta piktu šaltumu... Mano nuo
mone, tie Miuncheno vaikai nie
ko blogo nepadarė. Jų šokti šo
kiai buvo gražūs, įdomūs. Jie 
šoko gerai. Kas gi tokio, kad 
ne belzdingėlės ar kubilus? Juk 
čia ne tautinių šokių šventė bu
vo, o visokių įvairumų koncer
tas.

A. Nakas 
Naujienos, Nr. 161

PETRO VAIČIŪNO
GUNDYMAI

Kai rytmečiais kūrė veika
lą, tyliai prisiartindavo žmo
na Tefa ir gundydavo: "Petru
li, ką tau reiškia, parašyk penk
tą veiksmą — bus didesnis ho
noraras, man reikalingas žie
minis naujas paltas!"

Stasys Pilka 
Draugas, Nr. 159

PIKNIKŲ IR GEGUŽINIŲ 
TEMOMIS

Štai jos čia visi kalbate apie 
lietuvybės išlaikymą, o geguži
nę vadinate pikniku!

A, Zujus 
Naujienos, Nr. 157

PREMIJAVO PIKNIKĄ

Dramos konkurse premijuo
tas A. L andsbergio vaidinimas 
"Paskutinis Piknikas". Faktas.

SUSOVIETINTOJE TĖVYNĖJE

Linksminasi vyrai, linksmi
nasi moterys, susėdę priebutė
lių — vyno, degtinės, krūmi
nės, visko kartu, kad tik būtų tų 
butelių kuo daugiau, kad tik la
biau galva apsvaigtų, nes jie jau 
nebemoka linksmintis blaivūs.

V. Vaitašius
Komjaunimo Tiesa, Nr. 134

ANT LAIVO "ALEKSANDRAS 
PUŠKINAS"

Mus tris kartus maitina suha- 
petaizeriais, duoda įvairiausio 
maisto. Visokių programų, 
pasilinksminimų ir taurelę iš
lenkti galima.

Stanley T. Straukus 
GimtasisKraštas.Nr. 27

GĄSDINA KAPITALISTUS
Pažangiųjų pikninke mano iš

klebusios ausys perleidžia 
man, kad dainuojama: "Tai jau 
bus paskutinė mūs kova prieš 
skriaudas!"

R. Merkis (82metųamžiaus) 
Laisvė, N r. 42

KASDIENIAI RŪPESČIAI "VILNIES" REDAKCIJOJE

— Nekabink jo draugas Jokubka, perstipriai, 
gal rytoj ir vėl teks kitu keisti...

AUŠRELĖ LIČKUTĖ

VILTINGA ELEGIJA ŠOKIŲ 

ŠVENTES PROGA

Nugrimsta tamsion užmarštin šokių šventė, 
Išblunka jos datos veiklos monumente, 
Nutilsta katučių griausmingi aidai:
Atėjo, praėjo, pradingo antai!

Taip sako istorija. Mes jos neklauskim 
Ir šventės aidus prie širdies prisiglauskim, 
Visad atminkim dienų tų svajas
Ir sekančio j šventėj atkurkime jas.

Ir vėl vadovaus nuostabus KriauČeliflnas. 
Rašys Janušaitis, tas plunksnos galiūnas. 
Rikiuos Breichmanienė vadovės ranka. 
Pripildys areną jaunų atranka.

Didybės bus sklidinos mūsų krūtinės, 
Kai suksis arenoj šokėjų grandinės.
Valiavimai trenks, lyg žaibai sužaibuos, 
Nes džiaugsmui ir šėlsmui nebus nė ribos.

Ši šventė praėjo lyg pasakos burtas. 
Kiekvienas, kas matė, tas buvo užburtas. 
Jau ruoškime kitą, puikią taip pat — 
Ją vėl atlankys prielankioji mums Pat.

Tikrai nenugrims užmarštin šita Šventė. 
Nebluks šviesios datos veiklos monumente. 
Mažam ir didžiam lietuvybės darbe 
Triūsti ir veikt Pareiga ir Garbė.

— Kai žmona išvyko į moterų lib konvenciją, 
atbaliavojau vyrų lib!

ĮVADAS Į DAILĖS PARODĄ
Parodas aptarė red. K.Bra- 

dflnas. Klausantis joilgokoskal 
bos, susidarė įspūdis, kad K. 
Bradūnas įvairių rengėjųper-

Kadangi Europos Lietuvio Nr. 22 pasirodė to
kia naujiena: Joanna Shimkus, po filmo "The 
lašt man" gyvena su garsiuoju amerikietišku 
negru aktorium Sidney Poitier ir pagimdė duk
terį -- šių aktorių mėgėjai karštai sveikina 
laimingus tėvelius.

dažnai yra kviečiamas kalbėti 
ir todėl nebeturi laiko prasmin
gai pasiruošti.

VI. Ramojus 
Tėviškės Žiburiai, Nr. 27

|SISAVINA LIETUVYBŲ

Vistiek kalbame lietuviškai, 
dainuojame ir, reikalui esant, 
mokame lietuviškai keikti.

Raimundas Lapas
Draugas, Nr. 166

Kadangi sovietų spaudos bendradarbis lietu
vis A. Cekuolis pakviestas Toronto katalikų 
mokyklos Don Milles Annunciation rusų kal
bos ekspertu mokyklos programoje, lietuvių 
būrelis nuoširdžiai sveikina tautieti, įsijun
gusį į Kanados kultūrgyvenimą.

A, BARKAUSKAS: Užsimauk, rašytojau, ant 
savo nosies akuliorius, kuriuos tau duoda šlovin
goji partija ir rašyk apie komunizmo statybą! Ne
mėgink, rūpuže, prasižioti apie subjektyviškumą, 
prisitaikėliškumą, estetizavimą! Užmiršk patriar
chalinio kaimo idealizavimą! Užmiršk buržuazinę 
moralę! Žiūrėk, akis išvertęs, į visą svietą pro 
kompartijos akuliorius!

Siūloma prenumeruoti naują lietuvišką laik
raštį "Sandaros Draugas". Rašyti "Sandarai" 
reikalaujant pavyzdinio Nr. 26 egzemplio
riaus. Leidinyje darni "Sandaros" skelbimų 
ir "Draugo" įžanginių koordinacija.

"Sandaros Draugas" redakcija

Čia priėjo 

Kadžiulis 

ir tarė
Kalbėjo tautietis:
— Spauda iš okupuo

tos tėvynės rašo, kad 
Sniečkus ir vėl pasakė 
ilgą, per visą Tiesą, kal
bą.

Čia priėjo Kadžiulis 
ir tarė:

—■ Ir vėl Brežnevo 
plokštelė 'na litovskom 
jazyke'.

***
Svarstė Cicero lietu

viai:
— Kaip gi atrodys 

Kreivėno ekskursijos 
vaikai, sugrįžę iš oku
puotos tėvynės?

Čia priėjo Kadžiulis 
ir tarė:

— Kreivėno ekskursl 
jos vaikučiai atrodys 
taip...

Ir parodė šįpaveiks- 
lėlį.

***
— Ar girdėjote, kad 

Jaunimo Kongrese buvo 
paskaita "Kokie mes bū 
sime 2000 metais?

