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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SUSPROGDINTA 
PORTUGALIJA

RIMAS DAI6ŪNAS
Iki pastarųjų dienų beveik 

kabaretinio tipo perversmo 
Portugalija buvo savotiškas 
kurjozas Pasaulio žemėlapy
je. Valstybė, neturinti pra
monės, geros ekonomikos, 
militarinių resursų, valdė 
savo tolimas afrikines kolo
nijas. Portugalija buvo ar
chaiško tipo kolonijinė vals
tybė.

Anais, ‘gerais laikais’, Bel
gija, Olandija, galingoji Bri
tanija, lanksčioji Prancūzija 
sėmė iš kolonijų neaprėpia
mo dydžio turtus. Ir dabar 
tais kolonijiniais ištekliais, 
investuotais į finansinius re
sursus - geležinkeliai, ban
kai, gyvenamieji kvartalai 
-- tie kraštai remia savo bui
tį. Jie laiku nusikratė koloni
jomis.

Portugalija nenusikratė 
savo kolonijomis. Tam rei
kėjo skaudžios vidaus ope
racijos. Ir dabar mes susto
jame prieš eventualų kurjo- 
zą: ar sugebės valstybė 
tvarkytis demokratiškai? Ar 
netaps Portugalija 1917 me
tų A'. Krenskio vakcinos ob
jektu?

Pernai ir užpernai Dirvo
je teko rašyti apie sukili
mus Portugalijos kolonijose: 
Bissau, Gvinėjoje, Mozam
bike, Angoloje... Perdaug 
sovietinių gerų ginklų buvo 
sukilėlių rankose, perdaž- 
nai sukilėlių štabuose pa
stebėti Lenino ir Brežnevo 
portretai. Dabar jau girdime 
apie veiklią portugalų kom
partiją Lisabono gatvėse...

Prezidento Nixono respek 
tas naujai Portugalijos vy
riausybei ir probėginis susi
tikimas Azoruose, rodo Ame 
rikos dėmesį į chaoso stovį 
žengiančiam kraštui. Ame
rikai reikia ir toliau pasilai
kyti Azorų bazes. Tačiau ta 
pati Amerika ‘nematė’, kad 
Portugaliją sprogdino deten 
tės rikošetas. Vienui viena 
Portugalija nepajėgė prilai
kyti savo kolonijų. Ji praras 
tas kolonijas sovietinei įta
kai!

Naujos afrikinės valsty
bės, vakarykštės kolonijos, 
linkusios į politinį ir dikta
tūrinį ekstremizmą. Ugan
dos pavyzdys, kur susikūrė 
pakvaišusio asmens dikta
tūra, atestuoja ir Portugali
jos kolonijų dilemas. Šita 
linkme žengė sukilėliai, ko
dėl jie turės tapti demokra
tais nuo Portugalijos atkri
tus.

Kolonijoms atkritus, rei
kia laukti afrikinių portuga
lu antDlūdžio į savo metro
poliją. Iš Mozambiko jų at
bėgs per 100,000, iš Ango
los - 400,000. Tuo tarpu jau 
dabar metropolija kenčia dėl 
bedarbės, dėl nesugebėjimo 
sunaudoti politinių bei eko
nominių resursų idėjiniam ir 
ekonominiam krašto stabilu
mui sukurti. Stebint įvykių 
susprogdintą Portugaliją, 
tenka laukti dviejų kraštuti
numų: posūkio į ekstremiz
mą.

Politinių prognozių opti
mistai norėtų kalbėti apie 
Portugalijos kolonijų santy
kį su metropolija. Prileidžia
ma, kad kolonijos susikurs 
tokią valdymosi formą, kuri 
bus metropolijos įtaigota. 
Galvojama, kad tas tvarky
mosi procesas praeis taikiai, 
kūrybingai, su gerais šven
tuolėlių norais.

Bet juk nekitaip kalbėta 
Prancūzijai savo kolonijas

DAR APIE ATLYDI
Kritiški balsai nepakeičia bendros slinkties

Nixono viešnagė Sovieti- 
joje davė naujo akstino se
niems ginčams apie atlydį, 
jo prasmę, reikalingumą ar 
žalingumą. Teoriškai, žino
ma, galima būtų pasakyti, 
kad bet koks bendravimas 
su sovietais yra žalingas ir 
jei jų negalima tuoj pat su
naikinti, JAV turi daryti vis
ką, kad jiems pakenktų. 
Praktiškai tokią politiką su
formuluoti ir vesti žymiai 
sunkiau. Visų pirma, ji gali 
vesti prie ginkluotos kon
frontacijos ir karšto karo, 
kuris pareikalautų neleisti
nų aukų. Antra, net šaltas 
karas JAV visuomenėje bu- 

atpalaiduojant. Ką bekalbė
ti apie Belgijos Kongą? Ten 
žmonių krauju paplūdo 
upės.

Portugalijos Gvinėja ir 
Bissau jau keliolikos valsty
bių pripažintos suverenio
mis valstybėmis. Sukilėliai 
tose naujai iškeptose valsty
bėse, atrodo, automatiškai 
perima valstybinės santvar
kos sukūrimą. Tai kairio
sios linkmės pseudo-socialis- 
tinės konstitucijos. Nekitaip 
atrodo, pasielgs didžioji An
gola, kur gyvena apie 9 mili
jonai juodosios rasės žmo
nių. Kadaise juk prof. K. 
Pakštas, bene 1934 metais, 
ragino lietuvius vykti ir kur
tis Angoloje. Iš Angolos 
dabar rengiasi bėgti 400,000 
portugalų. Jie atvyks į Lisa
boną. Tie patys politinių 
prognozių optimistai spėlio
ja, ar buv. kolonijose Lisa
bona įstengs palaikyti rasi
nės diskriminacijos princi
pą ir iki kokios įtampos. Ir 
vėl tenka galvoti, kad rasi
nės diskriminacijos princi
pas, kaip ir visoje dabar Af
rikoje, visu smarkumu atsi
suks prieš baltą rasę.

Susprogdintoji Portugali
ja dabar įeina į fazę, kurioje 
bus įaštrinti iki žeidžiančio 
dūrio klasiniai konfliktai.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
vo ir yra toks nepopuliarus, 
kad kiekvienas kandidatas į 
prezidentus, kuris pažadė
tų jį baigti, laimėtų didele 
dauguma. Tik atsiminkime į 
kokius nemalonumus įsivė
lė Washingtono administra
cija dėl Vietnamo karo, ku
ris turėjo gražų ir JAV rei
kalingą tikslą -- sulaikyti 
komunizmo plėtimąsi pietry
čių Azijoje.

Dėl viso to nevertėtų 
aušinti burnos, jei paskuti
niu metu naujų komplikaci
jų nebūtų įnešęs amžinąs 
‘žydų klausimas’. Įvairiems 
politikams labai apsimokėjo 
santykius su sovietais susie
ti su žydų emigracija. Ka
dangi tiesiog reikalauti kam 
nors išimčių nėra' labai gra
žu, tai surišama su žmonių 
teisėmis Sovietijoje apskri
tai. Nors administracija vi
sai teisingai nenori savo po
litikos susieti su tokiais rei
kalavimais, sukeltos nuotai
kos visdėlto veikia Kremlių, 
kuris įvairiomis išimtimis 
siekia įrodyti, kad nėra toks 

Nixono-Brežnevo pastangos atšildyti užšalusius.la#dtfs...

baisus kaip yra vaizduoja
mas. Tie, kurie seniai pa
sauliui skelbė sovietų ne
žmoniškumą, dabar susilau
kė talkininkų. Jų dėka, pa
vojus, kad atlydys gali 
virsti akla meile gerokai su
mažėjo. Taip, pavyzdžiui, 
kongreso užsienių reikalų 
komisijos speciali pakomisė, 
pirmininkaujama Minneso- 
tos atstovo Donald M. Fra- 
ser, kuris kartu yra kraštu
tinių kairiųjų Americans foy 
Democratic Action pirminin
kas, tuo klausimu paruoš
tame memorandume užgiria 
atlydžio tikslus, tačiau visai 
blaiviai priduria: “Bendravi
mas neturi privesti prie ko- 
laboracijos išlaikyti policinį 
režimą” ir kad JAV vy
riausybė “neturėtų bijotis 
skelbti sovietų žmonių teisių 
sulaužymus”.

Savaime aišku, kad ta pati 
proga išnaudojama pulti 
Nixoną ir jo administraciją. 
Taip, pavyzdžiui, istorikas 
Arthur Schlesinger Jr. rašy
damas Wall Street Journal 
pereitą ketvirtadienį atly
džio reikalu (Another Look 

at Detente) teigė: “Nixono 
administracija nedaug rū
pinsis žmonių teisėmis ki
tuose kraštuose. Tai nė
ra jos prigimtyje (It is simp- 
ly not in its bones thus to 
act).”

Čia labai norėtųsi istoriko 
paklausti, o kuri administra
cija tai norėjo daryti. Gal 
Roosevelto, po karo leidusi 
sovietų imperijai išsiplės
ti? Ar Trumano, kada JAV 
turėjo atominės bombos mo
nopolį? Tada mums atrodė, 
kad tos adihinistracijos iš 
tikro išdavė visus žmoniš
kumo principus. Žinoma, iš 
šalies žiūrint ir nežinant 
kaip sunku, jei iš viso gali
ma vesti JAV užsienio poli
tiką.

Sava išvada: nepaisant 
naujų blaivių balsų JAV- 
Sovietijos santykiai dabarti
nėm sąlygom bei nuotaikom 
esant ir toliau paliks korek
tiški, jei ne draugiški, nes 
abi super-valstybės turi 
daug bendrų interesų. Pasi
keitimai Sovietijoje galimi 
tik dėl spaudimo iš vidaus, 
bet ne užsienio.

LIETUVIAI 
EUROPĖJINIAME 

SĄJŪDYJE
Paryžiuje geg. 30-31 d. 

įvyko Europėjinio Sąjūdžio 
Federalinės Tarybos posė-

VIRŠUJE: Ši ketvirtadie
nį, liepos 4 d. sueina 198 me
tai, kai Philadelphijoje 1776 
m. liepos 4 d. buvo pasirašy
tas atsiskyrimo nuo Anglijos 
aktas ir 13 buvusių Angli
jos kolonijų pasiskelbė ne
priklausomomis valstybė
mis. Viršuje JAV sostinės 
Washingtono bendras vaiz
das su priekyje kongreso rū
mais, kurių kupolas visad 
būna apšviestas. George 
Washington 1790 metais pa
rinko statybai šią vietą, se
niau vadinamoje Jenkins 
kalvoje, kur Pozohatan gimi
nės indėnai rinkdavosi po
sėdžiauti.

džiai. Dalyvavo 24 Europos 
kraštų ir 16 tarptautinių or
ganizacijų atstovai. Svar
biausi šių posėdžių dieno
tvarkės punktai: Dabartinė 
Europos politinė padėtis, 
Europėjinio Sąjūdžio atei
ties veikla ir Naujų Vyriau
sių Organų rinkimai.

Vietoje buvusio Vykd. 
Komiteto pirmininko prof.
W. Hallstein (Vokietija) 
išrinktas min. J. Rey (Bel
gija), gen. sekretoriumi 
perrinktas R. van Schendel 
(Belgija). Tarp kitų išrink
ti Prancūzijos Senato pirmi
ninkas A. Poher, įv. kraštų 
parlamentų nariai — kaip 
dr. K. Mommer (Vokieti
ja), prof. G. Perilli (Itali
ja), G. Defferre (Prancūzi
ja), J. Molenaar (Olandija) 
ir kt.

J Vyr. Komitetą, paverg
tų atstovų pasiūlymu, iš
rinktas inž. A. Venskus — 
Europėjinio Sąjūdžio Lietu
vių Komiteto gen. sekreto
rius, Tai pirmas lietuvis 
įėjęs į Europėjinio Sąjūdžio 
vadovaujamus organus. Inž. 
A. Venskus Europėjinio Są
jūdžio Vyr. Komitete atsto
vaus visus Vidurio ir Rytų 
Europos kraštus, kuriems 
skirta viena vieta.

Europėjinio Sąjūdžio Fe
deralinės Tarybos posėdžių 
dalyviams Paryžiuje buvo 
suruošta eilė priėmimų, 
tarp kurių — Prancūzijos 
Senato pirmininko A. Po
her.
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

PALUBINSKAS | PUERTO RICO
1968 metais Tarptautinė 

Krepšinio S-ga oficialiai pri
pažino ‘The Oceania Basket- 
ball Confederation’, kaip 
tarptautinę krepšinio zoną, 
kurios laimėtojai šią zoną at
stovauja Pasaulinėse Krep
šinio Pirmenybėse. Ši sąjun
ga apima visą Pietų Pacifi- 
ką ir jos generalinis sekre
torius yra lietuvių geras 
draugas ir buvęs vyriausias 
šeimininkas Amerikos lietu
vių krepšininkų viešnagės 
metu, A.M. Ramsay.

Paskutiniuojo mūsų šven
tinio ilgojo savaitgalio me
tu, birželio 14-17 dienomis, 
Sydnėjuje vyko šios sąjun
gos krepšinio pirmenybės, 
dalyvaujant visų Australijos 
valstijų ir N. Zelandijos vy
rų krepšinio rinktinėms. 
Laimėtojais tapo Victorijos 
rinktinė, baigmėje nugalėju
si N.S.W. rinktinę 91:68. 
Victorijos rinktinėje dau
giausiai taškų pelnė E. Pa
lubinskas, Australijoj skai
tomas geriausias žaidėjas, 
taip pat labai gerai pažįsta
mas iš paskutinių Amerikos 
lietuvių krepšininkų rinkti
nės gastrolių Europoje, ir 
Amerikos lietuviams. Visas 
keturias dienas vykusios 
krepšinio pirmenybės buvo 
labai gausiai lankomos aus
tralų, nors ir mūsų tautie
čiai, pasiilgę gresnio krep- 
šinib, ypatingai židžiant ge
rajam Edžiui, gausiai lankė
si rungtynėse.

Pažinodamas E. Palubins
ką iš jo jaunų dienų, kai 
jis dar žaidė už paskiras 
mūsų lietuvių komandas ir 
Sydnėjaus ‘Kovą’ ir vėliau 
su juo susitikus Muencheno 
olimpiadoje, kai jis buvo 
Australijos krepšinio pažiba 
ir vienas daugiausiai įmetu
sių krepšių žaidėjas, netu
rėjau didesnės problemos su 
juo nuoširdžiai pasikalbėti 
krepšinio stadijone ir, po vi
sų vargų Lietuvių Klube. 
Kaip ir anksčiau, taip ir 
dabar malonus, santūrus, 
nevartojąs jokio alkoholio ir 
cigarečių ir visą, bent šiuo 
metu, gyvenimą pašventęs 
krepšiniui, jis maloniai atsa
kinėjo ne tik man, bet ir 
visiems kitiems lietuviams, 
australams ir buvusiems sa
vo krepšinio draugams čia.

“Šios Australijos krepši
nio pirmenybės, kaip išsi
reiškė Edis, yra, greičiau
siai, mano paskutinės. Atva
žiavau į Australiją, po ilges
nės pertraukos aplankyti sa
vo tėvus Canberroje ir, svar 
blausiai, norėjau dar kartą 
sužaisti su savo klubu Mel

E. Palubinskas

bourne ten buvusiose Vikto
rijos pirmenybėse. Laimėjus 
jas, vėl buvau pakviestas 
žaisti už Viktorijos rink
tinę ir tapau išrinktas į 
Australijos rinktinę, su ku
ria jau sekančią savaitę 
skrendu į Kaliforniją ir iš 
ten į Puerto Rico, kur lie
pos mėn. prasidės Pasaulio 
Krepšinio Pirmenybės. Čia, 
jau gal paskutinį kartą, teks 
ir vėl man ginti tolimosios 
Austrai jos spalvas ir su sa
vo draugais įrodyti, kad ir 
čia krepšinis yra aukšto ir 
gero standarto”.

-- Kodėl, Edi, tu vis mini, 
kad tau teks žaisti paskuti
nį kartą, negi jau iš krepši
nio pasitrauksi?

-- 0 ne, krepšinis yra ma
no visas gyvenimas. Jeigu 
ne krepšinis, tai aš ir savo 
studijas jau būčiau pabaigę-

Šiais metais, tačiau dėl 
įvairiausių krepšinio gas
trolių, man teks dar vieni 
metai studijuoti. Tačiau aš 
to visiškai nesigailiu, nes be 
krepšinio, gyvenimas uni
versitete, yra stebėtinai ža
vus. Kalbėdamas apie pabai
gimą žaisti, aš turiu galvoj 
mėgėjų krepšinį. Matai, gal 
jau skaitei ir australų spau
doj, kad aš turiu labai gerą 
pasiūlymą tapti profesiona
lu. Šis piniginis pasiūlymas, 
su visais priedais, yra pats 
aukščiausias bent kada nors 
buvęs pasiūlytas ne Ameri
koj gimusiam krepšinio žai
dėjui ir jis dar bus pakel
tas, jei aš įstengsiu vė
liau numesti truputį svorio. 
Atrodo, kad aš jį priimsiu, 
ir su mėgėjų krepšiniu tiek 
Amerikoje, tiek Australijoje 

. galutinai atsisveikinsiu. Kon 
trakto pasiūlymas yra trims 
metams.

-- Gal gali, Edi, ką nors 
daugiau man papasakoti 
apie jūsų buvusias su Ame
rikos lietuviais krepšinin
kais gastroles Europoje?

-- Tau asmeniškai aš ga
liu daug papasakoti apie bu
vusius ten nesusipratimus ir 
iškilusius ginčus (jis tą ir pa
darė), tačiau viešai spaudo
je aš tegaliu pasakyti, kad 
mūsų visa rinktinė buvo 
per mažai susižaidusi, ofi
cialų trenerį per daug ko
mandavo ir jam patarimus 
davė kiti ‘treneriai’, iš paš- 
alies, visiškai sumažinant jo 
autoritetą ir ko jokiose ko
mandose nėra, kai ateityje, 
ruošiant panašias išvykas, 
visa rinktinė turi daug dau

giau kartu susižaisti ir pa
siruošti.

Jei gali, pasveikink nuo 
manęs visą rinktinę ir vado
vus, kai mano geriausiam 
šios rinktinės prieteliui 
Edžiui Modestui perduok, 
nors ir per spaudą, mano 
geriausius linkėjimus iš Aus 
tralijos. Jis tikrai puikus vy
ras.

