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BRAŽINSKAI JAU LAISVI
Jiems pritaikytas amnestijos 
Įstatymas. VLIKas daro visas 
pastangas iš Turkijos kuo 
greičiausiai išgabenti.

Bražinskų paskutiniojo 
teismo posėdžio eiga

VYTAUTAS ALANTAS
(ŠIS STRAIPSNIS RAŠYTAS DAR PRIEŠ SUŽINANT 

APIE BRAŽINSKŲ PALEIDIMĄ)

Iš pirmų šaltinių teko pa
tirti smulkesnių žinių apie 
paskutinį Prano ir Algirdo 
Bražinskų teismo posėdį, 
įvykusį balandžio 29 d. II 
vai. ryto Ankaroje, Centri
niuose Teisingumo Rūmuo
se, kur jų byla buvo svarsto
ma 16-tą kartą ir šįkart 
jau iš esmės.

Į Teisingumo Rūmus mū
sų tautiečiai buvo nugaben
ti tam tikru kaliniams vežio
ti autobusu surakintomis 
rankomis ir lydimi ginkluo
tų kareivių. Rūmuose, žan
darų skyriaus patalpose, 
jiems teko laukti apie 2 
valandas, kol pagalios jie bu
vo įvesti į teismo salę, ke
turių žandarų lydimi, o, 
jiems atsisėdus, už jų nuga
rų atsistojo keturi ginkluo-

Portugalijos 'revoliucija’ ir 
kas toliau 8R0HIUS AUŠROTAS

Portugalijos ‘revoliucija’ 
dar tebėra kūdikio vystyk
luose, bet iš visų patamsių 
jau lenda į dienos šviesą ko
munistų vadovaujami kairie
ji elementai, kurių didžioji 
dalis susispietę tirščiau ap
gyventose krašto vietovėse. 
Dar prieš tris savaites re
tas portugalas būtų drįsęs 
save pavadinti komunistu, 
bet šiandien, kaip rašo News 
week, “KP pasirodė kaip pa
ti drausmingiausia, geriau 
šia organizuota, viena iš 54 
krašto partijų”.

Šis Maskvos skatinamas 
komunistų iškilimas jau 
davė pirmuosius vaisius: į 
naująjį ministrų kabinetą 
įeina net du komunistai. 
Išskiriant Švediją, tai yra 
pirmasis V. Europos ir 
NATO kraštas į kurio vyk
domąją valdžią įsileisti ko- 

Portugalų komunistų vadas Cunhal Lisabonoje 
sutiktas su ovacijomis...

ti kareiviai. Susidaro įspū
dis, kad mūsų tautiečiai 
buvo gabenami į Teisingu
mo Rūmus ir saugomi 
teismo salėje, kaip didžiausi 
nusikaltėliai. Dar du karei
viai ir karininkas atsistojo 
už Bražinskų advokatų, o 
trys uniformuoti policininkai 
- už rusų advokato. Publi
kai skirtose vietose, pirmose 
eilėse, sėdėjo du kegebis- 
tai, atastovai iš Maskvos 
ambasados Ankaroje. Į teis
mo salę mūsų tautiečiai įėjo 
prisisegę atlapose vytukes 
ir trispalves vėliavėles.

Posėdį atidarė teismo pir
mininkas, o paskum paskai
tė iš rašto savo ilgą kaltini- 
mąją kalbą prokuroras. Pa
žymėtina, kad valstybės gy

Komunistų vadovaujami 
kadrai jau paskubėjo užim
ti įmonių ir universitetų va
dovaujamas vietas. Komu
nistai taip pat pašalino se
nas geležinkelininkų, paštų 
tarnautojų, telefono ir elekt
ros tarnybų profesines są
jungas bei Portugalijos tau
tinės orinio susisiekimo li
nijos unijų vadovybes. Tuoj 
po revoliucijos grįžęs į Por
tugaliją komunistų bosas 
Cunhal beveik pareikalavo, 
kad “į naują vyriausybę bū
tų priimti ir komunistai” 
ir šis jo reikalavimas buvo 
patenkintas. Suprantama, 
kad komunistai nenori su
gadinti gerų santykių su re
voliucijos vadais. Taip pav. 
Jose Magro, Portugalijos 
KP CK narys pareiškė, kad 
"mes nesieksime jokių pro-

Ruošiant laikraštį spaudai, gauta žinia kad Pranas ir jo sūnus Algirdas Bra
žinskai, kurie buvo laikomi Turkijos kalėjime, jau laisvi. Jiems buvo pritaikintas 
amnestijos įstatymas Turkijos parlamento priimtas ir š.m. gegužės 18 d. Turkijos 
Prezidento pasirašytas. Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas daro visas 
pastangas juos kuo greičiausiai iš Turkijos atsigabenti.

dorus lietuvis nelaikys ko
vos prieš okupantą nusi
kaltimu. Bet 1971 m. kovo 8 
d. “Teisminė Komisija” mus 
pasmerkė ir dabar neišven
giamai būsime nubausti 20 
metų kalėjimo! Vienintelė 
viltis yra amnestija, tačiau 
rusai varo prieš mus siste- šulskienė, 
mingą, šmeižikišką kampa
niją ir visaip spaudžia 
turkus, kad mes nebūtume 
paleisti. Šiam rusų spaudi- 

pabrėžiamą Lietuvos oku- »™u* atsverti yra tiesiog bū- 
pacijos faktą, rusų varomą 
genocidą, terorą, ūkinį api
plėšimą ir tt., tačiau pažy
mėjo, kd tie kaltinamųjų 
argumentai buvę paneigti 
“Teismo Komisijos” sprendi
mu 1971 m. kovo 8 d.

Savo kalbos pabaigoje tur 
kų prokuroras P. ir A. Bra
žinskus kaltino lėktuvo pa
lydovės sužeidimu ir po to 
sekusia jos mirtimi, lėktuvo 
kapitono ir radisto sužeidi
mu, lėktuve skridusių gink
luotų saugumiečių užpuoli
mu, keleivių saugumo pažei
dimu, nelegaliu atvykimu 
Turkijon (Bražinskai netu
rėjo oficialių vizų!), paga
lios buvo prikergtas ir kal
tinimas, kad Bražinskai tu
rėję nelegaliai ginklus ir t.t. 
Prokuroras suminėjo apie 
20 Turkijos baudžiamojo ko
dekso straipsnių, pagal ku
riuos apkaltinti mūsų tautie
čiai. Svarbiausias iš jų yra 
463 str., pagal kurį jiems 
gresia bausmė nuo 10 iki 30 
metų kalėjimo!

Prokurorui baigus kalti
namąją kalbą, teismo pirmi
ninkas paskelbė, kad bylos 
nagrinėjimas esąs atideda
mas iki birželio 11 dienos. 
Tai bus jau 17 Bražinskų 
bylos sesija.

LAIŠKAI IR TELEGRA
MOS PLAUKIA TŪSTAN
ČIAIS

nėjas ryžtingai paneigė rusų 
nuolat keliamą reikalavimą 
Bražinskus išduoti “Maskvai. 
Prokuroras tvirtino, kad 
lėktuvo blaškymasis ore ir 
jo viduje susišaudymas įvy
kęs virš Turkijos teritori
jos ir kad per susirėmimą 
sužeista lėktuvo palydovė 
buvo nugabenta į turkų 
miestą Trabzoną, kur ji mi
rė. Prokuroras toliau savo 
kalboje paminėjo Bražinskų

Patys P. ir V. Bražins
kai rašo, kad balandžio 29 d. 
teismo sesija dar kartą pa
tvirtinusi, jog būtina ir to
liau veikti ryžtingai, veiks
mingai ir neatlaidžiai. “Da
bar, kai yra degantis reika
las, jie rašo, neišmintinga 
kažko delsti ir spekuliuoti 
nieku nepagrįstomis kaltu- 
mo-nekaltumo tezėmis. Mes 
nekalti, ir kam tą nekal
tumą slėpti? Ir dar rusų 
sistemingos ir šmeižikiškos 
ofenzyvos akivaizdoje! Kar
tais veikiant geriau kiek su
klysti, negu nieko neveikti. 
Mes nekalti, ir nė vienas pa

tina ir gyvybinga akcija. 
Mes turime paskelbti šūkį: 
-- “Išlaisvinkime Bražins
kus!”

Kitoje laiško vietoje P. ir 
A. Bražinskai rašo; “Kiek te
ko patirti iš patikimų šalti
nių, laiškai ir telegramos 
Turkijos vyriausybei plau
kia tūkstančiais: itin gausios 
iš Los Angeles, Detroi
to, Clevelando, Chicagos ir 
daugelio kitų vietų ir valsty
bių. Visa tai daro labai pa
lankų efektą mūsų bylos at
žvilgiu. Tai yra ne vien 
mūsų, bet ir teisinių eks
pertų nuomonė”.

Mums, išeiviams, malonu 
girdėti, kad mūsų veikla 
nenueina niekais...

Pastaraisiais metais aukštąjį mokslą baigusieji ar mokslo laipsnius gavusieji, 
LST Korp-Neolithuania Chicagoje korporantai, dalyvavusieji jiems pagerbti 
Korporacijos sueigoje, š.m. gegužės 17 d.

Iš kairės sėdi: A. Adomavičienė, L. Hofmąnienė, R. Valkiūnienė, B. Augaitienė, 
A. Simonaitytė, A. Pavilčiūtė. Stovi: Adomavičius, V. Jokubauskienė, I. Šnekuty- 
tė, V. Krapauskas, K. Kaveckas, V.P. Jokubauskas, J. Valkiūnas, A. Augaitis, 
J. Lendraitis, J. Mockaitienė, A. Mockaitis, E Juodvalkytė, R. Gulbinas, V. Laurai- 
tytė. Ū.A. Račkausko nuotrauka

KUDIRKOS MOTINA 
GAVO JAV PASĄ

Amerikos Lietuvių Tary
bai kongresmanas Robert 
P. Hanrahan pranešė, kad 
gegužės mėn. 17 d. Simo 
Kudirkos motina, Marija 

lankėsi Ameri
kos ambasadoje, Maskvoje. 
Su ja kartu lankėsi rusų 
disidentas Sergei Kavalev, 
kuris bando jai padėti.

Amerikos ambasada p. 
šulskienei išdavė Amerikos 
pasą ir pripažino Amerikos 
piliete. Iš sovietų dar ne
gaunama išvažiavimo vizos.

Kongresmanas Hanrahan 
žada kreiptis Į Sovietų Są
jungos delegaciją, kuri tu
rėtų lankytis Washingtone 
šią savaitę. Ta delegacija 
apvažiuoja tartis dėl pre
kybų ir kongresmanas Han
rahan nori padaryti spaudi
mą, kad sovietai kuo grei
čiau duotų M. šulskienei iš
važiavimo vizą.

• Dirva kitą savaitę, dėl 
kapų puošimo šventės, išeis 
tik vieną kartą, būtent ge
gužės 31 d.

Nenugalimoji 
'kontrrevoliucija’

RIMAS DAIGŪNAS
Jeigu vadinti kontrrevo

liuciniais faktoriais tokius 
reiškinius, kurie malšina re
voliucinę akciją, revoliucinį 
ryžtą pažaboja bailiu atsar
gumu, ofenzyvą priverčia 
keisti į defenzyvą, senatvė 
yra kontrrevoliucija! Kol vis 
dar neišrastas amžino gy
venimo eleksyras, senat
vė sugraužia net revoliuci
jos vadus. Ką gi kalbėti 
apie revoliucijos biurokra
tus? Jie paklusnūs senėji
mui kaip kiekvienas buv. di
pukas Amerikoje.

Ir, štai, visas pasaulinės 
revoliucijos avangardas sto
vi prieš kapitalistinį pasau
lį senatvės apglamžytas, 
su padribusiais žandeliais 
ir pilveliais, su rūpestingai 
slepiama žile plaukuose, su 
linkčiojančiomis galvomis, 
su kinkčiojančiomis kinko
mis. Šitaip negailestingai 
pavaizduoja užsienio kores
pondentai kremlinės revo
liucijos “tribūnus”, senus 
revoliucinius biurokratus. Ir 
mums tatai nėra sensacija. 
Žvilgterkime į mūsų “pa- 
žangybės” tribūnus. Ana va, 
“Pogrindis” garsino, kad 
“pažangiųjų” choro dalyvio 
amžiaus vidurkis - 75 me
tai amžiaus!...

Netoli tokio “pažangaus” 
choristo metų sustoja Sovie
tų valstybėje galingiausiojo 
“Politbiuro” nariai. Paseki
me juos iš eilės:

Valstybės “prezidentas” 
Nikolai Podgornyj sukako 
71-rius. A. Kosyginas pasie
kė 70, A. Pelšė - 75. 
Karo ministras A. Grečko -- 
71. Netgi garsusis A. Gro- 
myko jau 65. M. Suslovas 
- 72. A. Kirilenko -- 68.

Leonidas Brežnevas, ta
pęs valdžios centru ir veiks
mų arbitru, sukako 68. Am
žius atima iš jo galimybę 
turėti absoliutines diktatū
rines galias, kurias turėjo 
Stalinas. Mat, SSSR konsti
tucija sutinka, kad vyriau
sybės vadovas gali būti 
kartu, ir kompartijos galin
gojo Politbiuro valdovas.

(Nukelta į 2 psl.)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

LAIŠKAI TURKIJOS PREZIDENTUI

Paskutiniuoju laiku Aus
tralijos lietuviai sukruto ra
šyti laiškus Turkijos prezi
dentui ir kitiems aukštie
siems Turkijos valdžios pa
reigūnams, prašydami pa
dėti Bražinskams. Be para
šų rinkimo, yra kreipiama
si į aukštus Australijos val
džios pareigūnus, prašant ir 
jų užtarimo, kas gana gerai 
sekasi. Didelis lietuvių drau
gas, žinomas australų poli
tikas ir Parlamento narys 
Douglas Darby, M.L.A. pa
rašė sekantį laikšką Turki
jos prezidentui.

Your Excellency,
In Australia there are no 

more loyal and responsib- 
le citizens thant those who 
have migrated here from Li- 
thuania. I have the privilege 
during my long parliamen-

Portugalija •••
(Atkelta iš 1 psl.) 

vokacijų ir gerbsime armiją 
ir Spinolą”.

Ir vos tik kariškoji vado
vybė įspėjo visus, kad “ne- 
pakęsianti kitų, darbininkų 
ruošiamų revoliucijų”, tai 
ir KP prisijungė prie šio ka
rinės vadovybės įspėjimo. 
KP nuėjo dar toliau: jos va
dovybė įspėjo savo narius 
“susilaikyti nuo bet kokių 
avantiūrų, kaip prekybos ir 
pramonės įmonių nusavini
mo ir pan.”. Kada plieno 
įmonių dirbantieji pagrąsino 
streiku, kuris galėjo dar la
biau susilpninti ir taip jau 
šlubuojančią krašto ekono
miją, tada pats KP bosas 
Cunhal įsakė darbininkams 
nepradėti šio streiko.

