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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

KARINĖ BŪKLĖ
Naujoje susidariusioje politinėje situacijoje

Sekmadienį (7.13) ABC 
TV komentatorius Erie Seva- 
reid, kalbėdamas su keturių 
prezidentų intymiu patarėju 
ir buv. Aukštuoju Komisaru 
Vakarų Vokietijai John J. 
McCloy, patiekė mums labai 
įdomų klausimą. Kaip atsiti
ko, kad amerikiečiai turėda
mi po ginklu 100 divizijų, su
stojo prie Elbės, o nenužy
giavo toliau, tuo išgelbėdami 
JAV nuo visos eilės bėdų, 
besitęsiančių iki šiandien? 
McCloy atsakė, kad Eisen- 
howeris ir Rooseveltas neno 
rėjo ir bijojo konfrontacijos 
su rusais.

Ir nenorėjimas ‘konfronta
cijos’, kaip raudonas siūlas, 
iki šių dienų tęsėsi JAV už
sienio politikoje. Net ir tie, 
kurie šiandien aiškina, kad 
Valstybės Sekretorius Kis
singeris yra sovietų agentas 
patys atėję valdžion nebūtų 
pakeitę JAV politikos, aiš
kindamiesi, kad abiem super 
valstybėm apsiginklavus ato 
miniais ginklais, konfrontaci 
ja pasidarė jau neįmanoma. 
Bet jei ‘konfrontacija’ neįma 
noma, atlydžio ieškojimas li
ko vienintelė alternatyva. 
Ypač dabar, kai komunistinė 
valdymo forma pasidarė, 
atrodo neišvengiama visai 
eilei valstybių, kur skurdas 
toks didelis, kad demokrati
ja negali tarpti. Be to, Vaka
rų laimei, komunizmas besi - 
plėsdamas suskilo, kas prive 
dė prie to, kad sovietai turi 
ieškoti atlydžio Europoje, bi
jodami savo buvusių draugų 
kiniečių.

Nauja situacija negalėjo 
neturėti iš pirmo žvilgsnio 
keistos įtakos į karinę politi
ką. Jei dar neseniai JAV, 
vengdamos tiesioginės kon
frontacijos su pačia Sovietų 
Sąjunga, nevengė kovos per 
patikėtinius, dabar po Viet
namo tokia kova pasidarė be
prasmiška. Jei reikia kovoti, 
kariauti reikia su pačia 
Sovietų Sąjunga! Juo labiau 
kad technikos pažanga tai pa 
darė galimu. Jei ne šiandien 
tai artimiausioje ateityje 
JAV atominiai ginklai bus to 
kie tikslūs ir taiklūs, kad 
juos bus galima panaudoti 
ne tik taktiniams tikslams, 
bet ir galima bus pradėti 
galvoti apie staigų didelės 
dalies sovietų atominių gink
lų sunaikinimą, kas ‘teroro 
lygsvarą’ pakeistų amerikie
čių naudai. Ir tuo atveju, 
nors karas bus surištas su di 
dele rizika ir milijoniniais 
nuostoliais, tačiau jo bus ma
žiau bijoma. Kartu nereikia 
užmiršti, kad neaiški situaci
ja Viduržemių jūros baseine 
gali privesti prie JAV bazių 
ten uždarymo.

Naujoje situacijoje JAV 
strategija gali remtis tik 
draugyste su Vakarų Vokie
tija ir Japonija. Dėl to ne
nuostabu, kad pasklidus gan
dams apie eventualų puoli
mą iš Šiaurės Korėjos, JAV 
paskubėjo pabrėžti eventua
lumų pasitikėjimui. Ne Pie
tų Korėjai išgelbėti, bet 
Japonijos pasitikėjimui sus- 
stiprinti.

Vokietijoje Vietnamo kriti 
mas sukėlė suprantamų abe
jonių JAV galia ir pasiryži
mu. Der Spiegei pasirodė su 
viršeliu, vaizduojančiu lais
vės statulą su parišta ranka. 
Savo analizą į klausimą, ar

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
dar galima pasitikėti Ameri
ka, paprastai labai kritiškas 
Spiegei užbaigė teigimu:

JAV su parišta ranka

‘Karinė, ūkinė ir techninė 
JAV galybė nepasikeitė. Eu 
ropiečiai gali toliau pasitikė
ti, dabar kaip ir anksčiau, su 
pervalstybės Amerikos ga
rantijom -- o be to, jie neturi 
kitos alternatyvos.’

JAV atsakymas į tai buvo 
ne tolimesnis sumažinimas 
savo karinių pajėgų, kas dar 
neseniai turėjo tiek daug ša
lininkų kongrese, bet kariuo 
menės Vokietijoje padidini
mas dviem brigadom. Ne 
tik europiečių moralės pakė
limui, bet ir praktiškais su
metimais. Mat, geriausios 
sovietų divizijos yra sutelk
tos Europos viduryje. New 
York Times karinis kritikas 
Drew Middletonas rašo, ga
vęs tokį paaiškinimą Penta
gone: ‘Mes negalime būti 
taip tikri kaip kai kurie mū
sų kritikai, kad rusai nieka
dos nepuls Europoje. Mums 
pavesta rūpintis JAV saugu
mu, tačiau per visą generaci
ją tai reiškė kartu ir saugu
mą Vakarų Europai.’

Sovietai čia skaitlingesni, 
už tat amerikiečiai, Gynybos 
Sekretoriaus Schlesingerio 
žodžiais, nepabijos pirmi pa
naudoti tuos 7.000 taktinių 
atominių užtaisų, kuriuos 
turi Vakarų Europoje. Iki 
šiol apie tai buvo vengiama 
kalbėti, nes sovietų karinėje 
literatūroje nedaroma jokio 
skirtumo tarp taktinių ir 

Inž. Jonas Jurkūnas, buvęs ALT S-gos pirmininkas ir dabar Vilties draugijos I vicepir
mininkas, 60 m. amžiaus sukakties proga buvo pagerbtas birželio 28 d. Lietuvių Tautiniuose 
Namuose Chicagoje (Dirva Nr. 52, M. Valiukėno reportažas). Ta proga jam buvo įteikta nuo 
draugų dovana. Nuotraukoje iš kairės: Vincentina Jurkūnienė, sukaktuvininkas Jonas Jurkūnas 
priima dovaną, prie stalo sėdi sūnus Algirdas ir duktė Ramunė Vitkienė, toliau stovi Zita Vi- 
sockienė, J. Žvinys, Bronius Kasakaitis ir Teodoras Blinstrubas. Daugiau nuotraukų iš pager
bimo 4 psl. K. Pociaus nuotrauka

strateginių atominių ginklų. 
Tai vedė prie baimės, kad 
amerikiečiams pirmiems pa
naudojus taktinį, t.y. mažo 
kalibro atominį ginklą, sovie 
tai turėtų pasiteisinimą pa
čiai Amerikai smogti visa sa
vo jėga. Dabar ta baimė, at
rodo, baigia praeiti.

Grįžtant vėl prie Azijos, 
reikia pastebėti, kad čia pats 
įdomiausias klausimas yra -- 
kas atsitiks su amerikiečių 
pastatytais uostais Pietų 
Vietname. Jei jie bus atiduo
ti sovietų laivynui, karinė si
tuacija ten drastiškai pasi
keis. Indijos vandenynas 
bus uždarytas. Ne tik Japo
nija, bet ir Raudonoji Kinija 
turės šlietis daugiau prie 
Amerikos. Tuo atveju kari
niai Amerika jau neturės ki
to pasirinkimo kaip tik ruoš
tis žygiui į pačią Rusiją. Tai, 
kas taip baidė Eisenhowerį 
ir Roosveltą, po 30 metų 
pasidarė būtinybė. Už tat 
ir nenuostabu, kad Brežne
vas siūlo sustabdyti tolimes
nį ginklų išvystymą.

Kariai, žinoma, turi ruoš
tis visom galimybėms, ta
čiau ar jomis bus pasinaudo
ta, sprendimą padarys politi 
kai.

• Dr. K. Bobelis, ALT 
pirm., atvykusiam į JAV 
Nobelio laureatui Aleksan
drui Solženicynui pasiuntė 
tokio turinio telegramą: 
'‘Amerikos lietuvių vardu 
sveikiname Jus ryšium su 
Jūsų taip ryžtingais pareiš
kimais. Mes Jums pritaria
me ir reiškiame viltį, kad 
Jūs ir toliau kalbėsite pri
spaustųjų vardu. Pasaulis 
Jūsų klausosi”.

• Dr. Antanas Novasitis, 
JAV LB Krašto valdybos 
vicepirm., Washingtone įvy
kusioje respublikonų parti
jos tautybių vadovų meti
nėje - konferencijoje buvo 
išrinktas pirmuoju genera
liniu vicepirmininku. Esant 
šiose pareigose jam teks, 
laike sekančių dviejų metų, 
artimai bendradarbiauti su 
respublikonų tautybių tary
bos pirmininku kongr. Ed-

Aleksandras Solženicinas pasakoja Lietuvos generaliniam konsului Anicetui Simučiui ir
Helen Kulber apie sovietų kalėjimuose sutiktus lietuvius, su kuriais jis artimai susidraugavęs. 
Jis taipgi pasakė, kad jo "GULAGo Salynas” greit pasirodysiąs ir lietuvių kalboje.

C. Binkins nuotrauka

ISTORINIS APOLLO-SOYUZ SKRIDIMAS
Dirvai iŠ Cape Caneveral

BRONIUS AUŠROTAS
Specialiai

Dar vos tik nepilni 72 
metai prabėgo (1903.XII.17) 
kai pirmasis sunkesnis už 
orą brolių Wright lėktuvas 
išsilaikė ore nuo 12 ligi 50 
sek,: kai Charles A. Lind- 
beryh, 1927. V.20 per 33‘/z 
va’andų sukorė 3,600 mylių, 
nuskrisdamas iš New Yorko 
į Paryžių; kai kapitonas 
Steponas Darius ir lakūnas 
Stasys Girėnas, 1933.VII.17 
perskridę Atlantą, pakeliui 
iš New Yorko į Kauną, žuvo 
prie Berlyno, Soldino miške
lyje. Taip pat prieš dešimt
metį pradėtos JAV Apollo 
projekto pastangos, nuskris
ti į mėnulį, 1969.VII.20 užsi
baigė pilna pergale, kai ame- 
rikiečiai-astronautai, Neil A. 
Armstrong ir Edwin E. Al- 
drin pirmieji mindžiojo mė
nulio paviršių.

ward J. Derwinski. Pažy
mėtina, kad dr. Novasitis 
šį rudenį respublikonų par
tijos sąraše kandidatuoja į 
Philadelphijos miesto aukš
tesniojo teismo teisėjus.

Prieš trejetą metų, 1972 
metų gegužį, Nixonui lankam 
tis Maskvoje, buvo taip pat 
sutartas JAV-SSSR bendras 
Apollo-Sojuz skridimas ir 
šių dviejų erdlaivių susitiki
mas virš žemės. Tada atro
dė, kad šis projektas, dėl So- 
vietiją gaubiančių neperžvel
giamų paslapčių, būsiąs sun
kiai įgyvendinamas dalykas. 
Tačiau tas beveik neįmano
mas dalykas, šiandien yra is
toriškas faktas. Tą projektą 
išgelbėjo tik didžiulės JAV 
pastangos ir nuolaidos, kad 
‘tik jis pavyktų’! Sovietai, bu
vo priversti atidengti dalį sa 
vo paslapčių, ir nors nakties 
metu, atidaryti tą mažutėlį 
langelį, per kurį brigados ge 
nerolas Thomas Stafford ga
lėjo žvilgterėti į sovietinį 
erdlaivį ir į jo vidinius tech
niškuosius įrengimus. Ir jis, 
rizikuodamas savo galva, 
sutiko susijungti su Sojuzu 
ir perlipti iš Apollo į Sojuzą, 
aukštai virš žemės, kur 
niekas kitas, tik jis pas sau 
galėtų pagelbėti.

Tačiau faktas lieka faktu, 
kad sovietų kosmonautai pik 
Aleksėj Leonov ir jo padėjė
jas Valerij Kuvasov 1975 m. 
liepos 15 d. 0820 ĖST laimin
gai pakilo į erdves ir, po ke
lių minučių pasiekę beorę 
stratosferą, pateko į jiems 
reikalingą skridimo aplink 
žemę orbitą. Pagal vykdo
mą detente programą, Mas
kvos propogandistai labai 
jau garsino šį jungtinį užsi
mojimą susitikti erdvėse; pa 
naši, ar tolygi reklama tebū
davo suteikiama tik ‘vyriau
sybės galvų susitikimams ar 
Hanojaus pergalei prieš 
JAV imperialistus atžymėti, 
kaip apie šį įvykį rašo didieji 
Amerikos dienraščiai.

1975.VII.15.0800 ryte TV 
žinių entuziastai galėjo maty 
ti savo priimtuvų ekranuose 
tiesiog iš SSSR, kai sovietų 
kosmonautai atvyko autobu
su prie jiems skirto erdlaivio 
kai netrukus atsipalaidavo 
nuo keliamosios raketos ją 
laikiusieji šoniniai sustiprini 
nimai; kai sovietų kontrolės 
patalpose suskaičiavus *3, 2, 
1, 0’ raketa iš lėto kildama į 
orą po 120 sekundžių pražu

vo erdvėje, palikdama tik su 
degusių dujų juostą. Tai 
tiek ir tebuvo galima pama
tyti ir išgirsti iš Baikonur, 
Centrinėje Azijoje.

Lygiagrečiai JAV, Cape 
Canejteral, Floridoje, erdlai
vių poligone, trys astronau
tai Thomas Stafford, Donald 
Slayton ir Vance Brand taip 
pat pasiruošė šiai nepapras
tai iškylai susitikti sovietus 
viš Vokietijos VII.17.0624 v. 
(Kažin, ar susitikimas virš 
Vokietijos buvo Sovietų už- 
lanuotas, kad vokiečiams įro 
dyti savo pranašumą?)

Į šią, galima sakyti, pasku 
tinę šio dešimtmečio ekspedi 
ciją į erdves susirinko pasi
žiūrėti, aplink Cape Caneve
ral, apie vienas milijonas šen. 
sacijų ištroškusių turistų, 
gal būt laukdami ko nors ne
paprasto. Bet kaip ir anksty 
vesnieji, taip ir šis erdlaivio 
pakilimas virš žemės pavyko 
sėkmingai lygiai 1550 vai.: 
didžiulė 650 tonų svorio rakė 
ta, stumiama nuo žemės mil
žiniškos jėgos, grakščiai, 
lyg besparnis paukštis, kilo 
vis aukštyn ir aukštyn! 
Pirmą kartą TV istorijoje 
žiūrovai galėjo matyti erdlai • 
vio viduje sutalpintus astro
nautus, aukštielninkus se
kančius savo įrengimų ro
dykles. Minutė po minutės 
raketa vis tolo nuo žemės, 
pasiekdama stebėtiną greitį 
ir netrukus įsirikiuodama i 
jai skirtą orbitinį skridimą. 
Gi tuo metu kai amerikiečiai 
kilo aukštyn laukiamam 
susitikimui su sovietais, pas
tarieji jau buvo apskridę 
žemę penkis kartus. JAV 
astronautų kelionė erdvėje 
vyko sėkmingai ir jų numaty 
tasis susitikimas ir perėji
mas iš vieno erdlaivio į kitą 
taip pat įvyko pagal nustaty
tą planą.