Būtinai tą padarysiu, 
nes E. Modestas yra ir mano 
geras draugas iš buvusių 
gastrolių Australijoje, vė
liau mane puikiai priėmęs 
Chicagoje. Be to, jis ir 
Dirvos skaitytojas yra, todėl 
be mūsų iškiliojo E. Palu
binsko linkėjimų, dar pridė
siu ir savuosius, linkėda
mas jam daug sportinės sėk
mės.

- Kokia gi tavo ateitis, 
Edi?

- Pasirašęs profesionalinį 
kontraktą, turėsiu mažiau
siai trejus metus žaisti Ame
rikoje. Sekančiais metais 
baigsiu universitetą, taip 
kad ir profesionaliniai galė
čiau neblogai įsikurti tiek 
Amerikoje, tiek Australijo
je, tačiau, bet šiuo metu, 
nežinau ką darysiu.

-- Jūsų universiteto spau
doje daug skaičiau apie tavo 
pasisekimą merginų tarpe, 
gal taip jau ką nors turi nu
žiūrėjęs savo šeimos gy- 
-venimui.

- Apie jokias vedybas 
šiuo metu aš net pagalvot 
nenoriu. Gi kas liečia mergi
nas, tai manau, kiekvienas 
jaunas vyras, o ypatingai 
jeigu dar yra neblogas spor
tininkas, ne tik Amerikoje, 
bet ir kitur pasaulyje jų ga
li rasti uženkamai.

Sumušęs apelsinų sunkos 
stiklą su šiuo, tiesiog fana
tiku, iškiliuoju mūsų krepši- 
nininku ir palinkėjęs jam ge
riausios sėkmės Pasaulio 
Pirmenybėse Puerto Rico, 
palikau jį kitiems mūsų 
Lietuvių Klubo nariams ir jo 
draugams, norintiems iš
girsti jo įdomius pasakoji
mus iš įvairių pasaulio vie
tovių, atstovaujant ir žai
džiant už įvairias krepšinio 
rinktines.

Šių pirmenybių metu, 
man teko sutikti ir ilgiau iš
sikalbėti su Australijos rink
tinės menedžeriu Fr. An- 
gove, kuris yra didžiulio 
Apollo krepšinio stadijono 
menedžeris Adelaidėje ir su 
Australijos rinktine važinė
ja ir jai vadovauja visuose 
jos didesniuose išvažiavi
muose. Būdamas taip pat di
delis lietuvių draugas, jis 
manęs paklausė:

- Matai, Tony, jau nema
žai laiko praėjo nuo jūsų 
vyrų iš Amerikos lanky
mosi pas mus. Galėtų jau 
jie ir vėl pasirodyt, nes ma
tai, dabar pas mus lankosi 
daug užsienio, ypatingai 
Amerikos, gerųjų komandų, 
taip kad būtų neblogai ir 
jums lietuviams, ir mums 
krepšinio mėgėjams, pama
tyti jūsų vyrus žaidžiant 
Australijoje. Vien tik per 
sekančius liepos ir rugpjū
čio mėnesius, Australijoj 
lankysis Oregono universi
teto vyrų, Komunistinės Ki
nijos vyrų ir moterų, Ameri
kos moterų čempijonių ir 
Belgijos vyrų čempijonų 
rinktinės.

Tikrai, gal ir galėtų po 
savo paskutiniųjų gastrolių 
Europoje, Amerikos lietu
viai pradėti ką nors rimčiau 
galvoti apie būsimas savo 
gastroles po gražiuosius 
Pietų Azijos ir Pacifiko kraš
tus, žinoma, neužmirštant, 
kad krepšinis čia irgi yra 
daug pažengęs į priekį.

**♦

Jeigu Edis Palubinskas 
ir jo pavardė dominavo 
krepšinio spaudos pusla
piuose, tai kita lietuviška 
pavardė - F. Gocento, ne-

■ laiškai Dirvai
Dėl LB Garbės Teismo pranešimo

Pone Redaktoriau!

Prašau suteikti vietos 
šiam m?no paaiškinimui ir 
Garbės Teismo pranešimui 
Tamstas laikraštyje.

JAV Lietuvių Bendruo
menėj Tarybos Prezidiumas 
srvo 4974 m. gegužės 6 d. 
bendtalaiškiu Nr. 5 (Garbės 
Teismo gautas gegužės 28 
d.) suteikė iškreiptą infor
maciją apie Garbės Teismą 
Septintosios Tarybos na
riams, nuslėpdamas prezi
diumui gerai žinomus mano 
(1974.11.28 d. ir 1974 III.16 
d.), buv. teisėjo Igno Kaz
lausko (1974.III.20 d.) pareiš
kimus dėl prezidiumo netei
sėtų veiksmų bei kišimosi 
į Garbės Teismo veiklos 
sritį ir buv. teisėjo Prof. 
Balio Vitkaus protokolą, -- 
liudijantį, be teismo pirmi
ninko išrinkimo, ir Garbės 
Teismo nusistatymą, liečian
tį jo sąstatą, -- o tik pa
teikdamas savo savivališkos 
ir neteisėtos iniciatyvos duo
menis. Į tokią prezidiumo 
eglseną atsiliepiau savo 1974 
m. birželio 1 d. raštu ir, be 
to, apie tą dalyką, kaip ma
tyti, užsiminiau ir Garbės 
Teismo pranešime, skirtame 
šiai tarybos sesijai.

Garbės Teismas, kaip ir 
kitos bendruomenės institu
cijos, tarybos sesijų metu 
paprastai padaro praneši
mą apie savo veiklą. Ir šiai 
sesijai tokio pranešimo pa
prašė tarybos pirmininkas 
Algis Rugienius savo 1974 
m. gegužės 6 d. raštu. Pra
šomąjį pranešimą paruošiau 
ir išsiunčiau 1974 m. gegu
žės 27 d. Tačiau prezidiu
mas susibaudę tą dalyką 
taip sutvarkyti, kad Garbės 
Teismo pranešimas 1974 m. 
birželio 15-16 d. tarybos se
sijoje dienos šviesos neišvy
do. Kito būdo neturėdamas, 
todėl pasirinkau spaudos ke
lią painformuoti JAV Lie
tuvių Bendruomenės Septin
tosios Tarybos narius apie 
Garbės Teismą.

Br. Nemickas, 
Pirmininkas

GARBĖS TEISMO 
PRANEŠIMAS

Garbės Teismo praneši
mas susidės iš dviejų dalių: 
1) organizacinio teismo su
sitvarkymo ir 2) teisminio 
darbo.

1. Garbės Teismo organi
zacinio susitvarkymo sunku
mai.

JAV Lietuvių Bendruo
menės Septintoji Taryba sa
vo pirmojoje sesijoje, įvyku
sioje Detroite 1973 m. spa
lio 6-7 dienomis, išrinko 
naują Garbės Teismą iš prel. 
Jono Balkūno, dr. Jono Ge
nio, Algio Makaičio, dr. Bro
niaus Nemicko ir Igno Kaz
lausko. Naujojo Garbės Teis 
mo teisėjai, kaip matyti, yra 
išbarstyti po visą Ameriką. 
J. Balkūnas ir Br. Nemic- 

mažiau buvo minima auto
mobilių sporte. Vykusiose 
automobilių varžybose (Aus- 
tralian Rally) šis sostinės 
Canberros lietuvis, kartu su 
savo kitu šoferiu, buv. Aus
tralijos čempijonų P. Lang 
pralaimėjo šias svarbias ir 
labai sunkias Australijos var 
žybas vien dėl teisėjų spren
dimo, leimiamą tašką duo
dant F. Gocento nenaudai, 
po to kai viename kontro
lės punkte buvo' neteisin
gai užregistruotas mylių 
greitis. F. Gocentas yra ge
rai žinomas Canberros lietu
vių sportiniame gyvenime ir 
šiose varžybose jie važiavo 
su Torana XU automobiliu. 

kas - New Yorke, J. Ge
nys - palei Washingtoną, 
A. Makaitis - Bostone ir B. 
Vitkus su I. Kazlausku - 
Chicagoje. Taip išdrabsty
tam Grbės Teismui pasida
rė nepaprastai sunkios ne 
tik darbo, bet net ir susi- 
organizavimo sąlygos. Gar
bės Teismo Taisyklės (1 str.; 
numatė, kad vyriausio am
žiaus teisėjas šaukia pirmąjį 
posėdį, kuriame išrenkamas 
pirmininkas ir paprastai dar 
aptariami visi kiti organi
zaciniai dalykai. Tačiau dide
li atstumai ir su jais susie
tos stambios kelionių išlai
dos kliudė susirinkti posė
džio visiems teisėjams ar 
bent jų daugumai Garbės 
Teismo Taisyklių numatyta 
tvarka. Manau, ši priežas
tis bus vertųsi vyriausiojo 
amžiaus teisėją delsti ir 
laukti, kol rasis kada nors 
kokia nors proga susirinkti 
posėdžio, kuriame būtų gali
ma sutvarkyti organizaci
nius teismo reikalus ir bend
rai aptarti priemones, kaip 
prisieis dirbti susidariusio
se sunkiose darbo sąlygo
se. Blogą padėtį dar labiau 
pasunkino visai nelauktas 
įvykis -- iš Garbės Teismo 
(taip pat ir iš Tarybos) 
pasitraukė prel. J. Balkū
nas, kuris buvo numatomas 
teismo pirmininku.

Garbės Teismui ilgai gaiš- 
tant ir pačiam vis dar ne- 
valiojant susitvarkyti, Pre
zidiumas, neabejotinai vado
vaujamas labai gerų norų, 
ėmėsi iniciatyvos. Jis, -- pa 
daręs visą eilę neteisėtų ak
tų, taisančius! suvaržyti teis 
mo savarankiškumą, ir nu
statęs gana nevykusią rinki
mo tvarką, -- nutarė pats ko
respondentiniu būdu vykdy
ti Garbės Teismo pirmininko 
rinkimus. Žinoma, neteisėti 
Prezidiumo veiksmai, taisąsi 
pažeisti Garbės Teismo sav- 
varankiškumą, susidūrė su 
kai kurių teisėjų pasiprieši
nimu. Jie atsisakė dalyvauti 
Garbės Teismo pirmininko 
rinkimuose Prezidiumo pri
mestąja tvarka, kol jis liau
sis kišęsis į teismo organiza
cinį susitvarkymą. Kova 
tarp Prezidiumo ir kai kurių 
teisėjų truko ligi š.m. balan
džio pradžios ir dar maž
daug dviems mėnesiams nu- 
delsė Garbės Teismo orga
nizacinį susitvarkymą. Pa
galiau vyriausiojo amžiaus 
teisėjas prof. B. Vitkus š.m. 
balandžio pačioje pradžioje 
ėmėsi iniciatyvos įvykdyti 
pagal teisėjų sampratą jo pa 
ties nustatytąja tvarka Gar
bės Teismo pirmininko rin
kimus. Teisėjo Vitkaus nu
statytai korespondentinio 
rinkimo tvarkai visi teisė
jai pritarė, rinkime daly
vavo ir 1974 m. balandžio 
10 d. Garbės Teismo pirmi
ninku išsirinko dr. Bronių 
Nemicką.

2. Garbės Teismo teismi
nis darbas.

Garbės Teismas savo teis
miniame darbe, arba bylo- 
senos vykdyme, susidūrė su 
tais pačiais sunkumais, kaip 
ir savo organizaciniame susi
tvarkyme. Tuoj paaiškėjo, 
kad ne tik visiems šešiems 
bet ir trims teisėjams susi
rinkti posėdžio nėra lengva 
-- tenka bylas vilkinti ir lauk
ti palankios progos. Todėl 
tuoj buvo paruošti ir kores
pondentiniu būdu paties teis 
mo priimti Garbės Teismo 
Taisyklių Papildymo Nuo
statai, kurie pradėjo veikti 
nub 1974 m. gegužės 7 die
nos. Jie nustatė korespon
dentinę tvarką mažiau sudė
tingoms byloms svarstyti.

Naujojo Garbės Teismo 
kadencijos metu įstojo ketu

rios bylos: trys prašymai, 
liečią teisės klausimų aiški
nimą, ir vienas lietuvių tar
pusavio nesusipratimas, Ci
cero Apylinkės byla jau už
baigta. Bostono Apygardos 
byla eina prie pabaigos. De
vynių chicagiškių vadinamo
ji peticija kol kas dar nepa
skirta svarstyti, nes trūks
ta joje išvardintųjų priedų. 
Ir pagaliau lietuvių tarpusa
vio nesusipratimui spręsti 
byla jau paskirta svarstyti 
ir perduota teisėjų triju
lės, susidedančiai iš chica
giškių prof. B. Vitkaus ir
I. Kazlausko ir palei Wa- 
shingtoną gyvenančio dr. J. 
Genio.

Šia proga prašau Tarybą 
išrinkti teisėją iš Garbės 
Teismo pasitraukusio prel. 
Jono Balkūno kadencijai už
baigti.

Baigdamas dėkoju Tary
bai Garbės Teismo vardu 
už pasitikėjimą, Prezidiumui 
-- už rūpestingą bendradar
biavimą, o visoms ir visiems 
čia susirinkusiems - už pa
kantą ir dėmesį mano žo
džiui.

Br. Nemickas,
Garbės Teismo Pirmininkas

Šis pranešimas išsiųstas 
prezidiumo pirm. A. Rugie- 
niui 1974 m. V.27 d.

LAIŠKAS "DIRVAI”

Š. m. birželio 19 d. Dirvo
je tilpo ponios Currence — 
buvusios Puzinienės — laiš
kas, kuriame minima mano 
pavardė. Prašau p. Redakto
rių paskelbti laikraščio 
skaitytojams sekantį:

Jeigu p. Currence pilnai 
suvoktų, kad —

1. ištekėjusi už kito vyro 
dail. Povilui Puzinui dar gy
vam esant ji nustojo pavel
dėjimo į a. a. dailininko tur
tą,

2. jos turimas dokumen
tas nebuvo ir nėra testa
mentas,

3. dail. P. Puzino paveiks
lai teismo nutarimu buvo 
parduoti Čiurlionio Galeri
jai, Chicagoje,

4. Čiurlionio Galerija ne
turėjo ir neturi savo nuosa
vų patalpų ir todėl jos adre
sas nebuvo ir nėra esminis 
dalykas, ir pagaliau

5. jeigu p. Currence ne
būtų įsivėlusi į Čiurlionio 
Galerijos ginčą, tai dėl ve
lionies dail. Puzino meno lo
bio niekam nebūtų reikėję 
rašyti spaudai laiškų ir jais 
varginti skaitytojus. Tą lo
bį, kaip Nepriklausomos 
Lietuvos turtą, esame atpir
kę ir įsipareigoję jį išsau
goti.

Domas Adomaitis
Čiurlionio Galerijos 
Direkt. Pirmininkas 

Čikaga, 
1974. VI. 28.

FOREMAN
Working foreman for tool & die 
room. Mušt be an all arouhd 
machinist and capable of hand- 
ting problema.

Call FRANK FOX
216-883-5000 ,lt[„

U'ANTF.D AT ONCE 
SKILLED 

MACHINISTS 
Ezperienced on Horizontai & Vertical 
Miltinu Machino, MuhI huve experi- 
ence in net up and operalionii from 
blue pritils.
Steady work. 56 hour week. 
FLEX MANUFAGTURING Ine.

313-892-6555
(50-56)

SUPER. For center city high 
rise condo. Steam absorption 
air cond. and low pressure 
steam fed heat. Only exp’d. 
personnel need apply. For in- 
terview call Mr. Sorrentino 
(215) LO 3-3456. (45-51)

WANTED IST CLASS SKILLED 
PRESS BRAKE OPERATORS 

Mušt be able to sėt own jobi* from 
prints. Also

FITTER—WELDER
Minimum 5 yeare experience in benvy 
steel fabrication, and muši read blue 
prints. Day *hifl and some overtime. 

BOO.M BO1LER * WELDING 
Div. of Bardon’s Oliver 

2514 Center, Cleveland. Ohio 44113 
(49-54) 
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE
STEIGIA AGROGRADUS

Birželio 21 d. pakankamai 
gerai informuotas The Chris- 
tian Science Monitor kores
pondentas Maskvoje Leo 
Gruliow paskelbė savo dien
raštyje itin dramatišką raši
nį. Korespondentas pranešė, 
kad “100,000 lietuvių ūki
ninkų bus priversti burtis į 
kaimus, siekiant turėti dau
giau ariamosios žemės”.

Šiame rašinyje yra šiek 
tiek esminių paklaidų: nebė
ra ūkininkų (farmers) ok. 
Lietuvoje, nebėra ir ūkinin
kų valdų, kurias tektų už
leisti arimams. Bet šio raši
nio esmė vis dėlto tikra. So
vietų žemės ūkio planuoto
jai neatsisakė nuo utopinių 
projektų. Dar Sovietinės 
valstybės kūrimosi pradžio
je kalbėta apie ‘agrogra
dus’ (Agro - žemės ūkis, 
gradas - miestas). Tai yra 
tam tikra prasme ‘superko- 
lūkis’. Kolūkis yra kaimas, 
aplink kurį išsidėsto jo dir
bamos žemės ir fermos. 
Agrogradas gi yra miestas, 
kuris verčiasi agrokultūra, 
ne industrija.

Agrogradų utopija perėjo 
keletą fazių. Pirmieji ban
dymai įsteigti agrogradus 
supliuško dėl technikos pro
blemų: neturėjo transporto, 
didžiulių plotų apdirbimo 
priemonių, gyvenamųjų pa
talpų. Vėliau tą utopiją ban
dė kurti steigdami kuo pla
čiausių žemės plotų tarybi
nius ūkius. Tokių nemažai 
įsteigė Turkistane, Ryti
niame Sibire. Buvo tokių 
bandymų ir Ukrainoje. Vi
sur agroradai turėjo didžiau
sių sunkumų egzistuoti. Tai 
buvo režimo vaikai-invali- 
dai.

Atrodo, dabar režimas 
disponuoja galimybėmis ban 
dyti atkurti agrogradų iš
daigas. Atsirado galimybė 
statyti daugiaukščius na
mus, kuriuose galima sukišti 
kolūkiečius, įmanoma gau
ti transporto priemones iš
vežioti kolūkiečius į plačiuo
sius darbo rajonus, agrotech 
nikos taip pat gali nepritrūk
ti.

