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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

GRAIKIJA NEBE 
MONARCHIJA

Graikija yra viena iš seniau
sių Europos tautų ir valstybių. 
Apie senąją Graikiją helenolo- 
gas prof. dr. A. Rukša taip bū
dingai atsiliepia: "Nors Graiki
ja žemėlapyje teužima visai ne
žymią vietą, tačiau ji buvo Eu
ropos civilizacijos lopšys... Per 
patį 50 m. žydėjimo laikotarpį 
Atėnai davė pasauliui daugiau 
įžymybių, negu visas pasaulis 
drauge per betkurį istorijos tūks
tantmetį. Graikai pirmieji pa
rodė pasauliui, kas yra tikroji 
laisvė ir tikroji civilizacija. He. 
lenistinė kultūra, spinduliavusi 
iki Kinijos, Indijos, Afrikos, ro
mėnų tarpininkaujama, stipriau
siai paveikė V. Europos kultū
rą". (Žr. "LE", VII tom., 414 
pust).

Tačiau Graikija, kaip ir Lie
tuva, praeityje išgyveno ir la
bai sunkių laikotarpių. Apie 400 
metų ji buvo Turkijos pavergta. 
Su didžiausiu ištvermingumu ji 
kovojo dėl laisvas ir 1832 m. at
gaivino savo valstybę. Nuo šios 
dienos ji beveik visą laiką buvo 
valdoma kaip monarchija, išski
riant 1924-1935 m. respublikinį 
laikotarpį. Ją valdėsvetimo krau
jo karaliai: Otonas — bavaras, 
Jurgis I — danas ir kt. Pastara 
sis Graikijos karalius, kuris fak- 
tinai jau 6 metai nebevaldė, o gy
vavo tremtyje, Romoje, Konstan 
tinas U šiomis dienomis Graiki
jos faktinojo valdytojo Georgios 
Papadopoulos buvo nuvainikuo
tas.

Konstantinas II, karaliaus Po. 
vilo sūnus, po tėvo mirties, paly. 
ginti, dar jaunas, vos 24 m. am
žiaus, 1964 m. paveldėjo Graiki
jos sostą. Jis žinoma, dėl per- 
mažo valstybinio darbo patyri
mo negalėjo ilgai išlaikyti. Pa
triotinė karininkų grupė, bijoda
ma, kad jaunas karalius nenu
vairuotų Graikijos į Maskvos 
rankas, 1967 m. balandžio mėn, 
įvykdė perversmą ir vertė ka
ralių paklusti karinei diktatū
rai. Karalius tų pačių metų 
gruodžio mėn. bandė šuo r gani, 
zuoti perversmą prieš diktatū
rinį režimą, tačiau nenusisekė 
ir buvo priverstas pasišalinti 
iš Graikijos. Karinė valdžia, va
dovaujama Georgios Papadopou
los, ilgą laiką toleravo dar mo
narchiją ir išlaikė Konstantiną 
II su šeima tremtyje, bet po ne
pavykusio š.m. gegužės mėn. jū
reivių sąmokslo nusprendė pa
keisti Graikijos valdymo formą 
ir paskelbė respubliką.

Sis G. Papadopoulos žygis su. 
silaukė smarkaus pasipriešini
mo ne tik iš karaliaus Konstan
tino H, buvusių žymių graikų po
litikų, bet ir smarkios kritikos 
iš demokratinės spaudos. Kons
tantinas II viešai paskelbė, kad 
jis kovosiąs dėl Graikijos "lais
vės ir demokratijos" atstatymo. 
Tačiau jis pamiršo, kad, jam 
valdant, per dvejus metus vieš
patavo partijų rietenos dėl val
džios, vyriausybių nepastovu
mas (bent penkius kartus kei
tėsi vyriausybes) ir valstybinio 
saugumo netikrumas. Reikia su
abejoti ir karaliaus nuoširdumu: 
ar kartais po gražiomis "laisvės 
ir demokratijos" idėjomis nesi
slepia asmeniniai išskaičiavi
mai: juk karalius iki jo atstaty
mo dienos gaudavo po 30.000 
dol. algos iš vadinamų "diktato- 
rininkų". O kiek dar gaudavo vi 
sa karaliaus šeima ir visa svi
ta! Milijonus turėjo uždirbti grai
kų darbininkai, kad išlaikytų 
tremtyje karalių ir jo šeimą!

Iš šalies žiūrintiems, ne tiek 
svarbu Graikijos valdymo for
ma, kiek valstybinis jos sau
gumas. Dabartinė Graikija yra 
užgulta net trijų komunistinių 
valstybių: Jugoslavijos, Albani 
jos ir Bulgarijos. Per Bulgari
ją kiekvieną naktį ir dieną gali 
laisvai žygiuoti Sovietų Rusijos 
tankai Graikijos link. Komunis
tinio pogrindžio veikla Graiki
joje yra gana stipri. Taigi, ko
munistinis pavojus Graikijai te
bėra gana didelis. Graikijai šiuo 
metu yra reikalinga tvirta ir pa
stovi valdžia. M. Sargenis

Brazilijos šv. Mykolo (lietuvaičių seselių pranciškiečių vadovaujamos) gimnazijos mokinių grupė, 
kurių pusė jau šoka Žilvytyje ar Nemune, laimėjo aukso medalį Vlū-toje Sao Paulo miesto mokyklų 
olimpiados uždaryme, tautinių šokių varžybose. Grupei vadovauja mokytoja Regina Bagdžiūtė. 

A. Saulaičio nuotrauka

NIXONO ATEITIS
'Germanų’ sargybų pakeitus 'škotais’

Watergate skandalo 
slegiamas prezidentas 
Nixonas savo vyr. pata
rėju vidaus politikos rei
kaluose paskyrė buvusį 
Gynybos Sekretorių ir il
gametį kongreso narį 
Melvin Laird. Kartu lai
kinai einąs jo štabo virši
ninko pareigas gen. Aiex- 
ander M. High Jr. pasi
trauks iš kariuomenės ir 
liks tose pareigose nuo
lat. Abu tie gerbiami vy
rai pakeis 'germanais’ 
pravardžiuojamus pasi
traukusius John D. Ehr- 
lichman ir H.R. Halde- 
man. Jei paskutinieji lai
kytini 'vokiečiais*, nau
jieji Nixono bendradar
biai galėtų būti vadinami 
'škotais'. Reikia tikėtis, 
kad jie Baltųjų Rūmų poli
tikai padiktuos daugiau 
'anglišką' stilių, daugiau 
komplikuotą ir mažiau 
bent iš pažiūros, brutalų, 
"gestapišką'.

Faktas, kad Laird ir 
Haigh sutiko eiti tas pa
reigas veikia raminan
čiai. Abiems naujų pa
reigų nereikėjo. Laird, 
kaip politikas, buvo susi
daręs gerą vardą ir jam 
buvo, gali sakyti, atvira 
kiekviena vieta, jei ne 
valstybės aparate, tai 
bent privačiame sekto
riuje. Haigh, atrodo, ga
lėjo padaryti briliantinę 
karjerą kariuomenėje. 
Jei jie vis dėlto sutiko su
sieti savo asmeninį liki
mą su Nixono, jie grei
čiausiai laiko Nixono re
žimą dar nebaigtu.

Likimo ironija pa
norėjo, kad tuo metu, ka
da Nixonas pasidarė dau
giausiai pažeidžiamas, 
palyginti mažai kas nori 
jo pašalinimo. Demokra
tų partija užėmė itin at
sargias pozicijas. Ne dėl 
simpatijų Nixonui, bet 
dėl praktiškų sumetimų. 
Jei Nixonas pasitrauktų, 
jo vieton atsistotų Ag- 
new, kurio režimas su 
tam tikra laimės doze, 
galėtų užtikrinti respu
blikonų laimėjimą. Tak
tiškais sumetimais de
mokratams apsimokętų 
leisti pabaigti valdyti 
lengvai pažeidžiamam 
Nixonui. Be to, Nixono 
užsienio politika buvo

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

sėkminga, jos niekas ne- 
kritikuoja, todėl neleis
ti jam baigti padėti pa
grindus 'taikos kartai', 
būtų stačiai kraštui 
kenksminga.

Panašios nuotaikos 
yra ir užsienyje. "Mes 
spėjame, kad visų pa
kraipų pasaulio vadai — 
rašo The Wall Street 
Journal — jausdami įvai
rių susitarimų galimy
bę yra nemaloniai palies
ti Nixono nesėkmės na
muose. Ponai Bražne- 
vas, Brandtas, Chou, Ta- 
naka ir Pompidou jaučia
si esą paliesti Waterga- 
te. Jie rodo nemaža so
lidarumą Nixonui. "Fak- 
tinai, toliau rašo tas pa
prastai gerai informuo
tas laikraštis, Nixonas ir 
Pompidou Rykjavike (Is
landijoje) padarė dau
giau amerikiečių - pran
cūzų santykiuose pažan
gos, negu iš laikraščių 
pranešimų atrodo. Tie pa
sitarimai plačiau atida
rė duris vakarų valsty
bių galvų konferencijai 
ir susitarimams negu jos 
buvo atdaros anksčiau.

Kad būtų sėkmingas 
ateinančio rudens preky

Grupė Los Angeles skaučių su vadove s. L. Vilimiene prie tautodailės stalo, viename parengime, pro. 
paguojant saviesiems ir svetimiesiems lietuvių tautinį meną. J. Garlos nuotrauka

bos derybose, preziden
tas prašo labai plačių 
įgaliojimų, kongresas, 
kuris visados buvo pavy
dus prezidento galiai, Wa- 
tergate skandalo įtakoje, 
tą galią labai norėtų su
mažinti. Todėl suteiki
mas specialių teisių būtų 
prieštaravimas jo sieki
mams, tačiau tie įgalio
jimai prezidentui, vis- 
tiek kas jis būtų, yra la
bai reikalingi derybose. 
Už tat tos teisės gali bū
ti jam duotos.

Visa tai tačiau neduo
da tiesiogio atsakymo, 
ar iš tikro Nixonas ir to
liau galės likti preziden
tu. Kai kas teigia, kad 
Nixonas geriau padary
tų viešai ir atvirai pasi
sakydamas dėl V/aterga- 
tes aferos ir savo daly
vavimo joje. Iš kitos pu
sės, jei jis iš tikro joje 
dalyvavo daugiau negu iki 
šiol sakė, dabartinė tylė
jimo taktika gal buvo ge
ra. Faktinai ta afera, jei 
padarė kokių nuostolių, 
tai tik jam pačiam ir jo 
artimiausiai aplinkai. 
Kongresas, spauda ir pa
skiro žmogaus teisės iš 
jos tik laimėjo. O jei taip, 
kodėl prezidentui neleis 
ti užbaigti savo termino?

Antisovietiniai jausmai 
Lietuvoje tebėra stiprūs

"Lietuvos katalikai 
privertė sovietus juos 
toleruoti" —tvirtina Mi- 
chael Parks Baltimorės 
dienraštyje "Sun" š.m. 
gegužės 17 d.Parks.dien 
raščio Maskvos biuro 
korespondentas, gegužės 
mėn. lankėsi Pabaltijy
je ir paskelbė seriją įdo
mių straipsnių. Pasak jo, 
Bažnyčia ir sovietų val
džia tebėra "priešai", 
bet jis susidarė įspūdį, 
kad "vėl klestinti" Lie- 
tuvos katalikija priver
tusi sovietų pareigūnus 
"sudaryti paliaubas" su 
religija. Parks mini 
šiuos "susitaikymo žes- 
tus" bažnyčios atžvilgiu: 
leidimus maldininkų ke
lionėms, mažo tiražo 
šventraščio ir maldakny 
gių spausdinimui, valsty
bės paramą kelioms se-
noms bažnyčioms atsta
tyti ir "pažadus" per
žiūrėti svarbiuosius ka 
talikų skundus, įskai
tant dviejų vyskupų iš
trėmimą ir kasmet įšven 
tinamų kunigų skaičiaus 
apribojimą. Savo ruož
tu, katalikų vadai skati
nę tikinčiuosius "nepasta
tyti vyriausybės įnemalo 
nią padėtį nereikalingo
mis peticijomis bei de
monstracijomis".

Po šio "neviešo susi
tarimo" tarp sovietų pa
reigūnų ir lietuvių kata
likų, pastarieji susiau
rinę savo bendradarbia
vimą su sovietiniu "žmo
gaus teisių" sąjūdžiu.

Kokios šių komunisti
nių nuolaidų priežastys? 
Parks cituoja "vieną jau
nų pasauliečių, pastarųjų 
poros metų bėgyje iškilu
sį į lietuvių katalikų vado
vybę": "Jie susirėmė su 
mumis tiesioginėje aky- 
statoje ir jie pralaimėjo" 
Kitas vadovaujantis as
muo, "politinių mokslų 
specialistas dalyvavęs 
pogrindinės 'Lietuvių Ka- 
talkų Bažnyčios Kroni
kos' sudaryme", taip kai 
bėjęs: "Puldama Bažny
čią, vyriausybė nenuslo
pino nacionalizmo, kaip 
jos tikėtasi, bet paska-

tino jo augimą. Jei 
Maskva spaus mus re
ligijos atžvilgiu, ji pa
statys pavojun savo poli
tinę kontrolę, kokia ji be
būtų". Komunistinę nuo
monę Parksui pareiškė 
"Chadzevičius, Komjau
nimo Tiesos redakto
rius": "Krikščionybė iš
bluks. Mūsų nuomone, 
metodiška ateistinė kam
panija jau nebereikalin
ga. Kova prieš Bažnyčią 
tiktai padėjo mūsų prie-
šams, įkaitindama kata
likų jausmus ir suteikda
ma Bažnyčiai daugiau 
prestižo". Katalikų va
dovybę Lietuvoje pasta
rųjų trijų metų bėgyje 
perėmę pasauliečiai: 
"Jie platino peticijas, or 
ganizavo demonstracijas 
ir derėjosi dėl kompro
misų su sovietų pareigū
nais". Jie taip pat suor
ganizavę privačią reli
ginių ir teologinių studijų 
programą ir išvertę įlie- 
tuvių kalbą eilę libera
lių katalikų intelektualų 
raštų.

Kituose straipsniuose, 
"Baltų tautos priešinasi- 
kultūriniam užtemimui" 
ir "Baltiečiai šoka su 
skirtinga muzika" Parks 
pabrėžia, kad "antiso
vietiniai tautiniai jaus
mai" Pabaltijyje "tebė
ra stiprūs ir yra viešai 
išreiškiami". Net ir vie
tiniai komunistų vadai 
"aštriai priešinasi
(Maskvos) spaudimui,
siekiančiam kultūrinio 
sulydinimo". Lietuvos 
Kultūros Ministerijos pa 
reigflnas pareiškęs: "Ma- 
no problema yra, kad aš 
pilnai tikiu į sovietų val
džią, bet ne į rusų kultū
ros (įbrukimą) visiems. 
Man sunku įtiktini kitus 
priimt tą naują sovietų 
kultūrą, man pačiam jos 
nepriimant. Tai priešta
ravimas, kurio neiš
sprendžia visas tas mark 
sistinis - leninistinis tuš
čiažodžiavimas iš Mask
vos".

(ELTA)

• Lietuvių Tautinių Na
mų Chicagoje direktorių 
susirinkimo išrinktieji val
dybos nariai pasiskirstė 
pareigomis bei darbo sriti
mis. Valdybos pirmininku 
naujai kadencijai perrink
tas ligšiolinis pirmininkas 
Jonas Jurkūnas, vicepirmi
ninkais ; Cezaris Modestavi- 
čius ir Albertas Vengris, 
iždininku — Juozas Andra- 
šiūnas, sekretoriumi — Me
čys Valiukėnas, vald. nariu 
kult, reikalams — Zita Ke- 
valaitytė-Visockienė, LTN 
pastogės šeimininku — Bro
nius Kasakaitis (tel. 778- 
9878 arba 778-7707) pasto
gės ir jos įrengimų techni
kiniu prižiūrėtoju — Mikas 
Rėklaitis. Artimiausiu me
tu atskirų sričių vadovai 
paruošia ir pateikia valdy
bai jų darbų shėmą, tikslu 
sudaryti bendrą LTN šių 
metų ir tolesnės ateities 
namų naudojimo bei jų 
praplėtimo programą.
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

LIETUVAITĖ - GROŽIO KARALAITĖ

VIRGINIJA RADINAITE lai
mėjusi grožio karalaitės titulą.

vo pirmą kartą lietuvių tarpe 
vykdomas "Car Rally", lietuviš 
kai tai būtų automobiliųorienta- 
cinis važiavimas - varžybos, ku 
rias paruošė Rūta Bielskytė. Ga
na sunki ir, ištvermės reika
laujanti kelionė per kalnus ir klo 
nius, baigėsi Algio Karazijos ir 
Vlado Rozentals (Melbournas ir 
Adelaidė) laimėjimu, surinkus 
lygiai taškų. Trečią vietą laimė 
jo Antanas Paškevičius (Melb.) 
Varžybos buvo baigtos linksmo
je dešrelių ir kopūstų vakarie
nėje, be dalyvių esant ir kitiems 
svečiams. Trečios dienos vaka
re buvo jaunimas susirinkęs į 
puikų restoraną linksmesnėje ir 
iškilmingesnėje nuotaikoje pra
leisti vakarą.

Pirmasis toks jaunimo susi
pažinimo pobūvis pasisekė labai 
gerai, tik ateityje jaunimui, be 
vienos pramoginės programos, 
reikėtų gal įtraukti ir ką nors 
rimtesnio, lietuviškesnio, nes 
po smagaus susipažinimo, gra
žios draugystės ir lietuviško 
vežimo ratai turėtųvažiuoti leng
viau.