Susirinkusieji Cąpe Cane
veral turistai turėjo retą pro 
gą pamatyti pavyzdingą 
JAV raketų veikimą, pakėlu
sį šio krašto autoritetą į tin
kamas aukštumas. Ne vieno 
žiūrovo akyse galima buvo iš 
skaityti išdidumą ir pasitikė
jimą savimi. Tik nelaimin-

(Nukelta į 4 psl.)
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Nuo Tasmanijos iki Juno Beach Floridoje...
Dirvos 50-me nr. buvo at

spausdinta trumpa kroni
kos žinutė su nuotrauka, 
kad ”A. Viknius su dukra 
Barbara iš Tasmanijos, 
Australijos, lankosi JAV. 
Jie yra apsistoję pas V. Ba
cevičių, Clevelande”.

Mano geras prietelius St. 
Balčiūnas, mane gerokai 
nustebino pranešdamas, kad 
"girdi, tas pat A. Viknius 
yra labai judrus žmogus! 
Gi mano pažįstami, bičiuliai 
Jonas ir Stefanija Garlos 
jau atsivežė Viknių su duk
ra į Juno Beach. Jie atvyko 
VI 29 pasižiūrėti kaip lie
tuviai yra įsikūrę šiame 
Floridos kampe. Ir svečiai 
apsistojo pas V. ir A. Tom
kus, jų motelyje”.

Mane tikrai sudomino 
toks A. Vikniaus kelionių 
pamėginimas: gi dar nega
na, kad jau pasiekė savo 
pažįstamus Clevelande, bet 
dar užsigeidė ir į Floridą 
atkeliauti. Gi, žinote, kad 
ne kasdien pasiekia svečiai 
Juno Beach net iš egzotiš
kosios Australijos, kurios 
dalis yra sala Tasmanija. 
Taigi pasiprašiau St. Bal
čiūną, kad mane, supažin
dintų su A. Vikniumi, jog 
ir aš galėčiau su juo šiek 
tiek pasikalbėti. Na, ir A. 
Viknius, nei kiek nesipūi- 
kuodamas, sutiko pasida
linti su manimi savo turtin
gais įspūdžiais, kuriuos čia 
suglaustai ir atpasakosiu 
mieliems skaitytojams.

Į Australiją

Kaip ir daugelis mūsų po
kario tremtinių, taip ir A. 
V. yra labai įdomus žmo
gus, kuris nepasidavė liki
mo audrų blaškymui, bet 
pasiryžo sutvarkyti savo 
gyvenimą taip, kaip jam pa
tiko!

Svečio atsiminimai labai 
ryškūs ir siekia toli, 30-ties 
metų praeitį: 1945 m. vo
kiečių armijų kapituliaciją, 
kurią jis išgyveno netoliese 
Hamburgo; jo pirmąją tar
nybą Buxtehudėje nuo 1945 
ligi 1947 m. Ir pirmą pasi
taikiusią progą išvykti dar
bams į Australiją, į kurią 
Antanas ir išskubėjo jau 
1947 m. Pasiekus šį penk
tąjį kontinentą laive su 843 
asmenų, jie buvo išskirsty
ti i įvairias stovyklas vi
sokiems darbams, ligi galu
tinai jiems grupei lietuvių 
ir kitu pabaltiečių buvo nu
skirta vykti į Tasmaniją.

Tasmanijoje, Hobart mieste

Atvykus į šią vietovę ku
ri dabar priskaito gal apie 
300,000 gyventojų (Tasma
nijoje esema gal 500,000 
žmonių) visi darbininkai 
buvo nuskirti dirbti ar į 
cemento įmonę ar į cinko 
kasyklas ar į kitus labai 
sunkius darbus. Atlikus 
vienerių metų darbo sutar
tį, A. V. su keliais pažįsta
mais išvyko į Melbourne,

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

A. Viknius su dukra Barbara Tomkų vasarvietėje Floridoje. 
Iš kairės: Vytautas ir Albina Tonikai, vasarvietės savininkai, 
Barbara Vikniutė, Stefanija Garlienė ir A. Viknius.

J. Garlos nuotrauka

kur gavo darbą vienoje au
to įmonėje. Tačiau 1948 m. 
dėl kilusių streikų, teko tą 
darbą palikti ir grįžti atgal 
į Hobart.

Svečias prisimena savo 
pirmuosius sunkius darbo 
metus vienoje įmonėje, vė
liau dažymo b-vėje ir kito
kiuose darbuose, ligi, pa
galiau nepramoko šiek tiek 
anglų kalbą ir susipažino su 
vietinėmis biznio ir gyveni
mo sąlygomis.

Į statybininko profesiją

Būdamas gabus ir pažin
damas gyvenimo sąlygas A. 
V. drįso pradėti savystovų, 
namu statybininko, rizikin
gą darbą. Nors ir buvo vie
ną kartą "nudegęs”, bet ne
nustojo drąsos ir tęsė toje 
pačioje darbo srityje. Ir pa
galiau, pavykus parduoti 
vieną kitą namą ir neblo
giausia iš to uždirbus, V. 
A. ne tik kad sugebėjo ap
sirūpinti savo ateitį (žino
ma, jis ir toliau tęs šioje 
biznio šakoje), bet sutaupė 
tiek pinigų, kad drįso šiai 
kelionei "išmesti” apie 
8,000 australiškų dolerių. 
"Mane labai jau traukė il
gesys pasimatyti su buvu
siu jaunystės draugu Bace
vičiumi, ir noras parodyti 
mano dukrai kitą pasaulį; 
skirtingą nuo Australijos", 
pasakojo A. V.

"Nors gyvenimo sąlygos 
yra sunkesnės Australijoje, 
bet kai kurie dalykai mums 
naturalizuotiems australie- 
čiams yra lengviau prieina
mi. Mūsų akiračiai yra pla
tesni negu australiečių ir 
mes turime daugiau gyve
nimo patyrimo”, pasakojo 
A. V.

Lietuviai ir jų veikla 
Tasmanijoje

Lietuvių Tasmanijoje gal 
bus apie 150 asmenų, kurie 
daugumoje yra susitelkę 
Hobart mieste. Dalis jų yra 
"slapukai” ir niekur nesi
rodo. Kiti gi yra susispietę 
į Lietuvių Bendruomenės 
Apylinkę, šiai apylinkei va
dovauja Juozas Poškus, val
dybos vicepirm yra Kontvi- 

las, gi iždininkas yra Boni
facas šikšnius.

Antanas Andrikonis, turi 
valdžios darbą; jis yra pla
čiai žinomas lietuvių tarpe, 
kaip buvęs Tasmanijos sta
lo teniso meisteris.

Be LB Apylinkės Hobar- 
te dar taip pat veikia Lietu
vių Sporto Klubas "Perkū
nas” ir tautinių šokių mė
gėjų grupė, "šiai grupei 
priklauso ir mano dukra 
Barbara”, pasidžiaugė A. 
Viknius.

Gi lietuvių katalikų dva
siškus reikalus aptarnauja 
į Hobart atvykstantieji du 
kunigai: tai kun. Vasaris ir 
kun. Butkus.

Mano bendrakalbis su 
širdgėla prisiminė savo bro
lį Petrą, žuvusį Darvine 
1974. XII. 31 ten siautusio 
ciklono metu, šis ciklonas 
beveik visiškai sunaikino 
Darvino miestą šiaurinėje 
Australijoje.

Kur krypsta žvilgsnis?

Mano klausiamas: kur 
geriau būtų gyventi A. V. 
kiek pagalvojęs atsakė: 
"Dabar po 28-rių metų, kur 
praleidau savo gražiausią 
gyvenimo laiką, bevelyčiau 
grįžti j Tasmaniją! Ten kur 
žmogus gyveni ten įleidi 
šaknis į žemę. Susidarai ge
rą vardą, suburi apie save 
pažįstamų būrį, kurie yra 
taip reikalingi senatvėje”, 
kalbėjo A. V.

Ir stebėjausi, kad šis už
sispyręs kaunietis, nors ir 
be aukštųjų mokslų, paty
ręs daug vargo ir pergyve
nimų gražiai įsikūrė to
limoje Tasmanijoj. Man be
liko jam palinkėti gero vėjo 
ir perduoti nuoširdžius lin
kėjimus Hobert Apylinkės 
LB lietuviams nuo Floridos 
Auksinio Kranto Apylinkės 
tautiečių. Br. Aušrotas

MATTRESS 
Manufacturer looking for ex- 
perienced help in the following

Pin up
Quilter 

Steady work for qualified help. 
Apply in Person 

AMERICAN MATTRESS 
6200 Carnegie Avė. 

Cleveland, Ohio
(51-53)

A. A. JUOZAS PAPIEVIS

Birželio 4 d. Floridoje mi
rė Juozas Papievis. Lietu
voje jis yra buvęs ugniage
sys ir ilgesnį laiką gyveno 
Šiauliuose. Išėjęs į pensiją 
apsigyveno Floridoje. Ne
žiūrint jau senyvo amžiaus 
visą laiką iki pat mirties 
buvo labai judrus, dinamiš
kas ir ypatingai visiems pa
slaugus. Pasižymėjo visada 
labai gera nuotaika ir įgim
tu optimizmu. Drauge su 
žmona aktingai dalyvavo 
bendrame lietuviškajame 
gyvenime ir gyvai sekė vi
sus lietuviško gyvenimo 
įvykius. Dėl savo ramaus ir 
gero būdo buvo labai vietos 
lietuvių mėgiamas ir ger
biamas. Velionis paliko 
žmoną Apoloniją ir dukrą 
Dianą čempienę Washing- 
tone.

J. Papievio atsisveikinti į 
laidotuvių namus susirinko 
veik visi apylinkės lietuviai. 
Prie karsto kalbas pasakė 
Klubo vicepirm. Vytautas 
Tomkus, J. Jokubauskas ir 
VI. žibąs, o kapinėse atsi
sveikinimo žodį tarė Br. 
Aušrotas. Bažnyčioje pa
maldas atlaikė kun. A. 
Bielskis (tai buvo jo pasku
tinysis pasitarnavimas lie
tuviams) ir kun. A. Senkus, 
giedojo Juoze Daugėlienė.

(d) 
APIPLĖŠĖ GAVORSKIŲ 
PREKYBOS ĮSTAIGĄ

Venezuelos nepriklauso
mybės šventė, liepos 5-ji, 
šiemet išpuolė šeštadienį, 
tuo būdu susidarė dviejų 
dienų laisvas savaitgalis. 
Savaime aišku, kad visi dir
bantieji arba prekybininkai 
stengėsi tai išnaudoti poil
siui pajūryje ar kalnuose.

Neatsiliko ir mūsų Bend
ruomenės veiklūs nariai, 
Kodak foto reikmenų atsto
vybės ir laikrodžių bei bran
genybių prekybos — CASA 
FOTO ROXY savininkai — 
p. Gavorskių šeima.

Pirmadienio rytą atida
rę prekybos įstaigos duris, 
pastebėjo viduje jaudinan
tį vaizdą. Iš kiemo pusės, 
antrame aukšte, atsarginis 
langelis su geležiniais ap
kaustymais buvo pusiau iš
laužtas ir beveik visa, kas 
buvo vertingesnio krautu
vėje nesudėta į apsaugines 
spintas, pavogta. Nuostolių 
padaryta virš 10,000 dol.

fv)
STIPRINTI LIETUVIŲ 

RYŽTĄ ATGAUT 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

• Kongresmanas Peter 
W. Rodino (dem. New Jer- 
sey) Atstovų Rūmuose pri
mindamas Lietuvos užgro
bimo sukaktį ir pabrėžda
mas, kad inkorporacija ne
turi būti įteisinta, pažymė
jo: "Mes privalome nuolat 
stiprinti Lietuvių tautos 
ryžtą pasiekti savo krašto 
nepriklausomybę. Per 35 
metus Lietuvos žmonių 
reikšti protestai ir pakeltos 
kančios yra liudijimas, kad 
jie atmeta neteisėtą inkor
poraciją”.

■ Iš kitos pusės

JUOZE KRISTOLAITYTE-DAUGELIENE 

DAINUOJA FLORIDOJE

"The Wall Street Journal” liepos 14 dienos vedama
jame, svarstydamas vieno įstatymo projekto šansus, nu
rodė, kad dauguma kongresmanų ir senatorių į jį žiūri: 
"with embarrassment, professing admiration and support 
vvith the šame enthusiasm they resėrve for the Free Li- 
thuania Lobby”. Xtseit, mūsų veiksnių Washingtono du
rų klebenimas stumia juos į nesmagią padėtį, o mūsų 
reikalavimai sutinkami su tokiu mažu pasigerėjimu ir 
parama, kad net tapo plačiau vartojama specifine sąvoka.

The Wall Street Journal yra plačiai skaitomas dien
raštis. Su savo 1.450.000 skaitytojų jis toli pralenkė N. 
Y. Times. Todėl jo mūsų veiklos pripažinimas iš vienos 
pusės yra laikytinas maloniu mūsų pastangų įvertinimu. 
Tai kas, kad jos "embarrassing”! Ne mes, bet jie turėtų 
gėdintis savo politikos. Palyginti kultūringa veikla mes 
susilaukėme savo bylai bent tokio dėmesio, kurio kitos 
mažos tautos pasiekia daug daugiau desperatiškom prie
monėm, pvz., bombų sprogdinimu.

Iš kitos pusės, pasidžiaugus pasiektu laimėjimu, reikia 
truputį pagalvoti ir kritiškai. Nėra abejonės, kad "spau
dimo prieškambaryje (lobby)" priemonės yra neišskiria
ma šio krašto politikos nustatymo proceso dalis. Graikų, 
lobby, pavyzdžiui, sėkmingai sukiršino JAV su Turkija, 
kas, deja, kol kas išėjo tik sovietų naudai. Izraelio, lobby 
pasiekė to, kad tuo kraštu apginimu JAV yra daugiau 
susirūpinusisios negu savo sąjungininkų. Tačiau anos 
mažumos yra nepalyginti už mus skaitlingesnės ir tur
tingesnės. Tai vestų prie minties, kad, rasit, mūsų pa
stangos būtų mažiau ’embarrasing’ jei jos sutaptų su šio 
krašto interesais ar sulauktų didesnės taikos iš kitų pa
vergtųjų tautų. Jų juk yra net 29-ijs. Jos turi daugiau . .. 
rinkėjų. (vm)

Juoze Krištolaitytė-Dau- 
gėlienė, įsikurusi Floridoj, 
nenustoja būti aktyvi savo 
dainavimo mene. Floridon 
vis daugiau važiuoja nuo
latiniam apsigyvenimui ne
maža lietuvių, kurių tarpe 
daug vidurinio amžiaus ir 
senesniųjų, bet netrūksta 
ir jaunosios kartos.