— Kokie gi būsime? 
— sušuko smalsus tau
tietis.

Čia priėjo Kadžiulis 
ir tarė:

— Šio kongreso daly
viai bus praplikę, su 
protezais ir priešiškai 
nusistatę prieš 2000me
tų datai priaugusį jau
nimą.

Per kongresą, mieli ponai, 
Visi veikėjai — Napoleonai!
Bet praeina šnektų dienos — 
Napoleonas kur bent vienas?
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Liepos 30 d. pasibaigė Dainavoje dviejų savaičių mergaičių stovyklavimas. Nuotraukoje vėliavų nu
leidimo iškilmės. K- Sragausko nuotrauka

Dainavos rėmėjų susirinkimas

Liepos 29 d. 5 vai. 
Dainavos stovykloje įvy
ko rėmėjų-šimtininkų 
susirinkimas. Susirin
kimas nebuvo gausus. 
Dalyvavo 32 asmenys ir 
3 svečiai, pagal įgaliavi- 
mus bei savo įnašus tu
rėję 703 balsus.

Invokaciją sukalbėjo 
ir trumpą apie Dainavą 
pranešimą padarė Tary
bos pirmininkas kun. 
Viktoras Dabušis. Su
sirinkimui pravesti į 
prezidiumą pasiūlė‘.pir
mininkais Vytautą Ka- 
mantą ir Džiugą Staniš- 
kį, o sekretoriauti An
taną Balčytį. I mandatų 
komisiją — Jurgįldze- 
lį, Bronių Polikaitį ir 
Viktorą Palūną ir jie 
visi susirinkimo rankų 
plojimu buvo patvirtin
ti.

Valdybos praneši
mus padarė: pirm. dr. 
Adolfas Damušis, savo 
pranešime apibudino 
kas Dainavoje metų lai
kotarpyje buvo įsigyta 
ir padaryta ir taip pat 
kas manoma padaryti. 
O Dainavoje daug kas 
padaryta ir įsigyta: ap
tverta Dainavos sody
ba, uždengtas valgyk
los stogas, atremontuo
tos sporto aikštelės,pa
taisyti keliai, iškirsti 
trijose vietose krū
mokšniai ir užlygintos 
duobės. Užlyginus duo
bes sumažėjo ir uodai. 
Padaryti nauji suolai ir 
atlikti dažymo darbai, 
įsigytas traktorius, pri
pirkta daugiau kėdžių ir 
kito reikalingo inven
toriaus.

Nušviesdamas atei
ties planus dr. Adolfas 
Damušis pasakė: Dai
navoje galvojama pasta
tyti atskiriems dar
bams pastatą ir ten 
įrengti stakles ir sutelk 
ti kitas mokymui reika
lingas priemones. Atei
nančiais metais į Daina
vą pasikviesti p.p. .Ta

Dainavos stovyklautojos, prie? išsiskirstant, svečius palinks
mino keliom išmoktom dainom. K. Sragausko nuotrauka

mošaičius ir kitus spe
cialistus mokytojus. Bū 
tų mokoma mergaitės 
austi juostas ir kili
mus, o berniukai orna
mentus piešti. Taip pat 
supažindinti su automa 
šinomis ir gamta.

Valdybos pranešimai 
ir revizijos komisijos 
aktas susirinkimo bu
vo priimti, taip kaip jie 
buvo patiekti.

Dainavos direktorių 
Tarybą sudarol3narių. 
7 yra skiriami katali
kiškų institucijų, o 6 
renkami rėmėjų susi
rinkime 3 metams. Iš
rinkti: Bronius Poli- 
kaitis, dr. Petras Ki
sielius, dr. Jurgis Bal
čiūnas, Vytautas Pet
rulis, dr. Romualdas 
Kriaučiūnas ir Jonas 
Urbonas. Direktorių ta
rybos nariai, kuriuos 
skiria katalikiškos ins 
titucijos yra šie:Simas 
Laniauskas, kun. Vik
toras Dabušis, sesuo 
Aloyza, kun. Mykolas 
Kondratas, Elžbieta 
Pauražienė, dr. Vytau 
tas Majauskas ir dr. 
Adolfa*s Damušis.

Revizijos komisija 
perrinkta ta pati: Juo
zas Žilionis, Viktoras 
PalOnas ir Vacys Rociū 
nas.

Posėdžiams pasibai
gus buvo tęsiami atski
ri pasikalbėjimai prie 
suruoštos kavutės.***

Liepos 30 d. į Daina
vos metinę šventę šuva 
žiavo netoli 500 žmo 
nių. Medžių pavėsyje ir 
aplinkui žydint įvai
rioms laukų gėlėms 11 
vai. kun. Viktoras Da
bušis už Dainavos mi
rusius ir gyvus rėmė
jus atnašavo šv. Mišias 
ir pasakė šios šventės 
proga gražų ir patrio
tinį pamokslą. Skaito
moje tos dienos evange
lijoje buvo pasakyta: 
dangaus karalystė yra 

panaši į pirklį, ieškantį 
brangaus perlo. Radęs 
vieną didžiosios vertės 
perlą, parduoda visą ką 
turi ir jį nusiperka. 
Taip ir lietuviai rado 
šioje vietoje šį brangų 
perlą (Dainavą) ir jį nu
sipirko, paminėjo savo 
pamoksle kun. Viktoras 
Dabušis.

Mišioms pasibaigus 
mergaitės stovyklauto
jos atliko savo baigia
mą programą, kuri su
sidėjo iš dainų, šokių ir 
deklamacijų. Progra
mą pravedė Ingrida Bub 
lienė.

Vėliau visi persikėlę 
į kitą ežero pus ę, ir su
simetę, daugumoje, bū
reliais vaišinosi ir šne
kučiavosi.

Jurgis Idzelis su sa
vo talkininkais jaunam 
atžalynui pravedė įvai
rias sporto rungtynes 
ir visi laimėjusieji bu
vo apdovanoti atitinka
momis dovanomis.

Į Dainavos šventę, ki
ti net vadina Šv. Onos at
laidais, suvažiavo netik 
iš Detroito, bet ir toli
mesnių miestų žmonės: 
Chicagos, Clevelando, 
Flinto, Grand Rapids ir 
kitų.

Buvęs ministeris pir- 
mininkas gen. Jonas 
Černius su žmona nepa 
būgo tolimos kelionės 
ir dalyvavo Dainavos 
šventėje.

* LŽS-gos Detroito 
skyriaus narių išvažia
vimas įvyks rugpiūčio 
13 d. 1 vai. Sofijos ir 
Adolfo Vasiulių sodybo
je 9000 Noggles Str. 
prie Dainavos. Suvažia
vime turėsime žurnalis
tų popietę ir po to vai
šes. Suvažiavime žurna
listai dalyvauja su šei
momis.