Todėl ir ok. Lietuvos ko
lūkiečiai, iki šiol gyvenę 
senuose, aplūžusiuose, re
montuoti teisių negaunan
čiuose viensėdijose, bus su
varyti į centrinius bustus. 
Prieš keliolika metų mėgino 
šitaip elgtis. Viensėdžių tro
besius traktoriai vilko į so
džius, rikiavo rusiško seno 
kaimo pavyzdžiu “ulyčio- 
mis”. Daug velkamų trobe
sių pakelyje subyrėjo. Bė
dos dėl to nebuvo, žmonės 
buvo suglausti gyventi vie
noje troboje po tris, po pen
kias šeimas.

Šiomis dienomis pasiro
dęs ‘Ministrų tarybos’ įsakas 
nori atstatyti ok. Lietuvoje 
seno carinio rusiško tipo kai
mą. Prieš tokį kaimą jau 
1909 metais pasisakė caro 
ministras Stolipinas. Jis pra
dėjo skirstyti ūkininkus 
viensėdijomis. Bolševkai 
grąžina ok. Lietuvon ar
chaišką žemės ūkio struk
tūrą.

“Ministrų taryba” skel
bia, kad toks žmonių suva
rymas į agrogradus nebus

pamišėliškai staigus, bet 
išdėstytas keliolikai (gal 15- 
kai) metų. Ok. Lietuvoje, 
tuo tarpu, negalvoja apie 
daugiaaukščius agrogradų 
namus, nes prie visų sovieti
nių ekonominių ‘pažangų’ 
beturi tai utopijai kreditų. 
Tad varydami žmones į so
džius, griauna jų trobesius 
ir, kartu, apsunkina juos 
skolomis. Valdžia teikia ‘pa
skolas’ iki 3,500 rublių nau
jai pastogei pastatyti. Čia 
mes matome žiaurią dirban
čiojo žmogaus eksploataci
ją. Juk dabar kolūkietis, gy
vena patalpoje, turi pastogę, 
vienaip ar kitaip sunorma- 
vo savo skurdų vegetavi- 
mą. Ateina valstybės sauva
lė, sutraiškoma ta skur
di pastogė, kolūkietį apsun
kina privaloma paskola nau
jai pastogei apmokėti. Nėra 
jokių garantijų, kad ir ta 
pastogė ilgesnį laiką tar
naus mėtomam žmogui.

Kaime apgyvendintas ko
lūkietis netenka savo “so
dybinio sklypelio”, iš kurio 
jis ir jo šeima galėjo misti. 
Kaime apgyvendintas kolū
kietis absoliučiai priklausys 
nuo biurokratų malonės.

Kodėl tų ‘agrogradų’ ir ko
lūkiečių centralizavimo pro
jektus taip staigiai pradė
jo judinti ok. Lietuvoje? 
Minimo dienraščio kores
pondentas teisingai spėja, 
kad didelis lietuvių nepri
klausomumas, savistovumo 
pomėgis, provokuoja oku
pantą vis stipriau suverž
ti kontrolės 
vimo kilpą, 
gyvenvietę, 
kalėjimu be grotų, prižiū
rėti nesunku. Tad šios cent
ralizacijos vykdymas nėra 
ekonominiais sumetimais, 
bet noru pavieniai gyvenan
čius kolūkiečius perkelti už 
grotų.

ir prievaizda- 
Centralizuotą 
pavertus ją

TAUPYKITE DABAR
Pas mus ne visi tarnautojai 

yra lietuviai, bet kiekvienam 
skyriuje galima susikalbėti 
lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
T'/i''. — 4 metų su $10,000, minimum. 
6%', — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6*/i'< — 1 metu su $1,000, minimum.

Member F.S.L.I.C., Washington, D.C. Equal Opportunity Lend<?r

aftnt 
jithony 
žavinga

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

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

Juozas Gribauskas, vedėjas

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
Geriausio Amerikoje ir Curopoie "JIB Hoarptlege-Lot;on" preparatas sulaiko 
plauku slinkimu, noikina pleiskanas, pataline niežėjimę, plauki/ skilimu, 
stiprino plauki/ lakais, padedo atgauti natūrali? plauk? spalvą. JIB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įroiyti vaistinių RED BLUE knygoj 
JlB Medicme Liq 8 uncuos 16 sakaičių $6 00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei. 

2498 Dougall Rd., VVindsor 12, Ontario, Canada arba
J. 1. B. Laboratory 1437 So. 49th. Avė., Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.
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DIRVA

Korp! Neo-Lithuania steigėjas 
filisteris Jurgis Dargis jau 

žengia per 90-tąji gimtadienį
Diplomuotas teisininkas 

Jurgis Dargis, nepriklauso
moje Lietuvoje buvęs viso
je eilėje aukštų pareigų, da
bar besidalinąs su mumis 
tremties gyvenimu, š.m. lie
pos 20 d. sulauks savo 
90-tojo gimtadienio. Jis gy
vena savo šeimos artimųjų 
tarpe Los Angeles mieste, 
taigi, prie Ramiojo vandeny
no, tačiau keičiantis su juo 
laiškais, neatrodo, kad pats 
gyvenimas būtų ramus, be 
rūpesčių. Nuo jų mes nie
kas nepabėgam, nesudaro 
išimties nė sukaktuvinin
kas Dargis, ir jis turi savų
jų, savo amžiaus jautrumu 
pagaunamų, savaip išgyve
namų.

Šiame fil. Jurgio Dargio 
gimtadienyje bus džiaugsmo 
jo artimiesiem šeimoje - 
dukrom Budriūnienei ir De
veikienei, anūkei Dalytei ir 
žentui muz. Budriūnui. Tai 
bus akivaizdus džiaugsmas 
ir pačiam solenizantui. Ta
čiau tą dieną neužmirš jo 
ir didžioji šeima, jo paties 
kurta, t.y. Korporacija Neo
Lithuania. Jis gi yra vienas 
iš anų laikų 13-kos pirmū
nų, kurie iškėlė Lietuvos 
akademiniame gyvenime vė
liavą su šūkiu ‘Pro Patria’ 
ir jis buvo labai guvus de
dant Korporacijai 1922 me
tais teisinius pamatus. Jis 
yra Kauno Laisvės Alėjos 
keliautojas, tos alėjos grin
dėjas ir dabintojas. Argi 
galėtų tokį mūsų vyriausią
jį Kolegą filisterį net pri- 
miršt filija ar korporantas, 
senioras ar filisteris?

Miela žinoti, kad fil. Jur
gis Dargis nemini to, kuo to
kio amžiaus žmonės jau skun 
džiasi. Ne viename vėliausių 
laiškų jis sako: “regėjimą, 
klausą ir atmintį, kaip man 
pačiam atrodo, turiu gerus”. 
Ir, kiek žinau, su tom ypaty
bėm pas solenizantą auga 
pluoštas apybraižų iš praei
ties dienų. Neabejotinai tos 
apybraižos bus tikras liudy
tojas praeities Korporaci
jos gyvenimo, liudytojas to, 
ko mes nežinojom ir negalė
jom žinoti, kaip ko būta, kas 
koks buvo.

Šis Amerikos gyvenimas 
solenizantui nėra savasis. 
Ką gi darysi? -- Reikia būti 
gyvenime svetimame, bet 
tai nereiškia, kad eini su 
juo. Solenizantas Dargis vie

name savo laiškų rašo: “žiū
riu, mąstau, stebiuos”. Tai 
liečia visą Amerikos gyveni
mą, tai liečia ir lietuviš
kąjį gyvenimą, tai liečia ir 
Korporacijos NL gyvenimą. 
Fil. J. Dargis žiūri į viską, 
mąsto apie viską, stebisi dėl 
daug ko. Ir tai ypač palen
kia mane palinkėt mano 
brangiam kolegai veteranui 
filisteriui turėt ištvermės il
gam kelyje į ateisiančius 
gimtadienius, žengiant per 
vis aukštesnes gimtadienių 
pakopas.

Ant. Diržys

ATBĖGO Iš LIETUVOS
Aloyzas Jurgutis, g. 1939 

m. Laukuvos miestelyje, iš 
okupuotos Lietuvos neseniai 
per Jugoslaviją pabėgo j 
Italiją, kur jam atitinkama 
komisija suteikė politinio 
pabėgėlio statusą.

Jo tėvas, Stasys Jurgutis, 
ilgametis Laukuvos bažny
čios vargonininkas, joje iš
dirbęs 40 metų.

A. Jurgutis, baigęs Vil
niaus konservatorijos pilną 
kursą, buvo išsiųstas dirbti 
j Alma-Atos, Kazachijoje, 
konservatoriją. Ten dėstė 
chorinį dirigavimą, partitū
rų skaitymą, aranžuotę. Be 
to, organizavo apmokamą 
Operos Studijos chorą ir 
jam vadovavo. Grįžęs Lie
tuvon 1966 m., A. Jurgutis 
dėstė Vilniaus konservato
rijos choro dirigavimo ka
tedroje ir gavo vyresniojo 
dėstytojo vardą. Dirbo ir 
konservatorijos choro stu
dijos vadovo padėjėjų. Jis 
yra surinkęs nemažai me
džiagos apie lietuvių muzi
kinės kultūros ištakas.

PARAMA MŪSŲ 
SPAUSTUVEI
ATNAUIINTI

Naujai įsigytos rinkimo 
mašinos skolos išmokėjimui 
aukų atsiuntė:

• Elena ir Mykolas Gu- 
reckai, gyv. Waterbury, 
Conn., kad greičiau būtų iš
mokėta skola už nupirktą 
rinkimo mašiną, atsiuntė 
50 dol. '

• J. Balbatas, gyv. Cleve
lande, atnaujindamas pre
numeratą, pridėjo auką 10 
dol. mašinos skolai baigti 
greičiau mokėti.

• Vytautas Godliauskas, 
gyv. Ridgewood, N. Y., at
naujindamas prenumeratą 
pridėjo auką 7 dol. mašinė
lės skolai padengti.

Visiems aukotojams, pri- 
sidėj tįsiems 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 7,903.65 
dol. Dar lieka mokėti — 
315.50 dol. Būsime dėkin

gi skaitytojams, jei ir ne
didele auka padės mums šią 
skolą išmokėti. Ačiū.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Filisteris Jurgis Dargis

■ tM
SKIRPSTAS

Girdimi pageidavimai, jog į mūsų lituanistines mokyk
las įvestinos visuomeninio-bendruomeninio švietimo 
pamokos, idant moksleiviai tikriau ir nuosekliau susi
pažintu su mūsų dabartine tautine būkle svetur 
ir gyviau pajustų mūsų problemų pulsą, t.y. kad jiems 
nuo jaunumės tautos reikalai nebūtų svetimi ar tik nuo 
tolo girdėti dalykai. Iš tiesų mokykloje teikti vien gryno 
mokslo žinių iš Lietuvos istorijos, geografijos, lite
ratūros ir mokyti savos kalbos - dar nėra tautinis 
ugdymas. Reikia tų mokslų sintezės, t.y. esminio ryšio: 
kuriam gi tikslui lituanistikos mokomės ir kokia jau
nosios kartos pareiga lietuvybei?

• Anksčiau, kol mokytojais dirbo Nepriklausomoje 
Lietuvoje praktikos įgavę pedagogai, tai jie ir be 
spec. pamokų tą dalyką pravesdavo kone per visas pa
mokas, nes anot E. V-nės, tie senosios kartos mokytojai 
liepsnote liepsnoja nuoširdžia tėvynės meile ir geismu 
jai visas jėgas skirti! Tačiau dabar tokių entuziastų 
mažėja. Ateina mokyklose dirbti jau svetur išaugę as
menys - jiems savaime darosi Lietuva ne taip jautriai 
jaučiama ir mylima. Kiti šiek tiek palinksta į ameri
kinių mokslų nuotaikas, kad esą religija, politika, patrio- 
tika - paliktini nuošaly nuo mokslo (taip panašiai 
reiškiasi ir šaltumas kovoms dėl laisvės). Dar kiti ima 
žiūrėti į Lietuvos okupaciją kaip į "dabarties realybės 
faktą", kurį reikia priimti ir su juo susitaikyti, nes mes 
tuo tarpu negalime pakeisti. Todėl jiems darosi priim
tinos ir okupanto valdžios išleidžiamos knygos jauni
mui. Jie mėgina užsimerkti į tai, jog Lietuva yra žiau
rioje, ypač moralinėje, priespaudoje, kad ten visos sri
tys be išimties yra pajungtos svetimiems tikslams ir - lie
tuvybės naikinimui.

• Tūlas mano, jog šiam tautiniam ■ visuomeni
niam tikslui verta įvesti mokyklose po specialią teori
nę pamoką. Ir aiškinti apie mūsų buitį svetur, apie or
ganizacinius telkinius ir kultūros dalykus, apie pas
tangas kovoti su okupantu. Deja, tai tiktų tik, gal būti, 
gimnazijoje (aukštesn. lit. m-je), bet pradinėje, kur 
vaikai dar menkokai skaito bei rašo, tokia teorinė pamo
ka būtų tik atgrasymas nuo lietuvybės, nes nuobodu, 
nevaizdinga. Be to, čia svetur mūsų tas visuomeni
nis veikimas nėra nei sklandus nei pavyzdingas, tad 
apie jį aiškinti nesubrendusiam jaunuoliui būtų keblus 
uždavinys. Ir vargu ar vaikai daugiau pamiltų lietu
vybę, smulkiau susipažinę su dabartiniais mūsų bend
ruomenės darbais?

• Atrodo, toks tautinis visuomeninis mokymas ge
riausia pravesti įterpiant klasėse žinių apie dabartinių 
laikų tikrus kovotojus idealistus, lietuvybės didvyrius. 
Iš tiesų programose ir vadovėliuose turėtų būti ypa
tingai išryškinami - paveikslais, gyvenimo faktais, 
eilėraščiais - žymieji kovotojai herojai: Simas Kudirka, 
Romas Kalanta, partizanai, kunigai kankiniai... Kiekvie
nas vadovėlis teįsideda Simo Kudirkos ypatinguosius 
posakius, pareikštus teisme...

O užvis labiausiai (taip pat į mokslo priemones - 
vaizdai, tekstai, skaidrės, rašiniai, uždaviniai ir kt.) - 
įterptinas Baisusis Birželis! Lauktina, kad ateinantį 
mokslo sezoną šis reikalas būtų nuosekliai vykdomas. 
Tai tebėra mūsų lietuvybės dabartis! Juk tebėra Sibi
re tremtinių vargstančių... O dabar tremiamas Lietu
vos jaunimas daug rafinuočiau - tartum į "savanoriš
kus darbus - dirbti baisiai sunkiose, necivilizuotose 
sąlygose. Yra spaudoje ir atvaizdų, kaip jie ten 
vargsta, yra nemaža aprašymų (nors ir tyčiomis viską 
išgiriant, okupanto liepimu). Baisiojo Birželio tema api
ma trumpai ir labai aiškiai - visą dabarties lietuvybės 
problemą: koks okupanto santykis su lietuvių tauta 
koks komunizmo žiaurus nežmoniškumas, kokios parei
gos mums įsidiegtinos? kodėl kova dėl laisvės būtina? 
Šiuo būdu nebereikia ilgų teorinių moksliškų aiškini
mų - mokiniai greitai dalyką supras, ir tautinis visuome
ninis švietimas taps sėkmingas. Pvz. duokime lit. mokyk
loms vaizdų ir aprašymų apie nuo okupanto nukentė
jusius lietuvius moksleivius, apsakykime ir paveiks
lu parodykime Rainių miškelyje nukankintus gimnazis
tus... Mokslas lengvai pasiekia tikslą, jei vykdomas tie
siai ir atvirai, be užuolankų.
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Sukaktuvininkas Jonas Brazauskas

GARBINGA MIŠKININKO 
JONO BRAZAUSKO 

SUKAKTIS
Jonas Brazauskas gimė 

1904 m. birželio mėn. 26 d. 
Pilviškio valsčiuje, Bartinin
kų km. Augo gausioje 14 
vaikų, vidutinio Suvalkijos 
ūkininko šeimoje. Baigė Ba- 
gotosios pr. mokyklą ir 
1925 m. - Marijampolės 
Rygiškių Jono gimnaziją. 
Būdamas pr. mokykloje ir 
gimnazijoje, Jonas savo 
luoslaikį skyrė chorui ir vai
dybai, buvo aktyvus dalyvis 
ir gabus organizatorius. Da
lyvavo bažnyčios ir šaulių 
choruose. Jo malonus barito
nas-bosas, laikui bėgant, 
stiprėjo, gerėjo ir pasiekė 
koncertinio lygio. Dar ir 
šiandieną jis gailisi, kad, sa
vo gimnazijos muzikos mo
kytojo raginamas, baigęs 
gimnaziją nestojo į kon
servatoriją.

1925 m. J. Brazauskas 
įstojo į Žemės Ūkio Akade
miją, Miškų Skyrių, kur tu
rėjau progos, kaip to paties 
skyriaus studentas, su juo 
arčiau susipažinti. Sėkmin
gai studijuodamas miškinin
kystę (1925-1929) J. Brazaus 
kas vėl tapo artistu ir vai
dintoju, dalyvaudamas vei
kaluose: Kaminkrėtis ir Ma
lūnininkas, Consilium Facul- 
tatis, Kerštas ir keliais at
vejais -- Kuprotas Oželis. 
Taip pat dalyvavo solo par
tijose, kyartetuose, gabiam 
muzikui Ant. Budriūnui va
dovaujant. Miškų Skyrių 
baigė 1929 m. parašydamas 
diplominį darbą “Medžioja
mųjų Gyvulių Būklė Kazlų 
Rūdos Miškuose". Ta proga 
jam buvo suteiktas dipl. 
miškininko laipsnis. 

185 North Wabash Avenue 2nd Flbor

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį 
lietuvį kailininkų 
Chicagoje jMJI
NORMANĄ m 
BURŠTEINĄ
Tel. 263-5826 9uB]U
(įstaigos) ir ĮĮMmK'
677-8489 (buto) /(/H K

Chicągo, 111.60601

medžioklė anuo metu nepr. 
Lietuvoje buvo tapę sinoni- 
mu .

1944 m. J. Brazauskas su 
šeima pasitraukė į Austriją 
ir vėliau Vokietiją, Bavari
ją. Austrijoje, Oberdonau 
srityje, dirbo kaipo miškų 
taksatorius. Bavarijoje, 
Landshuto DP stovykloje, 
dirbo stovyklos adm. asis
tentu, lietuviško sektoriaus 
vadovu, lietuviškos mokyk
los mokytoju ir Raudono 
Kryžiaus įgaliotiniu. 1949 m. 
J. Brazauskas su žmona -- 
Albina Bielskiute (dantų 
gydytoja) ir dukrele Jone 
persikėlė į Ameriką ir apsi
gyveno Waterburyje, Conn. 
Nuo pat pradžios atvykimo į 
Jungtines Valstybes įsijun
gė į lietuvišką veiklą, kurio
je aktyviai dalyvauja iki šiai 
dienai.