Žinoma, Kariškos Chun
tos dirigentai ir komparti
jos vadovybė nesutaria dėl 
Portugalijos kolonijų atei
ties Afrikoje. Trims Portu
galijos kolonijoms -- Ango
lai, Mozambiųue ir Guinea - 
generolai žada ateityje (ne
aišku kada) laisvą apsispren
dimo teisę, jeigu sukilėliai 
sutiks padėti ginklus. Ta
čiau Chunta nedviprasmiš
kai pareiškė, kad “sukilė
liams ji neperduos valdžios". 
Šis Spinolos ir jo artimų
jų bendradarbių nusistaty
mas nesutampa su komunis
tų norais. Taip pav. Cunhal 
Newsweek koresponden
tams pareiškė, kad “tik vi
siška Portugalijos pavergtų 
kolonijų nepriklausomybė, 
tėra vienintelis ir galimas 
sprendimas šioje būklėje”.

Be abejo toks kraštutinis 
nusistatymas kaip komunis
tų taip ir chuntininkų gali 
reikšti labai jau trumpą pa
vasarį tik pradedančioje de
mokratišką gyvenimą Por
tugalijoje. Iš kitos pusės Ka
rinis Koordinacijos Komite
tas teigia, kad “KP stipru
mas ir jų programos nesu
daro jokios problemos”. Jau
nesnieji karininkai sako, kad 
nors jie priima komunistų 
bendradarbiavimą, tačiau 
pastariesiems niekada ne- 
perduosią krašto kontrolės. 
Kaip vienas jų visai neseniai 
pareiškė, "gi ne tam mes 
nuvertėme dešiniųjų dikta
tūrą, kad ją perduotume 
kairiesiems.”

Žinoma, stebint padėtį iš 
spaudos pranešimų dažnai 
galima klysti apie tikrąsias 
valdančiųjų intencijas. Ta
čiau žinant, kad Portugali
jos kolonijų sukilimus remia 
ar Mao ar Brežnevo vado
vaujami komunistai, reikia 
manyti, kad šie faktai yra 
žinomi ir Portugalijos gene
rolams. Todėl su tam tikru 
atsargumu galima tvirtinti, 
kad naujieji Portugalijos 
vairuotojai “nenueis su vel
niu riešutauti". 

tary career of knowing ma
ny Lithuanians and having 
a high respect for their sin- 
cerity.

I was very sad to hear 
taht two Lithuanians Pra
nas Bražinskas and Algir
das Bražinskas are now in 
prison because they hi- 
jacked a plane to escape 
from the Soviet Union.

They are not criminals, 
būt merely lovers of free- 
dom. Likę the turkish 
poeple they believe in the 
right of a nation to proclaim 
its own independence. Their 
experience under Russian 
conųuest is very sad.

I am told that many sub- 
missions are being made to 
you from Lithuanians all 
over the free World that 
these two men will be re- 
leased from Merkes Kapali, 
Cesa Evi Kat, 253, Anka
ra and permitted to settle 
in a country of their own 
choise.

May I, as an Australian 
Member of Parliament, who 
has a very high regard for 
the new Turkey which I visi- 
ted lašt year, plead that on 
the occasion of the fiftieth 
anniversary of the establish- 
ment of your Republic that 
an amnesty be generously 
granted.

Yours faithfully,
Douglas Darby, M.L.A.

♦**

Sydnėjaus Soc. Globos 
Mot. Draugija, nors šiuo me
tu ir yra kone visas savo pa
jamas sudėjusi į statomus 
“Lietuvių Sodybos” senelių 
namus, tačiau, atjausdama 
nuo potvynio nukentėjusius 
Brisbanės lietuvius, jų šelpi
mo fondui paaukojo 100 
dol. “Lietuvių Sodyboje” gy
venamieji namai auga ir šiuo 
metu jau gyvena keletas šei
mų ir pavienių tautiečių. Vi
sais šiais reikalais, gaunant 
didelę paramą iš valstybės 
rūpinasi draugijos pirminin
kė p. Baužienė, su vyru, mū
sų bendruomenės Garbės 
Nariu p. A. Bauže, atvyku
siu prieš pasaulinį karą.

Neseniai sukūręs šeimą, 
advokatas Vytenis Vasaris 
apsiėmė tvarkyti visus šios 
draugijos teisinius reikalus, 
kas bus ypatingai didelis pa
lengvinimas mūsų tautie
čiams.

**♦

Melbourno Apylinkės V- 
ba pasiskirstė sekančiomis 
pareigomis: Albinas Pocius
- pirm., Petras Aras -- vice
pirm. ir atstovas jaunimo 
reikalų, Kazys Kazlauskas
- ižd., Alisa Baltrukonienė
- sekret., Anita Matukevi- 
čienė - kultūros ir švietimo 
vadovė. Kaip ir visose Aus
tralijos apylinkių valdybo
se, taip ir Melbourno, 
naujoji valdyba su didžiau
siu įtempimu pradėjo ruoš
tis ateinančioms Lietuvių 
Dienoms Adelaidėje ir bu
simiesiems mūsų vyriausios 
valdžios rinkimams.

♦ ♦♦

Vienintelis pas mus esan
tis kredito kooperatyvas, 
Melbourno “Talka” labai ge
rai verčiasi ir daro ypatin
gai reikšmingus ir gerus pa
tarnavimus melbourniš- 
kiams tautiečiams. Šiuo me
tu turima apie pusę mil. do
lerių. Gaila, kad pagal esa
mus įstatymus, vienos vals
tijos kooperatyvas negali 
steigti savo skyrių kitose 
valstijose, nes iki šiol nei 
Sydnėjus, nei Adelaidė ne
įstengia patys tokį koopera
tyvą įsisteigti, o jie šiuo
se miestuose tautiečiams ga
lėtų labai daug padėti.

**♦

Nijolė Švedaitė, mūsų 
žinomo chirurgo, šachmati

ninko Irvio Venciovo žmo
na, Sydnėjaus universitete 
išlaikė egzaminus ir gavo 
Istorijos Magistro laipsnį.

»**

Visoje Australijos lietuvių 
bendruomenėje vyksta di
džiulis piniginis vajus, įsi
taisyti moderniškas mašinas 
savajam laikraščiui “Mūsų 
Pastogei”. Ruošiami baliai, 
rinkliavos, subuvimai, lote
rijos ir kt. Melbourno mote
rys net įsteigė pagelbinį 
rinkliavos komitetą, suside
dantį iš: A. Baltrukonie- 
nės, D. Baltutienės, L. Bar- 
taškienės, A. MatukeviČie- 
nės ir M. Sodaitięnės, kurios 
vieną ilgąjį savaitgalį buvo 
surengę Yallourn’o mieste
lio vandenyse žuvautojų so- 
vyklą, gautą pelną paauko
jant laikraščiui. Netoli šios 
vietos lietuvis Vaclovas Gri
gonis turi nemažą gyvulinin
kystės ūkį, kurį svečiai ir 
aplankė ir labai nustebo, 
kai veršiukų sezonas yra čia 
mūsų rudenį, o ne pavasa
rį. Pasirodo, gyvuliai, at
vežti iš Europos, negali pri
prasti prie atvirkščių metų 
sezonų ir savo prieauglį gim
do europietiškame pavasa
ryje, pas mus esant rude
niui.-

Melbourne įvykusiame 
lietuvių inžinierių ir archi
tektų skyriaus susirinkime 
p. Balnionių namuose, po iš
klausytų pranešimų, buvo 
išrinkta nauja valdyba, ku
rią sudaro: inž. R. Ragaus
kas - pirm., inž. Br. Vingrys 
-- iždin., ir chem P. Baltutis 
-- sekrt.

Savo ateities darbuose vai 
dyba numato padaryti išvy
ką į gamtą, suruošti Liet. 
Namuose viešą paskaitą su 
filmomis ir kavute ir kt. 
Valdyba iš turimų pajamų 
paskyrė 50 dol. liet, spaus
tuvei ir 15 dol. Sporto Kl. 
“Varpui”.

*♦*

Australijos eukaliptų miš
kuose (bushuose) jokie gry
bai neauga, nes tur būt ken
gūros, triušiai, laukinės su- 
emu(strausais) o gal ir gy
vatės juos suėstų. Grybai 
čia yra auginami specialiai 
įrengtuose pastatuose, arba 
jie patys išauga po namais. 
Jie čia yra visai kitokie 
negu Europoje arba Lietu
voje. Tačiau apie 120-150 
mylių nuo Sydnėjaus į 
Australijos šiaurės vakarus, 
yra didžiulis prisodintas 
pušų miškas, kuriame sezo
no metu auga tikros lietu
viškos rudmėsės, kurių mū
sų tautiečiai važiuoja gry
bauti iš Sydnėjaus, bei kitų 
artimesnių miestų. Sezono 
metu čia galima susitikti 
nemažai lietuvių su pintinė
mis pririnktų rudų grybų. 
Australai šių grybų nevalgo 
ir skaito juos nuodingais, 
tačiau mūsų šeimininkėms 
juos gerai pervirus ir dar 
skaniau užmarinavus, ska
nesnių grybų, tur būt tik 
Lietuvoj galėtum rasti (apie 
Ameriką ir Kanadą taip ir 
nepasiteiravau ten būda
mas, ar ten auga grybai ar 
ne?) Australai ir ungurius 
skaito vandens gyvatėmis 
ir nevalgo, kai europiečiams 
ir mums, rūkyti unguriai, 
kurių čia sugauti galima la
bai daug, ir čia yra skanės
tas.

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠA1TIS 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.

M laiškai Dirvai
AR MUMS REIKIA 
SPAUDOS CENZŪROS?

“Dirvoje” tilpo B. Kulvie
čio laiškas “Kaip buvo ir ko 
nereikia”. B. Kulvietis gerai 
žino aplinkybes, apie ku
rias jis rašo.

Pranciškonų žurnale “Ai
dai”, redakcijos pakviestas, 
akiratininkas Algirdas Ti
tus Antanaitis (Alga) prie 
savo recenzinio bandymo pri 
kergė užgaulių posakių apie 
a.a. J. Bačiūną, įsprausda
mas ‘Santaros-Šviesos’ glo
bėjo nuvertinimą į rašytojo 
M. Katiliškio lūpas. B. Kul
vietis tuo pasipiktino ir pa
reiškė gana santūrų protes
tą.

Dabar Algirdas Titus An
tanaitis (Alga), plačiame sa
vo išsiteisinime ‘Dirvoje’, 
kaip išmanydamas bara B. 
Kulvietį, bet nepajėgia nu
neigti B. Kulviečio iškeltų 
priekaištų. Algirdas Titus 
Antanaitis(Alga) siūlo savo 
tų faktų interpretaciją. Ta
čiau faktas lieka faktu: pa
gal Algirdo Titaus Antanai
čio (Algos) versiją, M. Kati
liškis grubiai kirto ‘Santa
ros - Šviesos’ globėjui J. Ba- 
čiūnui į veidą posakiu “ne
toks esi, žmogeli, apie 
kokius aš galiu romanus ra
šyti!” Žinodami žinomo rašy
tojo taktiškumą, netikime 
tokia Algirdo Titaus Anta
naičio (Algos) “improvizaci
ja”. Savo išsiteisinime Al
girdas Titus Antanaitis (Al
ga) neįrodė, kad tikrai taip

NENUGALIMOJI...
trauks Arvidas Pelšė, Po
litbiuras taps beveik išimti-(Atkelta iš 1 psl.)

Amžiaus našta palaikys 
Brežnevą atokiau nuo tokios 

‘ sudievintai-faraoniškos po
zicijos. Jam teks pasitenkin
ti “pirmojo tarp lygiųjų” 
padėtimi, gal pasidžiaugti 
pastiprintomis ovacijomis, 
lengviau gaunamais ordi
nais... Tapti “absoliutu” Le
onido per senas.

Politbiuras sudarytas iš 
šešiolikos asmenų. Tai galin
giausias šalies organas. Jo 
galiai neprilygsta joks poli
tinis arba vyriausybinis or
ganas kitur, laisvame pa
saulyje arba socialistinių 
valstybių bloke. Politbiuro 
nariai jauniausieji trys, šie. 
Tai 56 metų amžiaus F. Ku- 
lakovas; to pat amžiaus V. 
Ščerbistkis, A. Šelepinas.
D. Kunaevas - 62. Po 60 
turi J. Andropovas ir V. 
Grišinas ir K. Mazurovas.

Kada dėl senatvės pasi-

Mūsų žinomo keliautojo 
Olego Truchano, tragiškai 
žuvusio kelionėje po negy
venamas Tasmanijos salos 
vietoves, gyvenimo ir jo ke
lionių knyga iš spaudos iš
eis šių metų pabaigoje. Ši 
knyga bus paįvairinta dau
gybe įdomių šio gamtos my
lėtojo padarytų nuotraukų 
ir ištraukų iš tilpusių jo ap- 
•rašymų australų spaudoje. 
Knygą leidžia jo draugai ir, 
atrodo, ji bus labai įdomi.

M. Katiliškis galinėjosi “Ta- 
bor Farmoje”.

Algirdo Titaus Antanai
čio (Algos) išsiteisinime yra 
ypatingai įdomus dalykas: 
jis pageidauja... spaudos 
cenzūros! Jis reikalauja, kad 
laiškai redakcijoms eitų pro 
tankų cenzūros koštuvą. Tai 
jau tikra nepaprastybė mū
sų redakcijų praktikoje! At
rodo, ‘Dirva’ vaizdžiai panei
gė tokį keistą reikalavimą, 
įdėjusi necenzūruotą Algir
do Titaus Antanaičio (Algos) 
laišką. Bravo! Nuomonė yra 
nuomonės turėtojo nuosa
vybė. Tai nebus asmens nuo
monė, jeigu ją dės redakci
ja apkarpytą, aplopytą. B. 
Kulviečio nuomonė, Algirdo 
Titaus Antanaičio (Algos) 
nuomonė - tai asmeniškos 
tų asmenų nuomonės. Jos 
atiteko viešumai cenzūros 
nekarpytos. Cenzūros žirk
lių mums tikrai nereikia. O 
dabar, nuomonių susikryžia
vime matyti, kad B. Kulvie
tis pasielgė drąsiai ir teisin
gai. Jo teiginiai oponento 
nesugriauti. Algirdo Titaus 
Antanaičio (Algos) išsiteisi- 
nimas gina nepateisinamą 
savo išsišokimą. Kas netin
gite, palyginkite jų laiškus 
ir sudarykite savo nuomonę, 
kuri, esu tikras, be cenzūros 
žirklių pasirodys ‘Dirvoje’.

V. R-ys

Gerb. Redaktoriau,

Dirvos redakciniame 
straipsnyje š.m. gegužės 10 

nai didrusių ir baltarusių. 
Pelšė yra latvis. Jis tapo 
politine retenybe. Mat įsto
jo kompartijon 1915 metais! 
Šios atrakcijos palaikomas, 
jis pasidarė partine relikvi
ja. Bet amžius ir senėji
mas dirba prieš jį. Antra 
vertus, jis nepavojinga var
žovams partinė relikvija.