SUKURE LIETUVIŠKĄ SEIMĄ

Per visus Sydnėjaus sekma
dieninius laikraščius nuskambė
jo lietuviams maloni žinia, pa
įvairinta didelėmis ir gražiomis 
nuotraukomis, pranešanti, kad 
lietuvaitė Virginija Radinaitė 
(Radinas) tapo išrinkta 1973-jų 
metų "Miss Roselands". Kaip 
ir Amerikoje, taip dabar ir Aus 
tralijoje, ypatingai didžiajame 
Sydnėjaus mieste, yra pristaty
ta įvairiuose priemiesčiuose mil 
žiniškų apsipirkimo centrų, ap
imančių didžiulius žemės plotus 
ir turinčių visko ko tik pirkėjui 
yra reikalinga. "Roseland" apsi 
pirkimo centras, neskaitant, kad 
yra vienas iš didžiausių, pasižy
mi be prekybos ir savo meninių 
bei kultūrinių dalykų propagavi
mu ir rėmimu. Čia yra ruošia
mi koncertai, parodos, rodomos 
pačios naujausios pasaulinės ma 
dos ir kt. Kiekvienais metais čia 
daroma ir gražiausios merginos 
rinkimai, kuriose dalyvauja vie
nos iš rinktinių Sydnėjaus mer
ginų, kai šis gražuolės titulas 
Sydnėjuje turi labai svarbų var
dą. šiais metais šiame gražuolių 
konkurse, be Sydnėjaus gražuo
lių, dalyvavo ir merginos iš įvai 
rių didesnų provincijos mies
tų. Šis konkursas tęsėsi ilgesnį 
laiką ir pagaliau buvo atrinkta 
13-ka finalisčių. Stebint tūkstan
tiniam žiūrovų skaičiui, teisėjų 
sprendimu, "Miss Roseland" bu 
vo išrinkta mūsų gražuolė Vir
ginija, kurios ilgus blondinius 
plaukus papuošė laimėta gražuo 
lės karūna.

Virginija Radinaitė lietuviš
kam Sydnėjaus gyvenimui nėra? 
svetima. Jinai lankėBankstowno 
savaitgalinę lietuvišką mokyklą, 
vėliau įsijungdama į mūsųtauti- 
nių šokių grupę su kuria daly-

vavo lietuviškuose scenos pasta
tymuose. Be tautinių šokių ji bu
vo aktyvi mūšų skautė. Baigusi 
gimnaziją- ji įstojo į Sydnėjaus 
Technikos Koledžą, kur studija
vo naujų drabužių modelių kūri
mą ir mokyklinį dėstymą. Bai
gusi ji gavo šiose specialybėse 
diplomus.

Be savo nuolatinio mokymosi 
ji pradėjo laisvalaikiu dirbti ir 
kaip modelis, modeliuodama įvai
rius moteriškus drabužius. Čia 
ji rado didžiulį pasisekimą. Jos 
nuotraukos puošia Japonijos ma 
dų žurnalus, neatsiliekant ir dau
gelyje vietinių ir kitų žurnalų, 
kai paskutiniųjų Kalėdų atostogų 
metu, ji buvo pakviesta Pan- 
American lėktuvų bendrovės bū
ti skraidančia madų modeliste, 
ką ji su dideliu pasisekimu atli
ko, tuo pačiu pamatydama ir 
pasaulio. Pereitais metais ji lai- vo" krepšinio rinktinių žaidė- 
mėjo didžiausio Sydnėjuje Rand 
wick arklių lenktynių pavasario 
karnivalo grožio karalienės ti
tulą ir be daugelio dovanų 6-šių 
mėnesių apmokamą kelionę į Eu 
ropą, ko dar ir dabar, dėl laiko 
stokos, neišnaudojo. Visuose di
džiuosiuose grožio konkursuose 
ir kituose pasirodymuose, Virgi
nija dėvi savo pačios sukurtus 
drabužius, kas randa taip pat la
bai didelį pasisekimą. Laimėda
ma "Miss Roseland" gražuolės 
titulą, Virginija gavo visą ap
mokėtą kelionę į Kanadą, $500. 
00 kelionės išlaidoms padengti 
ir $300.00 vertės rūbų.

Virginija, nors ir labai užim
ta, tačiau su savo tėveliis daž
nai dalyvauja lietuviškume pa
rengimuose, labai gerai kalba lie
tuviškai, nepakeitusi nei vardo 
nei pavardės nesigėdina būti lie
tuve ir savo nemėgstamiausiais 
dalykais laiko svaiginamus gė
rimus ir rūkymą. Tikėkimės, 
kad Kanados viengungiai mums 
nepagrobs mūsų gražuolės ir ji 
turės galimybių dar aukščiau kil
ti savojoje pasirinktoje sunkio
je karjeroje.

Atrodo, kad Adelaidės jauni
mas visoje Australijoje yra vie 
nas iš veikliausių. Sukūrę stip
rią Pasaulio Lietuvių Sąjungos 
grupę, jie Velykų švenčių me
tu sukvietė jaunimo subuvimą, 
kuriame svečių dalyvavo ir iš 
Sydnėjaus bei Melbourno. Vely
kų sekmadienį p. Mockūnų sody
boje jie surengė B-B.Q - Iešmi 
nę, kurioje dalyvavo labai daug 
jaunimo, turėdami puikų susipa 
žinimo pobūvį. Sekančią dieną bu ■

*«*
Sydnėjaus Sporto Klubo "Ko-

jai tapo išrinkti J šios valstijos 
savo grupių krepšinio rinktines, 
tai būtent: Audronė Kasperaity- 
tė -- iki 16-kos metų, Rita Kas- 
peraitytė -- iki 18-kos metų, Ge
das Eidintas j visų vidurinių mo 
kyklų rinktinę ir Irena Kaciušy- 
tė j Sydnėjaus moterų rinktinę. 
Dalis iš šių rinktinių dalyvauja 
Australijos pirmenybėse ir vė
liau važiuos gastrolėms į N. Ze
landiją. "Kovo" valdyba, pagerb
dama šiuos žaidėjus, surengė 
{domų vakarą — kiaulės kepi
mą, vėliau pravedant įvairius 
piniginius žaidimus, atnešusius 
nemažai ir pelno ir tuo pačiu 
paremiant šių rinktinių žaidė
jus.

Audronė ir Rimgaudas Gulbinai. A. Plėnio nuotrauka

listeris J. Valkiūnas. Vaka
ro vadovas perskaitė jau
nųjų giminių iš ok. Lietu
vos telegramomis ir laiš
kais gautuosius sveikini
mus. Baigiant vakarienę 
jaunųjų valsu prasidėjo šo
kiai ir grupinės dainos, o 
pabaigoje ir bendros, jau
nosios su Mamyte išsisky
rimo, dainos . . .

Džiugu minėti, kad abu 
jaunieji gabūs moksle, dar
be ir aktyvūs visuomeni
niame lietuvių gyvenime. 
Abu veiklūs neolituanai. 
Audronė dažna parengimų 
programų dalyvė ar prane
šėja. Ji studijuoja Illinois 
Universitete pedagogiką ir 
kaip iškili studentė links
niuojama pirmaujančių stu 
dentų sąrašuose (dean list). 
Rimgaudas, baigęs ekono- 
minius-politinius mokslus 
Baldwin Wallace College, 
Clevelande, atlikęs Dėdei 
Šamui karinę prievolę, nūn 
dirba Mason Dixon Co., 
Chicagoje.

M. Valiukėnas

CORRUGATED
BOXES

PASITEIRAUKITE PAS MUS JEI 
GALVOJATE PIRKTI NAMĄ!

• Low Rates
• Minimom Expenses
• We pay 3’Zi % on 

escrow accounts

’ 2yr.certificates(Min.$5,000)

53A %- l'F-certificates(Min.$1,000) 
NUOŠIMČIAI IŠMOKAMI KAS MĖNESĮ,v

Member F.S.L.I.C., Washington, D.C. Equal Opportunity Lender
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avings
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.

Australijos lietuviai vis dau
giau ir daugiau pasileidžia į pa
saulines, didesnes ar mažesnes, 
keliones. Neseniai į Ameriką, 
vėliau Europą, Izraelį ir Azijos 
kraštus aplankyti, išvažiavo syd- 
nėjiškiai skautų šulai Leonidą ir 
Bronius Žaliai. Kelionėje jie bus 
virš trijų mėnesių. Greitu laiku 
išvažiuoja ilgesnei kelionei pro 
Lietuvą, Europą, Ameriką ir kt. 
didelis jaunimo ir sportininkų 
rėmėjas ir bičiulis Gedas An
tanėlis, turintis Amerikoje tur
tingus savo gimines. Taip pat gi 
minių aplankyti išvažiuoja p. 
Baltramiejūnienė, kurios vyras, 
buvęs agronomas,prieš kelis me
tus mirėSydnėjuje. Be vyresnių
jų Australijos lietuvių, kurie 
savo keliones vykdo patogesnėm 
ir ištaikingesnėm priemonėm, 
jaunimas taip pat daug keliauja 
ir tai studentišku, jaunatvišku 
pasivažinėjimo būdu, kas ypatin 
gai čia, yra labai populiaru ir 
skaitoma šių laikų "In".

«»»
Tolimajame Perth’o mieste, 

naujai išrinktoji Apylinkės V-ba 
vadovaujama pirmininko A. Mi
liausko Velykų švenčių proga su 
būrė daugumą vietinių lietuvių 
prie bendro velykinio stalo. Kun. 
L, Kemešiui palaiminus bendrus 
valgius, pirmininkui pasveiki
nus visus lietuvius, prasidėjo vai
šės, po kurių visi vaikai buvo ap
dovanoti margučiais, už ką vė
liau jaunieji tautinių šokių šokė
jai pašoko, L. Geležytė ir jos 
sesuo Adrienė pašoko baleto ir 
išraiškos meno šokius, kai A. 
Pasčekaitė ir V. Bernotas pa
skaitė poezijos ir feljetoninius 
dalykus. V, Miliauskienės va- 
lykus. V. Miliauskienės vadovau
jami jaunuoliai turėjo įdomių 
margučių ridenimą. Visas šis 
velykinis subuvimas praėjo la
bai jaukioje ir gražioje nuotaiko 
j e.

Gegužės 12 d. Chicagoje, 
šv. Ritos bažnyčioje Tėvas 
J. Raibužis SJ sutuokė Aud
ronę Eleną Matutytę su 
Rimgaudu Gulbinu. San
tuokos aktą stebėjo gausus 
skaičius jaunųjų giminių ir 
bičiulių, kolegų. Jaunųjų 
palydą sudarė jųjų mokslo 
kolegų ir giminaičių puL 
kas: Ramunė Matutytė, Al
vyda Guobytė, Marian Hen- 
dowski, Viligailė Lauraity- 
tė, Nijolė Janušaitė ir Ri
ta Valkiūnienė Eugenijus 
Kniukšta, Algis Garlaus
kas, Mindaugas Budrys, 
Romas Sakalas, Algis Moc- 
kaitis ir Viktoras Stanke
vičius. Santuoką palaimi
nęs, Tėvas. J- Raibužis šiltu 
žodžiu kreipėsi į jaunave
džius, nusakydamas šeimos 
ir išskirtinai lietuvių šei
mos prasmę ir uždavinius. 
Santuokos i š k i lmingumą 
turtino dainininkės Natali
jos Aukštuolienės bažny
čios erdvėje banguojančios

turėjo dr. G. Kišono paskaitą, 
tema "Automobilis ir mes". Pla. 
čiai išnagrinėjęs visas gerąsias 
ir blogąsias automobilio savy
bes, dr. Kišonas padarė išvadą, 
kad automobilis, originaliai pri 
sidėjęs prie žmogaus gerbūvio 
pakėlimo, neradus priemonių pa 
šalinti susijusių su automobi
liais negerovių, galės ateityje 
ne tik tą atneštą gerbūvį, bet ir 
patį žmogų sunaikinti. Paskai
ta susilaukė gyvų diskusijų ir 
atrodo, kad gerosios automobi
lio savybės dar ilgai nulems at 
nešamas blogąsias.

dienos 
lietuviai 
susirinkę

giesmės. Dvasiškių klaup- 
kose matėsi keli kunigai, 
tarp jų ir šv. Ritos bažny
čios klebonas.

Vakare lietuvių tauti
niuose namuose įvyko ves
tuvinė puota. Į ją atvyku
sius jaunuosius, pagal mū
sišką paprotį, su duona ir 
druska sutiko jų tėvai. 
Kazys Matutis, visų vardu’, 
pasveikino šventės daly
vius, dėkodamas visiems- 
oms į šią šventę įsijungu
siems, tolesniu vakaro va
dovu pakvietė inž. Vaclovą 
Mažeiką.

Teikiama vakarienė, ke
liami tostai Jaunųjų Gulbi
nų laimei, skamba dainos. 
Algio Modesto vedamas or
kestras romantišku pakili
mu groja lietuviškas melo
dijas. Dažną melodiją re
frenu pritaria patys or
kestrantai. O truputį vėliau 
prie jų ansamblio darniai 
prisijungė ir solistė Nata
lija Aukštuolienė . . . Kavos 
metu jaunuosius Korp! Neo 
-Lithuania vardu sveikino 
šios Korp! pirmininkas fi-

ST. REGIS PAPER CO.
4600 BROOKPARK RD. 

216-351-7500 
CLEVELAND. OHIO

Immediate openings on 2d shift for 
experienced PRINTER SLOTTER 
OPERATORS, PRINTER SLOTTER 
HELPERS. Good hourly rate plūs 
bonus and paid company benefits!

An equal ooportunity employer M-F. 

(45-47)

PRESS OPERATORS 
Experienced only. Job shop. 
H. & P. DIE & STAMPING 

CO.
4650 Tiedeman Rd. 

Cleveland, Ohio 
(45-47)

MATERIAL HANDLERS
FOR FABRICATION AND ASSEMBLY 
\VORK. STEADY YORK FOR QUA 
L1FIED HELP DAYS AND FR1NGES

APPLY TO MR. KETZ 

TECHNOLAB INC.
9911 ELK AVĖ. 

CLEVELAND. OHIO 44108 
(45-471

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

BRIDGEPORT OPERATOR 
SHAPER HAND

SURFACE GRINDER HAND 
Mušt have job shop experiencc. Be 
able to sėt up work from blue prinl> 
and close tolerance.

DAY WORK
Air conditioned, all benefits. Inclurling 
profit sharing. 58 hour week.

JACK HAINES CO.
2761 STA1R

DETROIT, MICH.
(44-51)

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO. ILL.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

♦♦♦

Nevcastle Diskusijų Klubas 
savo paskutiniame susirinkime

Viešėdami Chicagoje aplankykite

išvakarėse 
gana gau- 
į turimas

Motinos 
Sydnėjaus 
šiai buvo 
savąsias kapines, kuriose jau
nemažas lietuvių skaičius rado 
sau amžiną poilsį. Bendrai ap
tvarkius savo artimųjų kapus, 
klebono kun. P. Butkaus buvo 
pravesta bendros maldos už mi 
rusias motinas ir savo artimuo
sius, gražiai palydint religinė
mis giesmėmis.

MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ ĮSITIKINSITE.

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601
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BOLŠEVIKINĖ "ČISTKA” 

DAR BE SUŠAUDYMŲ
Bolševikai periodiškai 

"pravalo" savo eiles. Šie 
"pravalymai" pasauliui 
žinomi rusiško įvardini
mo terminu: "čistka". 
Pats žodis implikuoja, 
kad valomasi nuo pur
vo. Reiškia, tas, kuris 
nušalintas iš komparti
jos eilių, yra purvas, ne 
tikęs elementas. Todėl 
Stalino laikais tokį likvi
duodavo, šaudė, trėmė į 
naikinimo stovyklas.

Šiais laikais "čistka" 
pavadinta "partbilietų 
perregistravimu". Apie 
1933-34 metų "čistkas" 
oficiali bolševikų spauda 
kalba, kaip apie "parti
jos valymą". 1935 metais 
ta "čistka" jau "narių pa 
tikrinimas", 1936 metais 
"čistka" jau "partinių do 
kumentų keitimas".

Tačiau "čistka" yra 
"čistka", kraujas sruve
no čiurkšlėmis ir istori 
jon įėjo tarpusavio bolše
vikinio teroro vaizdai...

Dabar, 1972-73 metais 
bolševikai eilinę partinę 
"čistką" pristato po tirš
ta kosmetika. Tai "parti 
nių bilietų pakeitimas". 
Bet reikia žinoti, kad ne
visi partijos nariai pa
liks ir toliau partijos ei
lėse. Dalis narių partinių 
bilietų negaus ir šie, bi
lietų negavusieji, bus iš
mesti iš partijos. Jie pra
ras režiminio elito pri
vilegijas. Tad, iš esmės, 
ir šis "partinių bilietų pa
tikrinimas" yra eilinė 
bolševikinė, savitarpinė 
"čistka", kuri vyksta, kol 
kas, be pasauliui girdimų 
egzekucijų salvių.

Vilniškis kompartijos 
kronikininkas R. Šarmai
tis, žinomas kaipo isto
rinių faktų klastotojas, 
režimui nenaudingų reiš 
kinių kosmetikas. Agita
ciniame leidinuke "Lai
kas ir įvykiai" Šarmai
tis stengiasi užmaskuo
ti dabartinę "čistką" po 
išviršiniai "moksliško" 
temos traktavimo šydu. 
"Partinis bilietas 
reikšmingiausias, doku
mentas", sako Šarmai
tis. Kiekvienas bolševi
kas sutinka su tuo bana
liu tvirtinimu, bet kaip 
jaučiasi tas, kuris liko be 
bilieto?

