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BREŽNEVAS BONNŪJ
Prašo talkos Sibiro išvystimui

Neseniai rašėme šioje 
vietoje, kad kanclerio 
Brandto Ostpolitik buvo 
nuvylusi vokiečius.Sovie
tai gavo ko norėjo, bet vo
kiečių laukiami 'mensh- 
liche Erleichterungen' li
ko viltimi. Faktinai sovie
tų politikos žinovai to ir 
tikėjosi. Jie skaičiavo, 
kad sovietai nenorės lai
kytis susitarimo dva
sios. Ne tik nenorės, bet 
ir negalės, nes plačiu 
mastu pravesti 'žmogiš
ki palengvinimai' suar
dys sovietinio režimo 
pagrindą. Ko realiai buvo 
galima tikėtis, yra tik iš
imtys iš bendrų taisyklių 
tam tikram vokiečių kil
mės asmenų skaičiui. Bu
vo nesunku sugalvoti ir 
santykių raidos scenari-

TRIUKŠMINGAS LB VIDURIU
VAKARU APYGARDOS
SUVAŽIAVIMAS ANTANAS JUODVALKIS

Suvažiavimas įvyko š. 
m. balandžio 1 d. Jauni
mo Centre, Chicagoje. Su
važiavimas pradėtas su 
45 min. pavėlavimu. 
Tvarkingieji atstovai ir 
vėl turėjo prarasti laiką 
dėl apsileidėlių.

Suvažiavimą atidarė 
apygardos pirm. Romual
das Kronas, trumpu žo
džiu pasveikinęs apylin
kių atstovus ir svečius. 
Invokaciją sukalbėjo kun. 
A. Kezys, S.J. Sveikino 
JAV LB Tarybos prezi
diumo pirm. V. Kaman- 
tas.

Susirinkimui pravesti 
pirm. R. Kronas pasiūlė 
tris asmenis: J. Ardį, A. 
Juškevičių ir P. Indrei- 
ką, o sekretoriauti Ja
nušką ir V. Sadauską. Su
sirinkimas pasiūlė savo 
taip pat tris asmenis. To 
kiu būdu įprezidiumą vi
so buvo pasiūlyti šeši as
menys (be sekretoriato). 
Kadangi nė vienas iš pa
siūlytųjų savo kandida
tūros neatsiėmė, tai te
ko statyti balsavimui. 
Taip pat balsavimo keliu 
buvo nuspręsta rinkti tri
jų asmenų prezidiumą.

Pusiau slaptu balsavi
mu buvo išrinkti: Br. Nai
nys, J. Ardys ir A. Juš
kevičius. Prezidiumo su
darymas užtruko visą 
valandą ir (skaičius pa
vėlavimą, nustojome 
dviejų valandų.

Pirmininkauti ėmėsi 
Br. Nainys ir prašė susi
rinkusiųjų kooperavimo. 
Prieš pradėdamas savo 
pareigas, pasikvietė įtal 
ką Tarybos prezidiumo 
sekretorių V. Kleizą kon
sultantu, mūsiškai ta
riant — advokatu (toliau 
taip ir vadinsiu). Tai bu
vo naujovė, kuri atsto
vams atsiėjo porą valan
dų ilgiau užtęsti susirin
kimą. Po kiekvieno iškel
to klausimo, advokatas 
aiškino kaip reikia jį 
svarstyti ar visai ne--

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

jų. Susitarimo praktiš
kas įgyvendinimas susi
lauks kliūčių. Kai padėtis 
atrodys visai beviltiška, 
kaip 'Deus ex machino' 
Bonnoje nusileis pats 
Breženvas ir bent dalis 
kliūčių bus pašalinta. Bet 
Brežnevas, atrodė, ne
norėjo laikytis tokio aiš
kaus plano. Pažadėta 
viešnagė Vakarų Vokie 
tijoje buvo atidėliojama, 
bei kai nusivylimas ir 
Ostpolitikos kritika pa
siekė aukščiausią laips
nį, Brežnevas pranešė, 
kad atvyksiąs į Vakarų 
Vokietiją gegužės 12 die 
ną. Jis pasišaukė pas sa
ve vokiečių ambasadorių 

svarstyti. Jei pripažino 
svarstytinu, tai susirin
kusieji turėjo balsuoti. 
Tokiu būdu, buvo sugaiš
ta ne viena valanda lai
ko. Tokią prabangą gali 
sau leisti parlamenta
rai, gauną už tai algas ir 
turį marias laiko, bet ne 
apylinkių atstovai, auko
ją lietuvybei savo laisva
laikius.

Registraciją vykdė: K. 
Povilaitis, A. Stakėnas, 
V. Kudirka ir J. Tijū
nas. Į nominacijų komisi
ją buvo pasiūlyti: J. Šla
jus, V. Račiūnas, S. Jaku- 
baitis, K. Čepaitis, J. 
Šiaučiūnas ir St. Ingau- 
nis, nors rinkimai ir ne
buvo darbotvarkėje nu
matyti.

Registruojantis, kiek
vienas atstovas, gavo dar 
botvarkę ir pirm. R. Kro 
no apyskaitinį praneši
mą. Pirmininkaujar.Kiam 
perskaičius darbotvar
kę, Cicero apyl. pirm, ir 
prezidiumo narys A. 
Juškevičius, pareiškė nu 
sistebėjimą, kad pasiū
lytoji suvažiavimui dar
botvarkė neatitinka prieš 
mėnesį apylinkėms pri
siųstai. Remiantis įstatų 
67 paragrafu, suvažiavi
mui turėjo būti pateikta 
ta darbotvarkė, kuri bu
vo išsiuntinėta apylin
kėms. Nežiūrint įsak
maus įstatų nurodymo, 
apyg. pirm. R. Kronas, 
suvažiavimui pasiūlė pa 
keistą darbotvarkę, net 
apie tai nepainformavęs. 
Čia ir advokataujantis 
Kleiza nieko negalėjo 
išpaišyti, bet vistiek pir 
mininkaujantis siūlė pri 
imti naująją darbotvar
kę. Po ilgokų pasisaky
mų, V. Kamantas pasiū
lė papildyti naująją dar
botvarkę nauju punktu: 
Apyg. valdybos ir Kon
trolės komisijos rinki
mų klausimas. Priėmus

(Nukelta į 2 psl.)

Maskvoje Ulrich Sahmir 
jam dvi valandas dėstė 
savo problemas ir norus.

Brežnevas, kuris ne
turi jokios valstybinės po
zicijos, nenori oficia
laus vizito. Jis norėtų pa
kartoti savo pasimatymą 
ir pasitarimus su Brand- 
tu pradėtus prieš pusant
rų metų Krimo,Oreandos 
vietovėje. Jis nenorėtų 
su Brandtu konferuoti Ba
varijoje, bet greičiau kur 
nors Rheino krašte.

Toje idiliškoje vietovė 
je, kurios vokiečiai da
bar ieško, Brežnevas 
Brandtui pakartos tą, ką 
sakė Sahmui. Sovietai 
nuoširdžiai nori taikos. 
Dar daugiau, jie nori ūkiš
ko bendravimo.

Abiejų kraštų preky
bos santykiai toli gražu, 
anot Brežnevo, neatitin
ka abiejų kraštų poten
cialui. Abi 'didžiosios 
tautos' — anot Brežne
vo — turėtų kartu išnau
doti Sibiro turtus, kurių 
užtektų bent 250 metų. 
Už vokiečių įnašą kapi
talais ir žiniomis sovie
tai atsilyginsią žaliavo
mis arba norėtų gauti to
kį kreditą, kokį gauna 
ūkiškai besivystą kraš
tai, būtent, palengvintom 
sąlygom. (Įdomu, kad vo
kiečių Spiegelio 'cover 
story' apie tuos Sibiro 
turtus buvo skeptiškes- 
nė, negu dabar amerikie
čių Time 'cover story').

Brežnevas atveš ir do
vanų. Jo vizito proga bus 
pasirašyta sutartis, vo
kiečių ' Lufthansai' lei
džianti pradėti skridi
mus per Sibirą į Toli
muosius Rytus. Be to, ir 
sutartys apie kultūrinįir 
techninį bendravimą. 
Tos sutartys iki šiol nebu
vo pasirašytos, nes so
vietai nenorėjo, kad įjas 
būtų įtrauktas ir Vakarų 
Berlynas. Dabar atrodo, 
kad sovietai su tuo su
tiks. Iš savo pusės Brand
to vyriausybė pasiūlys 
Bonnos seimui iki gegu
žės 12 dienos ratifikuoti 
'Grundvertrag' su Rytų 
Vokietija, kuria praktiš
kai pripažįstamas jos su
verenumas. Po to abu 
kraštai prašysis priima
mi į Jungtines Tautas. 
Kai tas bus padaryta, 
Brežnevas paspausiąs 
Rytų Vokietiją laikytis 
'žmogiškų palengvinimų' 
pažadų.

Sovietai davė suprasti 
kad jie padarys nuolaidų 
ir pasitarimuose Helsin
kyje dėl Europos saugu
mo konferencijos eigos 
ii’ rezultatų. Iki šiol jie 
priešinosi į konferenci
jos nutarimus įtraukti 
žmonių teisių ir tautų apsi
sprendimo principą, ku
rio pageidavo Bonna, da
bar jie sutinka šioje sri
tyje padaryti kompromi
sų. Žinia, tai bustikprin 
cipinis pareiškimas be 
praktiškų pasėkų.

Visa tai turėtų sudary
ti daugiau palankią atmos 
ferą praktiškiem ūkiš
kiem susitarimams.

Sol. Aldona Stempužienė, pirmą kartą 1959 m. atlikusiCarmen vaidmenį Chicagos Lietuvių Operoje, 
šiais metais grįžta Į Chicagos Lietuvių Operą ir dar kartą balandžio 29 ir gegužės 5 d. atliks Carmen 
— visų dainininkių išsvajotą vaidmenį. J. Garlos nuotrauka

ALDONA STEMPUŽIENĖ IŠSKIRTINA DAINININKĖ
Aldonai Stempužienei 

ryškesnis vokalinio ta
lento pripažinimas tenka 
1954 metais, kai ji Ohio 
valstijos dainininkų kon
kurse buvo paskelbta ge
riausiąją dainininke ir 
Chicagoland muzikos fes
tivalyje laimėjo pirmąją 
vietą ir aukso medalį 
kontraltų grupėje. Šių lai
mėjimų amerikiečiuose 
paskatinta, Aldona Stem
pužienė pradėjo rimtai 
ruoštis muzikinei karje
rai ir 1956 metais Cleve
lando miesto bibliotekos 
salėje dainavo savo pir
mąjį rečitalį.

Muzikinio darbo dvi
dešimties metų laikotar
pyje solistė paruošė pla
tų vokalinį repertuarą, 
kurio skalė apima liau
dies dainas, originalias 
kompozicijas, meno dai
nas ir operas; stilių at
žvilgiu jos repertuaras 
siekia baroką ir avangar
dinę muziką. Clevelando 
Plain Dealer kritikas 
Robert Finn, vertinda
mas solistės rečitalį, įvy
kusį 1967 m. Muzikos 
instituto salėje,pastebė
jo, kad AldonaStempužie
nė yra išskirtina daininin
kė dėl dviejų priežasčių. 
Pirma, jos repertuaro 
plati skalė, o antra — jos 
sugebėjimas atlikti tuos 
kūrinius išskirtinėje 
meninėje aukštumoje.

Solistės įnašas į lietu
vių muzikinį gyvenimą 
yra įvairus, šakotas ir 
įtaigus mūsų muzikinio 
gyvenimo tėkmei. Aldona 
Stempužienė ypatingai 
ryškiai iškyla kaip savi
ta ir subtyli lietuviškų 

dainų interpretatorė ir 
lietuvių kompozitorių mo
derniosios muzikos at- 
skleidėja. Šiame plote 
jos įnašas yra tikrai sva
rus.

Dariaus Lapinsko avan
gardinės kūrybos veika
lus Les Sept Solitudes, Ai
nių dainas ir Mergaitės 
dalią Aldona Stempužie
nė įdainavo plokštelėse, 
atliko koncertuose, dai
navo pagrindinius vaid
menis kompozitoriaus 
operose Lokys, Maras, 
dalyvavo De Paul uni
versiteto naujosios muzi 
kos koncertų serijose.

Jos dažnos gastrolės 
Pietų Amerikoje susi
laukė gražaus dėmesio, 
kuris išsakytas Medelli- 
no dienraščio Colom- 
biano kritiko Dr. D,Y. 
de Sucre straipsnyje: "Al
dona Stempužienė ... vi
suose kūriniuose pulsuo
ja savo balso grožiu, tech

SVEIKINAME
Visuotinąjį Šaulių Sąjungos atstovų 

suvažiavimą, įvykstantį 1973 metų balan
džio mėn. 14 ir 15 dienomis Detroite, 3009 
Tillman gatvėj, Lietuvių Namuose.

Linkime darbais ir svarbiais nutarimais 
sėkming-ų ir sodrių darbo dienų. Tegyvuoja 
nepartinė, bet didžiai patriotinė, kovose už 
Lietuvos laisvę užsigrūdinusi šaulija!

Valio! — suskridusiems šauliams at
stovams.

Vincas Tamošiūnas 
LŠST C. V. Pirmininkas 

Vladas Mingčla
LŠST C. V. Spaudos Informac.

Vadovas

nika, giliu emociniu po
jūčiu ir absoliučiu kūri
nių muzikiniu išgyveni
mu... Jos dainavimas sub 
tilus ir įtikinantis, ke
liąs nuoširdų ir atvirą 
susižavėjimą solistės 
prigimtu talentu. Jos 
tembras švarus, krišto
linis... Kiekviena gaida 
yra intymi jos sielos da
lis".

1959 metais Aldona 
Stempužienė pirmą kartą 
atliko Carmen vaidmenį 
Chicagos Lietuvių Ope
roje. Balandžio 29 ir ge
gužės 5 solistė sugrįžta 
į Chicagos Lietuvių Ope
rą dar kartą atlikti Car
men — visų dainininkių 
išsvajoto vaidmens. Po 
keturiolikos metų produk
tyvaus muzikinio gyveni
mo Aldona Stempužienė, 
be abejo, sugrįžta į Chi
cagos Lietuvių Operą 
kaip brandi lietuvių iš
eivijos menininkė.
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(Atkelta iš 1 psl.) 
darbotvarkę, buvo priei
ta prie jos vykdymo.

PRANEŠIMAI
Pirm. R. Kronas savo 

pranešimą pateikė raš
tu. Iš pranešimo aiškė
ja, kad Apyg. valdybos 
darbas buvo nelengvas. 
Valdybai vos pradėjus 
darbą, protesto ženklan, 
dėl valdybos sekreto
riaus V. Zalatoriaus už
imtos linijos bendradar
biavimo klausimu, pasi
traukė trys nariai: A.Ka
reiva, Z. Žiupsnys ir J. 
Žadeikis. Į valdybą buvo 
pakviesti kandidatai: G. 
Galva, D. Dundzilienė ir
K. Laukaitis. Persitvar
kydama valdyba, V. Za
latorių išstūmė iš sekre
toriaus pareigų, bet pali 
ko nariu. Rinktam valdy
bos nariui pačiam nepa
sitraukiant, tik suvažia
vimas gali pašalinti iš už- 
imamtų pareigų. Vėliau 
pasitraukė iš valdybos ir
G. Galva, o į jo vietą bu
vo pakviestas kandidatas 
K. Radvila. Iš originalios 
Apygardos valdybos yra 
likę trys: R. Kronas, F. 
Valinskas ir V. Zalato
rius.