Užsienis, aišku, norėtų 
žinoti, kas bus L, Brežne
vo įpėdinis? Tuo tarpu L. 
Brežnevo sostas nėra abso
liutaus valdovo sostas. Ten
ka galvoti, kad ir vėl, tam 
tikrą laiką, Politbiuro vado
vybė bus kolektyvinė. Pri
simintinas N. Chruščevas ir 
jo palyda. Toks pat buvo L. 
Brežnevo atėjimas su savo 
palyda. Keista, kad užsienio 
korespondentai ima jau da
bar minėti Grigorijų Roma
novą, kuris yra galingas par
tinis bosas Leningrade. Ta 
čiau komunistinio tvarky-' 
mosi praktika rodo, kad vei
kėjas iš periferijos negali 
užvaldyti Kremliaus. Pen
kiasdešimt režimo išsilaiky
mo metų atnešė keturius vai 
dovus, kaip juos vadina vo
kiškasis "Der Spiegei” -- 
“nekarūnuotus carus”: V.I. 
Uljanovas (Leninas), J. Džiu 
gašvilli (Stalinas), N. Chruš
čiovas ir L. Brežnevas. Kas 
Penktasis?

Nenugalimoji ‘kontrrevo- 
liucija”, senatvė, daugelį 
stumia iš Politbiuro ir pas
laptingam penktajam ren
čia sostą.

dieną “Saugumiečio kliedė
jimai kamerinės muzikos 
ženkle” mano dėmesį pa
traukė sakinys: “Gimtajame 
krašte” kvarteto dalyvis 
Jurgis Fledžinskas skundžia 
si... policininku, kuris, esą 
“vidurnakčio valandą pro 
duris įsigriovė” į jo viešbu
čio numerį.

Kiekvienam pažįstančiam 
amerikinį gyvenimą, toks 
sakinys patraukia dėmesį. 
Šis sakinys buvo atspaus
tas ‘Gimtajame krašte’ ba
landžio 18 d. Viliaus Baltrė- 
no kelionių reportaže ‘Ame
rikoje tarp dangoraižių ir 
žmonių”. Pilnas sakinys yra 
toks: Tai va, būsime ir mes 
nukentėję... Krizė yra krizė. 
Kažkuriam viešbutyje, kaž
kurią vidurnakčio valandą 
pro duris įsigriovė policinin
kas:

- Malonėxite pritildyti te
levizorių.

Nei Vilius Baltrėnas, nei 
jo apklaustasis Jurgis Fle
džinskas nepavadino miesto 
ir viešbučio, kur buvo 
toks “policininko įsigriovi- 
mas”.

Tur būt reportažo auto
riai nežinojo, kad Ameri
koje policija neturi teisės 
“griautis” pro duris į bet 
kurią patalpą. Policinin
kas privalo turėti tokiam 
veiksmui leidimą “warrant” 
gauti nustatytas tam tikras 
būdas. Toks leidimas įeiti 
į patalpą remiamas pave
dimu padaryti kratą, areš
tuoti, sugauti nusikaltėlį. 
Policija, tenka pakartoti, ne
turi teisės “įsigriauti” pro 
duris.

Šiuo atveju padėtis visiš
kai neįmanoma, turint gal
voje viešbučio struktūrą: 
“įsigriovęs” policininkas tu
rėjo eiti pro viešbučio 
lobby, koridoriais, etc. Taip 
toli “griautis” ir vis neprisi
minti privalomo rekvizito: 
turėti leidimą (warrant)!

Bolševikinis “reportažas” 
yra ištisinis melas, pikty
binis žmeižtas. Jūsų redak
cinio pavadinimas labai ge
ras, tikslus ir teisingas.

O. Merkevičius

MECHANICAL—DRAFTSMAN 
MINIMUM OF THREE TO FOUR 

YEARS EXPER1ENCE
FABRICATION LAYOUT 

MINIMUM OF 4 YEARS 
EXPERIENCE

Rate $4.56 per hour plūs incentive 
Excellent personna! and family 

benefits. Some overtime 
Apply in person to: Industriaį 

Relation Mgr. Deparlment 
THE BLACK CLAtVSON 

COMPANY
605 CLARK ST. 

M1DDELTOVVN, OHIO 45042
An Equnl Opportunity Employer 

(40-431

WANTED AT ONCE
FOR A MF.TAL WORK PLANT 

1ST OLASS
DIE SETTERS

Experienced DIF. SETTER, for small 
Punch Presses 

also
FOREMAN

Experienced to take charge of small 
Punch Press Department, Asseinbly 

line, Projection welders, etc. 
Steady day shift. Paid (ringes

Call 216-633-8680 
(after 5 p. m. 216-867-7729) 

(40-42'

WANTED AT ONCE
IST CLASS SKILLED

ALL AROUND MACHINISTS
Mu»t have job shop expericene & be 
able to net up work from blue prints 
& close tolerance.

For all shlfts
To Relocate to Baton Rouge La. 

lf you are not accurate, fast A 
dependnble. don't waste your time or 
ours. $7.50 per hour. Hospitalization, 
steady work for qualified men. paid 
holidays & vacation. Ask for Mr. Cop 
504-654-8261. (40-46)
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25 METAI
Žvilgerėję į praeitį mato

me, kad partiškumo ir susi- 
grupavimo dvasia buvo la
bai ryški ne tik nepriklau
somoje Lietuvoje, bet ir 
Amerikos lietuvių visuome
ninio gyvenimo veikloje. Be 
abejo jis nėra išnykęs ir 
šiandien. Išskyrus pažan
giuosius, politiniai ir ideolo- bas pradėtas 1949 m. ge- 
giniai Amerikos lietuvių su- gūžės pabaigoje. Pamažu na- 
sigrupavimai nemėgo piasi- rįų skaičius augo. Daugiau- 
vadinti partijomis. Dažniau- šia naujų narių susilaukta 
šiai pasivadindavo sąjungo
mis, draugijomis, klubais, 
federacijomis, susivieniji
mais ir panašiai. Todėl 1949 
m. gegužės mėn. 22 d. New 
Yorke įvykęs Seimas, kuria
me dalyvavo šių vidurio sro
vės organizacijų atstovai: 
Amerikos Lietuvių Tautini- 
kų Centro, Lietuvai Vaduo
ti S-gos ir Lietuvių Misijos, 
po gyvų diskusijų ir svars
tymų, amžinos atminties 
adv. A. Olio pasiūlymu iš tri
jų Organizacijų sutarė suda
ryti vieną tvirtą tautinės 
minties žmones apjungian
čią organizaciją, kuriai var
das buvo parinktas Ameri
kos Lietuvių Tautinė Sąjun
ga. Vadinasi, S-gos gimimo 
data yra 1949 m. gegužės 
mėn. 22 d., kuri šiais me
tais švenčia savo 25 metų 
veiklos sukaktį. Seimo daly
vių buvo aiškus nusistaty
mas, kad naujai sudarytą or
ganizaciją pavadinti ne ko
kia ‘partija’, o sąjunga.

Kaip steigiamajame seime 
buvo nutarta, taip ir dabar 
yra, kad Amerikos Lietuvių 
Tautinė S-ga yra Amerikos 
lietuvių organizuotos tauti
nės srovės išraiška, jungtis, 
jos idėjų, nuotaikų bei dar
bų reiškėją ir atstovė. 
Atseit, pagal esamas sąly
gas rūpinasi Lietuvos ne
priklausomybės atstatymu, 
lietuvybės palaikymu, kul
tūrinių vertybių ugdymu ir 
jų puoselėjimu.

Be abejo, kad prieš 25 me
tus Tautinės S-gos steigimui 
ir susiorganizavimui lemia
mos įtakos turėjo čia gimę 
ir vyresnės kartos ateivių 
atstovai, kaip A. Olis, J. 
Bačiūnas, dr. St. Biežis, adv. 
A. Lapinskas, K. Karpius, 
A.S. Trečiokas, dr. A. Rudo
kas, J. Kazanauskas, V. Ab- 
raitis ir visa eilė kitų veikė
ju-

Šioje vietoje reikia trum
pai paminėti, kad viena iš 
seniausių organizacijų buvo 
Amerikos Lietuvių Tauti
ninkų Centras, kuris savo 
veiklą pradėjo maždaug 20 
amžiaus pradžioje. Tai yra 
tęsinys lietuvių tautiečių- 
tautininkų veiklos Ameri
koje. Tautininkų Centras ap
jungė tuos veikėjus, kurie 
1927-1928 m. išsiskyrė iš 
Tautinės Sandaros dėl 1926 
m. gruodžio m. 17 d, įvykio 
Lietuvoje.

Gi Lietuvai Vaduoti S-ga 
ir Lietuvių Misija abi buvo 
įkurtos maždaug apie 1942- 
1943 m. Šių organizacijų 
tikslas taip pat buvo dėti vi
sas pastangas atstatyti Lie
tuvos nepriklausomybę. Po 
Tautinės S-gos įsteigimo di
desnėse lietuvių kolonijose, 
kur tik veikė virš paminėtų 
trijų organizacijų skyriai 
pradėjo persiorganizuoti į 
Tautinės S-gos skyrius. Ly-

giagrečiai steigėsi ir nauji 
skyriai.

Kada Chicagos skyrius 
Tautinės S-gos vardu pra
dėjo veiklą iš esamų bylose 
užrašų bei protokolų tikslios 
datos nustatyti nepavyko. Iš 
paduotų pareiškimų matyti, 
kad persiorganizavimo dar-

1950 m. pradžioje, kaip nau
jieji tautinės minties atei
viai pradėjo apsigyventi 
Chicagoje ir jos apylinkėse. 
Skyrius per tuos 25 metus 
narių skaičiumi žymiai pa
augėjo. Šiuo metu priskai- 
toma netoli 300 narių. Sky
riaus veikla gyva. Į kokią tik 
visuomeninę organizaciją 
žvilgterėsi visur rasi besi
darbuojančius tautinės sro
vės atstovus. Reikia paste
bėti, kad perdidelis narių 
išsisklaidymas po įvairias 
visuomenines organizacijas 
turi neigiamos reikšmės ir 
pačiam skyriui.

Bet žiūrint iš kitos pusės, 
kad tų visuomeninių organi
zacijų, kaip Alfos, Balto, 
Lietuvių Fondo dirbamas 
darbas taip pat yra svarbus 
ir remtinas. Juk tos organi
zacijos visokiais būdais sten
giasi padėti savo kraštui 
laisvę atgauti arba savo bro
liui į vargą patekusiam su
šelpti ir pan.

Per tuos 25 metus Chica
gos skyrius yra daug viso
kių darbų atlikęs, kurie bu
vo ir yra naudingi Lietuvos 
laisvės bylai ginti bei lietu
vybei palaikyti.

Skyrius turi nemažą skai
čių jaunų narių, kurie atė
jo iš KorpbNeo-Lithuania ir 
jie pavaduos jau pavargu
sias rankas. Tokiu būdu sky
riaus veikla ilgesniam laikui 
yra užtikrinta. Šiais metais 
Altos Chicagos skyriaus su
ruoštą Vasario 16 d. minėji

Sunku nesustoti ir nesusi
mąstyti, kai nuskamba vaka
riniai varpai ir, leidžiantis iš 
dangaus kiiauto artėjančios 
nakties tylai, prieš tavo 
akis atsiskleidžia ramus ir 
estetiškai harmoningas ar
chitektūrinis ansamblis.

Eini toliau. Ir matai drau
ge su tavo sieloj atgyjančiu 
gimtosios žemės peizažu -- 
Rūpintojėlis. Sėdi jis ir lau
kia. Laukia tavęs.

Jis toks tau artimas ir pa
žįstamas!... Ir tu kartoji lyg 
savo ir drauge lyg Mykolai
čio - Putino žodžius: Ir ko 
gi tu, Dievuli mano, mūsų 
godų išsapnuotas prie bė
gančio kelio rūpestėliu ry
mai?...

Čia jis ne vienas. Eini ar
čiau, ir tave pasitinka žo
džiai. žodžiai, savo prasmės 
gelmėmis atskleidžią pagrin
dinius žmogiškosios egzis
tencijos momentus, sujungią 
tave ir tavo tautą, žemę ir 
dangų ir kylą į nepasiekia
mas aukštumas.

Stovi ir skaitai. Ne, tu gir-

mą labai gyvai ir įspūdingai 
pravedė jaunieji skyriaus 
nariai. Tą minėjimą visa 
spauda gražiai įvertino.

Laikotarpyje tų 25 metų 
daug darbščių ir taurių sky
riaus narių ir buvusių jos 
pirmininkų kaip dr. St.' Bie- 
žis, J. Šiaučiūnas, A. Janu- 
kaitis, Pr. Gudas ir kiti ne 
grįžtamai iškeliavo į Anapilį. 
Ramybė jiems. Šiuo metu 
skyrius savo veikla kreipia 
į kultūrinę pusę.

Malonu, kad šiais metais 
Tautinei S-gai švenčiant 25 
metų veiklos sukaktį į ją įsi
jungia ir Chicagos skyrius. 
Ta proga dabartinė skyriaus 
valdyba, kurią sudaro p. Bu
čas, Šimulis, Valiukėnienė, 
Linkevičienė ir Kremeris 
balandžio 27 d. Lietuvių Tau 
tiniuose namuose suruošė 
šaunų balių su įdomia meni
ne programa, kurią atliko 
solistė Šalnienė ir Vilutie- 
nė. Per eilę metų mielos 
skyriaus ponios visuomet po 
susirinkimų, prie kavos puo
duko, skaniai pavaišina. Lin
kėtina, kad ir ateityje sky
riaus nariai su tokiu pat 
nuoširdumu ir draugiškumu 
savybėje santykiautų.

J. Jurevičius

ALTS-gos Chicagos skyriaus 1974 metų valdyba. Sėdi 
iš kairės: parengimų vadovė E. Valiukėnienė, pirminin
kas P. Bučas, sekretorė V. Linkevičienė. Stovi vicepirm. 
K. Šimulis ir ižd. O. Kremeris.

di. Tau kalba tas, kuris mirė 
už tėvynę: Redde quod de- 
bes -- Grąžink tai, ką esi sko
lingas... Skolingas savo tau
tai, kuri tave pagimdė, ir 
savo žemei, kuri tave užau
gino.

Ir mąstai. Atsiskleidžia 
mirties aukos prasmė. Lais
vė arba mirtis. Ir tau tai sa
ko Patrick Henry nemirš
tančiais žodžiais: Give me li- 
berty, or give me death. 
Laisvė neįkainojama. Gyve
na tas, kuris miršta dėl jos. 
Tik jis, tik jis yra laisvas...