1950 m. padėjo organizuo
ti ir aktyviai dalyvauti Wa- 
terburio Scenos Mėgėjų Te
atre. Be to, yra nuolatinis 
chorų ir kvartetų dalyvis. 
J. Brazausko vis dar stiprus 
sodrus baritonas-bosas daž
nai girdimas lietuvių parapi
jos šv. Juozapo bažnyčios 
chore, komp. Aleksio vado
vaujamam. Jau 17 metų kaip 
vadovauja Balfo skyriui, ku
ris kas metai surenka virš 

Pradėjo dirbti miškų ad
ministracijos tarnybose: gi
rininku -- Kėdainių ir Jūrės 
miškų urėdijose, Miškų Urė
do pavaduotoju - Žalgirio ir 
Jūrės urėdijose, Miškų ins
pektoriumi -- Panemunės 
inspektoriate. Šalia adminis- 
tratyvinio darbo, J. Bra
zauskas Dušnionių miške 
pradėjo vykdyti tyrimus su 
nustiebintų ąžuolų kultūro
mis. Jo mėgiama miškinin
kystės sritis buvo miško 
želdymas. Už intensyvų 
miškų želdymą Panemu
nės miškų urėdijoje buvo 
apdovanotas Miškų Depar
tamento medžiokliniu šautu
vu. J. Brazauskas buvo lek
toriumi Alytaus ir vėliau 
Vilniaus aukšt. miškų moky
klose. Bendradarbiavo mišk. 
Jono Kuprionio redaguoja
mame žurnale ‘Mūsų Girios’. 
Bedirbdamas miškų admini
stracijoje, Jonas Brazaus
kas laisvu laiku aktyviai da
lyvavo, režisuodamas ir vai
dindamas, provincijos šaulių 
teatruose.

Nuo 1936 m. balandžio 
mėn. 15 d. iki 1936 m. spalio 
mėn. 10 d. atstovavo Klai-' 
pėdos Medžio Sindikato 
Akc. B-vę Leningrade. Ant
roji Jono Brazausko prigim
tis - medžioklė. Nepr. Lietu
voje buvo laikomas geriau
siu medžiotoju, kaip teori
joje taip ir praktikoje. Ta 
proga gražiai jį aprašo (60 
m. sukakties proga) mišk, 
prof. Jonas Kuprionis: “Me
džioklės Organizavimo ir 
Tvarkymo Srityje jis paro
dė itin daug sumanumo ir 
iniciatyvos. Brazauskas ir

$1000 ir daug kitokių gėry
bių. J. Brazauskas yra pir
mas Lietuvių Fondo narys 
ir įgaliotinis Waterburyje. 
Skiriama $15.000 -- kvota 
(per 12 metų) viršyta jau 
$9.000. Už tą L. Fondo Val
dyba J. Brazauską apdova, 
nojo Mindaugo medaliu.

Maloniausias J. Brazaus
ko poilsis - meškeriojimas. 
Buvęs entuziastinis medžio
tojas, čia tapo entuziastin
gu meškeriotoju. Lietuvoje 
jis mane išmokino medžioti 
o aš, atsilygindamas, išmo
kinau jį meškerioti. Dažniau 
šiai meškeriojame kartu 
gražiuose Connecticut Statė 
žuvinguose ežeruose. Trau
kiame lydekas, biasus, bal
tuosius ir geltonus ešerius 
ir retkarčiais upėtakius. Ne
buvo atsitikimo, kad dides
nę lydeką ar biasą nepa- 
gerbtumėm skanios slyvinės 
stiklu iš Jono krepšio. Daž
nai prisimename malonius 
meškeriojimo laikus gra
žiuose, žuvinguose ežeruo
se: Metelių, Dusės, Obeli- 
jos ir Daugų. Dėl J. Brazaus
ko linksmo draugiško būdo 
man visados buvo malonu 
su juo bendradarbiauti miš
kų administracijoje ir taip 
pat medžioti ir meškerioti.

Šio birželio mėnesio 26 
d. jam sukanka 70 metų. Sa
koma, kad vyresnio amžiaus 
žmogus gyvena prisimini
mais. Jeigu tas teisinga, tai 
Jono gyvenimo ateitis gra
ži, prisiminimais turtinga.

Minėdami asmens nuopel
nus, kartais užmirštame ir 
kitus šeimos narius, kurie -- 
ypač per tokį ilgą gyvenimo 
tarpą, vienu ar kitu būdu, 
prie tų nuopelnų yra prisi
dėję. Žmona Albina yra 
ideali Jono Brazausko gyve
nimo draugė (abu suvalkie
čiai). Ji visados sugebėda
vo namuose sudaryti šeimy
niškos šilumos nuotaiką. 
Visgi, kartais ji Joną ‘nu- 
skriausdavo’ tuo laiku, kai 
dukra Jonė su savo šeima 
atvykdavo iš Londono. Tada 
Albinos visas dėmesys buvo 
nukreipiamas tik į mielą, 
gyvaus būdo anūkę - Alek
sandrą.

Birželio mėnesio 29 dieną 
Waterburio ir apylinkės lie
tuviškoji visuomenė suren
gė Jonui Brazauskui užtar
nautą iškilmingą pagerbimą.

WANTED JOURNF.YMf^ or 
IS7 CLASS SKILLED 

MACHINISTS
To perform all phases of machine op- 
erations in connection with thr over- 
huul of compremis, pu m p* and tur- 
bines. Mušt be able to perform own 
sėt u p.s and opera te engine lathr, 
radini ririll press, millinp machine and 
horizontai boring mill. Excellent start
inę salary and fringe benefits. fvr 
interview call Kenneth De Looze, 216- 
524-6155.

THE WORTHINGTON SERVICE 
CORPORATION 

6250 Hąlle Rd., Valley View, O. 44125 
An Equa| Opportunity l.tnplover 

01-541

NAUJAS TRANS-SIBIRINIS GELEŽINKELIS
Sovietų spauda džiūgau

dama praneša, kad pradėtas 
statyti naujas trans-sibirinis 
geležinkelis, jungsiąs Baika
lo ežero sritį su Ramiuoju 
Vandenynu.

Naujasis geležinkelis pra
sidėsiąs iš Ust-Kut vieto
vės prie Lenos upės ir eisiąs 
į šiaurę nuo Baikalo ežero 
su mažais pavingiavimais į 
rytus ir baigsiąsis Kom- 
somolsk prie Amūro mieste 
(žiūrėk žemėlapį - nau
jasis geležinkelis užštrichuo- 
tas brūkšneliais). Nuo Kom- 
somolsko į rytus veda jau 
anksčiau patatyta geležinke
lio linija, kuri baigiasi So- 
vietskaja Gavan mieste ir 
Vanino uoste (abu guli prie 
Totorių sąsiaurio, kurio ant
roj pusėj jau Sachalino sa
la), tai yra baigiasi prie Ja
ponų jūros, kuri savo ruožtu 
jungiasi su Ramiuoju vande
nynu.

Šis Baikalo - Amūro gele
žinkelis (taip jis ateityje bus 
vadinamas) prasideda įš 
senojo Trans-sibirinio gele
žinkelio Tayšet vietovėje (į 
vakarus nuo Krasnojarsko) 
ir eina į rytus iki Ust-Kut 
vietovės prie Lenos upės, 
kur toliau jau bus tęsiamas 
dabar naujai užplanuotasis. 
Ši atšaka buvo pastatyta 
jau 1950 m. Kaip skelbia
ma, naujasis geležinkelis bū
siąs apie 3000 kilometrų il
gio ir keliais šimtais kilomet
rų sutrumpinsiąs kelią iki 
Tolimųjų Rytų.

Geležinkelis jungiąs Udo- 
kano vario kasyklų rajoną, 
vario ir nikelio kasyklų ra
joną Nižne-Angarske, anglių 
kasyklų rajoną Čulija ir Ūr- 
gale su kitais naujai išvys- 
tysimais pramonės rajonais. 
Taip pat jis praeina pro se- 
seniai pastatytąją didžiulę 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Bratsko elektros jėgainę 
prie Angaros upės.

Kaip viešai prisipažįsta
mą, geležinkelio pastatymas 
bus nelengvas, nes jis eis 
dažnai per klanuotą tereną, 
išvedžiotą giliais upių tar
pekliais ir slėniais, o toliau į 
rytus per milžiniškus tai
gos plotus, kurių podirvis 
tebėra amžinai įšalęs. Ta
čiau tuose plotuose yra be
galiniai miško medžiagos iš
tekliai, smėlio, akmens, žvy
ro, kalkakmenio ir molio 
klodai, kurie pravers numa
tytoms didžiulėms staty
boms, kaip toliau oficialiai 
skelbiama.

Dabar statyba tęsiama 
trimis etapais: į rytus nuo 
Ust-Kut vietovės, maždaug 
numatyto ruožo viduryje 
prie Tyndos vietovės ir Cha- 
barovsko rajone į vakarus 
nuo Komsomolsko.

Kaip geriau į žemėlapį įsi
žiūrėjus matoma, šis nauja
sis trans-sibirinis geležinke
lis turės ir didelės strategi
nės reikšmės, nes eina nuo 
200 iki 300 kilometrų toliau 
į šiaurę nuo senojo trans- 
sibirinio, gulinčio vietomis 
visai Kinijos pasienyje, o 
Amūro srityje užsiriečiančio 
išilgai Usurio upės ir ligi 
Vladivostoko uosto pietuo
se. Kaip'žinia, šis pasienis 
su Kinija jau seniai nesau
gus ir, kokio susidūrimo su 
Kinija atveju, kinų galėtų 
būti nesunkiai nukirstas.

Dabar Sovietijoje varoma 
karšta propaganda, ragina
ma visus prityrusius tos sri
ties specialistus vykti staty
ti naujojo geležinkelio. Ragi
nami ir neprityrę, ypač kom
jaunimas. Esą, po 17-to kom
jaunimo kongreso Maskvo
je, kuris įvyko balandžio 
mėnesį ir kurio metu visų 

respublikų komjaunuoliai 
buvo įpareigoti vykti prie 
šio geležinkelio statybos, jau 
renkasi iš visų ‘plačiosios 
tėvynės’ plotų būriai kom
jaunuolių ir ‘įniršusiai’ įsi
jungiu į statybą. Kolkas 
daug patogumų nežadama: 
kadangi geležinkelis eis per 
taigas ir tyrus, tai statybi
ninkams teks ilgoką laiką 
gyventi palapinėse ir pašiū
rėse, o žiemą pernešti visus 
Sibiro žiemos žiaurumus. 
Užtat pirmoj eilėj apeliuo
jama į ‘patriotinius’ sovieti
nių piliečių jausmus.

Prie geležinkelio staty
bos jau dirbą darbininkai, 
statę didžiąją Bratsko elekt
rinę, Magnitogorsko (Urale) 
geležies kombinatą, Turkes
tano - Sibiro geležinkelį ir 
‘savanoriais’ plėšę Kazachs
tano ‘plėšinines žemes’. Ka
dangi, kaip žinia, prie tų 
‘plėšininių’ Kazachstano že
mių ir prie elektrinės staty
bų Bratske dirbo ir keli 
šimtai iš Lietuvos ‘savano
riškai’ atsiųstų vyrų, rei
kia manyti, kad jie visi da
bar bus įjungti į šio geležin
kelio statybą. O ir naujos 
‘savanorių’ bangos bus ragi
namos vykti viena po kitos.

(ab),

SHIPBUILDING
We have immediate openings in 
the follovving areas for individ- 
uais with a minimum of 1 year 
experien.ce.
•CARPENTERS
•CRANE 

OPERATORS
(Bridge)

•BURNERS
• LOFTING
• MACHINISTS

(Outside)
• SHIPFITTERS
•STEEL 

FABRICATORS
• MACHINISTS

(2 yrs. experience in 
lathe—milling—boring) 

Apply to:
SUN SHIP

FOOT OF MORTON AVĖ. 
CHESTER, PA. 19013

Equal Opportunity Employer M /F 
(51-53)

lst CLASS 

Pipe Fitter (2) 
Milhvrights (2) 
Electrician ( 1 )

Industrial experiance, 

willing and able 
to work any shift. 
Good hourly rate.

OHIO RUBBER 
CO. DIV.

Eagle Picher Industries 

BEN HUR AVĖ.
Willoughby, Ohio 44094

Attention:
LYLE HUNGERFORD

(«•»)
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JURGIS GLIAUDĄ

Z. Degučio nuotrauka.

KŪRYBA IR MOKSLAS
LosangeliŠkio koncerto temomis

SUSITIKIMAS SU SOLISTU KAZIU JAKUČIU

Oficialus renginio pavadi
nimas yra “Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos 21-ji 
Lietuvių diena su Kaziu Ja
kučiu”. Tai mišrus koncer
tas, kuriame dalyvavo sve
čias solistas Kazys Jakutis 
iš New Yorko, Los Ange
les lietuviškos koncertinės 
scenos pažibos pianistė Rai
monda Apeikytė, mezzo-sop
ranas Janina čekanauskienė 
ir sopranas Birutė Dabšienė.

Parapijos klebonas kuni
gas prel. Jonas Kučingis mu
zikiniame lietuvių kolonijos 
gyvenime užėmė išskirtinę 
impressario poziciją. Per 
dvidešimt vienerius metus 
jis atkviečia ryškesnius, žy
mesnius, puikius lietuvius 
vokalistus. Tikras lietuviš
kas Hurokas, jis sudaro są
lygas vietinei lietuvių kolo
nijai susipažinti su kitur gy
venančiais dainininkais, su
daro ir sąlygas palyginti sa
vo pajėgas su svečių talen
tais. Dainos meno pasaulius 
turime tikrai plačius belan
kydami tas Lietuvių Dienas, 
kurios tviska dainos meno 
ženkle. /

Senasis mano tvirtinimas, 
kad Los Angeles turi eks
portines koncertines lietu
vių scenos pajėgas, po šio 
koncerto lieka tas pat.

Dvi solistės ir pianistė, 
dalyvavusios šio koncerto, 
birželio 16 d. programoje, 
turėjo po du, tris dalykus. 
Liūto dalis repertuare ati
teko svečiui. Tad mūsų 
žvaigždėms nebuvo erdvės, 
kur jos galėtų, įsibėgėti, 
įsidainuoti.

Pianistė Raimonda Apei
kytė akompanavo solistams. 
Kaip visad, jos akompani
mentas nebuvo formali solo 
partijos palyda, bet įžvalgi 
talka atskleisti veikalą, sub
tili sandara su daininin
ku.

Pianistė paskambino dvi 
variacijas, kurios susišaukia 
tarp savęs, ir struktūra, ir 
ornamentikos gausa. Įdomi 
yra Gruodžio ekspozicija, 
kur temą nuolatos atranda
me prasiveržimuose po gana 
nesudėtingų, bet dinamiškų 
sinkopių ieškojimu. Atliki
mas buvo briliantiškas, su 
ryškiu bravado.

Sopranas Birutė Dabšie
nė pasiekė puikių rezulta
tų Strauso ‘šikšnosparnio’ 
Juoko arijoje. Kaprizingai - 
koketiškose koloratūrinėse 
kadencose ji buvo žavinga. 
Užtikrintas kvėpavimas lei
do reikštis su nuostabiu 
lengvumu, su arijai būtina 
gracija. Arija iš Dvariono 
operos ‘Dalia’, buvo kartu ir 
pažintinė medžiaga. Arijos 
tekstūroje galima sugauti 
Verdi tonacijų.

Mezzo-sopranas Janina Če 
kanauskienė sudainavo Gou- 
nod ‘Fausto’ žinomą Zibelio 
ariją. Ji surado tikrus, šil-

tus tonus J. Gruodžio 
‘Visur tyla’ demi-romansui. 
Solistės balsas leidžia ap
reikšti žemų registrų pilny-“ 
bę ir nuspalvinti juos turi
ningais nuotaikų variantais.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkaj; J. JANUSA1T1S 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.

Sol. Kazys Jakutis

SVEČIAS KAZYS
JAKUTIS

mę vizualine aktoriaus są
saja su muzika. Valentino 
arijos finale tai buvo mir
tis. R. Wagnerio arijos iš
vadoje - mistiška kontem
pliacija. Ir Mozarto Almavi- 
vos rečitatyvo pabaigoje 
nuostabos atšvytėjimas vei
de, aštri reakcija dėl nema
lonios staigmenos. Šiomis 
atidaus atradimo detalėmis 
Jakutis parodė duoklę operi
nio dainininko menui.

Lietuvių kompozitorių re
pertuaras buvo paremtas 
dviem kontrastais: dalykų 
populiarumas ir muzikinis 
intelektas.

Populiarybių tarpe buvo 
A. Vanagaičio ‘Dul dul dū
dele’, ‘Stasys’. Čia solistas 
turėjo susitikti su K. Pet
rausko bei A. Vanagaičio šių 
dalykų interpretacijos tradi
cija. Jakutis nuneigė tą tra
diciją. ‘Stasiui’ jis suteikė 
ryškesnę groteską ir, kartu, 
gracingą žaismą. Miko Pet
rausko ‘Tykiai, tykiai Nemu
nėlis teka’ solistas sudrama
tino paskutinio pasažo vibra- 
tu. Pabrėžtinas absoliutus 
dekoratyvumo vengimas, 
kas leido prasiveržti nuo
širdumui.

Koncerto įvado dainas jis 
atliko intymiai, mąsliai. 
Kaip ir operų arijose, dai
nos ir romanso faktūra jo 
lūpose nėra deklaracija, at
pasakojimas, bet nuosava 
reakcija į veikalą. Tai yra 
kūrybinio proceso išgyveni
mas in actu.

Partitūros interpretacijos 

Kazio Jakučio baritono 
tembras susišaukia su čelo 
mašastu. Čia atrandame ma
lonų intymumą ir vos sugau
namos melancholijos šilumą. 
Balso apimtis tobulai išdės
tyta ir siekiant aukšto re
gistro, ir taktiniame reči
tatyve, ir mašastiniame 
piano perteikime. Kvėpavi
mas užtikrina tą nuolat pil
ną ir tirštą čelo tonaciją. 
Nėra skardenimo, aukšto re-, išradingumas uždeda atli- 
gistro vibracijų. Nėra bai
mės susitikti su forte. Aiški 
dikcija įeina į veikalo per
teikimą, talkindama klauso- 
vui gerai pažinti dainuojamo 
tekso turinį, padedama iš
gyventi įspūdžio pilnybę. 
Pabrėžtinas mokėjimas ap
šviesti frazę jausmu ir itin 
virtuoziškas kai kurių veika
lų finalinių akordų gesini
mas efektingu morendo.