Nežiūrint valdyboje vy
kusios krizės, darbas bu
vo stumiamas pirmyn ir 
stengtasi visur dalyvauti 
ir visiems pagelbėti. Siū
lo visus klausimus ar ki
lusius nesusipratimus 
pirmiausia spręsti vie
toje, bet neiti į viešumą, 
nes asmeniniai kontak
tai, daugiau pagelbsti, 
kaip laikraščių vedamie-

PACKAGE

JEI JŪS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĘ - DOVANĄ I LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETU SĄIUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

E\l'lli:SS & TRAVEL IliE.U’Y.
(Licensed by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, N. Y. 10019
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmų, paskyrimo vietų pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, moto
ciklams, šaldytuvams, televizijos imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms 
prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems giminėms. 
Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mū
sų skyriuje.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street__________________________ 435-1654
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street____________________  342-4240
• BROOKLVN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue___________________ 467-6465
• BUFFALO, N. Y. — 701 Fillmore Avenue________L________________ 895-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue _______________________ 486-2818
• CHICAGO, ILL. — 1855 West 47 Street____________________________ 376-6755
• CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 St. ______________ _____ ...925-2787
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenihvorth Avenue _____________________771-0696
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue ____________________ 365-6780
• FARMINGDALE, N. J. — Freesvood Acres, Rt. 9 ...’.________________ 363-0494
• "HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue________________ 365-6740
• HARTFOĖD, CONN. — 122-126 Hillside Avenue_____ _______________ 249-6216
• LOS ANGELES, CALIF. - 159 So. Vermont Avenue________________ 385-6550
• NEVVARK, N. J. — 378 Market Street_____________________________ 642-2452
• NEW YORK, N. Y. — 78 Second Avenue __________________________ 674-1540
• NEW YORK. N. Y. — 141 Second Avenue__________________ ,______ 475-7430
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue ____________________ 769-4507
• RAIIWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue__________  381-8§00
• SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitekead Avenue______________________ 257-6320
• SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street___ „--------------------- 475-9746
• TRENTON, N. J. — 1152— Deutz Avenue ---------------  392-0306
• UTICA, N. Y. — 963 Bleecker Street........ . ...........  ..732-7476

•••
ji ar šmeižikiški rašiniai 
spaudoje.

Švietimo reikalų vado
vas K. Laukaitis prane
šė, kad tik lapkričio mėn. 
perėmęs šias pareigas ir 
dar nėra pakankamai su
sipažinęs su švietimo 
problemomis (atrodo, 
kad pusmečio laiko paka
ko įsitraukti į darbą!). 
Apygardoje veikia 11 že
mesniųjų ir 4 aukštes
nės mokyklos, 2 vaikų 
darželiai ir Pedagoginis 
Lituanistikos Institutas.

Švietimo k-jos pirm. 
J. Plačas painformavo 
apie lituanistinių mokyk
lų bėdas, nuotaikas, 
drausmę ir kt. Daugelyje 
vietų pradeda trūkti auk
lėtojų, nes vyresnieji bai
gia pasenti ir traukiasi į 
pensiją, o jaunesnieji ne 
siveržia užimti jų vie
tas. Mokinių drausmė 
yra labai menka. Daugu
ma mokinių ateina iš vie
šųjų mokyklų, kuriose vy
rauja liberalistinė dva
sia ir drausmė yra pakri
kusi, tad ir lituanistinė
se klasėse tokius su
drausminti yra nelengva.

Trumpą pranešimą pa
darė ir ižd. F. Valinskas. 
Renginiai nedavė pelno, 
tad ir lituanistinių mokyk
lų rėmimas buvo silpnas.

B. Vindašiūtė,_tautinių 
šokių ratelio SŪKURYS 
vadovė pranešė, kad šo
kių ratelis veikia, bet ne
pavyko jo išplėsti į visą 
ansamblį.

Šv. Kazimiero ^lietuvių 
kapinių komiteto pirm. 
A. Regis painformavo, 
kad jų darbas ir pastan-

Aviacijos majorą J. Garolj prisiminus (2)
Atlikus 20 skridimų su ins

truktoriumi, matėm, kad jis jau 
ruošia mus savistoviam skridi
mui. Kiek prisimenu šitam buvo 
numatytas spalio mėnesio pas
kutinis sekmadienis, nes po ry
tinio skraidymo pamokos, liepė 
mechanikui Požėrai paruošti 
smėlio maišą. Deja, pati gamta 
buvo prieš mus. Rytas, nors ir 
šaltokas, bet ramus, o kai po 
pietų rinkomės į aerodromą, jau 
gerokai šalo ir pūtė stiprus šiau
rys ir šiaurės horizonte matėsi 
debesų kalnai. Nežiūrint šito, at
vyko J. Garelis ir liepė lėktuvą 
išvežti iš angaro. Kaip visada, 
vis man teko skristi pirmam. Pa - 
kylame su J. Gareliu ir pajunta
me ką reiškia šiaurys vėjas. 
Lėktuvas vos juda prieš vėją, o 
blaškymas, tik spėk dirbti su 
vairais. Apskrendu aerodromą 
ir nutupiu. Garelis liepia vai
ruoti prie angaro ir lėktuvą 
Įtempti Į jį, nes vėjas per stip
rus. Kai iš aerodromo leido
mės Į Kauno senamiestį, dan
gus niaukėsi ir pradėjo skrai
dyti pirmos snaigės. Skraidy
mas šiais metais buvo baigtas 
ir mūsų mokymas atidėtas iki 
ateinančio pavasario. Aš buvau

gos atsimuša į klebonų ir 
mūsų vyskupo priešišku
mą. Laidotis dabar gali
ma pagarbiai ir be pagar 
bos. Tiesiog skaudu yra, 
kad kovotojai už pagarbų 
laidojimą, jiems mirus, 
vaikų laidojami su kab
liais, nes taip pigiau ir 
greičiau. Ir toliau deda
mos pastangos išlaikyti 
kapines lietuviškas ir iš
sikovoti lygias teises už 
pagarbų laidojimą.

Kontroles komisijos 
aktą perskaitė K. Doč
kus.

(Bus daugiau)

Tel. 1212) 581-6590 
(212) 581-7729

J. NARBUTAS

padaręs 29 skridimus, kiti, maž
daug, tiek pat.

1930 metais skraidymo pamo
kas pradėjome apie gegužės mė
nesio vidurį. Mes galvojome, tur 
būt ir Garolis manė, kad po še
šių mėnesių pertraukos, skrai
dymas bus pradėtas beveik kaip 
iš naujo. Tačiau mūsų buvo ap
sirikta. Kiekvienas beveik sa
vistoviai ir kilome ir ore lėktu
vą valdėm, tik truputį buvo ne
lygus pirmas nusileidimas. 
Taip, kad padarius dar po de- 
setką skridimų, jau visai lais
vai valdėme lėktuvą. Dienos jau 
buvo ilgos, tad, kai instrukto
rius nebūdavo užimtas, net ir po 
pietų rinkdavomės Į aerodromą 
ir greitinom mūsų apmokymą.

Atėjo birželio 2 d. Tai buvo 
sekmadienis. Visi iš ryto atli
kome po du skridimus ir kada 
su lėktuvu grįžome prie anga
ro, J, Garolis liepė Požėrai pa
ruošti smėlio maišą,o mums vi
siems eiti Į namus ir gerai pa
ilsėti, o trečią valandą vėl bū
ti aerodrome. Visi šitą pava
sarį buvome padarę po 14 skri
dimų su instruktoriumi.

Kai po pietų susirinkome ae- 
rodroman, jau radome nemažą 
būrį aero klubo narių su pačiu 
klubo pirm. prof. Žemaičiu. Iš- 
tempėm lėktuvą iš angaro. Ga
rolis liepia Į instruktoriaus sė
dynę įkelti smėlio maišą ir ji 
gerai pritvirtinti, kad jis nenu
siristų ant vairų. Kai viskas 
atlikta, mes visi keturi susto
ję prie lėktuvo žiūrime į J. Ga
relį, jis gi, apžvelgia mus vi
sus ir jo akys sustoja ties ma
nimi. Kodėl ties manimi? Ar 
kad buvom abu kaimynai aukš
taičiai, ar kad buvau karo avia
cijos štabo civilis tarnautojas, 
ar kad, geriausiai skraidžiau? 
Gal šitas paskutinis motyvas ir 
nulėmė, kad jis kelias sekundes 
patylėjęs, liepė man skristi sa
vistoviai. Pasidarė truputį šil
ta ir kada dėjausi šalmą ir aki
nius, jutau kad raustu. Visų 
žvilgsnių sekamas, lipu Į lėktu
vą, prisirišu, išmėginu motorą 
ir radęs, kad viskas tvarkoje, 
liepiu Požėrai ištraukti kala
dėles iš po lėktuvo ratų ir vai
ruoju į starto vietą, beveik ki
tame aerodromo gale, nes rei
kia kilti tiesiai į Kauno sena
miestį. Duodu pilną gazą ir kai 
praskrendu pasilikusius žemė
je, matau kai jie mojuoja ran
komis. Didinu aukštį, taip, kad 
ant Kauno prieplaukos jau da
rau posūkį Į kairę. Kaip tik tuo 
metu į prieplauką buvo atplau
kęs garlaivis ir prieplauka pil
na žmonių, kurie užvertę galvas 
Į viršų žiūri į lėktuvą. Nemuno 
- Neries santakoje užbaigiu po
sūkį ir vakariniu aerodromo pa 
kraščiu skrendu "Maisto" fabri
ko kryptimi. Čia apsisuku ir 
švelniai nutūpiu aerodromo vi
duryje. Nutūpus matau kaip J. 
Garolis duoda ženklą kad vėl 
kilčiau, šiuo kartu aš jau pilnas 
pasitikėjimo savimi, nes savo 
sparnus jau išbandžiauirmatau, 
kad aš jau moku juos valdyti. 
Kai nutūpiu, atvairuoju prie pa 
silikusių ir išlipu. Pirmas pa
sveikina mane kpt. J. Garolis, o 
po to visi likusieji ir palinki sėk
mės. Po manęs savistoviai iš
skrenda L. Perednius. Rytojaus 
dieną po pietų savistoviai išskri
do V. Civinskas ir T. Zauka.

Po šito prasidėjo intensyvus 
ruošimasis egzaminams. Mat, 
dabar nebeužteko atvesti lėktu
vą iki aerodromo ir tik čia nu
ėmus gazą tūpti. Reikėjo kilti 
kuo aukščiau, iki 1000 metrų ir 
virš aerodromo nuėmus gazą,da
rant posūkius nuplaniruoti ir nu
tūpti aerodrome. Mat, šitokie 
nutūpimai buvo egzaminų pro
gramoje. Išmokom ir tai ir ne 
vienas nesuklupęs išlaikėme eg
zaminus.
1930 m. birželio mėn, 28 d. bu

vo suruoštos mums išleistuvės. 
Po pietų į aerodromą rinkosi 
aukštoji karo aviacijos vadovy
bė, aero klubo vadovybė ir na
riai. Atvyko ir valstybės prezi
dentas A. Smetona. Čia, svečių 
akivaizdoje kiekvienas iš mūsų 
padarėme po vieną skridimą ir 
po to išsirikiavom prie lėktuvo. 
Prof. Z. Žemaitis perskaitė ak
tą apie suteikimą mums civili
nių lakūnų vardo. Valstybės pre 
zidentas A. Smetona įteikė spe
cialiai mums atspausdintus 
lakūnų diplomus su jo paties pa
rašu ir pasveikinęs palinkėjo 
mums sėkmės. Po šių išleistuvių 

aero klubas tą vasarą J. Garelio 
priežiūroje, leido nemokamai 
mums atlikti po tris savistovius 
skridimus.

Paskutinis _ skridimas buvo 
rugpiūčio mėn. pabaigoje. Aš bu
vau nuskridęs iki Raudondvario 
iT kai grįžęs leidausi Kauno ae
rodrome, net nepagalvojau, kad 
tai bus mano kartu ir paskutinis 
kaip civilinio lakūno skridimas. 
Po šito skridimo ir kpt. Garolis 
atsisveikino su mūsų ketveriuke 
nes jis, kaip pirmas skraidymo 
instruktorius, savo darbą buvo 
atlikęs. Kai atlikau karinę prie
volę kariūnu - aspirantu, tekda
vo J. Garolį matyti ir susitikti 
aerodrome ar aviacijos rajone, 
bet nebe bendradarbiauti, nes ta
da aš turėjau jau kitus instruk
torius (kpt. Kraucevičių, kpt. 
Jankauską, o pakartojime kpt, 
Cemarką). Po to, keletą metų 
virš Kauno, įvairiomis progomis 
skraidydavo malūnsparnis. Ži
nojau, kad juo skrenda buvęs ma^ 
no pirmas skraidymo instrukto
rius aviacijos majoras Jeroni
mas Garolis.

PUIKIAUSIA DOVANA JŪSŲ GIMINĖMS 
LIETUVOJE ir USSR

Naujausias FURGON (STATION WAG0N) 
modelis VAZ-2102-60 MP—5 vietos—5 durys.

Kų tik gavome labai ribotų
STATION W A G O N 

kontingentų ir siūlome juos savo klijentams
— Pirmas atėjęs — Pirmas aptarnaujamas tvarka — 

po $3,881.25.
Šis modelis yra Lietuvoje ir USSR labiausias pagei
daujamas automobilis šeimos kelionėms, išvykoms 

stovyklauti, apsipirkti ir t.t.

Gaunami tik TIESIOG iš vienintelės 
V/O VNESHPOSYLTORG’o įgaliotos firmos 

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVĖ. (tarp 27 ir 28-tos g-vės) 

NEW YORK, N. Y. 10001
(212) 685-4537

SKUBĖKITE UŽSAKYMAIS KOL 
NEIŠDUOTAS KONTINGENTAS.

JOURNEYMEN 
TOOLMAKERS 

(JIG AND FIXTURE)
EXPERIENCED WELDING EŲUIPMENT RE
PAIRMEN AND INSPECTORS — LAYOUT AND 
SAMPLE CHECK.

APPLY: EMPLOYMENT OFFICE
965 CLAIRPOINTE 

JEFFERSON ASSEMBLY PLANT 
DETROIT, MICH.

CHRYSLERVjSt CORPORATION

An Eąual Opportunity Employer
(26-301

FAIRBURN, GA. PLANT OF 
OWENS-CORNING FIBERGLAS!

HAS CAREER OPPORTUNITIES AVAILABLE IN 

PRODUCTION and MAITENANCE 
For Intervieui Appointment 

CALL 404-964-9811
ovvens/cormng

FIBERGLAS
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER 

(28-31)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6815 SO. VVESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

WANTED JOURNEYMEN 
or 

IST CLASS SKILLED 
AUTOMATIC SCREW MACHINE 

OPERATORS 
and 

SĖT UP MEN 
Experienced necessary in conomatics. 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance.

Night shift.
Long term job. Excellent vvorking 

conditions.
AIRCRAFT CERTIF1ED 

14233 E. 9 Mile 
Warren, Mich.

(23-29)

MAINTENANCE 
MECHANICS 

PIPE FITTERS 
INDUSTRIAL 

ELECTRICIANS 
Expanding float glass plant in a 
rural community just southwest of 
Detroit seeks experienced general 
maintenance personnel, pipe fitters, 
and electricians. We offer long term, 
steady employment and excellent 
working conditions, providing career 
opportunities in addition to a compe- 
titive salary and benefit programs, a 
generous stock purchase plan and 
unique bonus program are provided. 
Other unique features include: All 
employees on salary, no time clock 
status, and a non-union friendly 
atmosphere.
For additional information call or 
Write:

CEORGE TREGLOWN, 

GUARDIAN INDUSTRIES, 
14600 ROM1NE ROAD 

CARLETON, MICHIGAN 48117 
TELEPHONE (I) 313-654-6264 

(26-3.2)
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ROMAS KALANTA

ROMAS KALANTA
(1953 m. kovo — 1972 m. gegužės 14 d.)

