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’DETENTES’ BALANSAS
Ne toks blogas kaip gali atrodyti

Korp! Neo-Lithuania mecenatą
Praną Narvydą išlydint

Prezidentui Fordui pakei
tus terminą ‘Detente’ į 
‘Peace trough Strength’, ga
lima suvesti pirmojo laiko
tarpio balansą, nors, visai at 
virai kalbant, tie visi termi
nai yra dirbtini ir slepia vie
ną ir tą pačią politiką. Rei
kia sutikti su Dean Rusk, 
buv. Kennedy-Johnsono ad
ministracijų Valstybės Sek
retoriaus pareiškimu prieš 
dvejus metus, Nixono admi
nistracijai besigiriant ‘deten 
tęs’ epocha: 'Pasaulis nepra
sidėjo tik 1969 metų sausio 
20 dieną’.

Iš tikro jau Berlyno bloka
da 1948 metais nustatė tam 
tikras šaltojo karo ‘taisykles1. 
Būtent, nė viena pusė neban
do per smarkiai pažeisti ki
tos pusės gyvybinius intere
sus; abi pusės bando išveng
ti krizių; jos net bendrauja, 
besistengdamos išvengti ato 
minio karo.

Tokios ‘taisyklės’ automa
tiškai vedė prie santykių at
lydžio, vistiek kokiu vardu jį 
vadintumėm. Tos ‘taisyklės’ 
turėjo privesti ir prie bandy
mo kontroliuoti ginklavimą
si ir siekti naudos iš prekybi
nių santykių.

Faktas, kad Nixonas, ku
ris savo politinę karjerą pra
dėjo antikomunistiniais šū
kiais, savo perrinkimą laimė
jo kaip tik ‘detentes’ šūkiu, 
yra labai būdingas. Jis liudi
ja amerikiečių, ir bendrai vi
so taip vadinamo Vakarų 
pasaulio, nuotaikas. Juk ir 
šiandien, kada ‘detente’ susi
laukė nemažos kritikos, visi 
kandidatai į prezidentus pa
sisako už atlydžio su sovie-

Netoli Clevelando, gražioje amerikiečių skautų Beaumont stovyklavietėje š. m. gegužės 
29-31 d.d. vyko lietuvių vyr. skaučių, skautų vyčių ir jūros skautų penktasis suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo 125 asmenys iš įvairių vietovių. Nuotraukoje vyr. skautininke I. Kerelienė ir 
vyr. skautininkas S. Miknaitis tarp suvažiavimo dalyvių. V. Bacevičiaus nuotr.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

tais ieškojimą, nors ir be 
ankstyvesnio entuziazmo. 
‘Detente without illusions’ 
reikalauja ne kandidatas šen. 
Humphrey. Be iliuzijų apie 
jos ribas, sovietų politinę sis
temą ar sovietų užsienio po
litikos imperialistinį charak
terį.

Visa tai veda prie išvados, 
kad ‘detente’ nebuvo koks 
nors nepaprastas reiškinys, 
bet logiškas JAV užsienio po
litikos tęsinys, už kurį Nixo- 
no administracija norėja sau 
gauti, kitų nuomone neužtar
nautą, kreditą. Kaip tik tas 
momentas ir sukėlė didžiau
sią jos kritiką.

Ta proga pasigauta senų 
posakių. Jau 1945 m. balan
džio mėn. prezidentas Tru- 
manas, vos pradėjęs eiti sa
vo pareigas, pareiškė: ‘Mūsų 
susitarimai su sovietais iki 
šiol buvo vienos krypties ke
liasi’. Tuo pačiu laiku res
publikonų senatorius A. Van 
denberg, Jungtinių Tautų į- 
steigimo proga, kalbėjo San 
Francisco mieste: ‘Konferen 
cija prasideda rusų debe
sims užklojus visą dangų. Aš 
nežinau ar esame Frisco ar 
Muenchene ... Atėjo laikas 
užbaigti nuolaidas raudonie
siems, kol dar nepervėlu*.

Kaip matome, ir preziden 
tas ir opozicinės partijos už
sienio politikos formuotojas 
buvo vienos, visai teisingos, 
pažiūros, tačiau JAV politi
ka, gali sakyti, toliau riedėjo 
ta pačia vaga. Jos negalėjo 
sustabdyti šaltasis karas, o 

karšto nebuvo drąsos pradė
ti.

Šiandien T. Draper rašo 
žydų ‘Commentary’ žurnale, 
kad ‘Appeasement was built 
into detente’, kas yra iš es
mės teisinga, tačiau iš kitos 
pusės ‘detente’ davė progos 
iš Sovietų Sąjungos išvažiuo 
ti 130,000 žydų. Žinia, Izrae
lio būklė šiandien yra bloges
nė negu buvo prieš 5 metus, 
tačiau dėl to neteisinga būtų 
kaltinti ‘detente’, ar Sovietų 
Sąjungą.

Pradėjus kalbėti apie ‘de
tentes’ pliusus ir minusus.. 
Teigiama, kad prekybiniai 
sandėriai su sovietais juos 
stiprina. Tai tiesa. Antra 
vertus, sandėris paprastai 
yra naudingas ir kitai pusei. 
Imkime pavyzdžiui 1972-73 
metų grūdų biznį, kuris taip 
dažnai prikišamas ‘detentei’. 
‘Mūsų javų pagrobimas’ - va
dina jį šen. Jacksonas. Iš tik 
ro sovietai tada nupirko 
26% JAV derliaus už 1.2 bi
lijonus dolerių. Tai pigu nū
dienėm kainom, bet tada tai 
buvo pasaulinės rinkos kai
nos. Sovietams tai pasisekė 
dėl to, kad privatūs pirkliai 
nenujautė labai blogo der
liaus Sovietijoje, o Washing- 
tono administracija džiaugė
si galint nusikratyti atsargo
mis, kurių sandėliavimas jai 
brangiai kainavo. Šiandien 
sovietai daugiau perka JAV, 
kaip parduoda - deficitas jų 
pusėje 1975 m. buvo 1.58 bi
lijonų dolerių. Jų eksportas 
į šį kraštą siekė vos 22 mili
jonus dolerių. Iš dalies dėl

(Nukelta į 2 psl.)

A. A. Pranas Narvydas

Š. m. gegužės 24 dieną, 
vakare New Yorke lietuvius 
pasiekė liūdna žinia, kad 
mirė PRANAS NARVY
DAS, tylusis lietuviu išei
vijos ambasadorius, gimęs 
1887 m. liepos 14 dieną, 
Trumpaičių k., Žagarės vlč., 
Šiaulių apskr. Į Ameriką at
vyko 1907 m. bėgdamas nuo 
rusų caro priespaudos ir 
nuo pat atvykimo pradžios 
ėmė rūpintis paliktos tėvy
nės kančių kėlimu laisva
jam pasaulyje ir šelpti ten 
likusius artimuosius. Pra
nas tylaus ambasadoriaus 
vardo tikrai yra vertas, nes 
jis įsijungęs i vispusišką lie 
tuvišką veiklą nuo pat pir
mos atvykimo dienos, jau 
gavęs pradą savo tėviškės 
sodyboje, tėvų namuose, 
nors aukštesnių mokslų ne
buvo jam lemta išeiti, turė
jo tenkintis dviklase viduri
ne mokykla, bet buvo darbš
tus, iš prigimties talentin
gas ir pat vis lavinosi. Jis, 
kaip Vaižgantas, ėjo ten, 
kur buvo kviečiamas, talki
no visiems Lietuvai naudin
gą darbą dirbantiems, ku
rie jo talkos buvo reikalin
gi, nelaukdamas iš niekur 
padėkos žodžio ar įvertini
mo.

Jis itin daug pasidarbavo 
talkindamas žymesniems to 
meto veikėjams besikurian
čiai ant karo griūvėsiu Lie

tuvai, dalyvaudamas įvai
riuose komitetuose, pagel
bėdamas atvykstantiems iš 
Lietuvos delegatams, ypač 
Lietuvos Misijos štabui 
New Yorke, kurio pirminin
ku buvo adv. J. Vileišis, iž
dininku dr. J. žilius ir J. 
žadeikis. Tos misijos di
džiausias tikslas buvo su
telkti kuo daugiausia lėšų 
besikuriančiai mūsų tėvy
nei ir buvo surinkta arti 
dviejų milijonų dolerių. Va
žinėdamas lėšų rinkti Pra
nas išleisdavo daug savo pi
nigų kelionėms, bet niekuo
met nėra prašęs jų bent da
lies grąžinti. Lietuvišką 
darbą dirbdamas, sakė man 
kartą velionis, — turi dau
giau progos krauti plytą 
prie plytos į Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą 
ir jos stiprinimą. Įtemptai 
laukdamas iš Lietuvos džiu
ginančių žinių, nuo kurių 
mūsų darbuotojų veidai 
švytėdavo, o kai ryte atėję 
tarnybon rasdavome apsi
niaukusius veidus, tai reikš
davo, kad iš nakties jau 
gauta iš Lietuvos nemalo
nių žinių ir bijodavome iš
girsti tikrovės, pasakojo 
kartą Pranas Narvydas.

Misijos darbui labai daug 
trukdė raudonųjų lietuvių 
laikraščiai, nors jų pastan
gos pakenkti vis tiek atsi-

(Nukelta į 3 psl.)
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SAVAIMĖ POLITI^^

Akcija pereitą savaitę vy
ko Libane. Po ilgesnio svy
ravimo Sirija pagaliau pa
siuntė stambesnes jėgas i tą 
kraštą. Įgalinti paliaubas ir 
sustiprinti savo įtaką. Ka
daise Sirijai priklausė ne 
tik Libanas, bet ir dabarti
nis Joradanas bei Palestina. 
Apjungti visas tas teritori
jas šiandien neįmanoma, bet 
aDie tai pasvajoti Damaske 
turbūt galima. Ką ten kalbė 
jo ir žadėjo nuskubėjęs Kosy 
ginas - dar neaišku, bet jo 
susinervinimo priežastį ne
sunku suprasti. Sirija, dar 
neseniai buvusi Sovietijos į- 
takoje, jau kuris laikas slen
ka JAV orbiton. Kaip ir vi
si Artimieji Rytai. Šiandien 
JAV klijentais yra ne tik Iz
raelis, gaunąs per 2 bilijonus 
netinės pašalpos, bet ir Egip 
tas, kuris į metus skaičiuoja
ma, atsieisiąs netoli bilijono. 
Parama Sirijai kol kas skai
čiuojam tik šimtais milijonų1 
dolerių.

JAV už tai galėjo tame ra
jone išlaikyti taiką. (Dėl to, 
žinoma, galima būtų ginčy
tis. Per beveik 14 mėnesių 
pilietinio karo Libane, ten žu 
vo 20,000 žmonių.) ‘Time’ ko 
respondentų Caire, Beirute 
ir Jeruzalėje sutarimu, So
vietų Sąjungos įtaka Art. 
Rytuose per paskutinius dvi 
dešimt metų nebuvusi tokia 
maža, kaip dabar. Ten tiki
ma, kad tik JAV-bės galin
čios privesti prie pastoves
nės taikos. Vaizdžiai tariant 
jos jojančios ant dviejų kup
ranugarių, kas be abejo yra 
susiję su nukritimo rizika. 
Izraelis jaučiąs savo priklau
somybę nuo amerikiečių, ir 
tas jį baido. Tame krašte 
nėra vienybės ir dabartinė 
Rabino vyriausybė ko gero 
galinti būti priversta užleis
ti savo vietą daugiau karin
gai nusistačiusiai, su kuria 
Washingtonui bus sunkiau 
susikalbėti. Iš kitos pusės, 
JAV neveiklumas artimiau
sioje ateityje gali susilpninti 
Egipto prezidento Sadat, 
kaip ir Sirijos prezidento 
Assad pozicijas, kurių įpėdi
niai gali būti mažiau priklau
somi nuoJAV. Ar JAV ga
lės išnaudoti dabar pasitai
kiusią retą progą pastoves
nei taikai ar paliaubom? Tai 
klausimas, į kurį atsakymą 
galima nukelti tik po JAV 
rinkimų, bet ne daug vėliau.

Kita akcijos vieta buvo 
Rhodezija. ‘Newsweek’ duou 
menimis, tenai veikia apie 
1,200 partizanų, o kaimyni
nėse Zambijos ir Mosambi- 
que valstybėse dar 14,000 
vyrų yra tam uždaviniui ap
mokami. Partizanai kol kas 
vengia stoti atviran mūšin. 
Jie veikia mažais būriais, pa
prastai po 10 vyrų, kurių tar 
pe vienas yra politrukas. 
Prieš partizanus Rhodezija 
yra sutelkusi 13,000 vyrų ka
riuomenę, kurios pusė yra 
juodieji. Kariniai toji kariuo 
menė daug pranašesnė, ta
čiau atėjus lietingam perijo- 
dui, ir partizanų veikimui 
sustiprėjus, jai bus vis sun

kiau ir sunkiau atsispirti. 
Juo labiau, ka išlaikyti da
bartinį baltųjų rėžimą ilges
niam laikui nėra vilties. Iš 
kitos pusės, valdžios perlei
dimas juodųjų daugumai (vi
so krašte esama 6 milijonai 
juodųjų ir 280,000 baltųjų) 
vistiek turi privesti prie bal
tųjų pasitraukimo, ką moko 
visų naujų Afrikos ir Azijos 
valstybių istorija. Kaž koks 
Pietų Afrikos generolas 
Newsweek pareiškęs, kad 
Salisbury režimas daugiau
siai galįs išsilaikyti 2 metus, 
mažiausiai -- 6 mėnesius.

Ronald Reagan ketvirta
dienį pareiškė, kad JAV, ar 
dar geriau JT, turėtų pasiųs 
ti savo kariuomenę tvarkin
gam valdžios perleidimui 
juodiesiems užtikrinti. Kiti 
kandidatai to klausimo kol 
kas dar negvildeno.

•

Grįžus į šį kraštą ... Čia 
pirmuose laikraščių pusla
piuose vyravo kongresmano 
Wayne Hays (dem. Ohio) ir 
galimas daiktas eilės kitų jo 
kolegų Atstovų Rūmuose ir 
Senate aferos. Reikalas su
kasi apie klausimą, ar tūla 
Liz Ray gaudavo $14,000 me 
tinės algos tik už tai, kad bu
vo Hays meilužė, kaip kad ji 
tvirtina, ar už kitas pareigas 
kongresmano raštinėje? Ka
dangi pats faktas, kad ji 
buvo meilužė neginčijamas, 
geriausiu atveju -- kongres- 
manui Hays -- galima sutikti, 
kad ji abi pareigas ėjo ‘part- 
time* būdu. Kas gali tada nu 
statyti, kiek ji gavo už 
vienas ar kitas pareigas, 
vienas legaliai apmokamas 
iš valstybės iždo, kitas nele
galiai, už ką gręsia tokia pat 
bausmė, kaip ir už kitokį iš
eikvojimą. Aplamai imant, 
Amerikoje vyrauja pažiūra, 
kad lytinis gyvenimas yra 
kiekvieno asmeninis reika
las, į kurį niekas neturėtų 
kištis. Dėl to spauda iki šiol 
palyginti mažai domėjosi įs
tatymų davėjų romantiškom 
aferom, nors jų netrūko. Da 
bar laukiama daugiau reve- 
liacijų D. Britanijos pavyz
džiu. Juo labiau, kad iškėli
mui turimas geras pasiteisi
nimas. Politikai, save pirš- 
dami rinkikams, paprastai 
prisistato su žmonomis ir vai 
kais, vaizduodami sukūrę lai 
mingas šeimas. Jei jie taip 
darydami meluoja, ar nėra 
spaudos uždavinys tai at
skleisti?

