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NUPLĖŠTA KAUKĖ
Portugalijos įvykiai išgelbės ... Ispaniją, 
Italijg ir Prancūziją

Vytautas Meškauskas

Sutinku, kad tokia paant
raštė gali keistai skambėti. 
Kaip toks paties Dievo už
mirštas užkampis galėtų pa
veikti daug didesnių kraštų 
likimą? Atsakymas į tą klau
simą yra toks, kad nuo Por
tugalijos įvykių raidos prik
lausys ir ‘liaudies frontų’ ga
limybės Ispanijoje po Fran
ko mirties ar kitokio pasi
traukimo, Italijoje ir Prancū 
zijoje.

Iki šiol komunistų įsigalė
jimą lengviausiai galima 
buvo įsivaizduoti pagal kla
sišką Rusijos pavyzdį. Val
džia atitenka palyginti silp
nai Kerenskio vyriausybei, 
kuri negali susitvarkyti su iš 
kilusiom problemom, kas lei
džia įsigalėti jokių skrupulų 
neturintiems komunistams. 
Tie likviduoja ne tik savo 
priešus, bet ir vakarykščius 
sąjungininkus, likdami vie
ninteliais viešpačiais.

Toks likimas atrodė esąs 
galimybių ribose Italijoje,

ETNINĖS 
GRUPĖS PAS 
PREZIDENTĄ

Prezidentas Fordas, prieš 
išskrisdamas į Helsinkį, kur 
bus š.m. liepos 30 d. pasira
šytas Europos saugumo pak
tas, penktadienį, liepos 25 d. 
Baltuose Rūmuose priėmė 
etninių organizacijų atsto
vus. Lietuvius atstovavo 
dvi organizacijos: Amerikos 
Lietuvių Taryba -- pirm. dr. 
K. Bobelis ir Lietuvių Susi
vienijimas Amerikoje - prez. 
Povilas Dargis.

Priėmime pas prezidentą 
dalyvavo keturiolika asme
nų (lietuvių, latvių, estų, len 
kų, ukrainiečių, čekų, ven
grų ir kt.).

Prezidentas Fordas savo 
15 minučių pranešime dele
gaciją supažindino su Helsin 
kyje numatomu pasirašyti 
paktu ir užtikrino, kad Ame
rika, pasirašydama šį paktą, 
jokiu būdu nepripažįsta so
vietų okupacijos Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje.

Kiekvienas delegacijos na 
rys vėliau gavo progos pasi
sakyti. Paskutinis kalbėjo 
SLA prez. P. Dargis.

Priėmimas užsitęsė 1 vai. 
5 minutes. Po to dalyviai nu 
sifotografavo su prezidentu. 

Chicagos lietuviai Pavergtų tautų protesto demonstracijoje 
liepos 19 Chicagoje. A. Gulbinsko nuotrauka

kur per paskutinius rinki
mus kas trečias italas balsa
vo už komunistus, visai neto 
Ii atsilikusius nuo iki šiol pir
mavusius krikščionių demo- 
ratų. Ar net Prancūzijoje, 
kur tradiciniai kompartija 
surenka apie 25% visų balsų 
Aiškinama, kad kompartijų 
pasisekimas šiose abejose ša • 
lyse slypi ne tiek jų progra
mose ar pažaduose, kiek pro 
teste. Kitaip tariant, žmo
nės balsuoja ne už, bet prieš. 
Mūsų atveju, prieš buržuazi
nes partijas, kurios nuvylė 
savo rinkikus. (Kažkas pana
šaus buvę ir Amerikoje, kur 
žmonės balsavę ne tiek už 
Nixoną kiek prieš McGovern} 

Kaip ten būtų, visuotinai 
manoma, kad atsiklausus 
tautos ar ji norinti komunis
tinio režimo sovietų pavyz
džiu, Italijoje ir Prancūzijo
je teigiamai atsakytų tik la
bai maža jos dalis. Už tat 
tuose kraštuose komunistų 
partijos, nors per demonstra 
cijas rodėsi labai griežtos ir 
net kraujo ištroškusios, poli
tiniame žaidime laikėsi de
mokratinių taisyklių ir sten
gėsi nuduoti esančios gero
kai skirtingos nuo sovietų 
kompartijos. Jos net pas
merkė sovietų įsiveržimą į 
Čekoslovakiją. Italijoje ko
munistai jau senokai siekia 
koalicijos su... krikščionimis 
demokratais, žadėdami elg
tis visai žmoniškai. Prancū
zijoje koalicija su socialdemo
kratais galėtų duoti šansą ir
gi kada nors ateiti valdžion 
be revoliucijos. Ispanijos po 
litinis veidas, Francui dar 
valdant, nėra aiškus, tačiau 
prileidžiama, kad jam pasiša 
linus, komunistai iš pogrin
džio gali išeiti kaip stipriau
sia partija, kurios talkos no
romis ar nenoromis ieškos ir 
kitos kairiosios partijos.

Likimo ironija norėjo, kad 
tokiom maloniom ateities 
perspektyvom pavojų suda
rytų ne kas kitas, kaip tik ... 
komunistų įsigalėjimas Por
tugalijoje.

Sakoma, kad Portugalijos 
kompartija buvusi vieninte
lė, pergyvenusi 50 metų deši
niosios diktatūros valdymą. 
Man atrodo, kad tai išpūstas 
teigimas. Greičiau galima 
būtų sutikti, kad Portugali
jos kompartijos įtaka iki pat 
perversmo buvo labai maža. 
Čia pat reikia dar atsiminti, 
kad Portugalijos karininkų 
korpas pradžioje buvo suda
rytas, kaip dabar Ispanijos, 

iš vidurinioje luomo žmonių, 
kuriems marksizmas buvo 
svetimas. Karui kolonijose 
besitęsiant, ‘viduriniokai’ 
pradėjo vengti tos profesijos 
užleisdami ją ‘bėdniokams’. 
Karui nesisekant, karininkai 
ypač jaunesni - nuo majorų 
žemyn - pradėjo galvoti apie 
perversmą. Jie neturėjo aiš
kaus ateities vaizdo, tačiau 
sutiko, kad kraštas turi būti 
valdomas socialistiniai, bet 
kaip -- ‘švediškai’ ar ‘rusiškai 
-- sutarimo nebuvo.

Portugalijos kompartiją 
tokia įvykių raida užklupo, 
gali sakyti, netikėtai. Jos va 
das Aivaro Cunhal yra dau
giau Maskvos ‘aparačikas’, 
negu politikas. Iškalėjęs 
Portugalijoje 14 metų, jis ve 
dė palyginti ištaigingą gyve
nimą Sovietijoje. Maskva 
rado tiksliausia visų pirma 
pataikauti karių Movemento 
das Forcas Armadas - Gink
luotų Pajėgų Sąjūdžiui, ku
ris faktinai neturėjo vieno 
vado. Kartu partija pradėjo 
ieškoti daugiau narių. Pagal 
obalsį: ‘Aš komunistas, ko
dėl tu dar ne.’ Partija išsipū 
tė prisiplakėliais ir karjeris
tais -*♦

Geriausias būdas galuti
nai paimti valdžią į savo ran
kas būtų irgi ‘rusiškas’. Bū
tent, sudaryti vietos tarybas 
‘sovietus’, kuriems tariamai 
perleidžiama visa valdžia, 
bet ištikrųjų viskas tvarko
ma specialių įgaliotinių-komi 
sarų. Kol kas tuo keliu visuo
tinai dar nenueita, dėl MFA 
tarybos neryžtingumo ir ne
vienodumo. Nors daug ‘liau
dies priešų’ pabėgo, o apie 
3.000 laikoi be teismo kalėji
muose, nuotaikos Portugali
joje dar nebuvo galutinai pri
slėgtos. Socialistų demons
tracijos už demokratiją nebu. 
vo taip griežtai išvaikytos 
kaip galėtų.

Didžiausią smūgį komunis
tams Vakarų Europoje da
vė pats Cunhal savo pasikal
bėjimu su tarptautiniai žino
ma italų žurnaliste Oriana 
Fallaci. (Tas pasikalbėjimas 
pasirodė ir JAV laikraščiuo
se, pvz. N.Y. Times liepos 
13 d., Chicagos Tribūne lie
pos 20 d. ir kt.). Fallaci, pati 
būdama ‘liaudies fronto’, 
kairiųjų koalicijos, šalininkė, 
prikišo Cunhalui, kad jis, ne
silaikydamas demokratinių 
žaidimo taisyklių, kenkia 
Italijos kompartijai. Į tai 
Cunhal atsakė garsiu juoku 
ir pasityčiojimu. Pagal j j 
Portugalija žengia į socializ
mą, kokį dar ne visai aišku ir 
tam visai nereikalingi nei rin 
kimai nei koks nors kitas for
malus tautos pritarimas.

Vienu žodžiu, Cunhalas nu 
plėšė kaukę po kuria iki šiol 
dangstėsi Vakarų komunis
tai. Pirmai progai pasitai
kius, jie pagrobs į savo ran
kas valdžia su nieku nesiskai
tydami. Nors tai turėjo būti 
aišku ir anksčiau, Portugali
jos pavyzdys iš naujo pade
monstravo komunistų pavo
jų Ispanijos, Italijos ir Pran
cūzijos kairei. Tai toks smū
gis, kuris reikalaus ilgesnio 
laikotarpio atsigavimui.

Los Angeles birutietės su skyriaus steigėja O. Pulkauninkiene ir sol. Vince Jonuškaitė - Leskai- 
tiene, minint skyriaus gyvavimo penkiasdešimtmetį.

AUKSINIS JUBILIEJUS ANGELIJ MIESTE
L.D.K. Birutės Dr-jos Los 

Angeles skyrius birželio 8 d. 
iškilmingai atšventė šios 
draugijos 50-metį. Šventė 
prasidėjo šv-Kazimiero para
pijos bažnyčioje pamaldomis, 
Mišias už visas mirusias bi- 
rutietes atnašavo ir pritai
kintą pamokslą pasakė prel. 
J. Kučingis.

Po pamaldų gražioje Cast- 
away klubo pokylių salėje 
įvyko iškilmingas minėjimas 
į kurį atsilankė arti 200 
losangeliečių. Birutietes sa
vo atsilankymu pagerbė prel 
J. Kučingis, daugumos orga
nizacijų pirmininkai, atsto
vai, birutiečių rėmėjai, drau
gai ir svečiai.

Minėjimą pradėjo sky
riaus pirmininkė Elena Paže 
rienė, pakviesdama sol. Rim 
tautą Dabšį sudiedoti Ameri
kos himną. Sveikindama 
svečius, ji ypatingai pasi
džiaugė, kad į šventę yra at
silankiusios šio skyriaus stei
gėja Ona Pulkauninkiene 
iš Indianos ir operos solistė 
Vincė Jonuškaitė iš Santa 
Barbaros. Abi garbingos lie
tuvės susirinkusiųjų buvo 
pagerbtos plojimu, o birutie
tės prisegė joms po gėlę. To
liau pirmininkė pagerbė 
Lietuvoje buvusias birutie
tes, nes jos išsinešusios dide 
lį lietuviškų tradicijų lobyną 
nepalaidojo jo, o atsikūru
sios pasidalino su kitomis ir 
tęsia kilnų moters darbą ir 
šiandien. Mirusios skyriaus 
narės buvo pagerbtos susi
kaupimu. Prel. J. Kučingis 
atkalbėjo prasmingą invoka- 
ciją. Toliau šventės progra
mai vesti buvo pakviesta A. 
Dūdienė. Po atidarymo 
sekė pietūs su sukaktuviniu 
puošniu tortu, kurį iškilmin
gai prapiovė skyriaus steigė 
ja O. Pulkauninkiene, pirm. 
E. Pažerienė ir ilgiausia iš
buvusios birutietėmis A. Bal 
čiūnienė ir E. Starevičienė.

Meninės programos atlikėjos. Pirmoje eilėje iš kairės: pian. 
R, Apeikytė, pirm. E. Pažerienė, akt. N. Apeikienė, sol. B. Dab
šienė, Antroje eilėje: programos vedėja A. Dūdienė, komp. G. 
Gudauskienė ir sol. V. Jonuškaitė-Leskaitienė.

Ilgiausiai išbuvusios birutietėmis A. Balčiūnienė, E. Srare- 
vičienė, su skyriaus steigėja O. Pulkauninkiene ir pirm. E. 
Pažeriene prapjauna sukaktuvinį tortą.

Po vaišių ilgametė birutie- 
tė V. Andrašūnienė patiekė 
išsamią draugijos istorijos ir 
veiklos apžvalgą.

Po paskaitos minėjimo da
lyviai turėjo progos pasigė
rėti trijų menininkių - akt. 
Nelės Apeikienės, sol. Biru
tės Dabšienės ir pian. Rai
mondos Apeikytės puikiai 
atlikta programa. Visos 
trys yra savo žanro didelės 
specialistės. Todėl nenuosta 
bu, kad pačioje pradžioje 
pagautas klausytojas su dva - 
siniu pakilimu sekė progra
mą. Akt. N. Apeikienė, būda 
ma birutietė, pasirinko šiai 
šventei komp. Banaičio kan
tatą, sukurtą kunigaikštie
nės Birutės garbei ir ištrau
ką iš Mykolaičio-Putino mis
terijos ‘Nuvainikuota Vaidi
lutė’. Abu dalykus padekla
mavo pasigėrėtinai. Muziki
nę dalį atliko pian. Raimon
da Apeikytė. Kantatos muzi 
ką pagal komp. Banaitį šiai 
šventei pritaikė komp. Gied
ra Gudauskienė.

Sol.Birutietės Dabšienė 
padainavo keturias dainas: 
Akimis - G. Gudauskienės, 
Mano Rūtos -- S. Gaubos, 
Kampelis - Kačanausko ir 

Vilnius -- ariją iš B. Dvario
no operos ‘Dalia’. Solistė, 
palydima pianinu R. Apeiky
tės, tiek pasirinktomis daino 
mis, tiek jų išpildymu, pras
mingai praturtino šventės 
programą, o ypatingai arija 
Vilnius. Joje, rodos, susilie
jo solistės ir klausytojų neap 
sakomas ilgesys ir noras, ari 
jos žodžiais, dar bent vieną 
kartą pavaikščioti Vilniaus 
gatvėmis ir pasigėrėti istori
ja kalbančiu miestu.

Pianistė Raimonda Apei
kytė solo paskambino tris 
Čiurlionio preliudus. Už šią 
puikią meninę programą, 
lietuvišką, persunktą tauti
niu sentimentu, lieka dėkin
gos ne tik birutietės, bet ir 
svečiai.

Pabaigoje buvo gausūs 
sveikinimai nuo įvairių orga- 
nizacjų ir pavienių asmenų 
žodžiu ir raštu. Prel. J. Ku
čingis maloniai prisiminė, 
kad dar Lietuvoj jam teko 
su geros širdies birutietėmis 
dažnai bendrauti. Skyriaus 
steigėja 0. Pulkauninkiene 
nuoširdžiai pasidžiaugė pla
čiai išvystyta veikla ir au
gančiu skyriumi. Operos sol. 
Vincė Jonuškaitė, trumpai 
pasidalinusi prisiminimais iš 
atsikuriančios Lietuvos, bū
dama labai artima birutie- 
tėms, džiaugėsi turėdama 
progos asmeniškai pasveikin
ti ir šia gražia sukaktimi kar 
tu pasidžiaugti. ALTo 
vardu sveikino pirm. Vytau
tas Čekanauskas, Karių 
Ramovės -pulk. Sereika, LB 
Vakarų Apygardos - pirm. 
Jonas Činga, Moterų Federa 
cijos - pirm. Kazimiera Ma- 
tis, Tautinės Sąjungos ir Dir 
vos - pirm. Antanas Mažei
ka, BALFo -pirm. Vladas 
Pažiūra, Lietuvių Skautų Są
jungos Ramiojo Vandenyno

(Nukelta į 2 psl.)
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■ laiškai Dirvai

Dėl straipsnio 'Sustabarėjusi 
galvosena’

Gerb. Redaktoriau,

Prašau patalpinti mano at
virą laišką.

Prieš keletą dienų man į 
rankas pateko Dirvos nume
ris su p. Emilijos Čekienės 
straipsniu ‘Sustabarėjusi gal 
vosena’ (1975.3.26)

Kadangi jis liečia mane, 
noriu pasisakyti.

Savo straipsniui p. Čekie
nė visa informaciją- ima iš 
Gimtojo Krašto (1975.2.27), 
kur komentuojama mano dis 
kusinė paskaita, skaityta 
Adelaidės Studijų Dienose 
(1974 m. balandžio 12-13 d.).