* LŽS-gos Detroito 
skyrius spalio 22 d. 3 
vai. Lietuvių Namuose 
yra užsibrėžęs kuo gra
žiau ir iškilmingiau pa
gerbti mums visiems 
gerai žinomą žurnalis
tą, dramaturgą ir rašy
toją Vytautą Alantą jo 
70 metų sukakties pro
ga. Minėjimui ruošti su
darytas komitetas ir 
jam vadovauja Vladas 
Selenis. Bus akademija 
ir meninė dalis. Apie 
Vytauto Alanto nueitą 
kelią papasakos dr. Ka
zys Karvelis. Naująją 
V, Alanto knygą "Amži
nasis Lietuvis" prista
tys Alfonsas Nakas, o iš 
V. Alanto kūrybos pa
skaitys aktorius Kazys 
Gricius ir jaunieji ak
toriai, paruošti akto
riaus Karolio Balio, su 
vaidins ir paskaitys iš 
jo kūrybos. A. Grinius

DIRVA

KUN. JONAS BRUŽIKAS, S J., 

DVIGUBAS SUKAKTUVININKAS
Per dvidešimtį metų 

gyvenąs Brazilijoje, 
dabartinis lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos 
klebonas kun. Tėvas 
Jonas Bružikas S.J., š. 
gegužės 20 minėjo 
savo 75 metų amžiaus 
ir 50 metų kunigystės 
sukaktį.

Jubiliantas gimė 1897 
gegužės 20 d. Tvarkiš- 
kių kaime, Garliavos 
parapijoje. Pirmojo pa- 
sulinio karo metu, bai
gęs Veiverių mokytojų 
seminariją, atsidūrė 
Rusijoje, kur 1917 me
tais įstojo į Žitomiro ku
nigų seminariją. Jau 
kleriku būdamas 1918 
metais grįžo į Lietuvą 
ir tęsė mokslą Žemai
čių kunigų seminarijo
je, kuriąbaigė 1922 me
tais. Vėliau įstojo į Lie
tuvos universiteto teolo
gijos ir filosofijos fakul
tetą, kuriame tęsėaukš 
tąjį mokslą ir po to išvy
ko į Olandiją, įstoda
mas į jėzuitų naujoky
ną. Baigęs aukštąjį 
mokslą Olandijos ir 
Austrijos jėzuitų uni
versitetuose, grįžo į 
Lietuvą, kur nuo 1926 
iki 1931 m. buvo Kauno 
jėzuitų gimnazijos di
rektorium.

Tėvas J. Bružikas 
Lietuvoje pagarsėjo ne 
tik kaip jaunimo auklėto 
jas, pedagogas, žurna
listas ir dvasininkas, 
bet kaip didelių gabumų 
misijonierius bei pa
mokslininkas. Prave
dęs daugybępagarsėju
sių misijų Nepriklauso
moje Lietuvoje, 1931 me
tais išvyko misijų vesti 
JAV lietuvių tarpe. Po 
kelių sėkmingo darbo 
metų 1937 metais grįžo 
atgal į Lietuvą ir tęsė 
misijų darbą iki 1940 
metų, tai yra ligi bolše
vikų okupacijos. Sovie
tų okupacijos metu 1940 
m. Tėvas J. Bružikas 
Sasnavoje buvo bolše
vikų suimtas ir kalintas 
Marijampolės kalėjime 
iki kilusio karo tarp na
cių Vokietijos ir bolše
vikų Rusijos. 1941 me
tais birželio 23 dieną 
išsivadavęs iš bolševi
kų kalėjimo toliau dirbo 
misijų darbą Lietuvoje 
ir bolševikams artė
jant, pasitraukė įVokie- 
tiją, kur dirbo ilgesnį 
laiką lietuvių tremtinių 
tarpe. Iš Vokietijos lie
tuvių jėzuitų vadovybės 
buvo pakviestas į Š. 
Ameriką ir čia darbavo
si su misijomis iki 1951 
metų.

1951 metais sausio 19
d. Tėvas J. Bružikas at
vyko į Braziliją. Pra
vedęs pirmąsias misi
jas, persikėlė į Urug
vajų, kur su kun. V. Mi
kalausku S. J. suorgani
zavo lietuvišką parapi
ją. Gyvendamas ir dirb
damas Pietų Ameriko
je kun. J. Bružikas S.J. 
nuolat važinėjo su mi
sijomis po visas P. 
Amerikos lietuvių kolo
nijas, daugiausia darbo 
ir laiko pašvęsdamas

DRIVERS
Qualified to run on company 

equipment
also

‘ TRVCK CONTRACTORS 
48-State operaUon, two qualified driv- 
ers. ’69 or newer cab over lwin acrew 
diesel traclors. Pay 75 pct. Weekly 
seltlements. Van type traileas tur- 
nished. Contractors earning up to 
$55.000 to $65,000 annually. Contacl 
midwestern EXPRESS. (NC., Et. 
Scolt, Kansas. (316) 223-2866^ 

Brazilijos lietuviams, 
Brazilijos lietuvių kolo - 
nija buvo nuolatinė jo 
gyvenamoji vieta, nežiū- 
rint, kad dažnai vyko su 
misijomis ir kitais

Kun. J. Bružikas, SJ. 
dvasiniais reikalais į 
Urugvajų, Argentiną, Š, 
Ameriką ir kitur.

Brazilijos lietuvių ko
lonijoje Tėvas J. Bruži
kas pasižymėjo ne vien 
kaip misijonierius. Jis 
čia pagarsėjo, kaip nuo
latinis lietuvių ligonių 
lankytojas, suardytų ar 
beįrančių lietuviškų šei
mų tvarkytojas, lietu
viškos spaudos platin
tojas ir didelis lietuvis 
patriotas. Per visą eilę 
metų jis buvo nuolati
nis lietuvybės žadinto
jas lietuvių išeivių tar
pe. Jo dėka buvo suor
ganizuotos lietuviškos 
pamaldos įvairioseSao 
Paulo vietose, kur tik 
gyveno didesnis lietu
vių išeivių skaičius. 
Ypatingai dideli jo nuo
pelnai lietuviškos spau
dos platinimo srityje. 
Jei Brazilijos lietuviai 
šiandien dar tebeturi 
vienintelį lietuvišką sa
vaitraštį "Mūsų Lietu
va", tai tik jo dėka. Kaip 
naujų laikų knygnešys, 
Tėvas J. Bružikas nuo
lat važinėdamas ir 
vaikščiodamas iš namo

Lemonto III, gyventoją Kazimiero ir Antaninos Simulią prie? 
metus Įsigytas 10 butą apartamentas North Park Beach, Florido
je. Prie namo stovi p, šimulienė.

1972 m. rugpiūčio 9 d.

į namą sugebėjo surink
ti šimtus to laikraščio 
prenumeratų ir išlaiky
ti lietuvišką spausdintą 
žodį Brazilijos lietuvių 
tarpe.