Konstantinas Surblys, 
jaunas partinio archyvo 
pareigūnas, Šarmaičio 
"tezei" paskyrė net ilgą 
rašinį. Iš jo teiginių aiš
kėja, kad "buržuazijos 
viešpatavimo laikais" po 
grindinė kompartija betu
rėjo tiktai kelių šimtų na
rių būrelį. Kaip žinia, 
85% narių buvo kitatau
čiai. Kompartija pradėjo 
apaugti karjeristais nuo 
1940 metų. Buvo priima

THE LITHUANIAN 
NEVVSPAPER

mi nauji nariai ir peržiū
rimi seni pogrindininkai, 
kurių tarpe reikėjo at
skirti ir nubausti viso
kius "trockistus" ir 
"sklokininkus". Prieš 
pat nacių okupaciją Lie
tuvos teritorijoje buvo 
4739 kompartiečiai. Ši 
masė, daugiau kaip per
pus nelietuviška, drįso 
kalbėti visos tautos ir 
"darbo liaudies" vardu. 
Karui prasidėjus į So- 
vietiją suskubo išbėgti 
2480 bolševikų. Iš liku
siųjų per hitlerininkų pe
riodą žuvo 371 bolševi
kas. Sugrįžę bolševikai 
atrado apie 2000 įpogrin 
dį įsiknisusių savo narių 
įjuos žiūrėjo su nepasiti
kėjimu. Nevisi jie atgavo 
savo partbilietus.

Įdomu, kad bolševi
kams ok. Lietuvoje įsi
tvirtinant, vėl atsirado 
stambokas skaičius kar
jeristų, norinčių patekti 
į kompartiją ir susisuk
ti patogias gūžtas. Buvo 
kompartinio aktyvo sto
ka — ir visus priiminė
jo. Tik 48 asmenys ne
atitiko reikalavimams. 
Jų nepriėmė.

Lietuviška kompartija 
nuo 1940 metų įsiliejo į 
bendrąją kompartiją, to 
dėl nėra davinių patirti, 
kiek partijos narių veikia 
ok. Lietuvos teritorijo
je? Bendras kompartijos 
narių skaičius Sovietų Są
jungos ribose prieš pen- 
koliką metų buvo: — še
ši milijonai septyni šim
tai tūkstančių ir kompar 
tijos kandidatų buvo pu
sė milijono.

1972 metais partija pa
siekė penkioliką milijo
nų narių. Kas vienuolik
tas sovietinis pilietis da
bar yra arba partijos na 
rys, arba kandidatas. 
Tad .dešimtprocentinis 
partinis branduolys kie
tos diktatūros būdu valdo 
valstybę. Dešimtadalis 
valdo kitus devynius de
šimtadalius! Tai sunkiai 
suvokiama laisvam demo
kratiniam pasauliui.

Šis komunistinis de
šimtadalis yra labai akty
vi teroro, savitarpinio 
šnipinėjimo, įvairių dar 
bo skatinimo machina
cijų grupė. Nenuostabu, 
kad. iš to būrio daug kas 
pavargsta, pasikeičia,pa
sidaro nebeaktyvus.

1971 m. kovo 30 d. per 
XXIV partijos suvažiavi
mą L. Brežnevas parei
kalavo pravesti "čistką". 
Tas "prasivalymas" da
bar vyksta.

Lietuviški bolševikai 
aktyviai valosi savybėje. 
Šarmaičiai ir surbliaipa-

ALTS-gos seimo įvykusio gegužės 26-27 d. darbo prezidiumas. Iš kairės: A. Musteikis, J. Gumbele- 
vičius, dr. V. Dargis, inž. E. Bartkus, B. Dūda, A. Juodvalkis, dr. P. Švarcas ir pranešimus daro s- 
gos ižd. S. Virpša ir s-gos pirr.i. T. Blinstrubas.

ĮVYKIAI IR VAIZDAI ALT S-gos SEIME oi
Pirmąją seimo dieną, 

gegužės 26, tęsiant dar
botvarkę, buvo išklausy
tas Sąjungos atstovės Bal- 
fe Emilijos Cekienės pra
nešimas apie Balfo nesu 
tarimus ir nenormalią 
padėtį. Jei šie reikalai

ALTS-gos Seime Detroite prie registracijos stalo. Iš kairės: A. 
Musteikis, V. Šarka, M. Sims ir Sąjungos garbės narys A. S. Tre
čiokas. L Gaižučio nuotrauka

artimoje ateity nesusi- gų straipsnių daug kas ne 
tvarkys, galės turėtiliūd- mėgsta, ypač jei juose
nų pasėkų Balfo rinklia
voms.

Po jos spaudos reika
lais pranešimus padarė 
Vilties draugijos pirmi
ninkas Aleksas Laikūnas 
(jo pranešimas buvo at
spausdintas Dirvoje Nr. 
44) ir Naujosios Vilties 
redaktorius dr. J. Balys.
Pastarasis kalbėjo apie 
du kart metuose išeinan
tį žurnalą Naujoji Viltis, 
kur sukaupiami svarbes
ni straipsniai, kad išlik
tų ateičiai. Todėl Naujo
sios Vilties leidimas yra 
svarbus ne tik pačiai Są
jungai, bet ir visai lietu
viškajai visuomenei, nes 
N. Viltyje duodama naujų 
minčių, naujų idėjų ir kai 
kurių autorių iškreiptos 
mintys atitaisomos ir tuo 
būdu visuomenė apsaugo
ma nuo nepamatuotų 
šmeižtų ir kaltinimų...

Inž. J. Jurkūnas, po 
abiejų prelegentų prane
šimų pasidžiaugė spau
dos kultūra, jos kokybe 
ir svarba lietuvybei, pa
dėkodamas Dirvos ir Nau
josios Vilties redakto
riams, jų bendradar
biams ir dirbantiems 
prie šių leidinių išleidi
mo tarnautojams, kurie 
su dideliu pasiaukojimu 
dirba svarbų spaudos dar
bą.

Diskusijos dėl spaudos 
buvo gyvos, teigiamos ir 
naudingos. Pageidautina 

tikina, kad "čistka" esąs 
eilinis bolševikinės ru
tinos reiškinys.

ANTANAS MUSTEIKIS 
kad mūsų jaunimas iš ma 
žens rastų sau tinkamus 
savo amžiui patrauklius 
straipsnius, daugiau nuo 
traukų, janatviškų juokų 
ir kt. Apskritai imant, ii 

yra daug vandenėlio .
Su spaudos problemo

mis buvo užbaigti pirmo
sios dienos seimo posė
džiai ir vakare įvyko kon 
certas ir banketas.***

Apie 8 vai. vakaro pra
dėjo rodytis nauji vaiz
dai — ponios pasipuošu -
sios, lydimos savųjų glo 
bėjų rinkosi puošnion sa- 
lėn, kurioje, be 18 apva
lių stalų, buvo ištiestas 
vadinamas garbės sve
čių stalas, talpinąs 18 as
menų. Prie šio stalo ma
tėme senosios ir naujos- 
sios S-gos vadovybės na
rius, banketo žvaigždę — 
operos solistę Romą Mas 
tienę su jai talkininkavu 
siu muz. M. Motekaičiu 
ir kitais.

Prieš pat koncertą Sei
mo rengimo komiteto 
pirm. J. Švoba pakvie
tė komiteto vicepirm. J. 
Gaižutį būti banketo šei
mininku. Jis humoristi
ne forma palinksmina 
banketo dalyvius, atpalai
duodamas įtemptus nuo 
darbo nervus. Po links
mojo žodžio, pakvietė 
operos solistę, mielą 
viešnią iš Chicagos, po
nią Romą Mastienę gra
žiajai dainai.

Koncerto programa bu
vo pradėta daina "Sveiki
nimas svečiams, muz. 
Meyerbeer. Gražiu iš
pildymu puikiai nuteikė 
banketo dalyvius. Toliau 
sekė — Na tai kas? — 
muz. Kavecko; Gėlių ari 
ja iš operos Raustas, 
muz. Gounod. Antroje 

dalyje solistė žavėjo 
muz. Tallat-Kelpšos dai
na — Mano sieloj šian
dien šventė. Ypač mie
la buvo "Tėviškės dai
na" muz. Dostal, su ta 
daina visi nuklydome į 
brangią tėviškę Lietuvą 
ir po jos laukus pavaikš
čiojom. Toliau — arija 
iš operos "Sevilijos kir
pėjas" muz.Rossini. Ban 
keto dalyviai triukšmin
gu plojimu išprašė iš 
viešnios dar porą pasi
rodymų. Buvo padainuo
ta Serenada Toselli ir pa 
baigai iš operos Carmen 
- Bizet- Habanera kurią 
sol. Mastienė dainavo 
paskutinėje lietuvių reng
toje Chicagoje operoje.

200 asmenų gausus ir 
ilgas plojimas išreiškė 
viešniai padėką už jos dai 
nas ir žygį į Detroitą. 
Po to, Rasa Baužaitė įtei
kė rožių puokštę, kurią 
parūpino rengimo komi
teto narė Dalia Gilvydie- 
nė ir kurios rūpesčiu bu
vo papuošti ir visi ban
keto stalai.

Koncertinei daliai 
akompanavo svečias - 
muzikas iš Chicagos M. 
Motekaitis.

Nors salė nepritaiky
ta koncertams, tačiau so
listė p. R. Mastienė sa-

(Nukelta į 4 psl.)

ALTS-gos seime Detroite. Prieky iš kairės: Trečiokai, Čekai 
ir Kiaunė. J. Gaižučio nuotrauka

Grupė asmenų ALTS-gos seime klausosi pranešimų. Prieky iš kai
rės: Dūda, Laikūnas, Jurkūnas, Bartkus, Cibas.

J. Gaižučio nuotrauka

PARAMA MOŠŲ 
SPAUSTUVEI 
ATNAUJINTI
Be -jau gautų 3616.00 dol. 
spaustuvei atnaujinti, at
siuntė paramą:

• John Kancevičius, iš 
Lawrence, Mass., nuoširdus 
Dirvos rėmėjas, ne kartą 
parėmęs laikraštį sunkiomis 
dienomis šimtu ar kitu, da
bar iš spaudos patyręs, kad 
Dirvai reikalinga atnaujinti 
renkamąsias, mašinas, at
siuntė šimtą dolerių su 
trumpu laiškeliu: "Dirva, 
tau $100.00 spaustuvės rei
kalui".

• K. Nausėdas, gyv. Ca- 
racas, Venezueloje, atsiun
tė savo įnašų Vilties (Irau-
gijoje padidinimui 25 dol. 
kad palengvinus naujų ma
šinų /sigijimui. Jis rašo: 
"Paanalizavęs jūsų balansą 
matau, jei visi nariai pa
pildytų savo įnašus, jūs 
lengviau galėtumėte dirbti. 
Jau esu anksčiau rašęs, kad 
turite "maldauti”, mes gi 
turime jus išklausyti, nes 
toji mūsų pareiga nėra di
delė. Mūsų prestižas reika
lauja ir įpareigoja "gyvybę 
rodyti” kol tik galime. Kai 
jūs būsite kiek ekonomiš- 
lai stipresni, turėsite dau
giau respekto ir kitų, ne 
mūsiškių, nes neretai "mei
lė" vertinama ir doleriais".

• Prof. St. Dirmantas, 
gyv. Chicagoj, atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo 5 dol. spaustuvės 
mašinų atnaujinimui.

• J. Povilaitienė, iš Oma- 
hos, spaustuvės atnaujini
mui atsiuntė 5 dol.

• ALT S-gos Worcester 
skyriaus penki nariai per 
P. Babicką atsiuntė 50 dol. 
Po 10 dol. aukojo: Alfon
sas Kausevičius, Juozas 
Matulevičius, Stepas šiur- 
kus, Jonas Vidūnas ir Povi
las Babickas.

Viso iki šiai dienai spaus
tuvei atnaujinimo fondan 
gauta 3801.00 dol.

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

I
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Hamiltono "Aidas” Baltimorėje
Hamiltono mergaičių choras 

"Aidas", vadovaujamas Vaclo
vo Verikaičio, gegužės 12 d. kon. 
certe Baltimorėje nuaidėjo įspū 
dingai.

Per pastaruosius du metus 
jau trečią kartą vietos Taut. 
S-gos skyrius savo kultūrinių 
renginių programoms atlikti pa 
sikvietė kanadiečius. 1971 m. 
rudenį čia dainavo jaunas solis
tas Jonas Vaškevičius iš Toron 
to, pernai sėkmingai koncerta
vo Montrealio "Aušros Vartų” 
parapijos vyrų oktetas su solis 
te Gina Čapkauskienė, o šie
met lankėsi viešnios ir sve
čiai iš Hamiltono.

Gausus vien tik moteriškų 
balsų, ypač jaunimo, sambūris 
dabar neįprastas dalykas. To
dėl Baltimorės liet, visuomenė, 
jų atvykimu domėjosi ir rengė
jų rūpesčius palengvino, kai rei 
kėjo viešnias apnakvydinti. Ke 
lioms šeimoms, sutikusioms pas 
save daininkes priimti ir globo
ti, tų viešnių net pritrūko, nes jų 
atvažiavo kiek mažiau, negu bu
vo skelbta.

Kai, prasiskleidus scenos už
dangai, baltimoriečiai išvydo di
doką būrį baltai apsirengusių 
jaunų merginų, tarsi senovės vai 
dilučių, su barzdotu vaidila - di
rigentu V. Verikaičiu priešaky, 
džiaugsmingai juos pasveikino. 
Baltimoriečiai buvo dėkingi ne 
tik už atvežtą dainos meną, bet 
ypač už atsidėjimą ir pasiryžimą 
lietuviškai dinuoti. Šia prasme 
jos ir laikytinos šių laikų vaidi
lutėmis, kurstančiomis liet, dai
nos gyvybės ugnelę. Pagarba di 
rigentui V. Verikaičiui ir choro 
įsteigėjui ir tvarkytojui Jeroni
mui Pleiniui, sugebėjusiems 
mergaites suspiesti į dainos 
sambūrį.

Rengėjų vardu VI. Bačanskas 
vietinio Taut. S-gos sk. pirm- 
kas, trumpai supažindinęs publi 
ką su svečiais - aidiečiais, pra
nešė, kad pirmoji jų koncerto 
dalis skiriama Motinos garbei 
(mat, koncertas buvo Motinos 
Dienos išvakarėse), o antroji — 
atžymėti vietos liet, parapijos 
klebono prel. L. Mendelio 75 
met .sukakčiai.

Savo dainuosimų dalykų sąra
še "Aidas“ turėjo 23 kūrinius 
-- visi lietuvių muzikų, išsky
rus tik tris kitataučių kompozito
rių.

Pirmiausia keletą dainų padai
navo vienos mergaitės, paskui 
atskirai V. Verikaitis ir pagaliau 
choras kartu su solistu. Chorą ir 
solistą fortepijonu lydėjo jaunas 
pieniastas, taip pat kanadietis 
J. Govėdas.

"Aidas", nors dar jaunas sam. 
būris, jau gerokai susidainavęs, 
susidrausminęs ir pasiruošęs 
rimtiems koncertams. Aiški, ge, 
ra dainininkių tartis. Pakiliai 
skambėjo "Partizano mirtis" 
(F. Strolios), "Ramovėnai žen
gia" (Br. Jonušo), "Čia mano 
tėvynė" (T. Makačino); ypač jos 
gyvai kalbino Nemunėlį, plukdan
tį vandenėlį į žydriausiasi pašau 
ly marias (A. Bražinsko). Už 
merginų sudainuotas dainas 
smarkiai paplota, tačiau ypač 
triukšmingu plojimu klausyto
jai atsiliepė, kai su choru daina
vo ir pats dirigentas.

V. Verikaičio baritonas stip-

ALT S-gos 
Seimas...

(Atkelta iš 3 psl.) 
vo išoriniu ir vidujiniu 
spindesiu ir grožiu bei 
pritaikyta programa bei 
karališku išpildymu ža
vėjo banketo dalyvius.

Po koncerto banketo 
šeimininkas J. Gaižutis 
paprašė Šv. Antano para 
pijos kleboną kun. K. Si
maitį sukalbėti maldą 
prieš pradedant vaišes.

Pasistiprinus fiziniai 
ir atsipalaidavus nuo dar 
bo prasidėjo linksmoji 
dalis — šokiai, kuriems 
išjudinti nesigailėjo Vy
tauto Petrausko orkest
ras "Atžalynas". Ir taip 
linksmoji ir be įtampos 
banga nusiūbavo iki gai
džiams sugiedojus ir dar 
vėliau. Ir taip praėjo pir-' 
moji Seimo diena.

(Bus daugiau) 

rus, gilus ir išraiškus —skam
ba užtikrintu tvirtumu, galingai 
užtrenkdamas net trukdančius, 
pašalinius salėje garsus. Diri
guodamas, nenustygsta vietoje: 
nuolat visas juda, linkčioja į mu
zikos taktą, straksi; kartais vi
sai pasitraukia iš akivaizdos, tik 
staiga sugrįžta ir stipriu įspū
džiu dainą užbaigia — tarsi kirs 
te nukerta. Pats atskirai dainuo 
damas, į dalyką esti įsijautęs, 
jame pasinėręs. Savo balsą ir 
išraišką kartu su rankų mostais 
nuolat kaitalioja: visai nutyla, 
ursi susimąsto, galvą nuleidęs, 
sustingsta vietoje, tik vėl stai
ga atgyja, lyg pabudęs — tada 
suskamba plačiai ir iškilmingai 
visą svorį sukaupdamas pabai
gai. V. Verikaitis kiekvieną daly- 
ką ne tik dainuoja, bet ir vaidi
na. Solistui taip išraiškingai dai
nuojant, o chorui jam pritariant 
ar tik aidu atliepiant, kartais 
pasijunti lyg operos besiklausąs.