Viduržiemio metu suva
žiuoja daug vasarotojų iš 
įvairių kolonijų, tat ir Mia- 
mi lietuviškam centre ir 
Juno, bei Palm Beach pa
krantėse netrūksta gausios 
lietuviškos auditorijos.

Juozei Krištolaitytei-Dau- 
gėlienei teko surengti gra
žų koncertą su vasaroti at
vykusia soliste Janina šal- 
niene ,akompanuojant Al
giui Šimkui. Tai buvo ver
tinga ir graži pramoga su
kėlusi publikoj malonų en
tuziazmą.

Šalia to solistė koncerta
vo viena ne tiktai lietuviš
kai auditorijai, bet drauge 
įsijungiant į klausytojų tar
pą ir amerikiečių būriui.

Tas jos asmeniškas reči
talis gausiai ir mišriai au
ditorijai paliko gražų įspū
dį. Koncertas buvo sureng
tas Palm Beach lietuvių 
klubo, Lietuvių dienos pro
ga. Koncertas įvyko meto
distų Bažnyčios salėje, kuri 
koncerto proga buvo išpuoš
ta lietuviškais meno kūri
niai, pati solistė buvo apsi
vilkusi tautiniais drabu
žiais, tuo būdu sukuriant 
labai lietuvišką aplinkos 
atmosferą.

Juozė Krištolaitytė-Dau- 
gėlienė pasirinko grynai 
lietuvišką programą, prade
dant mitologinėmis, harmo
nizuotomis liaudies daino
mis, su klasikiniu atspalviu, 
baigiant šių dienų origina
liomis lietuvių kompozito
rių dainomis. Solistės nuo
monė, jeigu mes nedainuo
sime savo kompozitorių su
kurtų dainų, kas jas dainos?

Muzikas Hermann L. Al
len, susidomėjęs lietuviško
mis dainomis, puikiai 
akompanavo.

Pati solistė šiam rečita
liui ruošėsi labai stropiai, iš 
naujo giliai įsigyvendama į 
visas išpildomas dainas. Ji 
jautėsi labai pakiliai, kas

persidavė ir publikai, kuri 
labai šiltai įvertino koncer
tą. Solistė koncertą užbai
gė specialiai amerikiečiams 
klausytojam "God Bless 
America”.

Antras solistės rečitalis 
įvyko Miami Lietuvių Klu
bo salėje, taip pat akompa
nuojant muzikui Herman- 
nui L. Allen.

Ir vėl visa programa bu
vo grynai lietuviška. Tai 
buvo harmonizuotos lietu
vių liaudies dainos, be to, 
lietuvių kompozitorių ori
ginalios dainos ir arijos iš 
lietuv.iškų operų. Ir šis kon
certas praėjo labai pakilio
je nuotaikoje.

šalia minėtų pasirodymų 
solistė Juozė Krištolaitytė- 
Daugėlienė pradėjo dainuo
ti ir amerikiečių kultūri
niuose klubuose, lyg ir tap
dama lietuviška dainos am
basadorė.

Juozė Krištolaitytė-Dau- 
gėlienė pasilieka ištikima 
savo dainavimo stiliui, ja
me galima jausti muzikinį 
trapumą, substilismą ir 
kartais su dramatiniu išgy
venimu. Įspūdis lieka klau
sytojui ilgesingas ir mielas.

(bl)

• V. Vijeikio spaustuvė 
Chicagoje baigia spausdin
ti Amerikos Lietuvių Kon
greso knygą, kurią įrišus 
tuojau bus siuntinėjama 
spaudai, Altą sudarančioms 
organizacijoms, kongreso 
oficialiems dalyviams. Kny
goje spausdinamos kongre
so paskaitos, rezoliucijos. 
Leidinys gausiai iliustruo
tas kongreso nuotraukomis.
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HELSINKIO KONFERENCIJA
Suomija jau oficialiai 

pranešė 34 valstybėm, kad 
laukia pas save jų galvas 
liepos 30 dieną, nors dau
giau kaip du metus užtrukę 
paruošiamieji darbai Euro
pos Saugumo konferencijai 
Ženevoje dar nebuvo už
baigti ir formalus nutari
mas apie konferencijos da
tą šias eilutes rašant, ne
buvo padarytas. Suomiai 
savo užbėgimą įvykiams už 
akių teisina tuo, kad numa
tyta viršūnių konferencija 
bus didžiausias valstybės 
galvų suvažiavimas nuo bri
tų karaliaus Eduardo VII 
laidotuvių 1910 metais ir 
t' odėl jie turi turėti bent 
porą savaičių jos paruoši
mui. Bet, žinome, jie var
giai būtų taip 'sauvaliavę’, 
jei nebūtų gavę ženklo iš 
Brežnevo, kuris tą konfe
rencija skaito savo karjeros 
apvainikavimu.

Mat, ši konferencija yra 
lyg pakaitalas taikos konfe
rencijai kuri turėtų baigti 
Antrąjį pasaulinį karą. Hel
sinkyje sovietai bandys už- 

* dėti antspaudą ant susida
riusios padėties ir nusisto
vėjusių sienų. Valstybės De
partamentas šią konferenci
ją, nors joje dalyvaus prezi
dentas Fordas, bando prista
tyti kaip nelabai reikšmingą 
įvykį ir JAV spauda apie 
ją nedaug rašė. Faktinai 
konferencija nieko ir nepa
keis. Net galima būtų aiš
kinti, kad Helsinkyje pa
skelbtas sienų nepažeidžia
mumo principas faktinai 
neatšaukia Lietuvos okupa
cijos nepripažinimo, juo la
biau, kad bus kartu pasa
kyta, jog sienos vis dėlto 
gali būti pakeistos bet tik 
taikos būdu.

Nepaisant to, JAV daly
vavimas toje konferencijo
je sukėlė nemažos kritikos. 
Vieni aiškina, kad savo da
lyvavimu JAV palaidoja vi
sų pavergtų tautų viltis, o 
kiti, kad JAV turėtų už tai 
gauti daugiau negu pažadą 
laisviau susisiekti. Pvz. N. 
Y. Times diplomatinis ben
dradarbis C. L. Sulzberger 
iš Lisabonos rašė:

”JAV bus išėjusios iš 
proto (would be insane), jei 
nepasipriešins Europos Sau
gumo Konferencijai ir ne
sukliudys viršūnių susiti
kimo, kurio taip nori Brež
nevas, jei negaus iš sovietų 
pažado nesikišti į Portuga
liją”.

Na, mums atrodo, kad 
JAV bus "išėjusios iŠ pro
to” ne tik šiuo atsitikimu. 
Be to, ką reiškia sovietų 
pažadas ?

Antra vertus, susiduria
me su kažkokiu paradoksu. 
Du metus sovietai sunkiai 
dirbo siekdami tos Helsin
kio konferencijos. Kai tiks
las buvo pasiektas, jų už- 
nugarys buvo apsaugotas 
eventualiam susidurimui su 
Kinija, Vakarai pasirodė 
taip suirę, kad tiesiog pra

šosi tolimesnės sovietų in
tervencijos! Tai nebuvo nu
matyta prieš du metus. Ga
limas daiktas, kad toks 
stovis sovietus paskatins 
naujiems užkariavimams. 
Tuo atveju pasirodys teisus 
Solženicinas. bylojęs Wa- 
shingtono senatoriams: 
"Ateinanti pasaulinė politi
nė krizė . . . jūs ir jūsų 
įpėdinius pastatys prieš 
daug didesnius uždavinius, 
negu mažus diplomatinius 
išskaičiavimus, tarpparti
nius ginčus ar susidūrimą 
tarp prezidento ir kongre
so . . .”

"Nėra kitos išeities, kaip 
pasirengti amžiaus reikala
vimams. Labai greitai, net 
per greitai, jūsų valstybė 
bus reikalinga ne išskirti
nų vyrų, bet didvyrių. Ieš
kokite jų savo sielose. Ieš
kokite jūsų širdyse. Suras
kite juos savo tėvynės šir
dyje!”

Beprotis ar pranašas? 
Vienaip ar kitaip mums ne
atrodo, kad Helsinkio kon
ferencija bus didesnis įna
šas į pasaulio istoriją už 
puošnias ano karaliaus lai
dotuves. (vm)

PASIRAŠYS EUROPOS 
SAUGUMO PAKTĄ

Prez. Fordas išvyko de
šimčiai dienų į Europą. Lie
pos 30 d. jis bus Euro- 
'pos Saugumo konferencijoe 
Helsinkyje, kur pasirašys 
naują Europos saugumo 
paktą, dėl kurio derybos vy
ko dvejus metus. Paktą su
redagavo 35 valstybių kon
ferencija. Jis apima gaires 
taikiems santykiams tarp 
rytų ir vakarų, o vienas 
iš pagrindinių dokumento 
punktų pabrėžia dabartinių 
Europos sienų nepažeidžia
mumą. Pagal dokumentą 
lienos tačiau gali būti kei
čiamos taikiu būdu. Kon
ferencijoje dalyvaujančios
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Skautai sveikina Dirvą iš ąžuolo ir Gintaro vadovų mokyklų 
stovyklos, įvykusios liepos 5-13 d. Camp Massasoit.

DĖL ŠKIRPOS 'VADIZMO’ ATSIMINIMUOSE
K. ŠKIRPA RAŠO:

S.m. birželio 25 dienos jū
sų laikraščio laidoje Nr. 49 
atspaustas ilgasAlgirdo Bud- 
reckio straipsnis, kuriame -- 
be kitų prieš mane nukreip
tų jo prasimanymų - paskelb 
ti jo specifiniai pasirinkti iš 
tariamų LAF įstatų išrašai, 
kuriais Budreckis siekia insi- 
nuoti man politinį vadizmą, 
net tokį apie kurį, anot 
Budreckio, ir ‘Prezidento A. 
Smetonos autoritetinis reži
mas sapnuote nesapnavo’.

Tos insinuacijos atitaisy
mui, teikitės artimiausioje 
Dirvos laidoje paskelbti ką 
čia žemiau paduodu:

Ponas Budreckis nesupra
to ar nenorėjo suprasti, jog 
sakyti įstatai tebuvo tik pro
jektas, taigi tik medžiaga 
pasvarstymui, kaip reiktų 
LAF-tą organizaciniai suce
mentuoti, kad būtų pajėgus 
Lietuvos padėčiai įtvirtin
ti bei atkurtą tautos sukili
mo keliu jos valstybinį suve
renumą išsaugoti iki karo 
galo, jei hitlerinė Vokietija 
nebūtų savo ruožtu Lietuvos 
paglemžuai. Kalbamas įsta
tų projektas buvo suformu
luotas labai provizoriniai, 
paskubomis, LAF vadovy
bės dar nė neapsvarstytas ir 
nepriimtas, todėl negalėjo 
būti palaikytas jokiu doku
mentu’. Jį tokiuo palaikyda
mas bei tokiuo viešai prezerr 
tuodamas Dirvos puslapiuo
se, Budreckis sąmoningai 
suklaidino jos skaitytojus ir 
plačiąją lietuvių visuomenę.

Sakyto projekto teksto 
Budreckiui nebuvau davęs. 
Jis jį buvo nelegaliai nusiko
pijavęs, kitaip sakant pasisa 
vinęs, iš vieno mano knygos 
ankstyvesnio manuskripto 
prieš 5 metus. Šitaip nusi
kalstamai kalbamo projekto 
tekstą įsigijęs, jį dabar 
panaudojo šmeižimui mano 
asmens, nesiskaitydamas su 
faktu, jog kalbamą projektą, 
kaip LAF-to vadovybės ne
priimtą ir nevartotą, iš 
‘Sukilimo’ knygos, mano nū
nai išleistos, buvau išbrau
kęs, kaip neturintį dokumen 
tinės vertės istorijai.

Yra gryniausias iš Budrec 
kio pusės prasimanymas ne
va sakytuoju projektu buvo 
siekiama užkergti Lietuvai 
‘vadistinį režimą’, jei būtų 

valstybės sutiko iš anksto 
pranešinėti apie kariuome
nės manevrus ir apie stam
besnius kariuomenių judė
jimus.

pavykę ją, Birželio Sukilimo 
atkurtą, apginti nuo paglem
žimo iš nacių pusės. ‘Sukili
mo’ knygos baigiamos pasta
bose (psl. 575-576) esu įsak
miai paryškinęs:

‘LAF vadovybė principe 
vengė liesti atkursimos Lie
tuvos valstybiškai konstitu
cinį bei valdymosi susitvar
kymą. Šios problemos ji iš 
viso nediskutavo, kad tokiu 
savo per ankstyvu pasišovi- 
mu nesuteiktų hitlerinei 
Vokietijai progos primesti 
Lietuvai iš anksto ką nors, 
kas mums būtų nenaudinga 
ir todėl nepriimtina’.

‘LAF vadovybė laikėsi 
nuomonės, jog ... krašto val
dytuose sistemos klausimas 
galėtų būti svarstomi bei 
sprendžiami tik po karo, susi 
laukus taikos, kuomet Lietu
va nebebūtų laikoma Vokieti 
jos karinių jėgų užnugario 
sritimi ir joks pavojus pašali 
nio faktoriaus įsikišimo į tą 
Lietuvos vidaus reikalą ne
begalėtų kilti’.

Kadangi Budreckis priski
ria minėtam LAF tariamų įs ■ 
tatų projektui kitą tikslą, 
kaip anuomet mūsų buvo sie
kiama, tai leidžiu sau čia pa
tiekti dar ir sekantį iš ‘Suki
limo’ knygos (psl. 573) paryš
kinimą:

‘...iš pat pradžios buvo pa- 
ryškėję.jog šitaip (tautos su
kilimo keliu --KŠ) atkurtas 
Lietuvos suverenumas galė
tų naciams nepatikti ir kad 
todėl jo išsaugojimui bus ir 
po laimėto tautos sukilimo 
gyvybiškai (pabraukta mano

KŠ) reikalinga išryškėju
sias per kovą ryžtingąsias

A. BUDRECKIS ATSAKO:
Nebūtų reikėję plačiai ci

tuoti pulk. Škirpos paruoštų 
LAF įstatų, jei gerbiamasis 
pulkininkas būtų kruopščiau 
ir atsargiau skaitęs mano 
pastabas apie Berlyno LAF 
projektus ir programą. Juk, 
jisai turėjo 5 metus pergalvo
ti, pervertinti ir perredaguo 
ti savo atsiminimų stamboką 
700 puslapių mašinraštį. 
Deja, kaip dažnai jisai rea
guoja impulsyviai, deja, ir jo 
replika yra impulsyvi. Savo 
‘Lithuanian National Revolt 
of 1941’ veikale niekur nera
šiau, kad visi K.Š. projektai 
buvę priimti ir vykdomi. 
Rašiau, kad LAF įstatai tu
rėjo totalistinį atspalvį, kas 
K.Š. nepatiko. Bet mano 
š.m. birželio 25 d. Dirvos lai
doje tilpęs straipsnis išsa
miai ir nuosekliai išdėstė 
tuos ‘totalistinius’ Škirpos 
projekto momentus. Kažko
dėl jis spirte spiriasi pripa
žinti, kad jo orgnizacijos teo
retiniai apmatai buvo vadis- 
tiniai. Kadangi K.Š. nepanei 
gia, kad buvo paruošęs to
kius įstatus, tai kur tos Bud- 
reckio insinuacijos?