Ir toliau - Jakštas. Tu jį 
matai palinkusį ir sukauptu 
veidu. Ir girdi, kai jis sa
ko: Dieve, Lietuvą gink! Už
miršti viską. Negirdi ir ne
matai kregžde pro šalį šau
dančių automobilių ir eini to
liau. Lipi cementiniais laip
tais ir atsidarai sunkias ąžuo 
lines bažnyčios duris.

Tu jau viduje. Sustoji ir 
pakeli akis. Žiūri... Nėra 
čia skubančių į viršų gotinių 
linijų, į aukštumas kelian
čių ir tavo sielą. Tačiau jau
ti - dvelkia ramybė, sklin
danti iš horizontalių ir apva
lių, tarsi trokštančių tobu
lybės formų: piliorių, langų, 
lubų... Ramybė, kurią tu pa
justum prie Vilniaus kated
ros drauge su šv. Kazimie
ru ir su šv. Pranciškum, le
sinančiu aplink jį skraidan
čius balandžius, jo meilėje 
gamtai.

0 paskui, išėjęs iš baž
nyčios, pažiūri į klebonijos, 
mokyklos ir salės siluetus. 
Jie tylūs. Tačiau tu girdi. 
Girdi savo dvasia visa at- 
bundant rytą. Mokiniai - 
berniukai ir mergaitės - ir 
jų mokytojos seselės kazi- 
mierietės eina pro tavo akis. 
Matai ir jų visų veidus: vie
ni pavasariškai jauni, kiti 
ramūs ir susikaupę.

Pro tavo akis praeina ir 
daugelis šeštadienių. Ir tu 
išgirsti čia gimtąjį žodį. Tai 
lituanistinė mokykla. Joje -- 
toli nuo tėvynės -- atsisklei
džia Nemunas ir Neris. Iš
girsti Baltijos jūros ošimą 
ir matai susimąsčiusius pilia
kalnius, iš kurių kyla nenu
tylanti lietuvių tautos sie
los melodija. Ir tu su poetu 
L. Andriekum kartoji:

Aš esu tik liepsnelė mažytė 
Atplevenus pas jus iš toli... 
Nebandykit manęs užgesyti 
Nepažįstamų žemių kely.

Leidžiasi saulė. Ir tu 
matai - jis. Nutviekstas rau
donuojančių spindulių stovi 
jis prie vėliavos stiebo, iški
lusio bažnyčios ir mokyklos 
fone. Tai - klebonas kun. J. 
Angelaitis... O vėliava, leng
vai plazdėdama ir plevenda
ma, skuba žemyn, ir jo ran
kos ją pasitinka.

Žiūri į jį ir mąstai... Ir ge
rai atsimeni: dar neseniai 
čia, kur dabar vakaro sute
mose skęsta gražus ir 
drauge didingas architektū
rinis ansamblis, nieko nebu
vo. Nieko, tik prie žemės 
prisiglaudęs medinis ir vos 
gyvas barakas.

Mąstai ir negali tikėti, kad 
visa tai - bažnyčia ir iš jos 
harmoningai išeinanti klebo
nija, mokykla, salė... išaugo 
drauge su šiuo Vėliavinin
ku -- klebonu kun. J. Ange
laičiu, šįmet švenčiančiu 40 
metų kunigystės jubiliejų. 
Išaugo jo rūpesčiu ir tarsi jo 
godų išsapnuota.

Ir jau eini. Tačiau, ir toli 
būdamas, dar vis matai tą 
gražų ir didingą architektū
ros ansamblį. Praeina pro 
akis ir architektai St. Rudo
kas ir E. Kernauskas, daili
ninkas K. Varnelis, skulpto-

Kun. J. Angelaitis, N. Pagalbos šv. Mergelės bažny
čios klebonas, kurio 40 metų kunigystės sukaktis bus 
paminėta š.m. gegužės 26 d. iškilmingom pamaldom ir 
4 v.p.p. parapijos salėje banketu.

riai Vyt. Raulinaitis ir R. 
Mozoliauskas. Ir pagaliau 
- ilga ir toli nusitęsusi para
pijiečių procesija. Tačiau jų 
visų prieky matai tos proce
sijos vadovą, jos vėliavinin
ką kun. J. Angelaitį. Ir, ro
dos, girdi jo žodžius, pasaky
tus prieš 40 metų: Parodyk,

man, Viešpatie, savo kelius 
ir vesk mane savo takais.

Drauge su tais psalmės 
žodžiais kartoji ir tu: Palai
mink, Aukščiausias, tolimes
nius sukaktuvininko kelio 
žingsnius ir jo dienas nu
šviesk giedra šviesa.

Fashion Career
Likę To Own A Dress Shop? 

All Name Brand Ladies Wear
FACTORY FRESH LATEST STYLE

YOUR CUSTOMERS

Save Up To 50%
COMPLETE INVENTČRY

BEAUTIFUL REDW00D FIXTURES
COMPLETE TRAINING PROGRAMS

VISIT OUS STORES
TALK TO OUR 0WNERS

Very High Earnings 
Investment — $12,500.

OTHER CHOICE AREAS AVAILABLE 
Call collect Mr. Todd 904-396-1707 

Or Write:
HY-STYLE SHOPPE

P. O. Box 26009 
Jacksonville, Florida 32218

(41-48)

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

WE PA Y HIGHĖST RATES:
7%% — 4 Certificates (Min. $10,000)

Certificates (Min. $1,000.00)

F.S.I.I.C., Vfathinglon, D.C. Equal Opportunity Undor

gįaint 
Amtlioiiy 
parings

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

Ooon Mon.,9-8; Tu«»., Thur,., fri,, 9-5; Sat.,9-1; Clotad W«d.

J

GENERAL FACTORY OPENINGS

Immediate openings for e.yperienced Industrial Power Sevving 
Machine Operators, and experienced Custom Spray Painter 
and other general factory openings.
We offer a competitive benefit program and salary, plūs 
incentive program. Apply in person —

DIV. of BRUNSWICK CORP.
1-75 and Jimson Rd. Cincinnati, Ohio 45215

p An Equal Qpportunity Employer
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LB East Chicagos apyl. pirm. P. Indreika dėkoja Motinos Dienos programos 
atlikėjams. Iš kairės: P. Indreika, A. Giedraitis, R. Domarkaitė, A. Giedraitienė 
ir Z. Motiejus. K. Pociaus nuotrauka

PREZ. A. SMETONOS MINĖJIME WASHINGTONE

PAGERBTOS MOTINOS EAST CHICAGOJE
Mūsų kolonijoje yra nu

sistovėjęs paprotys, kad Mo
tinų ir Baisiojo birželio pri
siminimą, organizuoja LB 
apylinkės valdyba, o Lietu
vos nepriklausomybės pa
skelbimo -- ALTos skyrius.

Motinų pagerbimas įvyko 
š.m. gegužės 12 d., šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijos 
salėje. Minėjimas pradė
tas pamaldomis, kurias atlai
kė salezietis kun. Anta

Didžiausias kailių 
pasirinkimas
pas vienintelį 
lietuvį kailininkq 
Chicagoje įk||
NORMANĄ SS 
BURŠTEINA iŠ

Tel. 263-5826
(Įstaigos) ir įJuiUgį
677-8489 (buto) /|/nK

185 North Wabash Avenue 2nd Flbor
Chicągo, III. 60601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

nas Sabaliauskas ir pasakė 
tai dienai tinkantį pamokslą. 
Po pamaldų visi persikėlė į 
parapijos salę išklausyti pa
skaitos ir meninės dalies.

Salėje, minėjimą atidarė 
apyl. pirmininkas Petras 
Indreika, atsistojimo minute 
pagerbdamas mirusias ir žu
vusias motinas. Maldą su
kalbėjo kun. Povilas Jakule- 
vičius. Platesnį žodį apie mo
tinos reikšmę tarė prelegen

tas Zigmas Moliejus.
Z. Moliejus klausytojus 

nukėlė į praeitį, nušviesda
mas aplinkybes ir sąlygas, 
kuriose lietuvė motina gyve
no ir augino savo vaikus. 
Lietuvės motinos pasiauko
jimu ir ištverme išaugo tau
tos pranašai, savanoriai - 
kūrėjai, nepagailėję paauko
ti gyvybę už tėvynės lais
vę. Lietuvė motina paauko
jo savo sūnus ir dukteris, 
ginant Lietuvos laisvę nuo 
rusiškų komunistų, Lietuvė 
motina iškentėjo Sibiro 
tremtį ir koncentracijos sto
vyklas už meilę tikėjimui 
ir savo tėvynei. Ir šian
dien lietuvė motina kovoja 
su bedievišku komunistu ir 
skiepija savo vaikuose tikė
jimo ir tėvynės meilę.

Ryškus pavyzdys yra Ro
mo Kalantos atiduota gyvy
bės auka, reikalaujant Lie
tuvai laisvės. Romo mestą 
šūkį pasekė tūkstančiai lie
tuvių jaunuolių ir išėjo į gat
ves reikalaudami Lietuvai 
laisvės ir nepriklausomybės. 
Nors jaunuolių žygis buvo 
okupanto žiauriomis prie
monėmis nuslopintas, o jų 
šimtai suimti ir uždaryti į 
kalėjimus, bet tas parodo, 
kad tauta yra gyva ir nepa
siduoda komunizmo užma
čioms.

Prelegentas nulenkė savo 
galvą ne tik prieš žilagalves 
seneles, bet ir jaunąsias mo
tinas, ant kurių silpnų pe
nčių gula tolimesnis lietuvy
bės išlaikymas.

Paskaita visų susirinku
siųjų buvo šiltai priimta.

Tolimesnėje programos 
dalyje Rasa Domarkaitė 
vaizdžiai paskaitė Nelės 
Mazalaitės ‘Motina’. Ta pro
ga, pirm. P. Indreika apdo
vanojo lietuvio ženkleliu.

Solistė Alvina Giedrai
tienė padainavo tris dai
nas, akompanuojant muzikui 
A. Giedraičiui. Susirinku
siems gausiai plojant, mažoji 
Petraičių Teresėlė solistei 
įteikė rožių puokštę.

Baigiant minėjimą, pirm. 
P. Indreika palinkėjo visoms 
mamytėms sveikatos, ryžto 
ir ištvermės auginant ma
žuosius ir skiepijant juose 
Lietuvos meilę. 
Tolimesnė pobūvio dalis 
vyko žemutinėse patalpose, 
kur mamytės ir visi daly
viai, valdybos rūpesčiu, bu
vo pavaišinti, o Vaičeliūnų 
Jonukas nuotaikingai pagro
jo akordeonu.

Minėjimas buvo jaukus ir 
gerai pravestas.

PETRO INDREIKOS 
ATŽYMĖJIMAS

Petras Indreika, dipl. eko
nomistas, dirbęs plieno fab
rike, dabar jau pensininkas, 
yra veiklus visuomenininkas 
ir plunksnos žmogus. Šiuo 
metu yra LB vietos apylin
kės pirmininkas ir ilgametis 
ALT skyr. sekretorius. 
Įvairiomis progomis yra pa-

Lietuvos atstovo, J. 
Rajecko, žodis pasaky
tas atidarant Lietuvos 
Respublikos Prezidento 
Antano Smetonos minė
jimą Washingtone, 1974 
V.19 d.

Lietuvių tautos istorijoje 
reikšmingiausias momentas 
yra Lietuvos valstybės Ne
priklausomybės atstatymas. 
Tai buvo labai svarbus mū
sų tautos laimėjimas. Su gi
lia pagarba ir susikaupimu 
mes prisimename žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės. Mes 
gerbiame tuos, kurie dirbo 
dėl Lietuvos Nepriklauso
mybės atgavimo ir Lietuvos 
valstybės pažangos bei ge
rovės. Mes ypatingai su pa
garba prisimename Lietu
vos valstybės Prezidentus 
- Antaną SMETONĄ, Alek
sandrą STULGINSKĮ ir Dr. 
Kazį GRINIŲ. Jie yra mūsų 
valstybingumo simboliai.

Šiemet minime 100 me
tų sukaktį nuo Lietuvos 
valstybės pirmoj ir pasku
tiniojo Prezidento, Antano 
Smetonoj, gimimo ir 30 me
tų sukaktį nuo jo mirties. 
Tas didelis Lietuvos mylė
tojas yra vertas ypatingos 
pagarbos. Prof. kun. Stasys 
Yla jį apibūdino sekan
čiais žodžiais: “Smetona iš
siskyrė iš pasaulietinės in
teligentijos, praėjusios sve
timus rusiškus universite
tus. Jis lietuviškoj veikloj 
ieškojo gilesnės vagos ir 
glaudesnio ryšio su Lietuvoj 
brendusia kunigų karta, la
biau sutapusia su liaudimi. 
Jis darėsi tautinių vienybi- 
ninku, pradėjusiu savo misi
ją pas varpininkus, paskui 
sukūrusiu viltininkus, paga
liau atsiskyrusiu nuo jų ir 
pradėjusiu vairininkų -- bū
simų tautininkų kryptį”.

Antano Smetonos vaid
muo ypač išryškėjo jam ta
pus Lietuvos Respublikos 
Prezidentu.

Man teko garbė sutikti 
Prezidentą A. Smetoną jam 
atvykus į Jungtines Ameri
kos Valstybes. Čia, 1941 m. 
balandžio 18 d., jis vizitavo 
Valstybės Sekretorių Sum- 
ner Welles, ir tą pačią die
ną jis buvo priimtas priva
čioje audiencijoje JAV Pre
zidento Franklin D. Roose- 
velto.

Vėliau, apsigyvenęs JAV- 
se Prezidentas A. Smetona 
rūpinosi Lietuvos valsty
bės ir tautos reikalais ir 
stengėsi, sąlygų galimybė
je, veikti Lietuvos bylos la
bui. Deja, tragiška mirtis 
nutraukė jo gyvybės siūlą.

Prisimenu velionį Lietu
vos valstybės Prezidentą, 
Antaną Smetoną, su labai gi
lia pagarba.

Paskutinį kartą turėjau 
garbės jam pareikšti pagar
bą 1962 m. vasario 9 d., už
dedamas Lietuvos Diploma- 

rašęs keliolika laiškų Lietu
vos klausimais ne tik į vie
tinius, bet ir į didžiuosius 
Chicagos dienraščius (Sun 
Times ir kt.).
Illinois lietuvių gydyyto- 

jų S-ga paskyrė 1000 dol., 
atžymėti autorius, rašan
čius apie Lietuvą amerikie
čių didžiojoje spaudoje.

Sudarytoji komisija, su
rinkusi medžiagą, tarpe kitų 
atžymėtinų asmenų, apdova
nojo 50 dol. premija ir Pet
rą Indreiką.

Mūsų maža kolonija di
džiuojasi turėdama savo tar
pe tokį asmenį, kuris patrau
kė dėmesį minėtos komisi
jos. Sveikindami Petrą Ind
reiką, linkime ir toliau akty
viai dalyvauti visuomeninia
me gyvenime ir nepadėti nu
šveistos plunksnos, kad ne
pradėtų rūdyti. Nepailsk ir 
toliau kovok už mūsų tėvy
nės Lietuvos teises.