Nežiūrint susilpnėju- 
sios sveikatos, jubilia
tas nuo to sunkaus dar 
bo nesitraukia. Jis tę
sia misijų darbą, rūpi
nasi lietuviais ligoniais 
vargšais ir eina sun
kias klebono ir "Musų 
Lietuvos" administra
toriaus pareigas. Jo su
silpnėjusi sveikata pri
vertė pasirinkti ilgesnį 
poilsio laiką. Sulaukęs 
75 metų Tėvas J. Bru
žikas išvyko į Rio de Ja- 
neiro, kur aplankė ten 
gyvenančius lietuvius, 
rinko prenumeratas ir 
paskui išskrido į Š. 
Ameriką, kur mano pra
leisti ilgesnį laiką be
ilsėdamas. Bet jo sva
jonė, kol jėgos leis, 
grįžti atgal į Sao Pau
lo lietuvių koloniją, į 
jo mylimą Šv. Kazimie
ro parapiją, kur jo taip 
pasigenda mūsų tautie
čiai. Tur būt joks kitas 
asmuo Brazilijos lietu
vių tarpe neturi tiek ger - 
bėjų, bičiulių irprietė- 
lių kaip šis kilnios šir
dies ir didelio pasišven
timo kunigas ir misijo
nierius. Vargiai ar ras- 
tumėm Brazilijoje bent 
kiek žinomą lietuvišką 
šeimą, kurios jubilian
tas nėra aplankęs per ei - 
lę metų, gyventų mūsų 
išeivių tarpe. Todėl 
Brazilijos lietuviai lau
kia Tėvo J, Bružiko 
grįžtant iš savo ilges
nių "atostogų" Š. Ame
rikoje.

St. Vencevičius

• Floridoje rasite jaukią 
lietuvišką nuotaiką Jazbu
čiu vasarvietėj, 8910 Collins 
Avė., Miami Beach, Flori
da. Visi butukai turi oro 
šaldymą (air conditioning), 
pilnai įrengtas virtuves su 
šaldytuvais. Erdvi nuosava 
automobiliam statyti vieta. 
Puikus plažas čia pat tik 
perėjus skersai gatvę. Vei
kia ištisus metus.

Dėl rezervacijų skambin
kite (305) 865-9258 ar
865-2678.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Julija ir Vytautas Stuo- 
giai grįžo iš atostogų, dvi 
savaites praleidę pas savo 
dukterį Guodą, žentą ir vai
kaitį Seattle, Wash.

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _ KALENDORIUS_ _ _

RUGPIŪČIO 27 D. ALTS-gos 
Clevelando skyriaus gegužinė.

RUGSĖJO 16 D. Tautos Šven
tės minėjimas ir vaidinimas 
"Antrasis kaimas". Rengia LB 
Clevelando apylinkės valdyba.

SPALIO 1 D. 4 vai. LRK 
Moterų S-gos 36 kuopos metinė 
vakarienė naujosios parapijos 
kafiterijoj.

SPALIO 7 D. Ketvirtasis abi
turientų pristatymo balius.

SPALIO 14 D. Chicagos Lietu
vių Operos iškiliųjų solistų (D. 
Stankaitytės, A. Stempužienės, 
S. Baro ir kt.) koncertas. Ren
gia LB Ohio apygarda.

SPALIO 22 d. Birutininkių 
parengimas.

LAPKRIČIO 4 D. LVS Ramo
vė ir Lietuvių Bendruomenė ren
gia Kariuomenės šventės minė
jimą - koncertą.

LAPKRIČIO 18 D. Lietuvių 
Diena. Rengia LB Clevelando 
apylinkės valdyba.

• 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. Giedraitį, tel. 
944-6835.

WANTED AT ONCE 
HYDROTELL OPERATORS 

Experienced, work on die east 
dies, air conditioned shop, over- 
time and benefits.

CUYAHOGA INDUSTRIES 
17920 S. Waterloo 

216-481-3040
(58-64)

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

936 East 1 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

Clevelando šaulių kuopos susirinkimo dalyviai su pirm. dr. K. P autieniu, šaulių moterų sekcijos va
dove O. Mikulskiene ir valdybos nariu J. Krygeriu, gavusiu premiją už atliktą darbą šauliškoje spaudo
je. J. Garlos nuotrauka

Clevelando šaulių kuopos sueiga ir gegužinė
š.m. liepos 30 d., dr. K. Pau- 

tieniaus ir šaulės O. Pautienie- 
nės sodyboje, 2733 East Over- 
look, buvo sukviesta Clevelan
do šaulių kuopos sueiga, kurio
je dalyvavo visi kuopos šauliai 
ir šaulės, išskyrus vieną,kitą, 
kurie, atrodo, jau bus nuklydę 
nuo LŠST ideologinio kelio.

Sueigą atidarė ir jai pirmi
ninkavo kuopos pirmininkas dr. 
K. Pautienius, sekretoriavo 
šaulys Antanas Mikoliūnas.

Sueigoje paaiškėjo, kad be 
dr. Pautieniaus, šaulių kultū
rinės savaitės suvažiavime da
lyvavo iš clevelandiečių dar

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas Čipkus Realty, 316Q,1 
Vine St., Willowick, Ofiio 
44094. Tel. 943-0910.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

OR 
1ST CLASS SKILLED 

CINTIMATIC NUMERICAL 
TAPĖ CONTROL 

DRILL & MILING MACHINE 
OPERATOR

JIG MILL & BORING MILL 
OPERATOR

Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints and Close Tolerance. 
Second shift openings. Steady work, 
excellent rates and fringes benefits. 

BARTH CLEVELAND 
McNEIL CORP. 
12650 BROOKPARK 
CLEVELAND. OHIO 

(60-64) 

šauliai, muzikai A . ir O. Mi- 
kulskiai.

Dr. Pautienis sueigos daly
viams suglaustai atpasakojo, 
Saulių kultūrinės savaitės at
liktus darbus. Suvažiavimas 
jvyko Kennebunkporte, Me. pas 
tėvus pranciškonus liepos 8-15 
d-

Suvažiavimo iniciatorius bu
vo LŠST cv pirmininkas šaulys 
V. Tamošiūnas, ojodarbųsvar- 
biausi planuotojai: inž. J. Sta
šaitis ir J. Petrauskas.

Suvažiavimo tikslas buvo su
pažindinti dabartinius šaulius 
tremtyje su Lietuvos šaulių Są
jungos praeitim ir jos atliktais 
darbais, ieškoti kelių Lietuvos 
išlaisvinimui ir išeivijos tar
pe, ypatingai jaunimo, propa
guoti LŠST reikalingumą, rem
ti ir jį plėsti, kad pasiekus vi
sų bendro tikslo, L ietuvos lais
vės.

Suvažiavimas pradėtas lie
pos 9 d. vėliavos pakėlimu ir 
pamaldomis.

Pirmą dieną, Montrealio šau
lės suvaidino Butkaus dviejų 
veiksmų dramą "Partizano mo
tina". Sekančią dieną Sibiro kan
kinė E. Putvytė padarė platų 
pranešimą apie savo ir kitų 
lietuvių tremtinių kančias ir 
vargus Sibire.

LŠST cv pirmininkas E. Put- 
vytei, už nuopelnus L ietuvos 
Šaulių Sąjungai įteikė Šaulių 
Žvaigždės ordiną, kuriuo Put
vytė buvo apdovanota dar nepri
klausomybės laikotarpy. Po 
Putvytės pranešimo sekė vi
sas ciklas paskaitų: Dr. J. Gir
niaus, prof. V. Mantauto, A. 
Mantauto, Vaidievučio Mantau
to ir kitų. Ta diena buvo pa
švęsta Putvio minėjimui.