Tose Studijų Dienose 
buvo nagrinėta išeivijos 
lietuvių ryšių palaikymas su 
Lietuva. Buvo temų, kurios 
nagrinėjo, kuo mes galėtu
me padėti Lietuvai; man, 
prieš dvejus metus viešėju
siai Lietuvoje tris mėnesius, 
buvo pasiūlyta panagrinėti, 
kokiais Lietuvos kultūriniais 
laimėjimais mes galime pasi
naudoti, norėdami išlaikyti 
lietuvybę išeivijoje.

Visos paskaitos buvo išti
sai paskelbtos Mūsų Pasto
gėje (Australijos lietuvių 
bendruomenės laikraštyje) 
1974 lapkričio 4-11-18 d., tai
gi visiems prieinamos.

Negirdėjau, kad tie straip 
sniai būtų buvę p. Čekienės 
pastebėti ar aptarti Dirvoje.

Gimtasis Kraštas, atrodo, 
atidžiau seka mūsų spaudą, 
ir jis ėmėsi mano straipsnį 
savotiškai komentuoti. Atvi
rai pasisakydamas, kad ‘ne 
su visais A. Karazijienės 
teigimais norėtume sutikti’ 
(šito p. Čekienė nepastebėjo! 
GK citatoms pasirinko sau 
tinkamus sakinius ar jų dalis 
juos, tačiau, sąžiningai išskir 
damas kabutėmis.

Panašus komentavimo sa
votiškumas ryškus ir p. Če
kienės straipsnyje, kuriame 
ji, norėdama pravesti savo 
užsibrėžtą mintį, patogiai 
suignoruoja skyrybos žen
klus ir ‘nepastebi’ kur baigia 
si mano mintis, o kur 
prasideda GK komentarai. 
Ji lengva ranka cituoja GK 
komentarus, tarytum jie 
būtų mano paskelbti: ‘Daug 
kuo išeiviai galėtų džiaugtis, 
semdamiesi iš kilniaširdiškai 
atveriamų Tarybų Lietuvos 
aruodų. Ir ne vienas piktina

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
IŠVYKSTA:

RUGSĖJO 3 — grįžta RUGSĖJO 18 
KAINA $1015.00

RUGSĖJO 18 — grįžta RUGSĖJO 26 
KAINA $797.00

LAPKRIČIO 21 — grįžta LAPKRIČIO 29 
KAINA TIK $739.00

PASKUTINĖ ŠIŲ METŲ GRUPĖ IŠVYKSTA 
GRUODŽIO 19 ir grįžta SAUSIO 3, 1976 

KAINA $984.00
JUNGTIS PRIE EKSKURSIJŲ GALIMA 

BOSTONE IR NEW YORKE
GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

NESIVĖLUOKITE!
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 

kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

393 West Broadway, P. O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127 

Tel. (617) 268-8764
Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

si, kad blaivų protą nusveria 
vaduotojiški gąsdinimai, įtai 
gojimai.’

Kitas, ne mano, bet GK pa 
sisakymas, p. Čekienės į 
vienas kabutes paimtas su ki 
tomis mano mintimis ir tuo 
pačiu man priskiriamas: 
‘Emigracijos jaunimui neati
taisomos skriaudos yra pada 
riusi politikieriška sustaba
rėjusi galvosena’.

Maža to. Prie tų man 
priskiriamų ‘deimančiukų p. 
Čekienė prijungia dar ir ki
tus, jau savo galvosenos, ‘at
rodymus’, norėdama skaity
toją nepalankiai nuteikti 
mano atžvilgiu.

Aš manau, kad visiems 
būtų buvę daugiau naudos, 
jei p. Čekienė, prieš imdama
si vykdyti egzekuciją (cha- 
racter assassination) būtų 
pasirūpinusi gauti ir perskai 
tyti mano paskelbtąją pas
kaitą, arba bent būtų blaivio 
mis akimis perskaičiusi, neig 
noruodama įprastinių skyry
bos ženklų, tą patį GK straip 
snį.

Pabaigai pastebėsiu, kad 
p. Čekienės straipsnio ant
raštė, jos pasisavinta, kaip 
matėme, iš Gimtojo Krašto, 
grįžta, lyg australiškas bu
merangas, jos autorei.

A. Karazijienė

•••

Atsakymas
Susipažinusi su p. A. Ka

razijienės atviru laišku, dar 
kartą perskaičiau savo ir 
Gimtojo Krašto straipsnius 
ir neradau nieko, ką laiško 
autorė bandytų užginčyti. Ji 
tik patikslina kai ką ir barasi 
kad per maža citavau.

Mano buvo parašyta, kad 
ji viešėjo tik penkias dienas 
okupuotoje Lietuvoje, kaip 
visiems lankytojams tėra lei 
džiama, bet ji čia pabrėžia, 
jog tris mėnesius. Aš nežino
jau, kad ji turi tokias išskirti
nas iš Lietuvos okupanto 
gautas privilegijas.

Į priekaištą, kad aš neper
skaičiau jos visų paskaitų 
Mūsų Pastogės trijuose nu
meriuose, turiu pasakyti, 
jog skaičiau, bet mane 
domino tai, kuo susidomėjo 
ir GK. 0 cituoti aš turiu tei

sę tą, kas man atrodo reikš
minga ir svarbu mūsų išeivi
jos gyvenimo atveju, kitaip 
sakant, pagrindines paskai
tos mintis, net ir kitų 
komentarus, kurie išplaukia 
iš jos paskaitos turinio, iš 
minčių, nesuderinamų su 
laisvosios lietuvių išeivijos 
siekimais bei nusistatymu.

Į p. A.K. priekaištą (‘šito 
p. Čekienė nepastebėjo’), 
turiu priminti, jog pastebė
jau ir mano rašinyje tas aiš
kiai pasakyta, bet negi Dir
vos redaktorius dabar visus 
tuos trijų laikraščių straips
nius iš naujo spausdintų?

Straipsnių antraštės pa
renkamos tokios, kad atitik
tų turinį ir šiuo atveju mano 
neklysta.

E. Čekienė

OK. LIETUVOJE NAUJI 
SOVIETINIAI 

ŠVENTIEJI
Dirvoje 45 nr. (11. 6. 75) 

atspausdintas St. Permino 
rašinys, kad Ok. Lietuvoje, 
Rokiškiui surastas naujas 
sovietinis šventasis Smuš- 
kevičius. Kilo noras prie to 
rašinio kai ką pridėti, pa
naudojant Mažosios Lietu
viškos Tarybinės Enciklo
pedijos III t. Tą enciklope
diją išleido leidykla "Min
tis’’ Vilniuje, 1971 m. Joje 
245 psl. paduotos apie tą 
Rokiškio žydelį tokios jų 
autentiškos žinios, įdėta ir 
jo nuotrauka, kuri puošia tą 
žydelį apkabinėtą medaliais 
ir medalikėliais. Smuškevi- 
čius Jokūbas (1902. 4. 15 
Rokiškyje — 1941 Maskvo
je).

"Rusijos ir Ispanijos pi
lietinio karo dalyvis, karo 
veikėjas, generolas leite
nantas, dukart didvyris. 
1918 m. su kitais kūrė Ro
kiškyje tarybų valdžią. Ją 
nuslopinus išvyko į Tarybų 
Rusiją. 1940 suimtas, žuvo 
neteisėtai represuotas as
menybės kulto sąlygomis. 
Reabilituotas. Rokiškyje S. 
vardu pavadinta aikštė, ku
rioje 1969 jam pastatytas 
paminklas.”

Jų pačių daviniais tokį 
pat užmokestį iš Stalino be 
kelių šimtų kitų gavo ir 
Jokūbas Smuškevičius.

Vartant tos tarybinės en
ciklopedijos puslapius, teko 
rasti netoli šimto tokių pa
vardžių, kurie Stalino įsa
kymu Minske, Maskvoje ir 
kitur buvo apdovanoti na
gano kulka į pakaušį arba 
pagal jų mandatų ir švelnų 
žodyną, žuvo neteisėtai re
presuoti, o tik vėliau grą 
žinti į sovietinių didvyrių 
tarpą.

Paskelbti ir tikri liaudies 
"didvyriai". Prie tokių rei
kia priskirti ir III t. pami
nėtą lietuvių tautos išgamą 
Juozą Steponaitį. Įdėta ir 
jo nuotrauka. Tai tas pats 
Steponaitis, kuris 1919 m. 
gruodžio 9 d. Sibire, čere- 
muškino m. atvedęs raudo
nus partizanus, sukapojo 
kardais ten stovėjusio Vy
tauto Didžiojo bataliono 5 
karininkus lietuvius. Jų 
tarpe ir lietuvį karininką 
Stanislovą-Vy tautą Kasa- 
kaitį. To Vytauto broliai 
Jurgis ir Kazys ir sesuo Ma
rija ir dabar dar tebegyve
na Chicagoje.

V. Skr.

ANOTHER 1975 SPEC1AL — VISIT 
YOUR RELATIVES AND FRIENDS 
IN LITHUANIA — 8 — DAY TOUR 
LEAVES NEW YORK ON 18 SEP- 
TF.MBER WITH AN OVERNICHT 
STOP IN MOSCOW AND ALSO ONE 
NIGHT IN COPENHAGEN. PRICE OF 
TRIP 1S ONLY $735. THIS IN- 
CLUDE3 A1R-FARE, FIRST CLASS 
HOTELS, THREE MEALS DAILY, 
AND SIGHTSEEING FOR 1NFOR- 
MATION AND RESERVATIONS CON- 
TACT: SOPFIIE A. TRZECIAK. TEL. 
(215) JE 5-7605. sfiv

NETIKSLI 
INFORMACIJA

Š. m. birželio 24 d. Drauge 
rašinyje apie LB Krašto 
Valdybos veiklą (pasirašo 
j.g.) rašoma: ‘Iš Chicagos 
gauti dokumentai, pagal ku
riuos J. Vaičiūnas, K. Januš
ka ir A. Ūselis yra iškėlę kai 
kuriems Chicagos LB dar
buotojams bylą, reikalauda
mi 50,000 dolerių kompensa
cijos.’ Tai netikslu. Teisme 
byla atsirado į Marąuette 
Parko apylinkės reikalus įsi
kišus LB Krašto valdybai ir 
neteisėtai išrinktai LB Mar- 
quette Parko apylinkės val
dybai.

Atsiradus dviems valdy
boms Marąuette Parko apy
linkėje ir joms pretenduo
jant į Taupymo ir Skolinimo 
bendrovėje laikomus Mar
ąuette Parko apylinkės val
dybos pinigus, bendrovė teis 
me užvedė bylą išaiškinimui, 
kuri valdyba turi teisę į LB 
apylinkės pinigus.

Mano pavardė byloje ran
dasi tik dė to, kad buvau val
dybos nariu, kurio parašas 
buvo reikalingas išimti pini
gams iš Taupymo ir Skolini
mo bendrovės.

LB Marąuętte Parko apy
linkės valdyba savo teisė
tam reikalavimui į valdybos 
pinigus apsaugoti, pasisam
dė advokatą, kuris stengiasi, 
kad LB Marąuette Parko 
teisėta apylinkės valdyba 
pinigus atgautų.

Minėtame straipsnyje to
liau rašoma: ‘autoritetingi 
asmenys Chicagoje kreipėsi 
į juos prašydami bylas at
šaukti, bet skundėjai reika
lauja 2,000 dolerių, kuriuos 
jie esą išleidę advokatams.’ 

Tai netiesa. Pirmiausia 
neišleidau nei vieno cento ad
vokatams, todėl sau iš nieko 
pinigų nereikalauju. Joks įta 
kingas asmuo dėl bylų nu
traukimo į mane nesikreipė. 
Nebent tuo ‘įtakingu asme
niu’ yra laikomas, per M. Ja
kaitį gautas raštas, kurio pa
baigoje išspausdinta - JAV 
LK valdyba. Jokio asmeni
nio parašo, tvirtinančio raš
to tikrumą, nėra.

Sunku suprasti, kodėl 
Krašto valdybos praneši
muose reikalai liečią Mar
ąuette Parko apylinkę nuš
viečiami klaidingai. Esu įsiti 
kinęs, kad ne teismuose, bet 
savo tarpe išsiaiškinę, apta
rę, laikydamiesi savo įstatų, 
galime bendruomeninius rei
kalus tvarkyti. Bet geros va
lios reikia turėti abiems pu
sėms. Netiesos skleidimas ir 
šmeižtai neturi geros valios 
žymių.

Kostas Januška 
(buv. JAV LB Marąuette 
Parko apylinkės valdybos 
narys)

•••
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dienos Nr. 48, ketvirtame 
puslapyje grupinė nuotrau
ka, kurioje aš figūruoju, už
vardinta ‘Čiurlionio Galeri
jos parodos rengėjai ir direk 
toriai’, Dirvos skaitytojų bu
vo klaidingai interpretuota.

Malonėkite patikslinti: 
‘Nuotraukoje - Lietuvos 
Generalinė Konsule J. Dauž- 
vardienė Čiurlionio Gale
rijos parodos rengėjai ir di
rektoriai.’

Dėkoju už malonų dėmesį.

J. Daužvardienė 
Lietuvos Gen. Konsule

REFRIGERATION 
ENGINEER

Wit)} Ist Class Refrigeration license 
and high pressure boiler operatores 
license for full time position. Paid 
vacation, holidays, lite insurance, 
health & accident ins. and pension 
program. Apply at Shedd-Bartush 
Foods, 14401 Dexter Blvd.. Detroit, 
Mich. 313-868-5810.

An Equal Opportunity Emplfeyer 
__________________ ___(54-57)

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 
lauko 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.

KLAIDOS KUN. A. BIELSKIO 
BIOGRAFIJOJE

Š.m. Dirvos Nr.52 skaitau 
jautriai parašytą mirusio 
kun. Albino Bielskio biogra
fiją ir atsisveikinimą su juo 
Floridoje. Biografijoje pa
stebėjau eilę klaidų, kurias 
čia noriu patikslinti, nes kun 
A. Bielskio biografijos pag- 
grindinius metmenis turiu jo 
paties įkalbėtus magnetofo
no juostoje. Dirvoje rašoma 
kad kun. A.B. 1946 m. atvy
kęs į JAV kaip šio krašto pi
lietis, buvo paskirtas Maize- 
ville, Pa. parapijos vikaru, 
kur jis darbavosi ilgą laiką. 
Nežinau, ar Mazelville mažo
je parapijoje, įkurtoje dar ži
nomo knygnešio kun. A. Mi
luko, kada nors yra dirbęs ir 
vikaras, nes tai parapijai , 
pav. 1972 m. tepriklausė tik 
apie 100 šeimų. Kad kun. A. 
Bielskis, atvykęs į šį kraštą, 
per 25 rrf. dirbo pastoracinį 
darbą Pennsylvanijos lietu
vių angliakasių parapijose, 
tai tiesa. Bet jis dirbo ne 
Mazeville, bet New Philadel- 
phijoje, Shenandoah, kol 
apie 1965 m. buvo paskirtas 
Mazeville parapijos adminis
tratoriumi. Čia sudegus se
najai bažnyčiai, jis pastatė 
nuostabiai gražią ir dail. V.K 
Jonyno ne tik religiniu, bet 
ir tautiniu menu dekoruotą 
Šiluvos Dievo Motinos šven
tovę, kurios statybai išleido 
per 300,000 dol., aukas rink
damas visoje Amerikoje.

Pirmą kartą tą šventovę 
ir jos administratorių aplan
kėm 1972 m. gegužyje. Jis 
mus priėmė karališkai, su lie
tuvišku nuoširdumu ir vai
šingumu. Dviejų savaičių 
laikotarpyje jį lankėm dar 
kelis kartus. Pirmajame po
kalbyje, vėliau atspausdinta 
me Draugo kultūriniame 
priede, kun. Alb. Bielskis 
pareiškė jau turėjęs tris šir
dies atakas ir kad jam para
piją administruoti padeda 
Shenandoah liet. šv. Jurgio 
parapijos klebonas kun. J. 
Neverauskas. Tad iš kur 
Dirvos korespondentas iš
traukė tokius faktus: ‘Čia 
kun. A. Bielskis klebonavo Ii 
gi 1971 m., kai vyskupui 
spaudžiant privalėjo jo taip 
sunkiai pastatytą bažnyčią 
ir parapijos pastatus užleisti 
jaunesniam kunigui. Gali
mas dalykas, kad dėl šios pa
tirtos neteisybės jį kaip tik 
tuo metu ir ištiko pirmasis 
širdies smūgis ...’

