
J, Rugienius 
19235 Boaverland Str, 
Detroit, Mio• 48219»

---------- THE LITHUANIAN NATIONAL NEVVSPAPER ----------------
6907 SUPERIOR AVENUE. CLEVELAND, OHIO 44103

LVIII SPa,is “ October 31, 1973 Nr. 83

TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

VĖLINĖMS 
ARTĖJANT

Kai rudenį pradeda 
kristi nuo medžių pagel 
tę lapai ir sodrus van
duo vilgo pajuodusią že, 
mę, žmogaus mintys iš 
šio pasaulio buities daž 
nai skrieja į nežinią. 
Ypač tokia mistinė nuo
taika gaubia kiekvienais 
metais lapkričio mėn. 2 
d. — Vėlinių vakare. 
Žmogus lyg pakyla neži- 
nion ir Vėlinių vakare ieš
ko dvasinio ryšio su tais, 
kurie jau iškeliavę amži
nybėn. Ir kai senas pasau
lis, tiek yra senas žmo
gaus noras viena ar kita 
forma rasti atsakymą į 
tiesą, kad jo siela gyvena 
amžinai ir stebi viską 
kas dedasi šiame pasau
lyje. Įvairiais laikais šio 
žmogaus noras buvo iš
reiškiamas visokiais bū
dais bei priemonėmis.

Kiekviena tauta turi sa
vo mirusiųjų pagerbimo 
papročius. Tačiau palik
dami kitų tautų papro
čius, žvilgterėkim į lie
tuvių tautinę kūrybą ir įsi
tikinsime, kad joje daug 
vietos užima žmogaus 
mirties ir sielos amži
nos gyvybės klausimas. 
Kaip lietuviai ilgus am
žius tvirtai tikėjo sielos 
nemirtingumu, galima 
įsitikinti ir iš to, jog lai
dotuvių metu jie miru
siam atiduodavo viską, 
kas jam gyvenime buvo 
reikalingiausia. Deginda
mi mirusių karių kūnus, 
senovės lietuviai drauge 
degindavo ir jų žirgus, 
kardus ir visus kitus gink
lus įdėdavo į duobę, nes 
jie tikėjo, kad visa tai ka
riui po mirties bus rei
kalinga.

Žodžiu, tikėjo, kad mir
damas žmogus išnyksta 
tik iš šio pasaulio, bet vis 
vien jis ir toliau gyvena. 
Apie mūsų tautos pomir
tinį žmogaus gyvenimą la
bai vaizdžiai yra aprašęs 
Adomas Mickevičius vei
kale "Vėlinės".

Tiesa, daug gražių pa
pročių mūsų tautoje jau 
išnyko, o kiti baigia iš
nykti. Bet vienas senas 
būdingas ir labai gražus 
paprotys tebėra gyvas iki 
šiol. Tas paprotys, mi
rusių pagerbimas Vėli
nių vakare. Lietuvos ne
priklausomybės metais - 
miestuose ir kaimuose, 
Vėlinių vakarą, žmonės 
palikę savo kasdieninius 
darbus bei rūpesčius, ei
davo į kapines, kur dva
siniais ryšiais susijung
davo su Amžinybėn iške
liavusiais. Kapinėse mir
gėdavo mirusiųjų namai 
nesuskaitoma daugybe 
šviečiančių žvakučių, 
skambėdavo giesmės, 
raudos, dejavimai ir, be 
to, iš visų lūpų verždavo
si tylios gilaus susikau
pimo maldos... Mirusių
jų miesto nuotaiką čia 
sugraudindavo kiekvie
no užkietėjusią širdį. Čio - 
nai tarsi atsiveria žmo
gaus siela ir širdis, ieš
ko paguodos ir nusirami
nimo, žmogaus sąmonė
je įsiviešpatauja mirties 
šešėliai. Rodos, išnyks
ta ir blogi sumanymai bei
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(VYKIŲ SESELYJE
Prezidento prestižo kritimas

Valstybės Sekretorius 
Henry Kissingeris per ket
virtadienio spaudos konfe
renciją buvo paprašytas pa
pildomų įrodymų, kad pre
zidentas nenaudoja padėties 
Artimuosiuose Rytuose vi
daus politikos reikalams. 
Suprask, Nixonas sualiar- 
muodamas JAV kariuome
nę nori nukreipti visuome
nės dėmesį nuo Watergates 
košės. Kissingeris tokią 
prielaidą paneigė, tačiau 
faktas, kad Sovietų Sąjun
ga labai greitai atsisakė 
nuo minties siųsti savo ka
riuomenę į Artimuosius 
Rytus gali būti dvejopai 
aiškinamas. Galimas daik
tas, kad Maskva apsispren
dė nesiųsti savo kariuome
nės, išsigandusi aliarmo 
JAV kariuomenei, bet taip 
pat galimas daiktas, kad ji 
iš viso negalvojo pati be 
JAV tiesiogiai įsikišti į Ar
timuosius Rytus, nors grės
mė apsuptai Egipto trečia
jai armijai turėjo būti jai 
ląbai nemaloni. Sovietų Są-

nepaykanta ir kasdieni
nis materializmas, o jų 
vietoje nors trumpą lai- 

(Nukelta į 2 psl.)

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
junga, reikia atsiminti, iki 
šiol vaidino, kad ji nieko 
bendro neturi su tuo karu 
ir kiekvienu atveju dėl jo 
nenorėtų gadinti santykių 
su JAV gerėjimo proceso. 
Asmeniškai nelabai tikiu, 
kad Sovietų Sąjunga šio 
karo būtų kaip tik dabar 
norėjusi.

Betgi pats faktas, kad' 
toks klausimas buvo viešai 
iškeltas, rodo nuotaikas 
Amerikoje. O jos tokios, 
bent iš spaudos sprendžiant, 
kad viskas, ką prezidentas 
daro, yra blogai ar geriau
siu atveju savanaudiška. 
Atsakomybė už tai iš dalies 
krenta pačiam Richardui 
Nixonui, iš dalies jam ne
laimingai susidėjusiom ap
linkybėm. Apskritai imant, 
amerikiečiai nenori prezi- 
dento-imperatoriaus, kuris 
vestų prie naujų užkariavi
mų, jiems šiuo metu tiktų 
daugiau prezidentas pilie
tis daugiau ar mažiau pa
našus į H. S. Trumaną. Tie
sa, technikos pažanga ir ga
limybė, kad prezidentas 
migtuko paspaudimu gali 
sunaikinti pusę pasaulio, 

tam postui uždeda ypatingą 
aureolę. Iš kitos pusės, visi 
sprendimai, kuriuos padarė 
patys prezidentai, kaip 
Rooseveltas antrojo pasau
linio karo metu, Eisenho- 
weris "šaltojo karo" metu, 
o Johnsonas Vietnamo karo 
metu, buvo labai abejotinos 
vertės, kas veda prie noro 
prezidento galią galimai 
daugiau apriboti.

Pirmą kartą suabejojau 
ar prezidentas teisingai su
pranta tautos nuotaikas pa
sirodžius žiniai, kad Baltie
ji Rūmai nutarė savo sar
gams įtaisyti labai puošnias 
plunksnuotas uniformas, 
kiek primenančias mūsų po
licininkų parado aprangą 
netikusią smulkių ūkininkų 
valstybei. Reakcija į tą ži
nią buvo tokia, kad Baltieji 
Rūmai skubiai nuo to su
manymo atsisakė. Savo po
puliarumą eilinių piliečių 
akyse Nixonas vargiai pa
kėlė įsirengdamas Baltųjų 
Rūmų pakaitalus Floridoje 
ir Kalifornijoje, kurių pri
taikymas prezidento parei
gų ir saugumų reikalavi
mams kaštavo didokas pi
nigų sumas.

Tai, žinoma, smulkmenos, 

bet iš jų susidaro visas gy
venimas. Net įsilaužimas į 
demokratų būstinę Water- 
gates viešbutyje buvo nela
bai didelis dalykas, jei ne
būtų įtarimo, kad preziden
tas apie tai žinojo ir jei pats 
prezidentas nebūtų fakti
nai save išskyręs iš respub
likonų partijos, sudaryda
mas nepriklausomą nuo 
partijos "prezidentui per
rinkti" komitetą, paskirda
mas jam vadovauti savo bi
čiulį Michelį. Tai atėmė ga
limybę pasiteisinti, kad vi
sas šunybes pridarė, per en
tuziastiški partiečiai, atsa
komybė krito pačiam prezi
dentui asmeniškai.

Nelaiminga ūkinė būklė, 
nors infliacija visose kitose 
kapitalistiniuose šalyse yra 
didesnė, irgi prisidėjo prie 
Nixono prestižo kritimo, 
nors sunku manyti, kad ki
tokia ūkinė politika būtų 
buvusi laimingesnė.

Tokiu būdu, vienintelis 
dalykas, kuriuo Nixonas ga
lėtų pasigirti buvo užsienio 
politika. Bet ir čia yra abe
jonių. Netrūksta nuomonių, 
kad prezidentą sovietai ap- 
gavę, jį užliuliuodami savo 
taikos giesmėmis, iš tikro 
ruošdamies Artimųjų Rytų 
užkariavimui. Bet kai Nixo- 
nas užaliarmavo kariuome
nę, pradėta aiškinti, kad jis 
tai daręs be reikalo. Kur 
trumpa, ten trūksta.

ĮSPŪDŽIAI 
ŠALIA 
KARO...
RIMAS DAIGŪNAS

Nežinia, kaip atrodys 
Egipto-Izraelio fronto lini
ja, kada ši apybraiža pasi- 
lodys Dirvoje? Mechanizuo
tas karas labai skubiai kei
čia pozicijas. Ne dienos, bet 
valandos nulemia pralaimė
jimo ir pergalės balansą. 
Tuo tarpu, šiuo metu, Izrae
lis sugebėjo perkelti karo 
veiksmus į priešo teritoriją 
ir šis faktas leidžia įvykius, 
jų prepozicijas bei galimus 
padarinius, apžvelgti susto
jusio karo lauke apžvalgi
ninko akimis: apžvalginin
kas Egipto smiltynėje, ap
žvalgininkas Sirijos akme
nyne.

Šarvuotieji Izraelio dali
niai tiktai 40 mylių nuo 
Kairo, tiktai 20 mylių.nuo 
Damasko! Tad, net skeptiš
kieji apžvalgininkai jau 
tvirtina, kad pergalė, tuo 
tarpu, priklauso Izraeliui. 
Taip pat ir nugalėtojo dik
tato galia. Bet tą galią la
bai silpnina žmonių rezervų 
ribotumas ir teritorijos 
stoka. Pilnam pergalės dik
tatui tai eina Izraelio nenau
dai. Arabų nesukalbamu- 
mas, absoliutus atsisaky
mas nuo bet kokios formos 
derybų, Izraelio (kaipo val
stybės) nepripažinimas, yra 
reiškiniai, kurie paliaubas, 
taiką arba karo diktatą pa
daro neveiksmingais geros 
pasaulio valios svaisčioji- 
mais. Arabai, atgavę pasiti
kėjimą savo pajėgumu il
giau išsilaikyti fronte, nori 
kariauti ir, aišku, kariaus...

Supervalstybių manevrai 
šalia to karo, išduoda tik
ras jėgas, kurios to karo ei
goje išsikiša kaip lėlių te
atre lėlių virvučių tvarky
tojo rankos. Mes matome 
stebėtiną Vietnamo ir šio 
karo panašumas. Vietkon
go (Hanojaus) kariuomenė 
prieš karo veiksmus buvo 
sovietų rūpestingai treni 
ruota. Vėliau sovietų in
struktoriai apleido Hanojų. 
Bet sovietinių ginklų trans
portai pradėjo užversti Ha
nojaus sandėlius. Netrukus 
Hanojus pradėjo skelbti ka
ro pergales . . . Panašiai, 
Egipte, ilgai triūsė sovietų 
militariniai patarėjai. Plau
kė ginklų transportai. Pas
kui, pro forma, sovietiniai 
pareigūnai buvo išprašyti. 
Tam tikrą laiką, pasauliui 
klaidinti, Kairas atrodė su
verenus savo karo ir taikos 
sprendimuose. Bet, faktinai, 
taip nebuvo. Maskva diri
gavo įvykius. Pirmosios ka
ro dienos džiugino Maskvą. 
TASS komunikatai skelbė, 
kad didysis arabų žemių iš
laisvinimo karas suradęs 
visišką Maskvos pritarimą. 
Tam laikui Maskva primir
šo, kad šis karas arabų ba- 
zuojamas nacionalizmo de
klaracijomis, tuo tarpu (pa
gal savo doktriną) Maskva 
įpareigota džiaugtis vien 
tiktai socialinio "išsilaisvi
nimo karais, šiuo atveju, 
buvo "primirštas" klasinio

(Nukelta į 2 psl.)
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Australijos padangėje ĮSPŪDŽIAI ŠALIA KARO...
(Atkelta iš 1 psl.) karo veiksmų, dėl bombar-

Sportinės
Su didžiausiu susido

mėjimu ne tik aš, bet ir 
daugumas Australijos lie
tuvių sekėme Amerikos 
lietuvių krepšinio rinkti
nės gastroles Europoje. 
Savo gero prieteliaus 
sportininko veterano Jo
no Bulionio iš Kanados dė
ka, oro paštu gana grei
tai gaudavau įvairių laik
raščių kelionių iškarpas. 
Jas su nepaprastu žingei
dumu skaitydavau, nag- 
rinėdavau paskiras rung
tynes ir ... vis laukda
vau laimėjimų. Gaila, tik
rai gaila, kad toks pasi
ruošimas, tiek daug sudė
tų vilčių, tiek svajotų lai
mėjimų ne tik aikštėje, 
bet ir tarptautinėje propar 
gandinėje plotmėje, neiš
sipildė. Aš pilnai atjau
čiu išvykos vadovus, pa
čius žaidėjus ir jų rėmė
jus, manydamas, kad dėl 
to mes nieko neturėtume 
kaltinti, o tik pasimokyti 
ateičiai.

Viešėdamas Ameriko
je aš buvau pakviestas da
lyvauti ir duoti mažą pra
nešimą ŠALFAS suvažia 
vime apie esamą krepši
nio lygį Europoje. Maty
damas kone visus olimpi
nius krepšinio žaidimus 
ir keletą paskirų susiti
kimų Europoje, aš jau ta
da labai rimtai perspėjau 
visus Amerikos lietuvių 
sporto vadovus, iškelda
mas labai aukštą krepši
nio lygį dabartinėje Eu
ropoje. Nežinau ar kas 
rimtai į mano žodžius ta
da kreipė dėmesio, nes 
buvo galvojama, kad kaip 
Amerikos, taip ir Ame
rikos lietuvių krepšinis 
yra labai stiprus ir be
veik nenugalimas. Gaila, 
tačiau nukentėjo Ameri
kos olimpinė komanda ir 
dar skaudžiau Europoje 
pralaimėjo mūsų vakarų 
pasaulio lietuvių krepši
nio elitas — Amerikos 
lietuvių rinktinė.

Kaip ir anksčiau spau
doje, taip ir per suvažia
vimą Clevelande aš dar 
bandžiau perkalbėti išvy
kos ir sporto vadovus, 
kad jie šią išvyką vieto
je Europos, pakreiptų 
Pietų Azijos, Australi
jos, N. Zelandijos link. 
Tačiau tai buvo tik ma
no žodžiai, neradę atgar
sio. Negalėčiau šiandien 
pasakyti kiek naudos, o 
gal ir žalos padarė pas
kutinioji krepšininkų iš
vyka į Europą? Ateitis 
gal ir tai parodys. Ta
čiau, jeigu būtų ši išvy
ka buvusi nukreipta į P. 
Aziją, paskiras didesnes 
salas ir Australiją, tai 
tikrai, be jokių abejonių 
lietuviškas krepšinis bū
tų atnešęs labai didelės 
propagandinės, sporti
nės ir lietuviškos nau
dos. Nors šiandien toje 
pačioje Australijoje krep
šinis yra labai pakilęs ir 
kovos gal būtų buvę nie
kuo nelegvesnės kaip Eu
ropoje, tačiau tiek mūsų, 
tiek ir N. Zelandijos, da- 
leiskim Filipinų, Korė
jos, Singapūro o gal ir 
Japonijos ir kitų Azijos 
kraštų .rinktinės ir klubai 
neturi tų profesionalų 
amerikiečių žaidėjų su 
kuriais teko mūsų rinkti
ne susitikti arba kovoti 
prieš amerikonišką pro
fesionalų išmokintą žai
dimą. Šioje žemyno pusė
je krepšinis irgi yra la-

■ ANTANAS LAUKAITIS 

nesėkmės
bai populiarus, todėl,ma 
nau, ir mūsų rinktinės 
viešnagė šiuose kraštuo
se, padarytų labai daug, 
gal net dar daugiau, ne
gu buvo atsiekta su pir
muoju vizitu Australijo- 
je._

Ši skaudi mūsų krep
šininkams pamoka, aš ne
manau, kad turėtu būti 
mūsų sportinių išvykų 
pabaiga. Tikrai ne. Atvė
sę nuo visų kelionės 
įtemptų įspūdžių ir pergy
venimų, išvykos vadovai, 
treneriai, o gal ir patys 
kai kurie žaidėjai turėtų 
duoti viešas savo nuomo
nių analizes, plačiai iš- 
nagrinėjant pralaimėji
mų priežastis, kad ateity
je, pasimokinus iš buvu
sių klaidų, būtų galima 
ir vėl rimtai ruoštis bent 
kuriai didesnei kelionei. 
O tų kelionių turėtų būti 
ir, aš esu visiškai tikras, 
kad po geresnio komandi
nio pasiruošimo, skau
dūs pralaimėjimai bus 
pilnai ateityje atitaisyti.