Nuo kitų paskaitininkų neat
siliko ir dr. Pautienis. Jis skai 
tė dvi paskaitas: apie rūkymo 
žalą, žmogaus organizmui, vė
žį ir šienligę.

Liepos 13 d. įvyko smuikinin
ko Vasyliūno koncertas, o se
kančią dieną buvo pravestos 
moterų ir vyrų sporto varžy
bos, kurioseclevelandietėšau- 
lė O. Mikulskienė, ięties meti
me užėmė antrą vietą.

Liepos 14 d. inž. Stašaitis 
kalbėjo apie apsaugą atominio 
karo metu. Džiugu, kad tą dieną 
dienotvarkėn įsijungė ir jauni
mo atstovas G. Karosas. Tai 
energingas ir daugžadantis jau
nuolis, kuris teigė, kad turįs 
suregistravęs 6.000 jaunimo, 
kurie domisi jaunimo informa
cijos veikla.

Liepos 15 d. LŠST Centro 
Valdybos pirmininkas paskel
bė skirtas premijas už išstaty
tus eksponatus parodoje suva
žiavimo metu. E. Jucifltei pa
skirta premija už Sibiro kanki
nių išstatytus rankdarbius, šau
lei Valiukėnienei už rankdar
bius. Nepamiršti ir šauliai 
spaudos darbuotojai. Pirmoji 
premija paskirta Trimito re
daktoriui, antroji Clevelando 
kuopos šauliui Juozui Kryge- 
riui ir trečioji J. Švobai.

Tą pat dieną, vėliavos nulei
dimo ir drauge kultūrinės sa
vaitės baigimo proga, dr. Pau
tienis suvažiavimo dalyviams 
pasakė pritaikintą kalbą. Iš
kilmių metu šauliai buvo uni
formuoti, o šaulės apsirengu 
sios tautiniais drabužiais. To 
ronto kuopos pirm. Jokūbaitis 
talkininkaujant šauliams Mi- 
kulskiams, uždegė laužą ir tris 
papuoštus žibintus atminimui 
žuvusių lietuvių jaunuolių,rei
kalavusių Lietuvai laisvės.

Malonų įspūdį Clevelando 
kuopos šauliams padarė pir
mininko pranešimas, kad šau
liai A . ir O. Mikulskiai atsi
sveikindami suvažiavimo daly
viams padovanojo taurę iš ku
rios visi gėrė vyną tuo simbo
liškai demonstruodami tarpe 
šaulių vienybę ir brolybę.

Nežiūrint, kad dr. Pautienio 
pranešimas nors ir buvo su
glaustas, tačiau klausytojai tu
rėjo galimybės sudaryti sau pil
ną ir teisingą vaizdą apie at
liktus darbus kultūrinės savai
tės metu.

Baigęs pranešimą, dr. Pau
tienis paskelbė, kad LŠST 
cv pirmininko jam pavesta šau
liui Juozui Krygeriui įteikti ak
tą, kuriuo Centro Valdybos pir
mininko pavedimu sudaryta ko
misija, už atliktą darbą šauliš
koje spaudoj jam paskyrė ant
rą premiją.

šaulys J. Krygeris dėkoda
mas už skirtą jam premiją, pa 
reiškė, kad ta premija priklau 
so visiems kuopos šauliams, ku
rie vienu, ar kitu būdu prisidė
jo prie šauliškos spaudos ugdy
mo. Artėjant prie amžinybės 
slenksčio negaliu jums šian
dien pažadėti, kad ateityje sa
vo darbu galėsiu pasiekti dar 
geresnių rezutatų, nes tai ne 
nuo manęs vieno priklauso. Gy
venimo įstatymai tvarko kiek
vieno žmogaus ateitį, bet tik pa 
žadu iki galo likti ištikimu 
skelbiamoms šauliškoms idė
joms.

P o šio p. Leknickienė apdo
vanojo šaulės gėlėmis, gi d r. 
Pautienis ta proga paskelbė, 
kad Clevelando LB pirminin
kas J. Malskis ir Ponia skiria 
šaulių kuopai $10.00 auką, o 
šaulys V. Jokūbaitis $ 5.00.

Pirmininko užklausti susirin
kusieji, ar turėtų kurių nors 
sumanymų, šaulys Karsokas 
pasiūlė lietuvių namų statybai 
nupirkti 5 akcijas, tačiau ne
sant kasoje pakankamai pinigų, 
susirinkimas nutarė iki kas nu
pirkti tik dvi akcijas, o ateity
je pasielgti pagal kasos stovį.

Šaulys A. Mikulskis pasiū
lė Clevelande įsteigti šaulių 
teatrą. Kuopos pirmininkas pa
aiškino, kad susidarius grupei 
nemažiau kaip iš 5 asmenų, tin
kamų šiam darbui, prie kuopos 
gali boti įsteigta teatro sekci
ja.

Nesant daugiau klausimų, 
kuopos sueiga buvo baigta. Šau
liai ir atvykę gegužinėn sve
čiai tuojau pasklido po esamą 
aikštę., apsuptą me
džiais. Tenka pastebėti, kad nė 
viena lietuvių gegužinė nebuvo 
taip gausi, kaip šaulių kuopos. 
Šaulės moterys parūpino sve
čiams užkandžių, skanėstų ir 
kavos. Svečių nuotaikai pakelti, 
šaulė Naumanienė ir šaulys V. 
Jokūbaitis svečiams padovano
jo po bonką stiprus gėrimo.

šaulių moterų sekcijos pir
mininkė šaulė O. Mikulskienė 
padovanojo tortą, o šaulė Grin- 
cienė loterijai pagamintą jos 
lėlę. Deja, lėlę išlošė šaulė 
Langienė, atseit lėlė ir ateityje 
liko moterų sekcijoje.

šaulys Mikulskis, kaip pa
prastai, linkęs prie linksmos 
aplinkos apie save tuoj subūrė 
jaunimą ir visi bendrai sudai
navo keletą lietuviškų dainų.

A rtėjant vakarui, svečiai iš
buvę keletą valandų malonioj 
aplinkoj, su gilia padėka ren
gėjams skirstėsi į namus.

J. Krygeris

KAS IR KUR

• B. Medelis, gyv. Balti- 
morėje, Dirvai surado tris 
naujus p r e n umeratorius. 
A t s i d ėkodami siunčiame 
jam knygą K. S. Karpiaus 
"Alpia”.

Primename, kad kiekvie
nas suradęs Dirvai du nau
jus prenumeratorius gauna 
dovanų knygą — vieną iš 
Vilties leidinių.

• ALT S-gos E. Chicagos 
skyriaus pirm. J. Rimkū- 
nas ir .ižd. A. Juodvalkis, 
linkėdami Dirvai sėkmės, 
atsiuntė skyriaus auką 10 
dol. Dirvai paremti.

Už linkėjimus ir auką 
nuoširdžiai dėkojame.

• St. Barzdukas, Aurelija 
Balašaitienė ir R. Kinka 
praves jaunimo lituanisti
nius kursus Vl-oje JAV ir 
Kanados lietuvių mokytojų 
stovykloje, studijų savaitės 
metu. Stovykla prasidėjo; 
rugpiūčio 6 d.