Tiesa, mes turime teisę 
vietos vyskupą ir pakeikti. 
Bet neprivalome maišyti fak
tų. Kun. A. Bielskis iš 
administratoriaus pareigų 
buvo atleistas kažkada 1972 
metų rudenį. Atleistas po 

trijų jau turėtų širdies ata
kų. Žinoma, velionis tai per
gyveno. 1973 rugpiūtyje su 
a.a. kun. Bielskiu vėl pralei
dom nemažai valandų St. 
Clair ir kitose Pennsylvani-. 
jos vietovėse. Jis tada kaip 
tik ruošėsi keltis į Floridą. 
Paskutinis mūsų telefoninis 
pasikalbėjimas buvo praėju
siame gegužyje. Tikslūs jo 
biografijos ir apaštalavimo 
Pennsylvanijos lietuvių tar
pe faktai su pilnomis dato
mis ir vietovėmis įamžinta 
‘Pennsylvanijos Angliakasiu 
Lietuva’ veikale.

Nebūčiau atitaisinėjęs ko
respondento padarytų klai
dų, jei būtų rašoma apie 
šiaip eilinį kunigą. Bet a.a. 
kun. A. Bielskis buvo ne tik 
Kristaus, bet ir lietuvybės 
apaštalas. Todėl ir noriu, 
kad jo biografija būtų tiksli, 
nes jis pats jau kalbėti nebe
gali.

Vladas Ramojus

AUKSINIS
JUBILIEJUS...

(Atkelta iš 1 psl.) 

Rajono -- sk. Vytautas Vidu
giris, LB Apylinkės -pirm. 
Romas Nelsas.

Raštu gauta sveikinimai iš 
Lietuvos Generalinio Konsu
lo dr. Juliaus Bielskio, DLK 
Birutės Centrinio Sk. Chica
goje - pirm. Martos Babic- 
kienės, Lietuvos Dukterų 
LA Skyriaus - L. Vilimienės, 
LA skaučių Palangos Tunto, 
Amerikos Lietuvių Klubo 
Santa Monikoje, Gen. Stasio 
ir Elenos Raštikiu, gen. J. ir 
V. Černių.

Būtų labai sunku atkartoti 
sveikinusiųjų gražius linkėji 
mus. Tebūnie leista iš visų 
sveikinimų ir linkėjimų pada 
ryti vieną bendrą išvadą tin
kančią visiems geros valios 
lietuviams. Laisvame pašau 
lyje visų mūsų bendras tiks
las - tautinės gyvybės išlai
kymas. Būkime stiprūs ir iš
tvermingi, taurūs ir vieningi 
kad galėtume perduoti jau
najai kartai lietuvišką dva
sią ir ryžtą kovoti už tiesą ir 
laisvę.

Iškilmingai praėjusi 50- 
mečio šventė buvo baigta 
Lietuvos himnu. (ad)

UPHOLSTERY 
TUFTER

To replace our man who has retired 
happily after 25 years. Muit be 
familiar wilh all types upholstery. 
Excellent wages and (ringe benefits. 
See Mr. Duncan or Frank at Famous 
Upholstering. 2300 E. Jefferson 313- 
259-2000.___________________ (54-56)
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Šolženicino misija
Gali sakyti, kad Solženici- 

ną į Ameriką atsiuntė pats 
Dievas. Tiesa, tas VIENAS 
ŽMOGUS nepakeis JAV poli 
tikos. Lygiai kaip jos negalė
jo pakeisti ir milijonai pabė
gėlių. Šiaip ar taip, JAV ir 
Sovietija turi bendrų intere
sų, kurie reikalauja nesiekti 
konfrontacijos, bet tam tik
ro sambūvio. 0 tam dar 
niekas nepasiūlė priimtinos 
alternatyvos. Siekiant ta
čiau koegzistencijos, visados 
susiduriama su persistengi
mo pavojumi. Ypačišameri 
kiečių pusės. Jei kuriam po
litikui reikalingi laurai užsie
nio politikoje, jis visados su
randa būdą kaip ‘pagerinti’ 
koegzistenciją -- paprastai 
su naujom nuolaidom anai 
pusei. Kas, pavyzdžiui, gali 
atsisakyti nuo prekybinių 
galimybių su Maskva, nors 
ir kreditan, jei tos galimy
bės reiškia darbą Amerikos 
darbininkams ir uždarbį jos 
įmonėms?

Šolženicino nuopelnas glū
di tame, kad jis privertė 
bent galvojančius amerikie
čius dar kartą sustoti prie 
tos istorijos raidos ir ją 
padiskutuoti. Čia jį lydėjo 
tikra laimė. Turima galvoje 
Valstybės Sekretoriaus Kis 
singerio, o kartu ir paties 
prezidento Fordo elgesį. 
Galima suprasti, kad jiems 
šiuo laiku nesinorėjo dar dau 
giau išpopuliarinti Solženici- 
no. Po Vietnamo JAV yra 
reikalingos tam tikro ramy
bės laikotarpio. Bet dėl to 
nepriimti Šolženicino, geres
nės Rusijos simbolio, buvo 
prieštaravimas visoms ge
roms Amerikos tradicijoms. 
Vėlesnis Kissingerio pasitei
sinimas, kad Solženicinas 
kursto karą, dar daugiau 
padėjo pastarajam, nes jis 
niekur nereikalavo karo, bet 
tik prašė amerikiečių, kad 
tie nepadėtų sovietams savo 
mašinom galutinai užkasti 
laisvės Sovietijoje. Jei 
komunistai daugiau turėtų 
rūpintis savo piliečių iš- 
maitinimu, jie mažiau galėtų 
skirti lėšų apsiginklavimui!

Šolženicino stiprybė yra 
ne materialiniai apskaičiavi
mai, bet moralės grąžinimas 
į savo vietą. Vakarų libera
lai yra linkę tikėti, kad komu 
nistai yra apystovų rezulta
tas ir už tat jų veiksmai yra 

Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis dėkoja Aleksandrui 
Solženicinui už jo gerą žodj užtariant Lietuvą ir lietuvius.

C. Binkins nuotrauka

jomis paaiškintini. Solženici 
nas priešinasi tai pažiūrai. 
Jam ‘gėris’ yra gėris ir 
‘blogis’ yra blogis, nepaisant 
visų apystovų.

‘...čia stovi Aleksandras 
Solženicinas, tiesiai atvykęs 
iš Gulago sąlyno apystovų ir 
...kelia savo balsą už moralę’ 
rašė materialistinis The 
Wall Street Journal, pridur- 
damas:‘Yra žmonių, kurie ne 
patogiai jaučiasi dėl jo (Sol- 
ženicino) egzistencijos. Ne 
tiek dėl to, kad jis priešta
rauja jų pažiūrai į Sovietų 
Sąjungą, bet dar daugiau to
dėl, kad jis verčia abejoti jų 
nuomone apie žmogų ben
drai ’

• ••
Privertimas pagalvoti yra 

didelis Šolženicino nuopel
nas. Kiek Amerikos žurna
listų dėl jo dar sykį grįžo 
prie JAV-Sovietijos santy
kių temos! Gali sakyti, kad 
rankų paspaudimo erdvėse 
triumfas tik dėl jo nebuvo 
taip didelis, kaip galima bu
vo tikėtis. Vienas iš žiūrovų 
Chicago Tribūne Washingto- 
no koresp. Jim Sąuires tik 
dėka jo įžiūrėjo prieštaravi
mą:

‘Pasidalinti erdvės paslap
timis yra detentes politinė 
būtinybė. Lygiai kaip ir par
davimas javų, kvepalų, ir vis 
kas, kas atneša pelno Ameri
kos bizniui.

Solženicinas, priespaudos 
kentėjimo simbolis, sako 
kad viskas tai padeda ru
sams, kurie nori mus palai
doti.

Bet Fordas ir Kissingeris 
sako, neklausykite Solženici- 
no. Vietoj to, žiūrėkite į 
susitikimą erdvėse ir kvepa
lų biznį. Vardan draugystės

Schlesingeris sako, kad 
mes turime nutaikinti atomi
nes bombas į Rusiją. Fordas 
ir Kissingeris sutinka. Drau
gai yra pavojingi.’

Kaip sakytų rusai: be pus
butelio nesuprasi. •

• (vm)

MACHINE OPERATOR
Immediate opening to operate Resin- 
Solvent application equipment. Prefer 
high school graduate, over age 30, 
with production experience. Liberal 
benefits, cafeteria and free parking.

RICHMAN BROS.
1600 East 55th Street 

Cleveland, Ohio
216-431-0200, etx. 252 

Equal Opportunity Employer M/E 
------------------------------- (54-56)

Šaulių kultūrinė savaitė Wasagoje
ANTANAS GRINIUS

Baltais beržais, drebulė
mis ir kitais Lietuvos miš
kus primenančiais medžiais 
apaugusioje Wasagos sto
vyklavietėje, Toronto Tė
vų Pranciškonų valdomoje, 
šauliai liepos 3-6 d. turėjo 
surengę Kultūrinę Stovyk
lą. Pradėta ketvirtadienį, 
liepos 3 d. dr. Kazio Pautie- 
niaus paskaita ”Per didelis 
gyventojų prieauglis ir 
maisto problema”, po ku
rios sekė susipažinimo va
karienė ir šokiai.

Iškilmingas Kultūrinės 
Stovyklos atidarymas įvy
ko liepos 4 d. 7:30 vėliavų 
pakėlimu. Atvykstančią į 
vėliavų pakėlimų ceremoni
ją šaulių vadovybę su ra
portu sutiko stovyklos ko
mendantas Ignas Petraus
kas. Atidarymo proga žodį 
tarė: LšST pirmininkas 
Vincas Tamošiūnas, stovyk
los vadovas ir Vlado Pūtvio 
šaulių kuopos pirmininkas 
Stasys Jokūbaitis ir LšST 
Kultūros vadovas ir Žalgi
rio šaulių kuopos pirminin
kas Alfonsas Mikulskis. 
Giedant Lietuvos Himną 
vėliavas į aukštį kėlė: Ona 
Mikulskienė — Amerikos, 
Vincas Tamošiūnas — Lie
tuvos ir Stasys Jokūbaitis 
— Kanados. Vėliavų pakė
lime dalyvavo uniformuoti 
šauliai su devyniomis kuo
pų vėliavomis ir svečiai.

Po pusryčių Jadvyga Bud
rienė skaitė paskaitą: "Iš 
ko ir kaip išsivystė L. šau
lių sąjunga ir kaip joje at
sirado moterys”.

Vakare turėjome laužą. 
Laužo didikaciją atliko lau- 
žavedys muz. Alf. Mikuls
kis ir programai pravesti 
pakvietė D. Orantaitę, o 
ši talkininkauti pasikvietė 
Rinkūnaitę. Dideliais deg
tukais laužą uždegė: Vikto
ras Baranauskas, Lilija 
Kontautaitė ir Antanas šu- 
kaitis. Programa pradėta 
daina "Lietuva brangi ma
no tėvynė”, vadovaujant 
muz. A. Mikulskiui. Toliau 
vyko kiti pasirodymai: So
lo, duetas, bendros dainos, 
šokiai, pasakos ir įvairūs 
kiti žaidimai.

Laužo programos aktorių 
neminėsiu. Jų buvo daug. 
Tik tiek galiu pasakyti, kad 
labiausiai visus žavėjo sa
vo gražiu balsu jauna 12 
metų Natalija Slivinskaitė 
padainavosi: ”0, ramunėle” 
ir "Lauksiu aš tavęs”. Lau
žo dalyviai ilgai, ilgai plo
jo .. . Tačiau jaunoji dai
nininkė daugiau nepasirodė 
ir nedainavo. Programai 
pasibaigus visi buvome pa
vaišinti L. K. Mindaugo 
kuopos šaulių iš Montrealio 
atvežtu statinėje vynu.

Liepos 5 d. Jūrų šaulių 
Klaipėda pirmininkas Karo
lis Milkovaitis skaitė pa
skaitą: "šaulys išeivijoje”. 
Paskaita buvo gerai paruoš
ta ir visiems patiko. Onta
rio apylinkės ir jo gražūs 
vaizdai p. Šimkaus buvo pa
rodyti filme. Petras Mise
vičius turėjo įrengęs spau
dos kioską ir daug norinčių 
aprūpino lietuviška spauda 
ar išdirbiniais. Vakare tu
rėjome banketą ir jame da
lyvavo 160 žmonių. Tiek ir 
vietų salėje buvo. Progra
mą atliko Vlado Pūtvio šau
lių kuopos dramos teatras 
"Aitvaras”. Danguolė ir 
Erikas Rotkiai dviejuose 
pasirodymuose padainavo: 
"Mėlynos akys”, "Plaukia 
sau laivelis”, "Pilki kele
liai" ir "Rožė”. Valančiaus 

ir Čiurlionio sukakčių pro
ga sukurtą eilėraštį, dekla
mavo Antanas Sutkaitis. 
Jaunuoliai Petrauskas ir 
Vaičiūnas atliko muz. Dols- 
kio dainos, leisk man. leisk 
man . . . įdainuotus žodžius 
veiksmu ir žiūrovams sukė
lė daug juoko.

Teatro aktoriai: Stepas 
Ramanauskas, Lilė Nekro
šienė, Regina Giniolienė, 
Vyčė Balčiūnaitė ir Danutė 
Jokūbaitytė, vad. rež. Al
donai Dargytei Biszkiewych 
atliko ištrauką iš vaidini
mo "Generacijos Medis”. 
Šokiams grojo Jonas Ado
maitis iš Toronto akordeo
nu.

Stovyklavietėje praves
tuose šaudymo varžybose 
laimėjb: 1 vietą išmušęs 
176 taškus G. Daugėla, II 
vieta — 159 A. Grabaus
kas ir III — 157 V. Stoškus. 
Moterų I vietą (170) B. 
Martišienė ir jaunuolių I 
vietą (106) V. Bazikas.

Sekmadienį, liepos 6 d. L. 
K. Mindaugo šaulių kuopos 
pirmininkas šiaučiulis skai
tė paskaitą "Mūsų pačių at
pažinimo nuodėmės”.

11:00 kun. dr. Jonas Bo
revičius atlaikė iškilmingas 
mišias ir pasakė turiningą 
šauliams skirtą pamokslą. 
Mišių skaitymus atliko Vin
cas Tamošiūnas ir vėliau su 
Ona Mikulskienė ir auką at
nešė. Mišiose dalyvavo uni
formuoti šauliai ir svečiai. 
Mišioms pasibaigus buvo 
atliktos vėliavų nuleidimo 
ceramonijos. šį kartą gie
dant Lietuvos Himną vė
liavas nulfeido: LŠST Gar
bės Teismo p-kas Marijonas 
Šnapštys, Juozapavičiaus 
šaulių kuopos pirmininkas 
dr. Kazys Pautienis ir Žal
girio kuopos pirmininkas 
Alfonsas Mikulskis. Nuleis
tos vėliavos perduotos sto
vyklos vadovybei. Vėliavų 
pakėlimo ir nuleidimo tar
nybą sudarė: Komendantas 
Ignas Petrauskas ir sargy
biniai: A. Grabauskas, V. 
Rinkevičius, V. Pečiulis, P. 
Baronas, B. Savičkas ir A. 
Artičkonis. Jei iš jų kuris 
dalyvauti negalėdavo, jo 
vieta užimdavo kitas.

Pietų metu V. Tamošiū

Jus sunkiai dirbate 
jūsų sutaupoms. 

Mes dirbame sunkiai, 
kad jas apsaugotumem.
Tokiame neužtikrintame kaip šiame laikotarpy, jūs tikrai norite 

žinoti, kad jūsų santaupos yra saugios. Cleveland Trust banke jūsų pi
nigai yra taip saugūs, kaip niekur kitur, nes Cleveland Trust yra vie
nas iš didžiausių ir labiausiai apsaugoto bankų krašte.

Jūsų pinigai yra pilnai apdrausti Federal Deposit Insurance Cor- 
poration iki $40,000. Per kombinaciją keletą skirtingų planų, tačiau, vy
ras ir žmona gali pakelti apdrauda iki $200,000. Pavyzdžiui, kiekvienas 
gali turėti individualią taupymo sąskaitą, kas duoda jums $80,000 ap- 
draudą ir bendra sąskaita duoda papildomai $40,000 apdraudą. Ir kiek
vienas gali paimti Payable-On-Death Account, kas duoda viso apdrau
dą iki $200,000.