***
Jaudindamasis dėl mū

sų krepšininkų pralaimė
jimų aš tikrai nemažiau 
jaudinausi ir gailėjausi 
savo gero prieteliaus Jo
no Soliūno, lydėjusio 
sportininkus ir davusio 
keliems laikraščiams sa
vo kelionės reportažus. 
Pilnai įsivaizduoju ir at
jaučiu savo kolegą, kai 
jam po kiekvieno pralai
mėjimo reikėdavo dar il
gai sėdėti j.r sukti sau 
galvą, kaip čia kuo gra
žiau pateisinus savo tuos 
"didžiuosius kovingus liū
tus", apie kuriuos jis taip 
daug ir taip gražiai rašė, 
turėdamas tiek daug vil
čių, kurios subiro labai 
greitai Europoje, o varg
šui Jonui, garantuoju, po 
šios išvykos ne vienas 
žilas plaukas galvoj ir 
bazdoj išaugo.

***
Ir toliau kalbant apie 

sportą, Australijos lie
tuviams irgi labai nepa
sisekė buvusiose Sydnė- 
juje Australijos Pabaltie- 
čių varžybose. Tinkliny
je mūsų vyrai paėmė ant
rąja vietą, nusileisdami 
latviams ir laimėdami 
prieš estus. Krepšinyje 
geriausiai pasirodė mū
sų jauniai, laimėdami 
prieš latvius ir estus ir 
tuo tapdami varžybų lai
mėtojais.

Moterys laimėjo prieš 
estes, tačiau labai nesėk
mingai rungtynes vienu 
tašku pralaimėjo prieš 
latvaites, nors puslaikį 
laimėjo keturiais taš
kais.

Lygiai tas pats atsi
tiko ir vyrams, kurių 
rungtynės su latviais bu 
vo pačios gražiausios ir 
įdomiausios. Pusę minu
tės prieš rungtynių pa
baigą, lietuviai dar veda 
vienu tašku, tačiau nelai
mingai padaroma bauda 
ir, latviams įmetus abu 
metimus, jie ir nuskina 
taip sunkų laimėjimą.

Pabaltiečių pirmeny
bės Australijoje jau vir
to lyg ir tradicija, la
bai gražiai tapusia vi
soje mūsų Pabaltiečių 
šeimoje. Žaidynės vyko 
dvi dienas ir jas šiais 
metais pravedė Sydnė- 
jaus "Kovo" klubas.Pir
mosios dienos vakare įvy-

Australijos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto valdyba 
Adelaidėje. Iš kairės: ižd. J. Daniela, pirm. V. Marcinkevi
čius ir sekr. A. Merūnas.

ko puikus balius, sutrau
kęs virš 500 svečių, kai 
po rungtinių, antrąją die
ną, buvo draugiškai pa
sivaišinta lietuvių klu
be. ***

Sydnėjaus lietuvių tar
pe žinomi veikėjai Ava 
ir Vaclovas Saudargai, 
prieš kurį laiką parda
vę savo turėtą portfelių 
fabriką, šiuo metu daug 
keliaudami atostogauja. 
Ponia neseniai važinėjo 
po Europą, aplankyda
ma savo gimines ir ei
lę valstybių, kai sugrį
žus, kartu su vyru išsi
rengė ilgesnei kelionei į 
Šiaurės Queenslandą ir 
tolimąją Šiaurės Terito
riją, kur nori arčiau su 
sipažinti su vietinių juo
dukų gyvenimu ir visa 
ten esama tropikine ap
linkuma. A. Saudargie- 
nė savo kelionių įspū
džius įdomiai aprašo 
vietinėje lietuvių spau
doje.

***
Su artėjančia vasara 

ir pasibaigiančiais moks
lo metais, trys jaunos mo
kytojos Ugnė Kazokaitė, 
Dalia Mickutė ir Viole
ta Bitinaitė lapkričio pra
džioje išskrenda kuriam 
laikui pasidžiaugti žie
mos malonumais Europo
je. U. Kazokaitė yra mū
sų čempionė slidinėtoja, 
aktyviai su pergalėmis 
dalyvaudama įvairiose 
australų pirmenybėse. 
Savo laimę ji tikisi iš
bandyti ir Šveicarijoje 
bei Austrijoje. Po vieš
nagių, visos trys mokyto
jos numato grįžti atgal į 
Australiją.

***
Sydnėjaus lietuviai yra 

vieninteliai visoje Aus
tralijoje, turintieji savo 
nuosavas lietuviškas ka
pines, kurios yra labai 
gražiai prižiūrimos ir 
kurias puošia dail. V. Jcl. 
nyno suprojektuotas pa
minklas. Be keliolikos 
kitur palaidotų tautiečių 
Sydnėjaus lietuvių kapuo
se jau amžinam poilsiui 
sau vietą rado 140 lietu
vių, iš jų 42 moterys ir 
98 vyrai. Iš turimos sta
tistikos pavojingiausias 
mirimo laikas yra tarp 
50 ir 60 metų, iš kurių 
mirę yra 42 asmenys. 
Šiame laikotarpyje vyrų 
yra mirę net keturis kar
tus daugiau negu moterų. 
Australijos katalikų baž
nyčia yra leidusi miru
sių lavonus deginti, nors 
tas dar lietuvių tarpe nė
ra populiaru. Lietuvių ka
pinėmis daugiausiai rūpi
nasi jų įsteigėjas Sydnė
jaus klebonas kun. Pet
ras Butkus.***

Neseniai Geelongo 
mieste susituokė dr. 
R. Šarkis ir D. R. Ska- 
pinskaitė. Abu jaunieji 
yra gerai žinomi tautinių 
šokių šokėjai ir aktyvūs 
lietuviškame jaunimo 
darbe. Jaunasis dr. Šar

kis, neseniai baigęs me
diciną, šiuo metu dirba 
provincijos ligoninėje, 
kai jo žmona — Gee
longo ligoninėje.

***
Jaunoji mokytoja Ug

nė Kazokaitė yra ne tik 
gera slidininkė, plaukikė 
ir čiuožėja, bet taip pat 
ir kylanti jaunoji dailinin
kė. Skelbtame LSS Skau
čių Seserijos vyresniųjų 
skaučių ženkliuko projek 
to konkurse, kuriame da
lyvavo įvairių kraštų 
skautės dailininkės, Ug
nė laimėjo pirmąją pre 
miją, tuo gaudama ir 100 
dolerių prizą.

***
Buvęs Australijos įžy

musis krepšininkas An
tanas Lapšys, baigęs ar
chitektūrą, kurį laiką gi
linosi Anglijoje ir grį
žęs į Australiją, jis dir
ba kaip architektas dide
lėje firmoje Adelaidėje. 
Neseniai jis buvo išsiųs
tas į Singapūrą prižiūrė
ti didelių statybos darbų, 
kuriuos Australija pade
da statyti įvairiuose Piet
ryčių Azijos kraštuose. 

r Nors šiuo metu Antanas 
ir nežaidžia krepšinio, 
tačiau sporto nepa
miršta ir dabar krepšio 
sviedinį, yra jam sėkmin
gai pakeitę slidės.
NUOŠIRDI PADĖKA

Po savo laimingos ke
lionės Europoje, Kana
doje ir Amerikoje, sydnA- 
jiskis Alis Vasaris nuo
širdžiai dėkoja už malo
nų ir puikų priėmimą: 
plačiai Vindašių šeimai 
Hamiltone, Kanadoje, M. 
Jurkšui, Cicero, Alg. 
Dargužio, D. Dirmanto 
šeimoms Chicagoje ir 
Alg. Žaliūno bei K. Miro
no šeimoms Los Ange
les. Nuoširdus ačiū vi
siems.

VĖLINĖMS 
ARTĖJANT...

(Atkelta iš 1 psl.) 
ką gyvena gerosios žmo
gaus savybės.

Vėlinių vakare daugu
ma lankydavo ir pagerb
davo savo artimuosius: 
šeimos narius, gimines 
ir kitus. Tačiau greta tų 
visų mirusiųjų lietuviai 
turėjo ir dabar teturi la
bai daug bendrų kapų, ku 
riuose ilsisi visiems ly
giai brangūs asmenys. O 
tų kapų labai daug, jų pil
ni Lietuvos laukai ir miš
kai bei kalneliai. Jų ka
pai šiuo metu tūno apau 
gę piktžolėmis. Tie bran
gūs kapai — knygnešių, 
tautos veikėjų,karių, šau
lių, partizanų ir kitų ko
vojusių dėl mūsų tautos 
laisvės. Vieni jų yra Si 
biro taigose, kiti — prie 
Nemuno, Neries, Duby
sos, Šventosios, Šešupės 
Dauguvos, Baltijos pajū
rio ir kitų upių bei eže
rų krantuose. Žodžiu, ka
pų yra visur kur tikgyve

kario dėsnis, triumfuota dėl 
tautinio karo. Maskva stojo 
naftos magnatų, keleriopų 
multimilionierių, karalių ir 
šeikų pusėn. Maskva įniršu
siai gyna arabų naftos mag
natų interesus.

Šis paradoksas ypatingai 
ryškus, kada ties naftos 
magnatų interesais Maskva 
lengvai atsimeta nuo bal
tais siūlais susiūtos "drau
gystės" su Jungtinėmis 
Amerikos Valstybėmis. Tą 
"draugystę” Agrikultūros 
sekretorius Earl L. Butz nu
pirko šimtais tūkstančių to
nų grūdų, dykai įpildamas 
juos į sovietų elevatorius. 
Dabar "draugystė” užmirš
ta ir Maskva atvirai gina 
tVashingtonui nepalankią 
padėtį. Tad, šiuo atveju, 
tenka konstatuoti tikrą Wa- 
shingtono, švelniai tariant, 
naivumą, iliuzionistinę po
litiką, pasaulio taikos išlai
kymo planą sovietinio žan
daro struktūra, "žandaras”, 
kad ir šeriamas, daro šuny
bes . . .

Vietnamo ir šio karo pa
našumas įdomus ir kitu po
žiūriu. Kada Hanojus pra
dėjo pralaimėti dėl ryžtingų

no, kentėjo ar kariavo mū
sų tautos vaikai.

Gyvendami svetur, ne
galim tų kapų lankyti, tad 
Vėlinių vakare lankykim 
mintimis. Nūdien prie 
jų neturim galimybės nu
vykti, tačiau niekas nega
li sustabdyti mus minti
mis veržtis prie jų. Tie 
kapai — tai brangūs mū
sų tautos paminklai, isto
rinės vietovės, kuriose 
palaidoti vyrai žuvę dėl 
Lietuvos laisvės.

Prisiminkime ir Lie
tuvos senovės karžygius. 
Jų kaulai trūnija piliakal
niuose, milžinkapiuoe, 
kurių didžioji gyvybės au
ka nėra užkasta. Mūsų is
torija byloja, kap narsiai 
lietuviai kovojo Punioje, 
Kernavėe, Vorutoje ir 
Žalgirio laukuose. Seno
vės kariai skersai ir išil
gai išvaikščiojo Lietuvos 
laukus ir miškus, ginda
mi juos nuo priešų. Jeigu 
ne senovės lietuvių kar- 
žygiškūmas, vargiai ar 
mes save galėtume laiky
ti lietuvių tauta.

Mirusiųjų kapai ir žu
vusiųjų kryžiai mūsų šie 
lose turėtų žadinti visuo
tinį pasiaukojimą savo ar
timui, savo tautai. Šis pa
siaukojimas šiems idea
lams buvo reikalingas vi 
sada, juo labiau jis yra 
reikalingas šiandien, kai 
mūsų Tėvynėje tautos vai
kai eina kryžių kelius.

Jeigu galvojam apie 
mirtį, tai turim atsimin
ti vieną gilią tiesą, jog 
mintis apie mirtį žmogų 
moko gyvenimo meilės ir 
išminties. Juk niekas iš 
mūsų nežinom, kada nu
trūks mano ar tavo gyve 
nimo siūlas. Dėl to Vėli
nės lyg skatina mesti ša
lin visa tai, kas nenau
dinga, kas menka ir ne
padoru, o imtis bendro 
gėrio, kurio vaisiais galė
tų naudotis ištisos kar
tos.

Pagarba mirusiems 
mūsų tautoje išugdė gra
žų Vėlinių kultą. Atrodo, 
tarsi gyvieji nenutraukia 
momis gijomis yra supin
ti su mirusiais ir nuola
tiniu jų atsiminimu.

J. Miškinis

davimų, susirūpinta paliau
bomis. Tuo Maskva skubėjo 
išgelbėti savo globotinį nuo 
totalinio pralaimėjimu. Glo
botinis (Hanojus) skubėda
mas pasirašė paliaubų su
tartį, nuo kurios (Maskvos 
liepiamas) jis spardėsi Pa
ryžiuje keletą metų. Tai 
"taikai" įtvirtinti, kada Sai- 
gono pergalė jau buvo tokia 
akivaizdi, buvo mobilizuo
tos viso pasaulio "pacifis
tų” jėgos.

Dabar, kada karo veiks
mai perkelti į arabų valdas, 
kartojasi ta pati "taikos” 
politika. Tiktai tada, kada 
arabų karo veiksmi nebetu
ri sėkmės, plačiausiai pra
kalbėta apie "paliaubas”. 
Nebuvo paliaubų, kada so
vietiniai "migai” ir "katiu- 
šos-raketos” puolė žydus. 
Bet, vos tiktai sovietų są
jungininkų karo pajėgumas 
palūžo, viso pasaulio "paci
fistai” suklykė "taikos”!

šie nuostabūs panašumai 
(karą pradėjus ir pradėjus 
pralaimėjimus skaičiuoti) 
išduoda tikrą tij karų diri
gentą. Kaip kokius fejerver
kus, Maskva parengia tas 
katastrofas ir, (sulaukusi 
tinkamo momento) palei
džia juos oran. Egipto ir Si
rijos fejerverkas buvo pa
leistas, kada galvota, .kad 
vidiniai jAV-bių negalavi
mai neleis Washingtonui 
aktyviai reaguoti į karą dėl 
arabiškų dykumų.

Tačiau Maskva, kad ir 
kaip studijuodama, nesuvo
kia demokratinės ameriki
nės sistemos. Amerika stip
ri ir esant vidiniams kon
fliktams. Ji, netgi, kaip tik
tai rodo savo gajumą tuos 
konfliktus tvarkydama vie
šai, atvirai . . .

Antra vertus, Maskva ir 
vėl parodė, kad ne derybų 
atmosfera, ne diplomatiniai 

i debatai, bet akla, militarinė 
jėga yra ta kalba, kurios 
Maskva klausosi. Taip buvo 
Nikitos incidente, Kuboje 
įsteigus atominę bazę. Taip 
buvo dabar, kada Washing- 
tonas pasiuntė "oro paštu” 
ginklų Tel-Avivui. Tiktai 
Amerikos ryžtingo mosto 
akivaizdoje Kremlius ėmė 
ir nuleido nosį.

Įdomu ir tai, kad kauty
nėse neabejotinai paaiškė
jo, kad sovietiniai ginklai 
prastesni už amerikinius. 
"Socialistinių lenktyniavi
mų” fabrikai nesugeba pa
gaminti tinkamo šarvuo- 
čiams plieno! Smiltingos 
dykumos prie Suezo kanalo 
tapo bandomuoju poligonu 
(testing ground), kur tyria- 
mos ginklų ir šarvų kvalifi
kacijos. Karo koresponden
tai ir TV ekranas rodo, kad 
amerikinės gamybos sviedi
niai lengvai perveria sovie
tinės gamybos tankų šar
vus. Pasikartojo vokiečių- 
sovietų batalijų scenos. Ta
da Lietuvos laukuose buvo 
šimtai sovietinių tankų lau
žų. Visi jie buvo perverti, 
lyg ylos perdurti, vokiečiui 
sviediniais.