• LRK Susivienijimas iš
sirinko naują pirmininką, 
kuris pirmiau buvo vicepir
mininkas ir reikalų vedė
jas. Nuo dabar adv. Tom 
Mack vadovaus susivieniji
mui ateinančius trejus me
tus.

• Birutė Gudelytė, iš Phi
ladelphijos, parašė prez. 
Nixonui laišką apie dabar
tinę padėtį Lietuvoje. Lie
pos mėn. 11 d. gavo atsaky
mą iš Statė Departamento 
(pasirašė J. Richardson, 
Jr., Acting Assistant Secre- 
tary). Po bendro pasisaky
mo prieš religijos persekio
jimą Rusijoje, rašoma: "So
vietų įstaigos stengiasi 
Kat. Bažnyčią nupiešti kaip 
lietuvių tautiškumo ir prieš- 
rusiško nusiteikimo pagrin
dą ... Virš 17,000 lietuvių 
katalikų pasirašė peticiją, 
1972 m. vasario mėn. pa
siųstą UN generaliniam se
kretoriui ... Manome, kad 
grupės ir privatūs asmenys 
turi svarbų uždavinį, skel
biant krikščionybės vargus 
komunistų kraštuose’’. B. 
Gudelytė yra studentė, ir ši 
jos akcija sveikintina.

• Nauja JAV LB apylin
kė įsisteigė Scranton, Pa., 
ten lankantis LB CV pirm. 
V. Volertui ir Pietryčių 
apygardos pirm. B. Raugui 
(liepos mėn. 21 d.). Valdybą 
laikinai sudaro: rašytojas
L. Dovydėnas (515 Sime- 
rell Hill Rd., Clarks Sum- 
mit, Pa. 18411), pirm., dr.
K. Krivickas ir dr. J. Nar
butas.

ELECTRICIAN
LICENSED ONLY A OR B
Factory maintenance experi- 

enced reųuired. 
lst SHIFT

All fringe benefits
UNJVERSAL GRINDING

CORP.
2200 SCRANTON RD.
CLEVELAND, OHIO 

An Equal Opportunity Employer
(61-67)

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės New 
Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

OCEAN CITY
mūsų vasarnamyje. Kambariai su tekančiais vandenimis 
kainuoja tarp 45 dol. ir 60 dol. savaitei dviems asme
nims. Šeimyniška nuotaika, švarus ir rūpestingas pa
tarnavimas. Atidari nuo gegužės pabaigos iki rugsėjo 
pabaigos.

Galite apsidrausti nuo lietingo oro

Eugenija ir Jonas Jasinskai 
Hotel Croft Hali, 601 Atlantic Avel., 

Ocean City, N. J. 08226

Telefonai: 399-9871, privatus 399-1221
Area Code 609

ŠVENTINS LIETUVIŠKĄ 
KRYŽIŲ

Los Angeles skautų-skau- 
čių stovyklos įrengimo ko
mitetas ruošia iškilmingą 
lietuviško kryžiaus pašven
tinimą rugpiūčio mėnesio 
20 d. šventinimo apeigos 
bus nuosavos ir jau gerai 
įrengtos stovyklos rajone, 
kur kryžius ir pasiliks; Hol- 
comb Valley, netoli Big 
Baer miestelio. Skautai sa
vo nuosavoje stovyklavietė
je stovyklauja jau šešta va
sara.

šį gražų simbolinį kryžių 
padovanojo prel. J. Kučin
gis, nuolatinis skautiškos 
veiklos rėmėjas; kryžiui 
pamatus pastatė s. J. Matu
laičio šeima.

Skautai kviečia ne vien 
tiktai skautų-čių tėvus, bet 
ir visus kitus Kalifornijos 
lietuvius, bei jų svečius at
silankyti į šią šventę ir pa
sigėrėti skautų ir jų tėvų 
darbo vaisiais: puikiai 
įrengta stovykla jaunimui, 
lietuviško pušyno paūksmė
je. Skautai žada visus sve
čius ir viešnias pavaišinti 
lietuviškais pietumis. V. Iri.

• JAV LB centrinės apy
linkės pirmininkės parei
gas, cv kviečiant, sutiko ei
ti Sniegą Jurskytė. Lietu
viai, gyveną šio krašto vie
tovėse, kur nėra LB apy
linkių, yra prašomi nedel
siant registruotis šiuo ad
resu: S. Jurskytė, 1313 W. 
Jerome St., Philadelphia, 
Pa. 19140.

• LB Detroito apylinkės 
valdyba Tautos šventės mi
nėjimą rengia rugsėjo 10 d. 
Lietuvių Namuose su aka
demija, menine dalimi ir 
pietumis.

I minėjimą atvyks ir kal
bas pasakys: PLB pirmi
ninkas Stasys Barzdukas ir 
JAV LB tarybos prezidiu
mo pirmininkas Vytautas 
Kamantas. Minėjimo metu 
bus pagerbti du energingi 
Detroito jaunimo vadovai 
— mokytoja Galina Gobie- 
nė ir muz. Stasys Sližys už 
jų ilgų metų darbą, dirbant 
su jaunimu: vienam "šilai
nėje”, o kitam jaunimo cho
re.

Meninėje dalyje progra
mą atliks Windsoro mergai
čių kvartetas "Aušra” ir 
jauna deklamuotoja Laima 
Tautkevičiūtė. Po akademi
jos ir meninės dalies, kito
je salėje bus bendri pietūs.

(ag)

MAINTENANCE 
MEN

OPPORTUNITIES ON 2nd 
SHIFT, START 5 P. M. 5 YRS. 
MINIMUM HEAVY INDUS- 
TRIAL EXP. MUŠT IN- 
CLUDE ARC WELDING. AP
PLY 9 TO 3 WEEKDAYS.

LURIA BROTHERS 
CO., INC.

18951 FIVE POINTS RD. 
BROOK PARK, OHIO

An Equal Opportunity Employer
(61-63)



DIRVA
VLADAS BUTĖNAS

TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Lietuvos Kar. Savanoriui-Kūrėjui 
Kapitonui

A. A.
JUOZUI KULIKAUSKUI 

mirus, jo žmoną, mielą VANDĄ, dukrą 
IRENĄ, sūnus: VYTAUTĄ ir ALEK
SANDRĄ, jų šeimas ir visus artimuo
sius, gilaus liūdesio valandoje, nuošir
džiai užjaučia ir kartu liūdi

Olga Andriušaitienė, 
Polė ir Antanas Rėklaičiai, 
Mikas Rėklaitis,
Jadvyga ir Adolfas šimkai, 
Sofija Toliušienė

JUOZUI SAKADOLSKIUI

mirus, sūnų ROMĄ SAKADOLSKĮ ir kitus ve

lionies šeimos narius nuoširdžiai užjaučia

Stasys Vidmantas

A. A.

VLADUI PENKAUSKUI
mirus Kanadoje, reiškiame nuoširdžią užuojautą 

jo broliui PRANUI ir giminėms

Šiaučiūnų šeima

ROMUALDUI KUPREVIČIUI 
mirus, žmonai MARIJAI, sūnui ANDRIUI ir duk
rai ELENAI su šeimomis reiškiame gilią užuo
jautą