A. Juodvalkis 

tinės Tarnybos vardu vaini
ką prie jo kapo Clevelande.

Antano Smetonos gyveni
mo ir veiklos kelias gražiai 
apibūdintas kun. Prano Garš 
vos, MIC., žodžiais, kuriais 
ir baigiu savo mintis apie ve
lionį: “Tauta ėjo savo keliu, 
jos didžiųjų vadų vedama, 
ji pasiekė laimėjimų per tokį 
trumpą laikotarpį, kad mes 
dar ir nūnai galime jais di
džiuotis. Prie didžiųjų laimė
jimų visu savo gyvenimu, 
kartu su kitais mūsų valsty

ARTĖJANT BIRŽELIO SUKAKČIAI
JAV LB Krašto Valdyba 

ir Amerikos Lietuvių Jau
nimo Sąjunga Tragiškojo 
Birželio sukakčių proga laiš
kais kontaktuoja visus JAV 
Senato ir Atstovų Rūmų’ 
narius. Siekiama išgauti jų 
pareiškimus smerkiančius 
Lietuvos okupaciją ir parė
mimą senatoriaus Carl T. 
Curtis (Senate Concurrent 
Res. Nr. 80) ir kongr. Ed- 
ward J. Derwinski (House 
Conc. Res. Nr. 394) įneštų 
rezoliucijų. Minėtos rezoliu
cijos įpareigoja AJV-bes 
Europos Saugumo Konfe
rencijoje nepripažinti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos in
korporavimo į Sovietų Są
jungą.

Iš patirties yra žinoma, 
kad JAV Kongreso nariai 
didesnį dėmesį skiria savo 
valstijų gyventojų pageida
vimams. Neabejojama, kad 
jei šalia LB ir AL J S kreipi
mosi Kongreso narius pa
sieks jų valstijoje gyvenan
čių lietuvių laiškai, parama 
Lietuvos klausimui bus su
teikta. JAV LB Krašto Val
dyba todėl maloniai kreipia
si į lietuvius sutikti talkinti 
kontaktuojant savo valstijos 
Senato ir Atstovų Rūmų 
narius.

Tautiečiai, sutinką para
šyti savo senatoriams ir 
kongresmanams laiškus, yra 
prašomi pranešti savo pa
vardę ir adresą JAV LB 

MAINTENANCE MEN 
BOILER OPERATORS 

AND

GENERAL FACTORY 
HELP WANTED

Excellent Wages and Fringes. 
APPLY 8 TO 10 A. M. and 2 TO 4 P. M. 

616-842-4000
EAGLE OTTAWA LEATHER CO.

200 N. BEECH TREE St. 
GRAND HAVEN, MICH.

An Equal Opportunity Employer
These is a Strike at the place at which employment is offered. 
The employment offered is in place of employees involved in 

the Strike.
(41-44)

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN
or

IST CLASS SKILLED
<LL AROUND SĖT UP MEN

Bored with the šame old thing?
Thinking of living in a small community away from the hustle and 
bustle of city life?
A fast growing division of a major automobile replacement parts manu* 
facturer is seeking experienced meta) turning machinists and aet-up 
people for a new machining operation.
We have good benefits and will relocate you. 
Write or contact the Personnel Manager at

THE AUTOMOTIVE CONTROLS CORP.
DIVISION OF THE ECHLIN MANUFACTURING COMPANY 

725 McKinley Avė., Litchfield, II. 62056
(217) 324-2161"

An Equal Opportunity Employer
(38*42)

OHIO EMPLOYER HAS IMMEDIATE NEĖDS FOR
EXPERIENCED

MOULD—MOLD MAKERS 
MACHINISTS 

MACHINE SĖT UP MEN 
AND 

GLASS BLOWERS 
GLASS CUTTERS

GATHERS
PRESSERS
BIT BOYS

Union vvages and steady employment for experienced workers. 
Apply Call or write to: Personnel Mgr. 
INTERPACE TIFFIN GLASS CO.

P. O. Box 667, Tiffin, Ohio 44883 
Call 419-447-5315 between 8:30 to 12 noon & 1 to 5 P.M.

An Equa) Opportunity Employer 
(40-42)

bės didžiaisiais vyrais yra 
nuoliausiai darbavęsis A. 
Smetona. Prezidentas A. 
Smetona, kaip tik yra tarp 
tų didvyrių, kurių mes iš sa
vo istorijos išbraukti negali
me. Reikėtų iŠ jų pasimoky
ti tos aukos dvasios, tėvy
nės meilės ir savo gyvenimo 
atidavimo nūdienei kovai už 
laisvę, kaip jie yra tai ati
davę Lietuvos Nepriklauso
mybės atgavimui ir valsty
binio gyvenimo kūrybai”.

Krašto Valdybai, rašant Li- 
Krašto Valdybai, rašant:

Lithuanian - American 
Community inc., 708 Custis 
Road, Glenside, Pa. 19038.

Sutikusiems talkinti, LB 
Krašto Valdyba prisius pa
vyzdinį laišką, kurį rašan
tysis galės perrašyti ar per- 
reidaguoti prieš išsiunčiant 
Kongreso nariui.

A J V LB Visuomeninių 
Reikalų Taryba

W0MAN
For general light housekeep- 
ing. 2 days per week. No small 
children. University Heights 

Area.
Call Mrs. Siegel after 6 p. m.

216-381-4986
(40-41'

WANTED AT ONCE 
IST CLA3S SKILLED 

TOOL and DIE MAKER
MACHINIST

Only experienced individual need ap
ply. Mušt be familiar with operation 
of Bridgeport, lathe and all other 
standard machine shop tools. Should 
be capabfe of designing and building 
equipment for plant ūse. Mušt be 
able to work 2nd shift 3:30 to 12 
without supervision. Will be respon- 
sible for maintenance of plant ma 
chinery and will be under the direc- 
tion of the Engineering Supervisor. 
Fringe benefits available. Apply in 
person or call

Custom ' Trim Products, Inc. 
4911 GRANT AVĖ. 

CLEVELAND, OHIO 44125 
216-441-4800 

______________________________ (38-40)

WANTED AT ONCE 
SURFACE GRINDER HAND 

Mušt be experienced in tool room 
work. High hourly rate. Paid hospi- 
talization, profit sharing and many 
Other benefits. Days.

MACHINE TOOLING INC. 
7507 EXCHANGE ST. 
CLEVELAND. OHIO 

(CANAL 1NDUSTRIAL PARK1 
(36-42)
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Audronės Simonaitytės 
dainos vakaras

WANTED EXPER1ENCED 
AUTOMATIC SCREW MACHINE 

TURRET LATHE 
SĖT UP MEN & OPERATORS 

Mušt be able to sėt up woik from 
blue prints & close tolerance. Steady 
work. days.

MODERN SCREW PRODUCTS CO. 
2307 N. 9th 

St. Louis, Mo.
314-23 f-7337

(38-44)

STEEL PLATE
FABRICATORS

Experienced as combination fil- 
ter and /or steel plate fabricator. 
Mušt know how to read blue- 
prints and be able to perform 
some velding. Close tolerance 
work. Wage based on experi- 
ence. Contact Mr. Stan Chap- 
man at

314-739-6682

Audronė Simonaitytė, at
kilusi į Chicagą, tuojau 
suskato mokintis anglų kal
bą ir tęsti muzikos ir dai
navimo studijas. Įkandin ji 
įsijungė į lietuviškuosius 
dainos vienetus, kaip cho
ristė, o vėlėliau ir kaip di
rigentų asistentė bei diri
gentė. Pagaliau ji išėjo į lie
tuviškų renginių estradas, 
kaip solistė, sopranas ir 
kartkartėmis sava daina 
džiugino klausytojus.

Šį pavasarį Audronė Si
monaitytė baigė Roosevelt 
universiteto, Chicago Muci- 
cal College, (Bachelor of mu- 
sic education - chorai 
laipsniu). Gegužės 15 d. va
karą , josios mokykla suren
gė dainų rečitalį, kurio pro
gramą darniai atliko gradu- 
antė Audronė, pianu lydima

Dail. Anastazijos Tamošaitienės austas kilimas 
‘Žilvino svajonė", kuris iškabintas drauge su kitais 27 jos 

kūriniais kilimų parodoje Goethe Institute Ottaiva, 
35 O’Connor St. Paroda bus atidaryta iki gegužės 31 d. 
Parodą globoja LB Ottauos apylinkė ir Kanados vyriau
sybė.

KŪRYBA IR MOKSLAS
Pagerbė komp. Aleksandrą Aleksį

Richard Boldrey. Rečitalio 
metu aidėjo kompozitorių 
(Vivaldi, Lully, Beethoven, 
Verdi, Faure, Poulenc, W. 
Watts ir Glinkos) kūrinių, 
pastoralių, operų arijų ir 
įvairių žanrų dainų melodi
jos.

Koncerto salė, talpinanti 
apie keturis šimtus, buvo 
perpildyta. Neišteko kėdžių, 
nors greitomis iš užkulisio 
buvo išnešti į salę visi kė
džių rezervai... Mokyklos 
personalas sakėsi nežinąs, 
kad kada nors būtų buvęs 
panašiai gausus dalyviais šią 
mokyklą baigusio-ios rečita
lis. Koncerto dalyviai turė
jo malonų vakarą, klausyda
mi Audronės dainavimo ir 
drauge gėrėdamiesi jos sėk
mė ir dideliu atsidėjimu dai
nai ir jos menui. Plojimai

Sol. A. Simonaitytė 
sutiko į sceną gracingai įžen
gusią solistę ir lydėjo kiek
vieną jos dainą. Keliais at
vejais dainų protarpiuose 
salės patarnautojai išžygia
vo į sceną, nešini glėbius gy
vų gėlių puokščių ir jas įtei
kė dainininkei, josios gerbė
jų ir prietelių, kolegų var
du. Programą baigus ir pub
likai šaukiant bisą, Audronė 
padainavo lietuvių liaudies 
dainą - “Lietuti^ lynoja”... 
sukeldama dar didesnę ploji
mų ir padėkos audrą.

(mv)

CUSTOM FOOD
TANKS, INC.

2501 ADIE RD.
MARYLAND HTS., MO. 63043 

(40-42)

Š.m. sausio mėn. sukako 
50 metų kai muzikas A. 
Aleksis atvyko į Waterbu- 
ry ir 50 metų kai eina vargo
nininko pareigs šv. Juozapo 
lietuvių parapijos bažnyčio
je Waterbury, Conn.

Todėl parapijos klebono 
kunigo Jurgio Vilčiausko 
iniciatyva buvo sudarytas 
platus įvairių organizacijų 
komitetas ir š.m. gegužės 
mėn. 5 d. parapijos salėje 
įvyko kuklus, bet prasmin
gas paminėjimas šios taip 
svarbios prof. A. Aleksio su
kakties.

Štai keletas žinių iš mielo 
sukaktuvininko biografijos 
ir veiklos. Aleksandras Alek
sis (Aleksandravičius) gimė 
1886 m. spalio 10 d. Pėdiškių 
kaime, Krosnos valsčiuje. 
Vos 8 m. amžiaus liko naš
laitis - mirė abu tėvai. 
Pasiėmė jį globoti vyr. bro
lis kunigas .prelatas Vincas 
Aleksandravičius, kuris ta
da buvo klebonu Lomžoje, 
Lenkijoje. Čia paaugės ir 
pasirengęs įstojo į Varšuvos 
konservatoriją, kurią baigė 
1913 m. ir gavo muzikos mo
kytojo diplomą.

Jau Varšuvoje būdamas 
A. Aleksis nesitenkino vien 
muzikos studijomis, aktyviai 
įsijungė į lietuvių studentų 
kultūrinę veiklą, dalyvavo 
Konstantino Čiurlionio suor
ganizuotame chore, kurio 
vadovavimą vėliau perėmė 
A. Aleksis. Šiame chore da
lyvavo vėliau iškilę mūsų 
žymūs muzikai - Šimkus, 
Bendorius, Štarka ir kiti.

1931 m. baigęs konserva
toriją atvyko į JAV, apsisto
jo Chicagoje pas pusbrolį 
kunigą dr. A. Staniukyną ir 
pradėjo vargonininko darbą. 
Vėliau persikėlė į Brookly- 
ną N.Y., iš čia į Springfield, 
III, o iš čia 1924 m. pradžioje 
į Waterbury, Conn. Šv 
Juoazapo parapiją vargoni
ninko pareigoms, kur iki šios 
dienos, t.y. 50 m. gyvena 
ir dirba.

Tai tokios būtų sausos bio
grafinės žinios, bet tik tiek 
pasakyti apie A. Aleksį bū
tų netikslu. Prof. A. Alek
sio veikla JAV yra plati ir 
šakota. Tuo metu, kada jis 
atvyko Amerikon, trūko lie
tuvių šviesuomenės, kas ga
lėtų organizuoti ir vadovau
ti šiame krašte esančiai gau
siai lietuvių imigrantų šei
mai. Taip pat jis jautė di
delį trūkumą lietuvių cho
rams gaidų, todėl jis jas ra
šė, kūrė ir iki šiol yra sukū
ręs virš šimto atskirų kūri
nių, kuriuos chorai mielai 
dainavo ir dainuoja. Jo su
kurta operetė ‘Į Tėvynę’ su Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

Dailininko Petrikonio parodoje Chicagoje dalis svečių su dailininku parodos 
atidarymo metu. Iš kairės: dail. Ant. Petrikonis, dr. Dargis, T. Blinstrubas, inž. A- 
Vengris ir dr. J. šalna. Paroda tęsis iki birželio mėn. 22 d.

Komp. A. Aleksis 

dideliu pasisekimu buvo vai
dinama daugelyje lietuvių 
kolonijų. Jo sukurtas ir 
Amerikos Lietuvių Vyčių 
Himnas.

Trūko ir organizacijų va
dovų. Ir čia visur matome 
A. Aleksį. Jis vyčių organi
zacijoje, kurios šiandien yra 
garbės pirmininku, Katalik- 
kų Federacijoje vadovaujan
tis asmuo, jis Balfo Water- 
burio skyriaus organizato
rius, pirmininkas, dabar - 
Balfo direktorius; jis Ameri

DIRVOS NOVELES
1974 M. KONKURSAS

Rankraščius įteikti iki
1974 m. birželio 15 d<

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti datą; 1974 metų 
birželio 15 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voku, kuriame užlipinamas raštelis ąu 
autoriaus tikrąja pavarde/ adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 500 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę. be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

NEPREMIJUOT1EJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis 'sąlygomis.

JURY KOMISIJA paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

kos Lietuvių Tarybos Wa- 
terburio skyriaus organiza
torius, ilgametis pirminin
kas, dabar garbės pirminin
kas bei Alto Direktorius. 
Jis nuoširdus ir Lietuvių 
Bendruomenės rėmėjas bei 
Lietuvių Fondo narys.