Vargšas Nixonas, tai skai
tydamas, galėtų piktai pasi
džiaugti. Teigiama, kad jis 
nuo 1962 metų gyvenęs kaip 
vienuolis. Faktinai ir tai už
kliuvo, nes privedę prie jo 
užsidarymo ir nepasitikėji
mo kitais. Juo daugiau žino
me, tuo daugiau abejojame, 
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to, kad jiems netaikant ‘di
džiausio palankumo princi
po’ už eksportuojamas gėry
bes reikia mokėti 110% ver
tės muitą.

Čia susiduriame su princi
piniu klausimu. Ar prekybi
nių santykių neturėjimas, ja
vų eksporto sustabdymas, 
galėtų pakeisti sovietinį re
žimą. Dėl to nuomonės ski
riasi. Sovietų piliečiai jau 
yra pergyvenę sunkesnius 
laikus ir dėl to nesukilo. So
vietų Sąjungos ūkinė apy
varta (Gross National Pro- 
duct) vertinama maždaug 
700-800 bilijonų dolerių. Tu
rinti galvoje tokią sumą, jos 
prekybiniai santykiai su 
JAV nevaidina didelės rolės. 
Daugiau įtakos galėtų turėti 
viso Vakarų pasaulio boiko
tas, bet jis nėra galimybių ri
bose. Antra vertus, gyven
tojų pragyvenimo lygiui, 
nors ir labai lėtai, nuolat ky
lant, to proceso dabar sulai
kymas Kremliui turėtų su
kelti daugiau sunkumų negu 
1930-40 metais. Bet vėl ... 
gerbūvio kilimas daugiau su
žadina laisvė troškimą negu 
badas.

Ginkle vimos srityje ‘de
tentes’ laikotarpio susitari
mai nesurišo amerikiečių 
rankų siekti techninės per
svaros. Paskutinėmis žinio
mis, sovietai suprato, kad 
techniškai jie yra per silpni 
išnaudoti Vladivostoko susi
tarimu nustatyto 2,400 stra
teginių bombonešių ar reke
tų skaičiaus. Faktinai jis ir 
nereikalingas. Priešą gali
ma sunaikinti, ar padaryti 
jam nepakeliamų nuostoliu 
su dešimtadaliu to skaičiaus. 
Todėl jie dabar siūlysią su
tartą skaičių sumažinti. Pa
gal 1972 m. susitarimą 
(SALT I) sovietai gali turėti 
povandeniniuose laivuose 
740 raketų paleidimo įtaisų 
(launcher). Pasistatę naują 
laivą su tokiais prietaisais, 
jie turi per 4 męnesius išar
dyti vieną seną. JAV žval
gyba tačiau nustatė, kad per 
paskutinius 4 mėnesius jie 
pastatė 51 naujus ‘launche- 
rius’, bet išardė tik 11 senų. 
Sovietai apie tai patys pra
nešė, teisindamiesi techniš
komis kliūtimis ir žadėjo per 
kelias savaites ‘pasitaisyti’. 
Techniškai, žinoma, susitari- 
tarimo sulaužymas. Bet 
praktiškai - jis nedaug reiš
kia.

Sovietai, aišku, nesilaikys 
ir didžiausios ‘detentes’ rakš
ties mūsų akyse - Helsinkio 
akto - nuostatų. Nepaisant 
visų pareiškimų ir samprota
vimu mūsų spaudoje, kurių 
daugumas, įtariu, buvo pada
ryti to akto teksto neskai
čius, tas aktas gali būti grei
čiau mums naudingas, negu 
kenksmingas. Daugiausiai 
mus baido jo nuostatas drau- 
džiąs sienas pakeisti jėga, 
bet karas kaip politinė prie
monė buvo jau uždraustas 
1928 metų rugpiūčio 27 d. Pa 
ryžiuje pasirašytu Briand- 
Kellogo paktu! Jei Vakarai 
toliau silpnės, jei Italijoje 
rinkimus laimės komunistai, 
sovietai aišku ne tik nesiskai

•••
tys sus Helsinkio akto nuos
tatais, bet gal ir gailėsis jį pa 
sirašę. Juk jis ne puolimo, 
bet gynimosi priemonė, sie
kianti stabilizuoti dabartinę 
padėtį. Jei taip -- stabilizuoti 
stengiamasi tik griūvančią 
santvarką, o ne kylančią, 
kas reiškia, kad Kremlius sa 
vo padėties nelaikė tokia 
stipria, kaip kad mums ji 
atrodė.

Jei kapitalistinė sistema 
nesugrius ir Vakarai nepa
mes galvos, sovietai 1977 me 
tais Belgrade numatytoje 
konferencijoje turės pergy
venti daug nemalonumų, tei
sindamiesi dėl Helsinkio tre
čios dalies -- žmonių teisių -- 
nesilaikymo. Pagaliau ir 
Vakarams visai sugriuvus, 
ar nuotaikoms pačioje Sovie- 
tijoje pasikeitus, Vilniaus vy
riausybė, jei joje dar bus lie
tuvių dauguma, vieną gra
žią dieną galės paprašyti lai
kytis to akto nuostatų, kas 
bus lygu nepriklausomybei.
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Chicagoje

185 North Wabaah Avenue 
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taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovano* duodamos sąskaiton įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY FJ8.L.I.C.
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Juokas Gribauskas, vedėjas

Formalaus sienų pakeitimo 
tam visai nereikės, žinoma, 
tai galima pavadinti sapnu, 
bet kiek sapnų gyvenimo tik
rovė jau yra aplenkusi? Di
desnis sapnas yra tikėtis 
amerikiečių žygio į Elbės ry
tinį pakraštį.

Grįžtant vėl atgal į praeitį 
tenka konstatuoti, kad di
džiausias priekaištas ‘deten- 
tei’ gali būti tik tas, jog ji 
amerikiečius migdė sovietų 
pavojaus akivaizdoje. JAV 
politika, vistiek kas būtų jos 
preišakyje, būtų labai pana
ši, ieškant atlydžio santy
kiuose su sovietais. Spren
dimas pasitraukti iš Vietna
mo ir nesikišti į Angolą iš
plaukė ne iš ‘detentes’ dva
sios, bet kongreso ekonomi
niu nutarimų. Gali beveik 
stebėtis, kad sovietai dar 
daugiaus neišnaudojo ameri
kiečių atsigrįžimą į savo pa
čių reikalus ir padėtį. Bet, 
jei ‘detente’ buvo ką užmig- 
džiusi, prasidėję dėl jos gin
čai yra pakankamai garsūs, 
kad miegančius pažadintų.
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TRAGIŠKASIS BIRŽELIS
Nuo masinių trėmimų pra

džios šiemet sukanka 35 me
tai. Kaip kiekvienais, taip ir 
šiais metais lietuvių koloni
jos ruošiasi plačiai tai pami
nėti.

Mūsų tautos naikinimas 
šiandien gal jau ir ne taip ma
siniai, bet labiau paliečiant 
rinktinius asmenis, tęsiamas*

Kai 1940 m. Sovietų rau
donoji armija įsiveržė į Lie
tuva, sugriaudama ramų ir 
laimingą gyvenimą, atnešda
ma komunistinę priespaudą, 
Lietuvių tauta neteko savo 
nepriklausomybės ir didžiau
sios žmogaus gyvnimo ver
tybės - laisvės.

Bolševikams okupavus 
Lietuvą, kiekvienas sąmonin 
gas lietuvis tuoj pajuto, kad 
jo ir jo tautos gyvenime įvy
ko kažkas baisaus. Pajuto, 
kad jis nebegalės siekti tų 
tikslų, kurių galėjo siekti, 
kai gyveno laisvoje Lietuvo
je. Iš pat pirmųjų bolševiki
nės okupacijos dienų jis 
įsi tikino, kad nebėra saugus, 
kad bet kuriuo metu be jo
kios priežasties gali būti su
imtas, uždarytas į kalėjimą 
ar ištremtas į Sibirą. Jis 
pamatė, kas savo tėvynėje ir 
net savo namuose nebe jis 
šeimininkas, bet okupantas; 
kad jo tautos didžiausioms 
vertybėms gręsia mirtinas 
pavojus. .

Bolševikų okupacija paro
dė, kad, netekus nepriklau
somos valstybės ir laisvės, 
žmogus ne tik kad nebegali 
siekti savo individualinių 
tikslų, bet jis yra dar paver
čiamas beteisiu vergu, su ku
riuo okupantas gali daryti, 
kas jam tinka. Netekęs tei
sių ir nuosavybės, lietuvis 
dar tikėjosi nors išsilaikyti 
savo Tėvynėje. Jis norėjo 
bent savo kaulus palikti ilsė
tis gimtosios žemės smėlyje. 
Tačiau enkavedistai grūmo
jančiai šaukė: - Ne, tu nemir 
si savo žemėje! Tavo kaulus 
užpustys Sibiro taigų snie
gas. Tu kovojai dėl laisvės 
ir ją laimėjai, bet mirsi ver
gu!

Bolševikai pirmomis oku
pacijos dienomis sugrūdo į 
kalėjimus per 12,000 laisvę 
mylinčių tautos sūnų bei duk
terų, o bolševikinio teroro 
metais enkavedistai kalėji
muose nužudė apie 5000 lie
tuvių.

Pradžioje mūsų tautos nai 
kinimą bolševikai bandė vyk 
dyti be didesnio triukšmo, 
stengdamiesi naikinamuo

sius išnaudoti provokaciniais 
sumetimais, dėdamiesi jų 
tautinės kultūros globėjais. 
Taip maskuodamiesi jie varė 
didžiausią propogandą: girdi 
tik fašistams Tarybinėje Lie 
tuvoje vietos nėra.

Pirmomis bolševikų oku
pacijos dienomis 1940 m., ko 
munistai pradėjo žlugdyti lie 
tuvių tautos brangiausiąjį 
turtą -- švietimą. Per spau
dą ir radiją buvo varoma ne
švari propoganda prieš esa
mas nepriklausomos Lietu
vos mokyklas. Komunistai 
šmeižė ir biaurojo įvairiau
siais būdais visą mokyklų 
santvarką, programas, o la
biausiai tai patį auklėjimą. 
Tačiau jie juto, kad švietimą 
sužlugdyti greitai nepavyks 
- mokslas ir auklėjimas Lie
tuvoje buvo stiprus ir prily
go Vakarų Europos mokslo 
lygiui.

Enkavedistai iš pasalų se
kė lietuvį ir įtarinėjo jį. Nuo 
latinis šnipinėjimas, šeimos 
židinio terorizavimas, vedė 
prie skaudžiausių pasėkų. 
Bet tikrąjį savo veidą oku
pantai parodė tada, kai jie 
pradėjo nekaltuosius vežti į 
Sibiro taigas.

1941 m. birželio 14-15 d.d. 
istorijoje negirdėtu žiauru
mu, enkavedistai naktimis 
gaudė nekaltus žmones ir 
juos, prekinių traukinių už
kaltuose vagonuose vežė į 
šaltąjį Sibirą. Per dvi naktis 
jie spėjo išvežti per 40,000 
Lietuvos gyventojų. Kiek 
verksmo, ašarų, vaitojimo ir 
kraujo tomis dienomis buvo 
išlieta! Tas vežimas įvykdy
tas pagal nustatytą iš anksto 
planą. Bolševikai buvo pasi
ryžę trigubai tiek išvežti, 
bet, prasidėjus karui su vo
kiečiais, to nebegalėjo įvyk
dyti. Užtat, traukdamiesi iš 
Lietuvos, jie žiauriausiai iš
žudė tūkstančius nekaltų 
žmonių, daugelyje vietų pa
likdami išniekintas savo žu
dynių aukas. Pavyzdžiui Rai 
nių miškelyje, Lenkeliškyje, 
Kretingos apskrityje... rasti 
lavonai be galvų, nukirsto
mis rankomis, nuo kojų ir 
rankų numauta oda ir t.t ...

Alytaus, Marijampolės, 
Vilkaviškio, Rokiškio, Zara
sų apskrityse vyko masiniai 
žmonių žudymai. Pravieniš
kių priverčiamųjų darbų sto
vykloje, kur buvo kalinami 
ūkininkai nepajėgę atiduoti 
rekvizicijų, buvo rasta apie 
500 lavonų ... Tai tik maža 
iliustracija skaudžios praei
ties ...

PRANĄ NARVYDĄ IŠLYDINT... 
yra išsiuntęs apie 200 siun
tinių ir sudaręs afidavitus 
virš 30-čiai šeimų. Tai pil
nas idealizmo žmogus, pa
aukojęs tėvynei ir pagalbos 
reikalingam broliui lietu
viui ne tik savo jaunystę, 
jėgas, bet ir visą uždarbį, 
pasilikdamas sau ir šeimai 
tik minimumą pragyvenimo 
reikalams.

Gegužės 27 d. tauriam 
lietuviui atiduoti paskutinę 
pagarbą susirinko pilna M. 
šalinskienės koplyčia. Wood 
havene Dr. B. Nemickui va
dovaujant iškilmėm, žodį 
tarė Generalinis konsulas 
A. Simutis, K. Bačiauskas 
šaulių vardu, nes velionis 
buvo nuo pat 1924 m. įsi
jungęs ir į Lietuvos vėliau 
išeivijos šaulių veiklą. Juo
zas Butkus tarė žodį Korp! 
Neo-Lithuania vardu, Juo
zas Maurukas, ALT S-gos

(Atkelta ig 1 psl.) 
mušdavo į sieną, nes pini
gai į misiją plaukė tūkstan
čiais kasdien.

Narvydas dirbo, materia
liai rėmė, nes nuoširdžiai 
tikėjo tautine idėja, kurią 
pajuto dar Lietuvoj pas te
tėną radęs iš 1884 metų po 
balkiu pakištus vieną "Auš
ros” numerį ir vieną "Auš
ros” kalendorių, o vėliau iš 
kaimyno gavęs ir pasiskai
tęs S. Daukanto Lietuvos 
istoriją. Būdamas piemeniu 
Pranas rastus dirvoje kaž
kokius pinigėlius siųsdavo 
dr. J. Basanavičiui į Bulga
riją ir gautais iŠ jo laiškais 
didžiuodavos. Taip jame įsi
žiebė meilė savam kraštui 
ir tas tautinis žiburėlis ja
me neprigęso per visą gyve
nimą.
' Vieni su dėkingumu jį 
vertino, kiti be dėmesio jo 
parama bei talka pasinau
doję pamiršdavo. Korp! 
Neo-Lithuania jį įrašė į sa
vo mecenatus. O buvo taip, 
kartą pasakojo Narvydas:

— Dirbdamas Lietuvos 
Misijos štabe New Yorke, 
aš sužinojau, kad 1922 m.
įsisteigė Studentų Tautinin
kų Korporacija Neo-Lithu
ania ir jie nutarė siųsti at
stovus į JAV, iš kurių pa
rinko V. Banaitį, turėjusi 
tetą J. Pranaitytę Philadel- 
phijoje, tuo laiku buvusią 
kun. A. Miluko leidžiamo 
laikraščio "žvaigždė” re
daktorę. Ji kreipėsi pagal
bos į kun. Miluką, o jis vi
suose lietuvių reikaluoose 
šaukdavosi į Vienybės re
daktorių J. O. Sirvydą, ku
ris pasikvietė mus ir suda
rėme komitetą neolituanų 
atstovams priimti, globoti. 
Aš tame komitete dirbau ir 
pats savo lėšomis rėmiau. 
Jie, įvertindami mano pa
stangas, gal būt, už tai 1927 
m. atsiuntė diplomą, sutei
kiantį mecenato vardą. J. 
O. Sirvydą gerai pažinojau, 
kaip didį patriotą lietuvį, 
sakė Narvydas, deja, nebe 
tos idėjos skelbiamos da
bartiniam Vienybės laikraš
tyje ir, jei tėvas gyvas bū
tų, tai sūnui Vytautui Sir
vydui dabar gerai kailį iš
vanotų.