Sustojus šalia to karo, 
matyti, kad iliuzorinė JAV 
"draugystės su SSSR” poli
tika sulaukė savo logiško 
fiasco (pralaimėjimo). Da
bar. kada arabai pralaimi, 
kada SSSR reiklauja paliau
bų, vėl pasigirs Maskvos už
tikrinimai, kad Kremlius 
"draugiškas” Washingtono 
atžvilgiu. Kaip visad, Wa- 
shingtonas tais pareiški
mais pasitikės. Gal būt po 
grūdų siuntos, Maskva pa
prašys atsiųsti amerikinių 
vinklu?
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PABALTIECIAI DAR NEŠOKA 
KAIP MASKVA NORI

KORP! NEO-LITHUANIA LIETUVIŠKAS MESIANIZMAS TREMTYIE IR 
DABARTIES AKTUALIEJI UŽDAVINIAI KOVOIE SU OKUPANTU

DR. VYTAUTU DARGIO PASKAITA KORP! NEO-LITHUANIA SUVAŽIAVIME RUGSĖJO 1516 CHICAGOJE

Baltimore Sun dienraš
čio Maskvos korespon
dentas M. Parks š.m. ge 
gūžės pabaigoje turėjo re
tą progą lankytis Pabal- 
tyje, sovietų okupuotose 
valstybėse. Jis savo įspū
džius iš Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos aprašė at
stovaujamo dienraščio 
puslapiuose, supažindin
damas skaitytojus su būk
le tose valstybėse.

Vienas jo straipsnis 
buvo iš Vilniaus ir jis 
taip pradeda: "kai rusai 
rengiasi kelionėn į Lie
tuvą ar į kitas Pabaltijo 
respublikas, tada savo 
pažįstamiems jie giria
si, kad 'girdi mes važiuo
jame į Vakarus'." Žino
ma tai nėra pilnoje to žo
džio prasmėje 'Vakarai' 
"bet toliau įvakarusmes 
vis tiek negalime nuva
žiuoti", teisinosi vienas 
korespondento pažįsta
mas inžinierius, tarny
bos reikalais atvykęs į 
Vilnių". Tačiau čia, Vil
niuje, viskas taip skiria
si nuo SSSR miestų, tad 
greičiausia ir tikrieji va
karai ne per daug skirtin
gi nuo Vilniaus", aiški
no inžinierius.

Aišku, kad gyvenimas 
Pabaltijo sostinėse yra 
labai skirtingas net nuo 
Maskvos ar Leningrado 
ir kai kuriems lankyto
jams gali susidaryti įs
pūdis, kad didieji SSSR 
miestai yra gerokai atsi
likę nuo tokių pat Pabal 
tijo respublikų didmies
čių.

Toliau korespondento 
pašnekovas' teigė, kad "ir 
Vilniaus visa aplinka ir 
nuotaikos nėra tokios pri 
slėgtos kaip kad SSSR. 
Čia yra skirtinga, čia 
galima laisviau kvėpuo
ti ir jaustis, čia galima 
kiek atsikvėpti. Žinoma, 
čia tebėra tik mano pir
mieji įspūdžiai", skubė
jo pasiteisinti inžinie
rius, "ir prašau mano žo
džius nepriimti už gryną 
pinigą".

Korespondentas taipgi 
tvirtina, kad ir amerikie
tis turistas čia atvykęs 
galįs greitai pastebėti, 
kad "jis yra patekęs į 
slėnį tarp demokratiš
kų Vakarų ir satrapiškų 
Rytų".

"Tačiau kur jūs neuž. 
mesite savo žvilgsnį vis 
kas tuč tuojau primena, 
kad esate tikroje SSSR 
imperijoje: gatvės pilnos 
žioplinėjančių raudonar
miečių, visi valdiški ir 
kitoki pastatai apkaišyti 
sovietiškomis vėliavo
mis. Iljičo Lenino pa
veikslai stebi jus iš už 
kiekvieno kampo. Ši gy
venimo realybė greitai 

pakeičia pakilią nuotai
ką, apie bet kokio slė
nio buvimą" sako stebė
tojas.

Kur bepažvelgsite visi 
Vilniaus gatvių "šlifuo- 

tojai" neskuba; moterys 
daug puošnesnės ir ma- 
dingesnės negu jų lyties 
atstovės Rusijoje. Gi be 
veik visi reklaminiai lan 
gai yra labai skoningai iš - 
dekoruoti, ko netnepama 
tysite "Beriozkoje" 
Maskvoje. Koresponden
tas labai stebėjosi, nega
lėjęs beveik niekur ir 
niekada, išskiriant po 
darbo valandomis, pašte- 
bėti susigrūdimo ir eilu
čių prie maisto parduo
tuvių.

Esąs didžiulis skirtu
mas tarp SSSR ir Vil
niaus restoranų. Vilniu
je yra daugybė kavinių, 
aludžių, barų ir visokių 
specialybių mažų užkan
dinių ir restoranų. Pa
sak korespondentą, SSSR 
restoranai primena di
džiules dirbančiųjų val
gyklas; gi Vilniuje kiek 
vienas jų turi "savo vei
dą". Taip pat panašaus 
stiliaus užeiginių yra gau
su Taline ir Rygoje.

Labai dažnai Sovietai 
pareigūnai - planuotojai 
(okupantai) nusiskundžia 
kad "visose kavinėse pil
na dykaduonių, kurie nie
ko neveikia: skaito laik
raščius ir žurnalus, klau
sosi muzikos ar žaidžia 
šachmatais ir gurkšno
ja gerą vyną".

Žinoma, Vilniaus bur
mistras Vytautas Saka
lauskas, nesutinka su to
kia okupantų pažiūra, 
teigdamas, kad "tokia So 
vietų kritika yra visiškai 
ne vietoje ir neteisinga. 
Tie kurie skundžiasi, ne
supranta mūsų gyvenimo 
ritmo: mes čia statome 
socializmą, bet neskai
čiuojame kiek reikia pri
gaminti traktorių. Mums 
labiausiai rūpi žmonių ge
rovė", baigė burmistras.

M. Parks pastebėjo, 
kad su kuo jis kalbėjosi 
ar tai Lietuvoje, Latvijo
je ar Estijoje, nei vienas 
iš vietinių komunistų-pa
reigūnų niekada nekalbė
jo apie komunizmą ar so 
vietų taip peršamą mark 
sizmą - leninizmą. Visi 
šie Pabaltijo kraštų ko
munistai kalbėjo apie tuo. 
se kraštuose naujai kuria
mą socializmą. Darsvar 
biau, šie visi pabaltiečiai 
kalbėjo apie "savo kraš
tą", išskirdami ar tai Lie
tuvą ar Latviją ar Estiją 
iš SSSR sudėties", bai
gia savo įspūdžius Sun 
dienraščio atstovas.

(br.a.)

Turėdamas garbės bū
ti Korp! Neo- Lithuania 
filisteriu ir dėkodamas 
už suteiktą progą pasida
linti su Jumis, mieli Ko
legės ir Kolegos, broliš
komis tautiškomis min
timis, sveikinu dešimtąjį 
Korp! Neo-Lithuania su
važiavimą tremtyje ir lin 
kiu sėkmingos darbuo
tės. Noriu įsakmiai pa
brėžti, kad mano mintys 
išreikštos šitoje paskai
toje yra mano paties for
muluotos ir jos jokiu bū
du neatstovauja šiuometi
nei Korp! Neo-Lithuania 
politinei linijai. Todėl į 
jokias politines diskusi
jas su kitų pažiūrų tautie
čiais leistis nenoriu ir 
stengiuosi nuoširdžiai 
vengti viso to, kas skal
dytų lietuvišką vienybę 
tremtyje! Tik vienybėje 
galybė, nežiūrint už ko
kios iškabos ar fronto 
besislapstytum!

Pradėsiu paskaitą ci
tuodamas mūsų mielo tau
tinio atgimimo, toroman 
tinio prieaušrio dainiaus 
Korp! Neo-Lithuania gar 
bės nario prelato Jono 
Mačiulio Maironio ketur 
eilių iš "Pavasario Bal
sų!" Šis ketureilis taip 
pat tinka mūsų laikams, 
savotiškam Nepriklauso
mos Lietuvos valstybės 
atstatymo prieaušriui:

"Jei po amžių kada skaudūs pan
čiai nukris 

ir vaikams patekės nusiblaivęs 
dangus...

Mūsų kovos ir kančios, mūs bo 
ryto naktis 

ar jiems besuprantamos bus!"

Ir... pragmatiškai žvel
giant į tremties aplinką, 
supa mus slegianti nevil
tis su menka dabartine 
politine prognoze dėl atei
ties tautinių perspekty
vų, mums nepalanki tarp 
tautinė padėtis; mus su- 
pilkinantis ir spaudžian
tis žemyn grūmimasis 
dėl kasdieninio duonos 
kąsnio, lietuvio tremti
nio nelemta neapykanta 
kitam tremtiniui (kitaip 
politiškai galvojančiam!) 
ir nuolat stiprėjąs bolše
vikiniai rusiškas Tėvy-

Šiuo metu,
kai mano tauta yra suspaudimo pavojuose, 
nedera niekam rašyti meilės eilėraščių. 
Reikia akmens ir švino.
Arba eilėraščių, 
kurie trenkia kaip švinas.
Reikia rašyti taip, kad kiekvienas eilėraštis 
būtų tolygus akmeniui priešui daužyti -- 
tam amžinam mūsų priešui, kurio didžiulės 
voros žengia kovos rikiuotėj Azijos stepėmis. 
O, mano miela, 
nereikia 
nusiminimo ir ašarų.
Kraujas ir dūmai
tavo kartus ąsotėlis vandenio vietoje.
Kirčiai ir arklio kanopos paglostymo vietoje. 
Bet amžinai tu keliesi gyventi iŠ naujo 
tartum žolė, kurią šaukia pavasario vėjai.

Tai žodžiai, poeto iš
reikšti, yra Nepriklau
somybės laikų išaugin
tos generacijos — kartūs 
ir tvirti, lietuviškai tau
tiškai kovingi ir be jokių 
kompromisų rikiuojan
tys visas suderintas tau
tines jėgas į Lietuvių 
Tautos laisvės ir nepri
klausomybės atstatymą!

13 Korp! Neo-Lithua
nia steigėjų (tuometiniai 
modernieji lietuviški 
šaukliai įTėvynės darbo 
barus — lyg senovės Vai
dilos!) perdavė mums 
tuometinei jaunajai kar
tai šį neužgesinamą am
žinosios lietuviškos Ug

nės okupantas — štai 
tie depresyviniai simpto
mai žlugdantieji mūsų 
laisvės kovos pastangas 
ir, kaip žinome iš istori
jos, šie nelemti faktoriai 
sužlugdė ne vieną emigra

Korp! Neo-Lithuania filisteris dr. VYTAUTAS DARGIS skaitęs 
paskaitą korporacijos suvažiavime Chicagoje.

V. A. Račkausko nuotrauka

ciją tremtyje!
Ar mes ištversime? 

"Ištesėti — tai laimėti!" 
sako anglosaksai ir tarp
tautiniai pirkliai puikiai 
orientuojasi savo sieki
muose. Turime ištverti, 
turime ištesėti —kitoke 
lio nėra! Štai mūsų dabar
tinis poetas, kovojantis 
aktyvistas, šitaip atsako 
depresijos mintims eilė
raštyje "Mano Tauta". 
Laikydamas šį eilėraštį 
labai prasmingu, cituoju 
jį pilnai (Atspausdintas 
leidinyje 'Naujoji Viltis' 
Nr. 5): 

nies švyturį "Pro Pat- 
ria!" rodantį kelią į tau
tos laisvę, garbę ir gero
vę! Tautinės amžinosios 
ugnies švyturys — deg
las vartotinas ir kaip sa
votiška lietuviška atomi
nė prizmė, per kurią pra
leisdami svetimybes, jas 
išanalizuojame ir įverti
name lietuviškumo plot
mėje! Kolega Korp! Neo 
-Lithuania filisteris An
tanas Diržys 1964 Neo- 
Lithuania antologijos lei
diny savo straipsnyje 
"Žvilgsnis i Pasaulėžiū
rą" taip išreiškia savo 
mintis: "Radę ką gero 
aplinkoje, __neprivalome 

kopijuoti, neprivalome 
mėgdžioti, o turime in
terpretuoti, leisti tai per 
savo pasaulėžiūrą ir įsi
tikinimų prizmę. Kas ko
pijuoja gamtą, braunasi į 
Dievo kompetenciją, kas 

mėgdžioja svetimus žmo
nes, tas bezdžionauja ir 
darosi juokdariu. Gi tas 
kuris sugeba gamta in
terpretuoti, tas kuria ir 
kas pajėgia aplinkoje ran
damas vertybes įsisavin 
ti, padaryti jas individu
alia nuosavybe, tas irgi 
kuria ir turtina savo pri
gimtį!

Su moderniu Geiger 
Counteriu (atleiskite,
mieli kalbininkai už bar
barizmą!) ieškokime
tremties aplinkoje (anot 
kito mylimo ir aukštai 
gerbiamo Korp! Neo-Li 
thuania garbės nario ka
nauninko Tumo Vaižgan
to) deimaničiukų — nesu
skilkime, nesupilkėkime 
svetimų dulkių aplinkoje, 
bet skleiskime geltonai 
žalią, raudoną vaivorykš 
tę kuo plačiau, kuo įmant
riau. O darbo barai pla
tūs! JAV nebūdama 
homogenine tauta, verti
na kitų tautų amžių užgrū
dintas tautines tradicijas 
ir bando sulipdyti savo 
tautinę, amerikonišką 
mozaiką! Tad virus ir vi
sada išdidžiai skelbkime 
esą lietuviais — garbin
gos ir didingos Tautos na
riai. Nepaslaptis (ir ypa
tingai kenkianti Tėvynės 
okupanto Pabaltijo už
grobimo - užtuš avimo 
tendencijoms!), kad daug 
šviesių ir kovingų lietu
vių prasiskverbė Vakarų 
pasauly į vadovaujančias 
pozicijas visuose konti
nentuose ir sėkmingai tę
sia Lietuvos Laisvės ko
vą! Tad nedvejodami iš
didžiai parodykime savo 
lietuvišką švyturį visam 
laisvam pasauliui — iš 
čia kelias įpergalės švie
są! Gana verkšlenti apie 
Lietuvai padarytas netei
sybes — kas paprastai 

vyksta lietuviškuose su
sirinkimuose — neškime 
švyturį į pasaulio foru
mą (kaip "akmenį ir švi 
ną" anot poeto Vlado Šiai 
to) ir amžinąja ugnimi 
sudeginsime bolševiz
mą! Ant kiekvienos palin 
kusios šakos visos ož
kos ekskrementus palie
ka — sako padailinta lie
tuviška liaudies patarlė. 
Tad niekados nepalinki
me ir nenuvarkime, bro
liai lietuviai, bet durki- 
me teisybe ir ugnies deg
lu okupantui į akis.

Negalime užmiršti ir 
nepaminėti fakto, kad 
Korp! Neo-Lithuania me- 
sianistiškas vaidmuo 
tremtyje yra buvimas tuo 
švyturiu, kurs įneša po
zityvios tautinės šviesos 
į neprasmingą (tiesiog 
kvailai pražūtingą!) tar
pusavio skirtingų ideolo
gijų didybės ir neklysta
mumo manijos tamsiu už 
kampiu pasalūniškas "ko 
vas". Tai vanduo pila
mas ant bolševikinio ru
siško okupanto malūno! 
Tokios tarpusavio "ko
vos" tik padeda okupan
tui sužlugdyti kovojančią 
tautą tėvynėje.

Didysis lietuvis vysku
pas Branauskasjau prieš
aušrio laikais šitaip ana
logiškai eiliavo: "Jau kry. 
žiokai kalaviju mūsų šir
din kirto... Nebijoki, sū
nau šiaurės Lietuva ne
virto". Arba: "Netaip 
skamba platus plentas 
gaustas diližonais, kaip 
vaitoja mūsų broliai po 
svetimais ponais!" Atsi
minkime pavergtus bro
lius kovojančius Tėvynė
je ir nustokime gausti 
tarpusavio rietenomis 
kaip tušti partiniai dili- 
žonai! Vienas iš mūsų 
garbingųjų kolegų Korp! 
steigėjų kolega Valenti
nas Gustainis taip sam
protauja: "Savaime reiš
kėsi mintis, kuri skver
bėsi į mūsų lietuvišką 
sielą, kuri sakė: padė
kime į šalį tai, kas vie
nus ar kitus skaldo ar pik
tina, o imkime tai, kas 
kiekvienam lietuviui aiš
kiai yra vertinga, ką jis 
šiame gyvenime turi 
branginti. Padėkime nuo
šaliau tai kas mus ski
ria, o ieškokime to kas 
mus jungia! Vienybėje ga 
lybė, o susiskaldyme silp
nybė! Todėl metafiziniu, 
pomirtinio gyvenimo 
klausimų nepainiokime 
su tautiniais valstybės 
gyvaisiais reikalais".Ko
kia puiki ir gili politinė 
diagnozė! O kartu ir už
tikrintas receptas tarpu
savio politinėms ligoms 
išgydyti! O mūsų trem
ties lietuviška politinė 
sveikata tikrai taisytina 
turime pragmatiškai pri
sipažinti! Įsivaizduoki
me vieningą gražią mo
zaikinę lietuvybę kaip 
gražią liekną lietuvaitę 
vaidilutę. Bet kada graži 
lietuvaitė ima vadovau 
tis Vatikano užmačiomis 
— tuojau dingsta lietuvai
tės natūralus tautinis svo
ris ir ji suploninama iki 
šluotkočio cicilikams ir 
kitiems neklaužadoms 
šluoti iš "adverijos". O 
jei mūsų miela lietuvaitė 
vaidilutė pradeda flirtuo
ti ir klausyti iMarkso už
mačių, jos svoris, kos-

(Nukelta į 4 psl.)
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(Atkelta iš 3 psl.) žalvarniai, fašistai, sme

mopolitinio atspalvio įtai
gojamas, tiek padidėja, 
kad pro marksistinius 
materialistinius lašinius 
sunkiai atrandami lietu
viškų celių audiniai! Tad, 
mielos Kolegės ir Kole
gos Neolituanai, ieškoki
me ir puoselėkime tuos 
pradus, kurie vaidilutę 
gražią, liekną ir išdidžią 
išlaiko! Tai Neo-Lithua
nia keliai, tai tautiniai 
kelrodžiai! Pro Patria, 
kaip visuorpet irgi yra 
aukščiausias vadovaujan
tis šūkis tremties keliuo 
se. "Salus Patriae supre- 
ma lex" vyriausias už
davinys.