Dideliu pasisekimu V. Veri
kaitis atliko ir solo dalykus. Ne 
paprastai įspūdingai skambėjo 
puikioji St. Šimkaus daina "Oi 
kas?" O atliekant iš operos 
"Kornevilio varpų" Gasparo ari 
ją, tamsiaspalvis dainininko ba
ritonas griaudėte griaudėjo.

Bene labiausiai publika buvo 
susižavėjus, kai choras su so
listu dainavo J. Švedo "Baltas 
gėles", A. Raudonikio "Lauksiu 
tavęs ateinant", o antroje kon
certo dalyje, išklausius Odrio 
ariją iš operos "Pilėnų" (V. 
Klovos) ir "Mano kaimą" (iš 
verstą populiarią amerikiečių 
dainą), — salė ūžte suūždavo: 
pleškėjo delnai, sklido šauks
mai, prašą pakartoti. "Aido" 
mergaičių šviesūs balsai ir sod
rus, iškalbingas dirigento ba
ritonas skambėjo puikiu muzi
kiniu deriniu. Solistas teikė cho 
rui įkvėpimo ir drąsos, pakelda 
mas sambūrio pajėgumą, o mer 
gaičių švelnus pritarimas ir vie 
tomis pratęstas aidėjimas bari
tono balsą tarsi lydėjo į tolu
mas, nešdamas jį ant lengvų 
melodijos sparnų.

V. Verikaičio dainavimui ne. 
stinga nei įvairumo nei visoke
riopo lankstumo. Jis ir scenon 
ateidinėja ir iš jos paitraukia 
savotiškai, neįprastai. Dainai 
pasibaigus, jis protarpiais štai 
ga pranyksta "Aido" mergaičių 
viduryje, tarsi baltame debesy 
je paskęsdamas. Kartais publi
ką jis pakalbina, savo humoru 
sukeldamas juoką ir linksmą 
nuotaiką. Klausytojams toks 
gyvumas ir staigmeniškumas la 
bai patiko. "Tai kažkas nauja, 
atgaivina žmogaus dvasią", pa
sibaigus koncertui, girdėjosi ap. 
tarimai. Kitų nuomone, koncer
tas buvęs modernus.

Reikšdami savo padėką, dai
nininkių priešakyje rengėjai pa 
dėjo krepšį gėlių, o dirigentui 
įteiktas vietinio jauno dailinin
ko Algimanto Grintalio tapytas 
paveikslas, vaizduojąs Vilniaus 
katedrą. Baltimorės Liet. Vy
rų Choro "Dainos" pirm-kas 
kun. Ant. Dranginis, atsisveikin 
damas su svečiais iš Kanados, 
linkėjo ištvermės, kad dainuo
dami nepavargtų. Dainininkių jau 
nystę kalbėtojas palygino su pa
vasariu: esą kaip pavasaris pri 
kelia gamtą naujam gyvenimui, 
taip lietuviška daina tegaivina 
blėstančią lietuvybę.

Žmonių buvo prisirinkę arti 
trijų šimtų, nedidelei Baltimo
rės lietuvi jai tai jau geras skai
čius. Atsilankė visi trys vieti
niai liet, kunigai: šalia klebono 
ir jo padėjojo A. Dranginio taip
gi Baltimorės arkivyskupijos 
tarnautojas K. Pugevičius. Ir 
vietinio jaunimo šį kartą matė
me žymiai daugiau, negu pa
prastai. Noriai buvo perkama 
ir "Aido" sambūrio pasigamin 
ta plokštelė — "Baltos gėlės" 
— jos tą vakarą paskleista virš 
40.

Kad ir reikėjo pakęsti vargi
nančią beveik dvylikos valandų 
kelionę autobusu, jaunoms Ha 
miltono dainininkėms išvyka pa 
liks, kaip jos sakė, gražių atsi
minimų. Svarbiausia, kad kana
dietės lietuvaitės, beviešėda- 
mos šio krašto miestų liet, šei
mose, įsigijo naujų pažinčių ir 
gal pasijuto platesnės išeiviš- 
kos Lietuvi jos sąmoningesnė
mis dalyvėmis.

Rytojas dieną, gegužės 13- 
tąją, "Aidas" turėjo koncertuo
ti Philadelphijoj. Susirinkęs prie.. 
Liet. Svetainės būrys baltimo- 
riečių svečius išlydėjo, kaip sa 
vo namiškius arba artimus gi
mines. S.M.

APIE LIETUVĄ HITLERIO
BIOGRAFIJOJE

šiais metais Praeger leidykla New Yorke išleido šešių šimtų 
puslapių tomą "The Life and Death of Adolf Hitler" ("Adolfo Hit
lerio gyvenimas ir mirtis"). Knygos autorius Robert Payne, pa
garsėjęs Lenino, Stalino, Gandhi ir Malraux biografijomis. Hitle
riui skirta knyga kaip ir ankstesnės Payne biografijos apima te
mą plačiausiu mastu. Jis patiekia Hitlerio gyvenimą, netgi atra
dęs jo giminės kamieną. Payne pristato Hitlerio asmens gyveni
mą, jo karjerą, Vokietijos vaizdą, visuomenę, karus ir genoci
dą, žuvimą.

Knygoje neišvengiamai suskamba tragiškos Lietuvos temos: 
Klaipėdos okupacija, Stalino-Ribbentropo suokalbis.

Dirva duoda skaitytojams tuos istorijos epizodus, kurie, kaip 
matyti, liks nemirtingi pasaulinėje istorijoje.

•**

KLAIPĖDOS OKUPACIJA (psl. 
338-339).

Kaip paprastai, jis planavo 
naujas avantiūras. Klaipėda, Lie
tuvoje buvo kadaise stipri kry
žeivių tvirtovė. Klaipėda yra ar
ti šiaurinės Rytų Prūsijos sie
nos ir teritorinis kaspinas, va
dinamas Klaipėdos kraštu, bu
vo atiduotas Lietuvai einant Ver 
salio sutartimi. Dabar jis parei
kalavo, kad Lietuvos vyriausy
bė formaliai atiduotų Klaipėdą, 
grasindamas žiauriu kerštu, jei
gu jo reikalavimas nebūtų pa ten- 
kintas. Kovo 21 d. Hitleris iš
plaukė su nedideliu "Deutsch- 
land" kreiseriu į Baltijos jū
rą, laukdamas momento, kada 
Klaipėda ir Klaipėdos kraštas 
taps inkorporuotas į Didžiąją 
Vokietijos valstybę. Pasitari
mai dar nebuvo baigti; jis buvo 
pilnas klastų: priedu jis sunkiai 
susirgo jūros liga. Būtų daug 
paprasčiau, jeigu jis būtų nu
skridęs į Rytų Prūsiją, o iš čia 
motorizuotomis priemonėmis pa
siektų Klaipėdą, bet tam reikė
tų gauti leidimą iš Lenkijos vy
riausybės perskristi Lenkijos 
koridorių; jis neturėjo noro pra
šyti iš lenkų malonės. Kreise
ris "Deutschland" ir jį lydintis 
karo laivynas išsitiesė pajūriu; 
per laivo borto angas jis matė 
laisvąjį Dancigo miestą, kur tuo 
metu jau knibždėte knibždėjo na
cių agentai. Netrukus, pagal dar
botvarkę, Dancigas taip pat bus 
inkorporuotas į Reichą, tada 
seks Lenkija.

Kai kreiseris "Deutschland" 
pasiekė Klaipėdą, miesto pasi
davimas buvo paruoštas, visi 
formalumai legaliai sutvarky
ti ir Hitleris galėjo iškilmingai 
įžengti į užgrobtą miestą, jau į 
antrą per vieną savaitę. Vokie
čiams, kurie susirinko Miesto 
teatre jis prisiekė, kad nėra pa 
šaulyje galios, kuri pajėgtų skir
ti vokietį nuo vokiečio. "Mes ži
nome, ko mes galime laukti iš 
pasaulio", pareiškė jis. "Dėl 
vargo, kurį mes iškentėjome, 
mes neturime intencijų privers. 
ti pasaulį kentėti, bet vargai, 
kuriuos panešti mus privertė 
pasaulis turi baigtis!"...

Balandžio 14 d. prezidentas 
Rooseveltas kreipėsi į Hitlerį ir 
Mussolinį, prašydamas pakeisti 
jų veiklos būdą. Kalbant tiks
liau, jis kvietė susitarti dėl tai
kos apsaugos ir siūlė "minima- 
linį nepuolimo periodą", dešim
čiai arba ir dvidešimčiai metų. 
Rooseveltas žadėjo iš savo pu
sės diskutuoti tarptautinės pre
kybos galimybes, kas įgalintų pa. 
šaulio tautas "pirkti ar parduo
ti lygiomis sąlygomis pasauli
nėje rinkoje". Jis prašė garan
tijos, kad ginkluotos vokiečių pa
jėgos nepuls ir neįžengs į tris
dešimties valstybių teritorijas. 
Tos valstybės buvo Suomija, Laf 
vija, Lietuva, Estija, Norvegija, 
Švedija, Danija, Olandija, Bel
gija, Didžioji Britanija, Irlandi- 
ja,'Prancūzija, Portugalija, Is
panija, Šveicarija, Lichtenštei
nas, Luksemburgas, Lenkija, 
Vengrija, Rumunija, Jugoslavi
ja, Rusija, Bulgarija, Turkija, 

Irakas, Arabija, Sirija, Palesti
na, Egiptas ir Iranas. Sąraše bu
vo visos Europos ir Artimųjų 
Rytų valstybės išskyrus Graiki
ją ir Transjordaniją. Preziden
tas dvi valstybes praleido per ne - 
apsižiūrėjimą...

STALINO- RIBBENTROPO TOS 
TAI (psl. 362-363)

Tuo tarpu Vokiečių - Sovietų 
sutartis buvo pasirašoma su iš 
kilmėmis ir ceremonialu tin
kančiais didžiam diplomatiniam 
įvykiui. Stalinas, plačiai šypso
damasis, pakėlė šampano tostą. 
Jis apkabino Ribbentropą iršvel 
niai prašneko apie vokiečius ir 
apie Hitlerį. Ribbentropas gi nu
jautė, kad sutarties pasirašy
mas supurtys Londono finansinin
kus. Stalinas spindėjo ir pakė
lė taurę. "Aš žinau kaip vokie
čių tauta myli savo vadą", jis pa 
sakė, "todėl aš noriu gerti į jo 
sveikatą“. Jie susidaužė stiklais 
ir Stalinas iškilmingai išgėrė 
tostą už Hitlerį. Ribbentropas, 
netverdamas egzaltacijos, pa
siūlė tostą už Staliną, kitą tos
tą už sovietų vyriausybę, ir dar 
kitą už draugiškus vokiečių ir 
sovietų santykius.

Kada Ribbentropas buvo beap- 
leidžiąs Kremlių, Stalinas pa
ėmė jį už rankos ir pasakė: "So
vietų vyriausybė labai rimtai ver 
tina naują sutartį. Aš galiu ga
rantuoti savo garbės žodžiu, kad 
Sovietų Sąjunga niekad neišduos 
savo partnerio".

Jų pasikalbėjimas nebuvo lai
komas vien aukštame kompli
mentų lygyje. Buvo ir valandė
lė, kada Ribbentropas norėjo 
įterpti į sutarties sąlygojimą pa 
ragrafą apie draugiškus, kad ir 
neatsidavusius, santykius tarp 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos. 
Stalinas kietai atsakė "Sovietų 
vyriausybė negali staiga prista 
tyti visuomenei draugystės pa
tikinimus, nes ant tų patikinimų 
per šešerius metus naciųvyriau- 
sybė krovė mėšlo krūvas”. Vie 
nok jis buvo pasiruošęs turėti 
su Hitleriu sutartį, nes norėjo 
matyti sunaikintą Lenkiją.

"Papildomieji protokolai" vi
siškai nebuvo viešai paskelbti. 
Žudynės turėjo būti atliktos 
slaptai ir staigiai. Ne vien tik 
Lenkija, bet Lietuva, Latvija ir 
Estija turėjo būti panaikintos. 
Pagal sutartį Vokietija preten
davo į visą Lieuvą, tuo tarpu 
Sovietų Sąjunga pretendavo J Lat
viją ir Estiją. Grasiausias "pa
pildomų protokolų" skyrius buvo 
antrasis:

Esant atvejui teritorinio ir po
litinio petvarkymo priklausiu
sių Lenkijos sričių, Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos interesų sferos 
turi būti apytikriai nustatytos Na 
revo, Vyslos ir Sano upėmis.

šie žodžiai buvo signalas bru
taliausio dydžio žudynėms. Vo
kietijos - Sovietų sutartį pasi
rašęs Hitleris galėjo asmeniš
kai vesti karą, mažai atsižvelg 
damas į diplomatiją.

PROVOKACIJA KARUI SU 
LENKAIS PRADĖTI (psl. 364)

Pagal scenarijų, tai turėjo bfl-

VYT. ALANTO ROMANAI 
SKAITYTOJO LAIŠKUOSE

Pernai pasirodžiusieji Vyt. Alanto romanai Amžinasis Lietu
vis ir Šventaragis plačiai nuskambėjo mūsų periodinėje spaudoje, 
itin Amžinasis Lietuvis susilaukė plačių ir prieštaringų vertini
mų. Pastebėtina, kad Šventaragį, galima sakyti, visi skaitytojai 
vienbalsiai sutiko labai palankiai, tačiau su Amžinuoju Lietuviu 
atsitiko maždaug taip pat, kaip savo laiku su Pragaro Pošvaistė- 
rpis, t.y. vieni skaitytojai veikalą labai gyrė ir giria, kiti -- gan 
smarkiai pakeiksnoja. Kas buvo apie juos rašyta spaudoje mes 
čia nekartosime, bet, gal būt, visuomenei bus įdomu išgirsti, ką 
rašo savo laiškuose autoriui jo veikalų skaitytojai. Dalį atsiliepi
mų apie Šventaragį mes jau čia spausdinome, šįkart duodame iš
traukų daugiau ir kartu skelbiame kai kurių laiškų ištraukas apie 
Amžinąjį Lietuvį.

Daug kas teiraujasi, kada pasirodys antras Šventaragio tomas. 
Šia proga norime pastebėti, kad jis greičiausiai pasirodys šį ru
denį, gal žiemos pradžioje.

M.J. iš Floridos tarp 
kit ko rašo: — Tris die
nas skaičiau _ iki užbai
giau knygą. Šventaragis 
man labai patiko. Ag tą 
knygą skaičiau ne akimis 
arba lūpomis, kaip dau
gel romanų skaitoma, bet 
aš gyvenau su jos veikė
jais pavasario ar rudens 
šventėse arba karo Žy
giuose. Kai baigiau paju
tau širdyje gailestį, lyg 
kažko nustojęs, nes mano 
pergyvenimai pasibaigė.
— Baigdamas laiško ra
šytojas linki autoriui 
sveikatos ir ištvermės 
užbaigti antrąjį tomą.

C.C. iš Hamiltono (Ka
nadoje) savo laiške apie 
Šventaragį atsiliepia 
taip: — Man Jūsų kny
gos labai patinka, nes ypa
čiai lengvai skaitomos. 
Už tokią knygą, kaip Šven
taragis, reikėtų duoti pre
miją.

SKAITYTOJAI APIE 
AMŽINĄJĮ LIETUVĮ

Jei skaitytojų atsilie
pimai apie Šventaragį 
maždaug yra vienbalsiai 
palankūs, tai nuomonės 
apie Amžinąjį Lietuvį la
bai įvairuoja. Sakysime, 
ponia E.D., perskaičius 
visas tris knygas, savo 
laiške labai teigiamai 
pasisako apie Šventara
gį, bet nepasigaili kritiš
ko žodžio Amžinajam Lie
tuviui. Tarp kit ko apie to 
romano herojų ji taip at
siliepia: — Kodėl Sin- 
tautas, būdamas toks ide
alistas lietuvis, garbinąs 
senovę, jos religiją, žūt
būt pasiryžęs išlaikyti iš
eivijoje lietuvybę, nesi
vaikąs prabangos ir kar
jeros, gali taip paikšai 
susidėti su Iza prieš 20 
metų buvusia meiluže?
— Laiško autorei atrodo 
kad Iza jo nesupratusi 
kaip žmogaus ir rašytojo 
ir kad "tarp jų buvo tik 
didelis fizinis atitik

ti "šaltakraujiškas ir savavališ
kas provokacinis aktas". Priešo 
kareiviai turį užpulti vokiečių ra
dijo stotį mažame pasienio Glei- 
tfitzo miestelyje. Užpuolikai, aiš 
ku, turį dėvėti lenkų uniformą ir 
jie turį būti nukauti drąsių radi
jo stoties gynėjų. "Aš turiu at
rasti propagandinę priežastį ka
rui pradėti", pasakė Hitleris sa 
vo karo vadams. "Nekreipkite dė 
mesio ar tai patikima ar ne". 