K.Š. skundžiasi, kad aš 
nenoriu jo suprasti, kad 
LAF įstatai tebuvo tiktai 
projektas. Sutinku. Savo 
veikale tą patį rašiau. Net 
savo ‘National Revolt of 
1941’ apibūdinau įstatus, 
kaip projektą, kurio dalinis 
tikslas buvo įtaigoti Berlyno 
vyriausybę. Supratau reika
lą net iki tokio taško, kad sa
vo veikale pasiūliau logišką 
pateisinimą, būtent, kad 
reikėjo Berlyno aktyvistams 
apsimesti, jog jie simpatizuo 
ja su nacių Naujosios Euro
pos vizija, kad siaubinga lie
tuvių tautos padėtis reika- 
laute reikalavo, kad laisvieji 
lietuviai imtųsi betkokiom 
priemonėm atstatyti suvere
numą. Mano veikalo mintys 

tautos jėgas toliau laikyti ap
jungtas į drausmės pagrin
dais (vėl mano pabraukta - 
KŠ) sudarytą didžiulę orga
nizaciją, kurios buvimas 
verstų vokiečius sai mumis 
daugiau skaitytis’.

Yra skonio dalykas ar 
toksai susitvarkymas išsau
goti valstybinį suverenumą, 
atgautą kraujo auka, iki 
karo galo, Lietuvai neišven
giamai atsidūrus Reicho gin
kluotų jėgų, veikusių prieš 
Sovietų Sąjungą, užnugario 
srityje, būtų kam patikęs ar 
ne, bet yra nesąžininga minė
tą LAF įstatų projektą, fak
tiškai nė nevykdytą, panau
doti piktoms insinuacijoms 
prieš mane, kaip anomis 
neregėtai sunkiomis aplinky 
bėmis LAF įkūrėjų pašauk
tą vadovauti kovai už tautos 
laisvės idealą.

Atsižvelgiant į tai, kad 
Budreckis užtikrina, jog mo
kąs atskirti pelus nuo grūdų 
ir, pamanifestuodamas savo 
literatinį talentą, sako, jog 
sugebąs net ‘atskirti ožį nuo 
avių, kuilį nuo šerno ir aro 
pokylį nuo varnos nuopuolio’ 
tai klausiu jį, kaip tokį išmin 
čių, kokį jis pats būtų siūlęs 
LAF įstatų projektą kovi
niam tos organizacijos ce- 
mentavimui ano meto aplin
kybėmis, jei likimas jam bū
tų lėmęs būti mano vietoje, 
t.y. būtų buvęs įpareigotas 
rūpintis ir surasti kelią ir 
priemonių išsaugoti iki karo 
galo nors šiokį-tokį Lietuvos 
valstybės suverenumą sveti
mos šalies militarinių jėgų 
užnugario strityje, kokioje 
padėtyje Lietuva po Birželio 
Sukilimo buvo atsidūrusi.

1975.VI.28 K. Škirpa

ir išvados esmėje nepriešta
rauja K.Š. išvadoms.

Kažkodėl jisai visus amži
ninkus ir vėly vesnius tyrinė
tojus, kurie apibūdina jo pa
ruoštą programą, kaip auto
ritetinę ar vadistinę, apšau
kia prasimanytojais ar nedo
rėliais.

Mane laiko prasimanėliu, 
bet savo replikoje rašo, jog 
‘sakyti įstatai buvo tik pro
jektas, kaip reikėtų LAF su
cementuoti, kad būtų pajė
gūs Lietuvos... valstybinį su 
verenumą išsaugoti iki karo 
galo’. Ką tai reiškia, ar čia 
nėra valstybinių funkcijų ėji
mas ?

Nors nepaneigia LAF 
įstatų autentiškumo, K.Š.sa
ko, kad minimi įstatai ‘joks 
dokumentas’. Nejaugi jis lai 
ko dokumentais vien notari- 
zuotus raštus. Lietuvių kal
bos vadovas apibūdina doku
mentą, kaip ‘(lot.) įrodomas 
raštas, aktas’. Kaltina mane 
skaitytojų klaidinimu. Ar jis 
tą patį nepadarė savo 
veikale šališkai apibūdinda
mas tuos, su kuriais nesuti
ko, ar tuos kurie kitaip įver
tino 1940-1941 m. įvykius?

Gerbiamas pulkininkas mė 
gina nuvertinti įstatų citaci- 
jas tokiais nedalykiškais ar
gumentais, kaip antai: neda
vė man nusirašyti įstatų. 
Bet niekur nesakiau, kad 
jisai man būtų davęs nuora
šą. Esu matęs tą dokumentą 
dar 1962 metais. Jo sąmonin 
gai neįtraukiau į veikalą. Ką 
reiškia K.Š. posakis ‘nelega
liai nusikopijavęs’? Juk 
dokumentas nėra poezijos 
kūrinys ar gaidų kompozici
ja. Toks K.Š. pasakymas ne
paneigia įstatų autentiškum- 
mą. K.Š. stveriasi tokiais ar
gumentais; girdi, kadangi at 
skleidžiau faktą, kad K.Š. 
mašinraštyje tilpo toks doku 
mentas, jisai išsisukinėja, 

teigdamas: ‘buvau išbraukęs 
kaip neturintį dokumentinės 
vertės istorijai’. Čia autorius 
parodo, ar naivumą, ar dvi
veidiškumą. Nedrįsčiau sa
kyti, kad K.Š. būtų naivus 
žmogus. Ar tik jis nebus iš
braukęs šį dokumentą, per
galvodamas, kad gal jo veik
lą būtų pastatęs kitoje švie
soje toksai atskleidimas?

Apibūdinau įstatų speku
liatyvinį momentą, atseit, 
jei įstatai būtų veikę, tai ko
kios būtų pasekmės. K.Š. 
atsako, kad tai ‘yra skonio 
dalykas ar toksai susitvarky 
mas išsaugoti valstybinį su
verenumą ...’ Na, sutinku su 
tuo. Dar galėčiau pridurti jo 
nusiskundimui prieš Smeto
nos valdžią, kad ‘tautininkiš- 
ka valdžia, kuri 14 metų sau
gojo Respublikos suverenu
mą irgi buvo skonio dalykas’ 
Bet ar yra tikslinga įvertinti 
programas ar santvarkas pa
gal kažkokį ‘smoką’. Pavyz- * 
džiui, man nepatinka pomido
rai, bet nedraudžiu kitiems 
jais gardžiautis.

Pagaliau, K.Š. replika pri
eina prie reikalo, girdi pa
naudojau ‘piktas insinuaci
jas prieš Škirpą, kaip ano
mis neregėtai sunkiomis ap
linkybėmis LAF įkūrėjų pa
šauktą vadovauti kovai už 
tautos laisvės idealą’. Prieš 
pašauktą vadovauti didvyrį 
neturiu jokių priekaištų. Na, 
gal K.Š. ir per kukliai savo 
vaidmenį, kaip LAF pradi
ninką pristato. Čia be pašai
pos tą sakau, nes amžiną pa
garba jam tikrai priklauso 
dėl to, kad drįso totalistinia- 
me krašte, kuris oficialiai 
bendradarbiavo su priešu, 
suburti patriotus ir pagal 
savo sumanumą ir išgales 
ruoštis atkovoti tautos lais
vę. Žinoma, gerbiamas pul
kininkas buvo aplinkybių 
verčiamas daryti tam tikrus 
sprendimus. Po 34 metų 
daug kas galėtų, pasiremda
mas Hinsicht, pasiūlyti kitas 
alternatyvas. Tikiuos, kad 
K.Š. iššūkis replikos gale tė
ra tiktai retoriškas žestas. 
Bet faktas lieka faktu, kad 
nesuteikia garbės impulsy
vūs išsipuolimai prieš tuos, 
kurie iš kitos perspektyvos 
žiūri į įvykius. Net savo pas
tabose veikale, kurios K.Š. 
taip kliuvo rašiau: ‘Other- 
wise, Škirpa‘s work in advo- 
cating Lithuania‘s re-estab 
lishment was vvithout re- 
proach.’ Jeigu kam neaiškus 
šis teiginys, tai išvertus 
lietuviškai būtų: ‘Be to (t.y. 
be vadistinės programos - 
AB) Škirpos pastangos atsta 
tyti Lietuvos nepriklausomy
bę buvo be priekaištų’. 
(Lithuanian National Revolt 
of_1941, psl. 29). Kaip minė
jau anksčiau, pulk. Škirpa 
per greitai ir perkarštai rea
gavo į vieną kitą mano teigi
mą, praleisdamas bendrą 
vaizdą. Tad siūlau liautis 
rūstauti kur nereikia.

A. Budreckis

PROGA PASIMOKYTI 
KANKLIUOTI

Mokytojų ir jaunimo stu
dijų savaitėje Dainavoje 
rugpiūčio 10-17 d.d. bus 
pravesti trumpalaikiai 3 
dienų kankliavimo kursai. 
Kursų vadovė O. Mikuls
kienė prašo, kad norintieji 
kursuose dalyvauti ir tu
rintieji savo kankles, jas į 
stovyklą atsivežtų.

• Turintieji rašytojo Arė
jo Vitkausko raštų, iškar
pose ar leidiniuose, atspaus
dintų Amerikoje ar Lietu
voje nuo 1919 metų, prašo
mi parduoti ar paskolinti 
nukopijavimui. Rašyt adre
su: Arėjas Vitkauskas 309 
Varick Street, Jersey City, 
N. J. 07302.
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Pamirškite kasdieninius rūpesčius, pasidžiaukite va
saros malonumais "GINTARO” VASARVIETĖJE ant pat 
Michigano ežero kranto, Union Pier. čia galite rasti ma
lonų poilsį ąžuolų pavėsyje ar saulės spinduliuose tiek 
šeimos, tiek pavieniai asmenys. Vasarojimui galima išsi
nuomoti kambarius pagrindiniame name su pilnu išlai
kymu arba modernius vasarnamius su visais virtuvės 
įrengimais ir patiems gamintis maistą, arba valgyti va
sarvietės modernioje ”self service” valgykloje lietuviš
kam skoniui pritaikytą šviežią ir sveiką maistą, čia yra 
Įsuko teniso aikštelė, stalo tenisas, bilijardas ir kt. žaidi
mai. Dėl informacijų ir rezervacijų prašome skambinti 
(616) 469-3298 arba rašyti: Gintaras, 15860 Lake Shore 
Rd., Union Pier, Mich. 49129.

ŽVILGSNIS Į MŪSU STUDENTIJĄ
Lietuviškoji studentija vi

sais laikais, kaip švyturys, 
stovėjo ant uolėto jūros 
kranto ir švietė tautai istori
jos vingiuotame kely. Ir išei
vijos studentija vystosi į 
ateities brandžius veikėjus, į 
ateities tautos vadus, kovo
tojus už jos laisvę ir jos gynė 
jus.

Šalia akademinio darbo, 
studentai mūsų tautinės kul
tūros ugdyme veiksmingi tai 
kininkai. Jų rengiamos stu
dijų savaitės, suvažiavimai 
ir kongresai teikia mūsų vi
sai bendruomenei naujų im
pulsų, dinamikos ir ryžto bei 
jėgų tolimesnei veiklai.

Š.m. liepos 11-13 dienomis 
Šiaurės Amerikos Liet. Stu- 
dentų SąjungaKento univer
sitete surengė studijų die
nas, kurios praėjo rimta aka
demiška nuotaika bei įdomia 
ir vertinga programa.

Ši suvažiavimo sesija bu
vo atidaryta Clevelande Lie
tuvių Namuose, kur vyko

registracija ir susipažinimas, 
o vėliau 23 vai. visi persikėlė 
į Kent Statė universitetą.

Čia sekančią dieną jau vy
ko rimtas akademiškas dar
bas su visa eile paskaitų, 
daugumas paskaitų vyko šeš
tadienį lietuvių ir anglų kal
bomis. Paskaitas skaitė: Dr. 
Cadzow, Dennis Friggs, Mr. 
Van Heusen, A. Idzelis, kun. 
G. Kijauskas S.J., Mrs. 
Puguc, A. Mockapetris ir kt.

Ypač laisvai, įdomiai ir 
gyvais pavyzdžiais kalbėjo 
Mrs. Poguc, pabėgėlė iš ko
munistinės Rumunijos. Ji iš 

kėlė komunistinio auklėjimo 
šėtonišką savybę, kuria vai
kai nustatomi prieš Tėvus ir 
tuo sukeliamas šeimoje nepa 
sitikėjimas ir disharmonija. 
Ateistinis auklėjimas taip 
nuteikia jaunuolius, kad su 
jais jokios bendros kalbos 
daugiau negalima rasti. Šias 
mintis ji dėstė paremtas 
savo pačios išgyvenimais ko
munistinėje Komunijoje.

Panašias mintis dėstė ir 
paskaitininkas A. Mockapet
ris kalbėdamas apie okupuo
tos Lietuvos studentiją, kuri 
okupanto nuolat sekama ir 
visokiom priemonėm perse
kiojama. Tad išeivijos stu
dentija gali džiaugtis turėda
ma visas sąlygas studijuoti 
ir laisvai galvoti bei veikti.

Po rimto darbo, šios die
nos programoje, buvo nepa
miršta ir valandėlė lengvo 
atsidūsėjimo su Clevelando 
vyrų oktetu. Kadangi suva
žiavime nedaug studentų da
lyvavo, tad ir koncerto salė, 
žinoma, buvo pusiau tuščia. 
Tačiau tai okteto vadovo Ry
to Babicko nejaudino ir, ati
darydamas koncertą paste
bėjo, jog oktetas dainuoja 
pilnai ar tuščiai salei be skir
tumo - oktetas niekad 
nesimuliuoja.

Tad vykusiai sudarytas 
okteto repertuaras iš lietu
viškų liaudies ir tarptautinių 
dainų sužavėjo auditoriją. 
Entuziastiškas jaunimas 
kiekvieną išpildytą okteto 
dainą palydėjo griausmin
gais plojimais ir reikalavimu 
kartoti. Nuoširdus pasiten
kinimas užpildė visą salę.

Įspūdingas buvo ir rodo
mų skaidrių montažas iš oku 
puotos Lietuvos, kurį de
monstravo R. Šliažas.

DIRVA 19.75 m. liepos 23 d.

Po dienos darbų ir vakaro 
koncerto universiteto koply
čioje buvo atlaikytos vidur
nakčio mišios, kurias atnaša
vo kun. G. Kijauskas S.J. Ta 
proga kun. G. Kijauskas pa
sakė ir trumpą, pritaikintą 
pamokslą, linkėdamas ištver 
mės ir sėkmingo darbo 
ruošiantis Jaunimo Kongre
sui. Vidurnakčio pamaldos 
buvo labai įspūdingos, nuo
taikingos ir priminė pirmųjų 
krikščionių bendravimą.

Sekmadienio programa bu
vo gerokai sutrumpinta, nes 
daugelis studentų iš tolimes
nių vietų turėjo anksčiau iš
vykti.