Kai 1972 m. gęgužės 
14 dienos vidudienyje Kau
no miesto sode liepsnose 
skęstantį Romą Kalantą 
gailestingas praeivis ban
dė gelbėti nuo neišven
giamos mirties, jis gynė
si ir šaukė: "Aš mirš
tu dėl Lietuvos laisvės" 
Taigi, Romas, apsipilda
mas benzinu ir padeg
damas save, turėjo visai 
aiškų tikslą: žūti ugnyje, 
kad atkreiptų pasaulio dė
mesį į Lietuvos pavergi
mą. Jo didžioji, gyvybės 
auka nebuvo veltui: jo 
pavyzdžiu bandė pasekti 
kiti, o tūkstančiai jau
nuolių išdrįso išeiti įgat- 
ves ir viešai sušukti: 
"Laisvės Lietuvai", gi ži
nios apie šiuos Kauno įvy
kius plačiai nuskambėjo 
per visą pasaulį ir vi
siems priminė tebesitę
siančią sovietinę Lietu
vos okupaciją.

Romas Kalanta, gimęs 
1953 m., gyveno su tėvais 
Kaune, Viliampolėje, die
nomis dirbo, vakarais 
lankė vidurinės mokyk
los vienuoliktąją klasę. 
Nors ir priklausė kom- 
jaunimui, bet mokykloje 
nevengė pasiginčyti su 
mokytojais Lietuvos is
torijos, marksizmo ir 
ateizmo klausimais. Mė
go vargonų muziką, lan
kydavosi katedroje, pieš
davo kryžius ir koplyt
stulpius. Savo didžiajam 
žygiui Romas rengėsi są
moningai.

Kai tik Romas Kalan
ta iš miesto sodo buvo nu
vežtas į ligoninę, kur po 
12 valandų mirė, nerimas 
apėmė Kauną. Būriai kau
niečių rinkosi į miesto so 
dą, nešė gėles į Romo su 

sideginimo vietą. iMinios 
lankė jo karstą Panerių 
gatvėje, Viliampolėje, 
kur jis buvo pašarvotas 
jo tėvų namuose.

Gegužės 18 d. milicija 
karstą su palaikais slap
ta dviem valandom anks
čiau, nei buvo skelbta, iš 
vežė ir palaidojo Ramai- 
nių kapinėse, nes bijojo, 
kad laike laidotuvių neį
vyktų demonstracijų. Ta
čiau tai įtampą dar padi
dino. Minios žmonių žy
giavo iš Viliampolės, kur 
buvo susirinkę laidotu
vėms, ir iš kitur, į mies
to sodą. Čia keletas jau
nuolių miniai kalbėjo 
apie Kalantos mirties 
prasmę ir Lietuvos lais
vę. Eisenose ir sodely
je skambėjo šūkiai: "Ro
mas žuvo dėl Lietuvos 
laisvės", "Laisvės Lie
tuvai" ir kiti. Milicija ne
pajėgė minios išsklaidy
ti, nors naudojo jėgą. De
monstracijos užsitęsė 
iki vėlyvos nakties. Yra 
žinių, kad miniai susirin
kus ties Įgulos bažnyčia, 
jos bokšte buvo iškelta 
Lietuvos trispalve, o gat 
vėj nuskambėjo tautos 
himnas. Sekančią, gegu
žės 19 d., vėl gatves už
pildė tūkstantinė jaunimo 
minia. Buvo atvykusių iš 
Latvijos, Estijos ir ki
tur. Ir tik atvykus gau
siems kariuomenės dali
niams, demonstracijos 
buvo užslopintos. Gatvė
se ėjo didelės muštynės 
su milicija ir kariuome
ne. Buvo suimta per 200 
demonstrantų, buvo daug 
sunkiai sužeistų. 1972 m. 
rugsėjo 25 — spalio 3 d. 
septynis suimtuosius jau
nuolius (17 - 25 m.) de-

DR. VACLOVAS PAPROCKAS

GAUSU RETORIKOS, BET STOKA LOGIKOS
Pastaruoju metu Laiš

kuose Lietuviams buvo 
įmantriai parašyti keli 
J. Vaišnio, S.J. pareiški
mai, išpuošti skambia re 
torika ir skurdžia logika. 
Kadangi mūsų spauda, iš 
skyrus Dirvą, praleido 
juos patylomis, — nu
sprendžiau viešai tėvo 
jėzuito samprotavimus 
panagrinėti.

Pradėsiu nuo vedamo
jo: "... jeigu neišmoksi
me toleruoti kito nuomo
nės..." (1 psl. - 73).

Kaip tai? Besąlygiš
kai toleruoti bet kurią, 
kad ir mūsų kraštui, tau
tai, išeivijai, lietuviškai 
šeimai žalingą nuomo
nę?! Be atodairos ir 
rezervų?!

Tolerancijai yra riba 
ir saikas. Taurė toleruo
ja tiktai tam tikrą kiekį 
pilamų nuodų ar nekta 
ro. įMūras toleruoja tik 
tam tikros rūšies tam 
tikro pajėgumo garsus. 
Vytauto Didžiojo Uni
versiteto didieji rūmai 
skilo todėl, kad netolera
vo gatvės bildesio. Štai, 
kovo pradžioje plyšo per 
pusę Bailey's Cross- 
roads, Va. dvidešimt ke- 
turiu aukštų pastatas. 
Atsisakyta nuo darbinin
kams gelbėti malūnspar
nių, nes prisibijota, kad 
mūras netoleruos sukel
to triukšmo ir subyrės. 
Organizmas toleruoja tik
tai ribotą kiekį vandens, 
kuris būtinas gyvybei pa
laikyti. Persotintas van
deniu kūnas visomis prie
monėmis bando jį paša
linti ir jeigu nepasiseka 
— žmogus miršta nuo ap
sinuodijimo vandeniu.

Tolerancija yra skam
bi, žavi ir kartu vedanti 
į ideologinius klystkelius 
sąvoka. Išeivijoje ją ypa
tingai yra pamėgę "til
tų statytojai" ir Krem
liaus įgaliotiniai. Jie 
džiaugasi, kad kai kurių 
išeivių smegenys tole
ruoja Hamiltone, Kanado
je mūsų trispalvės išnie
kinimą. Jiems patinka, 
kad Cicero LB metinia
me susirinkime neatsi
rado nė vieno, kuris bū
tų pašalinęs Zalatorienę 
iš salės už pasityčiojimą 
iš Lietuvos himno. Jie 
šaiposi iš dievobaimingų 
tėvų, kurių dievobaimin
gos dukros, nuvykusios į 
Rumšiškių komunistinę 
pionierių stovyklą, buvo 
globojamos ne Nukryžiuo - 
tojo, ne Šiluvos Sven- 

monstrantus Vilniaus 
teismas nubaudė nuo 1- 
rių iki 3-jų metų kalėji
mo bausmėmis. Kiek vė
liau, vieną nubaudė 10- 
čiai metų.

Pavergtos lietuvių tau
tos laisvės troškimas 
prasiveržė tragiška, bet 
ir heroiška, Romo Kalan 
tos gyvybės auka ir po to 
išsiskleidė masinių de
monstracijų forma. Oku
pantų pastangos suniekin
ti Kalantą ir patriotinių 
demonstracių dalyvius, 
nieko neįtikino.

Romas Kalanta, savo 
heroišku žygiu atsisto
jo greta pilėnų gynėjų, 
pirmųjų savanorių ir ne
pamirštamų partizanų. Jo 
vardas liks Lietuvos is
torijoj visiems laikams, 
kaip aukščiausio pasiau
kojimo tėvynei skaidrus 
pavyzdys. (ELTA) 

čiausios Mergelės, bet 
nekaltų žmonių krauju su
mirkyto raudono skar
malo. Štai kaip kartais 
atrodo tolerancija!

Tėvo jėzuito vedama
sis baigiamas gražby
lyste: "... tepasidaro mū 
sų spauda vienybės, jun
gimo, o ne skaldymo prie 
monė". Jeigu savo žo
džius J. Vaišnys, S.J.tai
kytų ir sau, tai turėtų su
tikti, kad jis pats tų žo
džių nevykdo, nes jo skel
biamos mintys tarnauja 
ne vienybei, o skaldymui. 
Skaldymui bendro išeivi
jos nusistatymo ir kovos 
prieš Lietuvos pavergi
mą, prieš Lietuvos okupa
ciją. ***

įsiskaityti į J. Vaišnio
S.J. nuomones mane pa
skatino dabartinis "Medi
cinos" redaktorius dr. H. 
Armanas. Jisai sekda
mas Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos pirmininko pė
domis, užsispyrusiai ven
gia "Medicinoje" minėti 
okupuotos Lietuvos var
do. Kolega Armanas man 
atsiuntė L.L. sausio nu
merį, lydimą laiško: 
"Mielas Vaclovai, pri
dedu Laiškų Lietuviams 
paskutinį leidinį. Ati
džiai be pykčio ir asme
niško jausmingumo per 
skaityk atgarsių sky
riaus 35 ir 36 puslapius. 
Aš savo komentarų ne
dėsiu, juos rasi Juozo 
Vaišnio lūpose. Jis yra 
Lietuvių Žurnalistų S- 
gos pirmininkas, Laiškų 
Lietuviams redaktorius, 
visiems žinomas didelis 
Lietuvos mylėtojas, pat
riotas ir garbingas jos 
sūnus ir garbingas narys 
lietuvių bendruomenės 
šiame krašte".

Atidžiai kelis kartus 
perskaičiau "be pykčio 
ir asmeniškumo" Juozo 
Vaišnio, S.J. nudailintus 
iškraipytais faktais išve
džiojimus ir dar labiau 
įsitikinau, kad L. 1. redak
torius, nenorėdamas da
bartinę Lietuvos padėtį 
vadinti tikruoju vardu, 
pataikauja ne Kudirkai, 
ne Basanavičiui, ne Tu
mui - Vaižgantui, ne ki
tiems mūsų krašto atgi
mimo pranašams bei pat
riarchams, bet okupan
tui - rusui.

"Nejaugi mes tokios 
trumpos atminties, kad 
nuolat sau turime primin
ti', kad Lietuva okupuota? 
klausia redaktorius J. 
Vaišnys, S.J. Sutikime, 
kad tėvas jėzuitas yra tei
sus. Tarkime, kad nėra 
reikalo pakartotinai pri
minti, jog Lietuva yra ru
so pavergta, tąsyk susi
duriame su autoriaus 
prieštaravimais sau pa
čiam. Tokiu atveju ne
tenka Bažnyčią vadinti 
šventąja ir dargi mūsų 
motina ("Šventoji moti
na Bažnyčia..." L.I. 327 
psl. - 72), arba primig- 
tinai kartoti, kad komuni
ja yra šventoji (L.I. Nr. 
7-72). "Nejaugi mes esa
me tokios trumpos at
minties" — redaktoriaus 
žodžiais tariant, — kad 
mums nuolat reikia pri
minti, jog Bažnyčia yra 
šventoji ir dargi mūsų 
motina, arba, kad Dievo 
namuose dalinama komu
nija yra šventa? Po vi
so to keistai skamba pa
ties J. Vaišnio, S.J. tik 
viename puslapyje net
gi tris kartus pasikar

toją priminimai, kad ji
sai priklauso Societas Je 
su ordinui. (L.I. Nr. 7- 
72).

"Aš nepripažįstu — sa 
ko J. Vaišnys, S.J. — nei 
jos tarybiškumo, nei so- 
vietiškumo, nei okupaci
jos, todėl ji man buvo, 
yra ir bus Lietuva. Ta pa
ti Lietuva, kurioje aš gi
miau ir augau. Ta pati 
Lietuva, kurią Mindau
gas sujungė .... ta pati, 
kuri galėjo pasidžiaugti 
per dvidešimt metų ne
priklausomybe..." Tai so
fizmas!

Nei Mindaugo laikų Lie
tuva nebuvo tapati,kokią 
ją matėme jos pačiu gra
žiausiu žydėjimo metu — 
nepriklausomybės laiko
tarpyje. Nei, juo labiau, 
ji nėra ta pati dabar, kai 
rusas, padedamas krūve
lės kvislingų, iš pagrindų 
pakeitė jos veidą ir re
tušuoja jos tautinį atspal
vį.

(Bus daugiau)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

, gfr (e< tto
• VLIKas paskelbė Kalantos savaitę gegužės vidury -- tesie 

mums visiems svarbi data jautriau pasvarstyti: kaip skaudi sovie
tinė priespauda mūsų broliams tėvynėje, kad net jaunuoliai ryžu
si mirti su šūkiu "laisvės Lieuvail"; kaiptenpatriotiškas yra lie
tuviškas atžalynas, nesilenkiąs tusų vergystei; ko pavergta tėvynė 
laukia iš mūsų, kurie laisvės pusėje gyvendami tikrai galime 
daug atlikti; kokios yra mūsų pareigos politikos ir kultūros sri
tyse; kaip mums po Kalantos ir kitų panašių žygių pridera žiūrė
ti į Lietuvos okupantą? O Kalantos paveikslą tikrai visi įsigyki- 
me ir laikykime prieš akis, kad nė valandėlei neužmirštume rei
kalo visom jėgom siekti Lietuvai laisvės!

• Encyclopedia Lituanica, doleriui žymiai smunkant ir visų 
dalykų kainoms kylant, yra priversu pakelti kainą už tomą lig 
$20. Tačiau ligi gegužės 1 d. dar galioja senoji kaina — penkio
lika dol. Todėl pasinaudokime ta pigia kaina ir nedelsdami už
sisakykime, kad progai esant galėtume įteikti kultūringą ir neį
kainojamos turinio vertės dovaną savo vaikams, krikštavaikiams 
ar šiaip pažįstamam jaunimui, bičiuliams amerikiečiams, vieti
niam universitetui arba bibliotekai ir kt. Iš viso mums svetur, taip 
toli nuo savo žemės, turėti savą enciklopediją anglų kalba, t.y. vi
są pasaulį pasiekiančią ir plačiai mflsųtautą garsinančią, — didelė 
garbė ir aukštos kultūros pasididžiavimas. Jokiu būdu nepraleis- 
kimė progos įsigyti ir kam. nors dovanoti. Estas profesorius L 
Ivask Baltistikos studijų suėjime pareiškė, kad tai visoje baltis
tikoje nepralenkiamas žinių šaltinis, kad tai nuostabus mūsų tau
tinis laimėjimas.

• Okupantas Lietuvoje stengiasi mūsų gražius papročius su
naikinti ar bent iškreipti, panaudoti saviem tikslams. Jau eilė 
metų, kai kuriami "nauji papročiai krikštynoms ir vedyboms", 
bet gana sunkiai vyksta, kad net partijos nariai paslapčiom tuo
kiasi bažnyčiose arba vaikus nuneša kunigui pakrikštyti. O vi
liojant į "naujas tradicijas" siūlomos įvairios paslaugos, teikia
mos pagyros ir net konkrečios dovanos.