Emilija Gruodienė
Dalia ir Vytautas Gruodžiai 
Dalia ir Richard Scott 
Irena ir Peter Nissen

Mieliem kolegom
ANDRIUI ir ELENAI KUPREVIČIAMS 

ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime tėveliui R. KUPREVIČIUI mirus

Gražina ir Ričardas Pauliukoniai 
ir

Ūsienė

ROMUALDUI KUPREVIČIUI

mirus, jo sūnui ANDRIUI su šeima ir visiems 

artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Edda ir Algirdas 
L i u t k a i

* APRAŠYDAMAS Liet. Ku
nigų Vienybės susirinkimą, Įvy
kusi liepos 27 d. Chicagoje, en- 
tuziastingasis laikraštininkas 
J. D augailis cituoja Įvairiuose 
kraštuose besidarbuojančių 
liet, kunigų pareiškimus. Kun. 
J. Bružikas.SJ pareiškęs: "Sao 
Paulyje yra apie 30,000 lietu
vių. įvestos pamaldos 13-jevie- 
ty, lietuviaikunigaidažnaišven- 
tėmis atnašauja po3 Mišias..." 
Tuo tarpu Australijos liet, ku
nigų atstovas kun. A. Spurgis 
džiaugęsis: "Australijon yra 
naujai {važiavę apie 11,000 lie
tuvių. Jie ilgisi ryšio su kitų že
mynų lietuviais. L ietuvių reli
ginių branduolių įtaka dide
lė..."

-Jei skaitytum vien tik "Drau
gą", susidarytum įspūdi, kad 
išeivijos lietuviuose su reli
giniu gyvenimu viskas tvarkoj. 
Tuo tarpu kito katalikiško laik
raščio — kanadiškių "Tėviškės 
Žiburių" red. kun. Pr. Gaida to 
laikraščio vedamajam rašyda
mas apie praėjusį Jaunimo Kon 
gresą paskelbė visai kitokią tie
są: "11 v.r. Chicagoje prie 
Field muziejaus, kur vyko so
vietinė paroda, buvo numatyta 
maldos demonstracija, bet vė
liau buvo pranešta, kad ten 
Įvyks Mišios 9 v.r. Susirinko, 
palyginti, mažas būrys tautie
čių, nors buvo suvažiavę tūks
tančiai jaunimo ir senimo. Dar 
liūdniau buvo su pamaldomis 
Kento universitete, kur 1 bai
giamąsias pamaldas iš 300 as
menų susirinko tik apie 20. Ro
muvos stovykloje, kur buvo dau 
giau kaip 400 jaunimo, svečių 
dieną Mišias atnašavo septyni 
kunigai, bet jose dalyvavo gal 
tik ketvirtadalis..."

Kai pasižiūri l savo bei drau
gų augantį jaunimą, kuris lan-' 
kė ar tebelanko katalikiškas 
mokyklas, kai pasikalbi su gy
vaisiais šių dienų jaunimo ka
pelionais (ala kun. A. Keziu), 
aiškiai Įsitikini, kad tiesą sa
ko "Tėviškės Žiburių" redak
torius. čia ir iškyla klausimas 
ar yra paruoštos na-ujos, šių 
dienų dvasios religinės progra
mos lit. mokykloms, jaunimo 
stovykloms ir toms jaunimo or
ganizacijoms, kurios turi ka
pelionus? Vien saldžiais žo
džiais dienraštyje raminti skai
tytojus, kad mūsų religiniame 
gyvenime viskas tvarkoj, re
gis, būtų nuodėmė, nors laik
raštininkas, aprašęs minėtą su. 
sirinkimą, nieko dėtas —ko
kias žinias jis išgirdo, tokias ir 
parašė.

* LIEPOS 31 d. Chicagos 
amerikietiški dienraščiai kaip 
tam tikrą sensaciją paskelbė 
žinią apie mirtj vieno iš seniau
sių Chicagos lietuvių — Jurgio 
L esinsko, sulaukusio 108 m. 
amžiaus. Gimęs 1864.IV.23 Lie
tuvoje, 1904-05 m. dalyvavo ru
sų-japonų kare, gi 1908 m. at
bėgo l Ameriką ir visą amžių 
pragyveno šv. Kryžiaus liet.pa- 
rapijos ribose senųjų skerdyk
lų rajone. Savo laiku turėjo ta
verną, krautuvę, buvo veik
lus parapijoje. P alaidotas lie
tuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Maždaug tuo metu, kai gimė 
virš minėtas Jurgis Lesinskas 
laisvosios Amerikos krantus 
pasiekė vienas iš 1863 m. suki

A t A

ROMUALDUI KUPREVIČIUI
mirus, jo sūnų ANDRIŲ ir visus artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

M. ir A. Bankaičiai — Detroit 
A. ir H. Bankaičiai — Cleveland Senojo ir naujojo Jaunimo centro ansamblis Chicagoje n Jaunimo kongreso dienomis. Ansamblio 

viršų dominuoja M. K. Čiurlionio "Vizija“, mūran paversta architekto J. Muloko. Statybos darbus la
bai palankiomis sąlygomis atliko arch. J. Stankaus firma. Lietuvių Foto Archyvo nuotrauka

limo Lietuvoje narsesniųjų ko
votojų •- Dilinskas iš Sodei- 
kių. O istorija tokia: žinoma
sis muziejininkas St. Balzekas 
Jr. kartą lankė OakWood kapi
nes, esančias Chicagoje. Ten 
surado paminklą, kuriame ša
lia iškraipytos lietuviškos pa
vardės yra ir JraŠas: "The 
Great Banner Bearer of Lithu
ania". Balzekas susidomėjo, 
kas čia gali būti palaidotas, nes 
paminkle, tarp kitko, dar Įam
žinta ir karališka insignija. Se
nuose kapinių administracijos 
užrašuose, kur yra surašyti ne 
vieno mirusiųjų biografijos 
metmenys, apie Dilinską iš So - 
deikių užsimenama, kad kaip 
1863 m. sukilimo prieš rusus 
vienas išorganizaorių, sukili
mą pralaimint,buvopriverstas 
pabėgti t Ameriką. Saulaukęs 
72 m. amžiaus, mirė Chicago
je 1895 m. Saugumo ar kitais 
sumetimais pavardę buvo pakei 
tęs J Augustą Kenkei}. Jo žmo
na, kilusi iš karališkos gimi
nės, mirė 1881. m. Todėl ir pa 
minkle esanti {amžinta karališ
ka insignija. Kad susidomėję 
šiuo asmeniu atkreiptų gilesni 
dėmesį, pridedu ir kapo nuo
trauką, kuri priklauso St. Bai 
zekui, J r.