Tad kodėl neatidaryti taupymo sąskaitą jūsų kaimyniniame Cleve
land Trust skyriuje ? Mes siūlome reguliarias taupymo knygutes sU ne
mokamais čekiais ir padieniais procentais, kada jūs laikote balanse 
$500 ir daugiau. Mes taip pat turime kitus padienio procento taupymo 
planus, kaip pajamų ir investavimo knygutes ir investavimo pažymė
jimus.

cr CLEVELAND TRUST
Member FDIC

nas ir šaudymo vadovas B. 
Savickas įteikė šaudymo 
varžybose laimėjusiems do
vanas, o stovyklos vyr. va
dovas St. Jokūbaitis prista
tė šios stovyklos vadovybę: 
Stovyklos garbės pirminin
kė Elena Jučiūtė, vyr. sto
vyklos vadovas Stasys Jo
kūbaitis, komendantas Ig
nas Petrauskas, pad. A. šu- 
kaitis ir P. Gulbinskas, sar
gybos viršininkas A. šėti- 
kas, pad. M. Juodis ir K. 
Naudžius. Vyr. šeimininkė 
St. Petkevičienė, pad.-talk.
M. Jokūbaitienė, A. Stoč- 
kienė, T. Benotienė ir P. 
Juodienė. Tiekimo vadovas 
ir registracija St. Dargis, 
pad. R. Daugėlienė ir V. 
Bačėnas. Stovyklos ūkve
dys — Balys Savickas, pad. 
A. Artičkonis ir V. Rukšys. 
Vyr. Laužovedys — muz. 
Alf. Mikulskis, stovyklos 
gydytojas dr. K. Pautienius 
ir kapeleonas kun. dr. Jo
nas Borevičius S.J.

Stovykla gerai pasisekė 
ir turėjo 152 registruotus 
narius, kurių tarpe 17 kuo
pų pirmininkų. Bostone įsi
kūrusią šaulių jaunimo kuo
pą atstovavo trys jaunuo
liai: Jonas Stundžia, Lilija 
Kontautaitė ir Danutė 
Grauslytė.

Stovyklavimo laikotarpy
je aplankytos įdomesnios 
vietos: Sainte Marie pilis, 
muziejus ir kankinių baž
nyčia, šalia kurios stovi 
Kanados lietuvių pastaty
tas lietuviškas kryžius, Wa- 
sagos muziejus ir elektroni
kos teatras. Taip pat zoolo
gijos ir botanikos parkas.

Nepamiršta aplankyti ir II 
Gerojo Ganytojo stovykla ir 
prie jos esantis lietuviškas 
restoranas, kuriame savi
ninkės M. Liegienės buvo
me aprūpinti lietuviškų val
gių pietumis. Tenka pasa
kyti, kad M. Liegienės res
toranas yra kaip koks mu
ziejus: Sienose kabo Vytis, 
lietuviški žemėlapiai, Čiur
lionio ir įvairūs kiti gražūs 
Lietuvą priminantys pa
veikslai, rankdarbiai, droži
niai ir audinyje įausti Lie
tuvos Himno žodžiai.

Stovykloje LŠST c. v. tu
rėjo posėdį ir sąjungos pir
mininkas V. Tamošiūnas su 
kuopų vadais pasitarimą.

PROFESSIONAL HELP 
NEEDED

DIRECTOR OF NURSING 
BS Degree of Master preferred & 
neversi years of experience with a 
Psychiatric & Clinical General Hos
pital background.
REGISTERED PHARMACISTS 
Opening available for relired Phąr. 
niacists on a full or part time busit: 

REGISTERED PHYSICAL 
THERAPISTS 

ADA DIETITIAN 
REGISTERED SOCIAL 

WORKER ASCW 
LICENSED PHYSICIANS & 

PSYCHIATRISTS
also

3-11 — 11-7 shifts. Registered nur
ses. LPN's and Psychiatric aidės 
(trained to give medicine).
Ąctivity therapist for recreatlon 
trained purposes. For 1-9 o’clock 
shift.
For mental health facility in North- 
eastern Ohio. These are excel1ent op- 
portunities for mnle & females poses- 
sing an Ohio license.
Salaries are Highley competitive. 

■’lus Excellent fringe benefits.
Apply to Superintendent

MASSILLON STATĖ 
HOSPITAL 

3000 ERIE ST.. SOUTH 
MASSILLON. OHIO 44646

(216) 833-3135 (47.n)

JOURNEYMEN
or 

IST CLASS SKILLED
TOOL MAKER 

MACHINE TOOL ASSEMBLER 
HORIZONTAL BORING MILL

Mušt have at least 3 years direct 
experience with precision seraping. 

fitting, and assembly.
Steady work & fringe benefits 

CANTON TOOL & MANUFACTURING 
315 Pekin Drive 

East Canton, Ohio 
2I6.m-.25. (54.56)
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DĖL LB GARBĖS TEISMO SPRENDIMO
(Darbininkas, 1975 m. birželio 20, Nr.25)

LB Garbės Teismas 1975 
metų gegužės 31 d. motyvuo 
tame sprendime išreiškia 
papeikimą visai eilei asmenų 
už paskelbimą per spaudą 
lietuvių visuomenei, kad jie 
esą LB Vidurio Vakarų 
apygardos išrinktais parei
gūnais.

Garbės Teismo motyvuo
se pasiremta Marųuette Par 
ko Byloj Garbės Teismo 
1974 m. rugsėjo 19 d. spren
dimu, kuris pripažinot ’kad 
pusė naujai išrinktos apylin
kės valdybos yra teisėta, o 
tuo pačiu buvo pripažinta, 
kad Marųuette Parko 38 as
menų delegacija turėjo būti 
sudaryta po pusę iš kiekvie
nos besiginčijančios šalies.

Mano nuomone, atstovų 
skaičius nepriklauso nuo 
valdybos narių skaičiaus, to
dėl juos padalinti pusiau, 
kiekvienai besiginčijančiai 
šaliai, yra netikslu ir neati
tinka įstatų reikalavimams. 
Atstovus renka susirinki
mas, bet neskirsto valdyba, 
todėl niekas nežino, kurios 
šalies atstovų buvo daugiau. 

Šiame atsitikime Garbės 
Teismas pasisavo susirinki
mo valią ir atstovus paskirs
tė savo nuožiūra. Jei Mar
ųuette Parko valdybos tik 
pusę pripažino teisėtai iš
rinkta, tai turėjo tuos rinki
mus visai panaikinti ir skelb
ti naujus, bet reikalą dar 
labiau nekomplikuoti ir pri
vesti prie visiško apylinkės 
suskaldymo.

Motyvas, kad atmetus pu
sę (19) atstovų, balsavimo 
rezultatai nebūtų pasikeitę, 
neišlaiko kritikos. Jei dalis 
neteisėtų atstovų dalyvavo 
balsavimuose, tai tie sprendi 
mai yra neteisėti ir niekiniai 
Iš 98 atstovų, dalyvavusių 
apygardos suvažiavime. 38 
asmenys sudarė tik Marųuet- sprendimą, bet leidau pasigu 
te Parko, kas sudaro dau
giau 38°/o visų dalyvių. Ši 
masė savo agitacija ir vienin 
gu rėmimu pasiūlymų, turė
jo įtakos visam suvažiavimui 
ko nebūtų buvę, jei būtų 
dalyvavę tik pusė to skai
čiaus (dalyviai gerai prisime

daryti pilnu 
ne daliniu.
Teisme tėra 
Įstatai sako,

na triukšmingus baubimus 
ir švilpimus).

Taigi, LB Vidurio Vakarų 
apygardos suvažiavime, įvy
kusiame 1974.IV.21 d. Jauni
mo Centre, visi nutarimai, 
įskaitant ir valdybos rinki
mus, yra neteisėti ir nieki
niai. Šiandieninė apygardos 
valdyba tebėra to susirinki
mo išrinkta ir kaipo tokia 
yra neteisėta.

Reikia padaryti tinkamas 
išvadas ir grįžti prie įstatų 
reikalavimų ir jų vykdymo.

Tolimesnis šių visų reika
lų aiškinimas ir vėlimas, tik. 
dar labiau erzina visuomenę 
ir reikalo netaiso, bet skili
mo plyšį gilina.

Garbės Teismas sprendi
mus turėtų 
sąstatu, bet 
(Argi Garbės 
tik 3 nariai?
kad G.Teismą sudaro 6 
nariai - #51). Tokie sprendi
mai darytini pilno Teismo 
sąstato, bet ne pusės jo na
rių.

Ir šiuo atveju pasitvirtina 
ankstesni mano samprotavi
mai, kad naujieji įstatai yr 
negyvenimiški ir tik skaldo 
bendruomenę. Jei Garbės 
Teismo nariai nepajėgia susi 
rinkti posėdžiams, tai reikia 
mažinti teisėjų skaičių, ir 
juos rinkti iš vienos vietovės. 
Tik pusės narių dalyvavimas 
posėdžiuose, kelia abejones 
dėl sprendimų teisėtumo.

Kyla klausimas, kodėl tokį 
skundą padavė vienas LB na
rys, o nesiskundė pati V. 
Vakarų apygardos valdyba? 
Jei pati apyg. valdyba nesis
kundė, tad ar reikėjo G. Teis
mui vieno asmens skundą 
svarstyti ir daryti tokius ne
pamatuotus sprendimus?

Pastaba I. Ši laišką parašiau 
tuojau pat, tik perskaitęs

lėti ir laukiau kitų atsiliepi
mų. Nenorėjau tokį jautrų 
klausimą pajudinti ir sukelti 
vienokią ar kitokią reakciją. 
Bet laikas bėgo, o kiti tylėjo, 
tad teko pačiam ieškoti 
pasiaiškinimo. Lygiai man 
nesuprantamas kitų laikraš-

čių redaktorių šio sprendimo 
nepaskelbimas, nors jau pra
ėjo visos trys savaitės nuo 
pasirodymo Darbininko sa
vaitraštyje. Manau, kad G. 
Teismas savo sprendimą 
pasiuntė ir kitoms lietuviškų 
laikraščių redakcijoms.

Pastaba II. Malonu, kad J. 
Kojelis kritiškai atsiliepė į 
mano straipsnį Dirvoje, dėl 
LB naujųjų įstatų. Kiekvie
nas turime savo nuomonę Ir 
tam tikrais klausimais gali
me padaryti skirtingas išva
das.
1. Mūsų nuomonė išsiskiria 
dėl apyl.pirmininkų dalyvavi 
mo LB Taryboje. Jau dabar 
yra negerai, kai greta rinktų 
Tarybos narių yra įjungti 
apygardų pirmininkai ir ne
rinkti visi Krašto valdybos 
nariai. Įjungus apylinkių pir. 
mininkus, ar verta išviso 
rinkti Tarybos narius, nes 
jie sudarytų mažumą. Gal 
tada Tarybą sudaryti iš apy
linkių ir apygardų pirminin
kų, kurie susirinkę išrinktų 
ir krašto valdybą. Tokiu bū
du būtų padarytas vienodas 
Tarybos sudarymas. Dabar 
dalis Tarybos narių yra rink
ti, o kita dalis įeina automa
tiškai. Jau anksčiau rašiau, 
kad išrinkus Krašto valdy
bos pirmininką, jis vienas 
įveda dar 10 naujų Tarybos 
narių. Ar tai tikslu? Iš viso, 
ar galima sujungti vykd. val
džią su įstatymų leidžiamąja

Paskutinioji Tarybos sesi 
ja, Clevelande, parodė per 
menką susidomėjimą LB 
veikla: iš 60 narių posėdžiuo
se dalyvavo tik 40, atseit du 
trečdaliai.

Sudarius Tarybą iš dides
nio skaičiaus narių, dalyvių 
procentas dar labiau mažės. 
Tad ar verta plėsti Tarybos 
narių skaičių, įjungiant ir 
apylinkių pirmininkus ?
2. Garbės Teismo narių skai 
čius turėtų būti nelyginis, 
kad būtų galima padaryti

sprendimus, nes esant lygi
niam skaičiui, balsams pasi
dalinus pusiau, nepasiekia
mas sprendimas. Garbės 
Teismo nariai rinktini iš 
vienos vietovės, kaip ir Kraš 
to valdyba, kad greičiau gale 
tų susirinkti į pasėdžius ir 
dalyvauti sprendimuose.

3. Šie įstatai tikrai neatitin
ka lietuvių gyvenimui ir su
kelia kivirčus. Įstatai turėtų 
būti peržiūrėti, pritaikyti gy 
venimui (lietuvių kalba ištai
syta). Jei įstatai numato tai
sykles, tai jos turi būti 
atspausdintos gale įstatų, 
kad viskas būtų vienoje vie
toje, bet ne atskiruose popie • 
riukuose. Dabar, gautas tai
sykles valdybų sekretoriai 
įsega į bylą ir užmiršta, o kai 
reikia pasinaudoti, sunkiai 
suranda. Atėję nauji žmo
nės išviso apie jas nieko 
nežino.

A. Juodvalkis
E. Chicago, Ind.

FOREMAN 
NIGHT SHIFT

For approxin>atiy 25 man shift. 5 day 
55 lo 58 hour week. Mušt have good 
working background. Tapė turning in 
O.D.-l-D. grinding, also some expe- 
nence in gear cutting and gear 
grinding desired būt not necessary. 
Excellent pay and fringes. including 
Blue Cross and Deniai plan. Out- 
standing opportunity with rapidly ex- 
panding company. Mušt have clom- 
plėtė resume prepared prior to ap- 
pointment. Contact M. V. Anderson, 
313-773-0450.

CLIPPER INDUSTRIES 
INC.

29200 CALAHAN 
ROSEV1LLE. MICH. ...(54-60)

OPENINGS IN A MEAT 
PACKING PLANT 

PORK OPERATION 
MEAT PACKING

SUPERVISOR
Currently seekjng 2 well qualified 
individuals to fili openings in a pork 
killing and a pork rendering (edible 
and inedible) operation.

PROVISION MAN
ALL AROUND QUALIFIED 

MAINTENANCE MEN
Individuals applying for pusitions 
mušt be experienced and capable for 
handling all phases of their re- 
spective area. We ofer good fringe 
benefits. top wages and opportunity 
for advancemenl. Write or call Su- 
perintendent's office.

(712) 263-5002
FARMLAND FOOD INC.

Box 403
Denison, Iowa 51442 
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EKSKURSIJOS Į LIETUVA 
1975 METAIS

NAUDOKITĖS PAPIGINTOMIS 
KAINOMIS RUDENJ!

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 I 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 government approval.

TINKAMIAUSIOS DOVANOS 
VASAROS IR RUDENS SEZONUI

Gėlėta nepermatomo nailono medžiaga 
suknelėms, 1 jardas (Suknelei reikia 
2i/a jardo) ....................  $ 5.00

Crimplene medžiaga: lygi, su ornamentais 
arba gėlėta. Tinka moteriškiems paltams, 
eilutėms, suknelėms. 1 jardas.........................$ 6.50 •

Labai gera vilnonė angliška vyriškai 
eilutei medžiaga.................................

Nailoninės arba šilkinės skarelės.
Viena kainuoja .....................................

Geriausios rūšies nailoninės moteriškos
kojinės. 1 pora .....................................

Komplektas moteriškų nailoninių
apatinių rūbų ...................................................... $10.00

Vyriški išeiginiai nailono marškiniai ............ $10.00
Kojinės — kelnaitės (Tights). 1 pora ............ $ 3.50
Crimplene medžiaga su blizgučiais. 1 jardas ....$ 7.50 
Dirbtinio minko rudas kailis. 1 jardas ............ $17.50

Šitos kainos yra su įskaičiuotu Sovietiniu 
muitu, reikia dadėti tik persiuntimo išlaidas $17.00

SPECIALUS SIUNTINYS. (1 — 1975).
8 jardai crimplene medžiagos, 5 jardai ne
permatomo nailono medžiagos, 1 bliuskutė, 
1 vyr. išeiginiai marškiniai, 2 nailoninės ska
relės, 3 p. nailoninių moteriškų arba vyriškų 
kojinių, viskas su muitu ir visomis persiunti
mo išlaidomis kainuoja ......................................$125.00

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, 
.dviračių, televizijos aparatų ir kt. Persiunčiame pi
nigus dėl tokių prekių, kurias iš čia negalima pa
siųsti.

Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo nau
dojimui ”01impia” rašomąsias mašinėles su lietuviš
ku šriftu.

Sudarome testamentus, administruojame nuosa
vybes, persiunčiame palikimus prekėmis arba pini
gais j Lietuvą arba kitas šalis.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England. 
Tel. 01-739 8734 arba 01-460 2592.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas. 
Reikalaukite mūsų kainoraščių, nurodykite savo pa
geidavimus.