Apskritai šios studijų die
nos praėjo rimtoj akademi
nėj nuotaikoj ir sudarė įspū
dį, jog jaunimas gyvena lie
tuviška dvasia ir savo atei
ties darbais užtikrins mūsų 
tautinės sąmonės ir veiklos 
tęstinumą. (ss)

VAIZDAI IŠ INŽ. J. JURKŪNO PAGERBIMO

Sukaktuvininkas inž. Jonas Jurkūnas su žmona Vincentina 
pradeda pirmąjį šokį - valsą, grojant Algio Modesto orkestrui.

UPHOLSTERERS

IMMEDIATE OPEN1NGS FOR EXPE- 
RIENCED UPHOLSTERERS. SHOULD 
HAVE A MIN1MUM OF 2 YEARS 
EXPERIENCE UPHOLSTERING SO
FAS, LOVE SEATS, AND CHA1RS 
US1NG A1R POWERED TOOLS. AT- 
TRACTIVE INCENT1VE PAY PLAN 
AND COMPANY PAID BENEFITS. 
CONVEN1ENTLY LOCATED ON MTA 
BUS LINE NUMBER 23. APPLY IN 
PERSON BETWEEN 9 AM AND 12 
NOON.

DUO—SOFAS
D1VISION OF MARYLAND

BEDDING COMPANY

229 N. Franklin town Rd.

Baltimore, Md.

An Equal Opportunity Employer

Pasiūlymas 
laiku

J. Jurkūnas prie savo bičiulių stalo, sol. Audronė Simonai
tytė, jos sužiedotinis dr. Andrius Gaižiūnas ir pobūvį nuotai
kingai pravedęs Alfa Simonaitis.

Svečių buvo net nuo Atlanto paltraščio... Sukaktuvininko seni 
bičiuliai Vytautas ir Stella AbraiČiai atskridę iš New Jersey 
pasveikinti... K. Pociaus nuotraukos

STATYS MILŽINIŠKĄ 
JĖGAINĘ LIETUVOJE

JAV ir Sovietų Sąjunga 
pasirašė susitarimą dėl 
techninių informacijų pasi
keitimo dėl milžiniškų hid- 
rolektrinių jėgainių staty
bos Sovietijoje. Viena jė
gainė 1,200 Mw statoma ne
toli Maskvos, kita 1,600 Mw 
Lietuvoje ir trečia Ukrai
noje. Apie šį projektą rašo 
žurnalas Enginering News 
Record birželio 26 d. nume
ryje.

ISTORINIS
SKRIDIMAS...

(Atkelta iš 1 psl.) 

giausi tai buvo Miami žydai- 
amerikiečiai, norėję demons
truoti prieš SSSR prie Cape 
Canaveral poligono vartų. 
Šiai demonstracijai jie nega
vo norimo leidimo ir turėjo 
buriuotis Titusville miestely 
je, apie 15 mylių į vakarus 
nuo Cape Canaveral.

Kokia ir kam iš to viso ap
čiuopiama nauda? Be jokios 
abejonės, JAV didžiulį pra
našumą erdvių užkariavimo 
paslaptį sovietai nepajėgę 
išvogti savo šnipų pagelba, 
dabar gavo iš amerikiečių 
ant sidabrinės lėkštės. Gi di 
džiausiąs pralaimėtojas, ką 
teigia A. Solženicynas, yra 
sovietų pavergtosios tautos, 
kurioms šviesesnio rytojaus 
neatneš nei šis muilo burbu
las, kuris greit išnyks, lyg jo 
niekada nebūtų buvę, kad ir 
pridengtas skambiu deten- 
tes šydu.

elektros pagaminimo didėjančią kainą. Viską ką jūs turėtumėte daryti, tai 
tik palaukti iki 8 naudojimui jūsų džiovintuvo, skalbiamos mašinos ir
automatinės indų plovimo mašinos.

Taip kaip yra dabar, mūsų klijentai daugiausiai elektros sunaudoja tarp 
8 AM ir 8 PM. Kad galėtumėme patenkinti didelį elektros pareikalavimą 
tarp šių valandų, mes turime papildomai išlaikyti ir operuoti labai brangias 
mašinas. Bet jeigu daugiau žmonių galėtų laukti iki 8 PM naudojimui savo 
namų elektrines apyvokos priemones, tai padėtų sumažinti dienos 
reikalavimus ... ir padėtų mums sumažinti papildomo operavimo išlaidas.

Taigi, kada tik jūs galite, palaukite iki 8 panaudojimui jūsų namų 
apyvokos reikmenis ... ir jūs tuo pačiu padėsite, kad elektros 
sąskaita nekiltų taip smarkiai ateityje.

Paskleiskite žinią: Nešiokite ”Wait ’til 8” ženklelį! Jūs galite juos
gauti kiekvienoje iš mūsų įstaigų: Clevelando miesto centre,
Itainesville ar Ashtabula. Arba rašykit WAIT ’TIL 8,
Room 711, P. O. Box 5000, 
Cleveland, Ohio 44101. The 

Illuminating 
Company

Naudokite elektrą truputį daugiau apgalvotai. Tai bus gudru.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį 
lietuvį kailininkuĮ^į 

Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ
Tel. 263-5826
(įstaigos) ir
677-8489 (buto)

185 North Wabash Avenue 2nd Floor 
Chicago, III. 60601
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Los Angeles LB jaunimo ansamblio bendradarbiai. IŠ kairės: 
kompozitoriai Bronius Budriflnas ir Giedrė Gudauskienė, litua
nistinės mokyklos vedėjas Vladas Pažiūra, ansamblio vadovė 
Ona Razutienė ir pianistė Ona Barauskienė, L. Kanto nuotr.

LAUREATAI, AUTORIAI, 
MINĖJIMAI . . .

Angelų miestas visada 
didžiuojasi gyva lietuvių 
kūryba. Beveik nuolatos 
vyksta ne vien bendruome
niniai įvykiai, bet ir atskiri 
menų bei mokslų puoselėto
jai, kūrėjai dirba tylomis 
ir . . . štai! Išgirstam gerą 
naujieną, pamatom naują 
kūrinį . . . Taip neseniai 
gaivom Chicagoj Draugo 
patraukliai išleistą "Pagai
rę”, premijuotą romaną, už 
kurį daugiakartinis laurea
tas rašytojas Jurgis Gliau
dą vėl sau nusibraukė tūks
tantį dolerių premijos. Gy
vena sau rašytojas J. Gliau
dą tarp žydinčių kalnelių ir 
patylom romanus rašo. Re
tai mes jį matome, bet nuo
latos skaitome naujus intri
guojančius jo veikalus. "Pa
gairė" nebuvo dar nei vi
suomenei pristatyta (kaip 
dabar mada), nei plačiai re
cenzuota, o įdomi knyga 
jau vien savo tema: lietuvio 
siela komunistinio režimo 
gniaužte. Autorius gerai 
pažįsta ir dabartinę Lietu
vos buitį, kada ir iš spau
dos.

Lengvosios muzikos kon
kurse Angelų miestas irgi 
nučiupo vieną premiją! Mu
zikė Giedra Nasvytytė-Gu- 
dauskienė laimėjo už Tan
go. Ji mums pažįstama kaip 
lietuviškų dainų aranžuoto
ja (Apynėlis, Pasvarstyk, 
antele . . .), kaip naujų dai
nų spontaniška kūrėja, įvai
rių parengimų dinamiška 
dalyvė . . . Pats jaunasis 
jaunimas ją mėgsta, viduri
nysis, žavisi vyresnieji . . . 
Ją matome visuomenėj re
tai, bet kai išgirstame — 
ryškiai ir įdomiai.

Kompozitorius, dirigen
tas Bronius Budriūnas nuo
latos apsireiškia su šv. Ka
zimiero parapijos choru; 
nuolatos jis kuria ir spaus
dina naujus kūrinius. Aus
tralijoj turėjęs didelį pasi
sekimą, atrodo, ir vėl ten 
kviečiamas . . . Pietų Ame
rikos lietuviai kviečia mūsų

Los Angeles LB jaunimo ansamblis jaunimo šventėje birželio 1 d. Kairėje: šokių mokyto
jos Vaida ir Vilija Butkytės, ansamblio vadovė Ona Razutienė ir dešinėje šventę atidariusi Alė 
Rūta-Arbienė. L. Kanto nuotrauka

DIRVA

nimas, jų tėvai, mokyto
jai .. . Būdavo gera atvan
ga — nuvažiuoti į šeštadie
nių mokyklą, stebėti "lietu
višką skruzdėlyną”, taip 
kruopščiai besidarbuojan
tį .. . Kruopštaus vedėjo 
Vlado Pažiūros disciplinoj 
dauguma šio jaunimo ati
džiai ir nuoširdžiai išklau
sydavo pamokų, pastoviai 
jas lankė. Gražu stebėti ir 
jaunų tėvų didelį pareigin
gumą, vežiojant iš toli (net 
po keliasdešimt mylių), rū
pinantis mokyklos sąlygo
mis, lėšomis . . . Buvo mie
la jausti mokinių susidomė
jimą lietuvių literatūra, 
"Spindulio”, jų laikraštėlio, 
leidimu . . . Patys redaga
vo, patys rašė, taisė, rūpi- 

pianistę Raimondą Apeiky- 
tę . . . Jos piano interpre
tacijomis daugelį kartų mes nosi, kaip Seselės šapiro- 
gėrėjomės; ji labai paslau
gi įvairiems muzikiniams 
pasireiškimams mūsų ben
druomenėje ir kitur. Tai 
muzikė iš pašaukimo ir lie
tuvaitė — iš visos širdies... 
Taip pat, mes visada su 
džiaugsmu klausomės mūsų 
vietinių solistų: Birutės 
Dabšienės, Rimtauto Dab- 
šio, Janinos čekanauskie- 
nės, Antano Pavasario, L. 
Zaikienės, O. Deveikienės... 
Taip pat — Dalilos Mackia- 
lienės vadovaujamo moterų 
ansamblio, ir Broniaus Bud- 
riūno vadovaujamo vyrų 
ansamblio (kurio narys — 
Antanas Polikaitis — būna 
dažnas ir solo partijų išpil
dyto jas).

žurnalistai, vadovaujami 
prof. J. Kuprionio, gražiai 
paminėjo vysk. Motiejų Va
lančių (su dr. G. Valančiaus 
paskaita); Bendruomenė, 
vadovaujama Vakarų Apy
gardos pirm. Jono čingos, 
rugsėjo mėnesį žada pami
nėti didįjį dailininką M. K. 
Čiurlionį; minėjimo centre 
bus Dailios Mackialienės re
žisuojamas J. Gliaudos vei
kalas "Čiurlionis”, kurį su
vaidins nuosavas Angelų 
miesto "Lietuvių Dramos 
Sambūris.

Neseniai pasiekė skaity
tojus Bronio Railos trečioji 
"Paguoda”; tai trečioji kul
tūrinėm temom straipsnių 
knyga. Visos trys "Paguo
dos” įdomu skaityti, nors ne 
visiems jos paguodos sutei
kia .. .

Andriaus Norimo nauja 
knyga — romanas "Miršta 
tik žmonės" — buvo nese
niai iškilmingai pristatyta 
visuomenei; jau autorius 
ruošia naują novelių knygą.

repetuojant, bet 
jos sugebė- 

įtraukti visada virš 
šimtų jaunimo vienu 
ir įskelti juose, tar- 
kibirkštį ... Gal ir

grafu atspaus . . . Patys 
viršelį piešė, laikraštėlį lau
žė, rišo (mok. Dalilės Poli- 
kaitienės padedami), pas
kui . . . skaitė.

Prieš pačią mokslo metų 
pabaigą (birželio 1 d.) įvy
ko 26-toji Jaunimo Ansam
blio, mook. O. Razutienės 
vadovaujamo, didelė, spal
vinga šventė. Reikšmingi ir 
brangintini Onos Razutie
nės talentai yra ne vien jos 
išradingumas programas 
planuojant, jos ištvermin
gumas 
svarbiausia 
jimas 
poros 
metu 
tum, 
pavargsta jaunesnieji, gal 
ir spyriojasi, bet ši užsispy
rusi, ištverminga žemaitė 
mokytoja visada ištęsi iki 
galo, ir jos mokiniai iętęsi 
iki galo . . . Visiems iš to 
būna daug džiaugsmo (nors 
būna ir vargo; kas gi be 
vargo ir darbo pasiekia
ma?). Kas metai tokia spal
vinga, gausi aktyviu jauni
mu šventė įvyksta, žinoma, 
ne vien mok. Onos Razutie
nės paruošimu; ši mokyto
ja turi dar vieną talentą: 
moka pasitelkti kitus ga
bius žmones (muzikus Bud-

JAUNIMAS, ŠVENTĖ, 
MOKSLO METŲ 

PABAIGA

Man (ir gal daugeliui) la
biausiai paguodos ir vilčių 
teikia — jaunimas. Pats 
jauniausias, žaliausias jau

šventės pranešėjai: Jūratė 
Pažėraitė ir Linas Kojelis.
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Magdalenos Galdikienės svečiai, dalyvavę Adomo Galdiko monografijos pristatyme.

ADOMO GALDIKO 
MONOGRAFIJOS 
PRISTATYMAS

Birželio mėn. 22 d. N. P. 
Marijos seserų sodyboje, 
Putname, Conn. buvo pri- 
stata gražiai išleista Ado
mo Galdiko lietuvių kalbo
je monografiją.

Našlė M. Galdikienė pa- 
kvietų svečius pietums, ku
rių suvažiavo iš įvairių 
Amerikos vietovių, bet dau
giausia iš New Yorko, nes 
čia Galdikas paskutiniais 
metais gyveno ir kūrė, o jo 
kūryba yra labai gausi ir 
vis tenka pamatyti naujų, 
dar nematytų paveikslų, 
kurie nepaprastai gražūs. 
Tarp svečių buvo meninin- 

riūną. Gudauskienę, poetą 
Brazdžionį), mokytojus (A. 
Balsienę, Nelsienę, Butky- 
tes, Bužėnaitę ir kt.).

Be liaudies dainų ir tau
tinių šokių šiemet Jaunimo 
Ansamblis dar gražiai įsce- 
nizavo "lietuviškas vestu
ves”, kur beveik visi vai
dintojai išpildė savo roles 
dainuodami, šokdami ir pa- 
sireikšdami, taip pat, neblo
gais vaidybiniais talentais. 
Daugelis Onos Razutienės 
pagelbininkų — yra jos pa
čios buvę mokiniai: Ilona 
Bužėnaitė, V. ir D. Butky
tės, A. Mikuckis, K. Reivy- 
das ir kiti. Jaunimo šventę 
visada Angelų miesto lietu
viai gausiai lanko.