1863 m. sukilėlio Dilinsko-Kenkelio kapas Oak Wood kapinėse
Chicagoje. S. Balzeko, Jr. nuotrauka

* JONINIŲ dienos vakare bū ■ 
rys svečių buvo susirinkę pas 
Oną ir Joną Gradinskus žino
mą visuomenininkę Gradinskie. 
nę pasveikinti vardo dienos pro 
ga. RašantJ ypač nustebino dau
gybė visur bežaliuojančių lie
tuviškų mirtų. Kai paklausiau, 
kuriam tikslui tiek daug mirtų 
augina, O. Gradinskienė atsa
kė, kad ui bus jų dovana nau
jojo Jaunimo centro papuoši- 
muL Iškilmingas naujojo Jau
nimo centro atidarymas, kurio 
sutyba jau beveik visai bai
giama, {vyks sekmadienj, rug

sėjo 10 d. Iškilmės prasidės 
10 vaL r. pamaldomis. 10:45 
v.r. naująjį Jaunimo centrą 
atidarys L ietuvos gen. konsu
lė Chicagoje J. Daužvardienė. 
Po atidarymo iki 6 v.v. vyks 
naujųjų patalpų lankymas, 3 v. 
p.p. bus šventinamos atskiros 
patalpos: Dariaus ir Girėno 
lit. mokyklai. Pedagoginiam 
Lituanistikos Institutui, Čiur
lionio galerijai, Laisvės kovų 
ir liaudies meno muziejui. 
Skaityklai ir bibliotekai. Pa
saulio lietuvių archyvui. Muzi
kologijos archyvui. Valgyklai 
— užkandineL Tautiniams šo
kiams ir mankštai, LB Kultū
ros fondui. Atidarymo iškil
mės baigsis banketu, kuris pra 
sidės 6 v.v. JI ruošia O. Gra- 
dinskienė ir Norvilienė su ei
le talkininkų. Banketo metu bus 
pagerbti asmenys savo auko
mis prisidėję prie statybos. 
Jie gaus specialius atžymėji- 
mus. Taip pat bus pagerbti ir 
spaudos bei radijo žmonės, 
spaudoje bei radijo bangomis 
ryškinę naujo Jaunimo Cent
ro reikšmę, kvietę žmones ne
gailėti aukų statybai Beje, vie
no iš tų spaudos pirmūnų, sa
vo plunksna daug padėjusio sta
tybos direktoriui kun. J. Ku

biliui ir kitiems lietuviams 
jėzuums — a.a. rašyt. Albi
no Valentino — jaupenki metai 
kaip nebėra gyvųjų tarpe. Bū
tų gera, kad banketo metu bū
tų paskaitytas kuris linksmas 
jo reportažas. Gi originalius 
atžymėjimus stambesniesiems 
aukotojams paruoš dail. M, 
Stankūnienė. įdomu, kad vyks
tant naujųjų rūmų apžiūrėji
mui, tėvai jėzuitai svečius uip 
pat ir pavaišins, nes juk tie rū 
mai išaugo daugelio lietuvių 
bendromis aukomis.

•CHICAGOS lietuviuose gir. 

dėti gandų, kad š{ rudeni pas lie 
tuvius jėzuitus įvyksią pasi
keitimų. Esą, bus naujų veidų 
Jaunimo centro vadovybėje. 
Kiek man žinoma, kun. J. Kubi- 
lls, pastatęs naująjtJaunimo 
centrą — ilgąlaikl paminklą 
Chicagos lietuviams, kartu ei
damas ir vienuolyno viršinin
ko pareigas, yra pervargęs ir 
prašosi iškeliamas J rames
nę vietą — pvz. Montreal}. Da
bartinis Jaunimo centro direk
torius kun. J. Borevičius tiek 
susigyvenęs su ta {staiga ir lie
tuviais, kad jo netekimas būtų 
didelė skriauda. Nemanau, kad 
liet, jėzuitų vadovybė drįstų 
Jaunimo centro direktoriaus 
pareigose užkonservuoti jud
rųjį kun. A. KezJ» kai jo uip 
laukia po (vairias stovyklas iš 
sisklaidęs jaunimas ir begalė 
būtino filmavimo bei fotogra
favimo darbų ne tik Chicagoje, 
bet plačiojoje Amerikoje ir Ka
nadoje.

♦ LŽS cv mėnesinis posė
dis Įvyko rugpiūčio 1 d. Karai- 
čių vasarvietėje, Union Pier, 
Mich. pas ten atsotogaujantį 
LŽS cv iždininką J. Janušalt{. 
Posėdžio metu suredaguoti kvie 
timai J Bendruomenės, Radijo 
ir Spaudos dienas, {vyksunčias 
rūgėjo 15-17 d.d. Tabor Far- 
moje, Mich. Kvietimus gaus 
liet, laikraščių redaktoriai, ra 
dijo valandėlių vedėjai, taip pat 
LŽS nariai. LB kvietimus iš
siuntinės LB Tarybos nariams 
ir LB apyg. pirmininkams. Sa
vo keliu kvietimai bus išsiunti
nėti ir Lietuvos diplomatijos 
bei Įvairių veiksnių atstovams. 
Salia anksčiau jau skalbtos pro
gramos, B., S. bei R. dienose 
paskaitą tema "Mūsųspaudos 
Juka Lietuvai" ruošia V. Ras
tenis. P osėdžio metu plačiau 
aptarus spalio 1 d. Chicagoje 
ruošiamas rašyt. V. Alanto pa
gerbimas, 1 LŽS priimtos trys 
jaunos narės: Jūratė Reisgytė, 
Rasa Kubiliūtė (abi iš Australi
jos) ir Ramunė Sakalaitė(iš Ka
nados). Taip pat J s-gą narių 
priimtas "L ietuviai Televizi
joje" programos vedėjas To
lius Sluus, Praėjusiam posė
dyje 1 L ŽS-gą buvo priimu Da
nutė Vakarė, jėzuito leidžiamo 
ir sparčiai augančio žurnalo 
"Mūsų žinios" redaktorė. Ka
dangi rugpiūčio 5 d. energinga - 
sis laikraštininkas ir LŽS cv 
narys Jurgis Janušaitis šven
čia 60 m. amž. sukakti, posė
džiui pasibaigus prie vakarie
nės stalo, kun. J. Vaišniui u- 
rus žodeli, sugiedota Ilgiausių 
metų. A pie sukaktuvininką pla
čiau rašysiu ateinančios savai
tės skiltyje.

• Šarūnas Valiukėnas bai
gęs socialinius mokslus Chi
cagos u-te, priimtas į Illi- 
nois Kongreso respublikonų 
partijos atstovų štabą nuo
latiniu tarnautoju.

• Živilė Modestienė ir 
Elena Sikaraitė Illinois uni
versiteto Circle campus de
kano garbės studentų sąra
šuose yra atžymėtos su vi
sais ”A” pažygiais.

News Weeklyl
M ivn '.1

• News Weekly, Austra
lijoj išeinąs savaitraštis, 
(liepos 26) įdėjo nuotrau
ką ir aprašymą lietuvių de
monstracijos prieš sovietų 
tikinčiųjų persekiojimus ok. 
Lietuvoj. Rašoma, kad de
monstracijos įvyko Mel
bourne liepos 21, jose da
lyvavo apie 2,000 lietuvių.. 
Paskelbtas ir tuo reikalu 
priimtos rezoliucijos teks
tas.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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