Tai nebuvo patikima, bet ne
buvo ir prasmės palikti planą. 
Vidudienį, rugpiūčio 31 d. apie 
pustuzinis vaistais apsvaigintų 
gretimos baudžiamosios stovyk
los kalinių buvo aprengti lenkiš
komis uniformomis ir nušauti 
prie radijo stoties, kuri buvo ar 
ti sienos, Vokietijos teritorijo
je. Oficialus fotografas paga
mino nuotraukas, kurios pasiro
dė rytinėse laikraščių laidose. 
Tuo būdu provokacinis aktas bu, 
vo įvykdytas.

•**
Ši provokacija labai prime

na Molotovo prasimanytus kal
tinimus Lietuvos vyriausybei.

(C.R.)

Red.

muo", be jokio dvasinio 
bendravimo.

K.S. rašo: — Abi Jū
sų knygas (Amž. Lietuvį) 
prarijau. Tam tikslui pa
ėmiau dvi dienas atosto
gų ir... knygos perskai
tytos. Jei rašyčiau, kad 
knygos man patiko, tai 
nebūtų Jums jokia naujie 
na: visi taip sako ir tai 
teisybė.

A.P. — Abi knygas per 
skaičiau per du prisėdi
mus. Labai gyvi ir atmin
tyje išlieką charakteriai, 
ypačiai moterys.

D.L. — Tegu visi die
vai mane aps augo nuo to
kių moterų! Todėl ir Am
žinasis Lietuvis mane tik 
prislėgė. O darbo idėjai 
daug, daug jėgų. Su vy
rais pačiam sekasi kur 
kas sklandžiau. — Ir to
liau laiško autorius pri
duria: — Atsigaunu,
vaikštau su Šventaragiu, 
skirtis neskubu. Didelį 
darbą ir didelę spragą 
užlopei Šventaragiu. 
Apie tai verta kalbėti. Te
gul Tave dievai globoja 
Šventaragio takuose, 
vaikštant Il-sios knygos 
takais...

Ir pabaigai tokia E.J. 
nuomonė: — Amžinojo 
Lietuvio II tomą tuojau 
perskaičiau, ir nors ne
su jautrus, knygos pabai
goje graudžiai apverkiau 
rašytojo Sintauto mirtįir 
jo testamentą...

• Jurgio Jankaus nauja 
novelių knyga "Užkandis” 
ką tik išėjo iš spaudos. Kaip 
ir ankstesnėj savo kūryboj, 
taip ir čia mūsų žymusis 
prozininkas veja intriguo
jančią pasakojimo giją, at
veria skaitytojui daugelį 
įdomių charakterių.

Maloni naujiena poezijos 
mėgėjams bus neseniai pa
sirodęs Vlado šlaito eilė
raščių rinkinys "Pro vyš
nių sodą”. Knyga išleista 
skoningai, kietais viršeliais, 
o viduje — nuoširdus, ne
vaidintas poeto žodis, nu
ginkluojantis skaitytoją sa
vo atvirumu.

Abi knygas galima gauti 
pas" platintojus, arba užsi
sakyti tiesiog "Ateities” 
leidykloje, pasiunčiant čekį 
($4.50 už "Užkandį" ir 
$3.00 už "Pro vyšnių so
dą”) adresu: c/o Mrs. M. 
Bajorūnienė, 17689 Gold- 
win, Southfield, Michigan 
48075.

MAINTENANCE MEN — Ex- 
perienced electrician, plumber, 
oil burner. Man #4 HVAC. Ex- 
cellent working conditions and 
benefits. Dėl. Co. School Dist. 
(215) TR 6-0368. (45-50)

Wanted Ist Class Skilled 
TOOL and DIE MAKERS 

lf your want steady work. small ma- 
nufacturing company in business ov-r 
50 years. General all around small 
tools, dies and machinery. Nice place 
to work. Fringes. Age no barrier. 

Call for aopointment 
3)3-875-1046

CRESCENT CHAPLETS INC.
5 766 Trumbull Avė., Detroit, Mich. 

(44-40)
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PENKIOLIKA DRAMATIŠKIAUSIŲ
EILĖRAŠČIŲ '■ 11

Lietuva — mano meilė ir saulė. 
Lietuva — man diena ir naktis.
Ji viena, ji viena tik pasauly 
Mano laimė, kančia ir viltis.

Ir einu aš paklusęs jos valiai, 
Šventai valiai brangios Lietuvos.
Ir nešu sunkią kankinio dalią 
Dėl šviesiausios tėvynės savos.

Šį eilėraštį, tokį sąs
kambį su ankstyvo išeivi
jos periodo nuotaikomis, 
slėgusiomis žmones 1944 
-46 metų išsitrėmimo 
apmaudu, paėmiau ne iš 
ano periodo spaudos. Ei
lėraštis parašytas da
bar. Eilėraštį parašė Al
girdas Bražinskas-Bal
tis, jau trejetą metų ka- 
lįs Turkijos kalėjime. 
Čia greta savo tėvo, pe
lėsiais dvokiančioje kalė
jimo vienutėje, aštuonio- 
likametis Algirdas pajė
gia prasiveržti mintimi 
ir polėkiu įpasaulį, kurio 
vaizdų ir grožio jam neuž
stoja kalėjimo sienos, į 
poezijos, į vizijų regėji
mo pasaulį.

Bodamas penkiolikos 
metų amžiaus Algirdas 
pradėjo kurti eiles. Tada 
jis gyveno Turkestane. 
Tėvas slėpėsi, keitinėjo 
vardus. Greta jo Algir
das suvokė didžiulį savo 
tėvynės netekimo apmau
dą. Štai dabar, Bražins
kams kalint kalėjime, 
per p. Emiliją Cekienę, 
pavyko gauti pluoštelį Al
girdo eilių. Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjun
gos Richmond Hill sky
rius, New Yorke išlei
do penkioliką Algirdo ei 
lėraščių. Tai eilėraščių 
rinkinėlis "Už mylimą 
Baltiją". Užsakykite tą 
knygelę. Pinigai eina Al
girdą paremti.

Visi atsimename suko 
kiu dėmesiu, su kokiu pie
tizmu išeivija sutiko par
tizanų sukurtas dainas, 
Vilties eilių rinkinį. Kaip 
brangintinas unikumas 
yra Sibiro lietuvaičių 
maldaknygė.

Tų kūrinių atsiradimo 
dramatiškumas, tos są
lygos, kurios vertė as
menį veržtis iš skurdo ir 
skausmo įpasakišką įkvė 
pimo, grožio ir polėkio 
pasaulį — ar nėra laidas, 
kad tokia kūryba, kad ir 
kaip kukli, gali išlikti am 
žinai tautos kūrybos aruo 
duose? Tai yra žmogaus 
dvasios grožio liudiji
mas. Sutrypta gėlėnepra 
randa aromato, bet kve
pia dar aromatingiau. 
Skrydis iš kalėjimo, iš 
skurdo, iš skausmo į fan 
tastišką prasmės, gėrio, 
paguodos ir taikos pasau
lį visad žavi ir graudina.

Tai eilėraščiai, kurių 
autorius žinomas. Neži
nomi autoriai sudėjo par
tizanų dainų tekstus. Ne
žinomas autorius, pasi
vadinęs Viltimi, atsiuntė 
laisvam užsieniui savo 
godų kūrybą. Jaunučio Al 
girdo Bražinsko - Balto 
pavyzdys tvirtina, kad... 
gėlės gali žydėti ant ak
mens ir už kalėjimo gro
tų.

Jaunasis poetas gimė 

1955 liepos 26 d. Vievio 
miestelyje, Trakų apskri
ty. Savo vaikystę jis pra
leido ištrėmime, Sibire 
ir Turkestane. Dabar jis 
kali Istanbulo kalėjime. 
Prasiveržimas į laisvę 
pasibaigė kalėjimo cele. 
Tai buvo likimo ironija. 
Dar didesnė likimo iro
nija atrodo išeivijos nesu
gebėjimas išlaisvinti 
tuos kalinius...

"Tai keletas puslapių 
iš mano kraičio", rašo Al
girdas. "Siunčiu juos ne 
dėl jų literatūrinės ar 
meninės vertės, bet tam, 
kad geriau suprastumė
te mano tragišką dalią".

Eilėraščiai parašyti 
Turkestane, Ankaroj, Is- 
tanbule... Tai savotiš
kas poetinis dienoraštis. 
Jauno poeto godų ir vizi
jų kronika.

Su partizanų dainomis 
susiliečia Istanbulo kali
nio žodžiai —

Ūžia griaudžia tamsus 
šilas 

Ar tu jį girdi?
Ko jis griaudžia, ko toks 

liūdnas?
Kas gi jo širdy?

Nežinia, ar jaunas poe
tas išliks poetinių vizijų 
pasaulyje? Ar sieks to
lesnių poetinio žodžio ir 
vaizdo laimėjimų? Tai 
mums nesvarbu. Apie tai 
netenka sukti galvos. Šis 
kuklus eilių rinkinys įve
da jį mūsų martirologi- 
nės kūrybos pasaulin, 
kur jis išliks ilgam. 
Juk rafinuotą modernios 
poezijos virtuoziškumą 
dažnai su kaupu gali pra
lenkti jausmo autentiš
kumas.

Rinkinį iliustravo 
dail. J. Bagdonas. Ilius
tracijų prigimtis, kaip ir 
eilėraščių prigimtis, ver- 
satyli, dramatiška, su
derinta su iliustruojamu 
tekstu.

Devintam puslapy įsi
brovė aiški korektūros 
klaida: ant aukuro lais
vės užgeso Romo Kudir
kos gyvybė jauna... Skai 
tytina: Romo Kalantos gy 
vybė jauna...

Tenka galvoti, kad Al
girdo Bražinsko - Balto

AR VAIŽGANTO POLITINIAI
IDEALAI

Šiemet, pavasarį, ba
landžio 29 d., sukako 40 
m., kai mūsų tautos bran
giausias ir mylimiau
sias sūnus Juozas Tumas 
-Vaižgantas amžinai už
merkė akis. Tačiau su fi
zine mirtimi jis nebaigė 
savo misijos: jo visuoti
nės, kilnios ir didingos 
idėjos bus mūsų tautai 
amžinos.

Vaižgantas buvo savo 
prigimtimi tikras Tau- 
čius — laisvininkas, tau
tininkas, nepriklausomy- 
bininkas. Kaip Aleksys 
Taučius, jis didžiavosi, 
kad jis yra lietuvis, kad 
jis gina lietuvių teises, 
kovoja dėl lietuvių kultū
ros, savarankumo. Jo po 
litiniai idealai buvo Lie
tuvos valstybės nepri
klausomybė, mūsų tautos 
ekonominis savaranku
mas ir gerovė, jos kultū
ros laisvė ir aukštybė. 
Jis visą amžių kovojo 
prieš svetimųjų norą lai
kyti mūsų tautą pavergtą, 
niekinamą ir išnaudoja
mą. Koks buvo jo džiaugs
mas 1918 m., kada Lietu
va buvo paskelbta nepri
klausoma! Niekas nemo
kėjo to džiaugsmo, entu
ziazmo išreikšti, kaip jį 
išreiškė Vaižgantas savo 

eilėraščius mūsų jauni
mas sutiks dėmesingai, 
juos suprasdamas, pa
mėgs juos deklamuoti —

Aplinkui vien dulkės, pil
kumas.

Seniai supilkėjau ir aš. 
Tik dvasioje liko baltu

mas, 
Kuris man paguodą at

neš. ..
(Kalėjime)

1973 metais gegužį 
mus pasiekė penkiolika 
dramatiškiausių eilėraš- 
čių iš Turkijos kalėji
mo. Tuo pat laiku mums 
gimė jaunas martirologi
jos temų poetas.

ŽLUGO?
publicistikoje. Jis garbi
no Laisvę, kaip Saulius 
garbino saulę. Ir 15 me
tų naudojosi ta laisve, 
kaip didžiausia brangeny 
be, sukurdamas gausybę 
nemirštamų dvasinių ver
tybių.

Ar jis mirdamas jautė, 
kad ateis Lietuvai vėl 
toks laikotarpis, kada ne' 
priklausoma valstybė 
bus sugriauta, o lietuviai 
svetimųjų pavergti, mes 
to nežinome. Tur būt, jis 
nejautė, kad jo raštai bus 
ilgą laiką nutylimi, pavo
jingi, iškraipomi ir ten
dencingai aiškinami. Šit 
svarbiausias ir žymiau
sias jo literatūrinis kūri. 
nys "Pragiedruliai" oku
puotoje Lietuvoje tepasi
rodė tik 1969 m., kada, 
švenčiant Vaižganto 100 
m. gimimo sukaktuves, 
Lietuvos komunistams 
buvo nebepatogu nuslėp
ti šį veikalą nuo lietuvių 
visuomenės. Veikalą no
rom nenorom išleido, ta 
čiau A. Venclova savo 
įvadiniais komentarais 
Vaižganto idėjas sumen
kino.

Suprantama, kad Anta
nas Venclova (pernai mi
ręs), kaip komunistinės 
ideologijos rašytojas, 
"kartais piktinosi Vaiž
ganto politinėmis šimpa 
tijomis ir akcija", tačiau 
jis- negalėjo nutylėti, jog 
jis Vaižgantą ir gerbė 
"kaip didelį rašytoją, ne 
abejotiną literatūros au
toritetą ir labai gerą žmo
gų". Bet gi tuoj toliau 
skelbia kitą tezę, kad 
"žlugo politiniai ir dau
gelis visuomeninių Vaiž 
ganto idealų". Kitoj vie 
toj šią tezę sustiprina: 
"Kaip ir kiekvieno įžy
maus praeities rašytojo 
kūryba, taip ir Vaižgan
to raštai turi daug prieš 
taravimų, nenuoseklu
mų. Kai kas jo kūrybo
je jau visiškai ir pasenę, 
ir mūsų laikams nebe
aktualu". Ypatingai A. 
Venclova susijaudinęs,

VYKINTAS

kad Vaižgantas daktarą 
D. Gintautą ir kun. R. 
Vizgirdą pavaizdavo kaip 
nacionalinės koos prieš 
carizmą reiškėjus, bet 
neiškėlė komunizmui ar
timų veikėjų, kaip Šliu
pas ir kt. Labiausiai jį 
pykina, jog Vaižgantas 
pavaizdavo kun. Vizgir
dą kaip vieną žmiausių 
nacionalinio judėjimo vei 
kėjų ir organizatorių. 
Vaižgantas "Pragiedru
liuose" pavaizdavo netik 
kun. Vizgirdą, bet ir gau
sybę pasauliečių: libera
lų, socialistų, kaip Gin
tautas, stud. Niaura, ku 
rie kovojo dėl lietuvių kul 
tūros laisvės. Kun. Viz
girda atstovavo jaunajai 
kunigų kartai, kuri buvo 
atsikrčiusi lenkiškumo 
ir buvo subrendusi Mai
ronio ir kun. Jauniaus lie 
tuviškoje dvasioje. Jis nė 
ra Vaižganto išgalvotas 
personažas, bet realus 
XIX amž. pabaigos ir XX 
amž. pradžios jaunosios 
mūsų dvasininkijos atsto 
vas. Jei kun. Vizgirda 
"Vaduvų krašte" perėmė 
idėjinį vadovaimą, tai 
tik dėl to, jog carožanda 
rai "Gondingos krašto" 
pasauliečius veikėjus su 
ėmė ir sugrūdo į kalėji
mus ar ištrėmė.

A. Venclovai suskaudo 
širdį, kad Vaižgantas "ca- 
ra tarnus dažnai vadino 
gudais, ruskiais, masko
liais, tartum rusų tauta, 
prislėgta, paniekinta, pa
ti vis labiau kylanti į ko 
vą prieš carizmą, būtų 
buvusi kalta dėl nežmo
niškos kitataučių engimo 
ir persekiojimo politi
kos". O kaip kitaip Vaiž
gantas vadins caro tar
nus, jei gudo vardas mū
sų liaudyje tuo metu buvo 
ruso sinonimu. Juk ir Ba
ranauskas dainuoja, kad 
"tu, gude, nesulauktum, 
nebus, kaip tu nori.." 
Vaižgantas tais žodžiais 
išreiškė tik ano meto mū-

(Nukelta į 6 psl.)

JAU LYG IR PRIMIRŠOME MUSŲ TAUTOS GENOCIDĄ. DIDŽIŲJŲ DEPORTACIJŲ SIAUBUI PRIMINTI, 
SPAUSDINAME J. GLIAUDOS PREMIJUOTO ROMANO "ORĄ PRO NOBIS" IŠTRAUKĄ.

MOTERŲ TREMTINIŲ 
VAGONE

JURGIS GLIAUDĄ

Pašnekesys, lyg miško ošimas vėjui papū
tus, pagyvėdavo, vėl nutildavo. Tada buvo tyla. 
Moterys budriai klausėsi, kas už vagono sienų. 
Už vagono sienų buvo tik sargybinių žingsniai. 
Žingsniai girgždėjo žvirgždu. Buvo tylu. Tada at
rodė, kad nebėra Kauno, nebėra Lietuvos. Kad už 
vagono sienų bėra tik nualintas, nusiaubtas plotas. 
Kad visas Kaunas, visa Lietuva, tai ši begalinė 
virtinė vagonų, paruoštų vežti nežinia kur. Gal 
nužudyti?