Birželio pradžioje įspū
dingai praėjo mokslo metų 
užbaigimas, šeštadieninės 
mokyklos vedėjas VI. Pa
žiūra, kapelionas kun. V. 
Palubinskas, visi mokyto
jai ir Tėvų komitetas sugal
vojo ir gražiai įvykdė: pa
žymėjimų įteikimą, progra
mą, vaišes, net pamaldas — 
gamtoje! Kalnuose, tarp di
delių medžių ir egzotiškos 
Kalifornijos lapijos ... mel
dėmės po atviru dangum, 
pagyrėm geruosius moki
nius, kalbėjomės, paskui — 
vaišinomės, šnekučiavom, 
jaunimas — sportavo ir bė
giojo . . . Tėvų Komitetas 
(pirm. R. Nelsas, V. Ged
gaudienė, Čekanauskai, dr.
F. Palubinskas) — karališ
kai visus pavaišino! Buvo 
tai — lyg didelės vienos lie
tuviškos šeimos šventė . . .

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS 

LIETUVIŲ DIENA

Tai kasmetinė šventė,‘ku
rios šeimininku yra prela
tas kun. J. Kučingis. Visa
da būna gausi žmonėmis ir 
gausi įvairiopa programa. 
Prel. J. Kučingis — didžiai 
sumanus organizatorius ir 
gero skonio menininkų tai 
dienai parinkėjas. Kiekvie
nais metais jis pakviečia 
kokį labai iškilų solistą ar 
solistę, šiemet gėrėjomės 
Anitos Pakalniškytės dai
navimu. Į Šventės progra
mą atsilankė net pats An-

(Nukelta į 6 psl.) 

kų, literatų, visuomeninkų, 
dvasiškių, seselių, poetų.

Po pietų sekė Adomo Gal
diko lietuviškos monografi
jos pristatymas jo vardo 
muziejuje. Pristatymą pra
dėjo sesuo Margarita pa
sveikindama svečius ir 
džiaugdamasi gražia Putna- 
mo gamta. Adomas Galdi
kas, kuris labai mylėjo 
gamtą ir ją stebėjo ir jau
tė, sugebėjo įamžinti tai 
drobėje dieviškom spalvom, 
ko mes negalime nei paste
bėti nei įžiūrėti.

Seselė Margarita prista
tė kalbėtojus dr. Juozą Gir
nių ir dailininką Telesforą 
Valių, kuris buvo A. Galdi
ko mokinys. Abu kalbėjo

LIETUVIU ŠVENTĖ PUTNAME

Liepos 27 d., sekmadienį, 
Putname, Conn., lietuvaičių 
seselių vienuolyno sodyboje 
įvyks tradicinė lietuvių susi
tikimo šventė su įvairia prog
rama ir piknikiškais įvairu
mais.

11 vai. - koncelebruotos 
mišios, procesija. Pamokslą 
angliškai pasakys kardinolas 
Humberto Medeiros, Bosto
no arkivykupas. Bet mišios, 
giedojimai ir visa kita, 
paties kardinolo pageidavi
mu, bus lietuviškai. Kardi
nolas yra geras lietuvių 
draugas.

12 vai. - pietūs, įvairios 
vaišės, pramogos.

3 vai. p.p. - mergaičių sto
vyklos programa: tautiniai 
šokiai, žaidimai, dainos, de

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
1975 METAIS

NAUDOKITĖS PAPIGINTOMIS 
KAINOMIS RUDENI!

5 DIENOS LIETUVOJE (1 diena Kaune)

Skubėkite registruotis — vietų skaičius ribotas!

American Travel Service Bureau praneša, kad 
dar yra vietų sekančiose grupėse:

#9 — Rugsėjo 1 d. — rugsėjo 16 d. Iš NEW YOR
KO — $991.00. Iš CHICAGOS — $1110.00. 2 nak
tys Maskvoje, 5 Vilniuje, 4 Talline, 3 Maskvoje.

#10 — Spalio 1 d. — spalio 15 d. Iš NEW YOR
KO — $940.00. Iš CHICAGOS — $1059.00. 2 nak
tys Maskvoje, 5 Vilniuje, 3 Rygoje, 3 Maskvoje.

#11 — Gruodžio 19 d. — sausio 3 d. Kainos bus 
paskelbtos vėliau. 2 naktys Maskvoje, 5 Vilniuje, 

3 Rygoje, 4 Maskvoje.

KIEKVIENĄ GRUPĘ LYDĖS PATYRĘS KELIONIŲ 
VADOVAS.

EKSKURSIJOS Į HAWAJUS — lapkričio mėn. 22 
d. — gruodžio 6 d. 4 salos. Iš Chicagos — $599.00.

Dėl informacijų skambinkite arba rašykite: 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Tel. (312) 238-9787
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos padarome 

reikalaujamus iškvietimo dokumentus. Taip pat teikiame 
informacijas kelionių reikalais po visą Ameriką ir kitus 
pasaulio kraštus, parduodame lėktuvų bilietus — be jokio 
papildomo mokesčio.

Air fares and contents of this- announcement are subject 
to change and/or govemment approval.

apie monografijos išleidi
mą. Pabaigai žodį tarė naš
lė M. Galdikienė, papasako
dama visas smulkmenas 
apie monografijos išleidi
mą.

Po jos kalbos sekė vaišės. 
Dažnai tenka būtbPutna- 

me ir visuomet stebiuos M. 
Galdikienės nenuilstamą 
energiją ir pasišventimu 
įamžinti savo vyro meną ir 
atmintį.

Įrengiant Putnamo vie
nuolyne A. Galdiko muzie
jų ir išleidžiant dvi mono
grafijas anglų ir lietuvių 
kalbomis, M. Galdikienė pa
statė amžiną paminklą savo 
vyrui.

M. Karečkienė

klamacijos ir kt.
Bus dail. A. Marčiulionio 

skulptūros ir dail. E. Marčių 
lionienės keramikos darbų 
paroda. Taip pat dail. A. 
Galdiko kūrinių galerija, 
ALKOs muziejus, Matulai
čio senelių namai ir kt. bus 
prieinama aplankyti.

Putnamo seselių sodyba 
šiame rajone yra viena iš 
lietuvybės tvirtovių. Graži 
gamtos aplinka, nuoširdžios 
šeimininkės ir ten dirbami 
darbai įvairiomis progomis 
sutraukia daug lietuvių. Ši 
šventė yra jau ypatinga 
proga ten nuvykti.

Seselės, jų rėmėjai ir 
bičiuliai nuoširdžiai kviečia 
visus atsilankyti.
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Iš Angelų miesto.
(Atkelta iš 5 psl.) 

gėlų miesto didžiausias šei
mininkas — Tom Bradley, 
burmistras, — pasakė pras
mingą kalbą, išklausė pir
mosios koncerto dalies, pa
sisveikino su klebono pri
statytais visuomenės veikė
jais. Visai šventės progra
mai vadovavo V. Čekanaus
kas. Anita Pakalniškytė, 
kuri verta specialios jos 
koncerto recenzijos, buvo 
mums nauja, niekad negir
dėta solistė, pavergusi mus 
savo ypač nuoširdžia, įsi
jausta interpretacija; iš 
šios septyniolikmetės daini
ninkes galime laukti didelės 
menininkės dainavimo sri
ty. Ji išpildė dainas lietuvių 
kompozitorių — Karnavi- 
čiaus, Jakubėno, Budriūno, 
Gudauskienės, Bražinsko, 
Stankūno, Lapinsko ir pa
saulinių — Romberg, Puc
cini, Gounod. Mūsų vieti
niai solistai, šį kartą kvar
tetu, vadovaujant B. Bud- 
riūnui, labai gražiai išpildė 
ištraukas iš Verdi operos 
"Rigoletto"; tai buvo — B. 
Dabšienė, J. čekanauskie- 
nė, A. Pavasaris, R. Dab- 
šys. Ir šv. Kazimiero para
pijos choras galingai padai
navo B. Budriūno, A. Mi
kulskio ir J. Gaidelio kūri
nių.

Prel. kun. J. Kučingis mo
ka ir kitų menų kūrėjus į 
savo prieglobstį įtraukti; 
kasmet Lietuvių Diena pa
puošiama ir meno parodo
mis. šiemet visos parapijos 
patalpos buvo pripildytos 
dailės, skulptūros ir rank- 
oarbių kūriniais. Parodos 
tiek gausios, kad žiūrovai 
vos besuskumba aplėkti ir 
visas peržvelgti . . . Labai 
įvairu, labai įdomu.

Aldona Audronytė-Varia- 
kojienė pirmą kartą pra
džiugino lietuvių akis ir 
vaizduotę savo gausiais, sa
vitais ir maloniais paveiks
lais. Jos įgimtas talentas 
ypač ryškus švelnių brūkš
nių ir burbulų "fantazijose,

simfonijose, elegijose . . 
Įdomūs ir ryškių spalvų bei 
filosofinių temų bandymai, 
išbaigti ir patrauklūs. Pra
no Gasparonio skulptūrą 
tarpe — švelnios jaunų 
mergaičių galvutės, žymių 
žmbnių bronziniai portretai. 
Kalantos tema, laisvės, liau
diškais motyvais žvakidės... 
Matosi didelis menininko 
kruopštumas, atsidavimas 
šiam darbui. Margieji rank
darbiai, tautodailė traukė 
visų akis . . . Tai Julijos 
šlapelytės darbai. Puošnios 
lietuviškos lėlės, juostos, 
takeliai, tautiniai rūbai ... 
gundė ne tik žiūrėti, bet ir 
įsigyti, kad visada, namie, 
galėtum liaudiniais mūsų 
darbeliais, spalvomis gėrė
tis. Julija šlapelytė (ir jos 
sesuo — Ona Šlapelytė-Ka- 
ributienė) Los Angeles 
mieste dažnai pasirodo su 
savo skoningais rankdar
biais. Jau kelintą kartą šia
me mieste su savo dailės kū
riniais pasirodė ir Alfonsą 
Pažiūrienė, kuri, taip pat, 
gausiai išpardavė besigė- 
rintiems žiūrovams savo 
spalvingus kūrinius. Ilona 
Brazdžionienė, kaip ir A. 
Variakojienė, "neišsiparda- 
vė” daug, bet parodų lanky
tojai sustodavo ties jos 
"kambariu"; lietuviškų ir 
kitų pasakų motyvai buvo 
jos paveiksluose naujai su
prasti ir interpretuoti; ryš
kios, gilios spalvos, stiliuje 
jos lyg — lyg vaikiškumo, 
lyg naivumo, bet . . . gra
žu. Jonas Andrašūnas savo 
ryškių ir spalvingų akvare
lių šiemet daug mažiau par
davė, kadangi jau visi lie
tuviai losangelėnai jo dar
bų yra glėbiais prisipirkę... 
Labai įdomūs Marijaus Ga
liūno karikatūriniai pieši
niai ; taiklūs, gerai išbaigti. 
Rimas Žukas rimtai dirba 
meninės fotografijos srity. 
Ne pirmą kartą matome jo 
darbų. Dabar jis atidžiai 
parenka temas, ypač cha
rakteringus veidus. Jau

niausia parodos dalyvė Rū
ta žmuidzinaitė nustebino 
įdomiais savo tapybos dar
beliais. Nuotaikingi H. 
Kregždienės kūriniai, A. 
Diržio, P. Valiulienės — 
siūlų išpynimo technika.

Darbštūs mūsų žmonės ir 
išradingi. Kaip gali nesi
džiaugti ?

AKRONO LIETUVIAI 
MIESTO ĮKŪRIMO 

MINĖJIME

Š. m. liepos 4-6 d.d. Ak- 
rono miestas (Ohio) šventė 
150 m. įkūrimo sukaktį. Į 
iškilmes buvo pakviestos 
visos, tautybės, įskaitant ir 
lietuvius. Lietuviai dalyva
vo ir iškilmių parade, tarp 
daugybės tautybių vėliavų 
ir lietuvių trispalvė iškil
mingai plėvesavo ir lietu
vaitės, tautiniais drabužiais 
apsirengę kartu žygiavo su 
kitų tautybių atstovais. Pa
radas tęsėsi apie dvi valan
das.

Parodos aikštėj lietuviai 
turėjo ir savo pavilijoną, 
jis buvo gražiai išpuoštas 
vėliavomis, šūkiais kaip "I 
am praud being Lithua
nian", "Lithuanian Power" 
ir pan., paveikslais iš Vil
niaus vaizdų, Gedimino kal
nas, Vilniaus Katedra, šv. 
Onos bažnyčia ir k. t. buvo 
išdėstyta įvairių knygų 
apie Lietuvą anglų kalba ir 
religijos persekiojimą Lie
tuvoj, liet, plokštelių ir kt. 
Liepos 4 d. Clevelando 
skautės buvo išstatę labai 
gražių medžio drožinių — 
kryžių, koplyčių, tulpių ir 
k. t.

Vadovavo Birutės drau
gija. Komitetą sudarė: S. 
Lucas, Markulis, M. A. Fi- 
lon, K. Helsel, A. Kirtiklis, 
J. Cadzow, J. Vaičaitis ir 
k. t. labiausiai pasidarbavo 
C. Gauder ir F. Gulish.

fjv)

•- Inž. Juozas Butkus, 
New Yorke, išskrido atosto
gų į Europą. Lankysis Len
kijoje ir Skandinavijos 
kraštuose.

• Viktorija A. Jogaitė š. 
m. gegužės 28 d. baigė Our 
Lady of Elms gimnaziją 
Akrone, kaip geriausia mo
kinė (Valedictorian) ir ga
vo aukščiausią stipendiją iš 
visų baigusių keturiems me
tams Wittenberg universi
tete, Springfield, Ohio, o 
taip pat gavo geriausios 
mokinės pažymėjimą iš Ro- 
tary klubo ir dovaną $100. 
Ji yra baigusi Vysk. Valan
čiaus lituanistinę mokyklą 
ir priklauso moksleivių-atei- 
tininkų Clevelando kuopai.

•< Jane Daunorienė, Chi-. 
cago, III., atnaujindama pre
numeratą, Dirvai paremti 
pridėjo auką 12 dol. Ačiū.

• V. Unguraitis, Cleve
lande, V. Skirmuntas, Ke- 
noshoj ir J. Ramanauskas, 
Elizabethe, prie prenume
ratos pridėjo Dirvai parem
ti po 5 dol. Ačiū.

• V. Rajeckas, S. Pau
lius, J. Misiūnas ir A. Bud- 
reckas, visi gyv. Chicagoje, 
atnaujindami prenumeratą, 
pridėjo po 7 dol. Dirvai pa
remti. Ačiū.

IEŠKOMI

Antanas ir Domininkas 
Kunigiškiai, Teofilė Ali
šauskienė atvykę į Ameriką 
1919 metais iš Lazdijų, 
žebrėnų kaimo. Ieško: Al
girdas Kunigiškis, sūnus 
Jurgio. Dėl informacijų 
skambinti Albinai Bakūnie- 
nei tel. (216) 943-5948.

TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi .tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Už CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7’/j% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6'/2% — 1 metu su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMQS NEMOKAMAI pradėjus naują 
taupymo įskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F.S.L.I.C.

aint 
pttiony 
Savings
1447 So. 49th Court • C’cero, Illinois 60650 

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

Juozas Gribauskas, vedėjas

^mayco 
budget 

stores

Tuzinais pigiau! 
Nylono megztos 
kelnaites ir bikinis

12 už 8.99 kelnaitės 
už 7.99 bikinis

Yra fantastiška vertė.
Apsipirkit prieš mokslo pradžią!