P. Narvydas visą gyveni
mą buvo tartum gyvoji 
Brooklyno lietuvių enciklo
pedija, kur buvo priskai
čiuojama apie 30 tūkstančių 
lietuvių, tačiau aktyviai be
sirūpinančių Lietuvos rei
kalais buvo tik saujelė. At
siradus naujai imigrantų 
bangai Pranui atsivėrė nau
ji veiklos ir pasiaukojimo 
horizontai. Jis pats vienas

Tragiškų trėmimų minėji
mai teikia gerą progą pa
reikšti viešus protestus dėl 
dar ir šiandien Lietuvoje te- 
betęsiamo genocido. Būda
mi laisvi netylėkime, nes mū 
sų broliai ir seserys okupuo
toje Lietuvoje to negali pa
daryti. Kalbėkime už juos!

(jm) 

I-jo skyriaus, kurio garbės 
pirmininku buvo velionis, 
aktorius V. Žukauskas atsi 
sveikino, kaip didį teatro rė
mėją, vaidintoją ir net ra
šytoją. Pranas Narvydas 
aukojo ir lėšas ir darbą vi
soms išeivijos organizaci
joms, išskyrus komunisti
nes. Neįmanoma čia trum
pam rašinyje apibudinti vi
sos Prano Narvydo plačios 
veiklos. Jis rašė poeziją ir 
parašė savo tėviškės laukų 
ilgesio pilną apysakų knygą 
"Gimtinės Takais", kurią 
ALT S-gos I skyrius 1968 
m. išleido.

Kun. Railai sukalbėjus 
maldas atsisveikinimas bai
gėsi ir velionis sekančią die
ną po Apreiškimo parapijos 
šventovėje atlaikytų pamal
dų buvo palaidotas šv. Jono 
kapinėse. Paliko sūnus Vy
tautą ir Algį ir brolį Joną 
su šeimomis.

E. čekienė

. €«$ Ui tM
SKIRPSTAS

Mokslo knygose ar vadovėliuose ką naują įvedant, rei
kia vis ir visuomenei viešai pranešti, kad neįvyktą žalin
go atotrūkio, kaip kadaise buvo ponų ir mužikų antago
nizmas. Tautos elitas teneveikia uždarai sau, tariamąją 
liaudį paliekant už durų. Savos kultūros naujesnės žinios 
visuotinai paskleistinos nedelsus, kad visa virstų bendru 
tautos išminties lobiu.

• V. Liulevičius 1975 m. istorijos vadovėlyje lit. mokyk
lų VII klasei Lietuvių ir Lenkų uniją jau vadina tikslesniu 
žodžiu: sutartis. Autorius tai padaręs pritariamas ir kitų 
mūsų istorikų: V. Gidžiūno, J. Jakšto, K. Jurgėlos, A. Ku
čo, S. Sužiedėlio ir J. Dainausko. Šališkai lenkų įpirštas 
terminas ‘unija', per daugel metų giliai sąmonėse įsiėdęs, 
yra visai klaidingas. Teks ryžtingai spaudoj ir visur 
skelbti, kad visuomenė priimtų vartosenon naują, istoriš
kai patikslintą įvardą. Padėka V. Liulevičiui už drąsią 
pažangą.

• .Išties tai tebuvo politinė sutartis - bendrom jėgom 
spirtis prieš Maskvos karingus kėslus. Tarpvalstybinės 
sutartys - dažnas reikalas, bet aplinkybėm kintant jos iš
dyla, pakeičiamos arba net įžūliai laužomos, kaip pav. Su
valkų sutartis su lenkais.

Jokia unija, t.y. susijungimas su lenkais, ir negalėjo 
įvykti, nes esam labai skirtingų istorijų, kultūrų, būdų, o 
ypač mūsų kalbos nepanašios. Galėtume jungtis tik su lat
viais. Ogi lenkam artimi yra tik slavai: rusai, Ukrainai, 
čekai.
• Kai kam, net mūsų mokytiem daktaram ir kilniem 

menininkam, vis neaišku, kad tėvynė yra svetimoj pries
paudoj, rusinama, dvasiškai žlugdoma; kad mūsų tauta 
verčiama susilieti su ‘didžiuoju broliu' - pasmerkta išnyk
ti kaip tautybė su savita kultūra ir šabo istorinėm šaknim. 
Štai, neigiama teisė Vilnių vadinti savo sostine, vietoj jos 
įbrukta Maskva, kruvinasis Kremlius. Bet mūsų trumpa
regiai to nemato.
• Okupantas vis bando slėpti plėšrius nagus ir vaidina 

geradarį, globojantį mūsų kultūrą, nešantį vien gerovę. 
Betgi kartais atžioja imperializmo snukį, kurin ryja neru- 
siškų ‘respublikų’ tautas. Gimtasis Kraštas, lietuviškas 
laikraštis Vilniuje, vis saldžiai gieda apie Nemuno šalies 
geroves komunizmo glėby, apie kultūrą ir pažangą, lietu
vybės klestėjimą O štaiginr. 10 priekinis viršelis su vaiz
du atvirai rėžia, girdi - ‘pasaulis nukreipęs žvilgsnį į 
mūsų tėvynės sostinę Maskvą Oia, Kremliaus suvažiavi
mų rūmuose, vyksta... Komunistų partijos 25-tas suvažia
vimas’. Taigi, jau Kremlius - mūsų sostinė, O Rusija - 
lietuvio tėvynė! Koksai įžūlus melas! Juk Maskva Lietu
vą daug, daug kartų vien baisiai niokojo ir apiplėšė, mūsų 
žmones žvėriškai žudė ...

• Taip komunizme nėra objektyvios kultūros nei 
mokslų, visa kinkoma prievartos melui, dvasios skurdui 
ir lietuvio skriaudai. Todėl juoba lankytojai iš laisvų ša
lių tebūna apdairūs ir nesiduoda mulkinami, tęstojo už tie
są o ne kaip marionetės lėlės, kaip bailiai pastumdėliai - 
prabilti okupanto politikai pataikavimu ...Ir visiem įsidė
mėtiną kokios rūšies ‘lituanistika’ teikiama studentam 
Vilniuje, kokiu rusinimu ten minta visos mokyklos jauni
mui.
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Apgavystė Pietuose
Mes jau kalbėjome apie 

sėkmingas britų-amerikiečių 
apgavystes šiaurėje, kurio
mis Hitleris buvo įtikintas, 
kad sąjungininkai ruošiasi iš- po karo paaiškėjo, kad vokie- 
sikelti Norvegijoje. Iš tikro 
visa sparta buvo ruošiamasi 
išsikelti tik Normandijoje, 
bet ir čia, Pietuose, buvo rei
kalinga priversti vokiečius 
laukti puolimo ne tik Nor
mandijoje, bet ir siauriausio
je kanalo vietoje - Pas de 
Calais. Tam tikslui vaizduo
tėje buvo sukurta speciali ar
mija, kurios vadu buvo pa
skirtas gen*. Patton, labai ga
bus karys, tačiau karštuolis, 
oficialiai papeiktas už ‘apgai
lėtiną elgesį’. (Jis, tarp kitko 
mušė kareivius už tai, kad 
jie artilerijos salvės pritrenk
ti, bet kitaip nesužeisti, ieš
kojo pagalbos ligoninėse.) Iš 
kitos pusės, jo vedamos divi
zijos per 76 valandas užėmė 
1,000 mylių ilgio Afrikos pa
kraštį ir pasižymėjo Sicilijo
je, kur Ašies valstybėm pa
darė didelių nuostolių. Jos 
neteko 167,00p karių, tuo tar
pu Pattonas tik 16,769. žo
džiu, jei Pattonas 1944 m. 
pradžioje atsirado D. Brita
nijoje, vokiečiai turėjo many
ti, kad ten jam bus duota ar
mija. Pas vokiečius Pattonas 
turėjo tokį pat vardą, kaip
RommeĮfe p« SMunpninkus. į Angliją, kaip^jų fclipui' "jei 

jis sutiktų - 100 suimtų po
grindžio dalyvių nebūtų su
šaudyti, bet paskaityti karo 
belaisviais. Czerniawski, ži
nodamas savo vertę, parei
kalavo pažado, kad vokiečiai 
po karo pripažins Lenkijos 
nepriklausomybę. Žvalgyba 
žinoma, tokio pažado nega
lėjo duoti. Bet kai sovietai į- 
žygiavo į Lenkiją, Czerniaws 
ki pareiškė, kad dabar jis su
pratęs, jog Sovietų Sąjunga 
yra tikrasis priešas ir pasiū
lymą priimąs.

Inscenizavus Czerniaws- 
kio pabėgimą, jis atsirado Is
panijoje, kur prisistatė Ab- 
wehro viršininkui gen. Erich 
Kuhlenthal. Iš ten jis buvo 
pasiųstas į Angliją, kur pri
sistatė britų žvalgybai, ko 
vokiečiai ir tikėjosi. Kartu 
jie laukė ir svarbių informa
cijų, jei britai jam patikėtų. 
Britai jį paskyrė ryšininku 
tarp lenkų aviacijos eskadri
lių ir Royal Air Force. Kaip 
toks jis galėjo žinoti apie Pa- 
ttono ‘pasirengimus’ ir juos 
pranešė vokeičiams, kurie

Vokietijai. Jose buvo tiek 
daug tiesos, kad vokiečiai pa
tikėjo ir iki 1944 m. vasario 
mėn. sumokėjo $55,000. Tik

tai priėmė kaip tikrą pinigą.
Dar kitas dvigubas agen

tas, daug prisidėjęs prie Pa- 
ttono ruošos įtikinimo, buvo 
‘Treasure’ - Lily Sergiejev, 
kilusi iš rusų emigrantų 
Prancūzijoje. Nors vokiečiai 
iš pradžių ja nelabai pasitikę- 
jo, bet vėliau jos informa
cijos pasirodė esančios ver
tingos ir ji galėjo prisidėti 
prie vokiečių suklaidinimo.

Gal dar daugiau sumaišy
ti vokiečius padėjo Trycicle’ 
kuris buvo jugoslavas Popov. 
Tas turėjo ryšį su Jugoslavi
jos karaliumi, pabėgusiu į 
Londoną ir per jį galėjo gau
ti vokiečiams svarbias infor
macijas, žinoma, atatinka
mai pakrikštytas ...

Čia paminėti tik keli iš 
daugiau kaip šimto dvigubų 
agentų, kurie veikė specia
laus ‘XX-Committee’ žinioje. 
Į jų pranešimus vokiečiai žiū
rėjo atsargiai ir juos visą lai
ką tikrino su žiniomis iš kitų 
šaltinių, kaip radijo trafiko 
sekimo, tačiau visa ta mozai
ka veikė į barono pulkininko

čiai gavo ne tik 115 raportus 
kuriuos ‘Loop’ vardu pasiun
tė FBI, bet dar 231 kitus ra
portus, kuriuos pats Loop pa
siuntė be FBI žinios, žodžiu 
‘Loop’ buvo ne tik dvigubas, 
bet ir trigubas agentas.

Ta veikla tačiau nepaken
kė, bet tik padėjo - ji vertė 
tikėti, kad amerikiečiai iš tik 
ro ruošiasi pulti Pas de Ca
lais.

Tokių agnetų buvo ne vie
nas. Žinomesni buvo ‘Gar- 
bo’ - ispanas, kuris pirmiau
sia pasisiūlė dirbti britams, 
bet, tiems jį atmetus, gavo 
pavedimą iš vokiečių. Po to 
jam pradėjo mokėti ir britai, 
žinoma ne už dyką. Kitas bu- Alexis von Roenne, FHW 
vo ‘Brutus’ -- Lenkijos armi- *“ 
jos kapitonas Roman Garby- 
Czerniawski, kuris, Lenkiją 
okupavus, sugebėjo pasiekti 
Paryžių ir ten įsijungė į pran 
cūzų pogrindį. Ten jo padė
jėja ir meilužė Mathilde Car- 
re jį iš pavydo išdavė vokie
čiams.

Vokiečių kontražvalgyba 
jo nesušaudė, bet vertinda
ma jo potencialą šnipinėji
mui, pasiūlė vykti jam vykti

Kadangi Pattonas buvo ži
nomas savo nesiskaitymu su 
žodžiais, gen. Eisenhoweris, 
vyr. invazijos vadas, jį įspė
jo ‘laikyti liežuvį už dantų’. 
Pattonas suprato savo užda
vinį, tačiau jo nemėgo. 1944 
metų balandžio mėn. jis bu
vo pakviestas kalbėti Knus- 
fordo kaimo amerikiečių ka
riams įsteigtam ‘Welcome 
Club’. Nepaisant įspėjimo 
nekalbėti be aukštesnės va
dovybės leidimo, Patton ten 
tarp kitko pareiškė: ‘kadan
gi atrodo, kad likimas lemia 
britams ir amerikiečiams val
dyti pasaulį, mums reikia 
prieš tai geriau susipažinti'. 
Kaž kaip atsitiko, kad britų 
informacijos ministerija to 
pareiškimo nesulaikė ir jis 
rado kelią į pasaulinės spau
dos puslapius. Žinoma, 
Maskva pakėlė didelį triukš
mą, kad rusai buvo nepami
nėti.

Dabar atrodo, kad vyr. va
dovybė tyčia leido tą pareiš
kimą paskelbti, kad atkreip
tų dėmesį į Pattoną ir jo va
dovaujamą 8 divizijų armiją, 
kuri iš tikro egzistavo tik po- 
pieryje. Tos divizijos, jei eg
zistavo, buvo seniau priskir
tos gen. Montgomery ir 
Bradley vadovaujamoms ar
mijų grupėms, o 3-ji ameri
kiečių armija dar buvo for
muojama JAV-bėse.

Tuo pačiu laiku į darbą bu
vo įkinkyti ir visi dvigubi 
agentai, t.y. tokie, kurie pa- 
sižadojo dirbti vokiečiams, 
bet buvo susekti ar patys pa 
sisiūlė dirbti sąjungininkam. 
Vienas iš tokių Amerikoje 
buvo ‘Albert van Loop’. FBI 
susekė jo veiklą ir jo vardu 
pradėjo siųsti informacijas

(Fremde Heere West) virši
ninko apskaičiavimus.

Roenne priklausė senai 
junkerių šeimai, turėjusiai . 
dvarus Rytų Prūsijoje ir Lat
vijoje. Savo karinę karjerą 
jis pradėjo laike I-jo pasauli
nio karo, kuriam pasibaigus 
virto bankininku. Hitleriui 
pradėjus perorganizuoti Vo
kietijos kariuomenę, Roenne 
vėl jon grįžo, baigė karo aka
demiją, kur buvę tiek daug 
reikalaujama, kad iš jos išė
ję gen. štabo karininkai už
miršę kaip šypsotis.

Hitleriui ruošiantis užpul
ti Lenkiją, Roenne gavo už
davinį įspėti Prancūzijos lai
kyseną, nes Hitleris tada 
dar neturėjo kariuomenės 
dviem frontam. Roenne bu
vo pažiūros, kad Vakarai tik 
mobilizuosis, bet nieko rim
to nepradės. Jis taip samp
rotavo, kad jei vokiečių tan
kai pultų per Meuse upę 
tarp Givet ir Sedano, pancū- 
zų armija pakriktų. Visa tai 
pasirodė teisybė ir Roenne 
gavo Deutsches Kreuz ordi
ną.

Kai Hitleris pradėjo ruoš
tis karui su Sovietų Sąjunga 
Roenne pasiprašė dalyvauti 
žygyje -- jis norėjo asmeniš
kai išvaduoti savo dvarus 
Latvijoje. Vietoje to, jis bu
vo sunkiai sužeistas prie Tu-. 
kūmo. Pagijus, Hitleris jį pa 
skyrė FHW šefu. Per jį plau 
kė visos informacijos apie 
Vakarų kariuomenę, kurias 
jis subendrindavo savaiti-

niuose ir mėnesiniuose ra
portuose.