Pastaruoju laiku jau okupantas ypatingiau atkreipė akį ir į 
šermenis - laidotuves: ima uoliai "globoti". Jei kas sutinka lai
doti be bažnytinių apeigų, tai teikiamos ne tik transporto priemo
nės be jokių kliūčių, bet ir daugiau žmonių paleidžiama nuo darbo, 
kad iškilmingiau palydėtų. Apie tokias iškilmes mums rašo iš Lie
tuvos: girdi, atsiunčiama speciali, tam tikslui išpuošta mašina iš 
rajono centro, daug puikių gėlių, vainikai visi panašūs lyg valdiš
ki (anksčiau kaimiečiai pindavo iŠ savo darželio žalumynų}, paly
doje dailiai išsipuošę valdžios atstovai, groja orkestras, viskas 
išeina taip gražiai ir linksmai, lyg koks festivalis, tik šokių trūks
ta...

• Mūsų jaunimas turi daug, darbingos energijos ir gerų norų, 
tik ne visada mokame tai palenkti tinkama linkme -- patys kalti. 
O jie Čiumpa kiekvieną naują masalą,koks pasitaiko iš šalies. Jie 
nemėgsta ilgai galvoti, o gaudyte gaudo momento naujybes. Pvz., 
tie iš kažkur vis naujai atplūstantys keisti šokiai, aštri muzika, 
vulgarūs "šlageriai", plaukais aptekimas, lopuoti drabužiai. Jei 
visuomenės vadovai mokėtų tuos jaunimo polinkius naujybėms pa
kreipti teigiama vaga -- būtų abiem pusėm nauda. Štai, Velykų lais
valaikiu Amerikos paaugliai įpratę kur nors dideliais būriais susi
bėgti ir triukšmingai pasiausti. Kur jie tokį sąskrydį ruošia. Vie
tos policija iš anksto su nerimu laukia tų svečių...Kartais pasitai
ko ir visai skaudžių išdaigų. Ypač kad dabar visur drauge eina ir 
narkotikų vartojimas. Mūsų atžalynas — irgi Amerikos jaunimo da
lis, tad ir jie neišvengia bendros madingos psichozės. O perjatmi, 
kad patys pajėgtų atsilaikyti. Todėl pageidautina, kad šiamvelyki- 
niam laisvalaikiui pas mus būtų platesniu mastu suruošiami koki 
patrauklūs, bet prasmingi užsiėmimai jaunimui, kur jie išlietųener- 
giją ne taip palaidai,onaudingai.betuščioeikvojimosi ir be eksce
sų. Labai pritiktų mūsų sportiniams sambūriams ir jų vadovams 
šį pavasario liepsnos momentą kaip nors tikslingiau (forminti. Kas
met sukviestini tam tikri susibūrimai su programom, varžybom, ir 
t.t. Juk gerai žinome, kad Didžioji Savaitė tikrai nevisus mūsų 
jaunuolius palenkia religinei drausmei ir valingai meditacijai, tad 
verta panaudoti ir kitus būdus, kad savasis atžalynas nenuklystų 
paskui amerikoniškus vėjagalvtus ypačiai šiuo gražiausiu gamtos 
pražydėjimo metu.

EXPERIENCED 
ELECTRICIAN 

TROUBLE SHOOTING AND PLANT 
MAINTENANCE 

TOOL and DIE 
REPAIRMEN 

FOR TRIM DIES 

WELDER
FOR PRESSURE PIPE AND 

GENERAL MAINTENANCE 

JANITOR
FOR GENERAL CLEANING 

Apply in person or call 
216-481-3050 for appointment 

SUPERIOR DIE 
CASTING CORP. 

1001 London Rd. 
Cleveland, Ohio 44110 

(25-34)

MEN & W0MEN 
STORM W1NDOW FACTORY 

Needs glaziers, screeners saw men & 
assemblers. Experience not necessary 
will train- 9 minutes from Tocony 
Bridge.

1NTERSTATE ALUMINUM MGF. 
CORP.

Rt. 38 & 73 Maple Shade. New Jersey 
Call "Philadelphia’’ 629-0212 

An Equal Opportunitv Emp’nver 
(28-30)

Manufacturing 
Engineer

METAL CUTTING 
EKPERIENCE

HEAVY MACHINE 
INDUSTRY

INGERSOLL-RAND CO.
P. O. BOX 447

MAYFIELD KENTUCKY
42066

ATTEN: MGR MFG ENG.



Nr. 29—4 DIRVA 1973 m. balandžio 13 d.

JŪRATĖ STATKUTĖ-DE ROSALES J. Čekauskui 75 metai
ŠOKIAI IR SAMBŪRIAI

BRANGI SESUTE,
Vos užsiminiau Tau praeitame laiške, kad 

mums labai trūksta mažų studijinių tautinių šokių 
ansamblių, Tu man teisingai atrašei, kad išeivijoje 
šokių tyrimo darbą rimtai atlikti yra beveik neįma
noma.

Pilnai pripažįstu, kad būtų pageidautina, jei to
kio pobūdžio darbai būtų atliekami Lietuvoje. Ten 
randasi jau neblogas mūsų liaudies šokių archyvas, 
kuriame berods yra surinkta apie 8.000 įvairių šo
kių, ratelių ir žaidimų.

Deja, šokių tyrimo sritis Lietuvoje yra apverk
tiname stovyje. Netgi toks elementarus dalykas 
kaip surinktų šokių klasifikacija dar yra... tiktai 
projektas. O ir tas patiektasis klasifikacijos meto
do projektas yra taikomas išimtinai praktiškam 
šokių vadovo naudojimui ir neatitinka istorinio 
šokių tyrimo mokslo reikalavimų. Lyg to būtų ma
ža, mūsų ir latvių šokių klasifikacija, minėtą pro
jektą priėmus, nesutaptų. Tuo pačiu, norint pav. 
atlikti baltiškų šokių studiją, tektų pirma visus mū
sų — arba visus latvių — šokius perklasifikuoti, 
vien tam, kad suderinti jų ir mūsų davinius.

Lietuviškų šokių tyrimo sritis yra tiek apleis
ta, jog mūsų žinovai šiapus ir anapus geležinės 
sienos dėl to rimtai sielojasi: "... iki šiol lietu
vių liaudies choreografija moksliškai beveik nėra 
tyrinėta" — skundžiasi anapus autoritetai liaudies 
šokio srityje. "Tautotyriniu požiūriu mūsų liau
dies šokių niekas netyrinėjo" — rašo šiapus Jonas 
Balys Lietuvių Enciklopedijoje.

Lietuvoje jaunimas šiandieną bando šiaip taip 
atstatyti mūsų kaimo vakaruškos, gal ne tiek tauti
nį, kiek paprastąjį XIX šmtm. šokį. Ironišku bū
du, ši "etnografinė" studija paliečia tą vienintelį 
mūsų istorijos laikotarpį, kurio metu, iš tiesų, 
pas mus pagaliau jau buvo atsiradę slaviškų įta
kų.... Nežiūrint to, pats bandymas grįžti prie "au- 
tentiškesnio" šokio yra vertingas reiškinys.

įMūsų šokiai turėtų būti tiriami pradedant nuo 
žymiai senesnio laikotarpio. Jei baltų kalbos šian
dieną rimtai kandidatuoja į visų indoeuropiečių kal
bų motinos vietą, jei mūsų sutartinių muzikinė 
struktūra yra pripažinta kaipo seniausia Europo
je muzikos forma, tai kodėl tie keli dar išlikę mū
sų tautiniai šokiai turėtų išsiskirti iš bendro mū
sų kultūros amžiaus?

Pav. "malūno" muzika ir kelios išlikusios — 
stilizuotojų nepaliestos — ratu sukimosi malūno fi
gūros prašyte prašosi sulyginamos su visoje Euro
poje paplitusiais malūno šokiais, pradedant portu
gališkomis "muneiromis" vakaruose, baigiant 
įvairiais malūno "ratais" Balkanuose. Istoriniai, 
malūno šokių tradicijos seniausias pavyzdys randa
si Egipto senosios imperijos įrašuose. Muzikiniai 
malūno trumpų ir ilgų taktų struktūra sutampa su 
ypatingai sena pagoniškų kalendorinių šokių muzi
kinės struktūros tradicija, kurią kai kurie žinovai 
yra surišę su derliaus deivės "Ceres" (šėrės,mai
tintojos) kulto šokiais. Malūno 8 taktai ir 8 poros 
irgi yra dėmesio verta detale. Ispanai jau yra pa
brėžę tikybinę skaičiaus 4 svarbą senuose Europos 

liaudies šokiuose. Anot jų, tai būta keturių elemen
tų (žemės, ugnies, vandens ir oro), arba keturių pa 
šaulio šalių simbolio. Iš savo pusės norėčiau paste
bėti, jog šalia mūsų malūno, ši 8 taktų (4 taktai + 
4 taktai, šoka 4+4 poros ar šokėjai, vystosi 4 
+ 4 figūros ar yra einama 4+4 žingsniais) tai 
gi 8 taktų liaudies šokyje principą išlaikė ir kitų ry
tų Europos tautų šokiai: pav. ukrainiečių gopak, 
estų tuljakas, baltgudžių janka ir daugybė kitų. Pas 
mus šiai 4+4 taktų struktūrai priklauso daugy
bė šokių, pav. gyvataras, kepurinė, kubilas ir t.t.

Ypatinga malūno, kubilo ar gyvataro muzika 
kurios 8 taktų muzikinėje sudėtyje vystosi 15-kos 
žingsnių ėjimas mus nuveda tiesiu keliu į Kurt 
Sachso studijuotus mėnulio fazių (15 dienų + 15 
dienų) šokius, kurių vienas gana tikslus kubilo dvi- 
nukas tebebuvo šoktas Berlyne (senoje mūsų bend- 
ragenčių varulių sostinėje, buv. Varulynėje?) iki 
XV-to šmtm: tai vadinamasis "Zwoelfmondentanz" 
Mūsiškio kubilo atveju vėlgi negalima nepastebėti, 
kad pilna muzikinė šokio frazė išlaiko 12-kos 2/4 
taktų visatą, būdingą saulės raidos šokiams. Kubi
las tuo pačiu iškyla kaipo ypatingai tobulas metų 
raidos šokio prototipas, savo sudėtyje išlaikęs 4 
elementų (KurtSachs sako 4 metų laikų) simboliz
mą, mėnulio eigos 15-kos žingsnių reikšmę ir metų 
raidos 12 mėnesių vaizdą. Mokslininkai jau tyrė 
kiekvieną šių fenomenų atskirai, atskiruose šo
kiuose, bet mūsų kubilas įspūdingo paprastumo for
moje sutraukė visus davinius į vieną šokį.

Nesistebėk, sesut, matydama, jog aš gretinu 
mūsų šokius su įvairių jau tirtų rytų ar vakarų 
Europos šokių pavyzdžiais. Nuo to laiko kai gar
susis amerikiečių muzikologas Kurt Sachs suda
rė pasauliniai pripažintą muzikos instrumentų bei 
liaudies šokių tyrimo metodą, nei viena rimta 
liaudies šokio studija negali be jo davinių apsiei
ti. Svarbiausias Kurt Sachs nuopelnas šioje srity
je buvo tas, jog jis pirmas drąsiai sugretino toli
miausių žemės rutulio vietovių panašius šokius 
ir surado jų tarpe neabejotinos bendros kilmės 
ženklų. Pav. sulyginus įvairių žemynu specifinį 
šokį, darosi dalinai įmanoma atstatyti to šokio 
senovišką prasmę, datuoti kiekvieno krašto ver
siją bei išaiškinti šokio kilmę.

Moksliniai, šiandieną jau būtų nedovanotina 
tirti, pav. mūsų malūno šokį nesulyginus kiekvie
nos šio šokio detalės su — daleiskime — Ceila- 
no salos panašaus pobūdžio žemdirbių šokiais, su 
Balkanų "kolo", Salzburgo liaudies šokių "Radel", 
arba su Moravijos garsiuoju "malūno ratu", kurį 
tradiciniai atlieka 4 ratu susikabinę ir 4 gulsti, 
kojomis centre įsirėmę vyrai (pastebėkime tradi
cinę 4 + 4 formulę).

Deja, Lietuvoje šiuo metu ne tiktai apie tokius 
dalykus nekalbama, bet net sugretinimų su latvių 
šokiais kratomasi, nes, esą, latvių šokiai mums 
yra svetimi!

Ar patikėsi man dabar, brangioji sesute, jei 
aš tau su širdgėla užtikrinsiu, kad Lietuvoje liau
dies šokių tyrimo darbas yra apgailėtiname stovy-

Lik sveika,
Jūratė

Jonas Čekauskas dau
geliui lietuvių yra žino
mas kaip bendruomeni- 
ninkas, kaip spaudos my
lėtojas ir bendradarbis. 
Šiuo metu jis sunkiai ser
ga: jis yra paralyžuo
tas, tegali su žmonos pa
galba sunkiai judėti, ne
begali skaityti ir rašy
ti, kas jo gyvenime 
skaudžiausia. Tačiau do
misi lietuviška spauda, 
ir žmona jam laikraščius 
paskaito. Artinasi jo 75 
m. sukaktuvės, todėl šia 
proga jaučiu lietuvio pa
reigą jį pagerbti.

Sukaktuvininkas gimė 
1898 m. gegužės 10 d. Par
šeliuose, Marijampolės 
aps. Jo tėvas buvo pažan
gus ūkininkas, liaudies 
mokytojas. Iš tėvo jis pa
veldėjo mokslo ir gam
tos. meilę. Dar vaikystė
je jis mėgo sodinti ir pri
žiūrėti tėvo sodo mede
lius. Iš tėvo kartą gavęs 
rykščių dėl to, kad išar
dęs paukščių lizdą. O ar- 
dęs todėl, kad norėjęs 
pažinti paukščių rūšį. Mo
kęsis tėvo mokykloje, o 
vėliau Marijampolės 
gimnazijoje. 1919 m. jis 
įstojo savanoriu į Lietu
vos kariuomenę. Jis ko
vojo ne tik su Lietuvos 
priešais, bet ir su bandi
tizmu, kuris siautė kraš
te. Baigęs Karo mokyk
lą, greit jis pateko į ge
neralinį štabą, kur buvo 
tada vyr. leitenanto St. 
Raštikio vadovaujamo 
skyriaus kanceliarijos 
vedėju. Ištarnavęs apie 
10 m. generaliniame šta
be, J. Čekauskas pasi
traukė iš kariuomenės

ir vertėsi savarankiškai 
jis pasidarė prekybinin
kas ir atstovavo vokiečių 
bei čekų firmoms.-pra
turtėjęs, remdavo savo 
gimines, ypač jų vaikus, 
kai kuriems apmokėda
mas jų mokslą, studijas. 
Gavęs iš tėvo ūkio dalį 
— 41 margą — atidavė
vienai savo seseriai.

Sukaktuvininkas, kaip 
prekybininkas, užmezgė 
nemaža pažinčių ne tik 
su biznio, bet ir su įvai
rių sričių žymiais asme
nimis. Jis dažnai dalyvau
davo medžioklėse su 
min. Zauniumi, Kipru 
Petrausku, su kuriuo ar
timai draugavosi, dr. S. 
Janavičiumi, kun. VI. Mi
ronu ir kt.

Bolševikų okupacija su 
griovė J. Čekausko gyve
nimą, nes likvidavo pri
vačią prekybą, o kartu 
likvidavo ir jo profesiją. 
Nacių okupacijos metu 
sukaktuvininkas ir jobro 
lis Vladas aktyviai daly
vavo rezistencinėje veik
loje, dėl ko abu buvo pa
tekę į koncentracijos la
gerį. Jo brolis, kuris bu
vo baigęs Meno mokyklą 
ir reiškėsi kaip gabus dai- 
lininkas-tapytojas, buvo 
nacių Stutthofo stovyklo
je mirtinai nukankintas, 
o sukaktuvininkas, jo bi
čiulių dėka, buvo iš sto
vyklos išgelbėtas, bet jo 
sveikata buvo smarkiai 
sužalota.