Korp! Neo-Lithuania 
augina stiprias, valingas 
asmenybes, krikščioniš
ka morale vadovaujantis! 
Taip nusako mūsų Kor
poracijos įstatai. Pro do- 
mo sua kalbant, dar bai
sesni negu tremties Sci
lės ir Charibdės yra ne
dovanotinai užsilikę tam
sieji lietuviško charakte 
rio bruožai — tai pava
dinčiau kuolbernizmas. 
Mūsų mylimas garbės 
narys ir pirmasis Nepri 
klausomos Lietuvos Pre
zidentas Antanas Smeto
na taip rašo: "Jei svei
ka yra mūsų tautai rody
ti jos gerieji darbai, tai 
lygiai yra naudinga kelti 
aikštėn ir netikę, peiki
mo verti jos gyvenimo pa 
sireiškimai. Juk norint 
gydyti kūną, reikia pa
žinti savo ydą, kad galė
tume nuo jų atsikratyti". 
Kaip gaila, kad ta "kuol- 
bernizmo" yda yra dar 
mumyse užsilikusi. "Und 
wenn du willstnichtmein 
Fruend sein, dann schla- 
ge ich dir das Schaedel 
ein" — tai vokiškas kuol
bernizmas. Šiuolaikinė 
moderni kuolbernizmo 
versija vartoja pigias ma
terialistines meškeres 
ir asmeniškas protekci
jas savo siauram tikslui 
siekti. Tai yra gyveni
miškas faktas, kuris nie
ko neįtikina ir nepatrau
kia tik atstumia savo ne
pažabotu brutalumu. Tau
tinė politinė tolerancija 
yra neatskiriama krikš
čioniškosios moralės da
lis. Idealistinė politinė to 
lerancija neegzistuoja te
nai, kur šovinistiniai 
pradai ima viršų. Bend
rinė moralinė filosofija 
kaipo mokslas, interpre
tuoja krikščioniškąją mo
ralę, kaipo pilnateisę ša
ką moralinės filosofijos 
kamieno tęstinume. Bet 
kai kurių konfesinių jun
ginių krikščioniškosios 
moralės interpretacija 
neatsako tuo pačiu to
lerancijos reveransu 
bendrinės moralinės fi
losofijos atžvilgiu ypatin 
gai kultūriškai atsiliku
siuose kraštuose ar pa
vienėse asmenybėse, ku
rios vystėsi intelektu
aliai žemos kultūros įta
koje ir retai išeidavo iš 
parapijinės aplinkos gal 
vojimo! Į šitą pačią ka
tegoriją tinka ir bolše
vikinio ruso okupanto 
nuožmus "per se" šovi
nizmas ir taip vadinamas 
"samoduriškumas" (tiks
liau lietuviškai apibūdi
nus samoduriškumą kvai
lumas per savo paties ne 
sugebėjimą!). Analoginė 
priežastis ir lietuviškam 
"kuolbernizmui". Jei tik 
kas šiek tiek skirtingo, 
tuoj pasiberia kompli
mentai: kaip, "cicilikai, 
bambizai, farmazonai, 

tonininkai, šventakup- 
riai" ir taip toliau. Ir ypa 
tingai prie stikliuko 
skamba užtikrinimai: tik 
mes geriausi lietuviai ir 
tik mes galime atlaikyti 
forntą prieš okupantą. Ši
toj savo paskaitos dalyje 
sąmoningai kritikuoju 
mūsų politinio tremties 
gyvenimo ydas ir drįstu 
pabrėžti, kad Korp! Neo- 
Lithuania, sekdama savo 
nuostatais ir būdama lie
tuviškos vienybės mesia
nizmo švyturio - fakelo 
nešėja tremtyje, ieško ir 
suradusi ugdo tarpusavio 
tolerancijos principus, 
kurie jungtų mus visus 
tremtyje.

Išeinant iš krikščioniš
kosios moralės taško į 
bendrinę moralinę filo
sofiją, stipriausia ir ga 
lingiausia vakarų pašau 
lio organizacija (antiko
munistinė esmėj) yrama 
šonų judėjimas, arba po
puliariai tariant, maso- 
nerija. Tradiciniai slap
ta organizacija ne maso
nams skelbia 3 pagrindi
nes domgas:

1. Dievas yra visųžmo. 
nių tėvas.

2. Būdami vieno Dievo 
vaikai, visi žmonės yra 
esmėj broliai.

3. Žmogaus siela yra 
nemirtinga.

Broliais būdami, maso 
nai yra kuo labiausiai iš
tikimi savo tėvynei ir jos 
interesams. Čia aš turiu 
progos netiesioginiai at
sakyti į daugelio mano 
draugų klausimą kaip su
derinti masonų ritualą 
(moralinefilosofija ne re
ligija) su Korp! Neo-Li
thuania idealais. Nelai
minga Lietuvos istori
ja (Romos katalikybė iš 
lenkų priimta su didžiau
siais nuostoliais mūsų 
tautai) ir iš mažens į 
protą įkaltas siauras kon
fesinis nusistatymas, ne
leido daug kam iš mūsų 
tėvynainių praplatinti po
litinio galvojimo hori
zontus ir tuo pačiu dar 
labiau sustiprėti esmin. 
game lietuviškume. Di
dysis mūsų filosofas Dr. 
Vydūnas Storasta aiškiai 
apibrėžia didžiausią do
rybę šiame pasaulyje bū
nant: "Būti sau žmogu
mi". Esu tikras, kad jei 
Dr. Vydūnas gyventų mū
sų laikais, jis irgi jokiu 
būdų neatsisakytų tapti 
Korp! Neo-LithuaniaGar
bės nariu.

"Auksas ir pelenuose 
žiba" sako lietuviška pa
tarlė. Tad nebijokime sa 
vų ar svetimų pelenų: sa 
vuose židiniuose žibėjo
me ir žibėsime, o sveti
mais pelenais (jei mums 
nenaudingi) nusikratysi- 
me. Visiems mums gerai 
žinomas tremtyje kolega 
filisteris žurnalistas ir 
tautininkų ideologijos in
terpretatorius kolega Vy
tautas Kasniūnas taip gra 
žiai nusako santykį tarp 
konfesinio ir tautinio ap
sisprendimo: "Kas Die
vo Dievui, kas Cieso
riaus Ciesoriui!" Todėl 
Vydūniškai apsispren
džiant ir būnant sau žmo
gumi lietuvis inteligen
tas neturėtų aikvoti bran
gaus laiko į kuria kryp
tį įsijungti-: antikomunis- 
tiška veikla yra būtiny
be ir reikalauja suvie
nytų lietuviškų jėgų 
tremtyje. Tad čia ir ma
tome Korp! Neo-Lithua
nia mesianistišką švytu
rį aukštai iškeltą ir šau

kiant visus geros valios 
lietuvius į vienyb ę ir ko
vą prieš okupantą.

Būtinai pabrėžtinas 
svarbus faktorius kovo
je su rusų okupantu tai 
mūsų priaugančios kar
tos bei aplamai jaunimo 
klausimas. Šiaurės Ame
rikos kontinente ne mes 
vieni lietuviai sieloja
mės dėl jaunimo. Libe- 
ralistinis (ultra) kosmo 
politinis, tarptautinis 
prokomunistinis, s alioni- 
nių liberalų remiamas 
nihilizmas braunasi į 
Jungtines Amerikos 
Valstybes. Mes per ge
rai žinome kas yra to ju
dėjimo iniciatoriai ir 
smagu, kad ir ameriko
niškos akys irgi pradeda 
atsidaryti. Čia vėl iškyla 
mesianistinis Korp! Neo- 
-Lithuania vaidmuo; sa
va, lietuviškumu ir po
puliaria mintimi bazuo- 
ta veikla atstotų jauni
mui netik ilgą plauką 
(trumpas protas lietuviš
ka patarle) ar durnaropi 
nes tabletes ar palaidą 
lytinį gyvenimą, bet su
naikintų priežastį dėl ku
rios moralinė degenera
cija įvyksta: būtent sto
ka prasmingo idealizmo 
gyvenime. Gi amerikoniš
kas jaunimas instinkty
viai ieško idealistinio 
prado, nors dažnai ir la
bai primityviais ke
liais; arba būna politiš
kai indoktrinuojami tokių 
apaštalų, kurių pagrindi
niai slapti interesai yra 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių sunaikinimas arba 
mažiausiai supūdinimas 
iš vidaus!

"Idėjos, jei didžios ne 
miršta, kaip žmonės!" 
eiliuoja jau prieš tai 
minėtas Korp! Neo-Li
thuania Garbės Narys 
prelatas Mačiulis-Mai
ronis. Tad duokime lie
tuviškam jaunimui trem
tyje lietuviškų ginklų pa
sinaudoti, kurs apgins 
mūsų lietuvišką prieaug 
lį nuo hippizmo, nerei
kės statuto seno keisti 
į mariuaną, bet sėkmin
gai ves juos "Pro Pat
ria" keliu. Konkrečiai 
jaunimo problema svars 
tant, mes vyresnieji 
Korp! Neo-Lithuania na
riai turime ne tik kalbė
ti bet ir rodyti pavyzdį. 
Tik dalyvaudami su jau
naisiais kolegomis akty
viai korporacijos subuvi
muose, sprendžiant bend
ras problemas, nežiū

ŽIEMOS EKSKURSIJA į 
LIETUVA
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rint į jaunuosius iš aukš 
to, sugebėsime išvengti 
kartu nesupratimo pra
rajos ir visos mūsų bend
ros veiklos vardiklis bus 
neolituaniškas Pro Pat
ria!

Svarbi kliūtis nugalėti 
tremtyje kovoje su oku
pantu yra apsiprasti ir 
išnaudoti aplinkos įtaką 
lietuviškiems tikslams. 
Kaip anksčiau, jau minė
jau, kolega Korp! Neo-Li
thuania filisteris Diržys 
siūlo paimti gerą iš sve
timybių ir praleisti per 
lietuviška tautišką malū
ną idant visa tai kas pra
ėjo tarnautų mūsų tiks
lui. Šiuo metu jaunoji ge
neracija Šiaurės Ameri
koje (lietuviukų neišski 
riant) skęsta hedonistiš- 
kame džiaugsme; sudary
kime jiems sąlygas per 
lietuvišką prizmę. Di
džiuojamės savo Neo-Li- 
thuanų orkestru (garbė 
col. Algiui Modestui).

O ir jo labai pagirti
na muzikine veikla tiek 
lietuviškoje, tiek ameri
koniškoje aplinkoje. Ko
dėl nepradėti organizuo
ti lietuviškus subatvaka 
rius visam lietuviškam 
jaunimui prieinamus.Tu 
rime sales, orkestrus, 
šaperonus, o jei reikėtų 
ir nepopuliariuosius 

boumcerius! Piniginis 
klausimas turėtų išsi
spręsti įsteigiant Lietu
vybė Per Džiaugsmą Fon
dą.

Pribrendo reikalas tu
rėti ir savo "Drum and 
Bugles Corps" pusiau ka 
rišką orkestrą. Komp. Jo
nušo harmonizuotų lietu
viškų maršų turime iki 
sočiai! Bet oficialiuose 
lietuviškų grupių pasiro
dymuose žygiuoja juo
džių orkestras! O tik įsi
vaizduokime prieš lietu
vius žygiuoja būgnų ir tri
mitų vienetas su vadovau
jančia meldoija "Gaudžia 
trimitai blizga kardai". 
Kiekvienam lietuviui pa
triotui ir širdis nuriedė
tų į užkulnius iš džiaugs
mo. • _

Labai svarbus ir vasa- 
ros (ar žiemos ski!) su
buvimai stovyklos. Korp! 
Neo-Lithuania jau seno
kai šitas stovyklas prak
tikuoja ir su dideliu pasi
sekimu. Tai yra ryšku iš 
paskutinio korporacijos 
leidinio antologijos. 
Praktiškas, asmeniškas 
susidraugavimas, bend
ros ideologijos pažintys 

suveda jaunas lietuviš
kas poras kartu ir dažnai 
matome ilgainiui formuo
jantis lietuviškas šeimas 
(nekalbant apie prieaug
lį). Kad išvengti finansi
nių komplikacijų (ypatin
gai jaunųjų kolegų pro
blema) turėtų būti Sto
vyklavimo Fondas.

Kovoje su okupantu 
mieli neolituanai turime 
pažinti ir užsigrūdinti sa 
vo politinėje ideologijo
je. Todėl nevengtinos po
litinių temų diskusijos 
savitarpy, bet ir su prie
šingų nuomonių lietu
viais. Kovoje tik sustip- 
rėjame. Bendraudami 
kultūringose ideologinės 
minties diskusijose, įsi
gysime pagarbos mūsų 
pačių politiniams įsitiki
nimams ir daug asmeniš
kų draugų kitaip politiš
kai galvojančių taurių lie
tuvių tarpe. Taip vaka
rietiškos kultūros parla
mentarizmo principas 
pradėtų atsvert dar už- 
silikusį kuolbernizmą.

Dalyvaudami konfesi
niuose politiniuose susi
rinkimuose, parodome 
savo gerą valią ir bend
rą teologinį supratimą 
konfesiniu politiniu prin
cipu besivadovaujan
tiems lietuviams, kad 
skirtumas tarp mūsų (t. 
y. neolituanu) ir jų yra vi
sai mažas. O dar giliau 
pagalvojus skirtumai vi
siškai neegzistuoja, kai 
gvildenamos bendros tau
tinės problemos. Propa
gandinis, standartinis pa
rapijinis išsireiškimas 
lietuvis katalikas, neten
ka savo definityvios pras
mės kai pataisomas į lie
tuvis Romos katalikas. 
Juk visi krikščionys yra 
katalikai ("Catholicus" 
bendras) visi vienos Kris
taus paliktos Bažnyčios 
sūnūs ir dukterys. O kad 
atsirado krikščionybė de
nominacijos tai ne mūsų 
lietuvių kaltė. Todėl ir 
sakome Romos katali
kas , liuteronas katali
kas, episkopalas katali
kas ir t.t. Todėl definici
ja lietuvis katalikas yra 
netiksli ir mūsų kaip 
krikščionių neturėtų 
skaldyti. Tad ir konfesi 
niose problemose suras- 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

kime ir akcentuokime fak
tus, kurie visus lietuvius 
jungia, bet neskaldo ant
rinėmis nereikšmingo
mis detalėmis.

Minėdami labiausiai 
praktiškus kovos prieš 
okupantą būdus kasdieni
niame tremties organiza
ciniame gyvenime labiau 
šiai neužmirškime to ga
lingo ginklo — mūsų spau
dos. Pirmoje eilėje rem
kime savo pasaulėžiūros 
spaudą Dirvą ir Vilties 
draugiją. Trys lietuviai 
septyni laikraščiai, sako 
rusų emigrantų vadai ir 
nebe pavydo mūsų ener
gijai ir darbingumui. 
Spausdintas lietuviškas 
žodis stipri, didi galia. 
Ne veltui caristiniai bur
liokai mums draudė spau
dą. Ne veltui ir bolševi
kiška burlioko versija 
bando tą patį kitomis už 
maskuotomis priemonė *• 
mis daryti. O atsakymas 
kovingos suvienytos lie
tuviškos tremties taip 
teskamba: Perkūne Die 
vaiti, nemušk žemaitį, 
bet mušk gudą, kaip šunį 
rudą.

Baigdamas sveikinu ko
leges Filiae Lithuaniae 
ir kolegas neolituanus, vi 
sus mielus geros valios 
lietuvius. Linkiu gero 
vėjo, žinoma, lietuviš
ko. Sėkmės suvažiavi
mui. Pabaigoje noriu pa
cituoti labai mažai modi 
fikuotą eilėraštį, kurįsiū 
lyčiau tremty vartoti 
tautinės priesaikos vie
toje:
"Jūsų apšmeižtą, apspjaudytą 

Lietuvą 
Savo globoj, kaip motina,laikau! 
Vaduosiu ją iš okupanto rankų! 
Kol plaks širdis! Taip man pa

dėk. Dangau!