Nors Hitleris juo pasitikė
jo, iš tikro Roenne buvo 
‘Juodojo Orkestro’ šalinin
kas. Nepaisant to, - jis 
sąžiningai ėjo savo pareigas 
ir dar 1943 metais Fuehrerį 
įspėjo, kad informacijų gau
sumas verčia manyti, kad 
didelė jų dalis yra tyčios dar
bas.

Tik po 30 metų paaiškėjo, 
kad Roenne sprendimus da
rė ne tiek pasiremdamas a- 
gentų pranešimais, kiek są- 
junginikų radijo trafiko seki
mu, kurį vokiečiai buvo labai 
ištobulinę. Svarbiausias 
Roenne uždavinys buvo nu
statyti Anglijoje sutelktos 
kariuomenės dydį, kas leistų 
įspėti ar sąjungininkai galė
tų pulti kartu Normandiją ir 
Pas de Calais ar ne. Tuo spe
cifiniu klausimu žinias koor
dinuoti buvo pavesta pulk, lt 
Roger Michel, kurio motina 
buvo anglė ir kuris gerai pa
žinojo britų salas.

Tas Michel atkreipė Roe
nne dėmesį į tai, kad po Ca- 
naris kritimo, SD perėmusi 
informacijos Hitleriui tieki
mą, Roenne skaičiavimus 
apie galimas kariuomenės 
pajėgas Britanijoje mažino 
pusiau. Hitleriui vis maži
nant savo kariuomenę Pran-

cūzijoje, Roenne pradėjo ieš
koti būdo įspėti apie rimtą 
pavojų. Michelis pasiūlė pra
nešamus skaičius padvigu
binti. Tokiu būdu, jei SD su
mažintų pusiau, jie atitiktų 
tiesai. Roenne, nors ir neno
romis, su tuo sutiko. Nelai
mei, SD kaž kodėl savo tak
tiką staiga pakeitė ir Roe
nne davinius pradėjo nema
žinti, Roennei to kurį laiką 
nežinant. Tokiu būdu Hitle
riui buvo pranešta, kad są
jungininkai D. Britanijoje 
turi tarp 65 ir 90 divizijų ir 
jų tarpe 7-nias parašiutinin
kų, kai iš tikro ten buvo tik 
35 (trys parašiutininkų). 
Kai SD viską išaiškino, jau 
buvo per vėlu ką daryti. Roe 
nne už tai sumokėjo savo gy
vybe, bet tikrasis to triuko 
sumanytojas pulk. lt. Michel 
iš nelaisvės buvo paleistas 
greičiau negu kiti vokiečių 
generalinio štabo karininkai. 
Heidelberge jis pasirodė su 
amerikiečių uniforma ir bu
vo paskelbta, kad jis dirba 
amerikiečių kontra-žvalgy 
bai. vakarų Vokietijoje jis 
tačiau neilgai išbuvo. Grei
tai jis pabėgo į... Rytų zoną. 
Ar jis buvo agentas ir karo 
metu - liko neišaiškinta. 
Kaip ten buvo, Michelis ir 
Roenne, norom ar nenorom, 
daug prisidėjo prie melo ka
ro pasisekimo.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

936 East I85th 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.

SEWELL PLASTICS, INC.
501 WEST 10TH AVĖ., RESERVE, LA.

HAS OPENINGS
FOR EXPERIENCED

BL0W MOLDING MACHINE OPERATORS
FOR ALL SHIFTS 

DIFFERENTIAL FOR 2N.D & 3RD SHIFTS
• Paid vacation after 1 year
• Paid Holidays after 60 days
• Hospitalization, life, accident & sickness insurance 

for you after 90 days.

Apply or call Plant Manager
(504) 729-4088 (504) 536-1136

An Equal Opportunity Employer
(I9-2S)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Saviaiakai; J. JANUtAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Sociaisthiis realizmas 
ir gyvenimas

Socialistinio realizmo me
todas yra mokėjimas realis
tiškai nevaizduoti socializ
mo. Bet gyvenimo faktai 
kiša savo ragus. Nejučiomis 
matome bolševikinę tikro
vę. Pavyzdžiai tiesiog lipa 
ant sprando, štai ryškesnie
ji:

Vytautas Bubnys parašė 
romaną "Nesėtų rugų žydė
jimas". Pavadinimas bylo
ja, kad autorius turėjo gal
voj Amerikoje pasėtų ru
gių žydėjimą. "Gimtasis 
kraštas”, nr. 16, švebeldžio- 
ja, kad "rašytojui A. Bim
bai Rokiškyje įteikė rugi
nės duonos kepalą". Kadan
gi V. Bubnys tvirtina, kad 
Rokiškyje rugių nesėta, 
Bimba gavo kepalą iš ame
rikinių rugių.

Realistiškai vaitoja poe
tas Antanas Drilinga, "Li
teratūros ir meno", nr. 10, 
puslapyje, vaizduojamas so
vietinio pavaldinio būklę: 
"aš basas, visą laiką ba
sas ...” Apie tarpusavius 
sovietinių pavaldinių santy
kius rašo "Pergalėje", nr. 
12, O. Vacietis: "Kai nusi- 
spiausi — gerai pažiūrėk, 
kur spiūvis nukrito, į ką pa-

ORO BIULETENIS
Chicagoje, McCormick sa

lės rajone, per JAV dviejų 
šimtų metų sukakties minė
jimą siautėjo sniegdriba, 
sukėlusi griaustinius Hal- 
sted gatvės rajone, žaibai 
masiniai krito į frontinin
kų daržus. Labai vėlyvas 
LB rinkimų rezultatų pa
skelbimas, priminė patarlę: 
pirmoji kregždė pavasario 
nedaro. Ant priplaukusio 
prie Gintaro šalies kranti
nės Juodojo laivo denio pa
stebėti tiršti žaliadoleriniai 
krituliai. Ciklonai ir anti- 

BENDRUOMENINES "VIENYBES” TRAUKINYS...

Garvežy, garvežy,
1 vienybę mus veži... 
Čiūčia, Čiūčia 
Učia, učia —
Nuo "vienybės” pilvą pučia!

taikė...”
Lenino premija paryškino 

bolševizmo tikrovę. Jonas 
Avyžius sulipdė apysaką 
"Sodybų tuštėjimo metas", 
o Georgijus Markovas su- 
durstė apysaką "Sibiras”. 
Kremlius įvertino tokį tik
rovišką apysakų pavadini
mų ryšį: lietuviškų sodybų 
tuštėjimas turi savo grand 
finale Sibiro tundrose. Le
nino premiją padalino per
pus: Avyžiui ir Markovui.

Literatų atlyginimas lai
komas realistinio bolševiz
mo ženkle. Literatai apmo
kami ne tik Judo sidabri
niais, bet ir vasarnamiais. 
Pav. iš Palangos ištrėmė pa
gal sodybų tuštinimo planą 
palangiškį į Sibirą, atėmė 
jo namus ir dovanojo tuos 
namus, kaipo vasarnamį, 
Antanui Venclovai, atkaku
siam iš Maskvos su nauja 
žmona. Iš čia ir socialisti
niai realistinis dvieilis:

"Maskvoj gavau naują pačią, 
O Palangoje naują dačią"..

Socialistinis realizmas ir 
gyvenimas aktyviai santy
kiauja bolševikinėje tikro
vėje.

ciklonai, susimaišę tornado 
sūkurin, žiauriai sunaikino 
Margučio Emperiją, kuri 
buvo atlaikiusi vėtras per 
28-erius metus. Knygų lei
dybos terenoje energinga 
kova su sausra. Įvairių ba
lių skerspūčiuose sukeltos 
dulkės, debesimis užtemdė 
politikavimų pašvaistes ir 
aprašymų šūsnimis užvertė 
vietinių kronikų gazonus. 
Turistai ir vagabundai pra
deda rūpintis parankiais 
vėjais, padedančiais dolerių 
sėjai tarybiniuose plėšiniuo- 
se. Už JAV dolerius pirkda

— Šį kartą jau užteks tau landžioti!...

AUSRELfi LIčKUTfi

SATYRA NUOSAVAM KIEME
Kai scenoj nėra ševeliūros Gustaičio, 
Kai scenoj nėra Aloyzo Barono — 
Išdrįsk nebijoti satyros artraičio, 
Išlindęs, kaip kipšas, iš nuosavo liūno.

Bepigu dainuoti aitrias epopėjas, 
Kaip mylisi žmonės, kaip meilėj paklysta; 
Kaip vyrui bučiuojant dailias dulcinėjas, 
Jo žmona į svetimą glėbį įslysta.

Bepibu vaizduot anonimius veikėjus, 
Kurie mus į ateitį veda prieš vėjus.
Kada už pažįstamo veido užkliūvi, 
Tada jau prikąsk savo smailų liežuvį.

Ir kaip apdainuot savo nuosavą kiemą, 
Kur veikia ir Petras, ir Jurgis, ir Jonas? 
Kiekvienas pažįsta kaimyno problemą — 
Kaip nuluptus mato jo' triukus ir toną.

Todėl ir išblunka tulžis ir satyra, 
Ir vietoj sarkazmų sakai komplimentą — 
Matai prieš save augaluotą vampyrą, 
Pagarbini jį tartum angelą šventą.

mi Volgas, jie energingai 
talkina maskvinės Volgos 
potvyniams Lietuvos terito
rijoje. Visiška tyla išeiviš
kos spaudos prenumeravi
mo pelkėje. Maple gatvės 
(Chicagoje) hidrantai tebe
turi pakankamą drėgmės 
milibarų kiekį dėl regulia
rių akiratinio buldogo vizi
tų.

SPAUDOS 
VERPETUOSE

Galutinis susitarybinimas

Ateityje vilkėsiu tik 
"Drobės'* audinius.

•V. Alseika 
Vilnis, nr. 23

Frontininkai įsteigė gulagą

Simas Kudirka iš vieno 
sovietinio gulago perkeltas 
į kitą — į frontininkų gu
lagą.

Naujienos, nr. 90
Taip buvo ir pas nacius

•Kiekvienas jaučiasi at- - 
sakingas už savo draugus, 
kolektyvas atsako už kiek
vieno savo nario darbą ir 
elgesį.

Gailius Alekna 
Švyturys, nr. 7

SPAUDOS RIKTAI
Per prakalbas, visi kalbė- 

organizatoriams liko tik rie
tis j lovą.

(Riktas! Turi būti:
"į kovą").
★

Vietoje pelno iš baliaus, 
tojai ragino auditoriją verž- 
būs buliai.

(Riktas! Turi būti:

ČIA PRIĖJO 
KADŽIULIS 

IR TARĖ
— Bolševikinės spaudos 

raidės, kaip blusos, vargšai 
skaitytojai, — atsiduso 
žmogus, pamatęs "Tiesą**.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Neaimanuok dėl "Tie
sos” blusyno. Ten "Tiesos* 
niekas neskaito.

★
— Kurios gyvulių fermos 

klesti Sovietijoje? — pasi
teiravo kažin kas.

čia priėjo Kadžiulis Ir 
tarė:

— Atleidimo ožių fermos.
★

— Pamanykite, moterys 
išleidžia kosmetikai dau
giau, kaip karo ministerija 
ginklams! — sušuko nuste
bęs vyrukas.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Už tat moterys turi 
daugiau pergalių.

★
— Kodėl tu pavogei au

tomobilį, kuris stovėjo prie 
kapinių? — paklausė tei
sėjas.

Pienbum mykčiojo.
čia priėjo Kadžiulis ir 

tarė:
— Vaikezas galvojo, kad 

automobilio savininkas mi
rė ir palaidotas.

★
— Ką reiškia žodis "Pa- 

girnis"? — svarstė, ratan 
sustoję, preferanso profe
sorius, scenos mėgėjas ir 
šiaip žmogelis.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Paklauskite anos mo
čiutės.

Puolė prie močiutės ir 
gavo atsakymą:

Pagimis yra vieta po gir
nomis, į kurią byra kas gir
nomis sumalta.

"nuliai”).
★

Po pakabintu katinu pa
kurstė ugnį.

(Riktas! Turi būti: 
"katilu”).
★

Karštos ponios ne vi
siems rekomenduojamos.

(Riktas! Turi būti;
"vonios").
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Penktoji Baltiškų Studijų Sąjungos konferencija A. A.

Penktoji Baltiškų Studk 
jų Sąjungos (AABS) Kon
ferencija vyko š. m. gegužės 
20-23 dienomis Columbia 
universitete New Yorke. 
Dalyvavo daugiausia baltie- 
čiai akademikai, dėstytojai 
JAV kolegijose ir universi
tetuose. Vienas kitas daly
vis atvažiavo iš Kanados ir 
Europos. Akademikai suva
žiavo daugiausia su parink
tomis paskaitomis ir jų bu
vo net per daug (sako, arti 
šimto). Didelio kiekio pa
skaitų prelegentai neturė
jo pakankamai laiko per
skaityti ir klausytojai jų 
diskutuoti, šios konferenci
jos (kaip ir daugumos kon
ferencijų) yda jos perkro
vimas.

Paskaitos buvo suskirsty
tos istorijos, socialinių 
mokslų, lingvistikos, litera
tūros, folkloro ir bibliogra
fijos sritims. Kai kurios jų 
lietė Lietuvą ir buvo lietu
vių akademikų skaitomos. 
Taip antai, dr. J. Balys tu
rėjo temą "Amerikos lietu
vių spauda’’; J. Genys — 
"Jungtinis Amerikos pabal
tiečių komitetas ir Europos 
saugumo konferencija"; A. 
Landsbergis —• "Naujoviš
kos lietuviškos dramos as
pektai” (Samizdat pasiro
džiusios lietuviškos dramos 
"Pasivaikščiojimas mėne
sienoje" analizė ir jos paly
ginimas su kitomis lietuviš
komis dramomis) ; J. Rėk- 
laitienė — "Nauja lietu
vių kalbos konservatyvizmo 
samprata’’; B. Mačiuika — 
"Pabaltijo ekonomijos so
vietizacija: teorija ir prak
tika*’; V. Skrupskelytė — 
"Dabartinė lietuvių poezija 
ir poetinės Vakarų Europos 
srovės; J. P. Slavėnas — 
"Augustino Voldemaro dip
lomatija"; R. F. Šilbajoris 
— "Sankryža (Points of 
contact): Radauskas, Man- 
delstam, Pasternak”.

Iškiliai pasirodė konfe
rencijoje mūsų jaunas ir 
daug žadantis istorikas, 
profesoriąująs Williams Col 
lege (Mass.), Romas Misiū
nas. Jis pirmininkavo kon
ferencijos programos komi

VLADO VAILIONIO partizaninis romanas 

'LIKIMO AUDROSE“ 
jau išspausdintas. Knyga 344 pusi., kietais 

viršeliais, kaina 7 dol. Galima gauti pas spau

dos platintojus. Užsisakant paštu, apmokėtus 

užsakymus prašoma siųsti autoriui.

V. Vailionis
248 Sunnyside Avė.
Munster, Ind. 46321

tetui. Pagal kultūrinių mai
nų programą tarp JAV ir 
Lenkijos Misiūnas lankėsi 
Lenkijoje studijų tikslais ir 
savo įspūdžius iš apsilanky
mo įdomiai papasakojo kon
ferencijos dalyviams pietų 
metu.