1944 m. J. Čekauskas, 
kaip ir tūkstančiai lietu
vių, pasitraukė iš Lietu
vos, nors širdyje išgyve
no didžiausią skausmą. 
Po ilgų klajojimų, jis at
sidūrė Augsburge, kur iš 
gyveno 15 m. Čia jis ak
tyviai dalyvavo lietuvių 
bendruomeninėje veik
loje. Ilgą laiką buvo Augs
burgo apylinkės pirminin
kas, o kai lietuvių skai
čius sumažėjo, jis buvo 
apylinkės seniūnas. Ve
dęs Valeriją Grinkevi- 
čiūtę - Funkienę, jis per
sikėlė gyventi į Pinne- 
bergą, kur taip pat daly
vavo bendruomeninėje 
veikloje, ypač palaikė ry
šius su kitų tautybių trem
tiniais veikėjais ir vokie
čių atsakingais pareigū
nais, skleisdamas jų tar
pe Lietuvos nepriklau
somybės idėjas.

Kaip bendruomeninin- 
kas J. čekauskas buvola-
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Yourmoney 
makes 

more money 
at Society.
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Society Salionai Bank 
mokės jums 156% metinio 
procento jūsų reguliariai 
Passbook taupymo sąskaitai.
Atidarykit savo naują sąskaitą viename iš 26 
mūsų patogių skyrių.
Ir jūs gausite nekainuojantį čekių naudojimąsi jeigu 
laikysite $500 ar daugiau kuriame nors mūsų 
taupymo plane arba $5,000 mėnesinio pajamų plane.
Papildomam jūsų patogumui visi mūsų apylinkių 
skyriai atidaryti šeštadieniais nuo 9:30 vai. ryto 
iki 12:30 vai. po pietų.

Discover
CORPORATION BANKN ATION Al ' SočieTy'Čorporationašsets

* * ■ ■ ovracd 1 d hillinn rfnllar^BANKof CLEVELAND
exceed 1 4 bilhon dollars

bai uolus ir sąžiningas: 
jis visuomet vykdė savo 
pasižadėjimus tiksliai, 
rūpestingai ir punktua
liai. Juo galima buvo vi 
suomet pasitikėti: jei jis 
prižadėdavo ką atlikti, 
visuomet atlikdavo laiku 
ir su kaupu. Pats rėmė 
ir rinko aukas Tautos 
Fondui.

Nors sukaktuvininkas 
nebuvo profesionalus žur
nalistas, tačiau jis daug 
rašė Europos Lietuvy
je, JAV, Australijos, Ar
gentinos lietuvių spaudo 
je. Ypač jis mėgo rašy- ' 
ti apie gamtą:paukščius, 
gyvulėlius etc. Buvo pri 
imtas į LŽS. Pravedė Vo 
kieti jos LŽS valdybos rin 
kimus.

Šia proga, nuoširdžiai 
sveikindamas Sukaktuvi
ninką, linkiu Jam geros 
sveikatos, ištvermės sun 
kiame tremties kelyje. 
Tavo darbai bus pavyz
dys jaunimui, kaip rei
kia jausti ir atlikti lietu
vio pareigas tautai ir pa
vergtai valstybei.

Stp. Vykintas
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ALGIRDAS BUDRECKIS

Voldemaras buvo pats 
pirmas lietuvis istorikas 
iškelti mintį, kad vysku
pas Giedraitis, gaivinda
mas katalikybę Žemai
čiuose, taipgi turėjo ir 
tautinius tikslus.

Paskutinėje savo vei
kalo dalyje Voldemaras 
paduoda labai įdomias ži
nias apie lietuvių kovą su 
lenkais Giedraičiui mi
rus. Svarbiausias lenkų 
ginklas toje kovoje buvo 
šmeižimas ir melas. Vol
demaras cituoja lenkų ba
jorų prasimanytas loty
niškas eiles: "Nux, asi- 
nus, mulier, Lithuanus 
similisunt lige ligati... 
Haec ąuattuor nil recte 
faciunt, si verbera". 
taip pat cituoja garsaus 
lenkų publicisto Orze- 
chovskio pasakymą: "Ko 
ronie polskiej, ani litwin 
žaden by tež byl najza- 
cniejszy i najprezdniejs- 
zy, na niszemu polakowi 
w niczem rowym byc nie 
može". Vardan to princi
po. anot Orzechovskio, 
lietuviams nieko kito ne 
palieka, kaip tik su Lenki na 
ja galutinai susilieti at
mainant: "Co rychlei
księatwo swoje w kro- 
lewstwo, a ksiedza li- 
tewskiego w kroliapols 
kiego, a nie wolięwswo- 
bodę, handę w czecs, glu- 
posc w mędrosc, a hru- 
bosc swą w cwiczonąna- 
turę polską".

Žinoma, lietuviai davė 
rimtą atkirtįOrzechovs
kio pamfletui. Voldema
ras baigia veikalėlįpole- 
miško Rotundo rašinio 
"Rozmowa Polaka z Lit- 
winem" nagrinėjimu. Iš

jos Voldemaras veda, atkūrimui. Tuo būdu aka- 
kad tautinis patriotizmas , deminis istorikas Volde- 
ilgainiui tapo valstybiniu 
ir šis paliko gyvas Lietu 
vos bajoruose dar kelius 
amžius. Voldemaro "Na- 
cionalnaja borba" parašy
ta moksliškai: kiekvieną 
savo išvadą autorius re
mia ir iš istorinių šalti
niu semia įrodymus.

Štai ką kritikas Ado
mas Jakštas Dambraus
kas rašė apie šį veikalą: 
"Išdėstymas aiškus, gy
vas, net malonu skaityti. 
Rodos, neapsiriksime 
pasakę, kad Voldemaro 
asmenyje Dievas mums 
davė pirmutinį tikrai kri
tišką istoriką. Duok gi, 
Dieve, jam sveikatos, 
kad panašiu būdu galėtų 
ilgainiui parašyti ir visą 
Lietuvos istoriją, kuri 
mums taip yra reikalin
ga". (A. Jakštas, Mūsų 
naujoji prozos literatū
ra, Kaunas, 1923psl. 358)

Istorikas J. Jakštas 
štai kaip įvertina Volde
maro "K voprosu ob ag- 
rarnych zakonach Adria- 

" ir "Nacionalnaja bor 
ba v Velikom kniažest- 
ve Litovskom": "Abu vei 
kalai rodo Voldemarą 
bręstantį rimtą istoriką, 
sugebantį kritiškai nag
rinėti ir vertinti šalti
nius. Iš jo galėjo išeiti 
žymus istorikas, pri
lygstąs mokytojui Rostov 
cevui, ar prašmatnus Lie 
tuvos istorikas, jei būtų 
sekęs savo jaunimo pa
šaukimu. Bet jis turėjo 
nutraukti ramaus moksli 
ninko darbą ir atsidėti 
laisvos ir nepriklauso
mos Lietuvos valstybės

virto politikuo- 
("Voldemaras, 
Enciklopedija,

it

PASITEIRAUKITE PAS MUS JEI 
GALVOJATE PIRKTI NAMĄ!

• Low Rates
• Minimum Expenses
• We pay 3’/4% on 

escrow accounts

63^0 “ yr. certif icates {Min. $5,000)
53A 8^0- l-yt certificates( Min. $1,000)

NUOŠIMČIAI IŠMOKAMI KAS MĖHESį .K
Member F.S.L.I.C., Wa>hington, D.C. Equal Opportunity Lender
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1447 S. 49th Court • Cicero, Illinois, 60650 

Phone ( 312)656-6330
Coen Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat.,9-1; Closed Wed.

maras 
jančiu". 
Liet. 
XXXIV, psl. 506-507).

Eidamas Lietuvos res 
publikos pirmojo užsie
nio reikalų ministro pa
reigas, jis pastebėjo, kad 
trūksta mokslinių veika
lų vakariečių kalbomis 
apie Lietuvą ir ypač apie 
jos valstybingumą seno
vėje. Užtat, jis 1920 m. 
prancūzų kalba parašė 
pusiau istorinį, daugiau 
poleminį veikalą "Li- 
thanie et Pologne". Ši 
studija buvo paskirta at
remti Paryžiuje susi- 
spietusiems lenkams, ku 
rie spausdinte spausdino 
Lenkijos pretenzijoms 
remti knygas ir brošiū
ras. Lenkai rašė apie 
1772 m. "Lenkijos" sie
nas ir pretendavo į Lie
tuvą. Voldemaras atkir
to, įrodinėdamas, kad 
1772 m. sienose buvo dvi 
valstybės, šalia Lenki
jos dar buvo savarankiš 
ka Didžioji Lietuvos ku
nigaikštija. Voldema
ras aprašė Lenkijos - 
Lietuvos respublikos žlu
gimo priežastis. Veika
lą baigė išdėstydamas 
Lietuvos atkūrimą ir lie
tuvių - lenkų santykius 
1919-1920 laikotarpyje.

Paskutinis jo veikalas 
irgi buvo politinio pobū
džio studija: "Lithuanie 
et sės problemes, 1. Li
thuanie et Allemagne". 
Tai buvo stamboka 338 
puslapių knyga, kuri pa
sirodė 1933 metais. Gry
nai istorinė dalis buvo 
gana trumpa, vaizduojan 
ti bendrais bruožais Lie
tuvos praeitį iki Melno 
taikos (1422 m.). Volde
maras daugiausia dėme
sio skyrė santykiams su 
vokiečiais, dėstydamas 
Mažosios Lietuvos ir ypa
čiai Klaipėdos proble
mas. Veikalas, tačiau, be 
geros sistemos. Turbūt 
priežastis glūdėjo Vol
demaro vidujiniame ne
tikrume, nes tuomet bu
vęs ištremtas į provin
ciją. Po nesėkmingo 1934 
m. pučo, Voldemaras ke
turis metus sėdėjo kalė
jime, praleisdamas lai
ką metafizinėmis speku
liacijomis bei mąsty- 
muisi. čia jis parašė is
torinį Kristų, kuris, de
ja, niekur nebuvo išspaus
dintas.

(Bus daugiau)
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Čiurlioniečiai Detroite. Diriguoja muz. Alfonsas Mikulskis. K. Sragausko nuotrauka

ANSAMBLIS PRIE TAUTOS ŠALTINIU
įspūdžiai ir mintys iš Čiurlionio ansamblio spektaklio Detroite

Kai atvažiuoja gastro
liuoti Čiurlionio Ansamb 
lis, lietuvių kolonijoje 
įvyksta žymus kultūri
nis įvykis. Tokį įvykį 
mes turėjome Detroite 
šių, metų balandžio 1 d.

Čiurlionio Ansamblis 
yra perdėm lietuviškas 
Ansamblis. Jis gimė iš 
lietuviško podirvio, toje 
dirvoje augo čiulpdamas 
iš jos tautines sultis ir 
žengė pirmyn stiprėda- 
mas, tobulėdamas ir vis 
labiau ryškindamas sa
vo tautinį veidą. Atsime
nu, prieš daugel metų, 
Ansamblis pirmą kart 
gastroliavo Kaune. Spek
taklis man paliko neuž
mirštamą įspūdį. Tada 
buvo didelė naujiena ir 
staigmena išvyksti sceno
je ilgus piemenų trimi
tus, kurie žiūrovus nu
stebino, tačiau juos su
žavėjo ne trimitai, bet 
betarpiškas priėjimas ir 
perdavimas lietuviškos 
dainos, sakyčiau, pravė
rimas tautinės muzikos 
versmių. Klausydamas 
to koncerto aš galvojau, 
kad Alfonsas Mikulskis 
atklydo su savo daina į 
naujuosius laikus iš senų 
senovės, atnešdamas ir 
dovanodamas mums lietu
viškų melodijų ir atsiai- 
dėjimus, kurie, gal būt, 
andai skambėjoprie šven
tųjų aukurų...

Čiurlionio Ansamblis 
dainavo, kankliavo ir šo
ko dvejuose kontinentuo
se, ir visą laiką liko iš
tikimas pats sau, t.y. kū
rybiškai puoselėjo tuos 
motyvus, kuriuos padėjo 
Ansamblio pagrindan jo 
kūrėjas Alfonsas Mikuls
kis. Mes Ansamblį gir
dėjome Lietuvoje, girdė
jome tremtyje — vakarų 
Vokietijoje ir tebegirdi-

VYTAUTAS ALANTAS

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Sivininkai; J. JANUŠAITIS 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.

me jį dėdės Šamo žemė
je ir visada jį matome 
jauną, niekad nesenstan
tį, užsikrėtusį lietuvišku 
entuziazmu ir visadapa- 
siryžusį tarnauti lietu
vybės idėjai.

Balandžio 1 d. mes ma
tėme Detroite visiškai 
naują Ansamblio progra
mą. Man susidarė įspū
dis, kad maestro dar gi
liau pajudino, kaip kom
pozitorius ir dirigentas, 
lietuvišką podirvį. Ypa
čiai publikai padarė gilų 
įspūdį jo sukurta ir An
samblio meistriškai at
likta "Rambyno baladė", 
kurią auditorija išklausė 
su patetišku susitelki
mu. Sunku atvaizduoti mu
zikinį išgyvenimą vaiz
dais ir labai lengva su
klysti, bet, klausantis ba
ladės, kažkaip savaime 
kilo vaizdas Rambyno kal
no, kur senas žilas dai
nius - kanklininkas iš lė
to liečia kanklių stygas, 
mąstydamas apie savo 
tautos likimą. Baladė 
skambėjo kaip susimąsty 
mas, kaip malda, kaip ži 
los senovės atodūsiai, ku
rių ir nūdien netrūksta 
mūsų tautai. Rambyno ba
ladė yra išskirtinis A. Mi
kulskio kūrinys, kuris 
savo stiliumi ir dvasia 
itin mums artimas. Per
duoti muzika savo tautos 
intymius dvasios virpėji
mus reikalingas didelis 
talentas. Rambyno bala
dę galėjo sukurti kompo
zitorius, kuris per visą 
savo gyvenimą ieškojo ir 
tebeieško įvkėpimo tau
tos dvasios versmės.

Mano draugas Br. Rai
la sako, kad jis esąs 
"apsėstas perfekcijos 
velniuko", kitaip sakant, 
kad rašant stiliaus, kal
bos bei formos tobulini
mui niekad nėra galo. Ne 
abejotina, kad sąžiningo 
menininko "perfekcijos 
velniukas" niekad neap
leidžia. Apie tai aš pagal 
vojau ir klausydamasis 
Čiurlionio Ansamblio 
koncerto. Jo dainuoti 
trumpesni ar ilgesni daly
kai buvo išieškoti ir iš
dalinti iki detalių.

Kalbant apie Ansamb
lį visada reikia turėti gal
voje du vardus: Alfonsą 
ir Oną Mikulskius. Kai 
kada Likimas būna pa-

lankus tautai, sujung
damas šeimyniniais ry
šiais du panašių polin
kių bei nusiteikimų me- 
.nininkus. Onos Mikulskie
nės kanklių muzika yra 
integralinė Čiurlionio An
samblio spektaklio da
lis. Ponia Ona ne tik pa
puošia ir, sakyčiau, "su- 
kanklina" Ansamblio 
spektaklius, bet ir apla
mai yra išvariusi pla
čią vagą kanklių muzi
kos kultūros srityje Ame
rikoje. Detroite mus la
bai maloniai nustebino 
jaunoji kanklininkių (bu-

. vo ir trys berniukai) ge-- 
neracija, kurią paruošė 
ir išleido į sceną ponia 
Mikulskienė. (Kiek prie 
to prisidėjo maestro, ne 
žinau, tik, rodos, nesu
klysiu pasakęs, kad jis 
rašė kanklių muziką). 
Jaunos kanklininkės jau 
tiek yra įsisavinusios to 
instrumento techniką, 
kad drįsta pasirodyti pub
likai ir kaip solistės. Sa
kysime, mes su dideliu 
malonumu ir dėmesiu 
klausėmės Danutės Ban 
kaitytės solo "Lietuviš
ka rapsodija". Šiais lai
kais kanklių muzika kaž 
kaip daugiau domisi mer
gaitės, nors žiloje seno
vėje labiau garsėjo dai
niai - kanklininkai. Kar
tu su mergaitėm kanklia
vę berniukai duoda mums 
vilties, kad gal jie atgai
vins seną tradiciją ir iš
augs įdainius-kanklinin- 
kus...