$45.00

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Už CERTIFIKATUS MOKAME:
7 J/4% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7>/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 

---- 30 mėn. su $1,000, minimum.
6>/į% — 1 metų su $1,000, minimum.

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

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

aini 
ttiony 

avings
1447 So.’ 49th Court • Cicero, Illinois 60650 

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

Juokas Gribauskas, vedėjas

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 4^ 
pas vienintelį 
lietuvį kailininku 
Chicagoje

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

.. B 
V?-*. 4 <:'■ \.

185 North Wabash Avenue 2nd Floor
Chicago, III. 60601

MEN — WOMEN
HIGH SCHOOL GRADUATES

WANTED
For These Important Jobs:
Administrative Personnel 
Mechanics
Welders
Machinists
Gun Smiths
Auto Parts Men
Canvas Repairmen 
Wrecker Operators
Optical Repairmen 
Crane Operators
Printers

Partime Military Service
Intelligence Analysts 

Interpreters 
Foreign Language Specialists 

Computer Repairmen 
Photo Laboratory Specialists 

Radio Teletype Operators 
Communications Specialists 

Instructors 
Eųuipment Operators 

Counter Intelligence Specialists 
Medical Technician

You don’t need experience. If you ųualify we’ll guarantee you 
training in the job you choose. And tve’ll pay you \vhile you 
learri! Make your part time job a part time career.

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

Harvard and Richmond Rds. 
Warrensville Hts., Ohio 44122 

216-464-1650

OPPORTUNITIES
Schlegel U.S.A.R. Center 

11410 Broaduay Avė.
Garfield Hts., Ohio 44125 

216-271-3600

MOTE U.S.A.R. CENTER
5301 Hauseman Rd.
Parma, Ohio 44130

216-886-2880 (53-54)
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o
LIETUVIU KULTŪROS 
METRAŠTININKAS IR JO

Balys Gražulis

Bronio Railos trečiosios Paguodos proga

METRAŠTININKAS

Su Broniu Raila susipaži
nau 1934 m. Atlikau tada ka 
rinę prievolę 3-me artilerijos 
pulke, Šančiuose. Gi mano 
draugas Vaitiekus Korkutis, 
varėniškis, 2-me pėstininkų 
pulke, kaimynystėje, vos už 
poros blokų.

Vieną sekmadienį maunu 
draugo aplankyti. Leidimo 
išeiti neturėjau, tad per tvo
ras, per technikos dalinių 
rajoną ir jau pas jį. Sėdime 
ant lovos, guodžiamės 'naujo
ko' dalia -- kaip čia, kaip ten? 
Staiga jis sako:

- Ar žinai, kad Bronys Rai
la mano kuopoje tarnauja?

Apie Railą buvau kažką 
girdėjęs. Gal jo kokį straips
nį skaičiau, ar eilėraštį.

- Žinai, tai žinomas rašyto
jas. Ana ten jo lova, matai?

Mane pradėjo pavydas ku
tenti. Va, Vaitiekus pažįsta
mas su rašytoju, kartu rajo
ne koją plaka, prie vieno sta
lo sėdi. O aš dar nei vieno ne 
su matęs net nežinomo.

- Bet jis, matai, savaitga
liais nesėdi už geležinių var
tų, kaip kiti naujokėliai. Ir 
šiandien į miestą išdūmė. 
Matai, jis mūs pulko maršą 
parašė, tai kągi! Užtai vadai 
su juo kaip su lygiu.

Klausau ir apmaudas ima, 
kad taip nepasisekė. Ir pra
silenk tu man! Tai ką, nors 
pro rašytojo lovą praeinū.

Nuo to laiko jaučiausi lyg 
būčiau su Broniu Raila susi
pažinęs. Juk mano draugas, 
taip sakant, su juo iš vieno 
katilo putrą srebia. O čia 
dar tas pulko maršas dažnai 
ausyse skamba, Railos žo
džiai tiesiog į širdį sminga:

Vyrai, jauni ir drąsūs, 
pajėgas sukaupę 

Tvirčiau sumuškim koja ir 
žvilgsnius pirmyn. 

Iš mūs darbų Tėvynė laukia, 
Tad drąsiai ženkime mes 

ateitin.

Mes Algirdo vaikai 
Tvirtu žingsniu 
Į naują ateitį garbės keliu, 
Papuošim žygį savo narsumu. 
Mes Algirdo vaikai 
Su ta daina
Širdis uždegsime karšta 

liepsna, 
Gyvuok, gyvuok laisvoji 

Lietuva.
Rytoj mūs laukia 

sprendžiama kovai

Šiaip jau mes, artileris
tai, iš pėstininkų šaipydavo
mės (Vargšeli, pėstininkėli, 
tau gi už aulų lyja), o tą 
algirdiečių maršą mėgau. 
Juk buvo gražiausias iš gir
dėtų ir dar mano pažįstamo 
sukurtas; Kad mėgau, rodo 
tai, kad svetimo pulko mar
šą išmokau ir dar dabar dalį 
jo atsimenu. Čia surašiau jo 
pirmą posmą iš atminties. 
Tikriausiai, čia koks žodis ne 
toks, eilutės kitaip sudėtos, 
ženklai ... Nesistebėkit, jei 
supainiojau. Juk jau ketu
riasdešimt vieneri metai 
praėjo!

Po tos ‘pažinties tik po 
dvylikos metų su Broniu 
akis į akį susidūriau. Akimir 
kai susitikome 1946 m. Tue- 
bingene, Vokietijoje, kai jis, 
atvykęs iš Paryžiaus, kalbė
jo Šviesos susirinkime. Ta
da jis man ranką spustelėjo, 

o gal net ir kokį žodį ištarė. 
Tačiau pažintis jau tikrai už
simezgė nenutrūkstamai. 
Tiesa, praėjo vos ne ketvir-' 
tis amžiaus, iki ir vėl susiti
kome. Bet argi jau taip būti
na tas akivaizdumas, kad su 
žmogum bendrautum. Juk 
yra paštas, o susitinki ir laik 
raščio puslapiuose. Bronys 
gi mano vieną knygą šiltai 
parecenzavo ir savo ‘Paguo
dose’ pora progų mane prisi
minė.

O aš Bronio darbais, nuo 
anos tolimos ir atmintinos 
dienos, išskirtinai domėjausi 
Kiekvieną užtiktą straipsnį 
perskaitydavau atidžiai ir su 
dideliu pasitenkinimu. Jo po 
lemikas sekiau su neslepia
ma simpatija. Gi kai jos išė
jo atskiromis knygomis ~ 
‘Tamsiausia prieš aušrą’ 
1960 m., ‘Iš paskendusio pa
saulio’ 1962 m. z dar kartą į 
jas pasinėriau. O kai 
pradėjo eiti knygomis jo Aki 
mirksnių Kronikos, visas, 
pradedant Laumių Juosta ir 
baigiant Paguodos trečiąją 
dalimi, visus šešis kultūros 
metraščio tomus, skaičiau su 
didžiausiu pasigėrėjimu. Ir 
taip intensyviai skaičiau tik 
vaikystėje ‘Tris Muškietinin 
kus’ -- knygą vienu prisėdi
mu.

O nieko apie jas dar nepa
rašiau, jų autoriaus per petį 
nepatapšnojau. Ir dėlto man 
gerokai nejauku. Laimė, 
kad su Broniu Raila nesusi- 
tinkam, neturėčiau kur akių 
dėti. Gi vis norėdavau para
šyti. Po kiekvienos knygos 
rengiausi ją aptarti, ieško
jau originalesnio priėjimo. 
Taip man betūpčiojant kiti, 
vikresni, už akių užbėgdavo. 
Žiūrėk, jau visuose laikraš
čiuose po recenziją, jau paša

ALGIRDAS BUDRECKAS

TĖVYNES LAISVE
Netekusios laisvės reik labiau mylėti, 
Nes sieloj rusena mus tautos vargai.
Prarastos laisvės skausmą tenka iškentėti, 
Gerbt prabočių žemę amžinai.

Reikia aukotis už tėvynės laisvę, 
Pareiga tai šaulio Lietuvos.
Jei širdis dar plaka šauliškoj krūtinėj, 
Jie kovos ir mirs dėl savo tautos.

Prarasti arimai ir laukų rugienos, 
O sapne vaidenas tėviškės namai.
Tremty prisimenam savas jaunas dienas, 
Riedančiai per skruostus graudžiai ašarai.

Išauš laisvės rytas pavergtai tėvynei, 
Skambės laisvės varpas Lietuvos vaikams. 
Grįšim prie Kareivio Nežinomojo Kapo 
Ir dėsim vainikus kritusiems šauliams.

METRAŠTIS
kyta, ką aš galvojau tarti. Ir 
kartoti negražu, ir redakto
riai kelių straipsnių apie tą 
patį veikalą nemėgsta.

Dabar štai išėjo trečia ir 
paskutinė ‘Paguodos’ dalis 
( Akimirksnių Kronikos 6 ) 
ir šį kartą tariau: rašysiu 
nežiūrint nieko, ar kas jau 
aplenkė, ar redaktorius ne
dės. Bet apsispręsti viena, o 
padaryti kita. Ką sakyti, kai 
jau viskas išsakyta? Juk 
nekartą buvo rašyta ir karto 
ta, kad Bronys Raila akyliau- 
sias, darbščiausias ir įžval
giausias lietuvių žurnalistas, 
kurio stilius toks elegantiš
kas, sakinys rafinuotas, kan
dus ir, svarbiausia, toks aiš
kus. Ir visa tai tiesa. Neturi
me kito žurnalisto, publicis
to, polemiko taip išprususio, 
tiek apsiskaičiusio, tiek pa
stabaus, kuris galėtų rašyti 
išsamiai apie daugelį įvairių 
dalykų. Juk nesurasime 
reikšmingesnio politinio, kul 
tūrinio ar visuomeninio įvy
kio, kurio jis nebūtų aptaręs 
iš esmės. Ir vis tokiu 
išdailintu stiliumi, jog jis pri 
lygsta geresnių mūsų rašyto 
jų gerųjų veikalų stiliui. 
Dauguma rašytojų B. Railos 
knygose suras ko pasimoky
ti, o jaunas žurnalistas to 
amato geriau išmoks iš B. 
Railos kronikų, negu iš nese
niai išėjusio žurnalistikos va 
dovėlio.
Bet man užvis labiau prie 

širdies B. Raila lietuvių kul
tūros metraštininkas.

METRAŠTIS
Jau penktas dešimtmetis 

kai Bronys Raila seka, regis
truoja, aptaria būdingesnius 
lietuvių kultūrinės veiklos 
momentus, piešia ryškesnių 

kūrėjų portretus, kaip pats 
sako: ‘veidų ir sielų galeriją. 
Visa tai yra neįkainojamas 
turtas kultūros istorijai.

Palikus kultūros 
iteičiai, gera dabar po tą 

i<lų ir sielų galeriją pasi
žvalgyti. Kiek čia paveikslų 
mūsų metraštininkas portre 
tistas prikabino! Dešimčių 
dešimtys. Vieni beveik jau 
užbaigti, kiti tik užmesti, 
ant kai kurių drobių tikpo 
vieną kitą brūkšnį pabrauk 
ta, o visi tie veidai atpažįsta 
mi, į juos įsižiūrėjus atgyja, 
jų siela siekia tavosios, šau 
kiasi užbaigiama.

Po galeriją beklajodamas 
sutinki seniai matytus žmo
nes, draugus, bendradarbius 
ar tik pažįstamus, ir visi jie 
tave kviečia grįžti praeitin, 
iš naujo išgyventi bendrus 
nuotykius, atsigauti ilgesio 
gira, pasiguosti.

Štai, kad ir šioje trečioje 
Paguodoje. Kaip ir kitose, 
rašoma apie šį ir aną, piešia
ma krlioliką protretų. Kiek 
vienas skaitytojas ras, kas jį 
sudomins. Mane gi pavergė 
du skyriai: ‘Kai Vėjai Nutyla 
ir ‘Pokalbiai Su Dailininku-. 
Pirmas, apie Keturių Vėjų li
teratūrinį sąjūdį, užkrėtė 
nostalgija ir privertė vėl su
sitikti su kai kuriais to sąjū
džio veikėjais. Gi antras 
praturtino mano dailės sam
pratą ir prijuokino iki ašarų. 
Taipgi priminė vieną trankų 
įvykį. (Bus daugiau)

• A. LITHUANIAN BIB- 
LIOGRAPHY. A check-list 
of books and articles held 
by the major libraries of 
Canada and the United 
Statės, Adam & Filomena 
Kantautas. The University 
of Alberta Press. First pub- 
lished by The University of 
Alberta Press, Edmonton, 
Alberta Canada. 1975. Co- 
pyright 1975 The Univer
sity of Alberta Press. ISBN 
0-88864-010-2. Printed in 
Canada by Printing Serv- 
ices of The University of 
Alberta. 764 psl. Kaina 10 
dol.

Leidiny suregistruoti 
10,168 bibliografiniai viene
tai ir suminėti 3,587 auto
riai.

Tai ypatingos vertės ir 
reikšmės leidinys.

• Aleksandras Radžius, 
BALTAS MĖNULIO MIES
TAS. -Eilėraščiai. 72 psl. 
Viršelis ir vinjetės Danguo
lės Stončiūtės. Išleido My
kolas Morkūnas Chicagoje.

• Feliksas Jucevičius. ME 
NAS SPALVŲ IR FORMŲ 
ŽAISME. 240 psl. Autoriaus 
leidinys. Spaudė Immacula- 
ta spaustuvė Putname. Kai
na 5 dol.

• VARPAS, žurnalas tau
tos bei žmogaus laisvei, tau
tinei kultūrai ir lietuvybei. 
Nr. 13 (1975), 240 psl. Lei
džia Varpininkų Filisterių 
Draugija. Redaktorius — 
Antanas Kucys, 9032 Utica, 
Evergrin Park, III. 60642. 
Administratorius — Titas 
Briškaitis, 1214 N 16 Avė., 
Melrose Park, III. 60160.

Prof. J. Kuprionis prie Rustcn) miesto pagerbimo lentos.

AR P0 1,000 METO, AMERIKOJE 
MINĖS LIETUVI? 'J““1"1

Keistas tas klausimas: ar 
po tūkstančio metų minės 
Amerikoje lietuvį? Tą lietu
vį, kuris atkako Amerikon 
imigranto teisėmis, patrau
kė aborigenus savo žiniomis 
ir nuostabiu darbštumu, 
tapo Amerikos mokslo ... ir 
peisažo dalimi.

Užtikrintai atsakome: mi- 
nės!Tos narsios prielaidos re 
miamos profesoriaus Jono 
Kuprionio epopėja. Jis įstei
gė spalvingą, mokslinės 
paskirties arboretum’ą (bota 
nikos sodo modifikacija), 
tarp kitų augalų pasodino 
raudonmedį, kuris, beaugda
mas, bedrūtėdamas ir 2975 
metais nebus dar senas. Tą 
medį pasodino Jonas Kuprio 
nis. Tam raudonmedžiui, 
kaip dabar tūkstantmetini- 
niams medžiams nacionali
niuose parkuose, privalu 
duoti vardą. Tai Jono Kup
rionio medis, pasinešęs aug
ti ir įaugti į sekantį 
tūkstantmetį ...

Profesorius Jonas Kuprio
nis arti dvidešimties metų 
dėstė miškininkystės moks
lus Louisianos Technologijos 
Universitete. Jis atvyko 
Amerikon būdamas patyręs 
miško mokslų žinovas, Že
mės Ūkio Akademijos ir Vil
niaus Universiteto profeso
rius. Jis įrodė, kokius dide
lius mokslo ir intelekto tur
tus atvežė Amerikai išeivija 
iš mažytės gintaro šalies.

Bedirbdamas Louisianos 
universitete, jis gilinosi į 
tyrimus, į eksperimentiką, 
ieškojo naujovių, buvo vedi
nas drąsių sumanymų, išra
dingos moksliškos minties. 
Ant 50 akrų žemės jis 
įsteigė arboretumą, ištyrė 
dirvos sudėtį, klimato povei
kį, kultivuojamos augalijos 
prigimtį. Tai pasidarė tarp
rajoninė augalų aklimatizaci 
jos vietovė. Visi pasaulio 
kontinentai turi čia savo re
prezentantus. Kada Jungti
nių Tautų asamblėjos skęsta

VLAD? BUTKItNt-ČCKONYTt

IŠMARGINTA 
DROBĖ

• Vladė Butkienė-čekony- 
tė. IŠMARGINTA DROBĖ. 
Poezija. 96 psl. Viršelis ir 
vinjetės autorės. Išleido Vil
ties Draugijos leidykla. 

tarptautiniame chaose ir 
tarptautinių nusikaltimų to
lerancijoje, Jono Kuprionio 
įsteigtaasamblėja klesti, au
ga, bujoja, skelbia darną ir 
santaika!