Išskirtinai minėtina sesi
ja skirta M. Čiurlioniui, 
kuriai vadovavo A. šlepety- 
tė-Yannace. Skaitytos dvi 
paskaitos apie Čiurlionį. 
Viena A. Rannito "Simbo
lizmas Čiurlionio tapyboje’’ 
ir antra — Japonų moksli
ninko Ichiro Kato, atskri
dusio specialiai paskaitai 
net iš Tokio. Jo paskaitos 
tema "Čiurlionis ir sintezės 
problema mene". Paskaita, 
labai aukšto mokslinio » ly
gio. Lygino Čiurlionį tapybą 
su Japonų menininkų kūri
niais. Čiurlionio kūriniuo
se, pagal Kato, atsispindi 
arientališka kosmologija ir 
no Čiurlionį su budizmu ir 
no ičurlionį su budizmu ir 
šintoizmu. Kato ypač pa
brėžė Čiurlionio tapybos ir 
jo muzikinės kūrybos relia- 
cija ir net koreliacija (pats 
Kato yra muzikas). "Vizua
linė muzika" ir "spalvų 
garsų pajutimas" yra bū
dinga Čiurlionio kūrybai, 
kaip ir japonų. Iš viso, ja
ponų mokslininkas atvėrė 
naujas ir dar plačias pažiū
ras į Čiurlionio kūrybą ir 
iškėlė mūsų tautos genijų, 
gali sakyti, į globalinę sfe
rą. Jo paskaita turėtų būti 
išversta į lietuvių kalbą ir 
paskelbta mūsų spaudoje.

Lietuvos istorijai buvo 
skirta viena sesija, kur 
skaitytos 3 paskaitos. Visos 
nelietuvių. Pirmą paskaitą 
skaitė Jaroslavv Pelenski 
(Yowa universiteto profe
sorius) tema "Rungtynės 
tarp Lietuvos D. Kunigaikš
tijos ir Aukso Ordos dėl pir
menybės Rytų Europoje". 
Paskaita — dėstomojo po
būdžio, be gilesnės faktų 
analizės. Kiek smulkmeniš- 
kiau aptartas Vorkslos mū
šis. Bet toks iškilus faktas, 
kaip Podolės užkariavimas 
Algirdo metu paviršutiniš
kai paliestas.

DR. J. JAKŠTAS

Socialinės srities istori
jos paskaitą skaitė Kari von 
Loewe tema "Metodologi
niai apmąstynėjimai apie 
XVI a. Lietuvos agrarinę 
politiką". Prelegentas kal
bėjo daugiau apie agrarinės 
ekonomijos pakitimus XVI 
m. ir jų įtaką politinei kraš
to padėčiai.

Prof. Kari von Loewe pri
vačiame pasikalbėjime pa
sisakė buvęs mokinys miru
sio Kansas profesoriaus O. 
P. Backus (kuris buvo pasi
reiškęs keliais vertingais 
Lietuvos istorijos darbais), 
studijavęs Vilniuje pas 
prof. J. Jurginį ir yra pa
rengęs naują pirmo Lietu
vos Statuto (1529 m.) leidi
mą su anglišku vertimu ir 
plačiais komentarais. Vei
kalas leidžiamas Olandijoje 
(spausdinamas Belgijoje) 
ir turi netrukus pasirodyti.

Didesnio dėmesio vertas 
buvo J. Zaprudniko praneši
mas su išradinga antrašte: 
"Baltiškas substratas gudų 
etnogenezėje ir Lietuvos D. 
Kunigaikštijos susidary
mas". Pranešimas istorijo- 
grafinio turinio, kur apžvel
giama literatūra (daugiau 
gudiška), kurioje kalbama 
apie baltiško elemento prie
maišą gudų tautoje. Iš to 
išvedama ir Lietuvos D. 
Kunigaikštijos dvitautišku- 
mas. Išvada visai teisinga. 
Lietuvos D. Kunigaikštija 
buvo tikrai dvitautė valsty
bė. B**t antroji' tauta joje, 
šalia lietuvių, laikyta ne 
gudai, bet slavai (rus, ru- 
theni), išpažįstantieji bi
zantišką krikščionybę. Ap
lamai, Zaprudniko praneši
mas iškėlė reikalą iš naujo 
nagrinėti Lietuvos D. Ku
nigaikštijos susidarymą jos 
dvitautiškumo atžvilgiu.

Pabaltijo stuctijų draugija 
įsisteigė 1969 m. daugiau 
latvių akademikų iniciaty
va. Latviai skaičiumi pir
mauja joje ir iki šiol. Po jų 
seka estai ir mažiausiai jo
je bent pradžioje buvo lie
tuvių. Tik 1974 m., kada 
prezidentu buvo Rimvydas 
Šilbajoris, lietuvių skaičius 
kiek paaugo. Tačiau lietu
viai ir dabar kaip skaičiumi, 
taip ir veikla nepirmauja 
draugijoje. O savo bendruo
menės kiekiu JAV ir Kana
doje ir savo akademikų 
skaičiumi turėtų pirmauti 
joje.

AABS yra pabaltiečių 
kultūrinis Batunas šalia po
litiškojo ir todėl būtų priva
lu visiems baltiečiams kul
tūrininkams . spiestis į jį. 
Juk ne be pagrindo kalba
ma, kad kultūrinė kova dėl 
Pabaltijo tautų laisvės ne
mažesnės svarbos už politi
nę ir dabartinėse sąlygose 
gal net svarbesnė.

EUGENIJAI BARTKUVIENEI 
mirus, Velionės šeimos ir mūsų sky
riaus narius: dr. JUOZĄ BARTKŲ, 
inž. EUGENIJŲ, DANGUOLĘ BART
KUS ir jų šeimą, IRENĄ, ALGIRDĄ 
BUDRECKUS bei kitus artimuosius 
užjaučiame ir skausmu dalinamės

Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos
Chicagos Skyrius

Mielai

EUGENIJAI BARTKUVIENEI

mirus, jos vyrą Dr. JUOZĄ BARTKŲ, 

sūnų inž. EUGENIJŲ ir dukrą TAMA

RĄ su šeimomis ir kitus artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Halina ir Edvinas 
B a 1 c e r i a i

A. A.

EUGENIJAI BARTKUVIENEI

mirus, jos vyrui dr. JUOZUI, sūnui 

EUGENIJUI ir dukrai TAMARAI su 

šeimomis nuoširdžią užuojautą reiškiu

Ona Biežienė

Didžio liūdesio prislėgtiems Dr. 

JUOZUI BARTKUI, EUGENIJUI 

BARTKUI ir šeimai*, IRENAI-TAMA- 

RAI BUDRECKIENEI ir šeimai, jų 

mylimai žmonai ir motinai

EUGENIJAI BARTKUVIENEI 
mirus, skausmu dalindamies gilią užuo

jautą reiškiaine

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Valerija ir Mečys
Šimkus
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BOSTONE NETEKOME VLADO MICKŪNO
ATSISVEIKINIMO ŽODŽIAI

žmogaus būtis, tartum 
gaivi, judri ir linksma ki
birkštėlė, kuri, • įvairiom 
spalvom mirgėdama, tai pri
gesdama, tai vėl sužibėda
ma, veržiasi į aukštį ir ... 
staiga užgęsta. Tokia ir mū
sų visų dalia, kurie gimėm, 
augom ir išskleidėm šąkas 
šioj žemėj. Juk ir žmogus, 
kaip ta kibirkštis, kyla į 
tikslą, į siekį, į savo būties 
idealą ir taip pat... staiga 
viską palieka, išeina į mis
tišką ir slėpiningą Ana
pus ...

Velionį, mano mylimiau
sią draugą Vladą Mickūną 
ištiko ta pati lemtis — jis 
tespėjo ištarti tik septynis 
žodžius: ”Stasy, man bai
siai skaudžiai diegia nugar
kaulį... Skauda!...” Ir 
pradėjo svirti į atvertą glė
bį, ir čia pat atgulė ant ža
lios žemės, nespėjęs pasi
džiaugti vėsaus pavasario 
sugrįžtančia jaunatve ir jo 
atnešamom viltim ...

Velionis Vladas Mickūnas 
turėjo sunkiai bepasveria- 
mą prigimties dovaną, ku
rios neįmanoma įsigyti jo
kioj mokykloj. Ir labai spal
vinga, labai turtinga buvo 
toji dovana: tvirta ir ne
svirduliuojanti lietuvybė, 
blaivus ir praktiškas pro

Mielam skyriaus nariui

VLADUI MICKŪNUI

išėjus amžinybėn, jo sūnums ir gimi 

nėms reiškiame nuoširdžią užuojautą

A.L.T. S-gos Bostono 
Skyriaus Valdyba

Mylimam vyrui ir tėvui
A. t A.

VLADUI MICKŪNUI
staiga mirus, žmonai ADELEI, sū
nums: ČESLOVUI, ALMIUI ir RIMUI 
su šeimomis bei kitiems giminėms ir 
prieteliams reiškiame nuoširdžią užuo
jautą ir kartu liūdime

Irena ir Eduardas 
Jansonai 

Elena ir Stasys 
M i n e i k o s

Irena Kubiliūnienė
Cape Cod, Mass.

tas, įžvalgumas, greita 
orientacija, sąmojingumas, 
taktiškumas, principingu
mas, jautri ir lyriška siela, 
įgimta gili išmintis. Bet, ir 
tokį dvasinį turtą turėda
mas, Vladas niekuomet ne- 
sibrovė į pirmąsias eiles, ne
mėgo intrigų ir apkalbų, dėl 
pergreit nuvystančių laurų 
lapelių niekuomet nekovojo 
ir savo artimo nuo tako ne
griovė, o atvirkščiai — 
kiekvienu atveju stengėsi 
jam padėti, patalkinti. Jei 
taip galima tarti, jis visą 
gyvenimą stengėsi būti už
kulisy, bet jo patarimas, jo 
įžvalgi nuomonė, jo rūpes
tis visuomet būdavo ištaria
mas laiku, gal net lemtin
gą akimirką. Kam nors me
tus kitus teko su velioniu 
Vladu Mickūnų pabendrau
ti ir padirbėti, tas neturi ir 
niekad neturėjo pagrindo to 
tauraus jo būdo bruožo ig
noruoti.

Vladas Mickūnas buvo 
nepr. Lietuvos augintinis. 
Gimęs 1902 m. gegužės 13 
d. nestambiame ūky Bety
galos vi., Raseinių aps., vai
kystėje netekęs tėvo, likęs 
pats vienas su motina, jis 
neturėjo galimybių kilti į 
aukštuosius mokslus. Ta
čiau visa jaunatvės energi

ja jis kibo į gyvenimo mo
kyklą. O toj mokykloj, turi
me jam už tai nulenkti gal
vas, jis pasiekė tokių savi
švietos aukštumų, kurios 
dažnu atveju galėjo kelti 
tik pasigėrėjimą ir nuosta
bą. Ir vis tąja savo Įgimta, 
didžiai imlia ir spinduliuo
jančia išmintim!...

Dar nesulaukęs brandos 
metų, Vladas įsijungė į at
kurtos valstybės adminis
tracinius darbus, ne kartą 
rizikavo savo gyvybe, gan 
greitai vyresnybės buvo pa
stebėtas ir įvertintas, pra
dėjo kilti aukštyn valdinin
ko karjeros laiptais, ėjo at
sakingas pareigas Šiluvoj, 
Kelmėj ir kt.

Betgi ne ta buvo velionio 
Vlado gyvenimo svajonė. Jo 
siekis, jo tikslas buvo sava
rankumas, asmeninė nepri
klausomybė. Ir jis, sudėjęs 
žmonos mokytojos Adelės 
ir savo sutaupąs i vieną del
ną, nupirko stambų ūkį, ga
lima sakyti, palivarką, ku
rio žemių šlaitai sviro į di
džiai gražią, gal pačią peisa- 
žingiausią Lietuvos upę — 
Dubysą....

Daugudai — to ūkio var
das. Net ir Amerikoj gy
vendamas, net ir čia pavyz
dingai įsikūręs, Vladas Mic
kūnas dažnai, labai dažnai 
grįždavo į Dubysos pakran
tes, į savo mylimus Daugu- 
dus. Ir suprantama dėl ko 
— ten gi jis išgyveno savo 
gyvenimo gražiausias die
nas žmonos Adelės meilėje, 
ten gimė jų keturi sūnūs, 
ten jis tapo sau žmogum, 
ten realizavosi jo buvimo 
svajonė, jo sapnai. Deja, iš 
rytų atkilę barbarai atėmė 
iš žmogaus tą svajonę, pa
grobė nuosavybę, kurią Ve
lionis savo triūsu ir veido 
prakaitu, savo sumanumu 
ir taupumu buvo įsigijęs. 
Daugudai ir dabar Lietuvos 
žemėlapiuose yra minimi, 
bet jie yra nuterioti, išdras
kyti, apgrobti, netekę savo 
paskutiniojo šeimininko rū
pesčių ir meilės ...

Bostone, kol buvo ligos 
nesukrėstas ir nuvargintas, 
Vladas Mickūnas reiškėsi 
kaip itin gyva ir veikli mū
sų bendruomenės siela. Jo 
galva buvo pilna įvairių 
konstruktyvių sumanymų, 
kurių ne vienas tapo tikro
ve. Jis gi buvo pats neatlai- 
džiausias ugnies kurstyto
jas tame žmonių būrely, ku
rie Bostone įsteigė Kultūri
nius subatvakarius. Ir be
veik 10 metų Velionis dirbo 
Kult, subatvakarių rengimo 
komisijoj, ne tik dirbdamas 
įvairius techniškus darbus, 
bet savo blaiviom pažiūrom, 
taikliom nuomonėm įsijung
damas ir į vakaronių pro
gramų sudarymą. Be to, ve
lionis Vladas buvo aktyvus 
Tautininkų (Lietuvoj) ir 
Tautinės (Amerikoj) Są
jungos narys, Vilties drau-

A. A. Vladės Mickūnas, 1902. V. 13 — 1976. V. 25.

gijos narys, Dirvos ir kt. 
lietuviškų laikraščių rėmė
jas. Jis buvo pirmas ir tų 
vyrų tarpe, kurie Bostono 
Tautinės Sąjungos namuo
se pastatydino skulptoriaus 
Vyt. Kašubos sukurtą Mai
ronio biustą. Maironis ir 
Mickūnas — abu betygališ- 
kiai, tad ar bereikalinga 
aiškinti Velionio sentimen
tų išskirtinę kilmę? Vladas 
Mickūnas mylėjo Maironio 
poeziją, niekuomet neslėpė 
pagarbos ir meilės Atgimi
mo dainiui, su tais jausmais 
jisai ir iš mūsų tarpo atsi
skyrė.

Bet, kaip aš tikiu, di
džiausias Vlado gyvenimo 
nuopelnas — užauginti, iš
mokslinti ir su jautriu rū
pesčiu į tiesų kelią išvesti 
keturi sūnūs — inž. Česlo
vas, Adas, Rimas ir Almis 
su šeimom (deja, Adas jau 
pasitiko savo tėvą Anapus 
soduose!...). Kalbos nėra, 
šeimos ugdymo reikaluose 
ir motinos Adelės nuopelnai 
bei rūpesčiai nėra menkes
ni. Bet sūnūs savo tėvą, kol 

A. A.

EUGENIJAI BARTKUVIENEI

mirus, jos vyrui Dr. JUOZUI BART

KUI, sūnui inž. EUGENIJUI BART

KUI ir dukrai TAMARAI su šeimomis 

nuoširdžiausią užuojautą reiškiame ir 

kartu liūdime
Buvę Darmstadt 

Universiteto kolegos

J. Rygelis 
G. Biskis 
E. Žitkus 
V. Jonynas 
A. Eiva 
J. činkus

jis buvo gyvas, vadindavo 
"rabinu”. O "rabinas”, ku
rį čia įdėjau į kabutes, žy
dų pasauly yra išrinkta as
menybė, pažįstanti žmogų 
ir jo problemas, pasižymin
ti gilia išmintim. Taigi ve
lionis Vladas Mickūnas, kai 
tik iškildavo sunkesni ir 
painesni klausimai, ir savo 
šeimoj buvo laivo kapito
nas, savo vaikų darbais ir 
rūpesčiais nesiliovęs sielo
tis iki paskutinio fatališko 
žingsnio.