A. Aleksis buvo vienas iš 
pirmųjų, kuris atėjo talkon 
po antro pasaulinio karo at
vykstančiai naujai lietuvių 
imigrantų kartai. Jis juos 
suprato, su jais tuoj rado 
bendrą kaŲią, traukė juos į 
bendrą lietuvišką kultūrinį 
darbą, aktyviai iki šios die
nos visur dalyvauja, talki
ninkauja. Todėl į jo pagerbi
mo paminėjimą aktyviai įsi
jungė ne tik senieji, bet ir 
naujieji ateiviai ir gausiai 
dalyvavo.

Tenka pastebėti, kad A. 
Aleksio veiklą lietuvių imi
grantų tarpe Amerikoje 
aukštai įvertino Nepriklau
somos Lietuvos Vyriausybė 
ir 1938 m. vasario 16 apdo
vanojo jį Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino or-

(Nukelta į 6 psl.)
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DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
ANTANAS GRINIUS

PLŪDURIUOJANTIEJI VERŠIAI

APTARTOS DETALĖS 
LIETUVIŠKO KAMBARIO

6

Lietuvių Kambario Way- 
ne Statė Universitete Komi
tetas posėdžiavęs gegužės 4 
d. šv. Antano parapijos sa
lėje aptarė kai kurias kam
bario projekto svarbesnes 
detales, piniginius ir kitus 
reikalus. Nors projektas 
įvertinimo komisijos ir pri
imtas, bet komitetas turi tei
sę daryti pakeitimus ir įvai
rius pritaikymus.

Kambario vienoje sienoje 
bus pavaizduota istorinė 
Lietuva. Antroji siena turės 
dvi dalis. Vienoje bus vaiz
duojama Nepriklausoma Lie 
tuva po 1918 m., o kitoje -- 
ką lietuvių tauta davė JAV. 
Trečioje sienoje, kurioje yra 
rašomoji lenta, viršuje bus 
žymesnių lietuvių portre
tai: rašytojų, menininkų, 
mokslininkų ir politikų. Sie-

A. ALEKSIS...
(Atkelta iš 5 psl.)

Tai tik dalelė prof. 
Aleksio darbų čia suminė
ta Viską suminėti reikėtų 
gal tris kartus tiek vietos.

Nors šiandien A. Aleksis 
jau 87 metų, sveikata šlu
buoja, bet vis dar judrus, 
greitas, žvalus, tiesus. Nie
kad nematysi jo sulinkusio, 
rankas kišenėse belaikančio. 
Vieton lazdos dažnai skrybė
lę rankoje nešinas ankstų 
rytą apie 6 vai. bėga apie 
1 mylią kelio į bažnyčią. 
Žiemą - vasarą, lyja ar snin
ga, šalta ar karšta, visada 
pėsčias, vis greitas.

Ir šios garbingos sukak
ties proga Waterburio lietu
viai iš širdies linki mielam 
sukaktuvininkui, didžiam 
patrijotui, kovotojui už ken
čiančios Nemuno šalies lais
vę nepavargti ir nelenkti pe
čių po metų naštos sunku
mu. (mk)

A.

nos nišoje bus įrengta 
pėd. pločio spinta su dide
liais stiklais, lentynomis ir 
užrakinamomis durimis. 
Spintos apačioje bus įreng
ti įvairiems daikams sudė
ti stalčiai. Kėdės bus apmuš
tos gražiu lietuviško rašto 
audiniu. Stalai -- lietuviško 
stiliaus ąžuolinėmis kojomis, 
o grindys išklotos raštuotų 
plytelių mozaika. Puošme
nų tarpe turėsime Lietu
vos Vytį ir Lietuvos vėliavą. 
Svarbiausias ir aktualiau
sias reikalas tai pinigai. Nu
tarta suredaguoti ir multi
plikuoti anglų kalboje raš
tą ir jį išsiuntinėti angliš
kai kalbantiems. Neaplenk
tos bus ir didžiosios pram- 
nės įmonės. Rinkti papuo
šalus ir juos pardavinėti 
festivalyje ir jų pinigus per
duoti kambario įrengimui. 
Bus suruoštas ir dovanų 
paskirstymas. t

Iš komiteto pasitraukė du 
aktyvus nariai: pinigų telki
mo komisijos pirmininkas 
Vytautas Rauckis ir dail. 
Birutė Rauckienė. Jie kam
bario įrengimui aukojo 500 
dol. ir yra garbės rėmėjai. 
Taip pat aukojo 500 dol. ir 
Danutė ir Leonas Petroniai, 
kurie irgi yra garbės rėmė
jai.

Birželio 6 d. yra Wayne 
universiteto rektoriaus pri
ėmimas atstovų visų tauty
bių, kurios pasirinko ir pasi
ryžo įrengti universiteto pa
talpose kambarius. Visi ko
mitetai siunčia po tris at
stovus. Lietuvių komitetas 
išrinko šiuos asmenis: Jur
gį Mikailą, Stefaniją Kaune- 
lienę ir Vacį Urboną. Išrink
ti ir du kandidatai: R. Bi- 
laitienė ir Jurgis Baublys.

Ar gali veršis plūduriuo
ti, nepaskęsti vandeny ir 
tvarto srutose?

Į tą keistą, kabalistišką 
klausimą stengiasi atsaky
ti Kapsuke (buv. Mariam- 
polėje) įvykęs respublikinis 
meninių sovietinių agitato
rių konkursas. Konkurso

ninkai Elžbieta Paurazienė, 
Jaunutis Gilvydis, Saulius 
Kaunelis, iždininkas ir l.e.p. 
sekretorius lietuvių kalba 
Pranas Polteraitis, sekreto
rės anglų kalba Vilija Bau- 
kytė, Stefa Brizgytė, atsto
vai etninių grupių komitete 
Bernardas Brizgys, Vytau
tas Musteikis, Saulius Kau
nelis, atstovas jaunimo rei
kalams Jonas Marcišauskas 
ir valdybos narys Antanas 
Sukauskas.

Birželio trėmimų minėji
mas, kurį organizuoja Pa- 
baltiečių Komitetas įvyks 
birželio 16 d. 12 vai. (sek
madienį) Kultūriniame Cent 
re. Pagrindiniu kalbėtoju 
bus kongr. Robert J. Hu- 
ber. Meninėje dalyje pasi
rodys estai, latviai ir lietu
viai. Lietuvių turėsime so
listę Danutę Petronienę.

***

Birželio 15-16 d. Chicago
je įvyks JAV LB Tarybos 
II-ji sesija. Detroitiečius LB 
Taryboje atstovauja: dr. 
Adolfas Damušis, Vytautas 
Kutkus, Algis Rugienius, 
Robertas Selenis ir Jonas 
Urbonas. Michigano Apy
gardą - Vytautas Petrulis.

Nauji Lietuvių Fondo na
riai su 100 dolerių įnašu: 
Anelė Ramonaitė ir a.a. An
tano Vaškelio atminimui 
įnašą įmokėjo žmona An
gelė.

dalyviai suvažiavo pasidalin
ti agitaciniais “įgūdžiais”, 
savo mokėjimu pliekti buiti
nes negeroves, traukti per 
dantį nesuskubančius žengti 
koja kojon su lenktyniavi
mo varžybomis. Kas iškovos 
geriausios agitbrigados var
dą, tas gaus kompartinio 
oficiozo, dienraščio ‘Tiesa’, 
prizą.

Suvažiavo daug varžovų, 
kurie sovietuose minta iš ki
tų piliečių kandžiojimo, prie- 
vaizdavimo, raginimo spar
čiau dirbti. Tokios grupės 
neva satyros, neva tarpu
savio įskundimo, vadinamos 
agitbirgadomis. Kada pašai
pa aptraukiama vaidybos 
vystyklais, tokia grupė vadi
nama “meninė agitbirgada”.

Tai, nelyginant “Antras 
kaimas” sovietiniuose savi
tarpio prievaizdavimo šur
muliuose! Skirtumas gi toks: 
Chicagoje ‘antrakaimiečiai’ 
šaiposi iš Vliko ir... viskas! 
Padarinių toks ‘humoras’ 
neturi. Gal koks prisiekęs 
‘vlikininkas’, nusispiovęs, iš 
salės išslinks. Sovietinėje 
tikrovėję ‘meninė agitbriga- 
da’ pajėgia kolūkio pirminin
ką išversti iš sosto, įmonės 
direktorių sutraiškyti.

Mums įdomu, kokią me
džiagą konkurso teisėjams 
parvežė į Kapsuką suvažia-

vusios agitbrigados?
Tai tikra, sutirštinta ga

mybinių negalavimų kolekci
ja. Sovietinio ūkininkavimo 
nesugebėjimo sukurta kon
kursinė medžiaga praėjo 
pro teisėjų akis ir ausis. Per 
Algimanto Čižausko repor
tažą (“Laikas ir įvykiai”, 
Nr. 5) dalykas pasiekė pla
čią auditoriją, net užsienius.

Štai, kolūkio tvarto sru
tose skęsta veršiukai. Ką da
ryti? Kolūkio vadovybė pro
jektuoja išauginti veršiuką- 
amfibiją. Toks veršiukas ga
li strikinėti po pievą, galėtų 
ir plūduriuoti srutų baloj.

Štai statybinis trestas pa- - 
statė mokyklai pastatą. Bet 
užmiršo įrengti veiksmingą 
šildymą. Kilo projektas: mo

kyklos pastatą paversti mil
žinišku šaldytuvu.

Prieš konkurso teisėjus il
ga grandine ėjo “ydingas vi
suomenės elementas”. Tai 
girtuokliai, ilgaliežuviai, il
garankiai, vagys-sandėlinin- 
kai, neištikimos žmonos, 
amoralūs vyrai...

Argi ir moralės pažeidi
mai talpa politinės ar gamy
binės satyros temose? Taip, 
atsako konkurso rengėjai. 
Iš to pavojingo grūdo komu
nizmo statybos laukai užže
lia piktžolėmis. Kas vagia 
iš piliečio, vogs iš-kolekty
vo. Kas neištikimas sutuok
tiniui, nebus ištikimas ko
lektyvui!

Varžybose užpulta dar 
viena, nauja, smerkiamųjų 
kategorija. Tai “atlaidieji” 
tai viršininkai ir viršininkė
liai, kurie, blogą darbą pa
stebėję, neskundžia “nedo 
relių”, netraukia jų atasako- 
mybėn. Čia paminėtinos te
mos: pažintys, protekcijos, 
giminiavimasis, bendra čer- 
ka, bendras kyšys.

Smerkė ir per dantį 
traukė tuos, kas ‘nepilietiš- 
kai’ žiūri į darbą ir nuola
tos jį keičia. Minėjo Šiaulių 
fabriko “Elnias” batus. Apie 
“Raudonojo Spalio” ‘neko
kybiškai’ pagamintą ava
lynę.

Labai dažnai vardu nuro
dinėjo, koks fabrikas, kuris 
kolūkis, įmonė figūruoja šai
pos pristatyme. “Savo pro
grama jie daug kam privirė 
košės”, patenkintai pastebi 
agitacinio leidinio korespon
dentas.

Dvi ilgas dienas vyko 
Kapsuke meninių agitbriga- 
dų konkursas. Minios žmo
nių “produktyviai” sunaudo
jo keturiasdešimt aštuonias 
valandas, aptardami veršiu- 
ko-amfibijos (galinčio sruto
se plūduriuoti) problemą, so
vietinės technikos galimy
bes tokią amfibiją sukurti.

Mums, pripratusiems ga
mybą vertinti privačios ini
ciatyvos išradingumu, tas 
Kapsuko konkursas atrodo 
cirkine klounada. (zž)

DLOC valdyba įvykusia
me posėdyje gegužės 7 d. šv. 
Antano parapijos kavinėje 
pasiskirstė pareigomis: pir
mininkas advokatas Rimas 
Sakis-Sukauskas, vicepirmi-

SUKŪRĖ LIETUVIŠKĄ 
ŠEIMĄ

/upei for Avino/
■and lcan association *

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus. 

Automatinė, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★

Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 
naujoms statyboms, priestatams ir . 

remontui.
★

Už reguliarius taupymo indėlius 
mokama 51/4%

Už terminuotus taupymo pažymėjimus 
mokama

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $20.000.

Balandžio 20 d. šv. Antano 
bažnyčioje klebonas Kazi
mieras Simaitis sutuokė Vi
dą Reklytę su Linu Juška. 
Į bažnyčią juos palydėjo 5 
poros gražiai apsirengusių
jų pomergių - pojaunių. 
Vestuvių puota, kurią suruo
šė jaunųjų tėvai, Emilija 
ir Edvardas Rėkliai ir Elena 
ir Alfonsas Juškos buvo la
bai linksma ir smagi. Daly
vavo 450 svečių. Vestuvių 
puotą pravedė ir su jaunų
jų gyvenimu ir veikla supa
žindino Leonas Matveka. 
Jam talkininkavo Jonas Rat- 
nikas. Sveikino jūrų skautų 
vardu Jurgis Baublys ir jū
rų skautų budžių Algirdas 
Pesys. Mok. Jūratė Pečiū
rienė jaunuosius sveikino li
tuanistinės mokyklos var
du.

Tenka pažymėti, kad abu 
jaunieji turi geras tarnybas 
ir gyvenimui pilnai pasi
ruošę.

storas

i

Pirkite mieste kasdien 
nuo 10 iki 6 vai. vak. 
Skyriuose iki 9:30 vai. vak.
Mes duodame ir keičiame 
Eagle Stamps

may co

MAY BALTASIS 
IŠPARDAVIMAS

Išduodami kelionių čekiai, orderiai, priimami mokes
čių įmokėjimai, elektros, dujų ir telefono sąskaitos, 

parduodami JAV bonai.
★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

798 Easf 185 Street, Cleveland. Ohio *44119 
67-12 Superior Avenue, Cleveland, 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, 
14406 Cedar Rd., University Hts.,

★

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE OPERATORS 

Needed to complete recent expansion 
program. Positions available for day 
and aflernoon shifts.

NFW PI ANT
MODERN EQU1PMENT 
MIST CONTROL 
UNIFORMS
PROF1T SHARING 
INCENTIVE PROGRAM 
LIFE INSURANCE 
HEALTH INSURANCE 
WAGE SCALE FROM $5.20 
PER HR. TO $6.80 PER IIR. 
Excellenl workinR condiliona 

Apply ai
LINCOLN PARK SCREW 

PRODUCTS 
13201 Hancock Dr.. Taylor, Mi. 

313-287-3810
(40-42)

Paciflc Mills* Fortrel sintetines ir 
medvilnes paklodės nereikia prasyti

Viengubo dydžio, reg. 4.49 3.57
Ohio 
Ohio 
Ohio

44103 
44112 
44121

DARBO VALANDOS
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:30 iki 
4:00 • Penktadienį 9:30 iki 6:00 • šeštadienį 
9:30 iki 2:30 • Pirmadienį uždaryta. • Pagrin

dinė įstaiga E. 185 St. atidaryta iki 2:30.