Nėra apleistas An
samblio ir šokių sekto
rius, nors šioje srityje 
čiurlioniškiams gal ir 
būtų nelengva lenktyniau
ti su ansambliais, kulti
vuojančiais vien tik šo
kį...

Čiurlionio Ansamblis 
turi savo stilių, formą, 
sakyčiau, savo individu
alybę. Jis nepanašus į joV 
kį kitą ansamblį. Jis ži
no ko siekia. Kultivuoda
mas lietuvišką dainą, mu
ziką ir šokį, jis suteikia 
mums estetinio pasigėrė
jimo ir nuteikia mus psi
chologiškai, sukeldamas 
tautinius išgyvenimus. 
Toks ir yra bet kokio 
spektaklio tikslas — este
tinis ir, sakyčiau, ideolcr- 
ginis. Menas pirmon gal
von yra pramoga, žais
mas, bet ne tuščias, o

(Nukelta į 6 psl.)
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SUSUKIME FILMĄ APIE 
ČIURLIONIO ANSAMBLĮ.
Scenos uždangai prasiskleidus 

žavingas, nepaprasto grožio tau
tinių spalvų spindėjimas sukėlė 
Įvairiausių minčių. Čiurlionis 
— Mikulskis — neatsiejama 
draugystė. Norėtųsi, kad jis su 
savo choru ir tautinių Šokių bei 
kanklininkų grupėmis būtų ma
tomas ne tik visų lietuvių pasau
lyje, bet galėtume karts nuo kar
to leisti pasigrožėti ir sveti
miesiems. Tai būtų didelė do
vana, aukštos kultūros verty
bė, gal bent valandėlei TV žiū
rovų akis ir mintis nukreiptų 
nuo kriminalinių vaizdų, kurie 

SYCOR, INC.
Due to continuing expansion, Sycor, Ine. has the following 
additional requirements:

TOOL MAKER
• Journeyman tool maker experienced in building fixtures 

and gauges and fabrication of sheet metai.

N. C. MACHINE OPERATOR
Experienced operator of numerically controlled machines. 
Specific experience on N. C. Bergmaster essential.

Excellent wages and fringe benefits.

For appointment for interview, call:

HELEN SHINAVAR

SYCOR, INC.
1 00 Phoenix Drive 

Ann Arbor, Michigan 481 04 
313-971-0900, ext. 212
An Eąual Opportunity Employer

(28-32)

JOURNEYMEN
OR

IST CLASS SKILLED

LATHE OPERATORS
A. M. AND P. M. SHIFT

• Top wages with overtime available on long range 
contracts

• Blue Cross, Master medical

• Life Insurance

• 11 Paid Holidays

• Liberal vacations

• Stock purchase and profit sharing plaus

• 7% Premium for P. M. Shift.

• Clean and air conditioned vvorking areas

• And other fringe benefits

SPEEDRING SYSTEMS
(Division of Schiller Industries Ine.) 

7111 E. 11 Mile Rd., Warren, Mich.

Phone (313) 539-2100

(28-29)
An Eąual Opportunity Employer

baigia žlugdyti amerikiečius, ne 
išskiriant ir krikščioniškojo pa 
šaulio vadovybės.

Detroito Lietuvių Kultūros 
klubo v-ba, laukdama atvyks
tant Čiurlionio ansamblio, pra
dėjo žygius, kad Čiurlionio pa
sirodymą nufilmuotų ir parody
tų televizijoje amerikiečiams. 
Pirmiausia buvo kontaktuota 
vad. auklėjimo TV stotis — 56 
kanalas. Po kelių pasikalbėji
mų ir laiškais pasikeitimų, iš
ryškėjo, jog pusei valandos pro
gramai dėl TV paruošti reikia 
500 dolerių. Pasikalbėjus su kai 
kuriais veikėjais paaiškėjo, jog 
esą per trumpas laikas tą sumą 
lėšų surinkti. Tačiau, tikiu, jog 

būtų atsiradę 100 lietuvių, kurie 
būtų prisidėję po 5 dol. ir puse 
valandos mielas Čiurlionis - 
Mikulskis būtų žibėjęs TV pro
gramoje.

Čiurlionis išvyko. Paliko gra
žius atsiminimus ir vėl mintis, 
kurios neduoda ramybės. Norisi 
padaryti tokį pasiūlymą.

Artėjant ALTS-gos seimui, 
reikėtų pagalvoti, ne tik apie 
savo reikalus, bet taip pat ir 
apie lietuviškus kultūrinius klau
simus, apie kuriuos A. Juodval
kis buvo iš dalies prisiminęs 
Dirvoje.

Čiurlionį - Mikulskį ir jo visą 
ansamblį su savo tautiniais mu 
zikos instrumentais — kanklė
mis turime nufilmuoti spalvo
tai, su visais garsais, tinka
mais rodyti televizijoje. Turė

dami 16 mm filminę juostą, mū
sų mielas Čiurlionis apvažiuotų 
visą pasaulį ir, kaip šauklys, ža
dintų tautinę sąmonę jaunose lie
tuvių sielose ir ugdytų tėvynės 
meilę, savo tautos ir gražiau
sios kalbos skambėjimą.

Aš tikiu, kad Tautinės S-gos 
kiekvienas skyrius tikrai pa
sižadėtų surinkti -- paaukoti po 
100 dolerių ir Sąjungos vadovy 
bę įgalintų paruošti filmą TV 
visai valandai.

Pirmas žingsnis -- Sąjun
gos V-bos pritarimas. Antras 
žingsnis -- paruošti scenari
jų - skriptą, tai yra filmo turi
nį. Pirmiausia būtų kelių minu
čių atitinkamas žodis, Vilniaus 
ir Lietuvos vaizdai -- jei ne 
iš filmo, tai bent iš nuotrau
kų ar albumų, ten kur gimė 
Čiurlionio ansamblis. Darbas 
turėtų būti atliktas profesio
nalų. Net jeigu ir daugiau reik
tų mokėti vertingam tautiniam 
ansambliui parodyti, nebūtų gai
la.

Todėl kviečiu ALTS-gos sky
rių vadovybes pagalvoti ir S- 
gos seimo metu pasisakyti ir 
pasisakyti teigiamai. Tuščiai 
kalbėti apie kultūrinius rei
kalus nėra naudos. Padaryki
me neužmirštamą kūrinį.

A. Musteikis 
Detroit, Mich.

ANSAMBLIS...
(Atkelta iš 5 psl.) 

prasmingas žaismas. 
Čiurlionio Ansamblis, 
teikdamas mums pramo
gą, kartu giliai paliečia 
čia ir mūsų lietuvišką 
"aš".

Nėra jokių kompiute
rių apskaičiuoti kaip ir 
kiek paveikia visuomenę 
meno kūrinys. Ir mes 
negalime apskaičiuoti ko
kios auklėjamosios, tau
tinės ir kultūrinės įta
kos padarė lietuvių vi
suomenei Čiurlionio An 
samblis per tą keleto de 
šimties metų veiklą, bet 
mes visi su dėkingumu 
jaučiame, kad jo kūrybi
nis lobis supiltas į lie
tuvišką aruodą yra di
džiulis ir nebeišbraukia- 
mas iš mūsų kultūros is
torijos puslapių.

DETROIT
(Atkelta iš 8 psl.) 

tautinių šokių vadovas Mindau
gas Leknickas.

Čiurlionio ansamblio vadovy
bę sudaro: Henrikas Bankaitis, 
pirm., Vladas Plečkaitis vico- 
pirm., Irena Navickaitė sekr. ir 
Dana Ramonienė iždininkė. Vy
tautas Sniečkus ir Gintautas 
Aras nariai.

Koncertui pasibaigus ansamb
liečiams ir atvykusiems sve
čiams padėkojo rengėjų vardu LB 
apylinkės pirmininkas Jonas Ur
bonas. Taip pat padėkos žodį ta
rė ir komp. Alfonsas Mikuls
kis.
St. Butkaus šaulių kuopos jaun. 

šaulės Regina Juškaitė ir Rosi- 
ta Biliūnaitė įteikė šaulių kuo
pos dovaną: muz, Onai Mikuls
kienei gėlių -- raudonų rožių 
puokštę, o komp. Alfonsui Mi
kulskiui prisegė raudoną rožę.

LĖLIŲ TEATRAS
Ateitininkų kviečiama Detroi- 

tan atvyksta Laima Rastenytė- 
Lapinskienė ir balandžio 15 d. 
4 v.p.p. Lietuvių Namuoe, 3009 
Tillman St., įrengs "Lėlių te
atrą", kuriame perduos tris pa-

mayco 
budget 

storas

Pirkite mieste nuo pirmadienio iki 
penktadienio 10 iki 7 v. v. šeštadienį 
iki 5:45 v. v. Skyriuose iki 9:30 v. v.
Mes duodame ir keičiame Eagle Stamps

Dėžių išpardavimas! "Tarleton" 
sportiniai ir išeiginiai 
marškiniai papigintai 
Velykiniams pirkėjams

3 už 8.88 3.39 vieni

54 kainos išpardavimas! 
Vyrų madingi kaklaraiščiai

sakas: Petriukas ir Vilkiukas, 
muzika -- Prokofiev; Jonukas 
Žaliapirštis, muzika -- Dariaus 
Lapinsko ir Dalidė, Perkūnas 
ir Velnias -- muzika Dariaus 
Lapinsko.

Šios visos pasakos įdomios ne 
tik vaikams, bet ir suaugusiems.

Visi vykime "Lėlių teatro" pa
sižiūrėti. Išlaidoms padengti bus 
imama: $2.00 nuo suaugusių ir 
$1.00 nuo vaikų.

***
•ALTS-GOS DETROITOSKY- 

RIUS balandžio 1 d. Lietuvių Na
muose turėjo susirinkimą ir ap
svarstė ateinančio S-gos seimo 
ri banketo reikalus.

Seimas įvyks gegužės 26-27 
d, Troy Hilton Inn patalpose, o 
šeštadienio vakare 8:00 vai. ge
gužės 26 d. bus ten ir banketas.

Bankete meninę programą iš
pildys sol. Roma Mastienė, akom
panuojant muz. M. Motekaičiui. 
šokiams gros Vytauto Petraus
ko orkestras "Atžalynas".

Atstovais Į seimą išrinkti: inž. 
Jonas Gaižutis, Antanas Mustei
kis, Marija Sims ir Stasys Šimo- 
liflnas.

Posėdžiui pirmininkavo Jonas 
Švoba, sekretoriavo Stasys Šimo- 
liūnas.

♦ LIETUVIŲ TAUINESSAN
DAROS Detroito skyrius balan
džio 1 d. turėjo susirinkimą ir 
perrinko 1973 metams skyriaus 
valdybą: pirm. Antanas Norus, 
vicepirm. Juozas Tamošiūnas, 
sekr. Antanas Sukauskas, ižd. 

dr. Kazys Karvelis ir organi
zatorius Feliksas Motuzas.

• REGINA JUŠKAITE šv. 
Jadvygos gimnazijos mokinė, 
už savo atliktą darbą "Studija 
apie širdį" laimėjo II vietą. Šis 
jos darbas bus persiųstas į San 
Diego, California ir ten išstaty 
tas parodoje. Regina Juškaitėpri 
klauso Stasio Butkaus šaulių 
kuopai, kuri jai visuose reika
luose talkininkauja.

• JACINTĄ AURELIJA ŽU
KAITE vos turėdama 18 metų 
mirė kovo 19 d. savo namuose. 
Buvo pašarvota Steponąusko lai 
dotuvių namuose kur kovo 22 d. 
su ja atsisveikino skautai ir vi
suomenė. Žodį tarė ir su ja at
sisveikino LB pirmininkas Jo
nas Urbonas ir skautų vardujū- 
ratė Pečiūrienė. Kun. Alfonsas 
Babonas sukalbėjo rožinį.

Kovo 23 d. po atlaikytų pamal 
dų Dievo Apvaizdos bažnyčioje, 
buvo palydėt J Holy Sepulchre 
kapines.

Jacina A. Žukaitė buvo gimu
si 1954 met. rugsėjo 11 d. Det- 
rote, lankė lituanistinę mokyk
lą ir buvo aktyvi skautė. Praė
jusį pavasarį baigė gimnaziją ir 
nuo rudens studijavo Oakland 
Community Kolegijoje.

Liko nuliūdę tėveliai Stasė ir 
Petras Žukai, jaun. sesutė Kris
tina, vyr. brolis Morkus su šei
ma ir kiti giminės.

• ŽURN. VLADAS SELENIS 
Balfo direktorių suvažiavime Chi
cagoje kovo 31 d. išrinktas Bal

T Rankomis plaunamo 100% polyester ir
kitU medžiagų lygių spalvų ir įvairiausių 

"*■ ’ derinių. Daugelis yra importuoti iš
Reg. 4.00 Izraelio.

Paštu ir telefonu užsakymai priimami. Skambinkit 241-3070 bet 
kuriuo laiku. Lorain 233-6141; Elyria 322-6304; Budget Men’s 
Furnishings. Visose krautuvėse.

Reguliariai 3.99-4.99 Tarleton sportiniai ir išeiginiai marškiniai 
ekspertiškai pagaminti mūsų pačių specifikacijoms iš išbandyti 
mūsų laboratorijoje. 65% polyester 35% medvilnės, baltų, lygių 
spalvų ir įvairiausių piešinių. Idealūs pavasario ir vasaros ne
šiojimui. Išeiginiai marškiniai 14%-17; sportiniai marškiniai 
S, M, L, XL dydžio.

fo direktorių tarybos pirminin
ku.

♦ ARCH. ALBERTAS KERE-. 
LIS lankėsi Detroite ir apžiū-’ 
rėjo Dievo Apvaizdos bažnyčios 
ir Kultūrinio Centro statybą ir 
tuo reikalu turėjo pasitarimą su 
statybos komiteto pirmininku Al
giu Rugieniu.

♦ LB APYLINKES SENIŪNŲ 
susirinkimas įvyks balandžio 15 
d. 12:15 vai. Lietuvių Namuose.

♦ ŠAULIŲ SUVAŽIAVIMAS 
prasideda balandžio 14 d. Lietu
vių Namuose 10 vai, iškilmingas 
posėdžio atidarymas.

Suvažiavime bus padaryti seno
sios valdybos pranešimai, ap
tarti šaulių reikalai ir išrinkta 
nauja 3 metams šaulių sąjungos 
valdyba.

Paskaitas skaitys: Bronius 
Bieliukas ir dr. Kazys Pautie
nis.

Vakare 7 vai. ten pat įvyks 
banketas, kuriame meninę dalį 
išpildys Čiurlionio kanklių an
samblis, vad. muz. Onos Mikuls
kienės su soliste Irena Grigalių, 
naite.