Artimų ir artimiausių 
draugų vardu, praradus tą, 
kuris buvo Jūsų visų atra
ma, Velionio našlei Adelei, 
sūnums ir jų šeimoms, gi
minėms ir artimiesiems 
reiškiu giliausią ir nuošir
džiausią užuojautą.

Tau, mano mylimas Bi
čiuli, mano Vladeli, dėkoju 
už ilgų metų pastovią, išti
kimą ir neveidmainingą 
draugystę. Tegu Tau švie
čia amžina ramybė! Ak, 
Viešpatie, argi mes žinom?.. 
Gal dar susitiksim ...

St. S.
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"Mano dienos pasibaigė"
(AJK. PETRAS JARAS)

Velionis ji lankantiems 
ligoninėje ir slaugymo na
muose ne karta yra sakęs: 
”Mirties aš nebiiau. jos lau
kiu. kaip saulės. Išgirsite 
kada, kad Jarų Petrelis jau 
išnvko ...”

Liūdna žinia išgirdome 
kovo 6 d. Petras Jaras pa
simirė .eidamas 97-sius me
tus.

Petras mus paliko, tačiau 
neišnyko, žmonės, kurie vi
są gvvenima ratvariai ir be 
atodairos tarnauja kilniai 
idėjai, neišnyksta; jie ilgam 
pasilieka tautiečiu atminty
je. Savo pavyzdžiu jie švie
čia palikuonims, apie jų 
darbus liudija spausdintas 
žodis.

P. Jaras — Baltimorės 
lietuvybės viena tvirtųjų 
uolų, savo netrumpo gyve
nimo didžiąją dalį paskyręs 
tautai. Tur būt, nebuvo Bal
timorės lietuvių organizaci
jos, kurios valdybos nariu, 
rėmėju arba parangų darbi- 
ninku-talkininku jis nėra 
buvęs. Vien tik stambiau
sios, Kęstučio - Mindaugo 
draugijos, turėjusios 600 su 
viršum narių, tai vienokias 
tai kitokias pareigas valdy
boj ėjo 40 metų. ”Keturias- 
dešimt metų nešiau ir mi
rusių tos draugijos narių 
karstus, o dabar nebepajė
giu” — prisimindavo jis.

Gimęs 1879 m. gruodžio 
14 d. Birjočių kaime, Rad
viliškio valsč., Šiaulių aps. 
1901 m. kovo mėn. atvykęs 
j šį kraštą, čia jis pragyve
no 75 metus. Nesinuolė j. 
turtą, nesivaikė garbės, net 
buvo gerokai nualinęs savo 
sveikatą (užtat pusantrų 
metų turėjo pasigydyti 
džiovininkų sanatorijoj), 
kai, parėjęs po sunkaus dar
bo siuvykloje, ligi pusiau
nakčio ir ilgiau iš baltimo- 
riečių lietuvių gyvenimo ra
šė žinias net į pustuzinį tau
tinės pakraipos laikraščių: 
chicaginę Lietuvą, bostoniš- 
kę Ateitį, Vienybę iLetuv- 
ninkų (vėliau Vienybę), 
Amerikos Lietuvį, Sandarą 
ir Dirvą. O tas rašymas 
anaiptol jam nebuvo leng
vas. Atplaukęs Amerikon 
beraščiu, tik motinos pamo
kytas maldaknygę paskai
tyti, čia jis labai pavėluotai 
pats vienas, be kieno pagal
bos, prisispaudė save prasi
lavinti, kad geriau galėtų 
prisidėti prie lietuviško 
darbo.

Gyvenimo pabaigoje mė
giamiausias jo pasakojimas 
būdavo, kaip jis išmokęs 
rašyti. Dar prieš I-jį pas. 
karą, Baltimorėje pritrūkęs 
darbo, nuvažiavo jo ieškoti 
kaimyninėn Philadelphijon. 
Ten lietuviai, siuvyklų dar
bininkai, turėjo savo klubą. 
Panoro į jį įstoti ir Petras. 
Reikėjo nueiti j Tomo As- 
tramsko (buvo garsus tų 
laikų veikėjas, vėliau SLA 
istorijos autorius) raštinę 
ir pasirašyti ant blanko

A. A. Petras Jaras

(pareiškimo). Bet Petras 
nemokėjo ... Astramskas, 
iš gretimo kambario atsine
šęs knygelę — "Vaikų 
Draugą” (elementorių) nu
metė ties savo svečiu ant 
stalo ir šiurkštokai, lyg 
pyktelėjęs, tarė: "Užsimo
kėk 10 centų ir išsimokyk!” 
Tais laikais raštingų atei
vių nedaug būdavo. Todėl 
redaktoriai P. Jaro laikraš
tines pastangas labai verti
no, jį nuolat paskatindavo 
neatlyžti. Su dėkingumu jis 
prisimindavo buv. Vienybės 
redaktorius Pijų Norkų, 
Juozą Sirvydą ir Dirvos K. 
Karpių.

Džiaugdavosi velionis, 
kad naujieji ateiviai iš nau
jo pakėlė žlungančią Ameri
kos lietuvybę. Jei ne jie, 
sakydavo jis, šiuo metu jau 
viskas būtų pasibaigę: liet, 
draugijos, įstaigos, laikraš
čiai. "Tik visa bėda, kad 
naujakuriai tingi rašyti. 
Mes, senieji ateiviai, nors 
nemokyti, rašėm, o jie nau
jieji, giriasi, kad mokyti, o 
žiūrėk — iš kai kurių, kad 
ir nemažų kolonijų, laik
raščiuose nieko nėra”.

Savo pranešimuose P. 
Jaras nesitenkindavo tik 
sausu vietos žinių perteiki
mu arba šaltu kurio įvykio 
aprašymu, bet kartu sten
gėsi žmones paveikti, kad 
jie susiprastų, kad domėtų
si lietuvišku darbu: ragin
davo lankyti susirinkimus, 
vis primindamas reikalą 
veikti ir aukotis tautai.

Ištikimybe Lietuvai, sa
vo giliu ir nuoširdžiu patrio
tiškumu jis viršijo ne vieną 
tų laikų žinomą veikėją. 
Kas tik kokiu visuomeniniu- 
tautiniu reikalu ar suma
nymu kreipėsi į Jarą aukos, 
jis niekad neatsisakydavo 
paremti. Su savo įnašu net
gi būdavo tarp pačių pirmu
tinių. Kol pajėgdavo, steng
davosi neapleisti jokio lie

tuviško renginio — ar jis 
vykdavo tautinėje Svetainė
je ar parapijos salėje. Dar 
gerokai prieš programos 
pradžią jis jau stovėdavo 
viduje, prie salės durų, ir 
jaudindavosi, kad kiti, jau
slesni už jį, nerangiai ren
kasi arba vėluojasi.

Velionis buvo kuklus ir 
taurus lietuvis, vispusiškai 
kilnus ir doras žmogus, 
nors nebažnytinis. Nesido
mėjo tuščiais pletkeliais, 
apkalbomis, nesibrovė į ki
tų žmonių privatų gyveni
mą. Draugijinėje veikmėje 
visada galėjai juo pasi
kliauti, kad savo pareigą 
atliks — buvo rūpestingas 
ir sąžiningas tautietis.

Tą dalį savo gyvenimo, 
kol pramoko rašyti ir kol 
nedalyvavo visuomeninėje 
veikmėje, jis laikė aklu ir 
tuščiu laikotarpiu. O vėliau, 
senatvės susilpnintas, ne
begalėdamas išeiti iš savo 
kambario ir pabendrauti su 
tautiečiais, labai graužda
vosi ir jį aplankantiems 
skųsdavosi: "Mano dienos 
jau pasibaigė. Kas dabar iš 
manęs? Kam aš reikalin
gas? Ko vertas toks bū
vis ?” Labai nudžiugdavo, 
sulaukęs svečio: "Kai mane 
kas aplanko, pradedu gy
venti iš naujo — pailgina 
mano gyvenimą”, — saky
davo. Deja, lankytojų buvo 
vos vienas kitas.

Jis vertino tik tokį žmo
gaus gyvenimą, kuris yra 
našus, veiklus, kuris yra 
naudingas visuomenei, o 
pirmiausia savo tautai. 
Šiaip būtis, kur nors lindint 
ar tūnant užkampy, jam at
rodė beprasmė. Kad ir buvo 
bebaigiąs šimtą metų, pro
tas, rega ir klausa jam dar 
gerai tarnavo, tik atmintis 
buvo labai nusilpusi. Pasku
tiniais savo gyvenimo me
tais neteko abiejų kojų (nu
plautos), nes viena buvo 
pradėjusi gangrenuoti, o 

kitos gedo kaulas.
šermeninėje prie karsto 

stovėjo lietuviška trispalvė. 
Velionis, dar gyvas būda
mas, pageidavo, kad jo lai
dotuvių metu žodį pasakytų 
poetas N. Rastenis. Bet 
šiam kaip tik tuo laiku su
sirgus, jį pavadavo J. Ras
tenienė, kartu įdėdama į 
karstą parsivežtos iš Vil
niaus, nuo Gedimino piiles, 
žemės žiupsnį.

Atsisveikindamas Tauti
nės Sąjungos vardu, Balti
morės skyriaus pirm. VI. 
Bačanskas Petrą Jarą pa
lygino su Lietuvos girių 
ąžuolu, savo asmeniu reiš
kiančiu stiprybę. Į karstą 
įdėjo vytį ir lietuvišką vė
liavėlę su užrašu Lithuania, 
"kad Aukščiausias žinotų, 
kad buvai geras Lietuvos 
sūnus ir garbingas žmo
gus".

Parapijos bažnyčioje lai
dotuvinių pamaldų metu 
kun. A. Dranginis savo pa
moksle apie velionį sakė, 

A. A.

EUGENIJAI BARTKUVIENEI
mirus, jos vyrą Dr. JUOZĄ BARTKŲ, 

sūnų EUGENIJŲ BARTKŲ su šeima 

ir kitus gimines, ištiktus didžios šird

gėlos, giliai užjaučiame ir kartu su jais 

sielvartaujame

Valerija ir Bronius 
N e m i c k a i

A. A.

EUGENIJAI BARTKUVIENEI

mirus, jos vyrui Dr. JUOZUI BART

KUI, sūnui EUGENIJUI ir dukrai TA- 

MARAI-IRENAI su šeimomis nuošir

džią užuojautą reiškia

Aga ir Bronius,
Dalia ir Rimantas

Dūdai

A. t A.
EUGENIJAI BARTKUVIENEI 

mirus, jos vyrą Dr. JUOZĄ BARTKŲ, 
sūnų inž. EUGENIJŲ, dukrą IRENĄ 
BUDRECKIENĘ ir jų ŠEIMAS nuo
širdžiai užjaučia

East Chicagos Tautininkai

kad buvęs susipratęs lietu
vis ir geras krikščionis. Dir
bęs, kad išsilaikytų lietu
vybė, kad lietuviai būtų 
vieningi. Buvęs daugelio 
gerų darbų pradininku ir 
dalyviu. Parodė savo gerą 
širdį, gražiai gyveno, nieko 
neužgavo. P. Jaras paliko 
gražų pavyzdį, kaip sąmo
ningas lietuvis privalo gy
venti.

Nors neturėjęs progos 
įsigyti didesnio mokslo, ve
lionis buvo betgi tikras ide
alistas. Būdamas ALT Są
jungos Baltimorės skyriaus 
garbės nariu, mums, tos or
ganizacijos nariams, ir vi
siems tautiečiams paliko 
šiuos testamentinius žo
džius: "Būkite ištvermin
gais lietuviais ir dirbkite 
Lietuvai!”

Velionio žmona Katrina 
mirusi 1960 m. Liko vienin
telis sūnus Vytautas su 
marčia. Palaidotas kovo 10 
d. Loudon Park kapinėse 
šalia savo žmonos. B. M.



1976 m. birželio 10 d.

BEKELIAUJANT
ANTANAS LAUKAITIS

PUNSKAS
Vienas iš mano pagrindi

nių tikslų Lenkijoje buvo 
aplankyti Punsko lietuvius. 
Atvykęs Į Varšuvą, tuoj 
pat susirišau su savo prie- 
telium buvusiu Lenkijos 
lietuvių draugijos pirminin
ku, universiteto docentu Ri
mu Vaina, šis raudonbarz- 
dis, iki batų kulnų užkietė
jęs patriotas lietuvis dzū
kas, iškėlęs Varšuvoj lietu
vių draugiją j aukštumas, 
nesenai vedė taip pat puns- 
kietę ir savo pirmininko pa
reigas perdavė jaunesniam 
Juozui Bliūdžiui. Lietuviu 
klube (UI. Wiejska 16-16 
Warszawa, telef. 216951) 
veikiančiame maždaug nuo 
5-tos vai. vakarais, tuo me
tu vyko lietuviškų išdirbi
nių parodėlė. Tai buvo įvai
rūs audiniai, rankšluoščiai, 
margučiai ir kt. Dviejų 
kambarių patalpa — beveik 
pilna, daugumoje, jaunų lie
tuvių, baigusių Punsko lie
tuvių gimnaziją ir dabar 
studijuojančių Varšuvos 
aukštose mokyklose. Susi
pažinus, atsiranda draugiš
ka nuotaika. Klausimai ir 
dar daugiau klausimų apie 
Australiją, Ameriką ir ki
tus kraštus apie kuriuos 
vietiniai lietuviai taip ma
žai žino. Jaunimą domina 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas. Kodėl gi jų nie
kas nepakvietė? Kodėl jais 
niekas nesidomi? Ar jie ne 
lietuviškas jaunimas? Arti
miau susipažinęs ir pabu
vojęs su Varšuvos ir Puns
ko lietuvišku jaunimu aš 
galiu 100%-niai tvirtinti, 
kad patriotiškesnių lietuvių 
jaunuolių, studentų ir aka
demikų, aš dar nesutikau 
niekur. Jų tiesiog fanatiška 
meilė savam kraštui Lietu
vai yra kažkas tai nuosta
bu.

Vieną vakarą po mano 
pasakojimų apie pasaulio ir 
ypatingai lietuviško jauni
mo gyvenimą Vakaruose, 

Lietuvių klube Varšuvoje. Iš kairės: Rimas Vaina, Juozas 
Juzevičius,' Romas Vitkauskas, Jonas Senda, Bronius Mickevi
čius, Gražina Sliaužytė, pirm. Juozas Bliūdžius, Vitas Kubilius 
ir Gediminas Grigutis.

buvau paklaustas ar noriu 
pasiklausyti lietuviškų dai
nų. Koks klausimas pasa
kiau. Daktaratus ruošią V. 
Samulevičius, L. Jonuška, 
armijos leitenantas A. Ku
bilius ir studentai J. Scn- 
da, V. Kubilius, J. Bliū- 
džius, J. Degutis, A. ir Z. 
Jonuškaitė, L. Slavikaus- 
kaitė, M. Vainaitė ir pats 
raudonbarzdis Rimas, pia
ninui palydint ir gitarai pri
tariant, pradėjo dainuoti 
lietuviškas dainas. Ir tai, 
beveik be sustojimo tęsėsi 
tris valandas, duodant se
nas ir naujas moderniškas 
dainas, šiuo taip gražiai su
sidainavusius studentus su 
didžiausiu malonumu klau
sytų ir Sydnėjaus bei Chica
gos lietuviai savajame klu
be, nes tai buvo gražiai ir 
meniškai išpildytas dainų 
šiupinys. Varšuvos lietuviai 
prašo pasaulio lietuvius, 
viešint jiems Varšuvoje, 
aplankyti juos, kai jauni-Į 
mas tiesiog trokšta glaudes
nio kooperavimo su Vakarų 
lietuvišku jaunimu. Taip 
kad ateityje nepamirškim 
ir šio gražaus lietuviško 
jaunimo žibinio.