Kazys Jakutis yra mūsų 
jaunos kartos dainininkų at
stovas. Itin jautru matyti 
jo koncerto repertuarą. Tai 
absoliuti lietuvių kompozi
torių dauguma. Įprastiniam 
subanalintam mūsų koncer
tų finalui dainininkai daž
nai iškiša operines arijas 
su tikslu suskardėti klauso- 
vui imponuojančiais forte. 
Jakutis atmetė šią ‘tradici
ją’. Koncerto finalui šis jau
nas solistas pasirinko V. Ja
kūbėno ‘Keturių liaudies 
dainų’ ciklą!

Jakutis išviršiniai įdomus, 
žavintis aktorius. Gal būt 
tai yra operinės scenos at- 
spindis. Jis valdo pozą. Trys 
arijos, kurias jis atliko kon
certo viduryje, turėjo gau
sų akompanimentą, sudėtą 
scenos baigmei. Jakutis pa
rodė akompanimento pras-

kėjui nepakartojamą voka
linį, net vizualinį, individu
alumą. Jakutis sustoja mū
sų kompozitorių savame per 
ėmimo ir įsavinimo proce
se. Jis ieško veikalo logikos, 
orientuodamas tai į drama- 
tiką. Dabar labai madinga 
sąvoka ‘Author uncensor
ed’. Tai pastangos atskleisti 
autoriaus pilnybę interpre
tacinės logikos ribose. Čia 
slypi pavojai: ornamentaci- 
jos primatas prieš visumą, 
prieš esmę. Štai, Holly- 
woode sutinkame ‘Mozart 
uncensored’ vakarus. Tai 
tam tikra iš saikingumo te
mų neišsprūdusi autoriaus 
esmė. Gal būt Jakutis patei
kė jo pasirinktus lietuvius 
kompozitorius ‘uncensored’ 
polinkio ženkle? Mumyse 
tai šviežiena, koncertinio 
šablono nuneigimas.

Koncerto pabaigai buvo 
V. Jakūbėno ‘Keturių liau
dies dainų’ ciklas. Tai ištisa 
ir miniatiūrinė ‘liaudinių’ to
nacijų enciklopedija. Čia 
raudos ir melancholiškos pas 
toralės faktūra organiškai 
perpinta su jaukia bufona
da ir šiltu lyrizmu. Imtis 
to veikalo tegali menininkas, 
suvokęs bendrą to veikalo 
foną, jo kontekstą mūsų mu
zikinėje literatūroje ir, kar-

Šių mėty, lietuviai abiturientai Chicagoje.

LIETUVIŲ ABITURIENTŲ IŠLEISTUVĖS CHICAGOJE
Pavasarėjančiai gamtai 

pasipuošus gaiviu žalumu, 
gegužės 19 d. puošnioje 
Sabre Room salėje įvy
ko antrasis Chicagos lietu
vių abiturientų pristatymo 
vakaras. Šios idėjos suma
nytojos ir puoselėtojos yra 
darbščios Chicagos Lietu
vių Moterų Federacijos Klu
bo narės. Visuomenei, ku
rios susirinko virš 350 žmo
nių, buvo pristatyti 44 abi- 
turientai-tės. Veiklioji pirm, 
p. K. Leonaitienė pasvei
kino susirinkusius nuošir
džia ir trumpa kalba, ypa
tingą dėmesį skirdama mū
sų tautos žiedeliams - abi
turientams. Šilerio žodžiais 
prabildama į juos, kad tik 
žmogaus valia padaro jį kil
niu, neturėdamas jos žmo
gus tampa nevykėliu.

Toliau programą vesti 
perdavė J. Kerelienei. Mari
ja Krauchunienė pristatė 
abiturientus, apibūdino jų 
nueitą kelią ir pasirinktus 
mokslus ateičiai, o V. Kere- 
lytė papuošė visus gėlėmis. 
Didžiausią organizacinę naš
tą nešė S. Jelionienė ir S. 
Bacevičienė ir jų dėka 
vakaras praėjo labai sklan
džiai.

Jaunimo Centro Studen
tų Grupė atliko programą, o 
po vakarienės ne vienam 
džiaugsmo ašarą išspaudė 
mūsų abiturientų suktinis, 
kurie jaunos nuotaikos pa
gauti išsiliejo į ratelius ir 
vingiuodami tarp stalų svei
kino visus susirinkusius.

tu, bevaldąs šiam sunkiam 
uždaviniui atlikti balsinę 
medžiagą ir muzikinę kultū
rą.

Jakutis išėjo iš šio užda
vinio triumfališkai. Šis V. Ja 
kūbėno veikalas Kazio Ja
kučio lūpose buvo šio kon
certo šedevras...

Po Los Angeles koncerto 
užtikrintai laukiame, kad 
Kazys Jakutis bus ovacijų 
rinkėju visose lietuviškose 
•scenose, kaip tai buvo 
Angelų mieste.

Ąžuolui Stelmokui pradė
jus groti “Noriu miego, sal
daus miego” į bendrą 
džiaugsmą įsijungė ir visi 
susirinkusieji.

Ilgai dar linksminosi mū
sų jauni lietuviukai abitu
rientai savo tėvelių tarpe. 
Džiaugėsi ir jų seneliai ma

LIETUVIU DIENA NEW YORKE
Šią vasarą Didžiojo New 

York ir apylinkės lietuviai 
turės gražią progą susirink
ti, pabendrauti ir pasilinks
minti, nes LIETUVIŲ DIE
NA rūpestingai rengiama 
ir puikiai planuojama. Skait
lingai susirinkę lietuviai vie
ningai sutarė rengti Lietu
vių Dieną 1974 m. rugpiū- 
čio 4 d., sekmadienį, New 
Yorko gražiame priemiesty
je - Franklin Sąuare, Long 
Island, Plattdeutsche Par
ke, 1132 Hemstead Turnpi- 
ke. Automobiliais labai leng
vai nuvykti Cross Island 
Parkvvay, 26b išvažiavimas 
Hepstead Tnp. East lig 
Franklin Sąuare miestelio.

Apreiškimo Lietuvių Pa
rapijai globojant ši visų lie
tuvių šventė bus atžymėta 
puikiai ir linksmai. Lietuvių 
Dienos programa prasidės 
2 vai. pp. vėliavų iškėlimu 
ir giedant abu himnu, daly
vaujant organizuotoms gru
pėms ir dalyviams. Svarų 
atidarymo žodį tars Lietuvių 
Dienos globėjas kun. Pranas 
Raugalas, Apreiškimo para
pijos klebonas.

Visą dieną vyks nuotaikin
gai parengta ir daugumui 
pritaikyta programa. Apreiš 
kimo parapijos ir vyrų cho
rui ‘Perkūnas’ vadovaujant 
skambės bendra daina. Nori
ma, kad visi įsijungtų ir 
dainuotų. Specialiai parink
tų dainų knygelės bus įteik
tos visiems dalyviams. Aikš
tėje ir salėje suksis lietuviš
ki rateliai ir žaidimai, 
kuriuos visi mėgsta ir visi 
galės dalyvauti. Sportinės 
varžybos pramatytos jau
niems ir vyresniems. Visi 
galės laimėti laimės šuliny
je, o ypač tuo džiaugsis pa
tys jaunesnieji LD dalyviai.

Lietuviškai vaišinsis prie 
gražiai parengtų ir lietuviš
kais valgiais apkrautų ir pa
puoštų stalų. Bus atžymė
tas dovana gražiausiai pa
rengtas stalas.

Žymus Joe Thomas orkest 
ras gros visą laiką nuo 5 vai. 
lig 9 vai., vakaro. Jis ren
gia eilę lietuviškų šokių ir pa 
dės linksmai pravesti lietu
viškus žaidimus. Todėl lau
kiama skaitlingai dalyvau
jant jaunimo, ypač jaunimo 
organizacijų narių -- ateiti
ninkų, skautų, vyčių neo- 
lituanų ir kitų. Visi galės

tydami, kad jų pasėta sėkla 
ir šioje šalyje neša gerus 
vaisius ir išeivijoje tautos 
kamienas išliks stiprus, kol 
turėsime tokius jaunuolius 
ir tėvus, kurie įskiepys sa
vo vaikams mūsų tautos 
idealus.

(vv)

susitikti, pasilinksminti, šok 
ti ir dainuoti.

Nuoširdžiai kviečiami visi 
lietuviai ir bičiuliai. Rengė
jai laukia iš Didžiojo New 
Yorko, kaimynų New Jer- 
sey, Pennsylvanijoj, Connec 
ticut. Laukiami ir atosto
gaują svečiai iš tolimųjų 
Amerikos ir Kanados vieto
vių. Visiems bus nepapras
tai gera proga pasimatyti 
su seniai pažįstamais ir susi
pažinti su naujais draugais.

(r) 

wĖlders—burners 
Light Steel Fabrication. 2 years mini
mam experience. CO 2 »nd inner- 
sheild, and M1G preferrable.

Ist & 2nd Shift 
Full or partime 

CLEVELAND FROG CROSS1NG CO. 
6917 BESSEMER 

CLEVELAND, OHIO 44127 
An Eąual Opportunity Employer 

(51-60)

DRESSMAKER
Wanted, meticulous clressmaker 
to work in shop part time. Re- 
pairs and restyling. Mušt be in- 
terested in detail. Call (215) 
629-1878 11 A. M. to 6 P. M.

(51-52)

\VANTED IST CLASS SKILLED 
HAMMER DRIVER 

F.xperienccd reęuired. Full time per* 
numeni empįoyntent. Standard ben- 
efita.

Apply in person
STANDARD COMPOS1TE DIE

233 DUBOIS 
DF.TROlT, MICH. 4H2O7 

An Eąual Opportunity Employer 
(51*55)

TOOLMAKER
New modei'n. air conditioncd 
plant need experienccd jour
neyman M F for general tool 
room work including proto- 
type. Good working condition, 
full benefits, $6.25 per hour 
maximum.

Apply in person,

KELSEY HAYES 
COMPANY

7300 Whitmore Lake Rd. 
Brighton, Mich. 48116 

An Eąual Opportunity Eniplnver 
(51-53)

MAINTENANCE
Local tnunufaclurer ha m irnmediate 
ponilions in our maintenance depą r t- 
menl for employecH cxpericnced in 
any of the follovvmg area*:
• MACHINE MAINTENANCE
• BUILDING MAINTENANCE
• MACHINIST

EKPEIllENCED IN TOOL & 
DIE REPAIR

l'.xcellent salary and company paid 
benefits. Send resume or call for 
uppoinlment.

PHIL WELLS at 314-381-9850

KISCO CO
6300 St. Louis Avė.
St. Louis, M o. 63121

An Eąual Opportunity Employer
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LIETUVIU DIENA BALTIMORĖJE
Jau antri metai miesto vi

dury, Ilopkinso aikštėje, po 
atviru dangumi, savaitga
liais vyksta Baltimorės tau
tybių pasirodymai (Showca- 
se of Nations). Miesto gal
va Wm. Donald Shaefer sa
vo apsilankymu ir globa pa
skatina tautybes išeiti viešu
mon su savo tautiniu menu, 
maistu, papročiais ir kitomis 
tautinėmis apraiškomis.

Šiais metais, kaip ir per
nai, lietuvių šventė. truko 
du pusdienius, gegužės 26- 
26 d., nuo 12 vai. vidudie
nio ligi 6 vai. p.p.

Iškilmė pradėta vėliavų 
įnešimu. Šią apeigą atliko 
liet, legijonieriai, lydimi 
tautiniais drabužiais apsi
rengusių mergaičių. Kristi
na Česonienė rengėjų komi
teto vardu publiką supažin
dino su garbės svečiais, 
kurių tarpe buvo meras

ALTS-gos Baltimorės sky 
riaus stalas su tautodailės 
dalykais. Prie šio stalo daug 
pasidarbavę Antanas Sa
jauskas ir Jonas Gužauskas.

Vytautas Bačanskas prie 
antibolševikinių spausdinių 
stalo.

Shaefer, miesto tarybos 
pirm. Orlinsky, kongresma- 
nas Sarbanes, buv. kong- 
resm., ypač geras lietuvių 
draugas, Garmatz, Marylan- 
do seimelio Anapoly narys, 
liet, kilmės, Weisengofas, 
kuris tame seimely vadovau
ja Baltimorės miesto dele
gacijai.

Merui Shaeferiui padėko
ta už apsilankymą. Tik jam 
atėjus miesto valdybon, su
daromos sąlygos tautybėms 
savo kultūra plačiau reikš
tis. Trumpoj pratarmėj jis 
patarė lietuviams ir toliau 
laikytis savo tautiškumo. 
Lankėsi jis ir kitą dieną, bet 
tik kaip privatus asmuo. Ap
žiūrėjo vieną kitą stalą su 
kultūriniais rodiniais ir nusi
pirko tautinę juostelę -- liet, 
kaklaraištį.

Pernai lietuvių pasirody
mas, toje aikštėje pirmuti-

Mažųjų grupės šokėjai pa
siruošę šokti.

Dalis Kalvelio šokėjų šokimo metu.

Atidarant Tautybių pasirodymus Baltimorėje. Iš kai
rės kongresmanas Sarbanes, miesto meras Wm. Do
nald Shaefer ir mieto taryb. pirm. Orlinsky.

nis tokio pobūdžio, savo ap
imtimi buvo menkesnis. Šie
met pasiruošta geriau: daly
vavo daugiau organizacijų - 
beveik visos, kurios dar ro
do gyvybės. Kitos turėjo 
net po kelis stalus (sten
dus). Savo būdelę turėjo ir 
viena skautė iš Washingto- 
no, atstovaudama Amerikos 
lietuvių skautijai.

Publikos tarpe daugiausia 
būna lietuvių. Dar nespėjus 
ant stalų išdėstyti rodomų 
ar pardavinėjamų dalykų, 
žmonės jau pradeda eiti, 
smalsauti. Kitataučiai ypač 
nori pasmaguriauti liet, val
gių, šiltų ir šaltų užkan
džių; o vyrai įninka ragau
ti čia išgarsėjusią, lietuvių 
gaminamą, ‘virytą’ (krupni
ką), kurioj būdelėj jis stip
resnis.

Nemažai būna išdėstyta 
gintaro dirbinių, medžio 
drožinių ir audinių. Liet, me
no dalykais daugiausia do
mėjosi europinės kilmės 
amerikiečiai ir pabaltiečiai, 
ypač moterys. Jos atsidėju- 
sios žiūrinėjo, kaip padaryti 
liet, audiniai, iš kokių siūlų. 
Kai kurių smalsumą reikėjo- 
patenkinti ištisomis paskai
tėlėmis.

Daug kas gėrėjosi neprikl. 
Lietuvos pinigais ir pašto 
ženklais. Ne vienas, tuo lai
ku gyvenęs Lietuvoj, pris- 
pažino, kad anksčiau nepa
stebėjęs, kdkie mūsų suve
renumą rodantieji ženklai 
buvę gražūs. Šviesesnieji ir 
sąmoningesnieji lietuviai tė
vai aiškino apie tai savo 
vaikams. Vienas kitas tėvų 
pasiskundė, kad namie vien 
tik žodžiais pasakoti apie

Elena Okienė ir Irena Ga- 
leckienė prie tautodailės 
stalo.

Kristina Česonienė prie 
stalo su gintaro dirbiniais.

Gražina Eringienė ir Al 
gimantas Grintalis prie mar 
gučių stalo.

buvusią Lietuvos valstybę 
esą sunku. Čia gi gyvais pa
vyzdžiais galėjo parodyti, 
kai kuriuos Lietuvos nepri
klausomybės reiškinius.

Šiemet naujove buvo ver
pimas. Surastas dar ligi šiol 
neišmestas senųjų ateivių, 
berods, iš Lietuvos atsivež
tas ratelis. Nelengvai sekė
si surasti vilnų ir linų. Vie
na dypietė rodė, kaip verpia
mas siūlas. Čia pat parody- 
ts ir tautinių juostų audi
mas.

Kas norėjo, galėjo įsigyti 
margučių, baltimoriečių dar
bo iš gipso nuliedintą vytį, 
pakabinamą ant sienos, vy
čiu papuoštus marškinius ar
ba ant stalo pastatomą liet, 
vėliavėlę.

Stalus turėjo šeštad. mo
kykla, parapija, liet, legijo
nieriai, liet, bendruomenė ir 
keli atskiri asmenys. Netrū
ko iškeptų visokių lietuviškų 
skanėstų: beržo šakos, ežio, 
grybų, spurgų ir žagarė- 
lių.

Seniesiems ateiviams ir jų 
vaikams didele patrauka 
buvo padidintos grupinės 
nuotraukos, įvairiomis pro
gomis darytos prieš 40,50 
ar net 60 metų ir vaizduo
jančios vietines liet, draugi
jas, piknikus, atletų, daini
ninkų ir kitokius sambū

rius. Ši būdelė ir pernai 
nestokojo ^lankytojų. čia 
kiekvienas norėjo rasti ar 
pats save ar savo tėvus, 
gimines ar pažįstamus, kaip 
jie atrodė jauni būdami.

Abi dienas tarpais pašok
davo net trys tautinių šokių 
būreliai: pačių mažiausių šo
kėjų ‘Ratelis’, vidurinių mo
kyklų moksleivių ‘Kalvelis’ 
ir vyresniųjų ‘Malūnas’. 
Apie aikštelę, kur šodavo 
tautinius šokius, visą laiką 
spietėsi daugiausia žmonių. 
Dainavo ir Baltimorės lietu
vių vyrų choras ‘Daina’. 
Šis sambūris ypač praver
čia visokiai iškilmei, kai rei
kia sugiedoti abu himnus. 
Meninei programai sudary
ti šiuo metu baltimoriečiai 
gali išsiversti vien savo pajė 
gomis, be ‘importo’ iš kitur.

Kokia tokios iškylos mies
to vidury reikšmė? Pirmiau 
šia tai patikrinimas ir išmė
ginimas savo pačių pajėgu
mo: kiek dar čia yra lie
tuvių, tautiškai gyvų, kurie 
visuomeniškam reikalui dir
ba, pluša, ruošdami tokį pa
sirodymą; o kiti, bent 
ateidami pažiūrėti, domisi 
ką veiklesnieji tautiečiai ga
li surengti.