Sekmadienį balandžio 15 d. bus 
atlaikytos, už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės, pamaldos visose 
lietuvių parapijųbažnyčiose.šau 
lių atstovai į Lietuvių Namus ren 
kasi 9:30 vaL

Posėdis po pamaldų Lietuvių 
Namuose prasidės 12:30 ir tęsis 
iki bus išspręsti visi reikalai. 
Moterų sekcija turės atskirą sa 
vo posėdį.



1973 m. balandžio 13 d.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

ALT S-GOS 
CLEVELANDO 

SKYRIAUS NARIAMS
Š. m. balandžio 15 d., sek

madienį, 12 vai. Europe 
Travel Service patalpose, 
911 E. 185 St. šaukiamas 
visuotinis skyriaus narių 
susirinkimas. Bus renkama 
nauja valdyba, atstovai į 
Sąjungos seimą ir aptaria
mi kiti aktualūs reikalai.

Nariams atskiri kvieti
mai nebus siunčiami. Pra
šom nesivėluoti, nes salė 
gauta ribotam' laikui.

Skyr. Valdyba
• Margaritos Kemėšytės- 

Sadūnienės mirties prane
šime įsivėlė nemaloni klai
da. Ji buvo sesuo ne Eleono
ros Karvelienės, bet Eleono
ros Karalienės. Atsiprašo
me.

♦CLEVELANDOJAU
NIMAS ruošia Velykų 
šokius, kurie įvyks sek
madienį, balandžio 22 d. 
Greenmont Party Cen
ter, 4270 Monticelloprie 
Green Rd. So. Euclide.

Pradžia 8 vai. Įėjimas 
2 dol.

• CLEVELANDO VYRŲ OK
TETAS š.m. gegužės 12 d. ren
gia iki šiol dar negirdėto pobū
džio koncertą. Tai 100-to dainų 
maratonas, per kurį Oktetas su
dainuos beveik visas savo reper. 
tuaro dainas. Koncertas bus su
skirstytas į septynias dalis, ku
rios prasidės kas valandą ir kiek 
viena dalis tęsis apie 45 minu
tes. Pirmoji dalis prasidės 7 vai, 
šeštadienio vakaro, o paskuti
nioji 1 vai. sekmadienio ryte. 
Publika į šį koncertą - marato
ną yra kviečiama ateiti bet ka

LVS Ramovė Clevelando skyriaus naujai išrinktoji valdyba pasi
skirstė pareigomis ir aptarė ateities veiklą. Nuotraukoje iš kairės: 
parengimų vadovas Petras Vaiginis, vicepirm, Stasys Astrauskas, 
pirm. Antanas Jonaitis, ižd. Pranas Mainelis ir sekr. Edvardas 
Bliumentalis. V. Bacevičiaus nuotrauka

TICKETS NOW ON SALE!

METROPOLITAN OPERA
APR1L 30 THRU MAY 5 IN CLEVELAND PUBLIC AUDITORIUM

Apr. 30, Eve: TOSCA
May 1, Eve: LUCIA Dl

LAMMERMOOR
May 2, Eve: IL TROVATORE 

PRICES: $2.50, $4, $5, $6, $7, $8, $10, $11, $12, $16 (No Tax)
Tlckets Avallable for All Operas—Not All Prlces for Some Operas.

BOX OFFICE: Broadvlew Savings & Loan Lobby, 299 Euclid Ave.-Phone 621-8897
Open 9:30 A.M.-5:30 P.M. Llbrettos on Sale Knabę Plano used Excluslvely

da tarp 7 vai. vakaro ir 2 vai. 
ryto.

VELYKOMS ARTĖJANT 
NEPAMIRŠKIME LIGONIŲ 
IR SENELIŲ

LB Clevelando apylinkės val
dyba pavedė man rūpintis apleis
tais ir varge esančiais tautie
čiais, kad jie būtų laike Velykų 
švenčių aplankyti, pasveikinti ir 
paguosti. Kadangi laiko liko la
bai maža ir lankytojų kadrą su
daryti nepavyks, todėl į talką 
pasikviečiau garbingos Ateitinin
kų organizacjos narius. Tad lan
kytojų turėsime.

Šiuo metu yra uždavinys kuo 
greičiausia sudaryti lankytinų 
asmenų sąrašą. Todėl kreipiuo
si į mielus tautiečius, kad jei 
kas žino vieną ar kitą tokį lan
kytiną asmenį — ligonį esantį, 
ligoninėj ar namuose, senelius, 
kurie jau nepajėgia dalyvauti 
įvairiuose visuomeniniuose pa
rengimuose, jaučiasi vieniši — 
prašome kuo skubiausia prapeš 
ti man, kad būtų galima sudary
ti pilnesnį tokių lankytinųasme-« 
nų sąrašą.

Bronius Gražulis, L.B. Cle 
velando Apylinkės Valdybos 
narys socialiniams reika
lams. Tel. darbo metu241- 
6788; vakarais 741-1782.

ARTIMO MEILĖS 
VAKARAS

Clevelando visuomenė š. 
m. balandžio 14 d., šešta
dienį, 7 vai. vakaro N. pa
rapijos salėje išgirs mielą 
ir laukiamą mūsų klasiką, 
humoristą Vitalį Žukauską.

Kaip visuomet, taip ir šį 
kartą jis mums suteiks 
linksmą, džiaugsmingą pa
vasarišką nuotaiką bei kas
dieninių rūpesčių užmirši
mą. Taip pat matysime ir 
mkt. Pr. Karaliaus fanta
ziją — "Astronautai”, ku
rie įrodys, jog mūsų karta 
neapsileidusi savo pareigo
se tėvynei ir tautai, o prie
šingai labai aktyviai kovo
ja už pavergtos šalies lais
vę.

Taigi šalia patirto džiaug
smo šiame vakare, mes iš
tiesime ir pagalbos ranką

May 3, Eve: CARMEN
May 4, Eve: MACBETH
May 5, Mat: AIDA
May 5, Eve: BARBER OF SEVILLE

DIRVA

artimui bei mūsų tautietei 
seselei M. Ksaverai dirban
čiai tikrai pasiaukojanti 
misijų darbą Brazilijos 
džiunglėse. Tad laukiame 
visų atsilankant j šį geros 
nuotaikos ir įdomų artimo 
meilei skirtą vakarą. Pen
sininkams įėjimas papigin
tas. (Sk.)

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
SUSIRINKIMAS

Praėjusį sekmadienį šv. 
Jurgio parapijos klebonas 
kun. B. Ivanauskas paskel
bė, kad balandžio 29 d., sek
madienį, tuoj po lietuviškų 
pamaldų, šaukiamas visuo
tinis parapijos susirinki
mas, kuriame bus išrinkta 
parapijos taryba.

Tarybos laikiną organi
zacinį komitetą dabar su
daro: K. Civinskas, Z. Obe- 
lenis, VI. Palubinskas, Pr. 
Razgaitis ir A. Skarnulis.

IŠNUOMOJAMAS KAM
BARYS lietuvei pensinin
kei moteriai. Netoli E. 185 
gatvės. Galima naudotis 
virtuve ir kitais patogu
mais. Skambinti savaitės 
dienomis po 3:30 vai. vak. 
telef. 481-7081. (28-29)

PARDUODAMAS NAMAS
Mūrinis, vienos šeimos, 

dvigubas garažas prie E. 
185 St. Arti prekybos cent
ro, mokyklos ir autobuso. 
Parduoda savininkas. Skam 
binti 3-7 vai. vak. tel.: 
486-6540. (27-30)

PARDUODAMAS NAMAS
East 185 gatvės rajone. 3 

miegamųjų, colonial. 20x22 
garažas. Moderni virtuvė ir 
vonia. Parduoda savinin
kas. Tel. 531-2554. (29-32)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

MACHINISTS
W&S 2 AC 

TURRET LATHE 
ENGINE LATHE

Mušt be capable of own setup. Ex 
perienced in short runs to close 
tolerances. Pleasant South Euclid lo- 
cation. Excellent fringe benefits.

DELAVAL
SPECIAL PRODUCTS

DIVISION
4223 Monticello

Near Green Rd.

Cleveland, Ohio
An Equal Opportunity Employer 

(26-35)

MACHINE OPERATORS 
GROWING FIRM NEEDS FULL TIME 
MACHINE OPERATORS ON BOTH 

IST & 2ND SHIFT.

COMPANY PAID HOSP1TAL1ZA- 
TION, LIFE INSURANCE AND PRO- 

FIT SHARING.

NO SEASONABLE LAY OFFS. 

APPLY 9 A. M. TO 5 P. M.

HI-VOLTAGE EOUIPMENT 
DIVISION

4000 EAST 116 ST. 
CLEVELAND, OHIO 44105 

A:> Equal Opportunity Employer 
(28-32)

BODY MAN 
Ist class only. To do 
body & frame work. 
Name your own price.

1-302-658-8208
(28-32)

ALT Clevelando skyriaus metiniame susirinkime prie registracijos talo. Prie šulo sėdi M. Blynas,
A. Anunaitis, O. Jokūbaitienė ir V, Stuogis, J. Garlos nuotrauka

ALT CLEVELANDO SKYRIAUS 
METINIS SUSIRINKIMAS

ALT Clevelando skyriaus me 
tiniame susirinkime, š.m. balan 
džio 15 d. dalyvavo 21 organiza
cija su 44 atstovais. Susirinki
mą tvarkingai pravedė prezidiu
mo pirmininkas H. Idzelis.

ALT Clevelando sk. pirmi
ninkas inž. Alg. Pautienis pa
darė veiklos pranešimą. Sky
riaus valdyba sudarė: M. Bly
nas (I vicepirm.), B. Natkevi- 
čiūtė (II vicepirm.). A, Jonai
tis (vidaus reik, vadov.), V. 
Stuogis (sekr.), E. Šarkaus- 
kienė (ižd.), S. Sankalaitė (in- 
form.) ir A. Matulionis.

Valdyba turėjo 7 posėdžius. 
Sušaukti 4 organizacijų susirin
kimai aktualiais reikalais.

Valdyba buvo aktyvi ir visur 
— vienu ar kitu būdu — reiš
kėsi:

1. 1972 m. geg. mėn. pirm, 
ir dalis vald. dalyvavo Žygio už 
Laisvę demonstracijojeWashing. 
tone. Kartu su Washingtono ir 
Baltimorės lietuviais sudarė at
skirą ryškią grupę.

2. Birželio 1 surengta didelė 
demonstracija Romo Kalantos 
atminimui ir protestui dėl sovie
tinės priespaudos Lietuvoje! Bu
vo dalinami informaciniai lape
liai ir parašyta virš 1070 laiš
kų bei telegramų amerikiečių 
įstaigoms, vadovaujantiesiems!

3. Birželio 11 pravestas tragin- 
gųjų Birželio Išvežimų paminė
jimas. Abejuose įvykiuose lietu- 
viai tikrai gausiai dalyvavo! Bu
vo priimtos rezoliucijos reika
laujančios Lietuvai laisvės. 
Pasiųstos Amerikos vadovaujan
tiesiems!

4. Liepos 27 suorganizuota lie
tuvių grupė su vėliavomis ir pla
katais ir dalyvauta Pavergtų Tau
tų savaitės minėjime - eisenoje. 
Lietuviai vėl skaitlingai dalyva
vo!

5. Rugpiūčio 27, kartu su Lie
tuvos Vyčių seimu padėtas vai
nikas Lietuvių Kultūriniame Dar
želyje, pagerbiant žuvusius už 
Laisvę.

6. Spalio mėn. 1 d. parodytas 
filmas "No Substitute for Vįc- 
tory”, apie Amerikos nenorą 
laimėti Vietname karą... Ta 
proga taipgi priimta ir pasiųs
ta rezoliucija prez. Nixonui pro-

OPERATORS
Povver Sewing Machine operators 

to work on Singer Zig Zag ma

chine. Good control necessary. 

Steady work, West Oak Lane. 

Call 215-549-9200 for appoint- 

ment. Phila., Pa. (28-30) 

testuojant dėl pataikavimo sovie
tams.

7. 1973 Vasario 5-6 dienomis 
išgautos proklamacijos iŠ mies
to ir apskrities vadovų. Cleve
lando merui R. Perk įteikta do
vanėlė -? lietuviškas kryžius.

6. 1973 Vasario 11 d. sureng
tasis "VASARIO 16" minėjimas 
praėjo ypač pakeltoje nuotaiko
je. Minėjimo išvakarėse Lietu
vos Gen. Konsulas A. Simutis 
buvo pagerbtas p.p. dr. K. Patu 
tienių namuose suruoštame vi
suomenės susirinkime - vaka
rienėje.

"Vasario 16” minėjimą pa
lankiai aprašė dienraštis Cleve 
land Press. Lietuvos Laisvini
mo reikalams surinkta rekordi
nė aukų suma -- $2329, neskai
tant: Vlikui -- $22, ir L. Bendr. 
- $5.

9. 1973 Vasario 16 miestocent. 
re iškelta Lietuvos trispalvė vė
liava.

Valdyba — jos nariai — pagal 
galimybes dalyvavo estų ir lat
vių nepriklausomybės minėji
muose. Taipgi raštu sveikino ki
tas tautybes jų šventėse! Pasvei
kintas Amerikos Latvių Kongre
sas.

Reaguota į visus svarbesnius 
įvykius: Voice of America men
kinimą, sovietų rėmimą, konsu
lo lankymąsi Lietuvoje, tikybos 
persekiojimą sovietų okupuoto
je Lietuvoje. Rašyta laiškai, 
siūstos rezoliucijos!

Susirinkimas priėmė paduo
tąją apyskaitą ir patvirtino pra
nešimus, išreikšdamas padėką 
energingam Pirmininkui bei vi 
sai valdybai už tokią pozityvią 
ir aktyvią veikla. ALT Clevelan 
do Skyrius tapo vienas iš veik
liausių visoje Amerikoje!

Skyriaus metinės pajamos — 
$4,648.11. Išlaidos — $4,068. 
55. Kasos likutis 1973.4.1. — 
$579.55.

Sekantiems metams skyriaus 
pirmininku vėl buvo išrinktas 
inž. Algimantas Pautienis. Val- 
dybon sutiko įeiti ir buvo išrink
ti: M. Blynas, A. Jonaitis, S. San -

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Nr. 29 — 7

kalaitė, V. Stuogis, M. Trainaus- 
kaitė, Alg. Tekorius. Z. Peckus 
sutiko įeiti kaip — kandidatas 
— reikalui esant.

Susirinkimo eigoje buvosvars 
tyti kiti politinės veiklos reika
lai. Visas susirinkimas buvo pra 
vestas tikrai darbingoje, vienin
goje ir našioje nuotaikoje. — 
Nuomonės skyrėsi tiktai meto
duose. Pirmininkas pabaigoje pa
dėkojo visiems rėmusiems val
dybos darbą, ypač Čiurlionio 
Ansambliui ir jo vadovam?, ku
rie visada talkininkavo. Sky
riaus valdyba gerai ir drau
giškai sugyveno su Clevelando 
Lietuvių Bendruomenės Apylin
ke ir laikėsi abišalio talkinin
kavimo principo.

Priimtos — susirinkimo pa
geidavimu — kelios rezoliuci
jos: 1 -- reikalauti, kad JAV 
duodama sovietams prekybinį 
palankumą siektų išgauti sovie
tinės priespaudos panaikinimo 
okupuotoje Lietuvoje.

II — Smerkiamas vaikų — 
jaunimo vežimas į sovietines - 
komunistines pionierių stovyk
las. (mb)

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 316Q1 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraiti, tel. 
944-6835.

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

TRUSSES—
BACK SUPPORTS 
ELASTIC STOCKINGS 

EKPERT FITTER ON DU
TY. 9:00 AM TO 5:00PM.