★
Kartu su R. Vaina ir tuo 

metu Varšuvoje buvusios 
pasaulinės matematikų kon
ferencijos dalyviu jaunu ir 
puikiu Vilniaus universite
to profesorium dr. Br. Gri- 
gelioniu, penktadienio va
kare įlipame į Suvalkų trau
kinį, kelionei j Punską. Ne
su gyvenime dar taip kelia
vęs. Po karo kai spekulian
tai iš Hamburgo j amerikie
čių zoną silkes veždavo, tai 
tur būt patogiau važiuoda
vo. Gi šis traukinys tai 
kimšte prikimštas žmonių, 
nesvarbu ar tai pirma ar 
antra klasė, šiaip taip įsi
grūdę, ant vienos kojos sto
vėdami laikomės lyg bež
džionės už rankenų, kurią, 
besitaisant stovėjimo padė
tį, paleidus, tuoj pat kitas
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Punsko ūkininkas J. Udzilas sveikinasi su Dirvos keliaujančiu korespondentu Antanu 
Laukaičiu.

čiumpa. Gerai tam nuolati
niam keliautojui Rimui, jis 
ir stovėdamas, ir dar atsi
merkęs, gali sau snausti ir 
ilsėtis, kai mes su profeso
riumi bandom ir šiaip, ir ki

Mūsų keliaujantis korespondentas A. Laukaitis J. Udzilo 
ūkyje su kitais Punsko lietuviais.

taip besikratančiam nuo 
prieškarinių laikų traukiny 
laikytis, tačiau net ir len
kiška šermukšninė padėties 
negelbsti ir ryte į Suvalkus 
atvažiuojam jau pusiau gy
vi. Už šią kelionę tai tikrai 
dalį šv. Petro palaimos aš 
apturėjau. Paskutinę 30- 
ties kilometrų kelio dalį nu
važiavę taksiu, nes autobu
sas mūsų pavėlavusio trau
kinio nelaukė, pagaliau at
sidūrėme senjorų Vainų na
muose Punske.

Vainų pavardė šiame lie
tuviškame Lenkijos kampe 
yra labai gerai žinoma. Jis 
mokytojas, gimnazijos kū
rėjas, matematikas, nors 
dėstęs visa tai ko gimnazi
jai tik trūksta. Jis ir kultū
rininkas, surinkęs tūkstan
čius lietuviškų dainų, pasa
kojimų ir kt., kai jo dar ne
baigtame statyti name, an
trame aukšte yra įrengtas 
senovės muziejus, kuriame 
randasi apie 5000 įvairių 
senovės lietuviškų ekspona
tų. Juozas Vaina ir visuo- 
meninkas, šio krašto lietu
vių ūkininkų vadovas ir at
ramos taškas, žmona Aliu
tė Tumėnaitė iš Dusetų, bu
vusi Kauno universiteto hu
manitarinių mokslų studen
tė ir aktyvi "Šatrijos” kor

poracijos narė, yra taip pat 
gimnazijos mokytoja. Bū
nant Punske aplankėm gim
naziją, kurios direktorius 
yra jaunas, tą pačią gimna
ziją baigęs, J. Paransevi

čius, neužilgo vykstąs pasi
svečiuoti pas gimines į Ka
nadą. Susirinkusiems vi
siems gimnazijos mokslei
viams tariau žodį ir aš, 
trumpai papasakodamas 
apie Australiją ir jaunimą 
Vakaruose. Per mane ir 
spaudą, Punsko lietuviška 
gimnazija, kurią iki šiol jau 
baigė 270 jaunuolių ir ku
rioje šiuo metu mokosi virš 
200 mokinių prašė perduoti 
geriausius linkėjimus Aus
tralijos ir pasaulio lietuviš

Lietuviškos tautodailės kampelis Varšuvoje lietuvių klube.

kam jaunimui.
Punskas turi savo lietu

višką bažnyčią, kurios kle
bonas yra pusiau lenkas, 
mokąs lietuviškai. Prie baž
nyčios yra lietuviškas pa
rapijos choras, gimnazijos 
choras, kultūros draugija, 
krautuvių ir net lietuviška 
alinė, kur ir aš pamėginau 
vietinį alų. Miestelyje ir iš
tisuose lietuviškuose kai
muose gyvena dzūkai ūki
ninkai. Keletą iš jų ir aš 
aplankiau ir vaišinausi jų 
puikioje globoje, žmonės, 
ypatingai ūkininkai, Puns
ke gyvena tikrai gerai, že
mė ir visas inventorius yra 
pačių ūkininkų nuosavybė. 
Kreivėnų kaime Juozo Uz- 
dilo ir vaikų ūkis, galėtų bū
ti pavyzdys ir daug kam ki
tur. Tvartuose, kluone, na
muose ir kitur viskas labai 
modernu, elektra, kanaliza
cija, traktoriai ir įvairiau
sios moderniškiausios ūkio 
mašinos. Gi kluone yra pa
daryta speciali scena, kur 
statomi vaidinimai, ruošia
mi šokiai ir kt. čia prisi
renka iki 600 tautiečių ir 
praleidžia lietuviškus vaka
rus. Materialiniai Punsko 
lietuviai gyvena gana gerai 
ir matosi aiškus skirtumas 
tarp esančių lietuvių ir len
kų ūkių.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4
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Operetės antroje dalyje šienpiūviai galanda dalgius. A. Alunans nuotr.

RUGIAPIŪTĖS 
VAKARAS

Washingtono-Baltimorės 
lietuvių studentų meno an
samblis ”Malūnas” gegužės

. šios dienos grožio Balionas 
su vakar dienos kainomis

Viskas vėliausios 
mados pas 

Andre Buvai...
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 & HAIRCUTTINB $3.45
Styleset $3.45 from only

not $7.50 not $7.50

BLOWER CUT & STYUNG, only $8.45
not $15

L’Oreal Perm 
$12.50 
not $17.50

Sale of Beautv $7.87
Special — the famous 
Vita Perm, complete 
vvith cut.

Permanent Eyelashes, individually applied, $15 
The marvelous No Sėt Perms, from only $10 

by Hibner, Helene Curtis. 
No rolleis, 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.

Yra kuklus 30 c. papildomas mokestis 
visai sumai.

Penktadienį ir šeštadieni 50 c. daugiau
EAST

• 406 Euclid Avė., 2d F. 781-3161
• Souįhgate, 5899 SVarrensville, 

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 Market

22 d. Baltimorės Lietuvių 
Svetainės salės scenoje gra
žiai užsirekomendavo pirmų 
kartą grynai savo jėgomis 
pastatydamas 3-jų veiks
mų muzikinę pjesę "Rugia-

Frosting $17.50 
not $30 cup 

or
’ cap

■ ■m ^Incl.$20

The great nevv wave 
that’s pre-programed 
for beautiful results 
everu time. $25 at 
most salons.

WEST
• Opposite Southland. 

845-3400
• Opposite Westgate. 

333-6646
• North Olmsted, 

777-8686
• Parmatown, 

884-6300
• Midway Mali. 

Elyria 324-5742 
Lorain 232-8020 

piūtės vakarą”. Režisūra: 
Danutės Drazdaitytės-Bal- 
čiūnienės ir Nijolės Duly- 
tės - Kaltreider, muzika: 
Egidijaus žilionio ir Prano 
Baltakio, dekoracijos: Pet
ras Sandavičius ir David 
Gorrell. Pagrindiniai veikė
jai : tėvas — Petras Sanda
vičius, motina — Nijolė Du- 
lytė-Kaltreider, duktė, Ma
rytė — Joama Vaičiulaity- 
tė, studentas, Šarūnas — 
Arūnas Vaškys ir 21 pora 
šokėjų: Petras Alūnas, Da
nutė Drazdytė, Remigijus 
Balčiūnas, Ramunė Bulvy
tė, Marytė Dambtūnaitė, 
Aldona Drazdytė, Jūra Du- 
lytė, Vincas Dūlys, Birutė 
Dulytė-Gorrell, David Gor
rell, Nijolė Dulytė, Izabelė 
Laučkaitė, Danutė Naidi- 
čiūtė, Vida Piliūtė, Vytalis 
Pilius, Juozas Pocius, Kęs
tutis Prasčiūnas, Neriman
tas Radžius, Viktoras Sa
jauskas, Joana Vaičiulaity- 
tė, Arūnas Vaškys, Rozalie 
Veliuonienė.

Džiugu yra pastebėti, kad 
šią operetinio pobūdžio mu
zikinę pjesę į sceną išvedė 
mūsų jau čia daugumoje 
gimęs akademinis jaunimas 
savo pastangomis. Pana
šaus žanro sceninių pasta
tymų kaip "Nemunas žydi” 
ir "Atsisveikinimas” buvo 
sukūręs ir pastatęs dar Va
karų Vokietijos stovyklose 
Lietuvos Teatro dramos ak
torius ir režisierius a. a. 
Gasparas Velička. Tačiau 
"Rugiapiūtės Vakaras” tiek 
savo turiniu, intriga, muzi
ka ir tautiniais šokiais re- 
prazentuoja lietuviško kai
mo buitį su jo darbymetės 
papročiais, dainomis ir tra
dicijomis.

Pirmasis veiksmas prasi
deda sodybos kieme prie 
seklyčios darželio ir beržų 
supamo kryžiaus, kur ren
kasi jaunimas į rugiapiūtės 
talką. Scenos panoramoje 
gražiai atvaizduotas kaimo 
peisažas su bangujančiu ru
gių lauku ir žydinčiom pie
vomis. čia jaunimas dai
nuoja rugiapiūtės dainas. 
Tarp studento Šarūno ir ūki 
ninko dukters Marytės pra
sideda meilė ir piršlybos 
prieš tėvo norą, kuris ieško 
ūkininkaičio, o ne studento

Ateikite pavieniui! 
Ateikite visi! 
Yra May Co. metinis 
malonumo ir maisto 
pripildytas festivalis 

BIKŽELIO14-18 
U v. r. iki 4 v. p. p. 
7-T1ME AUŠTI 
MUŠTO CIITU

Prisijunkite prie savo kaimynų di
džiajam pasveikinimui mūsų krašto 
200-jam gimtadieniui ir daugelio skir
tingų kultūrų, kurios jį padarė didžiu. 
36 stalai, skanūs patiekalai ir tauti
niai rankdarbiai. Netgi galimybė lai
mėti "American Heritage Trip” iš 
American Airlines. Nepraleiskite to!

m may co

"knygų graužiko”. Ir taip 
per tris veiksmus dviejų va
landų laikotarpyje žiūrovas 
yra patrauktas stebėti besi
keičiantį scenovaizdį, klau
syti melodijų dainų, duetų, 
šokių.

Išvesdamas į scena ”Ru- 
giapiūtės Vakaras” an
samblis įdėjo daug darbo ir 
pasišventimo ir meilės gim
tajai kalbai ir dainai. Prie 
jo parengimo dirbo kai ku

Baltimorės jaunimo ansamblio Malūno šokėjai scenoje.

rių šeimų visi nariai, kaip 
rodo pavardės, ir amerikie
čiai studentai. Nors rengėjų 
tikslas, kaip sakosi, buvo 
pasirengti Tautinių šokių 
Šventei Chicagoje ir pasi
daryti lėšų kelionei, tačiau 
jų darbo vaisiai neturėtų 
pasilikti vien Baltimorės 
scenoje. "Rugiapiūtės Va
karą” turėtų pamatyti vi
sos didesnės lietuvių kolo
nijos.

J. V. Sūduvas
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CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
ANTANAS JUODVALKIS

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTEI 

ARTĖJANT
Praeitą kartą rašiau apie 

finansų komiteto pastangas, 
sutelkti lėšas penktajai lietu 
vių tautinių šokių šventei. Šį 
kartą tenka truputį žvilgte
rėti į pačios šventės ruošą. 
Tokio pobūdžio šventę suor
ganizuoti yra ne vieno 
asmens ir ne vienos dienos 
darbas. Todėl, Jaunimo 
Centro kavinėje, rengimo ko
miteto pirmininkas Bronius 
Juodelis sušaukė visų komi
sijų posėdį, tikslu pasiinfor- 
muoti apie vykdomą pasiruo 
Šimą ir dabartinį stovį. Po
sėdžiui vadovavo pirm. B. 
Juodelis. Jis pastebėjo, kad 
yra įvykę kai kurių pakeiti
mų. Garbės svečių komisi
jos pirm. V. Kamantas, dėl 
asmeninių priežasčių, iš 
pareigų pasitraukė ir į jo vie 
tą pakviestas, ir sutiko, Mo
destas Jakaitis.

Vokietijos lietuvių tauti
nių šokių grupė ‘Ratukas’ į 
šventę neatvyksta, bet užtai 
iš Pietų Amerikos atvyksta 
net dvi grupės. Šiuo metu 
užsiregistravusių yra apie 
2000 šokėjų iš 56 anasamblių 
sudarančių 100 grupių.

Jungtinį chorą diriguos 
muzikas Aloyzas Jurgutis, 
liaudies instrumentų an
sambliui vadovaus muzikas 
Alfonsas Mikulskis, o profe
sionalų muzikantų orkestrui 
vadovaus šokių muzikos spe
cialistas Algis Modestas. Vi
sų sutikimai gauti ir ruoša 
vyksta pilnu tempu.

Finansų komisija dirba iš
sijuosusi ir tikisi, su visuo
menės parama, sukelti pa
kankamai lėšų. Kaip minėta 
vykdomas plačiu mastu do
vanų paskirstymo vajus. Va 
jaus pasisekimas daugumoje 
priklausys nuo pačių šokėjų, 
nes pusė gautų aukų už do
vanų paskirstymą teks pla
tinančioms šokėjų grupėms. 
Pačiai šventei bilietai buvo 
parduodami paštu, o dabar 
jau galima gauti asmeniškai 
‘Marginiuose’. Ložių didžioji 
pusė jau parduota, ar rezer
vuota. Reikia manyti, kad vi 
suomenė rengėjams pritars

ir šventėje gausiai atsilan
kys.

Šventės globos komitetą 
sudaro 36 dignitoriai. Gali
mas daiktas, kad net pats 
JAV prezidentas G. Fordas į 
šventę atvyks.

Rengėjai tikisi, kad atsi
ras pakankamai geros valios 
lietuvių, kurie suteiks pasto
gę šokėjams.

Šventės leidinys bus pa
ruoštas dviem kalbom: lie
tuvių ir anglų, nes ir pati 
šventė skiriama paminėti 
Amerikos 200 metų gimta
dieniui, Leidinį redaguoja 
rašytoja Danutė Bindokienė

Šventės komitetą sudaro 
70 asmenų ir visi turi pakan
kamai darbo: susipažinimo 
vakaras, banketas, informa
cija, registracija, muzika, 
dainos, taut. instrumentai ir 
t.t. ir t.t. Informacijai anglų 
kalba vadovauja dr. Kasty
tis Jučas su būriu profesiona 
lų talkininkų. Į šventę pa
kviesta Chicagos didžioji 
spauda ir televizija.

Rengimo komitetas daro 
visą, kad tik šventė gerai 
pavyktų ir būtų padengtos 
rengimo išlaidos. Mums be
lieka jų pastangas paremti 
savo didesne ar mažesne au
ka ir dalyvavimu pačioje 
šventėje. ■

»*♦

Ilgasis savaitgalis Chica
goje praėjo susikaupimo 
ženkle. Didesnių renginių 
nebuvo, o mirusieji prisimin
ti iškilmingomis pamaldomis 
abiejose lietuvių kapinėse: 
Šv. Kazimiero ir Tautinėse. 
Lietingas oras šiek tiek ap
gadino rengtas iškilmes ir 
kai ką atbaidė nuo dalyvavi
mo.