Aikštėje' plevėsavo lietu
viškos vėliavos, skambėjo 
liet, muzika. Visa tai atgaivi
no ne vieno nublėsusius tau
tinius jausmus, o kartu tai 
yra pagarsinimas savo tauti
nės kultūros tarp savųjų 
ir kitataučių.

Prisimenama Lietuva, 
bent kai kurios jos gyve
nimo sritys, kurios nemato
mos Liet. Svetainėj. Esti 
akivaizdi pamoka senosios 
ir naujosios ateivijos viso
kio amžiaus čiagimiams, ne- 
mačiusiems Lietuvos. O ką 
jiems tėvai pasakodavo, ne
patikėdavo ar nenorėdavo 
tikėti.

žinoma, iš tokios paran- 
gos esti ir piniginės nau
dos.

Vietiniai angliški laikraš
čiai lietuvių pasirodymo 
kultūriniais dalykais beveik 
visai nesidomėjo. Jie tik įsi
dėjo kelias nuotraukas, ro
dančias jaunimą, šokantį 
tautinius šokius, su užrašu, 
kad Hopkinso aikštėje buvu
si ‘Lietuvių linksmybė’ (mer- 
riment), kur jie šoko, daina
vo, atnaujindami senąsias 
pažintis ir prisimindami ‘se
nąjį pasaulį’.

Nors Tautinės S-gos Bal
timorės skyriaus nariai su
gebėjo paruošti net 4 sta
lus (būdeles): vieną tauto
dailės, čia buvo ir liet, pi
nigų ir pašto ženklų rinki
niai; kitą su senosios atei
vijos gyvenimo ir veikimo 
nuotraukomis; būdelę su 
įvairiais spausdiniais ir kny
gomis angliškai apie liet, rei
kalus ir būdelę su už
kandžiais.

Birželio 19 d. Liet. Svetai
nės II aukšte (liet, legijonie- 
rių dalinio būstinėj) susirin
ko 10-ties pasirodyme daly
vavusių organizacijų atsto
vai į užbaigiamąjį posėdį. 
Aptarti kai kurie trūkumai: 
žmonių būtų apsilankę dau
giau, jei per radiją, televizi
ją ir angliškus laikraščius 
būtų paskleista daugiau ap- 
garsos. Jos šį kartą ypač 
trūko. Apie tautinius šo
kius kitataučiams žiūrovams 
per menkai buvo paaiškina
ma. Kai kurie liet, pavadini
mai užrašyti nesuvienodinta 
kalba. Bet apskritai, darbas 
atliktas didelis.

Pasirodymo vyriausias 
tvarkytojas buvo trijų jau
nesniojo amžiaus žmonių ko
mitetas: Kęstutis Česonis su 
žmona Kristina, Elena Okie
nė ir Algimantas Grintalis. 
Jie įgalioti ir kitais me
tais rūpintis tokiu lietuvių 
pasirodymu.

Tokios tautybių šventės 
būna kas 3-4 savaitės. Po lie
tuvių pasirodė graikai, o lie
pos pabaigoje bus estų sa
vaitgalis. Pradėti šių metų 
Baltimorės miesto tautinių

Neturime užmiršti senesniosios 
kartos nuopelnų

SLA Prezidento Po
vilo P. Dargio kalba 
pasakyta SLA 58-to Sei
mo Bankete, liepos 2 d. 
1974 m. Bostone, Hil- 
ton-Statler viešbutyje.

Susivienijimo Seimas vėl 
įvyksta prie Atlanto okeano 
krantų. Iškilmingai keliame 
savo puotą Bostono istorin- 
niame mieste. Bostonas, 
kaip mus moko istorijos va
dovėliai, yra Amerikos re
voliucijos lopšys, čia ir pasi
girdo pirmieji šūviai už 
Amerikos laisvę. Bostonas 
taip pat užima reikšmingą 
vietą lietuvių istorijoje šia
me krašte. Jau praslinko 
dvidešimt penkeri su viršum 
metai po paskutinio SLA 
seimo Bostone. Dvidešimt 
penkeri metai! Ogi atrodo, 
kad tai buvo pernai, ar 
užpernai. Jau nukeliavo į 
Anapilį nemaža ano seimo 
rengėjų ir veikėjų

Gerbiamieji, pas mus įėjo 
į madą kalbėti apie jaunes
niąją generaciją ir kelti 
jaunimo nuopelnus. Teisybė 
pasakius, vyresnioji karta 
didžiuojasi jaunesniųjų už
simojimais ir žygiais. Jau
natvės entuziazmas visus at
gaivina. Bet šįkart neišvar
dinsiu, kas jaunimo buvo at
likta arba atliktina. Dažnai 
girdime ir mes patys karto
jame, jog jaunimas yra susi
vienijimo ateitis.

AŠ norėčiau žvelgti atgal 
ir tarti, kad be mūsų gar
bingos praeities, nebūtų nei 
kalbų apie kažkokią ateitį. 
Matau, kad šio vakaro pub
liką sudaro nemaža vadina
mos naujos ateivijos ir jau
nimo. Aš kviečiu šiuos jau
nesniosios kartos atstovus 
bei svečius apsidairyti. Mie
las Susivienijimo jaunime, 
noriu jums perstatyti iš nau
jo garbingus lietuvninkus - 
jūsų tėvus ir dėdes, senes- 
niąją generaciją!

Leiskite man bent trum
pai apie juos prabilti. Jie 
yra kuklūs žmonės, vienok 
verti mūsų visų pagarbos. 
Senesnioji karta - jūsų tė
vai ir seneliai - yra tie vei
kėjai, kurie nenuilstamai 
dirbo ir tebedirba 50-60 me
tų Susivienijimo labui. Ypa
tingai Bostonas yra davęs 
Susivienijimui, daug puikių 
vyresnios kartos veikėjų. 
Praeitame Bostone Seime 
jie dar gausiai reiškėsi... Šia 
proga noriu bent išvardinti 
tuos garbingus Bostono lie
tuvius, su kuriais teko dirb
ti vienokiu ar kitokiu bū
du: SLA prezidentas Fortū
natas Bagočius, SLA prezi
dentas Kazys Kalinauskas, 
SLA iždo globėjas Stasys 
Mockus, Keleivio redakto
rius Stasys Michelsonas, Lie 
tuvos Garbės Konsulas An
tanas Shallna. Dr. D. Pilka. 
Jų eiles būtų galima papildy
ti ilgiausiu vardošaukio są
rašu.

Taipgogi šį vakarą, mūsų 
tarpe dalyvauja tų garbin
gų veikėjų bendradarbiai. 
Noriu jums juos perstaty
ti. Tokie veikėjai, kaip dak
taras Anthony Kapochy, 
Juozas Lekys, Juozas Kra- 
sinskas, Antanas Tamkus, 
Justinas Mickevičius, A. Dė
dinas, Nemaksy šeima ir 
SLA garbės narė Jadvyga 
Tumavičienė, tęsia senų 
Bostono apylinkių Susivieni
jimo veteranų gražias tra
dicijas ir darbus... Malonu 
konstatuoti, kad savo dar
bais, Susivienijime puikiai 
reiškiasi ir Massachusetts 
valstijoje gyvenantieji po 
Antrojo Pasaulinio karo at
vykę tremtiniai: Mikas Kli-

bendruomenių pasirodymus 
pirmutiniams garbė suteikta 
lietuviams. B.M. 

mas, Antanas Andriulionis, 
P. Jančauskas, M. Gofenas, 
P. Viščinis, Vytautas Mačys, 
Alfonsas Baika, Broliai Ba- 
jerčiai ir daug kitų...

Jų ir kitų kuopų vetera
nų dėka, šiandieną Susivie
nijimas gali pasiūlyti geras 
apdraudas... senosios kartos 
išmintis ir taupumas atne
šė Susivienijimui dideles at
sargas, vadinamas aukštas 
išgales...

Tie žmonės sukūrė kuo
pas, įsteigė ligoje pašalpas, 
labdarybės studentų bei tau
tiškų centų fondus. Senoji 
karta parėmė ir įsteigė tau
tinę fondaciją. Tos genera
cijos dėka, mūsų organas, 
Tėvynė, išplėtė savo skaity
tojų tiražą ir pasiekė toli
miausius užkampius, atneš
damas pavieniams lietu
viams informacijas apie tau
tiečių atsiekimus ir laimė
jimus. Senosios kartos tole
rancija ir tėvynės meilė pa
šalino partiškumą ar šališ
kumą iš organizacijos sei
mų ir kitų forumų.

. Leiskite man jums pri
minti, kad šities nuostabūs 
senieji veikėjai, daugumo
je paprasti darbininkai, ang
liakasiai ir siuvėjai sugebė
jo sutelkti keturių milijonų 
dolerių turtą. Dar nuosta
besnis yra faktas, kad SLA 
sugebėjo per savo 88 metų 
veikimo laikotarpį išmokėti 
per 10 milijonų dolerių pa
šalpoms.

Reikia prisiminti, jog se
noji karta pergyveno pasau
lio istorijoje sunkiausią eko
nominę krizę, jie pergyve
no didžiąją depresiją. Dau
gelis mūsų senų narių su
pranta, ką tai reiškia var
gas, neturtas, kas tai yra ba
dauti. Jie nenorėjo, kad to
kie sunkūs laikai pasikar
totų. Užtat jie dėjo visas 
pastangas praplėsti apdrau
das, padidinti ligoje pašalpų 
sumas ir apdrausti kuo dau
giau tautiečių nuo netikėtų 
nelaimių.

Užtat šiandieną turime 
įvairių rūšių gyvybės ap- 
draudų, pritaikytų ir suau
gusiems ir jaunuoliams. Už
tat galime pravesti narys
tės vajus, per kuriuos siūlo
me ypatingas lengvatas ir 
nuolaidas.

Vyresnioji ir vidurinė mū
sų karta kovojo prieš totaliz- 
mą. Mūsų sūnūs prisidėjo 
prie hitlerizmo nugalėjimo. 
Jie diplomatiškomis priemo
nėmis kovojo ir tebekovoja 
prieš komunizmą. Jie dė
jo pastangų atgauti tėvynei, 
Lietuvai, laisvę ir nepri
klausomybę. Jie ir sušelpė 
karo pabėgėlius ir sudarė 
galimybes tremtiniams at
vykti į šį laisvą kraštą.

Ilgus metus jie vadovavo 
lietuviškam gyvenimui, rin
ko aukas, rėmė visus pozi
tyvius lietuviškus kultūri
nius bei visuomeninius dar
bus. Jie išlaikė mūsų lietu
viškus laikraščius ir radijo 
valandėles. Bet svarbiausia, 
jie buvo nuoširdūs ir dosnūs 
lietuviškam reikalui: jie 
mažai uždirbdavo, bet vis- 
vien išleido savo vaikus į 
mokslus. Nors jų piniginės 
buvo mažos, jie nesigalėjo 
paaukoti, ir dar triskart pa
aukoti lietuvybės išlaikymui 
ir Lietuvos laisvinimo rei
kalams. Ir šiandien, būda
mi pensininkai, jie nesigai
li nei laiko, nei pinigų pa
remti lietuviškus užsimoji
mus... Žinoma, jie padarė 
klaidų. Bet kas neklysta?

Juk, ligšiol mes lietuviai, 
dar nesuradome tos magiš
kos formulės, kaip atsiekti 
vienybės. Mes dar nesuge
bėjome atidėti srovinius 
ginčus ir asmeniškumus.Bet 
pradžia padaryta. Susivieni
jimas Lietuvių Amerikoje 

(Nukelta į 8 psl.)
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Mes išvalysime 
tas taršos dulkes 

esančias ore.
Dažniausiai, automobilistai važiuo

dami pro Republic’s Cleveland plieno 
fabrikus, gali žiūrėti į pagrindinius 
deguonies pečius ir vargu pamatys 
žymę dūmų ai? taršos dulkių kylančių 
iš didžiulių kaminų.

Bet retkarčiais raudona pašvaistė 
yra aiškiai matoma.

Nei mes, nei mūsų kaimynai, nesam 
tuo patenkinti. Tuo labiau, kad besikei- 
čią aplinkos standartai ir pakilus pečių 
produktingumui, nepaisant mūsų 11 mi
lijonų dolerių elektrostatinės valymo 
sistemos, mes nepajėgiame išlikti oro 
kontrolės reguliavimo apimtyje visose 
operavimo sąlygose.

t

Taigi dėl to bus pakeitimų — maž
daug 25 milijonų dolerių vertės, iš 
tiesų. Ką tik dabar mes sudarėme kon
traktą su oro kontrolės įrengimų gamin
toju suprojektavimui pritaikymo ir pa
gaminimo komponentų visai naujai sis
temai darbo atlikimui. Mes vadiname 
tai "suppressed combustion system", 
su aukšto pajėgumo, aukštos energijos 
stipriais valykliais išmetamų vamz
džių valymui.

Užtruks daugiau negu 2 metai su
projektuoti, pagaminti ir Įruošti šiuos 
naujus Įrengimus. Naujoji sistema kon
troliuos pečių dujų išmetimą kada plie
nas gaminamas. Bet senieji įrengimai 
nebus palikti stovėjimui. Jie bus panau
doti kontroliavimui atsirandančių dujų 
nuo kitų darbų plieno lydynimo dirbtu
vėse.

Mes nežinome kitos tokiu dydžiu pa

lyginamos lydyjimo dirbtuvės kuri tu
rėtų tokią išplėstą oro valymo siste
mą. Tai 36 milijonų dolerių oro kon
trolės Įrengimai įmonei, kuri 1966 m. 
kainavo 39 milijonai. Tai yra lyg 
pridėjimas 3700 dol. vertės oro kon
trolės įrengimų prie 4000 dol. vertės 
automobilio!

Bet tai ką mes sakome, yra tik da
lis aplinkos reikalavimų su kuo susi
duria mūsų kompanija. Iš viso Republic 
išleido 167 milijonus dol. oro ir vandens 
valymo kontrolei Čia ir kitose mūsų 
įmonėse. Ir tai yra neįskaičiuojant 
veikimo ir išlaikymo visų tų įrengimų... 
įrengimų, kurie neprideda nė vieno sva
ro plieno mūsų produkcijai. Ir daugelis 
kitų brangių aplinkos pagerinimo įsipa
reigojimų yra prieš akis, įskaitant 25 
milijonus dol. jau paskirtų vandens ge
rinimo apimčiai čia Clevelande.

Tuos visus dalykus mes galime at
likti kada plieno gaminimo procesas 
duoda pajamas, kurios tai padengia. 
Be pakankamo uždarbio, nėra jokio bū
do kuriuo mes galėtume apsaugoti ap
linką, išlaikyti savo įmones moderniom 
(tuo užtikrindami darbus) ir tinkamai 
atsakyti į krašto pareikalavimą dides
niam plieno gamybos pajėgumui. Ir tai 
yra ištikrųjų tai, ką mes turime pada
ryti.

Geros naujienos paprastai sklinda 
greitai, bet mes negalime tikėtis, kad 
jos pasieks kiekvieną tuoj pat, todėl mes 
duodame šį pranešimą, kadangi mes 
žinome, kad jūs esate taip pat susirū
pinę kaip ir mes.

Mes taip pat čia gyvename

lEcpublicsteel
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Society dishes it out. 
Free!Tai yra jums! Keturių gabalų 

padengimas asmeniui, ranka 
gamintų Imperial porceliano.
Tik atidarykite $25 taupymo 
sąskaitą Society banke! Arba 
pridėkite $25 prie esamos 
sąskaitos banke!
Puikus porcelianas. Plonas bet patvarus: ranka ga
mintas, ranka dekoruotas ir abu piešiniai yra spe
cialiai paruošti W. M. Dalton.

Klasinis Whitney piešinys yra užbaigtas su švelniai 
pilku raštu lengvai akcentuotu platina.

Išdirbtas Sincerity piešinys yra užbaigtas platina ran
ka uždedant ant blizgančio balto permatomo porce
liano.

Imperial porcelianas ... komplimentas oriam gyveni
mui ir keturių gabalų padengimas asmeniui yra jurtis 
nemokamai Society National banke!

Dabar! Atidarykite Society Passbook Savings sąs
kaitą $25 ar daugiau... arba jeigu jūs jau turite 
Savings Bonus Passbook sąskaitą, pridėkite $25 prie 
toį Kiekvienu atveju jūs gausite nemokamai jūsų 
keturių gabalų padengimą asmeniui Whitney ar Sin
cerity piešiniu. Vienas nemokamas setas šeimynai.

Tęskite! Ir laikui bėgant papildykite savo porce
liano kolekciją. Kiekvieną kartą kai jūs padėsite $25 
Į savo taupymo sąskaitą jūs galėsite nusipirkti kitą 
keturių gabalų padengimą asmeniui tik už $5.95. 
Jūs galite taip pat nusipirkti papildomai setui reika
lingus priedus už stebėtinai prieinamą kainą. Vėliau 
pakeitimui arba papildymui paskiri gabalai gali būti 
laisvai perkami tiesioginiai iš W. M. Dalton & Assor 
ciates.

Aukštas procentas! Didesnis taupy
mas! Kada jūs investuojate $1000 Savings Certifi
cates sekančiai... 4 metų Certificates moka 7.25%. 

arba 2% iki 4 metų Certificates moka 6.5%, arba 1 iki 
2% metų Certificates moka 6% per metus... Jūs 
galite nusipirkti pilną 8 arba 12 vietų padengimą su 
visais priedais už dalį pagrindinės kainos! 55 gabalų 
8 vietų padengimas yra jūsų tik už $79.95! 95 gabalų 
12 vietų padengimas yra tik $124.95! Įnešant didesnę 
sumą — įgalins jus nusipirkti vieną iš setų dar už 
žemesnę kainą.

Jeigu Savings Certificates iškeisti prieš terminą, 
Federal Regulations reikalauja, kad procentas būtų 
perskaičiuotas esamu reguliariu taupymo knygutes 
procentu atimant 90 dienų procentą.

Pradėkit šiandien, rytoj, šeštadieni! 
Aplankykite Society įstaigas savo kaimynystėje ir 
apžiūrėkite išstatytą šį puikų porcelianą. Sustokite 
pirmadienį — ketvirtadienį nuo 9:30 iki 2:30, penk
tadienį nuo 9:30 iki 6:00 ir kiekvieną šeštadienio rytą 
nuo 9:30 iki 12:30. Tada pradėkite taupyti Society 
banke! Pradėkite gauti aukštesnį procentą! Pradėkite 
rinkti kolekciją ranka pagaminto porceliano!