Temo. Ir sutema nešė į vagoną, į nelaimin
gųjų moterų psichiką neviltį, apmaudą ir didelę 
baimę. Sąmonė pradėjo lūžti. Pamišėliška karšt
ligė vyniojo sąmonę. Buvo perveriančiai baisūs 
tie tylūs kareivių žingsniai už vagono sienų ir ret
karčiais nugirstas kareivio balsas.Tada stengėsi 
pagauti tuos nugirstus žodžius, lyg juose glūdėjo 
jų likimo paslaptis. Moterys, žmonos, mylėjusios

savo vyrus, gyvenusios savo šeimos gyvenimą, bu
vo beprasmiškai bukai žiaurios prievartos įmes
tos į vagoną ir vežamos nežinia kur. Moterims, 
buvo baisu tamsiame vagone. Nežinia buvo bai
sesnė už mirtį.

Temo vis tirščiau.
Sustenėjimas, kurčias ir sultingas,nuskrido 

per vagoną.
— Tai tu, ponia? — pakėlė galvą Marijos 

kaimynė.
Sustenėjimas pasikartojo tirštas ir sul

tingas.
— Gimdyti pradeda, — prašneko senė kel

damasi. Kėlėsi nuo šiaudų ir kitos.
— Ją atvežė kone gimdančią, — pasakė mo

kytoja Basė.
Senė ir dar kelios jau stovėjo kampe, kur gu

lėjo gimdyvė.

— Irgi su vyru perskyrė, — pasakė Marijai 
Basė apie gimdančią moterį.

— Duokite, kas turite švarių baltinių, — pa
sigirdo ramus ir liepiantis senės balsas. ^Marija 
pašoko, atidarė savo lagaminėlį, paėmė vyro bal
tinius ir padavė senei.

Tamsiame vagone vis tik (pratusios akys vis
ką galėjo matyti, nes .nuo rampos žiburio pro va
gono angas palubėje sunkėsi gaili apyšviesa.

Skausmai pasikartojo, ir gimdyvė vėl suriko 
trumpai ir raiškiai.

Monika pribėgo prie durų. Ji pradėjo daužyti 
į duris kumščiais.

— Atidarykite, išleiskite, prakeiktiniai!
— Tylėt! — atsiliepė kareivis į tą daužy

mąsi.
— Moteris gimdo, atidarykite, — rėkė Mo

nika.
Ir tuoj, pribėgdama prie durų, kita moteris 

suriko cypiančiu balsu:
— Moteris gimdo. Ei, moteris gimdo. Pasi

gailėkite, žmonės, nuvežkite į ligoninę. Moteris 
gimdo.

— Tylėt! — suriko sargybinis nekantriai.
— Valkatos, šunys, rupūžės! — suriko Mo

nika ir pradėjo spardyti uždarytas duris.
Staiga už durų trenkė šautuvo šūvis. Net su 

švytravo tamsiame vagone. Kurios stovėjo, par
puolė baimėje ant grindų.

— Palikite juos, — pradėjo jos prašyti rė
kiančiųjų. — Mus visas jie iššaudys. Palikite. 
Mes čia pačios.

— Antrą kartą gimdo. Neužsikankins, — pa
sakė kažinkuri. (Bus daugiau)
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AR VAIŽGANTO..
(Atkelta iš 5 psl.) 

sų liaudies pažiūras į ru
sus, nes liaudis negalėjo 
■mylėti tų, kurie ją skriau
dė, persekiojo ir žemino. 
Ir šiandien ne lietuviai, 
bet rusai atvyksta į Lie
tuvą iš Rusijos gilumos 
lietuvių persekioti ir nai 
kinti. Ir vis ta vargšė 
"rusų tauta nekalta ir ge
ra".

Suniekinęs Vaižganto 
idėjas, ypatingai "buržu
azinės Lietuvos valsty
bės įsikūrimą, kaip Vaiž
ganto svajonių ir siekimų 
įsikūnijimą", A. Venclo
va visą skaitytojų dėmes į 
nukreipia į "Pragiedru
lių" meninę vertę. Ta
čiau. mums, laisvę ir vals
tybės nepriklausomybę

NAUJOS KNYGOS

• Liūne Sutema. BAD
METIS. Eilėraščiai. 1972. 
88 psl. Aplanką piešė Dalia 
Lukošiūnaitė. Išleido Jūrų 
skautijos korporacija Gin
taras. Tiražas 300 egz. 
Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė Chicagoje.

Vincas Trumpa 
NAPOLEONAS 

BALTIJA
AMERIKA

• Vincas Trumpa. NA
POLEONAS BALTIJA
AMERIKA. Istorinės sin
tezės bandymas. 252 psl. 
1973. Aplanką piešė Vytąu. 
tas O. Virkau. Išleido Algi
manto Mackaus Knygų lei
dimo fondas. Tiražas 800 
egz. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė Chicagoje.

• Dr. Stasys Jankauskas. 
VETERINARINĖ MEDICI
NA NEPRIKLAUSOMOJE 
LIETUVOJE. 228 psl. 1973 
m. Išleido Amerikos Lietu
vių Veterinarijos Gydytojų 
Draugija. Spaudė Draugo 
spaustuvėje Chicagoje.

• Jurgis Jankus. UŽ
KANDIS. Pasakojimai. 220 
psl. 1973. Aplankas Rimo 
Laniausko. Išleido Ateitis. 
Spaudė Tėv. Pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne. 

branginantiems lietu
viams, Vaižganto politi
nės idėjos yra nemažiau 
brangios, kaip "Pragied 
rulių" meninis grožis. 
Daug objektyviau, daug 
moksliškiau ir giliau 
Vaižganto idėjas ir kūri 
nį analizuoja A. Vaitie
kūnienė "Pragiedrulių" 
II tomo gale. Ji šiuo saki
niu susintetina politinę 
Vaižganto ideologiją: tau 
ta turi teisę būti laisva 
ir neengiama, turi teisę 
į savarankišką gyveni
mą" (mano pabr. St. Vk.) 
Šią teisę jai užgniaužė 
Kremliaus okupantai, 
daug žiauresni už caro 
žandarus, Venclovos va
dinamus "deržimordo- 
mis". Vaižganto politi
nės idėjos mūsų tautoje 
šiandien yra dar labiau 
gyvos, nes jos išreiškia 
istorinę logiką: tiek daug 
iškentėjusi tauta sugebės 
atsispirti ir Kremliaus 
okupacijai.

CLERK TYPIST
PUBLIC WHSE. CO.

PLEASANT 
WORKING COND. 

FOR MATURE 
RESPONSIBLE 

PERSON
Call 301-539-8560

WEEKDAYS
(41-46)

METAL SPINNER
For lamp parts. Experience preferred 
būt will teach. Hourly rate. Apply 

ACME LIGHTING PRODUCTS 
1667 E. 40 ST.

CLEVELAND, OHIO 
(41-47)

A-l SĖT UP MAN
On Gridley Automatic Screw Machines.

Qualified Man Can Earn 
$20,000

Sent us a Resume Today.

HOYT MACHINE CO. 
1925 Massachusetts Avė. 

Indianapolis, Indiana 46218 
r 1 (40-46)

PIPER FITTER ASSISTANT 
FOREMAN

FOR BROOKLYN SHIPYARD
MUŠT HAVE SHIPYARD EXPER1ENCE AS WELL AS EXPER1ENCE IN 
LAY OUT TARGET WORK IN FABR1CAT1ON. SALARY COMMEN

SURATE WITH EXPER1ENCE. EXCELLENT FRINGE BENEFITS.

Call 212-625-3456, Ext. 238, for appointment 
IRA. S. BUSHEY & SONS INC. 
764 Court St. Brooklyn, N. Y.

An Equal Opportunity Employer
(45-51)

WANTED AT ONCE
IST CLASS SKILLED 

ALL AROUND MACHINISTS
MOLD MAKERS
TOOL MAKERS
IST & 2ND SHIFT

Mušt have job shop experience and be able to sėt up work from Blue 
Prints and Close Toierance. Steady vvork for qualified men and over
time. All-fringe benefits.

APPLY CALL OR WR1TE

TDM CORPORATION
P. O. Box 277, Fletcher, North Carolina 

704-684-9818
(41-50 >

JOURNEYMEN

ELECTRICIANS 
MILLWRIGHTS 

PIPEFITTERS 
TOOL MAKERS

(JIG AND FIXTURE)
MINIMUM OF 2 YEARS EXPERIENCE

SPRAY GUN REPAIRMEN 
WELDING EQUIPMENT REPAIRMEN 

APPLY EMPLOYMENT OFFICE 
965 CLAIRPOINTE 

DETROIT, MICHIGAN 
JEFFERSON ASSEMBLY PLANT

?MRYSLERCORPORATION

An Eąual Opportunity Employer

BENTON HARBOR 
ENGINEERING

DIVISION OF KOEHRING CO.
Has ImAiediate openings on 2d shift.

FOR EXPER1ENCED

• RADIAL DRILL OPERATORS
• WELDERS
• ENGINE LATHE OPERATORS
• TURRET LATHE OPERATORS 

Eafcellent opportunity wlth a growinęt 
concern. Interested persona are re- 
quested to apply in person at

331 MILLER ST.
BENTON HARBOR, MICH. 49022

An Equal Opportunity Employer 
(41-45)

PAINT SPRAYER
For lamp parts and lighting fixtures 
Experience only. Steady hourly rate.

Apply

ACME LIGHTING PRODUCTS
1667 E. 40 ST. 

CLEVELAND, OHIO 
(41-47)

DRIVER/SALESMAN
To provide and deliver LehighVal- 
ley Dairy products to home accounts. 
Excellent opportunity to earn $200 
plūs per vveek and enjoy company 
paid benefits including

Medical/Surgical (family) 
Prescription drugs (family) 

Vision Care (family) 
Pension

Life Insurance $7,000 
Accident /Sickness 

Vacation & paid holidays 
For an immediate appointment call 

LEHIGH VALLEY DAIRY 
Edgemont, Pa. 2 15-356- 1 755 

(42-45)

DIE CASTING OPERATORS 
DIE REPAIRMEN 
DIE SETUP MAN 

PUNCH PRESS OPERATORS 
INSPECTORS

DRILL PRESS OPERATORS 
For Ist & 2nd Shift 

Excellent fringe benefits, high hourly 
rate, plūs incentive. 

APPLY 9210 LOREN AVĖ., Southeast 
(Off East;93rd St.)

TOOL DIE ENGINEERING 
(39-46)

PERSONAL MAID
For invalid woman in Eastern 
Suburbs. Mušt be free & able to 
travel. Experience necessary. Re- 
ference required, fringe benefits 
provided. Call (216) 531-8900
(Cleveland, Ohio) for appoini- 
ment. (42-481

SHEET METAL SHOP 
has immediate openings for the lof- 
Iowing:

BRAKE OPERATORS 
LAYOUT MEN 

WELDERS 
STR1PP1T OPERATORS 

For Ist & 2nd Shift 
Experienced only need apply. Excel- 
lent fringes include paid 365 day 
Blue Cross, Blue Shield, and Major 
Medical. Also paid long-term dis- 
ability and life insurance.

Apply in person to: 
GLENWAY INDUSTRIES, INC. 
Glenvvay Bldg. No. 4, Door 8 

3670 Werk Rd., Cincinnati, O. 45211 
(44-50)

BURNER
Experience on light and heavy plato 
necessary. Multiple torch electric eve. 
Excellent vvages, profit sharing plan, 
group insurance, hospitalization paid, 
holidays, weekly overtime, steady day 
shift. Call Mr. Eckstein. 216-883-4200 
GENERAL SHEET STEEL & PLATE 

3344 E. 80 St. 
Cleveland, Ohio

(44-48)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or 
IST CLASS SKILLED 

TOOLROOM MACHINISTS
WE HAVE 6 OPENINGS

Due to our current expansion in the 
plastic pipe fieid we have Severai im
mediate openings for machinists. 
Persons mušt be able to operatę 
standard toolroom equipment for in
jection mold repair. Normai fringes. 
4-day week. Driving to and from 
vvork a mušt.
R & G SLOANE MFG. CO. INC. 

6100 HILLCREST
/ALLEY VIEW, O. 2I6-524-860C 
’Off Rockside Rd. between Canal ant 

Turney in VIP Industrial Park)
An Equal Opportunity Employer 

(44-45)

DESIGNERS/DRAFTSMEN. For 
design and layouts of industrial fur- 
nuces and equipment. Some experience 
preferred. Rate commensurate vvitn 
training and experience. Full benefits 
including profit sharing. Send resume 
and salary requirements to Chier 
Draftsman, Drever Co., Red Lion 
Rd. fic Philmont Avė., Huntington 
Valley, Pa.-19006. (44-48)

KEYPUNCH OPERATOR 
FULL TIME)

Opening for individual familiar vvitn 
systems 3 Data Recorders (IBM 
5 496). We require a minimum of b 
months experience. lf interested 
please call for app't.

RICKEL BROS., INC. 
1764 NEW DURHAM RD. 
SO. PLA1NF1ELD. N. J. 

201-753-4900
An Equal Opportunity Employer 

(44-45)

MAINTENANCE MECHANIC 
Experienced maintenance man 
m-w reąuired in rapidly-growing 
business, just moved to Spring- 
field (Rt. 22). Punch press re- 
pair or set-up experience desir- 
able, būt not required. Please 
call Mechanical Felt, 201-467- 
8686. (44-45)

ADMINISTRATIVE Asst. — 
Exec. Sec. Capable conscientious 
person needed to take charge of 
office procedure. Typing/dict.. 
nec. Responsibility, attention to 
dėt req. $140 plūs dep on ability 
& performance. Bala area. 215- 
839-4565. (45-46)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

or
IST CLASS SKILLED 

RADIAL DRILL 
BORING MILL 

E.D.M. OPERATORS 
MOLD MAKERS

Mušt be able to sėt up vvork from 
blue prints and close toierance. 

For 2nd Shift.
Xir conditioned shop, long program 
YALE MOLD & ENGRAVING CO. 

24501 HaTlvvood Court 
Farmington, Mich. 48024 

313 477-0300
(42-48)

DIE AND BENDER 
MAINTENANCE MEN

For aluminum and stainless automotive trim plant. Good 
benefits and year around employment. Apply in person.

THE HOWARD CORPORATION 
AUTOMOTIVE PRODUCTS DIV.

1631 Dove, Port Huron, Michigan 48060

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotoj ai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.■ ■■ . . . . —

CLASS A

Experienced in plastic injection mold3 
and progressive dies. Excellent op
portunity, good benefits* and job 
satisfaction. Apply

PREMIER
ELECTRIC CO.
1734 1VANHOE RD.

EAST CLEVELAND, OHIO 
(39-45)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

MILUWRIGHTS
First clasž for industrial mantenance. 
faru.iliar with punch presses and 
hydraulic.

Tool and Diemakers

Clevelando vyrų oktetas išpildant 100 dainų maratoną...

BABICKAS, OKTETAS, MARATONAS
Pasklidus žiniai, kad Cleve

lando vyrų oktetas savo pasiro
dymą pavadino maratonu, mies
te kilo (vairūs spėliojimai. Ko
dėl ne įprastinis koncertas, bet 
sportiškas maratonas? 100 dai
nų pakaktų penkiems koncer
tams, kodėl tiek daug per vie
ną naktį? Kas išsėdės septy
nias valandas, svarbiausia, ar 
dainininkai (ypač tenorai) išlai
kys? Įdomu, bet patikėti neleng 
va. Juk dar niekad tokio įvykio 
nebuvo.

Rytas Babickas įvairių ta
lentų ir energijos žmogus. In
žinierius, muzikas, okteto įkū
rėjas ir vadovas, Čiurlionio an
samblio koncertmeisteris ir pu. 
čiamųjų instrumentų orkestro 
vadovas, nenuilstantis sporto en
tuziastas, keliautojas. Judrus, 
nuolat užimtas, vis ką nors da
ro, ieško, kuria, planuoja. Pa
našūs ir jo vyrai — M. Aukštuo
lis, R. Bublys, R. Butkus, A. Gy_ 
lys, broliai G. ir M. Motiejū
nai, D. Staniškis, V. Žiedonis 
ir okteto papuošalas solistė Irę - 
na Grigaliūnaitė. Šitokiame sąs 
tate vyksta darbas ir kyla nau
jos mintys.

Jei visiems maratono mįslė 
kėlė smalsumą, oktete vyravo 
įžsidegimas, noras save išban
dyti balsiniai, patikrinti atmin
tį muzikine ir išmoktų dainų 
žodžių prasme. Manding, nauja, 
niekad neišbandyta mintis.

ELECTRICIAN
Fully qualified journeyman to in- 
spect, repair, install and vvire AC 
and DC apparatus, devices and cir- 
cuits of any voltage for plant main
tenance.

High hourly rate 
Rotating Shifts 

Many fringe benefits 
Apply in person 

United Statės Steel 
Centrai Furnaces
2650 Broadway Avė.

Cleveland, Ohio
An Equal Opportunity Employer 

(45-52)

WANTED
EXPERIENCED

FABR1CATORS
SHEET METAL FITTERS 

PLATE FITTTERS
First or second shift, experienced. 
high hourly rate, overtime, paid hos
pitalization, paid holidays, pension 
and uniforms.

NON FERROUS METALS
21721 Tungsten Rd. 

216-531-3585 
After 6 p. m. call 216-943-0775 

Cleveland, Ohio
(45-51)

Turėdami galvoje, kad klau
sytojai septynių valandų neiš
laikys, nutarė maratoną atlikti 
naktinio klubo (kabareto) nuotai 
koše. Ateik ir išeik kada nori, 
vaišintas prie staliukų ar poil
siauk prie gėrimų stalo.

Nutarta — padaryta. Čiurlio
nio ansamblio namai virto ka
baretu, o 100 dainų maratonas 
liejosi pramoginės muzikos to
nuose.