Vivat, crescat, floreat 
Neo-Lithuania in Eter- 
num!

JOURNEYMAN
BAKERS

Urgenlly needed at new SUN 
FLOWER FOOD STORES ir 
Nashville and Jackson. Tenn.

Completč, on -premise Bakery in 
ultra modern surroundings.

For a confidential interview. cal 
collect:

GEORGE THOMPSON 
DOUG BOUDER

615-356-8596
(80-86 >
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PRANCIŠKUS SMUGLEVIČIUS
VLADO DRĖMOS KNYGA APIE DID] LIETUVIŲ DAILININKĄ

Iki paskutinių metų ne
maža lietuvių dalis nebu 
vo girdėjusi dailininkų 
Smuglevičių šeimos. Iš 
pagrindinio kamieno bu
vo kilę net septyni daili
ninkai: Antanas, Juozas, 
Konstantinas,. Liuci jo
nas, Lukas, Pilypas ir 
Pranciškus. (Skaitykit 
dr. P. Rėklaičio str. apie 
Smuglevičius, Lietuvių 
Enciklopedijos XXVIII t. 
195-198 psl.).

Nepalyginamai pla
čiau, matomai daugelio 
metų studijų išdavoje, 
lietuvis dail. Vladas Drė
ma (gimęs 1910.XII 3 d. 
Rygoje), kaip dėstytojas 
dirbantis Vilniaus Dai
lės Institute, pasaulin pa
leido 423 psl. knygą ant
rašte Pranciškus Smug
levičius. Knygoje yra 579 
P. Smuglevičiaus ilius
tracijų. Ir keletas kito
kių.

DIDŽIOJO MAUZOLIE
JUS PIRMASIS ANT
KAPIS

Šia, neabejotinai ver
tinga, knyga V. Drėma 
pastatė pirmą paminklą 
didžiam lietuvių dailinin
kui P. Smuglevičiui. Di
džiojo Smuglevičių mau
zoliejaus viduje reikės 
dar pilnesnių darbų, stu
dijų ne tik apie žymiau
sią iš jų visos šeimos, 
betgi negalima pamiršti 
ir kitų Smuglevičių dai
lininkų. Ilgainiui jų me
niškos šeimos nuopelnai 
lietuvių ir kitų tautų me
nams turės būti suguldy 
ti, išdėstyti pačiu gra
žiausiuoju būdu.

Kaip dažnai atsitinka 
su dideliais žmonėmis, 
taip ir P. Smuglevičius 
buvo nedavertintas, ar, 
paskirais atvejais, per
vertintas. "Dailės istori
kai bei kritikai iš kon
servatyviosios stovyklos 
kovojo prieš Smuglevi
čių, šmeižė arba tiesiog 
nutylėdavo jį". (5 psl.)

Nors P. Smuglevičius 
nemaža kūrinių paliko 
Lenkijoj ir net lenkiš
kom temom, bet objekty
vesni lenkai, kaip dailės 
istorikas grafas J. My- 
cielski nesutiko jo pava
dinti nacionaliniai len
kišku.

Tai įsidėmėtina, nes 
ilgus, ilgus metus lie
tuviai P. Smuglevičium 
nesidomėjo. O tuštumos 
niekas nepakenčia, net 
meno istorija.

Veikalo pradžioje auto 
rius Vladas Drėma dės
to apie dailės pulsavimus 
Lietuvos-Lenkijos vals
tybėje XVIII a. antroje 
pusėje (7-16 psl.), skyrių 
baigdamas: "Jis — lietu-

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

ALGIRDAS GUSTAITIS

vių dailės mokyklos for
muotojas".

Pranciškaus tėvas bu
vo lietuvis-žemaitis, var 
du Lukošius. Pranciškus 
gimė Varšuvoje 1745 spa 
lio 6 d. Mirė 1807 rugsė 
jo 18 d., porą dienų prieš 
tai parašęs testamentą, 
paliudytą buvusio Lietu
vos tribunolo teisėjo.

SMUGLEVIČIŲ RĖMĖ 
LIETUVOS DIDŽIOSIOS 
KUNIGAIKŠTYSTES IŽ
DAS

Studijuodamas meną 
Romoje, Pranciškus 
Smuglevičius pastoviai 
gaudavo pinigines siun
tas iš Lietuvos DK iždo. 
Romoje jis gerai pažino 
istorinių paveikslų kom
pozicijas, pamėgo isto
rines temas. Daug jo kū
rinių vaizduoja senosios 
Romos imperijos didžiuo 
sius laikus, įvykius, as
menis.

P. Smuglevičius sten
gėsi savaip suprasti pa
sirinktų herojų tipus. Jis 
domėjosi gamtos, žmo
nių judėsiu piešimo tech
nika, ją studijavo. Jis do
mėjosi architektūra, ar
cheologija, ikonografija, 
numizmatika, istorija. 
Smuglevičius buvo dide
lio išsilavinimo iškilaus 
pasiruošimo dailininkas, 
tikra asmenybė. Besi
mokydamas piešti nema
ža kopijavo antikines 
freskas.

Smuglevičiaus kūrybi
nių darbų, jau kaip žino
mo dailininko, atsiranda 
įvairiose valstybėse. Be 
kitko, jo akvarelių pilnas 
rinkinys atsidūrė Buda
pešte (Vengrijoj). Nema
ža jo freskų įsigijo ang
lai, net 1928 m. jų dalį 
nupirkę varžytinėse pa
dėjo į Vindsoro galeri
ją. (59 psl.). Autoriui ne 
pavyko prieiti prie toles
niuose kraštuose išbars 
tytų ar laikomų P. Smug
levičiaus kūrinių. Gal 
kas užsienio lietuvių su
sirūpintų šiuo reikalu?

Yra manančių, kad se
nieji graikai turėjo arti
mų ryšių su lietuviais, 
gal net artimesnių, nei 
dabar žinoma. Ilgainiui 
mūsų kalbininkai, tauto
sakininkai, istorikai iš
studijavę paskelbs svar
bių raštų apie dabartinę 
Graikiją ir Lietuvą, ku
rios senovėje kitaip va
dinosi. Ieškantieji duo
menų senajai lietuvių - 
prūsų religijai, mitolo
gijai galės pažvelgti į P. 
Smuglevičiaus piešinius, 
vaizduojančius senovės 
graikų dievus, nimfas, 

anokį dievų ir žmonių pa 
šaulį, mitologiją.

Betgi P,S. antikinėmis 
temomis piešiniai ne
buvo kruopščiai išbaigia
mi prisilaikant archeolo
ginių, mokslinių duome
nų; duodavo valią savo 
vaizduotei.

ROMOJE KURE 21 
METUS

Nepalyginamai dau
giau sukūrė senosios Ro 
mos imperijos istorinė
mis temomis. Romoje iš 
gyvenęs 21-rius metus 
(1763-1784) daug blaškė
si, ieškojo, stiprėjo, me
niniai subrendo. Pasi
reiškia jo neabejotini ga
bumai, nuostabus darbš
tumas . Daug padeda jo ge 
ras išsilavinimas, ir 
kaip kiti sako, "įgimta 
inteligencija" (73 p.).

Varšuvoje, nepritapęs 
prie karaliaus pilies, 
vistiek Lenkijai paliko 
įvairių, vertingų kūrinių.

VILNIUJE
P. Smuglevičius drau

gavo su garsiuoju lietu
vių architektu Laurynu 
Stuoka - Gucevičium, 
įvairiais Lietuvos didi
kais, savo artimaisiais. 
Vilniaus vyskupas Igno
tas Jokūbas Masalskis 
pasikvietė jau plačiai pa 
garsėjusį Pranciškų 
Smuglevičių restauruoti 
Vilniaus katedrą. Vil
niaus laikotarpiui V. Drė'" 
ma paskyrė 84-110 psl.

Be Vilniaus katedros, 
P. Smuglevičius nutapė 
keletą paveikslų vyks. 
Masalskio Verkių rū
mams. Apie Verkius skai- 
tytina Br. Kviklio "Mūsų 
Lietuva" I 157-161, su ke
turiomis iliustracijo
mis. Ir V. Kulbokienės 
LE XXXIII 425-429, su 
penkiomis iliustracijo 
mis, kurių viena yra P. 
Smuglevičiaus akvarelė. 
Skirtingą Verkių iliustra
ciją (vidaus įrengimų) da 
viau savo rašinyje Lietu 
viškų baldų pradžia "Nau 
joji Viltis" nr. 4.1972 m.

VILNIAUS VAIZDŲ 
NUOŠIRDUMAS

Iš aptariamoje knygo
je paskelbtų gausių ilius 
tracijų, jas atidžiai per
žiūrėjus, man didžiau
siu ,nuoširdumu, meile, 
tikrumu, įsijautimu, no 
ru geriausiai meniniai 
išsireikšti atrodė P. 
Smuglevičiaus Vilniaus 
ir apylinkių vaizdai, ku 
rių yra ištisas sąrašas. 
Jie atrodo be pompaso, 
be galimos svetimos di
dybės be noro pasigir
ti ar pasirodyti. Tokie

Los Angeles Dailiųjų Menų Klubo nariai šią vasarą buvo susirinkę Santa Barbaroje, Calif., pas klubo 
pirmininkę Vincę Jonuškaitę - Leskaitienę. Išvykoje dalyvavo nemažai svečių ir iš tolimesnių vietų, be
sidominčiu lietuviškais menais. Naujuoju klubo pirmininku išrinktas Pranas Gasparonis.

Pr. Gasparonio nuotrauka

DRAMOS TEATRAS KAUNE
Teatrinio darbo sezo

nui prasidedant, visuo
menėje atgyja susidomė
jimas repertuaru, kurį 
teatriniai kolektyvai pa
rengė scenai. Net gi iš
eivijoje, kur teatro dar
bas nuvarytas į kultūri
nio gyvenimo pastumdė
lio padėtį, girdėti pasi
teiravimų: ką šį sezoną 
suvaidins?

Labai reti ir anemiš
ki teatriniai kolektyvai 
išeivijoje ima dalykus, 
kurių rolėms gauna vai
dilų. Vyrų ir moterų vai
dintojų santykis nulemia 
vaidinio pasirinkimą. 
Tad negali būti ir kalbos 
apie scenos darbo meto
dą, kryptį, stilių. Abso
liučiai nėra bendro sce
nos darbo koordinacijos. 
Nėra pajėgaus finansinio 
stflmeklio, artimo vi
siems išeivijos teatri
niams kolektyvams. Vi
suomenė liguistai adoruo
ja saviveiklinę operą, ir 

atviri, įsigyventi ir lie
tuviški.

Pirmoje eilėje lietu
viams reikėtų gerai at
sispausdinus išleisti, ori
ginalaus didumo, visus 
surandamus P. Smugle
vičiaus kūrinius Vilniaus 
ir kitomis lietuviškomis 
temomis, kaip Vytautas 
Didysis karo stovykloje 
pasakoja savo gyvenimą 
karvedžiui Algirdui ir 
Melštinskiui (228 ilius
tracija).

P. SMUGLEVIČIUS — 
TAUTINIS LIETUVIŲ 
DAILININKAS

V Drėmos knyga apie 
dail. P. Smuglevičių bai
giama rašomuoju tekstu 
256 psl.

"Reikšmingas Smugle- 
(Nukelta į 6 psl.) 

tai į lietuviško teatro sąs
kaitą. v

Su pasitenkinimu tenka 
pastebėti, kad 1974 me
tais vyks tradicinis teat
ro festivalis. Bet ir šie 
festivaliai tampa fasadu 
namų, kurių viduje dezor
ganizacija ir chaosas.

Graudi lietuviško teat
ro padėtis visuomenėje, 
kuriai rūpi scenos spek
taklis (opera), ne kultū
ros veiksnys, lietuviškas 
veikalas lietuviškoje sce
noje.

Kaip ok. Lietuvoje? 
Kaipo pavyzdį imame 
Kauno dramos teatro kon
frontaciją su sezono pra
džia. Literatūra ir me
nas (Nr. 39) žurnalas, 
savo viršelį apginklavęs 
senuoju socialdemokrati
niu šūkiu (kompartijos nu 
kniauktu iš s.d.) "Visų 
šalių proletarai, vieny
kitės!", pateikia dviejų 
kuklių skilčių "inter
viu" (interview) su Kau 
no Valstybinio dramos 
teatro direktoriumi Ro
mualdu Tumpa.

Kauno dramos teatras 
apdovanotas partinių 
veiksnių "pereinamąja 
raudona vėliava". Tai už 
darbo kryptingumą. 
"Kryptingumas" nebūti
nai reiškia stiprų propa
gandiniai - agitacinį ak
centą repertuare. Dabar 
"kryptingumas" nusmu
ko į grynai praktišką teat
rinio veikimo sritį. Ak
toriai privalo ieškoti kon
takto su visuomene: lan
kytis gamyklose, rengti 
paskaitas, net platinti 
kvietimus į teatro rengi
nius. Į aktorių darbą 
įjungtas rūpestis pripil
dyti teatro salę žiūrovais 
ir teatro kasą rubliais. 
Tad "pereinamoji raudo
noji vėliava" čia reiškia 
"veiklos organizuotumo" 
įvertinimą. Sceninis ko
lektyvas taip sudomino 
visuomenę, kad "spek
takliai vyko perpildyto
se salėse". Šis "teatri
nio darbo" momentas aiš
ku, absoliučiai neprakti 
kuojamas laisvojo teat
ro. Reklama paliekama 
administracijai. Scenos 
kolektyvai rūpinasi išim
tinai menine sritimi...

Aiškėja, kad Kauno dra
mos teatras veda savo ge
nealogijos šaltinius iš Ne
priklausomos Lietuvos 
laikų. Dabar Kauno Dra
mos teatras pradėjo sa
vo 54-ąjį sezoną! Tiktai 

Kompartija veda savo 
pareinamybę iš Laisvo
je Lietuvoje veikusio ko. 
munistinio pogrindžio. 
Kauno teatras yra antra 
tokia ok. Lietuvoje ins
titucija, pretenduojanti į 
senyvą datą. Tikrumoje 
taip nėra. Okupaciniais 
metais sutvertas Kauno 
dramos teatras yra nau
ja, neturinti sąlyčio su 
senu teatru, institucija. 
Veiklos metodai, kryp
tys, tikslai ir siekiai vi
siškai skiria Nepr. Lietu
vos teatrą nuo dabartinio 
Kauno Dramos teatro. 
"Vienijąs" pradas tėra: 
senas ir dabar gerokai 
apšepęs pastatas Kaimo 
miesto sode.

Romualdas Tumpa la
bai aimanuoja, kad jau
čiama tinkamų pjesių 
stoka. Naujam repertu
arui sudurstyti dairoma
si į senus autorius: G. 
Hauptmanas, H. Ibse
nas. Ima sovietinius dra
maturgus: A. Volodinas, 
R. Imbrahimbekovas. 
Kaip su lietuvių auto
riais? Tumpa pažymi, 
kad "pažadėjo J. Grušas, 
bendradarbiaujame su ke
liais pradedančiais dra
maturgais".

Ieškoma, bet neranda
ma "tinkamos medžia
gos". Ta medžiaga, tai 
pjesės apie "kolūkie
čius, penkmečio siekius, 
gamyklų darbininkiją". 
Toks Tumpos nusiskun
dimas priverčia nuste
bus pakelti antakius. Bui
tiniai ir propagandiniai 
užsakymai nepakelia, bet 
smukdo sceną, nualina ak
torių, išsemia režisūros 
išradingumą. Tai nėra 
scenos menas, bet pri
taikomasis darbas poli
tinės propagandos areno
je. Todėl, tur būt, tikslu 
užmaskuoti teatrinių sis
temų nebuvimą ir tuštu
mą, imama mušti būg
nais dėl senų ir lėkštų 
motyvų: seka begalinės 
diskusijos, kas daugiau 
reiškia scenoje — reži
sierius ar aktorius? Sce
ninių ieškojimų senienas 
išduodami savo įtartinos 
kokybės "novatorišku
mu" - rengia "režisie
riaus spektaklius" ir 
"spektaklius, kur scenos 
vadovas yra aktorius".

Teatro sezoną, spren
džiant iš Tumpos "inter
viu", Kauno dramos teat 
ras pradeda didelio nusi
alinimo ir neapsispren
dimo ženkle. Tai reži
mo politikos išdava.

S.P.
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SMUGLEVIČIUS...
(Atkelta iš 5 psl.) 

vičiaus vaidmuo lietuvių 
dailėje yra neabejotinas 
ir neginčijamas. Jis — 
lietuvių nacionalinės dai
lės mokyklos pradinin
kas, pirmasis lietuvių 
dailininkų auklėtojas, ku
rio mokiniai perėmė vi
są lietuvių dailės ugdy
mą iš svetimšalių daili 
ninku į savo rankas. 
Smuglevičius pradėjo lie
tuvių dailėje naują epo
chą, besiremiančią de
mokratine ideologija, su
teikė pilietjnes teises 
gimtosios žemės vaizda
vimui. Pranciškus Smug
levičius pakreipė lietu
vių dailės raidą kūrybin- 
go realizmo keliu".