ELECTRICIANS
Fully qualified journeyman to 
inspect, repair, install and wire 
AC and DC apparatus, devices, 
circuits, of any voltase for plant 
maintenance.
High hourly rate, rotating shift. 
Many fringe benefits.

Apply in person
UNITED STATĖS STEEL 

CENTRAL FURNACES 
2650 Broadway 
Lorraine, Ohio 

An Equal Opportunity Employer 
(36-45)

Pilno dydžio lygios arba pritaikytos, reg. 5.49 ......
Queen dydžio lygios arba pritaikytos, reg. 8.49 ......
Pagalviii užvalkalai ....3.69

”Step-by-Step” piešinys languotas pastelinių spalvų — mėlynos, rūžavos, 
geltonos, koordinuotom spalvom su pagalvių užvalkalais.
”Madrigal” piešinys. Laimingas mišinys laukinių gėlių su aukso, mėlyno ar 
ružavo atspalviais.
Lygių spalvų paklodės. Naudokite vienas ar derinkite su jūsų piešinių'pa
klodėmis. Geltonos ar mėlynos.

Paštu ar telefonu užsakymai priimami.. . Skambinkite 241-3070 Department
94 — Budget Domestics, visose krautuvėse.

' A.

B.

C.

4.57
7.57



DIRVA1974 m. gegužės 24 d.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Tautinės S-gos nariai 
kviečiami šį sekmadienį, ge
gužės 26 d., tuoj po lietuviš
kų pamaldų, 12 vai., daly
vauti drauge su ramovėnais 
padedant vainiką prie Prez. 
Antano Smetonos kapo 
Knolwood mauzoliejuje ir 

t papuošiant gėlėmis Sąjun
gos garbės nario Kazio Kur
piaus kapą tose pačiose ka
pinėse.

KAPŲ LANKYMO 
TVARKA

Clevelando Ramovėnai 
yra įvedę paprotį, kapų lan
kymo dieną aplankyti miru
sių skyriaus narių kapus.

Tą dieną mirusiųjų arti
mieji lanko kapines, gėlė
mis papuošia mirusiųjų ka
pus, prisimena maldoje.

LVS "Ramovės” Cleve
lando Skyriaus Valdyba 
skelbią mirusiųjų Ramovės 
narių minėjimo tvarką.

šeštadienį, gegužės 25 
dieną, 3 vai. p. p. renkama
si prie Naujos parapijos 
bažnyčios, iš ten vykstama 
į kapines, prie kiekvieno 
mirusiojo bus įsmeigta tau
tinė vėliavėlė.

Sekmadienį, gegužės 26 
d. tuojau po lietuviškų pa
maldų, vykstama į mauzo
liejų, prie prezidento A. 
Smetonos kapo, bus padė
tas vainikas, kartu su Tau
tinės Sąjungos Clevelando 
skyrium.

Pirmadienį, gegužės 27 
dieną, visi ramovėnai ren
kasi 8 vai. 30 min. prie šv. 
Jurgio bažnyčios, šv. Mišios 
9 vai.

Visi mirusieji bus prisi
minti- užgesinant kiekvieno 
mirusiojo ramovėno žvaku
tę.

Po to dalyvaujame bend
ruose pusryčiuose su Ame
rikos veteranais.

Visi ramovėnai ir miru
siųjų giminės kviečiami da
lyvauti.

LVS "Ramovė” 
Clevelando Sk. Valdyba

• Kun. J. Angelaičio, N. 
Pagalbos šv. Mergelės baž
nyčios klebono, 40 metų ku
nigystės sukaktis bus pa
minėta š. m. gegužės 26 d. 
iškilmingom pamaldom ir 4 
v. p. p. parapijos salėje ban
ketu, kuriame meninę pro

Jau vienuolikti metai Clevelande privačiai veikiančio 'Tėvynės Žiburėlių' dar
želio nariai. Vaikai renkasi kartą į savaitę ir kartu žaidžia, dirba darbelius, 
mokosi lietuviškų dainelių, eilėraštukų, klausosi pasakų. Šiuo metu yra 12 narių 
ir 8 šeimų. Darželis turi jau 25 ‘abiturientus’. Nuotraukoje iš kairės: Danius 
Šilgalis, Lilė Gelažytė, Aida Bublytė, Nida Gelažytė, Rima Žiedonytė. Antroje 
eilėje: Vytas Apanavičius, Kristina Kampe, Ina Šilgalytė, Diana Staniškytė, 
Julija Gelažytė, Linas Muliolis, Rama Bublytė. J. Garlos nuotrauka

DELLA E. IAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

936 East 185th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 53E777O

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

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licęnzijuoti 
direktoriai ir balzamuotoj a i. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

Motinos Dienos rengėjos ir programos atlikėjos. Iš kairės pirmoje eilėje: 
Grindenė, dr. M. Žilinskienė, pirm. O. Mikulskienė, N. Braziulienė, Langienė 
ir Karsokienė. J. Garlos nuotrauka

Clevelando šaulių suruoštame motinos dienos minėji
me šaulė Kazienė sveikina Sibiro tremtinį, neseniai atvy
kusį iš Lietuvos, J. Kreivėną. Kairėje stovi programą 
pravedusi šaulė J. Budrienė. J. Garlos nuotrauka

gramą atliks Čiurlionio an
samblio moterų choras. Pa
gerbimą rengia organizaci
jų atstovų komitetas. Mo
kestis į banketą vienam as
meniui 10 dol. Pakvietimus 
iš anksto galima užsisakyti 
pas K. žiedonį tel. 944-8979, 

S. Astrauską — 943-5948, 
J. Sadauską — 481-0693. 
Visi lietuviai maloniai kvie
čiami dalyvauti.

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

Motinos Dienos 
minėjimas

Karininko Juozapavičiaus 
šaulių kuopos moterų sekci
ja, vadovaujama š. O. Mi
kulskienės, praėjusi sekma
dienį suruošė Lietuvių Na
muose Motinos Dienos minė
jimą.

Įžanginį žodį tarė sekci
jos vadovė Š. O. Mikulskie
nė. Atsistojimu pagerbtos 
žuvusios ir nukankintos Lie
tuvoje ir Sibiro tremtyje 
lietuvės motinos.

Paskaitininke pakviesta 
Dr. M. Žilinskienė. Po 
paskaitos tarė trumpą žodį 
J. Budrienė ir pakvietė 
prie scenos minėjime daly
vavusias motinas ir visoms 
buvo įteikta po gėlę.

KUNIGO KIJAUSKO 
PASKAITA

Gegužės 25 d. 7 v.v. Liet. 
Namų apatinėje salėje kun. 
Kijausko paskaita. Po pas1 
kaitos smagi vakaronė su 
dainom ir kavute. Ateities 
klubas kviečia visą Cleve
lando visuomenę ypač jauni
mą. Auka 1 dol., o jaunimui 
veltui.

Brick, 2 family 5x5 with 
two large bedrooms and y2 
bath on third floor—2 car 
brick garage $44,500 East 
185 St. & Lake Shorę Blvd. 
area. Selling to settle Es- 
tate. Shown by appoint- 
ments; 2:30 to 5:00 p, m. 
Call 481-5502; 6:00 to 8:00 
p. m. Call 481-7565.

7 DIENOS
ČIKAGOJE...

(Atkelta iš 8 psl.) 
dėtą darbą: parašyti Lietu
vos istorijos tomą nuo Pir
mojo Lietuvos-Lenkijos pa
dalijimo iki Didžiojo karo. 
Prof. D. Fajnhaus gimė Vil
niuje 1920 m. 1928 m. baigė 
A. Mickevičiaus gimnaziją 
ir studijavo istoriją Vilniaus 
u-te. Ją baigė 1948 m. Vil
niuje. 1955 m. padarė istori
jos daktaratą Leningrade,

Tolimesnėje, šiek tiek pa
keistoje, programoje daly
vavo šv. Kazimiero lietuviš
kos mokyklos kanklių ir 
lumzdelių mažųjų orkestras, 
vadovaujamas š. O. Mikuls
kienės ir š. muz. Alf. Mi
kulskio su muz. Mikulskio 
paaiškinimais.

Solo dainavo š. Nora Bra
ziulienė, deklamavo š. G. 
Karsokienė ir pirmą kartą 
pasirodė šaulių moterų vok- 
kalinis trio: Nora Braziulie
nė, Lillian Čaplickienė ir Ge
novaitė Karsokienė, akom
panavo š. Gaila Klimaitė.

Minėjimas baigtas dai
na “Lietuva brangi”.

Po programos visi vaiši
nosi šaulių moterų paruoš
tais skanėstais.

Minėjimas praėjo geroje 
nuotaikoje. Dalyvavo per 
150 svečių.

PADĖKA

Š. m. gegužės mėn. 191 d. 
Naujosios parapijos bažny
čioje buvo iškilmingos pa
maldos už a. a. generolo P. 
Plechavičiaus vėlę. Buvau 
giliai sujaudinta, šiuo no
riu pareikšti nuoširdžią pa
dėką klebonui kun. J. Ange
laičiui, abiem kunigam lai
kiusiems šv. Mišias, kun. 
čyvui pasakiusiam gražų ir 
prasmingą pamokslą. Ypa
tinga padėka priklauso Ra- 
movėnų chorui ir jo meno 
vadovams Gen. Karsokienei 
ir Jul. Kazėnui. Pastarajam 
dėkoju už puikų pagiedoji- 
mą Beethoveno giesmės. 
Taip pat nuoširdžiai dėkoju 
parapijos chorui ir jo va
dovei muz. Reg. Brazaitie- 
nei.

Dėkoju visiems lietu
viams, pasimeldusiems už 
vėlę žmogaus, kurs visą sa
vo amžių buvo ištikimas ko
votojas už Lietuvos laisvę.

Irena Plechavičienė

• Superior Savings pra
neša, kad gegužės 25 d. 
įstaiga bus uždaryta, tad 
prašo visus įstaigų lanky
tojus bankines operacijas 
atlikti prieš gegužės 25 d.

• Perkant, ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Reaity, 31715 
Vine St., Willowick. Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

VANTED AT ONCE 
tST CLA3S SKILLED 

BULLARD REPAIRMAN 
FOR IST, 2ND and 3RD SHIFT 

Mušt be experienced in Bullard rr 
pair and .net-up and have own tool.n. 
Ekcellenl wat»es and benefita.

MILLER INDUSTRIAL PRODUCTS
229 FRANCIS ST 

JACKSON, MICH. 49201 
(38-41.

Nr. 41 — 7

1965 m., gavęs mokslinę 
stipendiją, studijas gilino 
Sorbonoje, Prancūzijoje, 
1974 m. -- Chicago Statė u- 
te. 1948-49 m. dėstė istori
ją Vilniaus u-te, 1960-69 m. 
docentas Lenkų Mokslų 
Akademijos Istorijos insti 
tute Varšuvoje, 1969 m. pra
dėjo profesoriauti Jeruzalės 
u-te, Izraelyje, šiuo metu 
profesorius, iki šiol parašęs 
apie 45 mokslo darbus, lie
čiančius Lietuvą ir jos 
kaimynus, yra apsistojęs 
Chicagoje, kur su Lietuvių 
Fondo vadovybe pasirašys 
sutartį. Jis puikiai moka 
lietuvių, rusų, lenkų, anglų 
ir eilę kitų kalbų. Jį Lie
tuvos istorijos tomui rašyti 
rekomendavo visi žinomi 
mūsų istorikai: dr. J. Puzi- 
nas, dr. V. Sruogienė, J. 
Jakštas, S. Sužiedėlis ir kiti.

• TRYS lietuviai iš lietu
viškojo Chicagos Brighton 
Parko, daugelio vadinami 
‘broliukais’ prieš 20 metų 
įsigijo prekybą Campbell ir 
44 gatvių kampe, ir iki šios 
dienos iš tos vietos nepaju
dėjo, nes prekyba yra viena 
iš gausiausiai lietuvių lan
komų tame rajone. Dvide
šimt metų prekybos sukak
tį Švenčią savininkai yra 
Kazys Brencius, Algis Čepė
nas ir Antanas Valavičius. 
Tai pavardės, kurios lie
tuvių spaudoje gal mažiau
siai minimos, Bet, jei patik- 
rintumėm Lietuvių Fondo, 
Chicagos Lietuvių operos, 
lietuvių jėzuitų, mūsų spor
tininkų išvykų į P. Ameri
ką, Asutraliją ir Europą 
ir eilę kitų fondų, rastume 
stambių aukotojų pavardes 
dažnai atžymėtas X ar Y. 
Tai vis mūsų ‘broliukų’ iš 
Brighton Parko aukos, ku
riomis jie niekad nenori gar
sintas, o tik tyliai atlikti 
tautinę bei krikščionišką pa
reigą su didleiu kaupu. Jū 
prekyboje per 10 metų Šalia 
Chicagos lietuviškųjų dien
raščių platinama ir Dirva, 
kurią Brighton Parke gyve
nantieji lietuviai ten nusi
perka. Sėkmingų ateities 
metų tiems trims geros šir
dies lietuviams prekybinin
kams: Kaziui Brenciui, Al
giui Čepėnui (su juo drauge 
karo metu atkeliavom nuo 
Varšuvos iki Kopenhagos) 
ir Antanui Valavičiui (neuž
mirštamam stovyklinių die
nų bičiuliui) bei jo žmonai.

Adv. V.E. Vienužis

• LIETUVIŲ teisininkų 
šeima padidėjo nauju nariu. 
Tai Vytas Edvardas Vie
nužis, Elgin, III. gyvenan
čių Janinos ir dr. Rimo 
Vienužių sūnus, kurs šiomis 
dienomis baigė teisės moks
lus ir išlaikė valstybinius eg
zaminus advokato praktika 
verstis. Jaunasis advokatas 
gimė 1948 m. Tuebingene, 
V. Vokietijoje. 1970 m. bai
gė sociologijos mokslus Wis- 
consino valst. universitete, 
po to ėjo teisės mokslus 
John Marshal teisių mokyk
loje, Chicagoje ir su garbės 
atžymėjimu ją baigė š.m. va
sario mėn. Išlaikęs valsty
binius egzaminus, priimtas 
dirbti Illinois valstijos pro
kuroro B. Charrey įstaigoje. 
Nors jaunasis advokatas dėl 
nuotolių negalėje lankyti 
lituanistinės mokyklos, bet 
gražiai kalba lietuviškai ir 
yra vedęs Nijolę Simanavi
čiūtę. Sėkmingų ateities me
tų profesinėje karjeroje.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PARAMA MŪSIj 
SPAUSTUVEI 
ATNAUJINTI

Naujai įsigytos rinkimo 
mašinos skolos išmokėjimui 
aukų atsiuntė :

• Inž Stasys Jokubaus- 
kas, Chicagoje, per Vilties 
d-jos pirm. K. Pocių įteikė 
naujos mašinos skolai su
mažinti $10.00.