ROTH-WARREN 
PHARMACY 

1619 Euclid Avė.
241-7340

PADĖKA

Brangiam vyrui ir tėvui
šauliui BRONIUI GRINCIUI mirus, 

atlikusiam paskutinį dvasinį patarnavimą laidotuvių 
koplyčioje ir atnašavusiam laidotuvių šv. Mišias Šv. 
M. Nepaliaujamos Pagalbos paraniins klebonui J. An
gelaičiui, atlikusiam religines apeigas kapinėse — kle
bonui Goldikovskiui, gausiai suvažiavusiems giminėms, 
Clevelando šaulių kar. Juozapavičiaus kuopos pirmi
ninkui dr. K. Pautieniui pravedusiam atsisveikinimo 
akademiją, sesėms šaulėms už širdingą paguodą bei 
medžiaginę paramą, taip pat ir broliams šauliams už 
gėles ir brangią atmintį — tautinę vėliavą. Ponui J. 
Malskiui už tartą nuoširdų atsisveikinimo žodį ir užuo
jautą LB Clevelando Apylinkės vardu. Visiems sesėms 
ir broliams lietuviams, taip gausiai aplankiusiems ir 
palydėjusiems į amžinojo poilsio vietą bei aukojusiems 
šv. Mišioms, grabnešiam, vargonininkei ir mišių pa
tarnautojams reiškiame kuoširdingiausią padėką.

Liūdinti žmona — Uršulė ir sūnūs Algis ir Rimas

BILLING CLERK
JOIN OUR LIVELY GROUP IN JOB 
you’ll enjoy. You can qualify if you’re 
a high school graduate with at lenai 
a year of general billing experience 
plūs be able to do life typing & heln 
answer our busy phones. Eull ben
efits, of course. Call for an intervievv 
& start work immediately.

John Lorio
SAVIN

BUSINESS MACHINE 
CORP.

450 COMMERCE DRIVF.
FORT WASHINGTON INDUSTR1AL 

PARK. PA.

643-5300
(26-30)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

FIRST CLASS
TOOL MAKERS 

EXPERIENCED ON GAGĖS & 
FIXTURES.

STEADY wORK & FRINGE 
BENEFITS.

APPLY OR WRITE

ENMARK TOOL CO.
1 4835 STEPHENS DRIVE 

EAST DETROIT, MICH. 48021 
(28-30)

\VANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
or IST CLASS SKILLED 

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
OPERATORS 

SĖT UP MEN. 
ON BROWN & SHARPE. 

Steady work, and fringe benefits. 
MEL-BA MFG. CORP. 
6295 Lear Nagle Rd, 

North Ridgeville, Ohio 
216-777-4936

(23-32)

LINOTYPE 
OPERATOR

Experienced Linotype Operators 

needed to maintain and super- 
vise new linotype operation. 
Mušt be familiar with equipment 
and capable of repairing, ad- 

justing, and minimizing down- 

time.

Write detailing experiencc and 

salary desired or apply in person 

to:

SPENCER GIFTS
BOX 35

ATLANTIC CITY, N. J. 08411
(28-30)

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



DIRVA
• Prof. S. Žymantas, Dir

vos bendradarbis, gruodžio 
mėn. turėjęs sunkų širdies 
smūgį, balandžio 6 sukrito 
namuose ir greitąja pagal
ba buvo nuvežtas j šv. Juo
zapo ligoninę, kur šiuo me
tu yra kritiškame sąraše ir 
griežtoj Coronary Care Cli- 
nic priežiūroj.

ČIURLIONIO ANSAMB
LIO KANKLIŲ ORKES

TRAS VYKSTA KONCER
TUI Į DETROITĄ

šį šeštadienį, balandžio 
14 d. čiurlioniečiai kankli
ninkai, vadovaujami Onos

Mikulskienės, su savo so
liste — Irena Grigaliūnai- 
te vėl duos koncertą Detroi
te, Lietuvos šaulių Sąjun
gos Tremtyje suvažiavimo 
dalyviams ir visuomenei.

• Jaunimo žygis už Ti
kėjimo Laisvę su šiuo Ver
bų sekmadieniu, balandžio 
15 d., skelbia vajų kviesda
mas visus lietuvius įsijung
ti j mūsų lietuviškas para
pijas. Pasiryžti mūsų pa
rapijas atgaivinti, lietuviš
ką dvasią sustiprinti ir tap
ti jos nariais.

Mielai ONAI BIEŽIENEI, jos vyrui

DR. STEPONUI BIEŽIUI

mirus, jai ir jos dukrai liūdesio valan

doj nuoširdžiai užjaučiam ir kartu liū

dime

Ieva ir Albinas 
Trečiokai

DIRVAI
AUKOJO

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
V. Dedulionis,Cleveland....2.00 
A. Matulionis,Cleveland....2.00 
V. Apeikis, Los Angeles ....2.00 
V. Raisys, W. Germany.... 12.00 
S. Šimoliūnas, Detroit 7.00 
V. Tauras, Chicago............2.00
J. Kalnietis, Catonsville.... 2.00
S. Radzys, Chicago.............. 1.00
H. Bankaitis, Cleveland......7.00
P. Babickas,VVorcester..... 3.00
P. Baltuonis, La Šalie........2.00
N. Linkus, Oak Lawn......... 2.00
A. Traška, Chicago............7.00
P. Matiukas, Rochester..... 2.00
A. Gustaitis, Los Angeles .. L00
K. Petrauskas, Chicago..... 5.00
V. Paukštys, West Hill.......2.00
H. Misliauskas, Media..... 2.00
V. Senkus, Cleveland........ 5.00
G. Daugirdas, Chicago ..... 2.00 
V. Tomkus, North

Palm Beach................ 10.00
L. Sagys, Lyndhurst........ 10.00
V. Janulevičius, Cleveland 2.00 
J. Žostautas, Richton Pk. 7.00 
V. Vaitužis, N. Guilford ... 7.00 
A. Beresnevičius, No. Bay 4.95 
P. Karalius, Cleveland ... 7.00 
V. Matulevičius, Weston .. 7.00

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
- ANTANAS GRINIUS

MIRĖ ANTANAS 
BANIONIS

Po sunkios ligos balan
džio 10 d. Detroite mirė 
Korp. Neo-Lithuania filis
teris Antanas Banionis. Pa
šarvotas Baužienės laidoji
mo koplyčioje. Laidojamas 
balandžio 14 d.

ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
KONCERTAS

LB apylinkės valdyba pakvie
tusi Detroitan čiurlioniškius ir 
nusamdžiusi koncertui didele 
Crestwood High School auditori
ją tikėjosi turėti tiek pat svečių, 
kaip buvo 1971 metais gegužės 
16 d. kuomet šį koncertą rengė 
Detroito šauliai ir atvykusieji t 
koncertą svečiai vos galėjo su
tilpti salėje.

Balandžio 1 d. Detroite oras 
buvo pavasariškas. Tačiau žmo
nės 1 Čiurlionio koncertą, jvyks- 
tantį šioje pačioje vietoje, traukė 
pamažu ir atvykusiųjų skaičius 
neužpildė visos auditorijos.

Koncertas pradėtas su 10minu

čių pavėlavimu. 3:10 vai. atsida
rė scena ir mes išvydome Čiur
lionio Ansamblį visoje jo didybė
je, Žmogus žiūri į juos ir gal
voji: mes senstame, mūsų eilės 
retėja, o Čiurlionio ansamblio 
žmonės ne tik kad nesensta, bet 
dar ir jaunėja.

Visa Čiurlionio ansamblio at
vežta Detroitan programa buvo 
turininga, dainos meniškai skam
bėjo ir tautiniai šokiai gražiai 
buvo pašokti. O kad tai visiems 
patiko, galima spėti iš gausių 
plojimų, kurių pasipildavo po 
kiekvienos dainos ir šokio.

Dainoms vadovavo komp. Al
fonsas Mikulskis, kanklių orkest
rui muz. Ona Mikulskienė, 
chorm. ir koncertmeisteris Ry
tas Babickas, režisierius ir šo
kių vadovas Petras Maželis ir

(Nukelta J 6 psl.)

MUELLER BRASS CO.
Has immediate openings for experi- 
enced AUTOMATIC SCREW MA
CHINE OPERATOR and/or sėt up.

APPLY HOURLY PERSONNEL 
OFFICE 

1925 LAPEER AVĖ. 
PORT HURON. MICH.

An Enual Opportunity F.mplover 
(28-30)

VIRŠUJE: Iš praeitą savait
galį Clevelande suruoštos ma
dų parodos. Nuotraukoje mode 
liutojos.

J. Garlos nuotrauka

• Naujasis Jurgio Gliau- 
dos romanas "SUNKIAU
SIU KELIU" įdomiai vaiz
duoja Lietuvos nepriklau
somybės pradžią — mūsų 
tautos ryžtą eiti nuosavu 
laisvės keliu, M. Sleževi
čiaus vyriausybės sudary
mą, savanorių pašaukimą 
ir kita.

Išleido Dr. K. Griniaus 
Fondas — c/o J. UtbeOs, 
1649 No. Broadway, Mel- 
rose Park, III. 60160.

WANTED 
SHEARMAN 

PRESS BRAKE OPERATORS 
SHEET METAL MECHANICS 

WELDERS
AND 

LABORERS 
TO W0RK ON SHEET METAL FAB- 

R1CATIONS AND ELECTRICAL 
CABINETS.

STEADY WORK COMPANY. PAID 
BENEFITS.

INTERVIEW IN’G 8 A. M. to I I A. M. 

F0RMWELD PRODŲCTS CO. 
1530 COIT AVĖ.

(Co South on E. 152 St. to end of 
Street >

CLEVELAND. OHIO
(2029)

Dideliam visuomenininkui ir Tau

tinės Sąjungos veikėjui

DR. JUOZUI JURKŪNUI

ir šeimai, brangiai motinai MARIJAI 

JURKŪNIENEI Suvalkų trikampyje 

mirus, reiškiame gilią užuojautą

A.L.T. S-gos Los Angeles 
Skyriaus valdyba ir 

nariai

P. Adomaitis, Chicago......7.00
J. Kučiauskas, Baltimore .. 2.00
V. Bieliūnas, Venezuela ... 2.00
G. Kazlauskas, L. A...........7.00
J. Jankus, Chicago.............. 2.00
S. Pacevičius, Toronto..... 7.00
C, Sruoga, Elgin..................5.00
K. Butkus, Woodhaven.......2.00
K. Krulikas, Richmond Hill 5.00

Visiems aukotojams Dir 
va nuoširdžiai dėkoja.

MUMS MALONU PRANEŠTI VISIEMS SIUNTINIŲ 
SIUNTĖJAMS LIETUVOJE IR U.S.S.R.

Kad dabar siūlome didelį naują pasirinkimą įvairių naujų daiktų 
kartu

MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS, SKALBIMUI MAŠINAS, TELE
VIZIJOS APARATUS, KAMERAS, SIUVIMO MAŠINAS, BALDUS.
Taip pat rūbus, medžiagas, kailinius, rankinius laikrodžius ir maisto produktus.

Mielam prieteliui

DR. JUOZUI JURKŪNUI
ir šeimai, mylimai motinai MARIJAI JURKŪ
NIENEI Suvalkų trikampyje mirus, nuoširdžią 
užuojautą reiškiame ir kartu liūdime

A. V. Mažeikai ir šeima

Mielam Prieteliui

DR. STEPONUI BIEŽIUI
mirus, p. ONAI BIEŽIENEI, dukrai JOLANTAI 
ir visiems gimtiems užjaučiame ir skausmu dali
namės

Bronė ir Antanas Kalvaičiai

Lietuvos Dramos Teatro aktorei
ANTANINAI

VAINIŪNAITEI-KUBERTAVIČIENEI
Lietuvoje mirus, dukrai DALIAI, žentui dr. JO
NUI MAURUKUI ir jų visai šeimai reiškiu gilią 
užuojautą

Kazimiera Sakalienė

• Encyciopedia Lituanica 
administracija darė ką tik 
galėjo, kad susidarytų tiek 
prenumeratorių, iš kurių 
gaunamas prenum e r at o s 
mokestis įgalintų tęsti pra
dėtą darbą ir be didesnių 
sunkumų laimingai jį už
baigti. Deja, mūsų viltys 
nepasiteisino. Enciklopedi
jos redaktoriai savo ruožtu 
deda didžiausias pastangas, 
kad tomas galėtų sekti to
mą be didesnių protarpių, 
bet ir čia susiduriama su 
vis didėjančiais sunkumais.

Nuo darbo pradžios pra
ėjo daugiau kaip 8 metai. 
Per tą laiką kainos iškilo 
daugiau 25'/<. Kai tebėra 
tokia vargana padėtis, ad
ministracija neberanda ki
tos išeities, kaip pakelti to
mo kainą iki $20.00. Ta
čiau naujieji prenumerato
riai dar turi labai puikią 
progą pasinaudoti sena pir
mųjų dviejų tomų kaina 
($15.00). Lengvata tokia: 
kas Encyciopedia Lituanica 
užsiprenumeruos i ki 1973 
m. gegužės 1 d., tas I ir II 
tomus gaus po $15.00. Po 
gegužės pirmos dienos vi
sų tomų kaina bus $20.00. 
Prašome šia lengvata pasi
naudoti. Laukiame Jūsų už
sakymo.

Užsakymus siųsti: Ency
ciopedia Lituanica, 395 W. 
Broadway. P. O. Box 95, 
So. Boston, Mass. 02127, 
USA. Telef.: darbo metu 
(617) 268-7730. o vakarais 
(617) 282-2759.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

NAUJI AUTOMOBILIŲ MODELIAI:
ZHIGULI VAZ 2101
MOSKVICH 412 IE
MOSKVICH 408 IE

$3520.00
$3570.00
$3285.00

ZAPOROZHETS ZAZ 969 $2250.00
MES YPATINGAI SIŪLOME NAUJAUSIĄ PAGERINTĄ EXPORT MODELĮ 

ZHIGULI VAZ 2103. 75 H. P. 4-durų SEDAN
Kaina $4036.50

(rodoma Automobilių Parodoje Coliseum New Yorke)

PODAROGIFTS, INC. — VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti dovaninius 
certifikatus per VNESHPOSYLTORGĄ be jokių tar
pininkų, bankų, ir kt.

PODAROGIFTS, INC. — yra VIENINTELĖ firma Amerikoj, kuri priima užsa
kymus PREFERENTIAL ROUBLE CERTIFICATES 
— SPECIALIOS PJRMINiINYBĖS PAŽYMĖJIMAMS 
kiekvienas po $2.60 ir pristato šituos užsakymus tie
sioginiai per VNESHPOSYLTORGą aukštos kokybės 
prekėms gaunamoms specialiose krautuvėse ir priekių 
sandėliuose daugelyje dideliuose miestuose LIETU
VOJE ir USSR.

PODAROGIFTS, INC. —gauna iš VNESHPOSYLTORGO pranešimą apie kiek
vieno užsakymo įvykdymą ir painformuoja siuntėją.

PODAROGIFTS, INC. — yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, pateikianti per
siuntimo įrodymus, atitinkančius jos susitarimą su 
VNESHPOSY LTORGU.

Klijentų patogumui, užsakymus galima paduoti bet kuriai prie mūsų pri
sijungusiai firmai:

Globė Parcel Service, Ine., 723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106

Cosmos Parcels Express Corp., 488 Madison Avė., New York, N. Y. 10022

Package Express & Travel Agency, 1776 Broadway, New York, N. Y. 10019

arba tiesioginiai j mūsų vyriausią įstaigą:

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE (tarp 27 28 g-vės), New York, N. Y. 10001

Tek: <212) 685-4537

/
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