Tokiu drąsiu ir užak
centuotu pareiškimu ga
lima suabejoti, nes lietu
vių dailės meno istorikai 
dar beveik nėra pradėję 
savo studijų. Galima pri
leisti ir manyti, jog seno
je Didžiojoje Lietuvoje 
galėjo būti ir ankstesnių 
lietuvių dailininkų, apie 
kuriuos dar nežinome ar 
tebėra tiek mažai ap
čiuopta, kad dar negali
ma tarti pilnesnio teigi
mo. Tikėkime, kas nors 
atras iki šiol lietuviams 
nutylėtų dailės talentų.

GAUSYBE DUOMENŲ
Tekste yra gausu ilius

tracijų, o 257-336 psl.tė 
ra iliustracijos, daugu
moje juoda-balta. Spalvo
tos, dėl okup. Lietuvai 
neleidžiamų įsigyti gerų 
spausdinimui mašinų, da
žų bus labai nutoliusios 
nuo originalių spalvų.

339-351 ps. skelbiami 
įvairūs dokumentiniai 
priedai. 352-385 p. duo
tas P. Smuglevičiaus ku
rinių sąrašas. Gaila,kny 
goję iliustracijos išdėsty
tos ne eilės tvarka, nori
mą ne visad lengva su
rasti. 386-404 psl. pa
skelbti literatūriniai šal
tiniai, kurių yra net 310. 
Daugiausia lenkų kalba.

Toliau yra santrauka 
rusų, anglų ir vokiečių 
kalbomis. Pavardžių ro
dyklė 414-423 psl. Ir pas 
kutinėję vietoje — kny
gos turinys.

Skaitydamas šį V. Drė
mos veikalą apie Pran
ciškų Smuglevičių pagal
vojau, jog už tokį darbą 
autoriui galima suteikti 
kokį garbingą titulą, gal 
pagarbesnį už daktaro. 
Ne visi daktarais titu
luoti įstengia tokias kny 
gas parašyti, o kiti po
nai daktarai nieko ver
tingesnio nėra paskelbę.

Nuoširdžiai linkėtina, 
kad gerb. Vladas Drė
ma tęstų savas studijas 
apie kitus Smuglevičius 
dailininkus, duomenis su 
kūriniais paskelbtų kny
gų pavidalais.

Lietuvių tauta didžiuo
tųsi turėdama pilną dai
lininkų Smuglevičių šei
mos rinkinį, atspausdin
tą .žymiai didesniu for
matu ir nepalyginamai 
geresnėmis iliustracijo
mis.

Tiek okup. Lietuvoje 
esantiems, tiek užsienio 
lietuvių dailininkams 
Pranciškus Smuglevi
čius gali būti įvairiopų 
pavyzdžiu. Kurkite isto
rinėmis lietuviškomis te
momis, broliai ir sesės 
lietuviai dailininkai. Ban
dykite pralenkti Smugle
vičių.

Vladas Drėma Pran
ciškus Smuglevi
čius. Išleido Vaga 
Vilniuje, 1973 m.

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
ANTANAS GRINIUS

ŽURNALISTŲ POPIETE
Sekmadienį, spalio 21 d. 

Detroito skyriaus žurnalis
tai susimetę savininkų Bi
rutės ir Petro Januškų Ca- 
dillac motelyje Windsore, 
Ont. turėjo savo popietę, ku
rioje dalyvavo ne tik žurna
listai su žmonomis, bet ir 
nemažai svečių.

Susirinkusius pasveikino, 
popietę atidarė ir ją prave
dė skyriaus pirmininkas 
Vladas Selenis.

Rašytojas ir žurnalistas 
Vytautas Alantas paskaitė 
iš spausdinamo "Šventara
gis” II tomo "Puota Min
daugo pilyje, Kernavėje”, 
rašytojas Balys Gražulis 
skaitė paskaitą "žurnalistų 
dualizmas”, žurnalistas Pra
nas Tarūta padeklamavo 
savo eilėraštį "Svajonė” ir 
žurnalistas Alfonsas žiedas 
paskaitė humoristiką "Ko
dėl nedera žmogų vadinti 
kiaule".

Rašytojams1 žurnalistams 
paskaičius savo kūrinius 
buvome pakviesti pietums. 
Pietų metu mūsų mielieji 
svečiai LŠST c. v. pirm. Vin
cas Tamošiūnas, LB Detroi
to apylinkės pirm. Jonas 
Urbonas ir ALT S-gos De
troito skyriaus pirm. Jonas 
Švoba gražiai atsiliepė apie 
Detroito žurnalistų skyrių. 
Vincas Tamošiūnas džiau
gėsi, kad žurnalistų tarpe 
jis mato net 18 šaulių, Jo
nas Urbonas — turėjęs ge
ros progos ne tik žurnalis
tų popietėje dalyvauti, bet 
ir vėl atvykti į tą kraštą, 
kuriame jis išgyveno 15 me
tų, Jonui Švobai atrodo, kad 
Detroito skyriaus žurnalis
tai yra stiprūs ir veiklūs ir 
siūlė dažniau tokių popiečių 
arba subatvakarių surengti.

Pietų metu Birutė Januš- 
kaitė akordeonu pagrojo 
tris dalykėlius. Kiekvienas 
jos atliktas dalykėlis buvo 
plojimais palydėtas.

Pietų metu išaiškėjo, kad 
vyr. šeimininkė ir motelio 
savininkė Birutė Januškie
nė tą dieną švenčia savo gi
mimo dieną. Jai sugiedota 
ilgiausių metų ... ir įteikta 
dovanų: raudonų rožių
puokštė ir su visų popietės 
dalyvių parašais, Antano 
Gustaičio knyga "Saulės 
Šermenys”.

Kad ši žurnalistų popie
tė gerai pavyko ir visi į 
ją atvykę buvo patenkinti 
tenka dėkoti Cadillac mote
lio savininkams B. ir P. Ja
nuškoms užleidus savo sa
lę dykai pasinaudoti. Sky
riaus pirmininkui Vladui 
Seleniui už jos suorganiza
vimą, rašytojams-žurnalis- 
tams: Vytautui Alantui, 
Baliui Gražuliui, Pranui Ta- 
rūtai ir Alfonsui žiedui už 
savo kūrynių skaitymą, o 
svarbiausi mūsų geroms 
ponioms, kurios aukojo 
maisto produktus ir mus 
vaišino: Birutei Januškie
nei, Irenai Alantienei, Er
nai Garliauskienei, Angelei 
žiedienei, Lilijai Balaišie- 
nei ir Bronei Nakienei.

DETROITAS RENGIASI 
PIRKTI TREČIĄ 

STOVYKLAVIETĘ

Detroito lietuviai aptiko 
nelabąi toli prie greitkelio 
94 gražų ūki susidedantį iš 
.ežero, miško ir žemės apie 
80 akerių.

Iniciatorių grupė sekma
dienį, spalio 21 d. Lietuvių 
Namuose sušaukė lietuvių 
susirinkimą ir to ūkio pirki

mo reikalu rūpintis išrinko 
komitetą susidedantį iš šių 
asmenų: Algio Atkočaičio, 
Algirdo Rėklio, Antano Pa- 
šukonio, Jurgio Baublio ir 
Genės Viskantienės.

Komitetas ištyręs visas 
pirkimo sąlygas, po dviejų 
savaičių vėl sušauks susi
rinkimą ir paaiškins smul
kiau. Jei atsiras užtektinai 
iniciatorių ir nupirksime šį 
ūkį, tai turėsime netoli De
troito 3-čią stovyklavietę 
arba ten {kursime lietuviš
ką kaimą.

• Antanas Sukauskas 
DLOC valdybos pirminin
kas, visuomenės veikėjas ir 
žurnalistas praeitą savaitę 
gavo iš Lietuvos liūdną ži
nią, kad ten Radviliškyje 
mirė jo motina sulaukusi 93 
metus.

Antrą liūdnią žinią gavo, 
kad sekmadienį, spalio 21 
d. New Yorke mirė jo se
sutė Elena Kidžienė, išleis
tos plokštelės, dvi mamy
tės, dvi dukrytės, daininin
kė.

Antanas Sukauskas spa
lio 23 d. lėktuvu išskrido į 
sesers laidotuves. Skausmo 
valandose kolegą Antaną 
Sukauską nuoširdžiai už
jaučiu.

• Balfo 76 skyriaus narių 
susirinkimas įvykęs spalio 
21 d. Lietuvių Namuose bu
vo gausus ir darbingas. Su
sirinkimą pravedė skyriaus 
vicepirmininkė Rožė Ra
žauskienė, sekretoriavo Vla
das Staškus. Detroito sky
rius turi virš 400 narių ir 
j įvykstantį Balfo seimą 
lapkričio 10 ir 11 d. Cleve
lande, išrinko 16 atstovų.

JURGIO JANKAUS 
VAKARAS

LB apylinkė lapkr. 3 d., 
šeštadienį rengia rašyt. Jur
gio Jankaus literatūros va
karą. Daugelio įdomių pro
zos knygų autorius atvyks
ta iš Rochesterio ir progra
moje skaitys iš savo kūry
bos, o taip pat pasakos iš 
savo asmeninės patirties 
knygas rašant ir leidžiant. 
Programon jungiamas ir 
trumpas naujos Jankaus 
apsakymų knygos "Užkan

dis" pristatymas.
Rašytojo kūrybinį kelią 

apibūdins Kęst. Keblys. Po 
programos, kavos metu, bus 
galima visiems asmeniškai 
pasikalbėti su literatūriniu 
svečiu.

Vakaras vyks Dievo Ap
vaizdos naujame kult, cent
re, 9 Mile Rd. prie Beech. 
Pradžia — 7 vai. vakare. LB 
apyl. valdyba visus kviečia 
gausiai dalyvauti. (lb)

MECHANICS
FOR

TRUCK & HEAVY 
EQU1PMENT

Some experience necessary. 45 
hour week, time and a half for 
overtime. Excellent fringe ben

efits.
Write to — Mr. Ryle

CONE BROTHERS 
CONTRACTING 

CO.
P. O. Box 1259 

Tampa, Fla. 33601 
Call 813-621-1311 

for appointment 
An Equal Opportunity Employer 

(83-89)

-- --------------------------------------f-------------------------------~-----------—

VIENINTĖLIS LIETUVIS KAILININKAS

185 North Wabash Avenue 
2nd Flbor

Chicago, III. 60601
Tel. 263-5826 (įstaigos) ir 

677-8489 (buto).

TAUPYKITE DABAR
SANTAUPOS, PADĖTOS 
IKI 10 DIENOS MĖNESIO, 
NEŠ NUOŠIMČIUS NUO 
MĖNESIO PIRMOS.

HANDYMAN-WOMAN 
TO ASSIST IN SHIPPING 

RECEIVING, MAINTENANCE AND 
PLANT KEEPING 

Interesting Diversified work. Experi- 
enced desired būt willingness to learn 
may quaTify you.

Call 201-757-2040 
COZZOLI MACHINE CO.

401 East 3 id. Street 
Plainfield, N. J. 

An Equa] Opportunity Employer 
(78-80)

MAINTENANCE MECHANICS 
Large wholesale bakery has open- 
ing for Ist class maintenance me- 
chanic. Salary commcnsurate with 
ability. Good fringe benefits. Con- 
lact Mr. Pedone 650 W. Lexing 
ton St.. Baltimore, Md. Phone 
(301) 727-8500.
An Equal Opportunity Employer 

(81-87)

BORING MILL OPERATOR
Vertical, experienced on medium and 
large size castings and weldments; 
mušt do own set-ups. Day shift. Ap
ply in person after 8:30 A. M.

COLUMBIA ELECTRIC 
MFG. CO. 

4519 HAMILTON 
(Near St. Clair E. 45) 

CLEVELAND, OHIO 
(83-85)

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 

FOUNDRY HELP 
FOUNDRY INSPECTORS 

MOLDERS 
CORE ROOM WORKERS 

POURERS 
MELTERS 
GRINDERS 
FINISHERS 

FOUNDRY LABOR
FOR IST & 2ND SHIFT 

Steady work for ęualified men. 
Excelient fringe benefits. Live 
and work in a pleasant commu- 
niny.

Apply call or write 
WAUKESHA FOUNDRY 

COMPANY, INC. 
1300 Lincoln Avė. 

Waukesha, VVisconsin 53186 
414-542-0741

(81-87)

Join one of the leading producers of small gas turbine engines. 
We are located approximately 20 miles Northwest of Detroit, 
in a beautiful suburban area. If you qualify for one of the 

following positions, we would likę to talk to you.

GRINDER — MACHINIST
GRINDER OPERATOR

ENGINE LATHE MACHINIST
ENGINE LATHE OPERATOR

DRILL PRESS OPERATOR

An excellent salary and benefits package is available. If you 
are interested in pursuing these positions call, wrįte or apply 

in person to:

Dean H. Hardesty
Personnel Representative

VViljiams Research Corporation

2280 WEST MAPLE ROAD
1VALLED LAKE, MICHIGAN 48088 

313-624-5200
Equa1 Opportunity Empiovcr 

(81-83)

WELDERS—FITTERS
Evperienced preferred

Steady, permanent work 
Manufacturers of custom eąuipment 

CHARLES STRAND CO. 
12995 Hillview, Detroit, Mich.

Fenkel) Meyers area

313-491-6600
8 to 11 a. m., 1 to 3 p.m. (79.83)

WE PAY HIGHEST RATES:
7%% — 4 yr. Certificates (Min. $10,000) 

—- 4 yr. Certificates (Min. $5,000)

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

alnt 
tliony

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

Ooen Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat.,9-1; Closed Wed.

MACHINE OPERATORS
BLANCHARD GRINDERS 

SURFACE GRINDERS 
MILLING MACHINE

Excellent job opportunity for men and women. Mušt be able to sėt up 
and operate machines. Openings on first and second shifts. Good wages 
and benefits. Experienced only need apply to:

KYSOR MACHINE TOOL DIV.
(FUTURMILL)

11929 Abbey Rd. North Royalton, Ohio
216-237-9460

An Equal Opportunity Employer

JOURNEYMEN
SKILLED TRADESMEN

ATTENTION :
ELECTRICIANS

MACHINE REPAIRMEN
PIPEFITTERS

PAINTERS
Lear Siegler Automotive in Detroit offers ”$300 CASH” to anyone who is 
instrumentai in the hiring of any of the above skilled tradesmen.

Know someone? Give Mr. J. Loske a call at, 313-897-6100 and he wili 
discuss the details with yau . . •

This cash finders fee is open to anyone who will assist us in this program.

LEAR SIEGLER, INC.
8129 Epworth, Detroit, Michigan

An Equal Opportumtv Empiovcr
(82-88)

WANTED

EXPERIENCED

FOUNDRY UTILITY FOREMAN
3-5 years all around steel foundry operations

Swing Shift

MACHINE SHOP FOREMEN (2)
Mušt have 3-5 years in supervisory of all types 

of machining operations
Swing Shift

Steady employme.it. Full Fringe Benefits

For Appointment Call 513-296-3260

DAYTON WALTHER CORP. 
DAYTON DIVISION
1366 MIAMI CHAPEL RD.

DAYTON, OHIO

An Equal Opportunity Employer
(82-86)

employme.it
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

"PERKŪNO” KONCERTO
CLEVELANDE 
BELAUKIANT

Gerą vyrų chorą išgirsti 
progų maža teturime. Tat 
suprantamas mūsų koloni
jos susidomėjimas koncer
tu, kuris įvyks Lietuvių 
Dienų proga nauj. parapi
jos salėse š. m. lapkričio 
mėn. 10 d.

Kaip jau anksčiau prane
šėme, "Perkūnas” atidunda 
pilname sąstate (36-38 dai
nininkai, jų tarpe solistai, 
kurių mums žinomiausias 
yra bosas S. Citvaras). Pra
nešėja bus dailiojo žodžio 
menininkė Irena Veblaitie- 
nė.

Daliai dainų akomponuos 
clevelandietė muz. Valenti
na Vaikšnoraitė-Fillinger. 
Choro dirigentas muz. V. 
Strolia chorui vadovauja 
nuo 1967 metų, šiais metais 
jis švenčia savo gražaus ir 
našaus chorvedžio ir diri
gento darbo 25 metų sukak
tą

Savo repertuare "Perkū
nas” turi 80 įvairių dainos 
kūrinių. Lig šiol perkūnie- 
čiai gastroliavo JAV ryti
nių sričių miestuose: pa
čiam New Yorke, Baltimo- 
rėj, Bostone, Philadelphi- 
joj, Hartforde, Washingto- 
ne ir kitur. Spaudos ir kri
tikų atsiliepimai labai geri. 
Tat, būkime tikri, turėsime 
ir mes šį kartą gražų ir ge
rą koncertą.