• St. Butkaus šaulių kuo
pa Detroite per mūsų bend
radarbį A. Grinių atsiuntė 
$15.00.

• Edvardas Krištaponis, 
San Angelo, Texase $10.00.

• Detroitietis XY, prašęs 
pavardės neskelbti, atsiun
tė $10.00.

• Jonas Savickas, Chica
goje $5.00.

Visiems aukotojams, pri- 
sidėjusiems auka padėti 
mums išmokėti skolą už įsi
gytą naują rinkimo mašinė
lę nuoširdžiai dėkojame.

Mašinėlė su visais prie
dais mums kainavo 8,219.15 
dol. Iki šiam laikui Dirvos 
rėmėjai suaukojo 7,571.65 
dol. Dar lieka mokėti — 
647.50 dol. Būsime dėkin
gi skaitytojams, jei ir ne
didele auka padės mums šią 
skolą išmokėti. Ačiū.

• Toronto Tautinių šokių 
grupė "Atžalynas” gegužės 
11 d. Lietuvių Namuose tu
rėjo savo metinį paruoši- 
mą-balių. Meninę programą 
atliko sol. R. Strimaitis ir 
patys atžalyniečiai. Tai ga
na gausus vienetas. Pagal 
amžių tas vienetas yra pa
skirstytas į tris grupes: 
jaunučius, paauglius ir vy
resni uosius. Jie pašoko 12 
tautinių šokių. Ypatingai 
stebino jauniausieji, kurie 
taip rimtai ir su įsigyveni
mu įrodė, kad jie gali atlik
ti programą neblogiau už 
didžiuosius. Reikia pasi
džiaugti vadovų R. Sapijo- 
nienės, Alg. Baubino, D. 
Jurkšaitytės, E. Pakšto ir

Sudavijos lygumų dukrai, pavyz
dingai ūkininkei

A. A.
BARBORAI RUDVAL1ENE1 

mirus, jos dukras p. GRAŽINĄ MUS
TEIKIENĘ, p. RAMUTĘ KRIVIENĘ 
ir jų šeimas, sūnų p. GEDIMINĄ su 
šeima Lietuvoje bei kitas gimines nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Ona Kazys Bačauskai

A. %
BARBORAI RUDVALIENEI

mirus, jos dukrai RAMUTEI KRIVIENEI su šei
ma ir kitiems giminėms, bei artimiesiems giliau
sią užuojautą reiškiame.

Marija Valiukėnienė 
ir

Delija Valiukėnaitė

R. Stočkutės darbu, kurį jie 
įdėjo taip gražiai paruosda
mi šokėjus scenai. Tačiau 
šokiai be muzikos būtų ne 
šokiai. "Atžalynas” laimin
gas turėdamas D. Briškytę, 
V. šilininką, E. Lukošių ir 
A. Kaminską, kurie gražiai 
akordionu yra išmokę ap
valdyti tautinių šokių me- 
liodijas. šio paruošimo pro
gramą pranešinėjo Pranė 
Šarkutė. Vakaro parengimu 
rūpinosi tėvų komiteto pir
mininkas VI. Stabačinskas 
ir vieneto vadovas Vikt. Na
rušis. (p)

1 MALONIAI KVIEČIAME JUS DALYVAUTI

L.S.T. KORP! NEO-LITHUANIA

FINIS SEMESTRI-PIKNIKE, 
k kuris įvyks 1974 m. birželio 9 d., 12 vai.
* TAUTINIŲ NAMŲ SALĖJE,
* 3356 Glendale Bvld., Los Angeles, Calif.
* Būsite pavaišinti skaniais pietumis, gerais gėrimais 

grojant linksmai muzikai.
’ Valdyba

• DR. ROMUALDAS SA
KALAS šiemet baigė neu
rochirurgiją ir dabar yra iš
vykęs su šeima 2 mėn. į 
Europą.

Richmond Va. Universi
tetas išsiuntė dr. Romual
dą Sakalą į Škotiją, Švediją, 
Šveicariją ir Daniją pagilinti 
studijas neurochirurgijoje. 
Birželio mėn. pabaigoj Ro
mualdas dalyvaus Tarptau
tiniame neurochirurgų su
važiavime Švedijoje. Liepos 
mėn. Romualdas grįžta į 
Richmond, Va., kur jis pra
dės dirbti kaip Vyr. (Chief) 
Neurochirurgas Veteranų li
goninėje, o taip pat dėstys 
universitete, medicinos fa
kultete, asistento profeso
riaus pareigose.

Dr. Romualdas Sakalas 
baigė mediciną Clevelande -- 
Western Reserve. Atlikęs 
interną Richmond, Va. pasi
liko ten toliau tęsti studijas 
pasirinkdamas neurochirur
giją. Bet po 2-jų metų buvo 
pašauktas į kariuomenę ir 
buvo išsiųstas į Vietnamą 
kur jis dirbo kaip neuro
chirurgas DaNang ligoninė
je. Po metų grįžo į Ameriką 
ir dar vienus metus dirbo 
karių ligoninėje San Fran-

• Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos II-ji sesija įvyks 
š. m. birželio mėn. 15-16 die
nomis Sheraton-Ooak Brook 
Motor Hotel, 1401 West 22 
Street, Oak Brook, Ulinois.

Sesijos globėja — LB Vi
durio Vakarų Apygardos 
Valdyba — vadovaujama 
Romo Krono.

• Lietuvių Bendruomenės 
Connecticut Apygardos val
dybos pirmininku yra iš
rinktas Gintas žemaitaitis 
— 35 Esųuire Road, Nor- 
walk, Conn. 06851. Telef.: 
847-1779.

• Lietuvių Bendruomenės 
Septintąją Tarybą sudaro: 
42 rinkti Tarybos nariai, 9 
Apygardų pirmininkai ir 
10 — Krašto Valdybos na
riai.

cisco mieste. Atlikęs kariuo
menės prievolę, Romualdas 
grįžo atgal i Richmondą 
tęsti studijas, kurias šiemet 
sėkmingai baigė. Dr.' R. Sa
kalas ir žmona Danutė 
(buvusi Maurukaitė) abu yra 
neolituanai, augina dvi duk
reles Rimą ir Dainą.,

Jaunam daktarui linkime 
daug sėkmės.

P A D & K A
Kaip kasmet taip ir šie

met L.S.T. Korp! Neo-Li
thuania Vyr. Valdyba yra 
išsiuntinėjusi visiem korpo- 
tam pranešimus kviesdama 
į stovyklą ir prašydama au
kų Stovyklos ir Klestėjimo 
Fondui, dalis korporantų at
siliepė į mūsų prašymą ir 
prisiuntė aukų, kurios bu
vo paskelbtos anksčiau, o 
dabar atsiuntė šie kolegos:

Dr. Juozas Bartkus — 
$50.00, Vytautas Abraitis 
— $50.00, Vytautas Ag
linskas — $10.00. Aukoju
siems tariame nuoširdų 
ačiū. Laukiame ir iš kitų 
korporantų paramos.

Ta pačia proga primena
me, kad norintieji vykti į 
stovyklą, kuri įvyks nuo 
rugpiūčio 25 d. iki rugsėjo 
1 d. (jūroje) Holiday Inn, 
DAUPHIN ISLAND, Ala- 
bama, užsiregistruotų iki 
birželio mėn. 1 d. prisiun- 
čiant $75.00 užstato.

Visais stovyklos, o taip 
pat ir Naujosios Vilties 
žurnalo užsiprenumeravimo 
reikalais prašome kreiptis 
j Bronių Kasakaitį, 7150 
So. Spauding Avė., Chicago, 
III. 60629. Tel. 778-7707.

L.S.T. Korp! 
Neo- Lithuania 
Vyr. Valdyba

ASSEMBLERS
Excellent opportunity at brand new 
plant for the assembly of Mr. Coffee 
coffemakers. No experience needed. 
Apply in person oniy between 9:30 
a. m. to 12 noon.

NORTH AMERICAN
SYSTEMS, INC.

23750 MERCANT1LE 
BEACHWOOD, OHIO 44122 

(41-44)

WANTED EXPERIENCF.D
UPHOLSTERERS 

PAD-UP 
TRIMMERS 

WOOD MACHINE OPERATORS 
(Should be knowledgeable in sel up 
equip>nenl as well basic machines) 

FURNITURE REPAIRMAN 
with touch up experience 

Steady work.
Apply in person

BlANCO MFG. CO.
1449 South 39 
St. Louis, Mo.

(40-42)

VLADAS BUTINIS

• VIENAS smagiausių va
karų Chicagoje buvo gegu
žės 11 d. Tai vakaras, 
skirtas dramaturgo ir poeto 
Antano Gustaičio kūrybai. Į 
šią linksmo žodžio šventę, 
ruoštą Lietuvių Žurnalistų 
s-gos centro valdybos, iš Bos 
tono atvyko šventės centri
nė ašis -- Antanas Gustai
tis, o šalia jo į programą 
įsijungė rašyt. Aloyzas Ba
ronas -- dr. S. Aliūnas ir 
sol. Audronė Simonaitytė su 
amerikiete akompaniatore. 
Nors Chicagoje gegužės mė
nuo pašėlusiai perkrautas 
įvairiais renginiais, bet į 
A.Gustaičio kūrybos vakarą 
susirinko apie 400 asmenų. 
Vakarą linksmu žodžiu pra
dėjo LŽS cv pirm. kun. J. 
Vaišnys, programai vado
vauti pakviesdamas jauno
sios kartos atstovę E. Pakš- 
taitę. Rašyt. Al. Baronas, 
pristatydamas A. Gustaitį 
kaip asmenį ir aptardamas 
jo humoristinę poeziją bei 
prozą, iškėlė tris mūsų lai
kais egzistuojančias humoro 
sritis: laisvėje gyvenančių 
lietuvių humorą, sovietinėje 
Lietuvoje egzistuojantį ofi
cialųjį humorą ir neoficia
lųjį lietuvių tautos humorą, 
plačiai pasklidusį pavergtoje 
tėvynėje, patį naujausią ir 
įdomiausią, kurs pasireiš
kia eilėmis, feljetonais ir 
ypač anekdotais. To tauto
je egzistuojančio neoficia
laus humoro sovietinė val
džia bijo kaip revoliucinio 
nuodo. Iš negausios laisvė
je gyvenančių lietuvių rašy
tojų - humoristų šeimos A. 
Baronas iškėlė ir labai tei
giamai įvertino patį iškiliau
sią atstovą rašyt. Antaną 
Gustaitį. A. Gustaitis apie 
2 vai. užtrukusioje progra
moje pasirodė tris kartus: 
pirma paskaitė eilėraščius,

A. Petrikonio dailės paroda, Marąuette Meno galerijo
je, 3215 W. 63 Street, Chicagoje. Nuotraukoje: L. Petri- 
konienė (vidury) aiškinasi su Aldona ir Juozu Šulaičiais, 
kad jie galės pasiimti jų nupirktąjį paveikslą

Balfo direktorių suvažiavimo, įvykusio balandžio 27 d. Chicagoje, dalyviai. Suva
žiavime dalyvavo iš 33 balsavimo teisę turinčiųjų 32. Tai bene pirmas atsitikimas 
Balfo veikloje, kad toks didelis skaičius direktorių suvažiavime dalyvautų. Su
važiavime dalyvavo direktoriai iš: Chicagos, Dundee, Detroito, Philadelphijos, 
Clevelando ir Bostono. V. Noreikos nuotrauka

Kongresmano E. Derurinski pagerbime Chicagoje š.m. 
gegužės 4 d. atsidėkojant už talką Lietuvai laisvės 
kovoje, įteikiamas adresas. Nuotraukoje iš kairės: Kriau- 
čeliūnaitė, T. Blinstrubas - ALT vicepirmininkas, 
kongr. E. Deruinski ir A. Izokaitienė.

K. Pociaus nuotrauka 

biografijoje. Sakėsi esąs 
“žvairas”, žairai žiūrįs į gy
venimą ir todėl jo kūryboje 
refleksuojasi įvairiausi, kitų 
gal nepastebimi užkampiai. 
Aplamai vakaro tūris buvo 
toks platus ir įdomus, kad 
jis net pralenkė publikos 
viltis. A. Mackaus knygų 
leidimo fondo atstovai vieto
je platino paskutinę A. Gus
taičio satyrų knygą “Sau
lės šermenys” ir jų daug par 
davė. Pasibaigus vakarui ir 
svečiams susirinkus į kavinę 
kukliam pobūviui prie karš
to vyno, A. Gustaitis dar il
gai prakaitavo, kol užrašė 
savo autografus (kitiems net

, vėliau feljetoną, o po per
traukos ir sol. A. Simonai
tytės dainų dar ir linksmą 
savo autobiografiją. Visa 
lietuvių visuomenė žino, kad 
A. Gustaitis moka aktoriš
kai perduoti savo kūrinius. 
Tai reta stiprybė, kurios do
vaną mažai mūsų rašytojų 
teturi. Sparnuotos, į pašir
džius žnybiančios A. Gustai
čio eiliuotos satyros kūrybi
niai gal dar nei vieno išeivi
jos rašytojo nėra pralenk
tos. Todėl publika ypač 
džiaugėsi ne tik rašytojo kū
rybine galia, bet ir kūrinių 
perdavimu, nors, atvirai kal
bant, A. Gustaičio satyros 
gieda “reąuiem” mūsų išei- su prasmingais įrašais) ke- 
vijai. Bet tokia yra gyveni
miškoji tiesa. Regis, dar stip 
resnis ir publiką dar labiau 
šildęs A. Gustaitis buvo 
feljetone ir ypač savo auto-

liasdešimčiai jo gerbėjų, tik 
ką nusipirkusių knygą. O po 
to, linksmos nuotaikos pa
gautas, ne tik kad išbučiavo 
rengėjus, visą būrį ponių, 
bet dar paskaitė ir ilgesnę 
eiliuotą satyrą, kurią savo 
metu buvo pagyręs poetas 
H. Radauskas. Rengėjai 
džiaugiasi turėję garbės su
rengti tokią kūrybingai gy
vą ir linksmą šventę, o poe
tas A. Gustaitis sugrįžo į 
Bostoną taip pat didžiai pa
tenkintas. Mums belieka dė
koti Chicagos visuomenei, 
kuri A. Gustaitį taip šiltai 
sutiko ir dar šilčiau įverti
no jo kūrybą.

♦ MIRUS istorikui prof. Z. 
Ivinskiui, buvo sustojęs Lie
tuvių Fondo užsakytos Lie
tuvos istorijos rašymas. Bet 
šiomis dienomis Lietuvių 
Fondo taryba ir valdyba pa
tvirtino visų žinomųjų lietu
vių istorikų rekomenduo
tą prof. David Fajnhauz 
tęsti prof. Z. Ivinskio pra- 

(Nukelta į 7 psl.)
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