Oktetas pasirodydavo kiek
vieną valandą su maža per
trauka atsikvėpimui. Kiekvienas 
išėjimas buvo paįvairintas ar 
tai skirtinga apranga, ar skir
tingais persigrupavimais. į jtj 
tarpą įsijungdavo (11-je dainų) 
ir solistė Irena Grigaliūnaitė. 
Jei klausytojai pradžioje rinko
si pamažu, tai vėlyvose valan
dose Čiurlionio namai buvo pri
pildyti.

100 dainų, virš 50 lietuvių ir 
kitų kompozitorių. Pakaitomis 
skambėjo liaudies ar karo dai
nos, ar filmų ir operečių nepa
mirštamos melodijos.

Maratonas — vykęs reiški
nys. Babckas, okteto vyrai ir 
solistė Grigaliūnaitė ištvermin. 
įpi atlaikė ir fizine ir menine 
prasme. Maratonas virto jų lai 
mėjimu.

Oktetas su maratonu įžengė į 
15-sius metus. Gero vėjo ruo
šiantis penkioliktam gimta
dieniui.

Petras Maželis

LAYOUT MAN
OR

SHEAR OPERATOR
For sheet metai shop. Hospitaliz’i- 
tion, paid vacation, siek benefits. 
Call or apply in person at: 
GW!LLIAM MACHINE & MFG. CO.

25 I Wescolt Dr., Rahaway, N. J. 
201-381-0600

(45-49)

MACHINIST

Ali around, able to sėt up and 
operate machine shop eąuip- 
ment. Some lay-out reąuired.

Steady Employment 
with top 

Fringe Benefits

Good Opportunity 
For Right Person!

The H. F. Butler 
Corp.

377 Roosevelt Avė., 
Phone: 201-969-0820 

Carteret, N. J.

An Equal Opportunity Employer 
(45-47)

ST. PETERSBURG, 
FLORIDA AREA

Arvin Automation, subsidiary of 
Arvin Industries, has immediate open
ings for:

SR. MECHANICAL 
DESIGN ENGINEERS

ALSO

IST CLASS SKILLED
ALL AROUND MACHINISTS

TOOL AND DIE MAKERS
Mušt be able to sėt up vvork from 
blue prints & toierance.
Should you be thinking about relocat- 
ing to Florida, here is an opportunity 
for full time, permanent employment 
in a nevv, modern, air conditioned 
plant. Good starting salary plūs out- 
standing benefits.

Apply or send complete 
resume to:

Personnel Dept.
ARVIN AUTOMATION, 

INC.
4820 Park Blvd.

Pinellas Park, Florida 33565
<45-47)



1973 m. birželio 13 d. DIRVA Nr. 45 — 7

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

MIRĖ JONAS TITAS

Clevelande birželio 6 d, 
mirė Jonas Titas sulaukęs 
68 metų amžiaus. Jonas bu 
vo gimęs Lietuvoje ūkinin
ko šeimoje ir visą laiką dir
bo ūkyje.

1944 m. rusams užėmus 
Lietuvą, pasitraukė j vaka
rus ir 1949 metais atvyko 
j Ameriką ir apsigyveno 
Clevelande. čia. dirbo fabri
ke ir sulaukęs 62 m. am
žiaus pasitraukė į pensiją. 
Palaidotas iš šv. Jurgio lie

Vilties Draugijos šimtininkui ir

tautinės srovės veikėjui

TADUI MEČKAUSKUI,

ir šeimai, jo tėveliui Lietuvoje mirus, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

JONUI TITUI

mirus, jo broliams PETRUI ir JONUI

TITAMS su šeimomis širdingą užuo

jautą reiškiame ir kartu liūdime

Domininką ir Stasys Jurgaičiai
ir

Vincas Kizlaitis

—

Brangiam draugui

JONUI TITUI

mirus, jo broliams PETRUI su šeima,

KAROLIUI su žmona ir Lietuvoje bro

liui ir seserims nuoširdžią užuojautą 

reiškiu ir kartu liūdžiu

Steponas Dubikaitis

Mielai mūsų birutietei

APOLIONIJAI LEKNICKIENEI,
jos seseriai BRONISLAVAI STULPINIENEI

Lietuvoje mirus, reiškiame gilią užuojautą

Clevelando Birutietės

tuvių parapijos bažnyčios 
birželio 11 d. Visų Sielų ka
pinėse. Jonas buvo tylaus 
draugiško būdo. Nuliūdime 
paliko brolius Petrą ir Karo
lį su šeimomis,kitus gimines 
ir artimuosius.

• Algirdas Kasulaitis, 
LKD S-gos pirmininkas, po 
širdies operacijos grįžo iš 
ligoninės ir palengva sveik
sta namuose žmonos Dalios 
priežiūroje.

GRAŽI DOVANA
Clevelando Naujosios lie

tuvių parapijos mokykloje, 
mokytojauja seselės kazi- 
mierietės iš Chicagos. Bai
giant mokslo metus visi lie
tuvių kilmės mokiniai gavo 
po tris lietuviškas knygas 
dovanų iš seselių: Dievas 
Su Mumis — katekizmas, Į 

šviesą — skaitymai, Tėvų 
Dovanėlė — pratimai. Vi
sos knygos yra šv. Kazimie
ro Seserų Leidiniai.

Tikrai graži dovana vai
kams. Galės vasaros metu 
pasinaudoti. Seselėms kazi- 
mierietėms priklauso didelė 
padėka. Likusias knygas 
paliko mokykloje ir rudenį 
galės pasinaudoti šv. Ka
zimiero Lituanistinė Mo
kykla. (mk)

GRAŽI KAPŲ PUOŠIMO 
DIENOS TRADICIJA

Jau ištisa eilė metų, kaip 
Clevelando skautininkės ge
gužės mėnesio pabaigoje 
kapų puošimo dieną orga
nizuotai lanko Clevelando 
Visų Sielų kapines su tiks
lu aplankyti lietuvių kapus 
ir juos atžymėti jų tautos 
šaknų simboliu — tautine
vėliavėle, šiais metais gru
pė skautininkių, vadovau
jama naujai išrinktos skau
tininkių draugovės pirmi
ninkės v. s. Stefanijos Ra
dzevičiūtės, aplankė ir vė
liavėlėmis papuošė apie 150 
kapų. Laidotuvių namų di
rektorė ponia Jakubs malo
niai sutiko parūpinti mirų-, 
šiųjų sąrašus, kiekvienais 
metais papildymą, kurių 
pagalba galima būtų atpa
žinti kapus. Teko susidurti 
su sunkumais, nes sąraše 
nurodytieji kapai kai ku
riais atvejais neturėjo jo
kio lietuviško ženklo nei 
lietuviškos pavardės ant 
paminklinės lentos.

šiemet kapų lankytojai 
ypatingai gražiai įvertino 
skautininkių pastangas, iš
reikšdami savo padėką tiek 
jautriu žodžiu, tiek kitokiu 
būdu. Asmenys, kurių arti
mieji ilsisi toli nuo tėvynės, 
palaidoti svetimoje žemėje, 
buvo skautininkių dėmesio 
sugraudinti. Ponia V. Stim- 
burienė pastebėjusi, kad 
lietuviška vėliavėlė puošė 
jos vyro kapą, su dideliu 
susijaudinimu dėkojo skau- 
tininkėms ir, norėdama 
konkrečiai išreikšti savo 
padėką, įteikė draugovei 
piniginę auką, kad toji tra
dicija būtų ir toliau tęsia
ma. Vėliavėlės kapinėse pa
liekamos visą savaitę.

Tai vienas iš gražiausių 
darbų, kurie nereikalauja 
garbės, nei iškilmių, tačiau 
pabrėžia skautininkių vei
klos idealistinį charakterį 
ir jų gilią meilę savo tau
tos žmonėms, tiek gyviems, 
tiek tiems, kurie turėjo 
mirti ne savo gimtoje že
mėje.

s. A. Balašaitienė

• Clevelando skautinin
kių draugovės sueiga įvyk
sta šį ketvirtadienį, birže
lio 14 d., 7:30 vai. vak. s. I. 
Giedrienės namuose.

Clevelando skautininkių 
draugovė nuoširdžiai dėko
ja p. Stimburienei už auką 
10 dol.

• LB Clevelando apyl. 
soc. skyrius dėkoja XY (pa
vardės prašė neskelbti) už 
auką 100 dol., kuri skirta 
išlaidų padengimui lankant 
senelius ir ligonis Velykų 
proga. Taip pat dėkoja na
mų pardavimo įstaigos sa
vininkei Danai čipkienei už 
pažadą įnešti į labdaros 
fondą po 25 dol. nuo kiek
vieno jos įstaigoje parduo
to namo.

ĮSIGIJO LIETUVIŲ 
NAMŲ AKCIJA

Per gegužės mėnesį Nau
jų Lietuvių Namų akcijas 
įsigijo: Arvyd C. Petrus — 
1, Uršula Petrus — 1, And
rius Skarnulis — 1, Stasys 

ir Dana čipkus — 4, Pra
nas ir Šarūnas Stempužiai 
(tėvas ir sūnus) iškeitė se
nas į naujas — 2, Pranas 
Samolis iškeitė senas į 
naujas — 5, Vincas Sakas 
po 3 akcijas savo dukrom 
Daliai ir Angelei — 6, Se
nos Salės iškeitė į naujas 3 
šeimos — 8, Algirdas Ma
tulionis pirko 10 sumokė
jo už 4, Algimantas Dau
tartas savo žmonai gimimo 
dienos proga — 10. Lietu
vių Studentų Sąjunga tu
rėjo 7, pirko papildomai per 
pirm. Daną Gaižutytę — 
11. Valdybą sudaro: Dana 
Gaižutytė, Rita Vyšniaus
kaitė, Petras Gaižutis, Lo
reta Nykštėnaitė, Algis 
Nasvytis ir Remigijus Da- 
mušis.

Ačiū visiems.
Direkcija ir Finansų 

Komisija

• Globė Parcel Service, 
Ine. Clevelando skyrius dėl 
atostogų bus iždarytas nuo 
birželio 30 d. iki liepos 17 
dienos.

AUKOS BALFUI
1972-1973 m. Clevelando 

Balfo vajui, aukas prisiun
tė, sekantieji asmenys:

$100.00 — dr. Irena ir 
A. Jasys, J. ir J. Wanicki.

$75.00 — dr. J. S. Kriau
čiūnas.

$60.00 — dr. J. Mauru-

$50.00 — dr. Vyt. Ka
roblis, dr. J. Mačiulis, dr. 
J. Skrinska, dr. VI. Bložė, 
dr. J. Balčiūnas, J. ir č. 
Šatai.

$35.00 — V. ir T. Urbai- 
čiai.

$30.00 — dr. Alf. Mar- 
tus, dr. J. Sandargas, E. 
Unger.

$25.00 — dr. V. Gruzdys,
E. ir B. Steponiai, dr. J. 
Stankaitis, J. Stravinskas, 
dr. H. Brazaitis, A. Macke
vičius, R. ir A. Babickai, dr. 
E. Lenkauskas, J. Krištolai
tis, dr. ir R. Degėsiai, B. 
Paulionis, A. A. Garkai.

$20.00 — E. ir J. Janulis, 
J. ir N. Mockai, L. Banis, 
A.. Bukness, dr. A. ir St. 
Baltrukėnai, J. Vaičaitis, 
Alg. Bielskus, J. Mikonis, 
S. ir G. Matai, P. ir N. Bie- 
liniai, B. Matulionis, J. Bal- 
batas.

$19.00 — D. ir P. Miko
liūnai.

$18.00 — O. ir V. Jokū
baičiai.

$17.00 — Kubiliūnai..
$15.00 — P. Drabišius, A. 

ir E. Steponavičiai, dr. A. 
Butkus, O. ir P. Žilinskai, 
A. Alkaitis, dr. J. A. Sonta, 
J. ir G. Čyvai, P. Skardis, 
dr. E. Juodėnas, dr. K. Pau
tienis, F. ir V. Razgaičiai, 
St. Radzevičius, D. ir S. 
Čipkai.

$14.00 — J. Pivoriūnas.
$13.00 — G. ir D. Ieš

mantas.
$11.00 — L. ir S. Keže- 

niai, A. Dovydaitis.
$10.00 — K. Ralys, St. 

Alšėnas, A. Mikoliūnas, V. 
ir S. Rutkauskai, kun. B. 
Ivanauskas, V. Valys, Alf. 
karklius, J. ir P. Klioriai, 
VI. Dautas, K. Tijūnėlis, 
VI. Blinstrubas, J. ir Ed. 
Ilendai, J. ir V. Steponavi
čiai, R. ir Eug. šilgaliai, 
Ged. Butkus, J. Barniškis, 
St. Slabokas, O. ir B. Maže
liai, J. Kavaliūnaitė, S. ir
S. Laniauskai, Ed. Stepas,
T. ir V. Degučiai, O. Matu- 
sevičienė, J. Pikturna, J. 
Kaklauskas, V. Gelgotas, A. 
ir V. šenbergai, A. ir J. 
Šiaučiūnai, kun. A. Galdi- 
kovskis, Fab. Kaminskas, 
V. Juodis, Monika Ignas. M. 
ir Pr. Puškoriai, V. ir O. 
Rociūnai, Step. Butrimas, 
A. Kunevičius, St. Mačys, 
R. Zorska, A. ir Pr. Petrai
čiai, V. Gelažiūnas, J. Citu- 
lis, J. ir J. Naujokaičiai, 
J. Gudėnas, St. Astrauskas, 
Vyt. Biliūnas, A. Petraus-

7 DIENOS ČIKAGOJE...
(Atkelta iš 8 psl.)

J. Jurkūno žodžiais, pasiteisino 
ta prasme, kad pamažu moko
mos skolos ir į bankrotą neina
ma. Už tai didelis ačiū, kad žmo
nės čia dirba be atlyginimo. Jo
kio atlyginimo negauna namų 
prievaizda Bronius Kasakaitis, 
buhalterijos tvarkytojas J. And. 
rašiūnas, nors abu dirba tikrai 
daug. Apmokami tik konkretūs 
darbai, kaip švaros palaikymas 
ir pn. Todėl lieka pinigų ne tik 
skoloms mokėti, bet ir remon
tams. Pvz., praėjusiais metais 
namų pagerinimui buvo išleista 
apie 6,000 dol., gi šiais metais, 
tvarkant šildymo bei vėsinimo 
sistemas, apie 5,000 dol. Tu
rint prieš akis namų plėtimo bei 
moderninimo viziją, labai pagei
daujama plačiosios visuomenės 
talka. Beje, Tautinių namų vado
vybė bei direktoriai iš visuome
nės neprašo aukų, kai pvz. kad 
daro lietuviai jėzuitai, nes čia ki
tokia sistema. Kiekvienas, įne
šęs 100 dol,, tampa Tautinių na
mų bendrovės nariu. Taip pama
riais gali būti ir organizacijos, 
kurių iki šiol jau yra trys. Visi 
nariai metiniuosesusirinkimuo- 
se renka 12 direktorių, kurių iš
rinkta valdyba ir tvarko namus. 
Salia 12 išrinktųdirektoriųvisuo- 
tiniam susirinkime, penkis dar 
skiria Į Tautinių namų fondą sa

kis, A. Styra, St. Pabrinkis, 
Jul. Smetona, V. Kasakai
tis, R. Kašuba, A. ir Ben. 
Karklius, V. ir A. Bakūnai.

$9.00 — A. Liutkus, A. 
ir J. Augustinavičiai, A. 
Lūža, V. Apanius, VI. Pa
kibinsiąs.

$8.00 — D. ir D. Staniš- 
kiai.

$7.00 — A. Kavaliūnas, 
Alf. Masilionis.

$6.00 — J. Pauža, J. Vir
balis.

$5.00 — A. Baltrukonis, 
J. Rastenis, Vanda Stimbu
rys, B. ir S. Garlauskai, V. 
Račkauskas, A. J. Kasiu- 
laitis, St. Lazdinis, A. Šal
kauskas, A. Rukšėnas, J. 
Itomlenskis, VI. Matulionis, 
A. Sušinskas, K. Mažonas, 
V. Vaičeliūnienė, VI. Bes- 
peraitis, K. Minca, K. ir O. 
žygai, Pet. Kudukis, Alb. 
Grėbliūnas, J. Juodišius, 
Br. Snarskis, V. Bartuška, 
J. žygas, V. Palūnas, M. 
Iešmantienė, VI. Kaunas, 
A. Gargasas, VI. Kavaliū
nas, V. Januškis, VI. Ba
čiulis, A. Gailiušis, M. Iva
nauskienė, R. W. Schiller, 
J. ir M. Apanavičiai, V. Au
gulytė, J. Kazlauskas, M. 
ir K. Marcinkevičiai, Br. ir 
E. Nainiai, M. Vinclovas, 
J. Sniečkus, V. Nagevičie- 
nė, J. Naujokitis, P. Jocius, 
A. ir O. Vasiliauskai, V. 
Benokraitis, J. ir M. Damu- 
šiai, A. ir V. Miškiniai, 
Pet. Tamulionis, A. Tamu- 
lionis, Pr. Butkienė, A. Bra

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

vo įnašą įnešusios organizaci
jos: Tautinė sąjunga, Korp! Neo 
-Lithuania ir Tautinis Akademi
nis sambūris. Inž. J. Jurkūno žo
džiais, iš organizacijųtarpo skir
ti direktoriai akivaizdžiau garan
tuoja kultūrinę veiklą Tautiniuo
se namuose ir kartu išlaikomas 
organizacijų bei pavienių narių 
balansas.