Soctcfų
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NETURIME UŽMIRŠTI...
(Atkelta iš 6 psl.)

visiems demonstratyviai ro
do, kad visų įsitikinimų, 
visų generacijų lietuviai ga
li dirbti kartu bendram la
bui. Kaip gi bebūtų senoji 
karta stengėsi iškelti Susi
vienijimą į darnesnį ir ge
resnį stovį, į pirmaujančias 
organizacijas. Ji atliko, ką ji 
galėjo pagal savo sąžinę ir 
išgales.

Kodėl gi iškėliau senosios 
kartos nuopelnus? Mano 

’ intencija buvo labai papras
ta. Galbūt jaunesnioji karta 
atkreips daugiau dėmesio į 
mūsų veteranų darbus. Gal 
jaunesnioji karta, kuri vie
nur greičiau, kitur lėčiau 
perima SLA kuopų vadova
vimą, suras tobulą būdą pa
kelti visų geros valios lietu

vių gerovę be susiskaldy
mo. Gal jaunesnieji ras įkvė
pimo iš mūsų praeities ir sa
vo užsimojimais iškels orga
nizaciją.

Savaime aišku, kad laikui 
bėgant ateis išlavinti ir ga
būs žmonės - toks yra visuo
tino progreso dėsnis. Mūsų 
noras ir viltis yra, kad tie 
advokatai, gydytojai, inži
nieriai, profesijų žmonės su
prastų ir teisingai įvertin- 
gų Susivienijimo veteranų 
darbus, pradedant su dakta
ru Jonu Šliupu ir baigiant su 
dabartiniais senaisiais vei
kėjais.

Reikia atsiminti, kad vy
resnės mūsų generacijos at
siekė savo tikslus per didelį 
prakaitą ir darbą. Jeigu jau
nimas galės padaryti bent 
tiek pažangos tose srityse, 

kur mūsų vyresnieji yra 
daug nuveikę, tai susivieni
jimas, minint savo šimt
metį, tikrai suklestės.

Tebėra mano nuoširdus 
linkėjimas ir daugelio senų 
veikėjų linkėjimas, kad tie, 
kurie jungiasi į Susivieniji
mo veiklą, sugebės išspręsti 
visus rūpimus klausimus.

Bet tai nebus lengva. 

PIPE FITTER
Mušt be Journeyman or Eųuivalent and be able to 
work any shift. Excellent benefits and working 
conditions. Apply;

CHAMPION SPARK PLUG CO. 
20000 Conner Avė., Detroit, Mich. 4Š234

An Equal Opportunity Employer

Įspėju iš anksto, kad pažan
ga neateina per negatyvias 
mintis, per ardomąjį ar pei
kiantį darbą. O ne!

Reikia įdėti sunkaus dar
bo, kuklumo, vilties ir pasiti
kėjimo, kad mūsų lietuviai 
ištvers.

Širdingai kviečiu visus į 
konstruktyvų Susivienijimo 
darbą.

WANTED AT ONCE 
1ST CLASS SKILLED 

MACHINIST
W & S 2 AC

Mušt be capable to setup and 
operate. Day shift. Excellent 
fringe benefits. Permanent posi- 
tion. Pleasant vvorking condi
tions.

DELAVAL
SPECIAL PRODUCTS DIV. 

4223 Monticello near Green Rd. 
South Euclid, Ohio

An Equal Opportunity F.niplover 
<49-55t

NURSES—RN Supervisor 11-7 shift, 
Full or part time. Also, LGPN 3-11 
shift. — Kuli time in modern ECF 
located in Chestnut Hil! area. Ex- 
cellent atarting salary, paid vata.- 
tion, holidays, siek leave, etc. Pub
lic transporla'lion at door.
Call 215 CH 2-2727. (49-54)

AUTO MECHANIC, hourly.
GM experience preferred. Excel- 
lent company benefits. New 
modern shop. Contact Service 
Manager, HORNER CHEVRO- 
LET, 215-646-7900. (49-52)

WANTED

MAINTENANCE
HELPERS

CUSTODIANS

Full Fringe Benefits Program; 
Liberal Vacation Policy; 40 hr. 
week‘; Immediate.Openings; ten 

paid Holidays.

Contact COUNCIL ROCK 
SCHOOL DISTRICT, 

ext. 31, (215) 355-3060 
(48-52)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

TRADICINĖ GEGUŽINĖ
Kasmet rengiama ALT 

S-gos Clevelando skyriaus 
gegužinė šiais metais įvyks 

, rugpiūčio 4 d., sekmadienį, 
1 vai. p. p. East Shote Club, 
prie ežero, East Park gat
vės gale.

Ten yra didelis pastatas, 
kuriame bus galima malo
niai laiką praleisti ir blo
gam orui esant.

DĖKOJA
Praėjusiame Dirvos nu

meryje pensininkų klubo 
padėkoje nesugebėjau ir ne
sugebėsiu išvardinti visų 
mūsų gausių talkininkių ir 
talkininkų ir padėkoti auko
jusioms fantus loterijai p.p. 
Jarašūnienei, Navickienei ir 
k., o ypač p. Antaninai Vi- 
sockienei, kuri ir aukoja ir 
daug dirba Klubo naudai. 
Visų neišvardintų atsipra
šau.

Mūsų nuolatinei talkinin
kei p. A. Benokraitienei lin
kime greit pasveikti ir vėl 
įsijungti j Klubo veiklą.

Klubo pirmininkas

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

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

• Išnuomojamas vienos 
šeimos 5 kamb. namas, dvie
jų miegamųjų East 185 gt. 
rajone, garažas. Telefonas: 
881-5080.

• Išnuomojamas butas 3
ar 4 kambarių, viršuje, pas 
lietuvę moterį. Skambinti 
361-8287. (51-52)

• Globė Parcel Service, 
Ine. Clevelando skyrius dėl 
atostogų nuo liepos 4 iki 23 
d. bus uždarytas.

SHEET METAL — 2nd CLAS 
AND

1 PANTAGRAPH OPER. 
(ENGRAVER)

Some experience necessary. 40 hr. 
week, steady work good benefits. 
ELEVATOR PRODUCTS CORP 

540 HUYLER ST.
SO. HACKENSACK, N. J. 

201-343-6122
(49-55)

FOUNDRY
WORKERS

EXPERIENCED 
MOLDERS;

Squeezer and - pin lift. Cape and 
drag airset.

MAINTENANCE 
WORKERS

Excellent pay scale and fringe 
benefits. Apply

TOWER GROVE 
FOUNDRY 

4438 Hunt Avenue 
St. Louis, Mb. 63110 

(50-52)

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 įl/4%
Už terr.iinuotus taupymo pažymėjimus 

mokama 6^2% — 71/2^>*
TAUPYMO INDĖLIAI IK PAŽYMĖJIMAI 

APDRAUSTI IKI $20,000.

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

parduodami JAV bonai.

*
Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 

patarnavimu!
798 East 185 Street, Cleveland. Ohio *44119 
67-12 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44112 
14406 Cedar Rd., University Hts., Ohio 44121

★
4

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.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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 sūnus AVilliam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
— ■ANTANAS GRINIUS

MINĖSIME PREZIDENTĄ ANTANĄ SMETONĄ

Detroito Lietuvių Orga- 
nizacijųKomiteto atstovų 
prezidiumas, kurį sudaro: J. 
Gaižutis, A. Misiūnas, A. 
Musteikis, A. Sukauskas, J. 
Gilvydis, Jonas Švoba, S? Ši- 
moliūnas ir R. Macionis rug
sėjo 29 d. (sekmadienį) tuo
jau po 10:30 atlaikytų pa
maldų, apie 12 vai. Lietuvių 
Namuose rengia buvusio Lie 
tuvos prezidento Antano 
Smetonos 100 m. gimimo ir 
30 m. mirties sukakčių 
paminėjimą, kuris susidės iš 
akademijos ir koncerto.

Lietuvis generalinis kon
sulas Anicetas Simutis skai
tys paskaitą ir po to pianis
tas Antanas Smetona duos 
piano koncertą. Šv. Mišios 
už a.a. Antaną Smetoną tą 
dieną bus atlaikytos visose 
trijose lietuvių parapijų baž
nyčiose. Detroito ir apylin
kės lietuviai kviečiami minė
jime gausiai dalyvauti.

ALTS - gos Detroito sky
rius rugpiūčio 18 d. (sekma
dienį) rengia p. W.J. Adam- 
sų vasarvietėje prie Tipsico 
ežero išvyką ir visus kvie
čia atvykti ir gražioje aplin
kumoje praleisti dieną. Pra
džia 11 vai. Kelias geras ir 
nuvažiavimas lengvas.

♦♦♦

Jūrų šaulių ‘Švyturio’ 
kuopos suruoštas Pilėnų sto
vyklavietėje birželio 22 d. 
Joninių laužas praėjo su pa
sisekimu ir į jį atvyko virš 
100 žmonių. Buvo pasveikin
ti Jonai ir Jonės ir iki vėlyvo 
vakaro prie laužo skambė
jo lietuviškos dainos, ku
rioms vadovavo Windsoro 
šaulė Valė Tautkevičienė.

WSULK įrengti komite
tas birželio 23 d. posėdžia
vo šv. Antano parapijos pa
talpose ir aptarė einamuo
sius reikalus. Komiteto vice
pirmininkė Stefa Kaunelie- 
nė kvietė visus įsitraukti į 
laiškų rašymą amerikie
čiams ir m.ūsų seniems atei
viams, prašant juos savo 
auka prisidėti prie kamba
rio įrengimo. Laiškai at
spausdinti anglų kalba. Taip 
pat pagaminti bilietukai lo
terijai, kurie bus platinami 
festivalyje liepos 12,13 ir 14 
d. Loteriją ir atskaitomybę 
tvarkyti sutiko Rožė Ražaus 
kienė. Jai talkininkauja Ste
fa Kaunelienė, Stasė Urbo
nienė ir kiti. Loterijai dova
nas dovanojo E. Bulatienė 
ir Antanina Jonynienė.

Pirmininkas Jurgis Mikai
la trumpai atpasakojo savo 
įspūdžius iš įvykusio birže
lio 6 d. Wayne Štate Univer
sitete priėmimo, kuris pirma 
įvyko Universiteto rekto
riaus George Gullen bute ir 
vėliau alumnų salėje. Į pri
ėmimą buvo atvykę ir daly
vavo įvairių tautybių no
rinčių universitete įrengti 
savo kambarius, apie 80 at
stovų. Lietuvius ten atsto
vavo Jurgis Mikaila, Stefa 
Kaunelienė ir Jurgis Baub
lys.

Komiteto finansų sekreto
riumi sutiko būti Antanas 
Janušis.

♦**

Pavergtų Tautų Festiva
lyje liepos 13 d. (šeštadienį) 
nuo 4 - 8 vai. meninėje da
lyje dalyvaus Londono, Ka
nados, Tautinių Šokių an
samblis ‘Baltija’ vadovauja
mas Hainauskų. Visas tris 
dienas liepos 12, 13 ir 14 
linksmas melodijas ir šokių 
muziką gros Petro Padols 
kio orkestras. Dviejuose na
mukuose bus pardavinėja
mas lietuviškas maistas, tre
čiame gėrimai ir ketvirta
me meno kūriniai: rankdar
biai, audiniai, papuošalai,

knygos, plokštelės ir kito
kios meninės vertės bran
genybės. Paskutiniuoju rū
pinasi Detroito Lietuvių 
Klubas ir jo pelnas eis uni
versitete kambariui įrengti.

Liepos 14 d. 3 vai. Kenne- 
dy aikštėje įvairių tautybių 
ir tikybų dvasininkai už pa
vergtas tautas laikys pa
maldas ir po pamaldų vyks 
demonstracijos ir eisena, 
kur dalyvaujantieji su plaka
tais žygiuos į festivalio vie
tą, prie upės, ir Čia išklausys 
kalbų, kurias lauko scenoje 
pasakys: Michigano guber
natorius W.G. Milliken, 
kongr. John D. Dingell, 
Robert J. Huber ir Illinois-- 
Dervvinski.

Organizacijos ir Detroito 
lietuviai prašome tą dieną 
jokių parengimų nerengti ir 
gausiai dalyvauti pamaldo
se, eisenoje ir festivalyje. 
Pavergtų Tautų festivalyje 
lietuvius atstovauja ir lietu
vių reikalais rūpinasi Det
roito Lietuvių Organizacijų 
Centras.

Stasio Butkaus šaulių kuo
pos šaulys Juozas Muri
nas yra susirgęs ir dr. Vy
tauto Majausko priežiūroje 
gydomas Providence ligoni
nėje.

Detroito visuomenės vei
kėjas SLA 200 kuopos pir
mininkas, DLOC vaidybos 
narys, Jūrų šaulių ‘Švytu
rio’ kuopos informacijos va
dovas ir kitų komitetų na
rys Antanas Sukauskas su 
žmona Brone birželio 28 d. 
išvyko atostogų į Kanadą. 
Jie atostogaus YVasagos 

stovykloje.

ŽURNALISTŲ POPIETĖS 
TĘSIAMOS

Buvo galvojama birželio 
9 d. S. ir A. Vasiulių sody
boje surengta žurnalistų 
'popiete baigti popiečių sezo
ną ir iki rudens padaryti 
pertrauką. Popietės metu 
Adolfas Rimkus pasiūlė savo 
patalpas ir liepos 14 d. už 
prašė žurnalistų popietei su
sirinkti jo sodyboje. Žurna
listų skyriaus valdyba jo pa
siūlymą priėmė ir ateinan
ti popietė bus Adolfo Rim
kaus sodyboje, 1415 Mid- 
land, Royal Oak.

WANTED JOURNEYMEN or 
IST CLASS SKILLED 

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
SETUP OPERATOR 

for RA National ACME Machines, 5 
years experience necessary, full ben
efits. Mušt have job shop experience 
and be able to sėt up work fror 
blue prints fle elose tolerance.

SMITHS CREEK PRODUCTS 
2797 Goodells Road 
Goodells. Michigan 

313-325-120!
(49-51)

MAINTENANCE 
MECHANICS 

Experienced electrical and me- 
chanical plant maintenance. 
Steady work, day shift, overtime. 
Good starting pay. Apply in per- 
son. Mr. John Zamaiko.,

THE UNIVERSAL
. STEEL CO. 

6600 Grant Avė. 
Cleveland, Ohio 

(47-53)

VERTICAL 
BORING 

MILL
Many benefits, 20% night dif- 
ferentiat. including air condi- 
tidhed plant.

GENEROL TOOL
CO.

LANDY LANE
READING, OHIO 45215

(47-53)

Jų pačių akimis •••

(ValstieciŲ Laikraštis)

Sovietinės gamybos melžimo aparatą panaudojus

ARIZONĄ APLANKIUS
STASYS GEČAS

Kas nelaukia pavasario? 
Visi jo laukia. Jis visiems 
vaizduotėje mielas ir gra
žus! Ir visų vienodai laukia
mas. Tokia yra visų teoretiš
ka svajonė apie pavasarį. 
O, tikrovė visai kita. Gam
ta pusėtinai sužaliavo. Ir 
gėlės bando pirmuosius žie
dus skleisti. Bet tikro pava
sario, deja, dar vis nėra. Nė
ra tos gaivios ir besišypsan
čios saulutės, kuri po žiemos 
šalčių taip visų laukiama 
ir miela. O kur tas skaidrus 
ir giedras oras, kuris visus 
vilioja į gamtą? Deja, jo taip 
pat nėra. O vis lyja ir lyja...

Kas čia kaltas, kad taip ne 
pavasariškai viskas dedasi? 
Yra keletas geografinių fak
torių, kurie turi daug įtakos 
į Chicagos orą. Esame di
džiulio Michigano ežero pa
kraštyje, už jo Superior 
ežeras, dešiniau - Huron, 
Erie, Ontario ir kt. ežerai. 
Bendras šių ežerų vandens 
plotas sudaro didžiulę jūrą 
ir stipriai dominuoja apylin- 
kinių valstijų klimatą. To
dėl čia pavasariai vėlyvi, 
šalti ir lietingi. Oras stai
giai keičiasi. Kartais susida
ro įspūdis, kad, rodos, ir iš 
giedro* dangaus lyja!

Nuo ežerų pučiantis vė
jas atneša gausiai drėgmės. 
Todėl.vasaros oras taip pat 
drėgnas ir šutinantis. Tik 
antroji vasaros pusė, kai su
šyla ežerų vanduo, praside
da pastovesnis ir malonesnis 
klimatas. Todėl ruduo būna- 
šiltas ir malonus. Bet lapkri
čio mėn., orui pradėjus at
šalti, prasideda nuolatinis 
lietuvis kol ežerų vanduo 
atvėsta ir nustoja garavęs.

Nežiūrint vėlyvų ir šalto
kų pavasarių augmenija tokį 
klimatą mėgsta. Tad čia 
viskas gerai auga ir greitai 
noksta. Čia jau geroji šio 
krašto pusė. Bet blogoji yra 
ta, kad anksti pavasarį pra
sideda audros arba vadina
mieji ‘tornadai’. Jie netik 
kas met nusineš šimtus gy
vybių, bet ir miestus ap
griauna padarydami milijoni 
nių nuostolių. Neįmanoma 
visas ‘tornadų’ nedorybes 
išskaičiuoti ir aprašyti.

Bet mes ne tokių pavasa
rių laukiame su audromis, 
lietum ir niūrumu. Pavasa
ris, pilnoje jo gamtinėje 
prasmėje ne tik sušildo ap
linkos orą ir apiberia gėles 
žiedais, bet atneša šilimos 
ir į vargano žmogaus širdį... 
Pavasaris!? Tai pabudusios 
ir save išreiškiančios gam
tos dinamika! Nėra pasauly
je jėgos, kuri galėtų jį su
laikyti, nes per ją išreiškia
ma dieviškoji kūryba.

Chicagos pavasaris labai 
nemielas ir nieko gero neža
dantis vyresnio amžiaus 
žmonėms. Retai kada pasi
taiko šiltesnis pavasaris 
Chicagoje. Tad senesniuo
sius kamuoja infekciniai ne
galavimai. Ir ko čia būti, jei

nebeprivalai dirbti ar ką 
kitą veikti?