"Perkūnas” išleido jau 
antrą savo dainų plokštelę 
"Laba Rytą”, kuri su geru 
pasisekimu platinama vi
suose kontinentuose. Jie ža
da atvežti tų plokštelių ir 
mums.

Dar kartą primename: 
nedelskite, bet tuoj rezer
vuokite sau vietas, kurios 
bus numeruotos, užsisaky
dami iš anksto bilietus. Se
kite skelbimus! Kor.

IŠTIESKIM PAGALBOS 
RANKĄ...

Clevelando Balfo sky
riaus valdyba, nuo š. m. 
spalio mėn. 15 d. skelbia 
metinį aukų vajų, padėti į 
nelaimę patekusiems tau
tiečiams.

Aukos bus panaudotos 
sušelpimui vargo ištiktų 
brolių ir sesių lietuvių: Tė
vynėje, Sibire ar kituose 
kraštuose!

Mieli Clevelando ir apy
linkių lietuviai, atsiliepkite 
j nelaimingų brolių ir sesių, 
išblaškytų po visą pasaulį 
pagalbos šauksmą ir savo 
piniginę auką kaip ir kas
met siųskite Clevelando 
Balfo skyriaus valdybai, 
ižd. O. Jokūbaitienė, 13813 
Othello Ove., Cleveland, 
Ohio 44110, arba prašome 
įteikti bet kuriam valdybos 
nariui. Už Jūsų gausias au-

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

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

DIRVA

New Yorko vyrą choras “Perkūnas" atvyksta koncertuoti į Clevelandą.

kas iš kalno tariame lietu
višką ačiū! čekiai rašomi: 
United Lithuanian Relief 
Fund. Aukos atleidžiamos 
nuo Federalinių mokesčių.

Clevelando Balfo Skyr. 
Valdyba

PILĖNŲ TUNTO VEIKLA

Tunto vadijos, kuria su
daro s. V. Bacevičius, ps. K. 
Giedraitis, ps. E. Jakulis, 
v. s. P. Karalius, sk. vytis 
A. Nagevičius, sk. vytis G. 
Puškorius, v. s. V. šenber- 
gas, ps. A. Simontis, ps. V. 
A. Staškus, ps. R. Švarcas 
ir tunto ryšininkas su Boy 
Scouts of America J. Paže
mis, spalio 1 dienos pasita
rime peržiūrėjo draugovių 
veiklą ir priėjo išvados, kad 
reikia paįvairinti sueigas, 
ruošti daugiau iškylų į 
gamtą, į muziejus ir kitas 
įdomesnes vietas.

D. L. K. Kęstučio D-vės 
draugininkas G. Puškorius 
su savo pavaduotoju A. Na
gevičium yra suplanavę 
įvairių iškylų, ir taip pat 
sueigų metu kuo nuodug
niau pereiti vilkiukų pro
gramą.

D.L.K. Vytauto D-vei su
tiko vadovauti prityręs va
dovas Jonas Pažemis, jam 
talkininkauja Linas Jokū
baitis, kuris turi daug pati- 
rimo amerikiečių skautų 
tarpe ir taip pat turi atsie
kęs Eagle Scout atsižymė- 
jimą.

D.L.K. Mindaugo D-vei 
priklauso sk. vyčiai kandi
datai, kuriems vadovauja 
V. A. Staškus ir Ramūnas 
Švarcas, kandidatu skirti- 
ninku išrinktas R. Belžins- 
kas, sekretorius — L. Jo
hansonas ir iždininkas — 
A. Mackevičius.

Skautų vyčių
Kastytis Giedraitis su 
vyrais talkininkauja 
draugovių vadovams 
vesdami pašnekesius 
praktiškus skautiškus už
siėmimus sueigų metu.

Ramūnas Švarcas pakel
tas į paskautininkus. Spalio 
mėn. 22 dieną Pilėnų tun
tas dalyvavo kaip svečiai 
Neringos tunto iškilmingo
je sueigoje ir šią progą ne
senai pakeltas į paskauti- 
ninko laipsnį sk. vytis Ra
mūnas Švarcas davė įžodį 
ir gavo žalią šlipsą. Paskau- 
tininkas Ramūnas pradėjo 
skautybės kelią eiti maž
daug prieš trylika metų ir

vadovas
savo 
visų 
pra- 

bei

nuo pat pirmų- dienų pasi
žymėjo kaip pavyzdingas j 
vilkiukas, vėliau kaip akty
vus skautas ir jau 1970 me
tais gauna skauto vyčio 
šlipsą. Pilėnų tunto veiklo
je Ramūnas ėjo įvairias pa
reigas: nuo paskiltininko 
iki draugininko, kelis me
tus iš eilės ėjo tunto vėlia
vininko pareigas, vadovavo 
įvairioms sekcijoms, kas 
metais įdėdavo labai daug 
darbo Kaziuko mugės dar
bams, vasaros stovyklos sa
vo pareigas atlikdavo ge
riau negu iš jo būdavo ti
kėtasi. šiuo metu ps. Ramū
nas talkininkauja sk. vyčių 
kandidatu paruošimui į vy
čius. Tunto vadovai ir skau
tai sveikina naująjį paskau- 
tininką ir dar daug iš jo 
tikisi.

Iškylos. Spalio 13 d. vy
čiai ir kandidatai buvo iš
vykę baidarių iškylai. Da
lyvavo: vyčiai — A. čiu- 
berkis, R. Švarcas ir V. Za
garskas ; kandidatai: R.-
Belžinskas, L. Johansonas, 
A. Mainelis, L. Puškorius, 
J. Ežerskis, J. Navickas, A. 
Urbaitis ir J. Janavičius.

Lapkričio 3 d. numatyta 
iškyla į Clendening Lake ir 
gruodžio 1 d. Beaumont sto
vyklavietę. Iškylų paruoši
mų ir išvykų į muziejus ir 
kitas įdomesnes vietas rū
pinasi šie tunto vadovai: E. 
Jakulis, J. Pažemis ir A. Si- 
montis.

Dar kartą primename vi
siems tėvams, kad sueigos 
vyksta kas antrą pirmadie
nį Naujos parapijos salėje. 
Sueigų pradžia 7:00 vai. va
karo punktualiai. Jeigu dar 
kas neįrašėte savo vaikų į 
skautų eiles, prašome kreip
tis pas bet kurį tunto vadi
nos narį dėl informacijų.

• Dr. D. Degesys ir V. 
Mariūnas, įvykusiame kul
tūrininkų pasitarime, iš
rinkti į komisiją, kuri rū
pinsis kultūrinių popiečių 
ir vakaronių organizavimu. 
Jie pasitelks į komisiją ir 
daugiau asmenų.

• G. Juškėnas yra išrink
tas Lithuanian Village b-vės 
Kontrolės komisijos pirmi
ninku, o Pr. Karalius iš
rinktas b-vės nominacijų 
komisijos pirmininku.

• Salamander batų krau
tuvėje, 2546 Lorain Avė., 
šiuo metu vyksta išpardavi
mas žieminių aukštų mote
riškų batų. Gera proga įsi
gyti šiltus batus papiginta 
kaina.

Krautuvei yra reikalinga 
tarnautoja. Geros darbo ir 
atlyginimo sąlygos. Teirau
tis telefonu 241-6788 arba 
asmeniškai krautuvėje 2546 
Lorain 
domis.

Nuo 
Kalėdų 
kasdien nuo 9:30 iki 5:30 
v. v., o sekmadieniais nuo 
12 iki 4 v. p. p. (83-84)

Avė., darbo valan-

lapkričio 1 d. ligi 
krautuvė atidaryta

• Ateitininkų šeimos 
šventė įvyks CIevelande, 
š. m. lapkričio 3-4 d.d. šeš
tadienį vakare Naujosios 
parapijos apatinėje salėje, 
bus įdomi programa ir seks 
šokiai, šokiams gros vengrų 
orkestras. Bus bufetas ir 
baras. Sekmadienio rytą bus 
Šv. Mišios ir akademija 
Naujoje parapijoje. Visi 
kviečiami. (rp)

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

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

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

PART-TIME
TRANSPORT 
OPERATORS 

Want to get away from it all? 
you bored vvith your present position? 
Do you enjoy driving, then here’s a 
Golden Opportunity. We are in need 
o f vvcekend 
you are 23 
one year’s 
and a good 
929-1851.

CONSOLIDATED
FREIGHTWAYS 
RICHFIELD, OHIO 

We Vfelcome Applicants 
From. Ali Races

(81-85)

Are

Transport Operators. lf 
years of age and have 
ovcr-the-road experience 
safety record, call- 216-

MACHINSTS
MACHINE OPERATORS 

FACTORY HELP 
DRILL PRESS 

MILLING MACHINE 
TURRET LATHE 

MACHINISTS 
MAINTENANCE

Good salary and benefits 
Apply in person 

8:30 AM to 4:30 PM
SAFETY FIRST 

PRODUCTS CORP. 
3684 MEAD0W LANE 

CORNVVELLS HEIGHTS. PA. 
(F.xprcssway 1-95 & Street Rd. 

Industrial Center)
An Equal Opportunity Env oyer 

(8*-84)

VISAME PASAULYJE GARSUS

BREVETTATA
AŠARINIŲ DUJŲ

PISTO LETA S
šis ašarinis pistoletas yra visškai pana
šus į tikrąjį revolverį. Jis labai naudin. 
gas žmonėms, kurie dirba vieniši, tam
siose vietose ir yra reikalingi apsaugos. 
\ yrai tą ginklą gali duoti savo žmonom 

ir dukterim naktį apsisaugoti. Daug pramonės įmonių juo nau
dojasi. Iššovus sulaiko užpuoliką, bet jo nesužeidžia amžinai. 
Jam laikyti nereikalingas leidimas, bet jis neparduodamas ne
pilnamečiams. Vieną kartą užtaisius, iššaunami 6 šoviniai. Su 
pistoletu siunčiami 6 šoviniai pilni ir 6 nepilni praktikai. Pinigai 
sumokami iš anksto. į pistoleto kainą įskaičiuota 12 šovinių ir 
persiuntimo išlaidos.

UŽSAKYMO BLANKA
Užsakydami prie norimo revolverių ir šovinių kiekio 

stovinčią žvaigždutę apveskite ratuku.
Y 1 Gun-unit — $15.00
Y 2 Gun-units at SI 1.50 ca.—

totai $20.00
Y- 3 Gun-units at $11—$$42.00
Y I Gun-units at $13—$52.00
Y 6 Gun-units at $12—$72.00
Y Extra Boxes of Tcar

JUNO BEACH LIETUVIUS
APLANKIUS

Juno Beach Florido
je yra auganti lietuvių 
kolonija. Dabartiniu me
tu Juno Beach ir Lake 
Worth apylinkėje veikia 
lietuvių klubas, kuriam 
eilę metų vadovavo se
nos kartos lietuvis A.Au 
gūnas,neseniai staiga mi
ręs, ir nuo pereitų metų 
Čia gyvuoja lietuviu šau
lių būrys, kuriam vado
vauja, buvęs clevelandie- 
tis teisininkas P. Mik
šys. Dr. K. Pautieniui 
Floridoj atostogaujant, 
šauliai suruošė medici
nišką paskaitą apie šien 
ligę, kurios susirinko 
klausytis ne tik šauliai, 
bet ir kiti apylinkėje gy, 
venantieji lietuviai. Pas
kaitininkui dr. K. Pau
tieniui buvo duodami klau
simai ir apie kitas li
gas, kaip širdies ir vė
žio. Paskaita įvyko Dir
sių ir Pilipavičių mote
lyje.

Neseniai čia įsikūrė 
is Clevelando J. ir J. 
Daugėlai. Neatsilieka ir 
kiti clevelandiškiai: S.J. 
Garlai su Balčiūnais nu
sipirko apartamento pas
tatą. Per vienus metus 
čia įsikūrė: Jokubauskai 
Mikšiai, Bieliūnai, Ži- 
bienė, Balčiūnai, Kap
elai, Kudlos. Taip pat nu
sipirko namą ir Dirvos 
bendradarbis Br. Aušro
tas. Kiek anksčiau čia ap
sigyveno clevelandiškis 
teisininkas A. Garmus 
su žmona.

Juno Beach ir Lake 
Worth apylinkėse gyve
na apie 100 lietuvių. Taip 
pat yra ir 3 lietuviai ku
nigai: kun. A. Bielskis, 
kun. A. Senkus ir kitas ku
nigas. Nuo seniau yra 
prie jūros didoki Tomkų 
moteliai, pereitais me
tais įsigijo erdvius mote
lius prie Atlanto, Dirsiai 
ir Pilipavičiai.

Būtų labai gera ir nau
dinga, kad kokia stambes 
nė lietuviška organizaci
ja čia turėtų savo nuosa
vus namus. Atsimename, 
kada Lietuvių Susivieniji
mas turėjo savo vilą At- 
lantic City ir daug lietu
vių ten vasarodavo. Flo
ridoje esant tokiems na.- 
mams galėtų pasinaudoti 
ir lietuviškas jaunimas, 
nes ten vasarojimas gali
mas ištisus metus. Per 
Kalėdas - Naujus metus, 
per Velykas ir vasaros 
atostogų metu, daug mū- 

lietuviško jaunimo

Gas Šilelis $2 per box
Y Extra Boxes of Blanks — 

SI.25 per box
¥ Holsters $2 each.
Visa tai siunčiama drauge su 
revolveriu ir apmokamos per
siuntimo išlaidos.

Nr. 83 — 7

vyksta į Floridą ir išsi
barsto po svetimtaučių 
motelius ir viešbučius, 
atiduodamas pelną sve
timtaučiams ir lietuvy
bei nėra jokios naudos,

Floridos šiltas kraš
tas vilioja ne tik pensi
ninkus, bet ir mūsų jau
nimą. Lietuvybės išlai
kymo labui lietuviškos or
ganizacijos turėtų susi
rūpinti ir žiūrėti kur mū
sų jaunimas planuoja 
atostogauti. Taigi būtų 
pribrendęs laikas, rim
tai pagalvoti 
kuriai nors 
organizacijai 
ridoje savus 
namus atostogavimui. To
kie namai būtų labai nau 
dingi ne tik lietuviams, 
lietuviškam jaunimui, 
bet duotų pelno ir inves' 
tavimas būtų naudingas.

Dr. K. Pautienis

ir planuoti 
lietuviškai 
įsigyti Flo 
lietuviškus

• Pensininku klubo val
dyba praneša, kad sekantis 
klubo narių suėjimas š. m. 
lapkričio mėn. 8 d. 1 vai. p. 
p. Naujosios parapijos na
mų viršutinėje salėje. Bus 
įdomus ir svarbus praneši
mas ir svarstomi svarbūs 
klausimai.

Ateity klubo suėjimai 
vyks ten pat kiekvieno mė
nesio pirmą ketvirtadienį 
tuo pat laiku ir atskirai ne
bebus skelbiama.

MAINTENANCE 
MAN

Day shift position open for 
man vvith good mechanical apti- 
tude if you are a high school 
graduate or have maintenance 
experiance. Steady vvork record. 
Apply in person 9 AM till noon 
1-3 PM.

WALMET
404 E. 10 Mile Rd. 

Detroit, Mich.
An Equal Opportunity Employer 

(80-841

TOOLMAKERS
Repair and maintenance of 
production tooling and fixtures. 
Minor machine repair. Com- 
petitive wage rate and out- 
standing fringe benefit pack
age.

APPLY

SYBRON 
CORPORATION 

KERR MFG. DIV.
28200 Wick Rd.
P. O. Box 455

Romulus, Mich. 48174
Equal Opportunity Employer M ■'F

(81-87)

CHEROKEE 
INSTITUTE
Dept. D V-73 

P. O. Box 7243,
Country Club Station 

Kansas City, Mo. 64113



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Sugedus vienai renka
mai mašinai, šiame nume
ryje negalėjome surinkti 
kelių paskutiniu momentu 
gautų straipsnių, kaip ”7 
Dienos Čikagoje” ir kt.

• Dr. Nelė ir Gerardas 
Juškėnai, gyv. Clevelande, 
visad jautrūs Dirvos reika
lams, buvo pirmieji, kurie 
atsiliepė į Dirvos atsišauki
mą, atsiųsdami 20 dol. au
ką, už kurią nuoširdžiai dė
kojame.

Kitą savaitę paskelbsime 
sąrašą dovanų, kurios bus 
paskirstytos Dirvos rėmė
jams.

Tarp dovanų yra atosto
gos dviejose vasarvietėse, 
minko kailis, mūsų žymes
niųjų dailininkų paveikslai, 
skulptūros ir kt. dovanos.

• Dr, Halina Montvilienė, 
matematikė, išrinkta Brad- 
ford Computer and Sys- 
tems, Ine. viceprezidentė, 
šioje bendrovėje ji dirba 
nuo 1969 m.

• Inž. Arvydas Vilimas- 
VVilliams su žmona Gražina 
nuosavu lėktuvu iš Argen
tinos atskrido į Hamilton, 
Ont., pas savo tėvus. Inž. 
A. Vilimas dirbo Argenti
noje vokiškoj firmoj ir su
tarčiai pasibaigus nutarė 
grįžti į Kanadą.