Čia mes atrandame ir 
Lietuvos reprezentantą - pu
šį, kuri išdaiginta iš sėklos- 
Kada einame ‘Ali Statė Tree 
Avenue’ -- jaučiame steigėjo 
mokslinę rimtį ir anykštėtiš- 
ką kūrėjo prigimtį, polėkį. 
Jis įsteigė didingą, naują, 
didelio masto Anykščių šilelį 
Amerikos miškininkystės 
mokslui. Oficialus Louisia
nos valstijos medis, magnoli
ja, pavadintas: ‘Profesorius 
J. Kuprionis’.

Dabar arboretumo me
džiai jau įgijo imponuojantį 
vaizdą. Daugis pasiekė apie 
20 pėdų aukščio. Šį pasakiš
ko grožio ‘Anykščių šilelį’ 
lanko ekskursijos ir mokslo 
žmonės.

Profesorius Jonas Kuprio 
nis pasitraukė, dėl amžiaus, 
į pelnytą, garbingą poilsį, 
bet jo atmintis liko jo kūry
bos vietoje. Šiais metais 
Universiteto bibliotekoje Jo 
no Kuprionio vardu pavadin
tas specialus skyrius. Paga
mintos specialios knygų įkli
jos. Paruošta bronzinė lenta 
ir pastatyta prie Jono Kup
rionio medžio (magnolijos), 
jam suteiktas ‘iškilaus profe
soriaus’ vardas.

Gegužės 1 d. įvyko jaukios 
ir kilnios iškilmės. Buvo 
pakviestas, dabar Kaliforni
joje reziduojąs solenizantas 
prof. Jonas Kuprionis, pa
gerbtas - įteikus jam adresą 
dedikacinės lentos atidary
mas. Gausūs iškilmių svečiai 
(net studentus atleido nuo 
paskaitų, kad galėtų pasi
džiaugti universiteto šventę? 
dalyvavo bendrame piknike. 
Seųuojos medžiai, belaukda
mi savo tūkstantmečių buvo 
bendros universitetinės šei
mos dalyviai.

Šventė įgavo didelį garsą, 
nes svečio Jono Kuprionio 
laukta puošniai ir su dideliu 
garsu. Holiday Jnn stende, 
kur skelbiamos didelės reikš 
mės renginiai universiteti
niame Ruston mieste, sužė
rėjo sveikinimas - ‘Welcome 
to Rustin John Kuprionis’.

Tai buvo nuopelnų ir polė
kių pripažinimo diena (Re- 
cognition Day). Vietos spau
doje (Ruston Daily) tilpo 
šventės aprašymai. 1966 
metais profesorius Jonas Ku 
prionis, realizuodamas savo 
polėkišką planą, pasodino 
čia pirmąjį medį. Šiandieną 
mūsų tautietis yra neatski
riama amerikinio miškinin
kystės mokslo dalis, o per vi
zualinį arboretunTo vaizdą, 
Louisianos aplinkos papuo
šalas.
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ALT S-gos Detroito skyriaus nariai su svečiais vasaros išvykoje. J. Gaižučio nuotrauka

Detroit

SMAGI TAUTININKŲ 
IŠVYKA

Gražų birželio 29-tos ry
tą, Detroito tautininkai su 
šeimomis ir artimaisiais iš
važiavo prie Tipsico ežero, 
maždaug už 55 mylių nuo 
Detroito, į p.p. Adomaičių- 
Adamsų ir p. Veberaitės va
sarvietes. Adamsas turėjo 
Detroite namų pardavimo 
įstaigą, kurią dabar yra 
perleidęs savo sūnui. Vebe- 
raitė turi gėlių parduotuvę 
Hamtramike ir aptarnauja 
Detroito ir apylinkės lietu
vius.

Šeimininkai labai malo
nūs. Kiekvienais metais 
priima Detroito tautininkų 
išvykas. Ne kitaip buvo ir 
šiais metais. Apie 11 vai. 
iš ryto nuvykę, jau radome 
gražiai paruoštus stalus ir 
kėdes. Suvažiavusieji tik 
išsidėstė savo užkandžius ir 
gėrimus, virė, kavą ir vai
šinosi vieni su kitais bend
rai. šeimininkavo S. Šimo- 
liūnas. Skyriaus pirminin
kas padėkojo vasarviečių 
šeimininkams ir pranešė 
malonią naujieną, kad šių 
metų ALT S-gos seimas 
Clevelande mūsų skyriaus

garbės narę poetę Mariją 
Sims pakėlė Tautinės S-gos 
garbės nare. Susirinkusieji 
sugiedojo jai ilgiausių me
tų.

Gegužinė buvo labai jau
ki, bičiuliška. Adomaitis sa
vo laivu padarė keletą eks
kursijų į ežerą, pa važinė
damas dalyvius. Taip pasi-

kalbant ir užkandžiaujant, 
greitai atėjo ir vakaras. 
Reikėjo ruoštis namo.

Skyriaus rėmėja A. Jo- 
nynienė ir šį kartą geguži
nės loterijai padovanojo 
gražų šiaudelių paveikslą. 
Be skyriaus narių dalyvavo 
gražus būrelis svečių, kaip 
ir kiekvienais metais, (jš)

NAUJAS TEISIŲ 
MOKSLŲ DAKTARAS 

RIČARDAS KRIŠČIŪNAS

Ričardas Kriščiūnas
Gegužės 17 d. tarp kitų 

196 asmenų baigusių Teisių 
mokyklą Detroito universi
tete buvo ir Ričardas Kriš
čiūnas Mortos ir Jono Kriš
čiūnų sūnus.

Ričardas Kriščiūnas gi-

CD Al K1 * oata d* Almeria □ l MI IN Enix St.Frlix
Mojarar Torrtmoliiioii 

Granada Malaga
į 9 įĮf DIRECT

a .* r r FROM CLEvEland

AFRICA optinnal

COMP1.ETB JĮ "F g$»/O” $ 297.53,
Šen li s Chari* $30.00, HrU CIsm

3 Mealt Dailv, Transfera, Escorl, plūs mileli more.

Call or urile today /
L TRA VĖL inc. | 

2155$ Lornln Rd. Clereland, O. 44126
216-333-1700 .

męs 1950 m. balandžio 29 
d. Detroite. 1968 m. baigė 
Holy Redeemer gimnaziją ir 
1972 m. radijo, televizijos 
ir žurnalistikos mokslus 
Detroito universitete su 
magna eum Įaudė atžymė
jimais. Studijuodamas uni
versitete, vakarais dirbo ra
dijo pranešėju ir sporto ži
nių redaktorium WMUZ ra
dijo stotyje. Yra paruošęs 
keleto radijo programų ir 
Lithuanian Voice radijo 
klubui anglų kalba. Baigęs 
universitetą dirbo Meilus 
laikraščio redakcijoje.

1972 m. išlaikė konkursi
nius egzaminus ir stojo į 
Teisės mokyklą Detroito 
universitete ir jame baigė 
Amerikos teisę. Studijuoda
mas Ričardas Kriščiūnas 
buvo veiklus ir yra gavęs 
net keleto premijų: Studen
tų teisinėse mokslo varžy
bose pirmą vietą ir Award 
pažymėjimą Teisinę prakti
ką atliko Wayne County 
Prosecutors Office. Iki 
mokslo pabaigos dirba vie
noje stambioje advokatų 
firmoje, įsigydamas prakti
kos Workmen’s Compensa- 
tion srityje.

NAUJA AKADEMIKE

studijų objektu ji buvo pa
sirinkusi biologiją, o šalu
tiniu — psichologiją, šį pa
vasarį mokslus sėkmingai 
baigė ir įsigijo bakalaurės 
diplomą.

Lilė Vizgirdaitė gimė ir 
augo Detroite. Ji lankė ir 
baigė Vinco Kudirkos litua
nistinę mokyklą (tarp kit
ko, jos tėvas, a. a. Valeri
jonas Vizgirda buvo vienas 
iš pagrindinių šios mokyk
los steigėjų). Dalyvavo lie
tuvių skautų veikloje ir ga
vo vyresniosios skautės 
laipsnį. Lietuviškoje jauni
mo veikloje gyvai reiškėsi 
ir lankydama vidurinę 
mokyklą (Rosary High 
School): šoko skautų tauti
nių šokių grupėje, dainavo 
chore.

Tuo tarpu Lilė dirba 
Clare, Mich. miestelio oste- 
opatinėje ligoninėje, fizi
nės terapijos skyriuje, šį 
rudenį ji grįš į universi
tetą magistrės laipsnio įsi
gyti. Vėliau yra numačiusi 
siekti fizinės terapijos spe
cialistės laipsnio.

Lilės laimėjimais ir atei
ties planais džiaugiasi mo
tina Elena ir patėvis Anta
nas Rašytiniai bei sesutės. 
Džiaugiamės visi, kurie Li
lę ir jos artimuosius pažįs
tame.

Susirinkus jau turimus ir 
numatytus mokslo laips

nius, Lilei linkime vėl grįž
ti į lietuvišką šeimą, kur ji 
yra labai reikalinga ir lau
kiama.

Alfonsas Nakas

Skaitykit ir platlnkit 
DIRVA

šios dienos grožio salionas 
su vakar dienos kainomis

Viskas vėliausios 
mados pas 

Andre Duval...
Patrauklus naujas de

koravimas, patys naujau
si įrengimai ir geriausiai 
už viską, mūsų einančios 
su diena talentingos pa
tarnautojos, kiekviena iš 
jų eksperte technikoje ir 
stiliuje.

Taip viskas seka šios dienos reikalavimus, 
išskirus kainas . . .

Shampoo & 
Styleset $3.45 

not $7.50

BIower Cut and Style $6.95
not $15

Frosting $17.50 
not $30 eup 

or 
cap

WEEKEND in PARADISE
FROM $250

Include*
• 3 nites lt Holiday Inn on Piridise Is- 

land (Nassau)
• Roundtnp lirfare from Cleveland
• Glass bottom boat eruise
• Plūs many citras

call rot usttvtnoNS 
VFLITE I TRAVEL 

23(11 Chagrin Blvd.

Beachvood, Ohio 44122
464.1762

Alk ler Cannla, Morgą or lorry

— STARDUST, 
HOLIDAY INN, 
IAS VEGAS, 
INN, SANDS, 

PALACE,

PACKAGE INCLUDES: 
ROUND TRIP JET FROM 
CLEVELAND • STRIP 
HOTELS 
DUNES, 
ROYAl 
DESERT 
CAESAR'S 
MGM, WESTWARD HO 
AND OTHERS

•Ali «AT1S PIUS 10% '
TAX ANO SHVKI

La PLACE 
TRAVEL 

27 lo PLACE

OH.ooaui 831-3242
COBMIB 01 RICHM0M0 6 CI01R 

0NI Mill MIST 01 1.171

Hair eut $2.95
not $7.50

L’Oreal Perm 
$12.50 

not $17.50

Sale of Beauty $7.87
Special — the famous 
Vita Perm, complete 
with cut.*

UnIPeim“,'20
The great new wave 
that’s pre-programed 
for beautiful results 
everu time. $25 at 
most salons.

MACHINISTS 
NEEDED 

Mušt be able to make own set-ups

• HORIZONTAL ĘORING MILLS
• LATHES
• MILLING MACHINES

FirM and Second Shilts.
( timpanu paid hostiilaliTailiun, lif<* insurance. Sick- 
ness and Accident Itcnclils. I’cnsimi and \ acalion.

FLO-TORK INC.
1701-N.Mcdn Orrville, O.

682-0010
An Equal Opportunity Employer

Lilė Vizgirdaitė

Lietuvių inteligentų būrį 
Detroite papildė Lilė Viz
girdaitė. |» Centrai Michi- 
gan universitetą 1971 me
tais stodama, pagrindiniu

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

NEW YEAR S
IN

VVITH
JOHN LANIGAN

8 DAYS / 7 NIGHTS 
DECEMBER 281h, 1975 to 

1ANUARY 4th, 1976 
from Cleveland via American Airlines 

Mexico City Acapulco 
CALL or WRIU tor 8K0CMUKL 

| NAMt__________________ I
■ AnrtOKce ■

j lity______ STATE„^ZIP____ |
Įphone . _________

COMMUNFTY TRAVEL 
SERVICE

29525 CMAGRIN BLVD. CLEVE. 44122 
(216) 464-7272 

(54-56)

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Permanent Eyelashes, individually applied, $15 
No-Set Perm by Helene Curtis, $10

No rollers, no pincurls, ever again!

Jeigu jūs dar nebandėte mūsų saliono, jūs pra» 
randate puikų grožio pažinimą. Nieko nėra ką jūs 
galėtume prarasti — ir jeigu jūs neesate patenkinta 
mūsų stiliumi, sąskaita nebus pristatyta.

50 c. daugiau
WEST

• Opposite Southland, 
845-3400

• Opposite Westgate, 
333-6646

• North Olmsted, 
777-8686

• Pacmatown, 
884-6300

'• Midway Mali.
Elyria 324-5742 
Lorain 232-8020

Penktadieni ir šeštadienį

EAST
• 406 Euclid Avė., 2d F. 781-3L6L
• Southgate, 5899 Warrensville, 

663-6346
• Opposite Eastgate, 449-3435
• Severance Center, 

382-2600, 382-2569
• Shoregate, 944-6700,
• Mentor, 255-9115, next to Zayre’s 

Lake Shore Blvd.
• Painesville 357-6129

The New Marke t

WANTED AT ONęE 
JOURNEYMEN or IST CLASS SKILLED 

MAINTENANCE ELECTRICIANS 
AND 

MACHINE REPAIRMEN
We have immediate openings for skilledF electricians and machine re- 
pair who have experience in the maintenance of heavy produetion 
machinery with AC/DC drives and plant utilities.

We have exceptional policies for all employees, including:
• AN EXCELLF.NT SEM1-MONTHLY SALARY PLŪS OVERTIME
• AN ANNUAL BONUS
• DEFERRED COMPENSAT1ON
• COMPLETE MEDICAL COVERAGE (INCLUDING MAJOR MEDICAL)
• LIFE INSURANCE
• SALARY CONTINUATION IN THE EVENT OF 1LLNESS
• VACATION PLAN
• MANY MORE

Apply call or write to: Personnel Mgr.

hooiw-UGINE
COMPANY

3835 Lemon Creek Rd., Box 35 
Bridgman, Michigan 49106 
Phone: Area 616-465-3300 

We are an equal apportunity omployer.

INJECTION MOLDING 
SHIFT FOREMAN

Needed inimediately for dynamic international company prdducing a 
high technology medical products. Requirementa: Minimum of 3 to $ 
years supervisory experience in injection n olding. Mušt have techni- 
cal/mechanical background with knowled,<e of quality control, schedul- 
ing. tooling and machine trouble shooting. Very close tolerances de- 
manded. Salary dependent upon background and experience. Good 
fringe benefits with relocation assistHnce.

TOOL AND DIE MAKER 
INJECTION MOLDING

Immediate opening. Requirements 3 to 5 years injection molding ex- 
perience. Mušt be capable of operating lathe, milling machine, surfaca 
grinder and drill press to tolerances of ¥• thouaanda. Knowledge of 
heli-arc welding desired būt not mandatory. Competitive wagea and 
fringe benefits includjng relocation expenaes.
Sent letter or resume listing experienc« and minimum pay acceptable, 
Darryl W. Rhodes, Personnel manager.

GAMBRO INC.
5000 Chesnut Avenue

Newport News, Va. 23605
An Equal Opportunity Employer
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VIKTORUI KLIMUI 
PASKIRTA OHIO ŠIRDIES 
DRAUGIJOS STIPENDIJA

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

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.

Smulkiau apie šią ge
gužinę ir kaip pasiekti 
vietą, bus kitame Dirvos 
numeryje.

• PENSININKŲ Klubas 
rugpiūčio 3 p.p. Armonų 
sodyboje 28802 VVhite Rd 
ruošia šeimyninį klubo 
narių išvažiavimą-pobū- 
vį. Bus pasidalinta įspū
džiais, pasveikinti sukak 
tuvininkai, įteiktos dova
nos ir pasivaišinta. Daly 
vauja klubo nariai su ė 
momis. Pradžia 2 v.p.p.