Turėjau laimės sutikti šių 
metų pavasarį Arizonoje. 
Tai buvo kovo vidurys. Mū
sų lėktuvas, lyg paukštis iš 
mėlynos Arizonos padangės, 
vidurdienį nusileido Phoe- 
nixe. Oras šiltas, malonus ir 
sausas, vos tik apie 70 F. Vi
sur žalia, rožės, levendros 
ir kitos gėlės pačiame žydė
jime! Citrininiai medžiai pa
sipuošę prinokusiais gelto
nais obuoliais. - Ir kada jūs 
suspėjote tai padaryti, - 
klausiu pats save? O jie vi
siems atsako: - Tai buvo 
sausio pradžioje!... Ir taip 
būna kas metai, - dar pridū
rė.

Arizona, tai mielas žemiš
ko rojaus kraštas! Štai kur 
visi vyresnio amžiaus žmo
nės turėtų būti! O ir 
įsikūrimo galimybės geros. 
Viskas žymiai pigiau, nei Chi 
cagoje. Pragyvenimas apie 
25% pigesnis. Bet sveikas 
klimatas. Žmonės savaime 
nuo daugel negalavimų pa
sveiksta. Čia daug chicagiš- 
kių gyvena. Vieno jų klau
siu: - Ar nepasiilgai Chi
cagos? -- Ne, -- trumpai at
sakė ir daugiau apie Chica- 
gą nenorėjo kalbėti.

CLEVELANDO PARENGIMU 
__ KALENDORIUS ____

LIEPOS 14 D. L.V.S. Ramovė 
Clevelando skyriaus gegužinė 
Lake Shore East Park Club.

RUGP1CČIO 4 D. ALT S-gos 
gegužinė.

RUGPIOČIO 17 D. Lietuvių Na
mų ir klubo atidarymo pirmosios 
metinės. Lietuvių klube ir apati
nėje salėje.

RUGSĖJO 2 D. Darbo šventės 
dieną Lietuvių klubo gegužinė, 
Astrohurst Pfcnic Grounds,6990 
Dunham Rd. Walton Hills.

RUGSĖJO 7 D. Pirmas rudens 
koncertas-balius. Rengia birutie- 
tės.

RUGSĖJO 8 D. 4 v.p.p.Tautos 
šventė-koncertas. Ruošia LB 
Clevelando apylinkė.

RUGSĖJO 14 D. Kun. Dzegorai- 
čio 35 metų kunigystės sukakties 
proga pagerbimas.

SPALIO 5 D. Šeštasis abiturien
tų pristatymo balius Liet. Namuo
se.

SPĄLIO12 D. Dirvos balius 
Lietuvių Namų salėje.
SPALIO 26 D. BALFo sukaktu

vinis balins Liet. Namuose,

LAPKRIČIO 9-10 D. Lietuvių 
Dienos. Ruošia LB Clevelando 
apylinkė,

LAPKRIČIO 23 D. Lietuvos 
kariuomenės šventės minėji
mas. Rengia LVS Ramovė.

GRUODŽIO 8 D. 4 v. p. p. Lie
tuvių Namuose Vytauto Puško- 
riaus piano rečitalis. Rengia 
Ateities klubas.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Me
tų sutikimas Lietuvių Namuose. 
Ruošia LB Clevelando apylinkė.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

• Dirva šią savaitę, 
dėl JAV Nepriklausomybės 
šventės, išeina tik viena lai
da, būtent — liepos 3 d. Ki
tą savaitę liepos 10 ir 12 d. 
d. dėl spaustuvės tarnauto
jų atostogų, Dirva neišeis. 
Sekantis Dirvos nr. išeis 
liepos 17 d.

• Prezidento Antanos 
Smetonos šimtojo gimtadie
nio minėjimas Chicagoje 
įvyks š. m. spalio 6 d. Ma
rijos Aukšt. Mokyklos salė
je. Minėjimui rengti yra su
darytas iš įvairių organiza
cijų komitetas, kuriam pir
mininkauja Mečys Valiukė
nas.

• Inž. Juozas Butkus, 
Korp! Neo-Lithuania filis
teris, gyv. Woodhaven, N. 
Y., išskrido dviem savaitėm 
atostogų į Karibų salas.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ 
SĄJUNGOS RINKIMAI
š. m. rudenį turi būti iš

rinkta nauja LŽS Centro 
Valdyba, Kontrolės Komisi
ja ir Garbės Teismas, nes 
visų šių organų trijų metų 
kadencija baigiasi.

Nominacinė komisija, 
1974 m. birželio 25 d. susi
rinkusi posėdžio, nutarė:

a) kandidatus į naują 
Centro Valdybą nominuoti 

Mielam bičiuliui

mišk. prof. JUOZUI RAUKČIUI 

mirus, žmoną ONUTĘ, dukras ALDO

NĄ ir VIDĄ ir sūnų JUOZĄ nuošir

džiausiai užjaučia ir kartu liūdi

Gintaras, Indris, Elena ir Mykolas 
G u r e c k a i

Miškininkui, profesoriui

JUOZUI RAUKČIUI

mirus, jo žmoną ONĄ, dukteris ALDO

NĄ ir VIDĄ, ir sūnų JUOZĄ nuošir

džiai užjaučiame ir kartu liūdime

losangeliečiai miškininkai
ii’ jų šeimos —

J. Avižienis,
T. Grikinas,
K. Kiaunė,
J. Kuprionis,
N. Matijošaitis ir
M. Stropus

A. A.

JUOZUI SADŪNUI
mirus, jo dukroms ALMAI ir DANGUOLEI, sū
nui JONUI ir jų šeimoms reiškiame giliausią užuo

jautą
Genovaitė ir Cezaris 
Modestavičiai

tik iš Chicagoje bei jos apy
linkėse gyvenančių LžS na 
rių:

b) kandidatus į naują 
Kontrolės Komisiją nomi
nuoti tik iš Toronte bei jo 
apylinkėse gyvenančių LžS 
narių;

c) kandidatus į Garbės 
Teismą nominuoti tik iš Los 
Angeles bei jų apylinkėse 
gyvenančių LžS narių.

LžS Įstatai reikalauja, 
kad būtų nominuojami ne
mažiau 7 kandidatai j LžS 
Centro Valdybą, nemažiau 4 
kandidatai į Kontrolės Ko
misiją ir nemažiau 4 kandi
datai j Garbės Teismą.

Nominacijų laikas baig
sis 1974 m. rugsėjo 1 d. Su 
kandidatų pavardėmis rei
kia atsiųsti ir jų pasirašytą 
sutikimą kandidatuoti. Kan
didatai, nedavę raštu suti
kimo būti renkami, arba pa
siūlyti po 1974 m. rugsėjo 
1 d., bus automatiškai dis
kvalifikuoti.

Kandidatus siūlant, rašy
ti sekančiu adresu; Alfon
sas .Nakas, 1668 Bowers 
Avė., Birmingham, Mich. 
48008 (U.S.A.).

LŽS Vykdomųjų Organų 
nominacinė komisija: Vla
das Selenis — pirmininkas, 
Alfonsas Nakas — sekreto
rius ir Jonas Gaižutis — na
rys.

VLADAS BŪTINAS
• PRASIDĖJUS vasarai, 

kultūrinis gyvenimas Chi
cagoje beveik visai su
stojo. Jaunimo centro salės 
bei kambariai tušti, išsky
rus Grandies šokėjus, besi- 
'Fttašiančius pasirodymui Ca- 
lifornijoje. Todėl šį kartą, 
kai nebespaudžia jokie bė
gančiųjų kultūrinių įvykių 
aprašymai, norisi pakalbėti 
daugiau apie knygas. Platų 
liet. šv. Kazimiero kapinių 
albumą su dešimčių ryškes
nių paminklų nuotraukomis 
paruošė kun. Alg. Kezys, 
talkininkaujant keliems au
toriams, parašiusiems spe
cialius straipsnius. Birželio 
21 d. Jaunimo centre visuo
menė buvo supažindinta su 
jau beveik galutinai pa
ruoštu albumu. Nors žmo
nių atsilankė nedaug, bet ži
nomasis skulptorius ir meniš 
kų paminklų kūrėjas R. Mo- 
zoliauskas susirinkime pa
reiškė atmintinus žodžius, 
kad, girdi, kai šv. Kazimie
ro kapines administravo lie
tuviai klebonai, jie labiau
siai varžė lietuviškus įra
šus ir bent kokį tautinį 
braižą paminkluose. Kapi
nių administravimą perė
mus vyskupijai, atsirado 
daug daugiau galimybių 
statyti meniškesnius pa
minklus ir įvesti platesnės 
skalės įrašus. Valia tikėti, 
kad skulpt. R. Mozoliauskas 
netuščiažodžiauja, nes jau 
25 m. kaip jis kuria įvai
rioms kapinėms paminklus 
ir kalba iš patirties. Ta 
proga mes galim teigiamai 
vertinti ir A. Regio komite
to žygius. Tuo tarpu Toron
te, Kanadoje, kur lietuvių 
kapinės priklauso ne vysku
pijai, bet lietuviams tikin
tiesiems, laisvė statyti me
niškus paminklus bei pasi
rinkti įvairius įrašus yra be
veik neribota. Ten dirva mi
nimai laisvei žymiai palan
kesnė ta prasme, kad visi 
tenykščių liet, parapijų kle
bonai yra atvykę iš Lietu
vos ir jie galvoja ne apie tai, 
kaip tautinę dvasią marinti, 
bet kaip ją galimai ilgiau 
išlaikyti.

• APIE LIETUVIŲ ir ki
tų tautų kalinių kančias ki
bire ir aplamai sovietinėje 
okupacijoje esančiuose kraš
tuose jaunosios, laisvėje už
augusios kartos mažai ką te
norėjo žinoti. Nors lietu
viai autoriai, tų įvykių daly
viai bei liudininkai, parašė 
nemažai autentiškų ir šiur
pą keliančių veikalų, nors tė
vai namuose savo sūnums 
bei dukterims apie tuos iš
gyvenimus dažnai kalbėda
vo, bet nemaža dalis jauni
mo tiems pasakojimams 
buvo skeptiški ir jų neėmė 
giliai į širdį. Bet, kaip šio
mis dienomis stebiu savo 
šeimoje ir pas draugus, 
jaunimą iš apatijos staiga 
pažadino visam pasaulyje la
bai išgarsinto ir Nobelio 
premiją laimėjusio rusų au
toriaus A. Solženicyno, kny
ga apie Sibiro tremtinių kan
čias bei išgyvenimus, ang
liškoje laidoje pavadinta 
“The Gulag Archipelago”. 
Ši knyga, neseniai anglų kal
ba pasirodžiusi liuksusine ir 
kišenine laidomis, lietuvių 
jaunimo labai griebiama ir 
iki nakties gilumos skaito
ma. Ačiū garsiam, pasauli
nio mąsto rusų autoriui, 
ir mūsų augantis jaunimas 
susipažins su ta tragedija, 
kurią išgyveno jų tėvai bei 
protėviai. A. Solženicyno vei 
kalo įkvėpti, jaunuoliai gal 
pradės skaityti ir lietuvių

Meniško, skulpt. R. Mozoliausko sukurto antkapinio 
paminklo detalė šv. Kazimiero liet, kapinėse Chicagoje. 
Nuotrauka iš kun. A. Kezio paruošto tų kapinių albumo.

autorių knygas apie jų kan
čias Sibire. O iš tų auto
rių ypač minėtini S. Rūkie- 
nė, Armonienė, Tautvaišie
nė. Berods, ir Clevelande 
miręs buvęs Sibiro tremti
nys mokyt. Butkus yra pali
kęs savuosius atsiminimus. 
Apie tai pasakojo jo dukra 
sol. A. Stempužienė. Įdo
mu kodėl niekas jų neišlei
džia?

• PRIEŠ PORĄ metų Chi
cagoje mirė ilgametis laik
raštininkas bei redaktorius 
kun. Kazimieras Baras-Ba- 
rauskas. Kai kas a.a. kun. B. 
Sugintą, taip pat gyvenusį 
ir mirusį Chicagoje, mėgo 
vadinti antruoju Strazdeliu. 
Man atrodo, kad tas vardas 
tiko ir kun. K. Barui dėl jo 
didelio socialumo. Mirdamas 
kun. K. Baras, berods, nepa
liko jokio turto, net sąskai
tos banke. Ir todėl, kad buvo 
didelis labdarys, daug auko
jo į vargą patekusiems, 
griežtai reikalaudamas nie
kur to neskelbti. Kartą buv. 
Lietuvių auditorijoje pats 
mačiau kaip ten šachmatais 
tuo metu lošusiam prof. Vik
torui Biržiškai kun. K. Ba
ras įteikė stambesnę pinigų 
sumą, prašydamas pasiųsti 
juos broliui prof. Mykolui 

TOOL ROOM MACHINISTS
Experienced with copper work and ability to sėt up and operate 
variety of tool room eųuipment.

Available for any shift.
High hourly rate, night bonus, paid hospitalization, life, health, 
accident insurance, profit sharing bonus, vacations, paid 

holidays.
APPLY IN PERSON

CHAMPION COMMERCIAL 
INDUSTRIES INC.

4010 E. 116th St. (Off Harvard), Cleveland, Ohio
E.O.E.

(49-57)

OPPORTUNITY FOR
RN’S WANTED

FOR ALL SERV1CES AND ALL SHIFTS
Urgent need for RN’s at Fort Walton Beach Hospital. Excel- 
lent benefits include paid holidays, siek days and vacation. 
Shift differential. Insurance program available. Salary com- 
mensurate with background and experience. Hospital Located 
on Gulf Beaches.

APPLY CALL OR WRITE TO: ADMINISTRATOR
FORT WALT0N BEACH HOSPITAL

207 HOSPITAL DRIVE
FORT WALTON BEACH, FLORIDA 32548 

904-243-7611 ext. 210 or 280
(49-55)

Biržiškai, kurio finansinė 
padėtis buvo labai kukli. 
Taip kun. K. Baras elgėsi 
gal po kiekvienos savo al
gos už Draugo 1 psl. reda
gavimą, kuri, aišku, nebuvo 
didelė. Visą gyvenimą pa
šventęs spaudai, palikęs 
daug vertingų straipsnių 
ypač religinėmis temomis, 
kun. K. Baras savo drau
gų, kun. P. Patlabos ir ki
tų, nebuvo pamirštas po 
mirties. Tik neseniai iš spau
dos išėjo jo religinių straips
nių rinkinys, suglaustas 
knygoje, pavadintoje ‘Prisi
kėlimo žmonės’. Knygą re
dagavo buvęs artimas velio
nies draugas rašyt. Al. Ba
ronas, o patrauklų viršelį 
nupiešė dail. K. Veselka. 
Atmintinis veikalas išleis
tas mirusiojo autoriaus sep
tyniasdešimtųjų gimimo me
tinių proga. 1940 m. birželio 
mėn. vos bolševikams oku
pavus Lietuvą, kun. K. Ba
ras pasitraukė į Vakarus ir 
čia per 30 metų dirbo lietu
vių katalikų laikraščiuose, 
neužmiršdamas vargs
tančio artimo ir visur bei vi
sada keldamas socialinius 
reikalus. Jo raštų rinkinys 
gražus paminklas šviesaus 
kunigo-spaudos žmogaus 
amžinai atminčiai.

•VIENAS iš kūrybingųjų 
išeivijos rašytojų-dramatur- 
gų Anatolijus Kairys knygų 
rinkoje vėl pasirodė su nau
ju, stambiu veikalu. Tai 320 
psl. apimties istorinė trilo- 
gija-poema ‘Karūna’, užgrie
bianti Mindaugo epochą. 
27 atskirų paveikslų veika- 
lan įvesta net 23 veikė
jai, šalia jų dar įvairūs 
statistai, sudarantys karių, 
sargų, palydovų ir minios 
masę. Ar veikalą bus įmano
ma kada nors scenoje pa
statyti, galima bus spręsti 
tik gerai jį išsiskaičius. 
Įdomu tai, kad dramatur
gas A. Kairys iki šiol jau pa
rašė 16 scenos veikalų, o kai 
kurie iš jų, ypač Diagnozė 
(išversta ir į latvių kalbą), 
taip pat Palikimas, opere
tė Sidabrinė Diena ir kiti bu
vo įvairių sambūrių ar Dai
navos ansamblio pastatyti 
po kelis kartus. Dar penkis 
dramos veikalus A. Kairys 
yra paruošęs spaudai, gi vie
ną iš jų, Ku-Kū, D. Mac- 
kialienė buvo pastačiusi Los 
Angeles. Diplomuotą Siuvė
ją Chicagoje savo laiku pa
statė rež. D. Lapinskas. Bū
damas tikrai kūrybingas 
žmogus, A. Kairys dar ran
da laiko bei noro dalyvauti 
ir visuomeninėje veikloje. 
Per eilę metų jis buvo LB 
Kultūros Fondo pirminin
kas, ruošė teatro festiva
lius, suorganizavo ir globo
jo jaunimo teatro studiją. 
Dabar gi, iš daugelio kvies
tųjų neatsiradus kandidato, 
kuris vadovautų Kultūros 
Tarybai, tas pareigas pakar
totinai kviečiamas sutiko 
prisiimti rašyt. Anatolijus 
Kairys, gan draugiškas ir so
cialus asmuo, puikiai mokąs 
sugyventi su laikraštinin
kais, ypač iš jo gimtosios 
Aukštaitijos.

• IRENA BALZEKIENĖ, 
žinomojo muziejininko St. 
Balzeko Jr. žmona, yra iš
rinkta Illinois Operos Guil- 
dos pirmininke. Giliai susi
pratusi bei gražiai lietuviš
kai kalbanti Irena Balzekie- 
nė yra baigusi psichologi
jos studijas, aktyviai daly
vauja įvairių amerikiečių 
bei lietuvių organizacijų 
veikloje ir yra nepamainoma 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus talkininkė.

WANTED JOURNEYMEN 
or 

IST CLASS SKILLED 
ALL AROUND MACHINISTS 

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & elose tolerance. Excel> 
lent vvorking conditions, fringe ben- 
efils and steady work.

CENTRAL MACHINE SHOP INC. 
I I McKinley St., Linden, N. J. 

201-925-1176
(49-55)

Platers 
IMMEDIATE OPENINGS FOR

EXPERIENCED: 
ZINC AND CADM1UM 

BARREL 
PLATERS

GROUP LEADER 
—AUTOMATED 

ZINC RACK LINE 
Maintenance man 

Mušt have electrical mechanical 
Repairs experience.

Join a dynamic growth company 
—a leader in its field. Excellent 
promotional growth, pay, ben
efits including bonus. Come in 
for personai interview between 

8 a. m.-5 p. m.
AMAC ENTERPRISES 

5909 W. 130 St.
Parma, Ohio 44130 

216-886-4880 
An Equal Opportunity Emplover 

(48-51)
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