A. Bikinis balti, ružavi,. mėlyni, raudoni, 
juodi, ar su piešiniais ružavi ar mėlyni. 
Dydžiai 5, 6, 7.

B. Kelnaitės baltos, ružavos, mėlynos, 
geltonos, ar su piešiniais ružavos, mėlynos 
ar geltonos. Dydžiai 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Dept. 170 — Budget Lingerie.
Visose krautuvėse.

Paštu ir telefonu užsakymai 
priimami. Skambinkit 241-3070 
bet kuriuo laiku.
Pirkite mieste iki šeštadienio nuo 10 iki 6, 
Skyriuose iki 9:30. Sheffield iki 9.
Mes duodame ir keičiame Eagle Stamps.

FOR SALE BY 0WNER!

UNIQUE, LARGE (3000 PLŪS SQ. FT.)

CUSTOM DESIGNED, QUAL1TY BUILT HOMĘ 
of five levels. Eleven rooms, five bedrooms, three baths, one electric — 
one natūrai fireplace, attached two car Ra rage and basement. Beauti- 
fully landscaped, 2O9’X|27'5' (aprox. I M, acre) on a claas A highway 
(M-90), approximately 60 Milės North of Detroit in Lapeer County. 
Many extras, price reduced from $89,000.00 to $80,000.00. Owner being 
transferred. Up to a totai of 29 acres (M/O/L) available if desired, 
which includes platted and recorded lole, for possible development, 
this is rolling land with a large Orchard and River running through.

Contact: GEORGE SCRIMGER
Phone 313-688-3258, if no answer call 313-475-1347

MEN — WOMEN
HIGH SCHOOL GRADUATES

WANTED
For These Important Jobs: Partime Military Service
Administrative Personnel Intelligence Analysts
Mechanics Interpreters
Welders Foreign Language Specialists
Machinists Computer Repairmen
Gun Smiths Photo Laboratory Specialists
Auto Parts Men Radio Teletype Operators
Canvas Repairnten Communications Specialists
5Vrecker Operators Instructors
Optical Repairnten Eąuipment Operators
t rane Operators Counter Intelligence Specialists
Printers Medical Technician
You don’t need experience. If you ęualify we’ll guarantee you
training in the job you choose. And we’ll pay you while you 
learri! Make your part time job a part time career.

U.S. ARMY RESERVE OPPORTUNITIES
Huismann U.S.A.R. Center Schlegel U.S.A.R. Center

Hafvard and Richmond Rds. 11410 Broadway Avė.
\Varrensville Hts., Ohio 44122 Garfield Hts., Ohio 44125

216-464-1650 216-271-3600
MOTE U.S.A.R. CENTER

5301 Hauseman Rd. 
Parma, Ohio 44130

216-886-2880 (53-54)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

ŽALGIRIO ŠAULIŲ KUOPA ATGAIVINA TRADICINĘ LIETUVOS

• Pavergtųjų Tautų Sa
vaitė Clevelande bus iškil
mingai minima rugpiūčio 1 
d. 12 vai. Tautinės grupės 
ir patriotinės organizacijos 
11 vai. renkasi Memorial 
Fountains Mali, kur pasi
ruošia paradui. Clevelando 
meras Ralph Perk pasa
kys kalbą. Minėjimą ren
gia American Nationalities 
Movement. Dėl papildomų 
informacijų skambinkit tel. 
694-2220 (City Hali Mr. 
Vaclav Hyvnar’s Office).

• George V. Voinovich, 
apskrities kontrolierius, pri
mena, kad namų savininkai 
invalidai, norintieji gauti 
namų mokesčių sumažini
mą, turi užpildyti specialias 
formas ir pristatyti iki lie
pos 31 d. į County Auditor 
Office, trečiame aukšte, 
kampas Lakeside ir Ontario 
St. Prašytojas invalidas, 
amžius nesvarbu, turi pri
statyti gydytojų patvirtin
tą .invalidiškumo pažymėji
mą ir negali turėti su žmo
na ppr metus daugiau pa
jamų kaip 10,000 dol. 
Dėl smulkesnių informaci
jų skambinti į Homestead 
Department 241-2700, ext. 
471 ar 474.

• Jūs mėgstate gerą kavą 
ar gerą arbatą? O gal vais
tažolių arbatas? Tokių pre
kių turime didelį pasirinki
mą. Patria — 794 E. 185 St.

• Jonas Urbšaitis, Lietu
vos kariuomenės kūrėjas- 
savanoris, mirė Clevelande 
liepos 18 d. Laidotuvėmis 
rūpinosi Clevelando ramo- 
vėnai. Po gedulingų pamal
dų, liepos 19 d. palaidotas 
Kalvarijos kapinėse.

• Aleksas ir Kazimiera 
Laikūnai išskrido atostogų 
į Los Angeles, kur viešės 
pas dukrą Jūrą ir žentą Vy
tą Koklius. Į Clevelandą grįš 
rugpiūčio 3 d.

• Kun. Balys Ivanauskas, 
Šv. Jurgio parapijos klebo
nas, išvyko mėnesiui ato
stogų. Jį pavaduos iš Hot 
Springs, Ark., atvykęs kun. 
B. Liubauskas.

• Vladas Blinstrubas, 
Clevelande, nuoširdus Dir
vos talkininkas įvairiuose 
parengimuose, išvykdamas 
atostogų į Atlanto pajūrį 
su S. Astrausku ir S. Luku, 
atnaujino prenumeratą ir 
Dirvai paremti pridėjo au
ką 7 dol. Ačiū.

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS Į

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. 
Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms. 

Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio XL"1OO

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 1 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

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

JUROS DIENĄ
Į kurią širdingai kviečia lietuvių visuomenę pagyventi jūros nuotaikomis ir maloniais 

atsiminimais mylimos Baltijos ir Lietuvoj ruoštomis JŪRŲ DIENOMIS.
Jūros Dieną praves kuopos jaunimas — Jūrų šaulių sekcijos šaulės ir šauliai liepos 27 dieną, 1 vai. 

p. p. ties Neff Rd. ežero prieplaukoje. Bus iškilmingas Jūros Dienos atidarymas, žuvusiems Lietuvos jūri
ninkams pagerbti nuleistas į ežerą vainikas, laivų regata ir visuomenė bus pavežiuojama laivais.

Po regatos įvyks sesių ir brolių šaulių paruoštos skanios vaišės šaulio Jono Paužos sode, greta Joku- 
bauskų laidotuvių namų, žalgiriečių jaunimas visų laukia ir ruošiasi visus maloniai priimti.

• Kazimieras Karalis, 
ALT S-gos Clevelando sky
riaus sekretorius, su žmona 
išvyko 2 savaitėm atostogų 
į Floridą, kur viešės pas 
dukrą Jūratę ir žentą Pau
lių Mitalus.

• Beveik 85% prekių mes 
užsakome tiesiai iš gamin
tojų. Tik dėl to mes galime 
išlaikyti konkurencinę kai
ną ir tuo pačiu duoti gerą 
prekę. Patria — 794 East 
185 St. Telef. 531-6720.

• Lidija Dijokienė, iš 
Sydnėjaus, aplankiusi gimi
nes ir pažįstamus Kalifor
nijoje ir Floridoje, šiuo me
tu vieši Clevelande pas sa
vo pusseserę Snarskienę ir 
tetą Vainavičienę. Grįžda
ma į Australiją, dar aplan
kys gimines Bostone ir lan
kysis Europoje.

• LKVS Ramovė Cleve
lando skyrius iš pasisekusio 
gegužinės pelno Dirvai pa
remti paskyrė 10 dol. Ačiū 
už auką.

• Pradedamas vajus III 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui. Clevelando jau
nimas vadovaujant LB Cle
velando Apylinkės valdybai 
pradėjo platinti kongreso 
reikalams lėšų telkimą. Pir
miausia pravedama loterija 
(2 mūsų dailininkų paveiks
lai, radijo aparatas) bilie
tai po 50 et. Be to, jau pra
dedamos rinkti pavienių as
menų — donatorių aukos. 
Clevelandui nustatyta kvo
ta 4220 dolerių.

KAR. A. JUOZAPAVI
ČIAU ŠAULIŲ KUOPOS 

VEIKLA

š. m. liepos 3-6 d. pirm, 
dr. K. Pautienis dalyvavo 
Kanadoje, Wasagoje šaulių 
Sąjungos rengtoje kultūri
nėje savaitėje. Ten jis buvo 
stovyklos gydytojas ir skai
tė paskaitą apie pasaulinį 
gyventojų pergreitą prie
auglį ir maisto problemą.

Birželio 29 d. Kar. A. 
Juozapavičiaus šauliai-lės 
turėjo A. Andriušaičio ūky
je varžybinius šaudymus su

Kar. Juozapavičiaus kuopos šauliai šaudymo pratimų išvykoj.

premijų — lietuviškų kny
gų įteikimu.

Pirmą premiją laimėjo J. 
Navickas (studentas) pa
darydamas 103 taškus, jam 
buvo įteikta V. Pūtvio Gy
venimas ir raštai, antrą pre
miją laimėjo su 94 taškais 
Al. Kazis, jam buvo įteikta 
V. Mingėlos Medinis Dievas 
ir trečią premiją laimėjo L. 
Kazienė su 76 taškais, jai 
buvo įteikta Butkaus knyga 
Vyrai Gedimino kalne, šau
dyme dalyvavo 15 šaulių, 
tarp jų ir 2 moterys. Kny
gų macenatai buvo aktyvūs 
šauliai Albina ir Mykolas 
Smelstoriai. Mykolas yra š. 
k. valdybos narys teikimo 
vadovas ir kartu vėliavne
šys.

Liepos 20 d. O. K. Pau
tienių sodyboje įvyko Kar. 
A. Juozapavičiaus šaulių 
kuopos gegužinė. fkp)

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

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

FREE...SUPER GIRS AT 
SUPERIOR SAVINGS!

RCA17"ColorTV 
for Certificates of Deposit

Open a nevv account or add to your present 
Savings Account and get 5%% daily interest PLŪS...
Corning Ware 9-inch Pie Plate 
for a deposit of $250 or more.

Open Saturdays 
Closed Mondays

• Deposit $1,600, 
4-year maturity 
and get the 
TV sėt now.

Corning VVare Petite 
Fours Sėt for a deposit 
of $1,000 or more.

Limited 
offer while 

supply

Deposits mušt remain at least ona year.

Also available are 7U ‘A C.D's for 6-year maturity in $1,000 units.

• Deposit $2,500, • Deposit $5,000, 
29 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

14 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

TELEVISIONS BASED ON DISCOUNT CERTIFICATES.
Ponaity impoaod for oarly withdrawals

TAUTININKŲ IR 
NEOLITUANŲ 

GEGUŽINĖ
ALT S-gos Clevelando 

skyrius ir Korp. Neo-Lithu- 
ania Clevelando padalinys 
bendromis jėgomis ruošia 
gegužinę š. m. rugpiūčio 10 
d. gražioje, privataus klu
bo vietovėje, netoli Paines- 
ville.

NAUJA DANTŲ 
GYDYTOJA

Birutė Antanina Balčiū
naitė, dr. Jurgio ir Bronės 
Balčiūnų duktė, š. m. gegu-. 
žės 15 d. gavo dantų gydy
tojos diplomą iš Case West-. 
ern Reserve School of Den- 
tistry Clevelande, Ohio.

y.

Pradžios ir vidurinį mok
slą baigė St. Joseph School 
Dover, Ohio, bakalauro 
laipsnį įsigijo Notre Dame 
kolegijoj Clevelande. Pri
klausė National Honor So
ciety. Buvo aktyvi mokslei
vių, vėliau studentų ir 
"Giedros” korp. narė. Stu
dijuodama šoko taktinių šo
kių "Grandinėlės” grupėj.

Studijuodama odontolo
giją buvo viena iš pirmau
jančių, priklausė Alpho- 
Omega Fraternity ir pagel-» 
bėdavo silpnesniem studen
tam. Vėliau buvo išrinkta 
klasės viceprezidente, III- 
siais ir IV-siais klasės pre
zidente. Paskutiniaisiais me
tais buvo ir šios mokyklos 
studentų atstovybės sekre
torė.

Baigė 4-rių metų studi
jas su šiais atžymėjimais: 
išrinkta į Omicron Kappa 
Upsilon Honor Society už 
akademinį pažangumą, ga
vo Recognition Plaque of 
the International College of 
Dentists būdama išrinkta 
savo kolegų už didžiausią 
profesinę pažangą eilėje 
keturių studijų metų, 
Award of the Wives Club, 
Omega Chapter of the Al- 
pha Omega Fraternity už 
pažangumą Periodonties sri
tyje, Kiwanis Club award 
Academic excellence and 
leadership.

Trečiais mokslo metais 
laimėjo U. S. Navy Health 
Profesions stipendiją ir lie
pos 14 d. išvažiuoja dirbti 
U. S. Navy Dental Regionai 
Center Washington, D. C., 
kaip dantų gydytoja, leite- 
nantės laipsniu.

Birželio 1 dieną gausus 
būrys giminių ir artimųjų 
susirinko į tėvelių suruoš
tas vaišes Strasburge, Ohio, 
pagerbti naujos daktarės.

X

lrvinware s Gourmet 
Susan for 
a deposit 
of $500 
or more.

7 DIENOS
ČIKAGOJE...

(Atkelta iš 8 psl.). 
leidiniu eis kun. St. Ylos 
parašytas veikalas "Lietu
vių šeimos Tradicijos". Šis 
veikalas bus iliustruotas ne 
fotografijomis, bet specia
liai paruoštais dailininkių 
Z. Sodeikienės ir Irenos Mit
kutės grafikos darbais. Ket
virtąjį seserijos leidinį bai
gia paruošti prof. J. Žilevi
čius. Tai "Amerikos Lietu
vių Muzika, Teatras ir šo
kis". šiam veikalui bus nau
dojamos istorinės nuotrau
kos, esančios Lietuvių Foto 
ir Muzikologijos archyvuo
se. Lituanistė A. Skrupske- 
lienė atrenka geriausius lie
tuvių rašytojų beletristikos 
kūrinius. Jie taip pat bus 
suglausti į atskirą tomą ir 
iliustruoti meniškomis foto 
nuotraukomis, atitiksiančio
mis tų kūrinių turinį. Vie
nas akademikas rašo Chi
cagos lietuvių istoriją ir 
jauni foto menininkai foto
grafuoja tam reikalui Chi
cagos lietuvių bažnyčias, 
mokyklas, įstaigas, pamink
lus ir t.t. 1979 m. minint 
šimtmetį nuo pirmojo lietu
viško laikraščio JAV pasi
rodymo, Amerikos Lietuvių 
Etninės Foto enciklopedijos 
serijoje numatoma išleisti 
ir Clevelande gyvenančio 
laikraštininko J. P. Palu
kaičio rašomą veikalą apie 
JAV lietuvių periodiką nuo 
jos pradžios. Kaip matome, 
užsimojimai dideli, pirmie
ji trys leidiniai jau beveik 
galutinai paruošti, o po jų 
seks ir kiti. Amerikos Lie
tuvių Etninės Foto enciklo
pedijos leidiniams išleisti 
reikia nemažai lėšų. Iki šiol 
daugiausia lėšų surinkta 
leidiniui apie Pennsylvani- 
jos angliakasių Lietuvą, vi
so per 5,000 dol. Tuos pini
gus sudėjo tenykščiai lietu
viai. šv. Kazimiero liet, ka
pinių albumo išleidimui taip 
pat surinkta apie 2,500 dol. 
Vieno tokio serijinio leidi
nio išleidimas liuksusinėje 
formoje atseis per 10,000 
dol. Vienas centrinis žmo
gus, t. y. kun. A. Kezys, už
sukęs tokį didelį darbų bei 
įsipareigojimų ratą, nenusi
mena: su gerų žmonių pa
rama visi uždaviniai anks
čiau ar vėliau tikrai bus 
įgyvendinti.