• KAD TAUTINIŲ namų atei
ties vizija bus šviesi, liudija 
skaičiai. Pvz. 1971 m. Tautiniai 
namai turėjo 160 narių, 1972 m. 
— 270, 1973 m. -- 304. Šie visi 
nariai iki šiol Tautinių namų 
fondui yra sudėję 75,000 dol. su
mą. Todėl, baigdamas pokalbį, 
inž. J. Jurkūnas su džiaugsmu 
pabrėžė: "Mes įrodėm, kad pa-’ 
lyginus su kukliom pradinėm 
sumom pradėję darbą, patrau ■ 
kėm didesnį kiekį narių ir šian
dien esam tokioje padėtyje, kad 
narių sunešti pinigai save patei
sino: turim patalpas, kurios pui 
kiai tarnauja lietuvių visuomeni
niams bei kultūriniams reika
lams. Šiuo metu mums negresia 
jokia krizė, o jei naujų narių 
skaičius su šimtinėmis ar stam 
besniais {našias dvigubai padi
dės ateinančių metų bėgyje, ga
lėsim pradėti realizuoti ir nau
jus planus — Tautinius namus 
plėsti bei didinti. O jie lietuvių 
visuomenei buvo ir bus visada 
atviri!"

zaitienė, Wm. Jakubs, F. 
Eidimtas.

$4.00 — L. ir B. Kazėnai, 
Reg. Brazaitienė, J. Kau
nas, R. Valodka, J. Jakštas, 
J. šlapelis, VI. Bacevičius, 
Ed. ir I. Rydeliai, P. ir B. 
Ežerskiai, Z. Peckus, Step. 
Nasvytis.

$3.00 — F. Modestavičie- 
nė, A. šumakeris, R. Tata- 
rūnas, K. ir E. širvinskai, 
A. ir I. Kuprevičiai, Nellie 
Arunski.

$2.00 — J. Vaičius, J. 
Krygeris, E. Butrimas, J. 
žagarskas, J. Lozoraitis. A. 
Vasiliauskas, Jos. žaruba, 
A. Andrejauskas.

$1.00 — M. Trainiauskai- 
tė, dr. Machutas, G. Rich- 
mond, Br. Bartkus, P. Lui- 
za, V. B. August, R. Gu- 
žauskas, Ad. Svet, U. Kun- 
sitis.

Clevelando Balfo skyr. 
valdybos vardu tariu lietu
višką ačiū!

Ona Jokūbaitienė
Clevelando Balfo Skyr. 

iždininkė

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 31601 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

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



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

• Balfo teisinas New Yor
ke birželio 5 d. buvo baig
tas, pavedant Chicagos val
dybai sušaukti šį rudenį 
(spalio ar lapkričio mėn.) 
seimą Clevelande. Iki to lai
ko Balfo namas Brooklyne 
nebus parduotas ir jį prižiū
rėti pasiliks vienas tarnau
tojų. Teismas bus Balfo 
globėju iki seimo.

• Dirvos novelės konkur
sui gautos dar dvi novelės: 
Vinkšnupės — "Gaudvytis” 
ir Perkūno Oželio — "Mo
linis arkliukas’’.

• Romualdas Kisielius, 
kurio nuotraukos kartais 

PADĖKA
Begalinio skausmo valandoje, tragiškai žuvus 

mūsų brangiam ir vieninteliam sūnui JURGIUI 
RUDOKUI, patyrėme daug nuoširdžios globos ir 
užuojautos iš draugų, pažįstamų, kaimynų ir ben
drai lietuvių.

Negalėdami asmeniškai kiekvienam išreikšti 
mūsų gilią padėką, neišreiškiamos kančios amži
nai sužeista mūsų širdis, lieka dėkinga visiems 
mieliems artimiesiems ir toliausiai gyvenantiems 
draugams ir giminėms, už taip gausiai dalyvavu
siems laidotuvėse, už maldas, gėles, užuojautas 
laiškais, skambinimus telefonu ir užuojautas 
spaudoje.

Ypatingai dėkojame grb. kun. prelatui J. 
Kučingiui už pamaldas ir gražų pamokslą mau
zoliejuje. Kunigui Olšauskui už raminančią rožan
čiaus maldą koplyčioje.

Nuoširdus ačiū kompozitoriui Broniui Bud- 
riūnui ir solistei Stasei Pautienienei, už nepapras
tai įspūdingą ir jautrų giedojimą pamaldos metu. 
Taip pat nuoširdžiai dėkojame architektui E. Ar- 
bui už pasakytą jautrią kalbą atsisveikinant prie 
Jurgučio kapo.

Amžinai liekam dėkingi.
Sofia ir Arch. Dr. Stasys Rudokai

Mūsų skyriaus nariui

TADUI MEČKAUSKUI

ir šeimai, jo tėveliui Lietuvoje mirus,

gilią užuojautą reikia

ALT S-gos East Chicagos 
Skyriaus valdyba ir nariai

Brangiam tėveliui š. m. gegužės 24 

d. Lietuvoje mirus, mielą kolgą

TADĄ MEČKAUSKĄ

su šeima, nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu liūdime

Elena, Kazimieras ir Kęstutis 
Pociai

puošia Dirvos puslapius, iš 
New Yorko persikėlė į 
Somerville, N. J., kur pra
dėjo dirbti mokslinėje RCA 
laboratorijoje kaip foto
grafas. šalia savo darbo, jis 
tvarko savo eilėraščius ir 
šį rudenį ruošiasi išleisti 
naują rinkinį.

• M. Galdikienei, daili
ninko Adomo Galdiko naš
lei, iš New Yorko išsike
liant gyventi į Putnamą, 
Kultūros židinyje birželio 
17 d., 4:30 vai. po piet ren
giamos išleistuvės,. M. Gal
dikienė yra Pasaulio Lietu
vių Katalikių Organizacijų 
S-gos garbės pirmininkė.

• Vytautas ir Stela Ab- 
raičiai, iš New Jersey, sa
vaitei atostogų š. m. birže
lio 9 d. išskrido į Floridą.

• Maironio lituanistinė 
mokykla New Yorke šie
met išleido 19-tąją laidą. 
Mokyklą baigė: Linas 
Alinskas, Birutė Bivainytė, 
Raminta Blažaitytė, Rasa 
Bobelytė, Vaidotas Bobelis, 
Daina Jurkutė, Vilija Kati- 
naitė, Vytautas Kulpa, Lo
reta Orentaitė, Raimundas 
Sližys, Tauras šulaitis, 
Paulius Švitra, Daiva Vebe- 
liūnaitė ir Dalia Treinytė.

Abiturientų išleistuvės 
įvyko birželio 3 d. Kultūros 
židinyje. Mokyklai vado
vauja Dana Bobelienė.

• Muz. Zenonas Nomeika, 
gyv. Rochestery, jau kuris 
laikas sunkiai serga ir yra 
gydomas Strong Memorial 
ligoninėje dr. VI. Lėlio prie
žiūroje.

• Amerikos ir Pasaulio 
Lietuvių Gydytojų Sąjun
gos suvažiavime gegužės 
26-27 Chicagoj, išrinkta 
nauja valdyba: pirm. dr. G, 
Balukas, vicepirm. dr. V. 
Šaulys, sekr. ir ižd. — dr. 
M. Vygantas. Garbės teis
mas liko tas pats: dr. B. 
Matulionis, dr. H. Brazaitis 
ir dr. V. Avižonis. Revizi
jos komisija palikta ta pa
ti: dr. L. Giedrikienė, dr.
B. Radzivanas ir dr. V. Tu- 
masonis.

• Dr. K. Pemkus išrink
tas naujuoju Medicinos žur
nalo redaktorium. Prieš 
dvejus metus buvo išrink
tas redaktorium dr. Henri
kas Armanas iš Baltimorės. 
Prieš tai žurnalą, tada va
dinamą Biuleteniu, 10 metų 
redagavo dr. M. Budrienė 
Chicagoj.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
DAINAVOJE

STOVYKLAUJANTIEMS
Liečia moksleivius atei

tininkus, stovyklaujančius 
birželio 17 — liepos 1 die
nomis.

Kaip žinome, Dainavoje 
moksleivių ateitininkų sto
vykla įvyksta tuo pačiu lai
ku, kai Brežnevas lankysis 
Amerikoj. Yra numatyta, 
kad jis atvyks ir į Detroitą, 
nors jo čia apsilankymo da
ta tuo tarpu nežinoma. De
troito lietuviai nori šį tiro
ną "šiltai” sutikti demon
stracijomis. Moksle i v i ų 
Ateitininkų Sąjungos Cent
ro Valdyba mielai sutiko 
savo stovyklautojus leisti 
Važiuoti iš Dainavos į De
troitą demonstruoti. Trans- 
portacija bus parūpinta De
troito lietuvių ir stovyklau
tojams nieko nekainuos. 
Globėjai, nuvažiavę kartu 
su stovyklautojais, juos 
prižiūrės. Tačiau, demon
stracijų rengėjai ir M.A.S.
C. V. neturi teisės stovyk
lautojų vežti be tėvų leidi
mo. Todėl, stovyklautojų 
tėvai, kurie sutinka, kad jų 
vaikai demonstracijose da
lyvautų, yra prašomi suti
kimą duoti raštu. Iš tėvų 
atsivežtą raštelį kiekvienas 
stovyklautojas įteiks C. V. 
atvažiavęs į Dainavą. Raš
tiško tėvų sutiko neturin
tieji demonstracijose nega
les dalyvauti.

M.A.S. įgaliotas 
Viktoras Nakas

\VANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN STATUS 

BENCH HANDS 
(MACHINE BUILDERS) 

HORIZONTAL BORING MILL 
OPERATORS 

AFTERNOON SHIFT 
Steady job, top w»f»es. full bcnrfil 

JERED INDUSTRIES 
1300 S. COOLIDGE 
(Near 15 Mle Rd.) 

BIRMINGHAM, MICH.
3I3-647-I2OO

An Equal Opportunity Employer

Tautinių Namų salėje vieno parengimo metu susitikę (iš kairės): Kazys Kasakaitis, Bronius Kasakai- 
tis, Giedraitienė, inž. J. Jurkūnas, dr. Giedraitis, dr. V. Dargis ir St. Virpša.

V. Noreikos nuotrauka

♦ TAUTINIUOSE NAMUOSE, 
Chicagoje, kurie, šalia Jaunimo 
centro, yra lietuvių susibūrimo 
vieta, atsispindinti ne tik visuo
menine, bet ir kultūrine veikla, 
vieną vakarą susitikome su tų 
namų valdybos primininku inž. 
Jonu Jurkūnu. Man, kaip gal ir 
ne vienam iš skaitytojų, buvo įdo-

Inž. J. Jurkūnas kalbasi su 
rašyt. B. Pūkelevičiūte jos pa
gerbimo popietėje.

A. Plaušinaičio nuotrauka

mu iš pirmųjų šaltinių sužino
ti tų namų atsiradimo istoriją, 
tuos etapus, kuriuos turėjo per
eiti Tautinių namų įsigijimo ini
ciatoriai ir ar dabar ta jauki 
sava pastogė patenkina inicia
torių norus bei jų svajotą vizi
ją prieš šių namų įsigijimą,
• KAI MES susitikom su 

inž. J. Jurkūnu pokalbiui, di
džiojoje Tautinių namų salėje 
vyko Amerikos Lietuvių Daili
ninkų S-gos narių grupinė pa
roda su ryškiai išsiskiriančiais 
dailininkų M. šileikio. A, Pet
rikonio, M. Stankūnienės, A. 
Labokienės bei kitų darbais, o 
svetainės patalpose matėsi bū
rys studentų, tarp savęs besi
kalbančių lietuviškai. Inž. J. 
Jurkūnas pasakojo, kad jau se
niai buvo galvota apie savąją 
pastogę, kur lietuviai galėtų rink
tis socialiniam bendravimui, nes 
Jaunimo centras tarnauja beveik 
išimtinai mokykloms ir kultūri
niams reikalams. Nebuvo savos 
lietuviškos salės vestuvėms,šei
mų šventėms. Todėl galvota, kad 
įsigijus savas patalpas su gera 
sale, lietuviai ne tik turėtų kur 
rinktis, bet ateityje gal liktų ir 
gražių aukų lietuviškam judėji
mui. Inž. J. Jurkūnas čia pabrė
žė, kad išmokėjus skolas už da
bartinius Tautinius namus ir čia 
liks vienas kitas grašis liet, rei
kalams.
• IŠSIKALBĖJUS su būriu 

draugų, pasakojo inž. J. Jurkū
nas, 1967.III.il B. Pakšto salėje 
sušauktas iniciatorių pasitari
mas savų namų įsigijimo reika
lu. Jis buvo sėkmingas, nes šia
me pasitarime pasižadėjimais 
buvo sudėta 20,000 dol. suma. 
Tai buvusi graži pradžia. Pini
gai ir toliau pamažu augo ir po 

trijų metų nutarta įsigyti savo 
laikiną būstinę, būtent, išsinuo_ 
moti patalpas Rockwell ir 71 
gatvių sankryžoje. Prieš tai dar 
nusipirktas trijų akrų sklypas 
pietvakarinėje dalyje už miesto. 
Galvota, kad gal pasiseks surink
ti didesnę sumą pinigų ir tame 
sklype pasistatyti naujus na
mus. Tam buvo padarytas pro
vizorinis planas, kurį paruošė 
arch. E. Masiulis. To projekto 
ekskyzas buvo viešai eksponuo
jamas, vis galvojant apie naują 
statybą. Bet pinigai plaukė pa
mažu, 1971 m. pavasarį suras
tos dabartinės patalpos. Kadan
gi jų lokacija bent šiuo metu ge
ra, patalpomis susidomėta ir 
sušauktas direktorių susirinki
mas. Direktoriai nutarė, kad 
namas, jį deramai atremon
tavus, bus tinkamas bent da
liai užsibrėžtų tikslų įvykdyti, 
ir todėl nutarė jį pirkti. Namas 
nupirktas 1971 m. birželio mėn. 
per vasarą pagrindinai atremon
tuotas ir lietuvių visuomenei ati
darytas 1971 m. spalio 16 d.

• TAUPANT pinigus, remon
tas vyko talkos būdu, nors ver
čiant pagrindines sienas ir kit
ką, reikėjo samdyti ir kontrak- 
torius. Savo talka prie remonto 
darbų daug prisidėjo P. Usval- 
tas, V. Juškus, St. Jurkūnas, 
Vyt. Peseckas ir kiti, neskaitant

Dail. Ada Korsakaitė-Sutku- 
vienė kalba jos pagerbimo popie 
tėję Tautiniuose namuose.

A. Plaušinaičio nuotrauka 

T. Blinstrubas su G. Modestiene, Z. Visockiene ir V. Jurkūnie- 
ne vieno parengimo metu Tautiniuose namuose.

A. Plaušinaičio nuotrauka

paties inž. J. Jurkūno, kurs savo 
pavardę nutylėjo. Remonto komi
siją sudarė inž. J. Jurkūnas, V. 
Juškus, V. Peseckas ir C. Mo
destas. Į namų pirkimo bei re
monto darbus reikėjo įdėti viso 
125,000 dol. Žinoma, savų pini 
gų tiek nebuvo ir teko bristi i 
skolą. "Namais esam patenkin
ti, jie funkcijas atlieka, norsmū. 
sų norai yra didesni. Būtų labai 
gera turėti atskiras patalpas 
sportui, susirinkimams", pasa
kojo inž. J. Jurkūnas, kartu ir 
pasidžiaugdamas, kad prieš Tau
tinių šokių šventę čia repetavo 
dvi taut. Šokių šokėjų grupės, kad 
ir dabar nuolatos repetuoja neoli 
tuanų šokėjai, vadovaujami mo
kyt. N. Pupienės, taip pat neoli- 
tuanų orkestras ir kiti, kad čia 
renkasi bridžo lošėjai ir taip 
pat įvairių organizacijų nariai 
susirinkimams ir t.t. O kiek 
dar vestuvių, visokių pobūvių. 
Žodžiu, lietuviškas gyvenimas 
Tautiniuose namuose verda ir 
praėjusią vasarą net atostogų 
mėnesiais namai nebuvo užda
ryti.
• SOCIALINIS gyvenimas tu

ri būti sujungtas su kultūrinė
mis apraiškomis. Todėl Tautinių 
namų vadovybė, dar tebesinau
dojant senosiomis, nuomotomis 
patalpomis, pradėjo rengti kultū
rines sekmadienių popietes, skir 
tas lietuvei moteriai. Tų po
piečių metu jau buvo pagerbtos: 
dail. Marčiulionienė, rašyt. N, 
Jankutė-Užubalienė, akt. Z. Vi- 
sockienė, jaunos poetės Ž. Bi- 
laišytė ir E. Juodvalyktė, dr. 
Raulinaitienė. Persikėlus į nau. 
jus namus, tradicija tęsiama. 
Čia popiečių organizavime pade ■ 
da Lietuvių Moterų F ederacijos 
Chicagos klubas ir paskutiniais 
metais buvo pagerbtos šios veik
lios mūsų tautinės bendruome
nės narės: Liet. gen. konsulė J. 
Daužvardienė, rašyt. B. Pūkele- 
vičiūtė, dail. A. Korsakaitė - 
Sutkuvienė, dr. V. Sruogienė ir 
muz. Al. Stephens. Senojoje vie. 
toje į tokias popietes susirink
davo apie 60-80 svečių, o dabar
tiniuose namuose -- 100 - 140. 
Ateinantį rudenį planuojama pra 
dėti naują ciklą, daugiau įtrau
kiant ir vyrus.

• FINANSINIAI reikalai, inž, 
(Nukelta į 7 psl.)

1967.III.il
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