Viktoras Klimas

American Heart Associa- 
tion šiaurės Ohio skyrius 
kasmet skiria šešias stipen
dijas gabiems studentams. 
Šių stipendijų tikslas yra 
sudaryti sąlygas studen
tams susipažinti su moksli
nio darbo sąlygomis širdies 
ligų tyrimo srityje, dirbant 
prityrusių mokslininkų la-' 
borą tori jose. Tuo būdu šir
dies Draugija tikisi pa-

• Vasaros išvykoms rei
kia gerų pyragaičių ar ge
rai išsilaikančių skanių deš
rų. Prieš važiuojant užsuki
te i Patriją — 794 E. 185 
St.'

• Charlie Būtis, Ohio 
Statė senatorius, geresniam 
aptarnavimui clevelandie- 
čiųX atidarė savo raštinę 
Rockefeller Bldg. 976, 614 
Superior Avė. ir turintieji 
kokių reikalų bei norintieji 
su juo kalbėti gali skambin
ti tel. 687-0660.

• Edvardas Stepas, dėl 
sveikatos, iš Lithuanian 
Village Ine. (Naujų Lietu
vių Namų) direktoriaus ir 
Finansų komisijos pirminin
ko pareigų nuo š. m. rug
piūčio 1 d. atsistatydino.

PADĖKA

Ramovėnų chorui, jo va
dovams Juliui Kazėnui ir 
Genovaitei Karsokienei, Ra
movės pirmininkui Antanui 
Jonaičiui ir visiems daini
ninkams ramovėnams prisi
minusiems mane vardinių 
proga, už dovaną ir gražius 
sveikinimus ir už tą džiaug
smą ir pasigerėjimą, kurį 
choras daugeliu progų savo 
daina ir giesme suteikia 
jautriai lietuvio širdžiai, 
tariu nuoširdų ačiū.

Jūnas Balbatas

• Niekur kitur nėra tiek 
lietuviškų tautodailės dar
bų. audinių ir gintaro pa
puošalų, kaip Patrijoje — 
794 East 185 Street. Telef. 
531-6720.

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

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

traukti gabius studentus-es 
siekti mokslinės karjeros 
studijas baigus.

Kadangi stipendijų pra
šančių labai daug, jos ski
riamos konkurso keliu ir 
atsižvelgiama į studento-ės 
mokslo pažymius, pasirink
to projekto tinkamumą ir 
laboratorijos lygį, kurioje 
numatytas stipendijatas 
dirbs, šiais metais viena iš 
pirmųjų šešių stipendijų 
buvo paskirta clevelandie- 
čiui Viktorui Klimui dirbti 
pas dr. Antaną Butkų, ty
rimų laboratorijoje Cleve
land Clinic.

Viktoras Klimas studi
juoja chemiją John Car- 
roll universitete. Pirmuo
sius tris mokslo metus Vik
toras baigė su labai gerais 
pažymiais. Dr. Butkaus la
boratorija specializuojasi li
pidų (riebalų) metabolizme 
ir studijuoja jų įtaką šir
dies ligoms. Taip pat tyri
nėja indų žaizdų atsiradimo 
bei jų pašalinimo būdus. 
Viktorui pavesta studijuoti 
taip vadinama spontaniškai 
nutukusi žiurkė, kuri turi 
nenormalų lipidų metabo
lizmą, aukštą kraujo spau
dimą ir gauna kraujo indų 
žaizdas. Projektą vykdo 
drauge su keliais laboran
tais. žiurkės kraujan įlei
džiama radioaktyvi medžia
ga ir jos pagalba studijuo
jama cheminė medžiagų 
apykaita.

Šios vasaros metu Vikto
ras turės progos susipažin
ti su daugeliu laboratorinių 
instrumentų bei analitinių 
metodų, kas jam padės toli
mesnėse studijose. Viktoras 
yra jau penktas iš eilės šir
dies draugijos stipendijatas 
lietuvis, dirbą Dr. Butkaus 
laboratorijoje. Panašias sti
pendijas jau turėjo Roma 
Jasinevičiūtė, Gintaras Dc- 
gesys, Rimas Maurukas ir 
Arūnas Aželis. Atsižvel
giant į tai, kad tik šešios 
stipendijos kasmet skiria
mos visai Ohio širdies 
Draugijos teritorijai, toks 
penketukas išrinktų lietu
vių studentų neša ne tik 
džiaugsmą, bet ir pasidi
džiavimą mūsų studentija.

MIRĖ SAVANORIS 
KŪRĖJAS, VYČIO 

KRYŽIAUS 
KAVALIERIUS, 

JONAS URBŠAITIS

A.A. Jonas Urbšaitis

Žalgirio kuopos šauliai su svečiais išvykoje.
V. Bacevičiaus nuotr.

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

Liepos 17 d. Clevelande, 
sulaukęs 77 metų amžiaus 
mirė Lietuvos kariuomenės 
savanoris kūrėjas Jonas 
Urbšaitis.

Velionis buvo gimęs Jur
barke neturtingų ūkininkų 
šeimoje. Tėvams mirus, jo 
vyresnis brolis ir seserys 
išvyko laimės ieškoti Ame
rikon, o jauniausią Joną pa
siėmė auginti tolimas gimi
naitis ūkininkas nuo Sta
kių, bažnytkaimio, Šimkai
čių valse., Raseinių apskr. 
Ir taip pas ūkininkus pie
menavo bei bernavo ligi 20 
metų savo amžiaus. Matyt 
buvo padorus jaunuolis, 
kad apie tuos ūkininkus 
pats sakydavo:

— Likau dėkingas visą 
savo amžių tiems Lietuvos 
ūkininkams už globą, auk
lėjimą, katalikų tikybos pa
žinimą, ir už įdiegimą mei
lės savo tėvynei Lietuvai.

O ypatingą padėką ir pa
garbą nešiojo savo širdyje 
didžiam lietuviui-kankiniui 
kun. Antanui Petraičiui. 
Tik jo, ir vėliau kariuome
nės dėka galėjo ir dabar 
naudotis lietuviška spauda.

1919 metais Jonas Urb
šaitis stojo savanoriu į Lie
tuvos kariuomenę Rasei
niuose. 1920 m. dalyvavo 
kovose su lenkais Trakų 
apylinkėse, buvo sunkiai su
žeistas. Už narsumą, Lie
tuvos Vyriausybės apdova
notas Vyčio Kryžiumi, pir
mo laipsnio.

Vokięčių okupacijos me
tu tarnavo pagelbinėj lietu
vių policijoj Raseinių aps
krityje. Antrą kartą grįž
tant komunistams Lietu
von, J. Urbšaitis pasitrau
kė į Vokietiją.

ŽALGIRIO ŠAULIŲ 
KUOPOS IŠVYKA

šiltomis, saulėtoms vasa
ros dienoms atėjus, gražioji 
gamta ir tyras oras traukia 
žmones tolyn nuo miesto. 
Žalgirio šaulių kuopa turėjo 
progą įsirengti šaudyklą 
privačiame ūkyje netoli 
Newbury, Ohio, tik 28 my
lių atstumu nuo Clevelando 
Lietuvių Namų. Pirmieji 
šių metų šaudymo pratimai 
įvyko birželio mėn. 8 d. Dėl 
vėsaus oro tą dieną šaudyk- 
lon buvo atvykę tik apie 25 
kuopos nariai ir keli svečiai. 
Per pratimus vyrų grupėje 
daugiausia taškų buvo su
rinkęs Ignas Muliolis, iš mo
terų — Magdalena Motiejū
nienė; iš svečių pasižymėjo 
K. žiedonis. Po pratimų se
sės paruošė užkandžių stalą 
ir visi atsilankiusieji pralei
do pavakarę jaukioje, links
moje nuotaikoje.

Antrieji kuopos šaudymo 
pratimai įvyko birželio 29 
d. Puikus oras ir pasklidusi 
žinia apie patrauklią šau
dyklos vietovę sutraukė di
delį būrį žmonių: virš 60 
kuopos narių ir svečių. Sve
čių tarpe buvo ir vyčių se- 
niorių, atvykusių su savo 
draugėmis, Žalgirio kuopos 
narėmis, kurių tarpe yra 
Clevelande gerai žinoma 
veikli, darbšti A. Trainaus- 
kaitė. šį sykį į pratimus 
atvyko ir kuopos pirminin
kas A. Mikulskis ir moterų 
sekcijos vadovė O. Mikuls
kienė, abu neseniai grįžę iš 
atostogų Floridoje.

šaudymo pratimų metu 
vyrų grupėje pirmavo A. 
Karsokas (132 taškai) ir 
šarkauskas (114 t.); mote
rų grupėje — E. Šarkaus- 
kienė (102 t.). Jaunesniųjų 
grupėje svečiai A. V. čiup- 
rinskas ir A. Budrys gerai 
pasirodė, surinkę po 111 
taškų. Gražiai užsirekomen
davo V. Bacevičius su 94 
taškais — taigi, jis ne tik 
su foto kamera moka taik
liai šaudyti.

Po įtemptų pratimų sekė 
lihksmoji dalis — vaišės. 
Skanių, gausių užkandžių ir 
gaivinančių gėrimų sutelki
mu rūpinosi sesės čiuprins- 
kienė, šarkauskienė, Grin- 
cienė ir brolis P. Banionis. 
Vaišių metu Petrinių proga 
buvo pagerbtas, pasveikin
tas malonusis ūkio savinin
kas. Taip pat visi ten bu
vusieji Petrai, Povilai ir 
Vladai buvo nuoširdžiai pa
sveikinti ir jiems buvo 
įteiktos sveikinimų korte
lės — dail. A. Rūkštelės pa
veikslo "Lietuvaitės” re
produkcijos. Smagi, drau
giška pobūvio nuotaika, 
gražus oras, jauki aplinka 
užbūrė visus ir tikrai neno
riai išvyko dalyviai skirs
tėsi namo, vakarui atėjus. 
Visi, ypač Žalgirio šaulių 
kuopa, yra labai dėkingi 
nuoširdžiam, svetingam šei
mininkui už leidimą naudo
tis jo gražiu ūkiu.

žalgiriečiai skirstėsi dar 
labiau patenkinti, nes išvy
kos metu kuopon įsirašė 
keli nauji nariai ir pora rė
mėjų. fgrk)

[FREE...SUPER GIFTS AT 
SUPERIOR SAVINGS!

RCA17"ColorTV 
for Certificates of Deposit

Limited 
offer while 

supply 
lasts.

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

• 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. 
Ptnilty it Impoud lor »»rly wlthdrt*tlt.

Open Saturdays 
Closed Mondays

Open a new account or add to your present 
Savings Account and get 5!4% daily interest PLŪS...
Corning Ware 9-inch Pie Plate 
for a deposit of $250 or more.

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

Also avaiiabie are 7M % C.D's for 6-year maturity in $1,000 untts.

/uperior /avings AND LCAN ASSOCIATION
MAIN OFFICE SUPERIOR OFFICE EUCLID OFFICE
798 East 185th Street 6712 Superior Avenue 13515 Euclid Avenue

CEDAR OFFICE
14406 Cedar Road (near Green) J

Atvykęs Amerikon apsi
gyveno Clevelande, dirbo 
geležinkelyje ligi pensijos. 
Visą laiką Amerikoje pri
klausė: LKVS Ramovė Cle
velando skyriui ir Vilties 
Draugijai, ALT S-gai ir 
LB-nei.

LKVS Ramovė Clevelan
do sk. narių susirinkimas, 
š. m. kovo 16 d. vienbalsiai 
nutarė Joną Urbšaitį pa
kelti skyriaus Garbės na
riu.

Atsisveikinime su velio
niu LB Clevelando apyl. 
valdybos vardu kalbėjo St. 
Astrauskas, LKVS Ramovė 
Clevelando sk. vardu A. Jo
naitis. Ramovės ir Tautinės 
Sąjungos organizacijos pri
siuntė gėlių vainikus. Ge
dulingas šv. Mišias atlaikė 
ir į Kalvarijos kapines pa
lydėjo kun. Zaremba.

A. Jonaitis

• Tautų metinis festivalis 
įvyks liepos 31. rugpiūčio 
1. 2 ir 3 d.d. mieste Hanna 
Fountains Mali, šiais jne- 
tais festivalis žada būti di
desnis ir geresnis. Gros 
apie 60 orkestrų ir 20 tau
tybių grupė linksmins su 
savo pramogom pusę mili
jono žmonių, kurių tikimasi 
per 4 dienas. Bus tautybių 
paviljonai su valgiais, rank
darbiais ir menu. Dėl papil
domu informacijų kreiptis 
į Philip Grano tel. 623-1776.

• 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.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East I 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 patarnavimą.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dr. Albertas Gerutis, 
Lietuvos atstovas Šveicari
joje, liepos 21 d. paminėjo 
savo amžiaus 70 metų su
kaktį.

Sukaktuvininkas aktyviai 
dalyvauja lietuviu veikloje, 
jo redaguota knyga ’Lithu- 
ania 700 Years’ yra plačiai 
paplitusi pasaulyje. Dabar 
baigia ruošti nauja veikalą. 
Bendradarbiauja žurnale 
Naujoji Viltis ir Dirvoje.

Linkime sukaktuvininkui 
ilgiausių metų.

LIETUVOJE MIRĖ 
PROF. BLAžIEJUS 

ABRAITIS

Gauta žinia iš Lietuvos, 
kad ten mirė pasižymėjęs 
akademikas, prof. dr. Bla- 
žiejus Abraitis, sulaukęs 76 
m. amžiaus.

Velionis buvo gimęs 1899 
m. Tupikuose, šakių apskr. 
1933 m. baigė VD Univer
sitetą Kaune ir kaip gydy
tojas histologas, embriolo
gas liko medic. fakultete 
asistentu. 1936-37 m. gilino 
studijas Prahos universite
te. nuo 1939 m. histologijos 
ir embriologijos katedros 
vedėjas, docentas. 1946 m. 
Kauno universiteto prorek
torius mokslo reikalams. 
1947-50 m. Kauno medici
nos inst. prorektorius moks
lo reikalams. Yra parašęs 
šiuos veikalus: žmogaus 
odos struktūros skirtingu
mai kai kuriose kūno pavir
šiaus vietose (1939) ir žmo
gaus embriologija (1962).

• Mokytojų ir jaunimo 
studijų savaitė Dainavoje 
jvykstanti š. m. rugp. 10-17 
d.d. bus gera proga mokyto
jams pasidalinti mokyklos 
praktinio darbo patyrimais, 
išgirsti referatų ir praneši
mų apie aktualiuosius mo
kyklos klausimus, o jauni
mui — sustiprinti savo "li
tuanistiką0 ir patobulinti 
lietuvių kalbos žinias. Tau
tinių šokių kursas esa
miems ir būsimiems t. š. 
instruktoriams, kanklių mu
zikos kursas, dainavimas, 
simpoziumai, vakarinės pro
gramos paįvairins studijų 
savaitės dienas.

Primenama, kad lietuvių 
kalbos kursas šioje stud. 
savaitėje jaunimui bus pri
valomas, o į tautinių šokių 
kursus bus priimami tik 
nuo 18 m., kurie bus pasi
ryžę būti tautinių šokių in
struktoriais mokyklose ar 
organizacijose.

Stovyklos mokesčiai: pir
mam suaugusiam šeimos 
nariui 60 dol., kitiems su
augusiems tos šeimos na
riams 30 dol., studentams ir 
aukštesniųjų mokyklų mok
sleiviams 30 dol., vaikams 
iki 12 metų 15 dol. Atvyks
tant į stovyklą atsivežti 
savo miegmaišius arba rei
kalingas patalines (paklo
des, pagalvėms užvalkalus 
ir antklodes bei kitus as

meninio naudojimo daik
tus). Kambarių paskirsty
mas įvyks "Baltųjų namų’’ 
salėje rugp. 10 d. nuo 12 
vai. p. p.

Registruotis iki rugp. 6 
d. šiuo adresu: Pr. Kara
lius, 12470 Snow Rd. So. 
Newbury, P. O. Burton, 
Ohio 44021. Telef. 216- 
834-4259.

• PLB Valdybos posėdis 
įvyko liepos 17 pirm. B. 
Nainio namuose. Posėdis 
svarstė Jaunimo kongre
so organizacinius reikalus, 
ypač lėšų telkimo klausimą, 
nes kol kas į Kongreso iždą 
teįplaukė tik apie 10 pro
centų kongresui numatytos 
sąmatos. Išsamų pranešimą 
apie kongreso ruošą Argen
tinoje bei finansinius sun
kumus padarė viešnia iš 
Buenos Aires Eugenija Ru
dytė.