• "Gyvataras”, tautinių 
šokių grupė Kanadoje, va
dovaujama G. Breichmanie- 
nės gavo kvietimą šią žiemą 
apsilankyti Kolumbijoje. 
Koncertai numatomi Bogo
toj, Medelline ir Tumaco.

• Prof. J. Slavėnas: ir dr. 
D. Mažeika spalio 7 d. Buf- 
falo, N. Y. televizijos pro
gramoje dalyvavo pasikal
bėjime apie atotampą tarp 
JAV ir SSSR.

• Inž. E. Bartkus ir inž. 
J. Jurkūnas savo firmos 
tarnybiniais reikalais lan
kėsi New Yorke.

• Lietuvos gen. konsulas 
Anicetas Simutis ir ponia 
spalio 24 d. dalyvavo New 
Yorko miesto mero J. V. 
Lindsey priėmime svetimų 
valstybių ambasadorių prie 
JT ir gen. konsulų garbei.

• V. Meiliūnas, gyv. 
Brooklyn, N. Y., Dirvai pa
remti atsiuntė 20 dol.

Už auką nuoširdžiai dė
kojame.

• A. Zatkus, gyv. Lawn- 
dale, Calif., apmokėdamas 
prenumeratą, Dirvai pa
remti pridėjo auką 10 dol.

Už auką nuoširdžiai dė
kojame. .

• Prof. dr. R. Kašuba, 
gyv. Clevelande, Dirvai pa
remti atsiuntė auką 10 dol.

Už auką nuoširdžiai dė
kojame.

• Petras Indreika, gyv. E. 
Chicagoje, Ind., naujų ma
šinų Įsigijimui paaukojo 5 
dol.

Už paramą nuoširdžiai 
dėkojame.

A. A.
STASIUI ŠIMULIUI

Lietuvoje mirus, jo broliui, mūsų skyriaus valdy
bos nariui,

KAZIUI ŠIMULIUI, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime

ALT S-gos Chicagos Skyriaus 
Valdyba

LKDS KONFERENCIJA
Lietuvių Krikščionių De

mokratų Sąjungos skyrių 
atstovų konferencija įvyks
ta sekmadienį, š. m. lapkri
čio mėn. 18 d., Sheraton- 
Midway Motor Inn, 5400 So. 
Cicero Avė., Chicago, III. 
Pradžia 9:30 vai. ryte.

Bus pateikti Sąjungos va
dovybės veiklos pranešimai, 
renkamas naujas Centro 
Komitetas, Taryba ir kiti 
organai.
i

• Dr. Martynas Kavolis, 
buvęs Lietuvos Vyr. Tribu
nolo prokuroro padėjėjas, 
dabar pensijonuotas profe
sorius, Dirvos bendradar
bis, su šeima persikėlė iš 
East Dubuųue, Illinois, į 
Dubuųue, Iowa. Pastaroji 
vietovė yra apie 60.000 gy
ventojų, turi tris aukštojo 
mokslo bendruosius ir tris 
teologinio mokslo institutus 
ir kitas geresnes mokyklas 
ir švarią naujų statybų da
lį kalne. Ten Kavolio žmona 
filosofijos magistrė moky
tojauja ir duktė lanko mo
kyklą. Kavolio naujas adre
sas: 250 Southgate Dr., 
Dubuąue, Iowa 52001 (tel. 
319-556-1148).

New York
* VYTAUTO DIDŽIO 

JO UNIVERSITETO 50 
metų sukakties minėji
mas New Yorke įvyks š. 
m. lapkričio 3 dieną, 4 
vai. p.p. Carnegie En- 
dowment salėse, Man- 
hattane.

Programoje prof. Jo 
nas Puzinas skaitys pa
skaitą tema — Vytauto 
Didžiojo u-to vaidmuo 
lietuvių tautinėj kultūroj. 
Aldona Augustinavičienė 
iš Clevelando, kalbės te
ma — Studentų asmeny, 
bės ugdymas Vytauto Di 
džiojo universitete. Aka
deminį gyvenimą skaid
rėse pavaizduos Paulius 
Jurkus su muz. Vytauto 
Strolios muzikine paly
da. Ekrane taip pat bus 
parodyta įvairių korpo
racijų spalvos ir u-to 
baigimo ženklai, medici
nos fakulteto paradinių 
durų raktai. Dr. M. Žu
kauskienė organizuoja pa
rodėlę, V. Žukauskas per 
Lietuvos Atsiminimų ra
diją perduos ta proga pa 
ruoštą montažą.

Scena bus papuošta Vy
tauto Didžiojo antspau
do paveikslu. Po progra 
mos vaišės ir iš akade
minio gyvenimo paro
dos apžiūrėjimas. Orga 
nizacinio komiteto pirmi 
ninkas dr. Vaclovas Pa- 
prockas.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or 
IST CLASS SKILLED 

MOLD MAKERS 
and

TOOL MAKERS
FOR PLASTIC AND INVESTMENT 

CAST MOLDS.
APPLY CALL OR \VRITE 

PORT CITY MACHINE & 
TOOL CO.

560 E. BROADVAY 
MUSKEGON HEIGHTS. MICH. 49444 

616-7331269
(78-82)

Spalio 14 d. Aleksand
ras ir Sofija Putvytė- 
Mantautai paminėjo 50 
m. vedybų sukaktį šv. 
Kazimiero bažnyčioje 10 
vai. jubiliatų intencijai 
klebonas Petras Šakalys 
atnašavo šv. Mišias, pa
laimino ir įteikė lazdą su 
tautine juosta gauta iš 
Lietuvos įausta "50 m." 
įrašu, linkėdamas pavar- 
gusiems ilgoje gyvenimo 
kelionėje pasiramsčiuo
ti. Sofija tautiniais dra
bužiais pasipuošusi sė
dėjo vežimėlyje, o Alek
sandras, kaip buvęs ka
riškis jaunatviškai tie
sus, judrus. Pamaldų me
tu parapijos choras gra
žiai giedojo vadovauja
mas muz. J. Gaidelio,

Pamaldose dalyvavo 
Mantautų sūnus ir duktė 
su šeimomis, Emilija 
Putvytė, Rygeliai, Šimu- 
lynas ir kiti giminės, Nu
kryžiuotojo seserys, Bos 
tono ir Brocktono šau
liai, kviestieji svečiai iš 
New Yorko, Bostono, 
Brocktono ir apylinkių.

Jubiliatams pagerbti 
jų pačių bute vaikai su 
šeimomis suruošė gra
žias vaišes.

Gauta daug sveikini
mų, dovanų, gėlių. Svečių 
buvo pilni kambariai, ku
riuos nuoširdžiai vaišino- 
sūnus Vaidevutis su žmo
na Ida ir duktė Raminta 
su vyru Petru Moliu. 
Aleksandras ir Sofija 
Mantautai kupini džiaugs
mo atšventė auksinį ve
dybinio gyvenimo jubilie
jų su viltimi ir Dievo pa 
laima susilaukti deiman
tinio.

Laisvės Varpo radijo 
valandėlės vedėjas P. 
Viščinis oro bangomis 
sveikino Mantautus su
laukusius garbingo jubi
liejaus, paminėdamas jų 
nuopelnus Lietuvai ir Sau 
lių Sąjungai.

Gražu pažvelgti įpraeL 
to bendro gyvenimo pus
šimtį, kada tas kelias nu
ženklintas nenykstan
čiais darbais, kada tėvai 
mato, jog jų vaikai pra
dėtuosius darbus tęsia, 
vieningai dirba su meile 
Lietuvai ir lietuviams.

Auksinio jubiliejaus 
proga paminėtini Mantau
tų šeimos svarbesnieji 
darbai išaušus Lietuvos 
Nepriklausomybės ry
tui, jos žydėjimo dieno
se ir išeivijoj.

Aleksandras Mantau- 
tas-Marcinkevičius LŠS 
Tėvynėje ir JAV centro 
valdybos pirmininkas, 
tremtyje išrinktas gar
bės nariu, vienas iš Klai
pėdos krašto sukilimo ini' 
ciatorių, visuomeninin
kas, kultūrininkas.

Sofija Putvytė- Mantau
tienė LŠS-gos įkūrėjo 
Vlado Pūtvio - Putvins
kio ir Sibiro kankinės 
Emilijos Gruzdytės-Put-

MANTAUTŲ VEDYBŲ AUKSINIO 
JUBILIEJAUS PAMINĖJIMAS

Sofija Mantautienė Aleksandras Mantautas

vienės duktė, LŠS mote
rų vadė, tremtyje mote
rų šaulių vadovė, išrink 
ta LŠS tremtyje garbės 
nare, Klaipėdos sukilė
liams remti komiteto or
ganizatorė, visuomeni- 
ninkė.

Mhntautai ne tik patys 
savo gyvenime daug dir
bo Lietuvai, bet ir užau
gino sąmoningus savųjų 
darbų tęsėjus. Sūnus Vai
devutis filosofijos dakta
ras - kolegijos profeso
rius, LŠS-gos tremtyje 
garbės narys, turi daug 
nuopelnų sąjungos atkū
rime, skautų veikėjas. 
Dabar išeinančios iš 
spaudos Vlado Pūtvio bio
grafijos pagelbininkas 
(tos knygos viceredakto
rius). Mantautų duktė Ra
minta matematikos ma
gistrė su vyru Petru Mo 
liu nusipelnę skautų vei
kėjai, šauliai. Judviejų 
dvi dukrytės šaunios lie
tuvaitės, uolios skautės.

Garbingi jubiliatai, Jū
sų darbai per 50 m. bend
rojo gyvenimo — auksi
niai. Laimingai sulauki
te deimantinio jubilie
jaus. Tegu Jūsų vaikai su 
ryžtu ir meile skiepina 
jaunosioms kartoms jud 
viejų ideologijas.

E. Ribokienė 
NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

WANTED JOURNEYMEN 
ELECTRICIANS 

MECHANICS 
PRODUCTION SUPERVISORS 
MAINTENANCE SUPERVISOR 
WITH ELECTRICAL BACKGROUND 

GENERAL
FOREMAN—MAINTENANCE 

ALSO 
MACHINISTS 

TOOL & DIE MAKERS 
Mušt be able to sėt up work from 

blue prints & elose tolerance.
Sat. & Sunday & Shift Work- 
REYNOLDS METALS CO.

1701 PORTER S. W.
GRAND RAP1DS, MICH. 49501 

An Equal Opportunity Employer 
(78-83)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE 

Operator & sėt up man on 
davenport machines.

FOR 2ND SHIFT
Mušt have minimum 5 years ex- 
perience. company paid Blue Cross, 
lite insurance. and pension.
Call Phil Leier for appointment 

313 WO 5-2171
BRASS CRAFT 

MANUFACTURING CO. 
Detroit. Mich.

______________________________________ (81 87'

SLITTER OPERATORS
Experienced steel slitter. opera - 
tor needed for steady work on 
modern eųuipment. Top union 
rates, Blue Cross, Medical Mu- 
tual, group insurance and other 
benefits.

Apply in person or write to 
Al Morgan

THE MORITZ STEEL CO.
6515 Juniata Avė.

Cleveland, Ohio 44103 
(76-821

PERSONAL MAID
F.astern suburb of Cleveland, Ohio 
Winter in Florida care ofinualid 
woman with house hold staff of five 
Winler in Florida - care of invalid 
rences. Call (216) 531-8900, Ext. 22?. 
Betwcen 9 AM & 4 PM. (81-87-

ANTRASIS MOKSLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMAS

ĮVYKS LAPKRIČIO MĖN. 21-25 D.D., 
PADĖKOS DIENOS SAVAITGALYJE, 

CHICAGOJE.
Dalyvaus daugiau kaip 100 lietuvių akademikų 

iš lituanistinių, technologinių, medicinos ir kt. moks
lo sričių.

PROGRAMA
Ketvirtadienis, lapkričio 22 d., 10:30 iki 12:30 vai.

Lituanistikos Instituto suvažiavimas (Jaunimo 
Centre).
14:00 vai. SIMPOZIUMO ATIDARYMAS ir 
bendrinės paskaitos (Jaunimo Centre).

Penktadienis, lapkričio 23 d. nuo 9:30 iki 17:45 vai.
Paskaitos, forumai. (Jaunimo Centre).
20.00 vai. KONCERTAS. Programoje — prof. 
V. Jakubėno kūriniai. Atlieka: "Dainavos” an
samblio ir Ev. Liuteronų "Tėviškės” parapijos 
jungtinis choras. Solistai: D. Stankaitytė, R. 
Mastienė, S. Baras ir J. Vaznelis, palydint 
simfoniniam orkestrui. Diriguoja Alvydas 
Vasaitis.
Koncertas įvyks MARIA H. S. salėje.

šeštadienis, lapkričio 24 d. nuo 9:30 iki 17:30 vai.
Paskaitos, forumai, simpoziumai. (Jaunimo 
Centre).
7:30 vai. BANKETAS — The Sabre Room, 
8900 West 95th St., Hickory Hills. Dėl bilietų 
skambinti tel. 476-4217 arba 865-1456 iki lap
kričio mėn. 19 d.

Sekmadienis, lapkričio 25 d. nuo 11:00 iki 12:00 vai. 
Pamaldos.
14:00 vai. Bendras baigiamasis posėdis su 
trumpais referatais (Jaunimo Centre).

Apie galimus programus pakeitimus prašome sekti 
spaudoje. Smulkesnė programa bus išleista prieš simpo
ziumą. Bilietai į koncertą ir banketą gaunami Vaznelių 
”Gift Internationai parduotuvėje” — 2501 W. 71st St., tel. 
471-1424.

Rengėjai nuoširdžiai kviečia visą lietuvišką visuomenę 
simpoziumo darbuose ir parengimuose gausiai dalyvauti.

BOR1NG MILLS
Horizontai and vertical boring 
mill operators, experience is es- 
sential, company paid benefits, 
holidays, overtime and high 
hourly rate.

SMITH & HARRIS 
MACHINE CO.

5170 West 130th Street
Cleveland, Ohio 

216-267-3366 
(80-86)

TELEPHONE CONTRUCTION WORK 
IMMEDIATE OPENINGS FOR: 

EXPERIENCED 
STATION INSTALLERS 

CABLE SPLICERS
LINEMEN

KEY SYSTEM INSTALLERS 
ln Ohio and surrounding areas. 

Call collect 5)3-83 7-6360 
TELEPHONE PLANT 

CONSTRUCTION
6651 LITTLF. RICHMOND RD. 

TROTWOOD. OHIO
(81-84)

WANTED JOURNEYMEN or 
IST CLASS SKILLED 

BRIDGEPORT OPERATORS 
ENGINE LATHE OPERATORS 

Mušt have joo shop experience. Stea
dy work, dav shift. overtime. and 
fringe benefits.
RETIREES AND OLDER MEN ĄRh 

WELCOME
FISCHER TOOL & DIE, INC. 

7501 Lyndon
(Bet. Livernois & Wyomingl 

Detroit. Mich.
(80-86'

Joe Hand Promotions Presents 
WIDE WORLD OF SOCCER 

JUVENTUS Vs LAZIO 
Italian Season Opener 

BIG SCREEN CLOSED CIRCUIT T.V.
AT STADIUM THEATRE 

3300 S. Broad St. 
Philadelphia, Pa.

Directly Across From Vets 
Stadium

Date: Sunday
Time: Door open at 7:30

Time:
Doors Open At 7:30 A. M.

Game At 8:30 A. M.

Tickets $7.50. Children With Parents Under 15 Years $5.00

Available Theatre Box Office Sylvania Ticket 
Agency PE 5-3003

HIRING N0W!
FOR OUR ZINC & ALUMINUM PLANT 

LABORERS — FURNACE OPERATORS — MAINTENANCE MEN 
Steady employment. overtime opporlunities 8c attractive fringe benefits. 

APPLY AT PERSONNEL OFFICE 

ARTHURMENDEL RD. OFF PAW PAW AVĖ. 
MICHIGAN STANDARD ALLOYS, INC. 

BENTON HARBOR, MICH. 49022 
616-927-3157

Equal Opportunity Employer
(78-84)

WANTED IST CLASS 
SKILLED

ENGINE LATHE 
HAND

Mušt have die shop job experi- 
ence. Plenty of overtime; paid 
holidays, vacation and hospita- 
lization.

J. HACKER CO., INC.
2222 Hamilton Avė.

Cleveland, Ohio
216-711-1871

(81-87)

MACHINIST
TURRET LATHES
ENGINE LATHES

MILLING MACHINES 
HORIZONTAL 

BORING MILLS
IST AND 2D SHIFTS

As a manufecturer of a diversified 
line of machinery, we have opportu- 
n:,.J for individuale who have job 
shop experience on the above ma
chines. If you can read prints, per 
form own set-ups and are otherwisc 
interesled in a good hourly rate antį 
fringe benefits come in and see tis.

THE HILL ACME CO.
1201 IV. 65. Cleveland, Ohio

An F.quul Opporlunitv Emplovvr 
(81-83’
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