Zuperio, Zhving/ AND LCAN ASSOCIATION
M Al N OFFICE SUPERIOR OFFICE EUCLID OFFICE CEDAR OFFICE
798 East185th Street 6712 Superior Avenue 13515 Euclid Avenue 14406 Cedar Road (near Green)



DIRVA
• Inž. Jono Jurkūno, Vil

ties draugijos I-jo vicepir
mininko, 60 metų amžiaus 
sukaktį švenčiant, grupė jo 
bičiulių ta proga nutarė au
ka paremti Dirvą, sudeda
mi 135 dol.

K. Ramonas $45.00
A. Vengris $45.00
S. Kašelionis $30.00 
V. Peseckas $15.00

Dirva nuoširdžiai dėkoja 
aukojusiems, kurie parodė 
gražų pavyzdį, kaip įvairio
mis progomis galima prisi
minti spaudą ir ją paremti 
svaresne auka. Dar kartą 
ačiū.

• Korp! Neo-Lithuania 
New Yorke naujoji valdyba 
pasiskirstė pareigomis se
kančiai: pirmininkas — dr. 
Algis Matioška, vicepirmi
ninkas — Vytautas Jurgėla, 
arbiter elegantiarum — inž. 
Juozas Butkus, tėvūnas — 
Edmundas Vaičiulis ir iždi
ninkas — Vytas Bitėnas.

Naujoji valdyba yra užsi
brėžusi pagyvinti Korpora

Gailestingojo Dievo pašauktas Amžinybėn, 
A t A

IGNAS DEKSNYS,
mūsų brangus Vyras, Tėvas, Uošvis ir Senelis, 
ramiai užgeso 1975 m. birželio 20 dieną. Jo ligos 
bei mirties dienose sulaukėms daug paramos ir 
moralinės stiprybės. Niekada negalėsim užmiršti 
prel. kun. Jono Kučingio ir kitų Los Angeles ku
nigų krikščioniškos pagalbos; neužmiršim ir kitų, 
— iš arti ir toli, — nuoširdžių mūsų giminių bei 
draugų ir kaimynų, kurie šiose sunkiose dienose 
buvo su mumis. Esame labai dėkingi visiems, — 
maldomis, užuojautom, gėlėmis, laiškais ir daly
vavimu laidotuvėse pagerbusiems brangų Velionį 
ir palengvinusiems mums netekimo skausmą.

Našlė Ona Deksnienė, 
sūnus Jonas, dukterys — 
Romualda ir Dana Kybartienė, 
žentas Edmundas Kybartas ir 
vaikaičiai —Edis, Rimas ir Danutė

Santa Monica, Calif.

PADĖKA

Staiga mirus mūsų mylimam vyrui ir tėvui 
KAZIMIERUI BARAUSKUI, 

reiškiame gilią padėką visiems karsto nešėjams, 
solistams Janinai čekanauskienei ir Antanui Pa- 
vasarui taip gražiai giedojusiems per rožinį ir šv. 
Mišias, kunigui Olišauskui suteikusiam paskutinį 
patepimą ir kunigui Palubinskui palydėjusiam į 
kapus. Taip pat visoms ponioms suruošus gedu
lingus priešpiečius. Ir visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse, pareiškusiems užuojautą, užpirkusiems 
šv. Mišias, prisiuntusiems gėlių, atvažiavusiems 
velionį pagerbti iš kitų miestų ir kitaip atsiliepu
siems į mums taip skausmingą valandą.

Giliai dėkingi:

Valerija Barauskienė, 
sūnus Arvydas ir dukra Daina

Glendale, California

PRISIMINKIME A. A. JURGĮ BIELIŪNĄ

Tauriam lietuviui, Sibiro kankiniui,

JUOZUI KAVECKUI

ok. Lietuvoje mirus, jo sūnų VYTAU

TĄ su šeima užjaučiame

cijos veiklą didžiajame New 
Yorke ir lapkričio ’8-9 d. 
rengia žinomo dailininko A. 
Petrikonio dailės parodą 
Kultūros židiny.

•- Šarūnas Valiukėnas, 
bakalauro laipsniu baigęs 
sociologijos studijas Uni- 
versity of Chicago, dirba 
Illinois valstijos legislatū- 
ros įstaigoje, Springfielde. 
Greta tarnybinio darbo, jis

Sofija ir Stasys 
Jurkūnai

Ęleonora ir Mečys 
Valiukėnai 

tęsė studijas Sangamon 
Statė University ir šį pava
sarį jas baigė, gaudamas 
administracinės teisės ma
gistro laipsnį.

• Vytautas Rasys, sūnus 
inž. Juozo ir Irenos Rasių, 
Bostone, baigė universitetą, 
gaudamas bakalauro laips
nį iš ekonominių mokslų.

TĖVŲ ŽEMĖ LIETUVA 
MŪSŲ ŠIRDYSE VISADA

Tai jaunimo šūkis ruo
šiantis Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo trečiajam kongre
sui Pietų Amerikoje, šūkis 
ne vien tik graži frazė, bet 
užsibrėžto tikslo ir siekimo 
skatinamoji mintis. Tad 
šiuo šūkiu mes įsipareigo
jome rimtam darbui, kuris 
gyva forma reikšis trečiojo 
kongreso metu.

šiam dideliam užsimoji
mui laukiama ir paramos iš 
vyresniųjų. Ne vien mora
linės, bet ir materialinės. 
Prašoma taip pat ir visų 
organizacijų talkininkavi
mo.

PLJK Finansų Komitetas 
yra paruošęs atitinkamus 
aukų lapus su kuriais au
kas rinkti įgalioti asmenys 
kreipsis į kiekvieną lietuvį. 
Tad nelikime abejingi jau
nimo darbui ir siekiams, 
nes Trečiasis PLJ Kongre
sas Pietų Amerikoje yra vi
sų lietuvių solidarumo ženk
las. (us)

• Sol. M. Razgaitis pasto
viai atlieka solo partijas 
Regina opera spektakliuose 
Brooklyne, N. Y. N. Y. 
Times birželio 27 teigiamai 
įvertino jo dainavimą.

Spalio 26 d. 4 p. p. Ap
reiškimo parapijos salėje 
Brooklyne, N. Y. įvyks 
jo koncertas. Dainuodamas 
svetimiesiems jis garsina ir 
Lietuvos vardą, nes visur 
pabrėžiama, kad jis lietu
vis.

Atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
7 dol. Ačiū.

Jau ketveri metai (5. 8. 71), kaip Tu, mie
las JURGI, išėjai Tau skirtaisiais Praamžiaus 
keliais, amžinojo Visagalio ramybėn.

šios liūdnos sukakties proga, visus gimines, 
artimuosius, buvusiuosius jo bičiulius ir pažįs
tamuosius, nuoširdžiai prašau prisiminti,

A. A. JURGĮ, BIELIŪNĄ 
savo maldose bei mintyse.

Su dėkingumu
našlė Vanda Bieliūnienė

• LIEPOS mėnesio karš
tyje bent du kartus dienoje 
susitinkam su Lietuvių Fo
to archyvo vedėju ir Ame
rikos Lietuvių Etninės Fo
to enciklopedijos iniciato
rium kun. Algimantu Ke- 
ziu, tik ką grįžusiu iš skau
tų stovyklos Rakė, kur jis 
ėjo kapeliono pareigas. 
Amerikos Lietuvių Etninė 
Foto enciklopedija yra vi
sai nauja idėja išeivijos lie
tuvių gyvenime. Ir įdomu, 
kad ta idėja, vos jai gimus, 
jau yra realizuojama, nes 
ruošiama ar jau baigiama 
paruošti keli veikalai, įei
sią į tos enciklopedijos se
riją. Tarp jų ir "Pennsylva- 
nijos angliakasių Lietuva 
1874-1974”, prie kurio mu
du su kun. Al. Keziu liepos 
karštyje kietai dirbame. Jis 
iš negatyvų atrinktas isto
rines ir menines nuotrau
kas, sugrupuotas pagal te
nykštes vietoves, pagamina 
reikiamam formate ir ga
bena man, o mano pareiga 
nuotraukas suderinti su 
tekstu ir joms duoti tinka
mus parašus. Tai tik vienas 
darbelis toje serijoje. Ir 
tam, rodos, nedideliam dar
beliui mudviem su kun. A. 
Kaziu (taip pat talkinin
kaujant E. Bradūnaitei, J. 
Bradūnui ir R. Lapui) teko 
paskirti penkias savaites 
keliaujant po senąją Penn
sylvanijos angliakasių Lie
tuvą, ten fotografuojant, 
filmuojant ir renkant isto
rinę bei gyvą šių dienų me
džiagą. Po to dviejų metų 
laisvalaikį atidaviau teksto 
rašymui, kurio susidarė 
apie 200 mašinraščio pusla
pių. Per tą laiką kun. A. 
Kezys turėjo išaiškinti šim
tus negatyvų, padaryti 
nuotraukų pavyzdžius ir 
suskirstyti vietovėmis, kad 
jau rašant tekstą būtų ga
lima jį derinti prie turimų 
nuotraukų. Kai tekstas ir 
originalaus dydžio nuotrau
kos suplaukė į krūvą, vėl 
tenka nemažai galvą sukti, 
derinti, sukurti tinkamus 
parašus po įvairiais vaiz
dais ar į bažnyčių bei pa
minklų atskiromis detalė-

Dirvos bendradarbis Vladas Būtėnas ir kun. A. Kezys prie 
kun. A. Burbos antkapio, kuris vandalų buvo sužalotas.

mis. Pasinėrus tokiam 
įtemptam ir atsakomingam 
darbe matau, kad mano 
bendradarbio kun. A. Ke
zio palyginus jauną veidą 
puošiantys plaukai sparčiai 
pradėjo šerkšnu dengtis .. .

• KAIP .žinia, tam isto
riniam uždaviniui vykdyti 
apie 1966 m. buvo įsteigtas 
Lietuvių Foto archyvas 
kun. A. Kezio globoje. Idė
ja gimė Philadelphijos lie
tuvių foto mėgėjų tarpe, gi 
ją realizavo kun. A. Kezys. 
Archyvas oficialiai buvo 
atidarytas 1967. II. 26 Jau
nimo centre, Chicagoje. Jo 
tikslas: rinkti lietuviškos 
veiklos fotografinę medžia
gą (ypač negatyvus) ir su
kraut’ ją archyve, kur ji 
būtų prieinama visiems, 
kam reikalinga — spaudai, 
metraščiams, ateities isto
riniams leidiniams. Bet nuo 
pat gyvavimo pradžios LFA 
ėmėsi iniciatyvos ne tik 
rinkti, kataloguoti ir rū
šiuoti, bet ir kurti, organi
zuoti bei puoselėti. Rengė 
paskaitas, ruošė pašneke
sius, dokumentavo įvykius. 
Rezultate — istorinės reikš
mės negatyvų stalčiai, kar
totekos, vardynai, spalvotų 
skaidrių rinkiniai. Po to 
dar pasukta ir į spalvoto lie
tuviško filmo sritį ir pa
ruošta visa eilė filmų nuo 
Tautinės skautų stovyklos 
iki Los Angeles lietuvių sa
los — naujausio filmo, pa
vadinto ”Sala”.

• KAI Lietuvių Foto ar
chyve susikrovė tokie isto
riniai turtai, sumanyta tai 
įamžinti atskiruose leidi
niuose lietuvių<r anglų kal
bomis, kiekviename jų gvil
denant atskiras temas ir 
ypač plačiai įvedant foto
grafiją. Tuo reikalu LFA 

♦

ALT S-GOS ESAT CHICAGOS SKYRIUS
1975 m. rugpiūčio 2 d. (šeštadienį)

rengia tradicinę

GEGUŽI NE
LIETUVIŲ KULTŪROS NAMUOSE,

UNION PIER, MICH., 9677 BERRIEN ROAD

Namų gamybos užkandinė ir baras veiks nuo 
3 vai. p. p.

Šokiai prasidės 9 vai. vak., griežiant smagiam 
neolituanų orkestrui.

Visi lietuviai (nuolat gyvenantieji ir vasarojan- 
tieji) kviečiami į šį linksihavakarį atsilankyti ir pa
remti Jaunimo Kongresą ir kitus mūsų kultūrinius 
bei spaudos reikalus, nes pelnas šiems tikslams yra 
skiriamas.

vadovybė paskelbė tokį at
sišaukimą: "Po poros metų 
JAV švęs 200 metų nepri
klausomybės jubiliejų, šis 
jubiliejus skatins ameri
kiečius gilintis į savo jau
nos tautos istoriją, kuri bū
tinai privers juos su pagar
ba prisiminti savo margąjį 
veidą, dar taip neseniai tu
rėjusį ateivišką charakterį. 
Kiekviena etninė grupė 
bandys pabrėžti savo su-, 
vaidintą rolę; kiekvienam 
turės šiuo tuo pasigirti. 
Mes. lietuviai, norime neat
silikti. Lietuvių Foto ar
chyvas imasi iniciatyvos 
leisti šiam tikslui informa
cinių leidinių seriją . . . 
Darbas yra pradėtas, keli 
leidiniai jau paruošti spau
dai ...”

• Iš paruoštų leidinių pii- 
miausia minėtini tie, kurie 
liečia Amerikos lietuvių 
praeitį ir mirusiuosius. Pir
muoju eina didžiulis veika
las "Palikę Tėviškės Na
mus”. Tai lietuvių šv. Kazi
miero Chicagoje albumas, 
kur šalia J. Damausko, L. 
šimučio, B. Pūkelevičiūtės 
teksto ypač plačiai kun. A. 
Kezio fotografijose įamžin
tas menas, esąs šimtuose 
paminklų, o taip pat įdo
mios ir savitos paminklų 
formos nuo senųjų laikų iki 
mūsų dienų. Antrasis vei
kalas — "Pennsylvanijos 
Angliakasių Lietuva — 
1874-1974", skirtas Penn- 
sylvaijos lietuvių angliaka
sių šimtmečiui paminėti, 
nes 1874 m. Shenandoah bu
vo įsteigta JAV pirmoji 
liet, parapija ir pastatyta 
Šv. Kazimiero bažnyčia, vė
liau atimta lenkų ir iki šių 
dienų tebesanti jų ranko
se. Trečiuoju enciklopedijos 

(Nukelta į 7 psl.)
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