• Algis Budrys, Lietuvos 
generalinio konsulo New 
Yorke a. a. Jono ir Reginos 
Budrių sūnus, Evanston, 
III. yra parašęs ir išleidęs 
keletą knygų anglų kalba. 
Viena iš jų "Who?" apie 
špionažą bei įtampą jau tri
mis laidomis išleista ang
liškai ir išversta į keletą ki
tų kalbų, šiomis dienomis 
pasirodė prancūziškai ir ge
gužės mėn. prancūzų žurna
las ’Express" labai teigia
mai įvertino atspausdinęs 
ilgoką recenziją,

• Vitalis Žukauskas karts 
nuo karto kalbėdavęs per 
Lietuvos Atsiminimų radiją 
New Yorke "Iš Anupro 
skiepo" pavadintoje savo 
humoristinėje programoje, 
pranešė, kad tos programos 
daugiau nebebus. Po kelių 
dienų paaiškėjo, kad jis iš
vyko į okupuotą Lietuvą su 
ekskursija.

• V. s. Petras Molis, vy
riausias skautininkas, iš
skrido į Angliją, kur aplan
kys Anglijos ir Vokietijos 
lietuvių skautų-čių stovyk
lą, o liepos 29 d. kartu su 
v. s. J Maslausku skrenda 
į Norvegiją dalyvauti pa
saulinėje skautų Jamboree.

• Hipatija šliūpaitė-Yčie- 
nė-žiūrienė, našlė tautinin
kų veikėjo inž. P. J. žiūrio, 
iki šiol gyvenusi Amerikos 
Rytuose, persikėlė gyventi 
j Los Angeles, kur nuo se
niau gyvena jos dukra Hi
patija Yčaitė-Petkienė ir 
sesutė dr. Aldona šliūpaitė. 
H. žiūrienė yra dr. J. Šliū
po sesuo.

• Jonas čekauskas, 77 
m. amž., Lietuvos kariuo
menės kapitonas, mirė š. m. 
gegužės 14 d., Pinneberge, 
Vokietijoje. Palaidotas Pin- 
nebergo miesto kapinėse 
gegužės 21 d. Nuliūdime li
ko žmona Valerija čekaus- 
kienė (Grinkevičiūtė), 2080 
Pinneberg, Leuschnerstr. 
12, W. Germany.

FLORIDOJE
PARDUODAMI NAMAI

Arti Juno Beach, Flori
doje, Atlanto, parduodamas 
namas, 3 mieg., 2 vonios, 
garažas, uždaras patio, 2 
metų namų apyvakos įren
gimai. Tuoj pat gali būti 
užimtas. $55,000. Rašyti sa
vininkei: Mrs. A. Ugone, 
500 S. W. 2nd Avė., Bbca 
Raton. Fla. 33432, arba 
skambinti (305) 392-4724.

NEOLITU ANIĮ 
ŽINIAI!

LST Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba šiais metais, 
nuo rugpiūčio 30 d. iki rugsė 
jo 1 d., Darbo Dienos šven
tės savaitgalyje, ruošia išvy
ką į Waldenwoods Resort & 
Conference Center, Hart- 
land, Michigan 48029, Tel. 
(313) 632-7304 .

Waldenwoods yra prie US 
23 West Service Road (26 
mylios nuo ANN ARBOR .

Į šią išvyką kviečiame vi
sus kol. filisterius, seniorus, 
juniorus -- su šeimomis, arti
maisiais, draugais. Išvykos 
vietoje yra įvairių pramogų, 
kur bus galima praleisti ma
loniai laiką ir gerai pailsėti.

Ta pačia proga pranešame 
kad LST Korp! Neo-Lithua 
nija Vyr. Valdybos suvažiavi 
mas įvyks š.m. rugsėjo 13-14 
dienomis Chicagoje, Lietu
vių Tautiniuose Namuose, 
6422 So. Kedzie Avė. Chica
go, III. 60629 Tel. 778-9878. 
Suvažiavime bus renkama 
nauja Vyr. Valdyba ir Revizi- 
jos komisija. Suvažiavimo 
metu, šeštadienį, bus pobū
vis 7 v.v. Lietuvių Tautiniuo
se Namuose.

Norintieji dalyvauti išvy
koje, pašomi kuo skubiausiai 
registruotis ir kartu prisiųs
ti pradinį įmokėjimą $30.oo 
asmeniui. Norintieji daly
vauti pobūvyje taip pat pra
šomi laiku užsiregistruoti.

Korporacijos veiklai su
stiprinti ir jos siekiams įgy
vendinti, taip pat ir Naujo
sios Vilties žurnalui leisti, 
reikalinga visų moralinė ir 
materialinė parama. Todėl, 
kaip kas met, Vyr. Valdyba 
kreipiasi į mielus kolegas, 
prašydama aukų. Už aukas 
ir kitą pagalbą nuoširdžiai 
dėkojame.

Registruotis ir aukas siųs
ti šiuo adresu: Bronius Kasa • 
kaitis, 7150 So. Spaulding 
Avė., Chicago, III. 60629 Tel. 
(312) 778-7707

LST Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

• Romas A. Laskauskas 
gegužės 25 d. baigė Mt. St. 
Mar.v’s kolegiją Emmits- 
burg, Md. bakalauro laips
niu.

Per keturius studijų me
tus jis buvo vienintelis lie
tuvis studentas kolegijoj ir 
lietuviams gėdos nepadarė, 
nes kiekvieną semestrą bu
vo gabiųjų sąrašuose, stu
dentų vadovybėje jis buvo 
kasininku, pateko Ameri
kos universitetų ir kolegijų 
Who’s Who laidon.

Romas kolegija baigė 
dviejose šakose Accounting 
ir Business and Finance 
Magna cum Įaudė ir dar ke
liais papildomais pažymėji
mais.

Rugsėjo mėnesį Romas 
pradės dirbti žinomoj Price 
Waterhou.se firmoj, o šiuo 
metu atostogauja Europo
je. Grįžęs žada savaitę pra
leisti Kennebunkporte kar
tu su tėvais Liucija ir Kęs
tučiu Laskauskais.

• PROF. J. ŽILEVIČIŲ, 
lietuvių muzikos patriarchą, 
ateinančių metų kovo mėne
sį sulauksiantį 85 metų am
žiaus, aplankiau jo kambary
je lietuvių jėzuitų vienuoly
ne. Prie šermukšninės stik
lelio su profesorium išsikal- 
bėjom kelias valandas. Pir
miausia apie kūrybą. Nors 
šviesa akyse jau smarkiai ap 
temus ir namaža vargo su 
klausa, bet profesorius nuo 
ankstyvo ryto iki vėlaus va
karo nepasitraukia nuo dar
bo stalo. Baigia ruošti 700 
puslapių veikalą apie lietu
vių muziką, teatrą ir baletą 
išeivijoje. Tas veikalas įeis į 
Lietuvių Etninės Foto enci
klopedijos seriją. Kadangi 
profesorius pats jau nebega
li rašyti, o tik diktuoti, jam 
keturias dienas savaitėje 
talkininkauja dvi sekretorės 
inžinierių žmonos -- I. Šere- 
lienė ir I. Gierštikienė. Muzi 
kologijos archyvą klasifikuo
ti padeda studentė R. Ba
rauskaitė ir kiti jauni žmo
nės. Bando profesorius talki 
ninkams atsilyginti, bet jo 
Sočiai Security pensija nesie 
kia 60 dol. mėnesiui. Kai 
švenčių ar vardinių proga 
profesoriui kas nors asmeniš 
kai atsiunčia aukų, tai jis vis 
ką atiduoda archyvo išlaiky
mui. Prof. J. Žilevičiui butą 
ir maistą jau per eilę metų 
nemokamai duoda tėvai 
jėzuitai. Jų naujoje pastogė
je prisiglaudęs ir Muzikologi 
jos archyvas. Kad ir kaip 
taupant pinigus, archyvo iš
laikymas pareikalauja nema
žai lėšų ir dėl to profesorius 
turi užtektinai rūpesčių, juo
ba, kad prieš porą metų tuo
metinė Lietuvių Fondo vado 
vybė vietoje pagarbos para
šė labai nediplomatišką laiš
ką. Profesorius tiek užsiga
vo, kad iš Lietuvių Fondo jo
kios paramos daugiau nenori 
prašyti. Tikiu, kad šiuo klau 
simu profesorių pavyks per
kalbėti, nes dabar Lietuvių 
Fondo vadovybėje yra dideli 
tolerantai ir džentelmenai, 
kaip dr. A. Razma, dr. J. Va
laitis, dr. G. Batukas ir Riti.

• KĄ PROFESORIUS 
pasakojo apie dainų šventes, 
apie jo asmeniškus pasiseki
mus bei nepasisekimus gyve 
ime, parašysiu kita proga. 
Bet kai inž. D. Adomaičio 
profesoriui dovanotą šer
mukšninę lenkėm prie galo, 
profesorius vienu metu labai 
jautriai atsivėrė: ‘Per visą 
gyvenimą dirbau Lietuvai, 
lietuviams ir lietuvių muzi
kai. Dabar, matot, gyvenu 
kaip ubagas iš tėvų jėzuitų 
malonės. Jei ne jie, važiuo
čiau pas dukterį. Bet kas at

sitiktų su archyvu, nes pas 
dukterį mažai vietos ... Sa
kyk, bičiuli, manęs vis neuž- 
mirštąs aplankyti bei aprašy 
ti, ką man daryti su Muziko
logijos archyvu? Kam jį pa
likti? Dukra juo nesuintere
suota. Norėčiau, kad jis ati
tektų būsimai laisvai Lietu
vai. Bet per ką, kaip sutvar
kyti formalumus? Norėčiau 
jį palikti lietuviams jėzui
tams. Bet vėl, jauniausias jų 
jau per 40 m. amžiaus. Jei 
Lietuva dar per ateinančius 
50 m. nesusilauks laisvės ir 
nepriklausomybės, gal ir lie
tuvių jėzuitų provincija jau 
bus panaikinta...’ Susijaudi
nęs užsidegiau cigaretę nerū 
kantiems skirtam vienuoly
no kambaryje ir tariau profe 
šoriui: ‘Gal jau laikas jį per
leisti dabartinei Lietuvai ...’ 
Profesorius atsiduso: ‘Taip, 
dabartinės Lietuvos atsto
vai lankėsi pas mane ir domė 
josi Muzikologijos archyvu. 
Bet jiems viską atiduoti da
bar, ar po mano mirties, 
man neleidžia sąžinė. Taip 
pat turiu kvietimą aplankyti 
okup. Lietuvą kada tik noriu 
ir būti Lietuvos muzikų sve
čiu. Bet tuo kvietimu nepasi 
naudojau ir net dabar netu
riu planų juo ateityje pasi
naudoti ...’ Tikrai būtų 
miela, jei skaitytojai, ypatin
gai teisininkai, atsilieptų 
šiuo klausimu viešuose laiš
kuose. Taip pat, kad idealio
ji lietuvių visuomenė kartas 
nuo karto aukomis paremtų 
prof. J. Žilevičiaus per ilgus 
metus krautą Muzikologijos 
archyvą. Taip pat jau laikas 
pradėti galvoti, kaip pagerb
ti lietuvių muzikos patriar
chą 85 m. sukakties proga. 
Šis uždavinys priklausytų 
LB ir Lietuvių Vargonininkų 
S-gai. Taip pat įdomu, kad 
prof. J. Žilevičius savo laiku 
buvo mokytojas ir dabarti
nio Dainavos ansamblio va
dovo muz. A. Jurgučio, pra
ėjusį pavasarį pasitraukusio 
iš okup. Lietuvos.

• KUN. DR. FELIKSAS 
Gureckas, iki II Vatikano 
suvažiavimo vadintas ‘libera 
lų kapelionu’, pirmąsias mi
šias gimtojoje Užpalių bažny 
čioje atlaikė 1935 m. liepos 7 
dieną. Taigi, tą dieną tyliai 
atšventė kunigystės 40 m. 
sukaktį, vėl jautriai prisimin 
damas tuos žodžius, kuriuos 
pirmųjų mišių pamoksle pa
sakė tuometinis Telšių kuni
gų seminarijos rektorius, bū 
simasis Telšių, vyskupas ir 
bolševikų kankinys V. Bori- 
sevičius. Kun. F. Gurecko 
apaštalavimas Lietuvoje te
truko tik 5 metus. Vikaras 
Kražiuose, ‘Žemaičių Priete- 
liaus’ redaktorius, Tauragės 
gimnazijos ir mokytojų semi 
narijos kapelionas, pagaliau 
Telšių vyskupo pasirinktas 

kandidatu studijoms Romo
je,. kur ruoštųsi Šv. Rašto 
profesūrai. Užgriuvęs karas 
ir okupacija planus sumaišė. 
1940 m. rudenį, patekęs į 
konfliktą su sovietiniu saugu 
mu, per žaliąją sieną pabėgo 
į Vokietiją. Porą metų pastų 
dijavęs Breslau, atvyko į Vie 
ną ir įsijungę į šalpos darbą, 
kurio neapleido iki šių dienų. 
Kai 1944 m. vasarą lietuviai 
masiniai traukėsi į Vakarus, 
kun. F. Gureckas buvo 
Vienos lietuvių klebonas. 
Ten įsteigė Lietuviams Gel
bėti draugiją, jo žinioje buvo 
stovykla su 400 lovų pabėgė
liams, taip pat nakvynės na
mai su 100 lovų. Per lietu
vių mišias, kurioms kurį lai
ką vargoninkavo muz. A. Ku 
čiūnas, pabėgėlių reikalams 
būdavo surenkama iki 1,000 
markių. 1950 m. atvykęs į 
Chicagą, čia pravedė didžiulį 
Balfo vajų gatvėse pinigus 
renkant su dėžutėmis. 1962 
metais jis buvo pakviestas 
pravesti pirmąjį Balfo vajų 
Chicagoje rinkėjams vaikš
tant po lietuvių namus. Va
jaus rezultatas stebėtinas -- 
25,000 dolerių. 1959 m. kun.
F. Gurecko iniciatyva įsteig
ta Lietuvos Dukterų draugi
ja vietinei lietuvių šalpai. 
Draugija darbą pradėjo su 
50 narių, dabar jų jau yra 
800 ir turi savo skyrius įvai
riose kolonijose. Nuo 1959 
metų iki dabar, kun dr. F. 
Gureckas yra tos draugijos 
ne tik kapelionas, bet ir viso 
veiklos rato sukėjas. Iki šiol 
Lietuvos Dukterų dr-ja lietu 
vių šalpai jau yra surinkusi 
per 200,000 dol., o kur dar 
visi kiti darbai, draugijos 
narių atliekami globojant 
vargšus, psichiniai nesvei
kus lietuvius, invalidus ir kt. 
Kun. F. Gureckas daktaratą 
yra apgynęs Šv. Tomo Akvi
niečio kolegijoje, River Fo- 
rest, III. Taip pat metus lai
ko studijas gilino Oxfordo 
universitete, Anglijoje. Me
tus laiko profesoriavo De 
Paul universitete, o 1962 m. 
perėmė ramias lietuvių Šv. 
Šeimos prieglaudos kapelio
no pareigas, jas eidamas iki 
šiol, nes tik tokiose pareigo
se būnant atsiranda daugiau 
laisvo laiko rūpintis broliška 
šalpa. Kai 1960 m. B. Pakšto 
salėje buvo minima kun. F. 
Gurecko 25 m. kunigystės su 
kaktis, pobūvyje matėsi ne
mažai tautinės srovės ats
tovų. Ypač puikiai prisime
nu dr. B.Dirmeikį ir kitus. 
Šiandien eilė jų jau nebėra 
gyvųjų tarpe. Kai vieną die
ną mielą-savo bičiulį sukaktu 
vininką kun. dr. F. Gurecką 
vėl pavadinau ‘liberalų kape
lionu’, jis mane pataisė: ‘Iki 
Vatikano suvažiavimo gal aš 
ir buvau liberalus. Bet jau 
nebe šiais laikais, kai II Vati
kano suvažiavimas priėmė 
beveik visą tai, apie ką aš 
kalbėjau ...’

• Balfo seimas įvyks š. 
m. lapkričio mėn. 8 d. Chi
cagoje, šv. Kryžiaus para
pijos salėse. Bus svarstomi 
įstatai ir renkami direkto
riai, bei aptariami kiti Bal
fo reikalai. Balfo skyriai 
prašomi ruoštis seimui — 
laiku prisiųsti centro val
dybai skyriaus narių ir sei
mo atstovų sąrašus.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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