SEWEll
Immediate need for a aewer in our 
Awnmg Dept. Individual should be 
familar with industrial sevving opera
tion. Experience A plūs. Būt not re- 
quired. Hourly rate plūs fringe ben
efits. Call Personnel Department.

THE ASTRUP ‘CO. 
2937 West 25th St.

Cleveland, Ohio 
216-696-2800 

Equal Opportunitv Employer M/F 
(22-24)

Programos pravedėjo 
jun. L. Kriaučeliūnaitė.

PAGERBTOS MOTINOS

Korp! Neo-Lithuanijos vai 
dyba, š.m. gegužės 23 d., LT 
Namų salėje Chicagoje, 
suruošė motinų pagerbimą.

Pagerbimą pradėjo pirm. 
Živilė Modestienė ir savo žo
dyje plačiau žvilgtelėjo į lie
tuvę motiną šio meto sąlygo
se.

Meninę progrmą sumaniai 
ir šiltai pravedė junjorė Lo
lita Kriaučeliūnaitė. Ji savo 
žodžiu ir globa drąsino ma
žuosius sveikintojus: Juliją 
Gotceitaitę (10 m.) gražiai 
padeklamavusią ilgesnį eilė
raštį ‘Kai alyvos žydi’ ir pa
čius mažuosius -- Audronę 
Moskaitytę (4 m.) ir Saulių 
Modestą (5 m.), pasveikinu
sius mamytes.

Po to scenoje pasirodė 
penketukas - neolituanų or
kestras: Algis Modestas,‘Vy 
tas Paškus ir Zigmas Miku
žis, talkinamas pastarojo jau 
nesniųjų brolių - Juozuko 
(14 m.) ir Antanuko (8 m.). 
Orkestrui pritariant Miku
žiu Zigmas su Antanuku vy
kusiai padainavo dainą apie 
‘bomą*. Toliau orkestrantai 
padainavo tris dainas skir
tas motinoms: dieviškajai, 
žemiškajai ir tėvynei.

Motinų minėjimas praves
tas naujoje dvasioje, ban
dant įtraukti jaunųjų korpo- 
rantų pačias jauniausias at
žalas. Salėje, be programos 
dalyvių, matėsi keletas šei
mų su savo prieaugliu, bet 
dar neišdrįsusiu išeiti į sce
ną. Jaunųjų šeimų dalyvavi
mas šioje popietėje yra pir
mas bandymas praplėsti kor 
poracijos gyvenimą. Reikia 
manyti, kad ateityje ši pas
tanga nebus užmesta, o jau
niesiems augant, bus sudaro 
ma ir daugiau progų visiems 
kartu pabendrauti.

Po trumpos programos vi
si dalyviai besivaišindami da 
linosi dienos įspūdžiais.

• "Lietuvos Aidai’’ — 
nauja lietuviška radijo pro
grama bus girdima kiekvie
ną penktadienį vakare nuo 
10:00 iki 11:00 vai. per sto
tį W0PA 1490 AM banga. 
Redaguoja Kazė Brazdžio- 
nytė, 2646 W. 71 St., Chica
go, III. 60629. Tel. 778-5374.

A. A.

EUGENIJAI BARTKUVIENEI 
mirus, jos vyrui dr. JUOZUI, sūnui 

EUGENIJUI ir dukrai TAMARAI su 

šeimomis nuoširdžią užuojautą reiškia

me ir kartu liūdime

Birutė ir Bronius 
Kasakaičiai 

Genovaitė ir Antanas 
Pustelninkai 

Stasys Virpša

A. A.
EUGENIJAI BARTKUVIENEI

mirus, vyrui Dr. JUOZUI BARTKUI, 

sūnui inž. EUGENIJUI su šeima ir 

dukrai IRENAI TAMARAI BUDREC-. 

KIENEI su šeima liūdesio valandoje 

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą

Joana ir Jonas 
, Švobos

A. A.

EUGENIJAI BARTKUVIENEI

mirus, Jos vyrui Dr. JUOZUI ir vai

kams TAMARAI ir EUGENIJUI nuo. 

širdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Jonas ir Pajauja
Gaižučiai,

Detroite

A. A.

EUGENIJAI BARTKUVIENEI

mirus, jos vyrą dr. JUOZĄ BARTKŲ, 

sūnų EUGENIJŲ ir dukrą TAMARĄ 

su šeimomis labai užjaučiame ir jun

giamės gedėjiman

Elvyra ir Petras
Pamataičiai
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Aušros Vartų tunto skaučių 'Žiežirbos' atliekant programą abiturientų baliuje. 
A. Plaušinaičio nuotr.

Vakaras skirtas lietuviškajam jaunimui pagerbti
Malonus gegužės mėn. 8 

dienos vakaras. Šauniai iš
sidabinę mergaitės ir ber
niukai skuba j Sheriton Inn 
pokylių salę. Renkasi pulkai 
tėvelių. Daug svečių. Vy
rauja šventiška nuotaika.

Tai šių metų abiturientų 
■ketvirtasis tracinis vaka
ras, kurį ruošia Lietuvių 
moterų federacijos Chica
gos klubo valdyba, pirmi
ninkaujant Matildai Mar
cinkienei, ir abiturientų 
Motinų komitetas, vadovau
jant Reginai Andrijauskie
nei, su komiteto narėmis: 
sol. Vanda Stankiene, D. Bi- 
laišiene, Irena šereliene ir 
Vida Slliene.

Žvalgaisi puošnioje salė
je. Skoningai ir meniškai 
dekoruota. Tai dr. Paulinos 
Vaitaitienės su talkininkėm 
Halina Bagdoniene, A. Pe- 
tokiene ir E. Baltrušaitiene 
puikus darbas. Stalus dabi
na gyvos gėlės, žvakidės, 
šventiška nuotaika.

Pasigirsta muz. M. Mote- 
kaičio grojamas maršas. Į 
pokylių salę įžygiuoja šių 
metų gražus būrys abitu
rientų — 14 berniukų ir net 
37 mergaitės. Ach, kad taip 
po porytę! Juk dar būtų 
šauniau! Bet gi salėje ša
lia šių metų abiturientų dar 
gera kapa žvalaus jaunimė
lio, jau pernai buvojusio 
jiems skirtame vakare, 
šiandien jau svečiai atkilę.

Linksmai nusiteikusi prie 
mikrofono klubo pirminin
kė Matilda Marcinkienė.

Gražus, prasmingas jos žo
dis abiturientams, susibu- 
rusiems į jiems pagerbti 
skirtą šventę. Sveikina ir 
mielus tėvelius, gražiai iš
auginusius dukras ir sūnus, 
čia pat ir perduoda nuošir
džiausius sveikinimus ir 
linkėjimus jaunimui Lietu
vos generalinės konsulės 
Juzės Daužvardienės.

Prasmingą, jaunimui skir
tą žodį taria Marijos aukšt. 
mokyklos direktorė seselė 
Selesia, drauge ragindama 
lietuvių jaunimą eiti gėrio, 
doros, meilės žmogui ir lie
tuviškojo gyvenimo keliu.

Meninei programai ir po
kyliui vadovauti pakviečia
ma sol. Vandą Stankienę. 
Na, žinoma, ji geba savo 
turtingu humoru užkrėsti 
svečių nuotaikas. To netrū
ko ir šiame vakare.

Rita Likanderytė, kaip 
tokiomis progomis dera, ge
rai paruoštu trumpu žodžiu 
padėkojo LMF Chicagos 
klubo valdybai, Motinų ko
mitetui ir tėveliams už to
kį gražų vakarą, už linkė
jimus. Pažada lietuviškojo 
jaunimo vardu išlikti gerais 
lietuviais ir nepamiršti vy
resniųjų linkėjimų.

'LMF Chicagos klubo pir
mininkė alfabeto tvarka iš
kviečia abiturientus, abitu
rientes, perskaito trumpą 
jų autobiografiją: kur gi
męs, augęs, mokėsi, ką bai
gė, ką baigs, kokį kraitį su
krovęs lietuviškoje veikto-

JURGIS JANUšAITIS

je. Nuoširdžiai pasveikina. 
Motinų komiteto pirminin
kė Regina Andrijauskienė 
mergaitėm prisega po gėlę, 
berniukus nuoširdžiai pa
sveikina.

Pažymėtina, kad prista
tant abiturientus, prie tė
velių pavardžių nebuvo mi
nimi jokie jų turimi titulai.

■Tuo parodyta, kad jaunimė
lis neskirstomas pagal tė
velių profesijas, ar luomus, 
o yra visi lygūs. Tuo jauni
mas buvo labai patenkintas.

Gėrimės trumpa, menine 
programa. Ją atlieka abitu
rientės.

Aušros vartų tunto skau
čių "žiežirbos”, simpatin
gos, gerai nusiteikusios, su
pina gražių, lengvų dainu
žių pynę.

čia pat ir balsingas mer
gaičių trio: Gina Podytė, 
Rasa Jovarauskaitė ir Lo
reta Andrijauskaitė, padai
navo keletą gražių dainų. 
Jom akompanuoja muz. M. 
Motekaitis, taip pat jaunas 
ir talentingas vyras. Pro
grama trumpa. Dainininkės 
maloniai sutinkamos, pasi
gėrima ju dainužių grožiu.

Po oficialiosios dalies, 
kun. Algimantas Rėžys S.J. 
sukalba maldą, palaiminda
mas valgius.

Po šaunių vaišių. įspūdin
gai, lietuvišku suktiniu pra
dedamas tradicinis abitu
rientų balius-šokiai.

Kiek čia daug suskridusio 
jaunimėlio. Iš įvairiu mo
kyklų. šiandien viens kitam 
spaudžia ranką, susipažįsta, 
išsikalba, užsimezga ryšys, 
nuoširdus, nemeluotas, o gal 
vedantis net ir iki šeimos, 
lietuviškos ir mielos, sukū

rimo.
Salėje gaudžia neolitua

nų, Al. Modesto vadovauja
mas, orkestras, šoka jauni
mas, šoka senimas, šoka tė
velis su dukraite, ir motinė
lė su sūneliu. Gražu, gra
žu ... O kai įkaito padai, tai 
jaunimėlis nusimovė net ba
tukus, kad tik smagiau bū
tų suktis šokio sūkuryje. Tr 
taip iki vėlumos. Klubo val
dyba net paruošė ekstra 
vaišes, kad sveteliai šokių 
metu dar galėtų vaišintis. 
Tai valdybos dovana svete
liams. Tą dieną kaip tik Ma
rijos aukšt. mokyklos audi
torijoje įvyko trijų lietuviš
kų operų premjeros. Tad 
dalis negalėjo baliuje daly
vauti.

Balius buvo gerai organi
zuotas. Jdėta daug nuošir
daus darbo. Abiturientų 
tradicinis vakaras praėjo 
pakilioje, lietuviškoje nuo
taikoje. Padėka už tai pri
klauso LMF Chicagos klubo 
valdybai ir abiturientų Mo
tinų komitetui.

Tokie vakarai ruoštini ir 
ateityje. Jie turi gražias 
tradicijas, vyksta lietuviš
koje aplinkoje ir mūsų mie
lam jaunimui pati geriausia 
proga užmegsti nenutrūks
tančius ryšius, kurie atei
ties gyvenime ypač bus pra- 
vartūs.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĘ - DOVANĄ Ę LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETU SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PlCKltE EXPRESS & TRAVEL ACEICY, 
lic.

(Licenąed by Vnešposyltorg)
VYRIAUSIA IŠTAIGA

1776 Broadway, N. Y. 10019
Tel.: 581-6590; 581-7729

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA*.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
• ALLENT0WN, PA. — 126 Tilghman Street__________________________ 435-1654

BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street.....................................Z Z............... 342-4240
BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 MfcDonald Avenue.................................”*633.0090
BUFFALO, N. Y. — 701 Fillmore Avenue__________________________ 895-0700
CHICAGO, ILL. — 1241 No. Aahland Avenue__ ....._______________ 486-2818
CHICAGO, ILL. — 1855 West 47 Street __ __________________________ 376-6755
CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 We»t 69 St. ..’................................................. 925-2787
CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue ____________________771-0696
DETROIT, MICH. — 11601 Joa Campau Avenue_________ .__________ 365-6780
FARMINGDALE, N. J. — Freewdod Acrea, Rt. 9___________________ ..363-0494
HAMiRAMCK, MICH. — 11339 Joa Campau Avenue--------------------------365-6740
HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillaide Avenue____________________ 2(6-2348
LOS ANGELES, CALIF. — 159 So. Vermont Avenue--------------------------385-6550
NEW YORK, N. Y. — 78 Second Avenue_____ ....__ ______________ 674-1540
NEW YORK, N. Y. — 141 Second Avenue__________________________ 475-7430
PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue ___ _________________ .769-450?
RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue_________ i________________ 381-8800
SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue ...._____ ...._________ 257-6320
SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellua Street .......................................475-9746
UT1CA, N. Y. — 963 Bleecker Street..................... 732-7476
MIAMI BEACH, FLA. 33139 — 1201 17th Street............................... (305) 673-8220
PHOENIX, ARIZ. 85027 — 22047 N. Black Canyon Hwy...........(602) 942-8770 
SILVER SPRINGS, MD. 20910 — 622 EUsworth Dr.............................. (301) 589-4464
WOODHAVEN, QUEENS, N. Y. 11421 — 80-14 Jamaica Avė........................ 296-5250
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Aurelija Balašaitiene

U'
CLEVELANDE

Clevelando lietuvis inžinierius 
ir Concorde

Kai prieš keletą savaičių 
Washingtono aerodrome nu
sileido, per tris su puse valan 
dų perskridęs Atlantą, Ang
lijos Concorde supersoninis 
keleivinis lėktuvas, o po pen 
kių minučių Prancūzijos Con 
corde, visos Amerikos akys 
buvo nukreiptos į šį naujau
sią dvidešimtojo šimtmečio 
technologijos stebuklą. Tar
si milžiniškos trikampės le- 
gendarinės erdvės būtybės, 
gabenančios besparnius že
mės gyventojus greičiau už 
garsą ir už žemės sukimąsi, 
Concorde lėktuvai turi ilgą 
savo gimimo istoriją. Anglų 
ir pranzūzų akimis žiūrint, 
Concorde technologijos srity 
je prilygsta Amerikos astro
nautų nusileidimui į mėnulį. 
Penkiolika darbo metų ir tri
jų bilijonų kaina yra laikomi 
pateisinamu investavimų 
Prancūzijos ir Anglijos tarp
tautiniam prestižo palaiky
mui. Nors prancūzai ang
lams ir iki šios dienos negali 
dovanoti už Orleano Merge
lės sudeginimą, tačiau tarp 
tų dviejų kraštų vyko neiš
vengiamas ilgametis bedra- 
darbiavimas, kurio išdavoje 
tarptautines padanges raižo 
šešiolika Concorde keleivi
nių lėktuvų. Prieš maždaug 
penkioliką metų, supersoni- 
nio keleivinio lėktuvo kons
trukcija pradėjo domėtis be
veik tuo pačiu metu Ameri
ka, Anglija, Prancūzija ir So 
vietų Sąjunga. Dėl įvairių 
politinių ir ekonominių aplin 
kybių, po keletos metų Ame
rika tokio lėktuvo planavimą 
nutraukė. Kiti trys kraštai 
dirbo toliau. Dabar, po pen
kiolikos darbo metų, nuosta
būs savo konstrukcija, grei
čiu, saugumu, kontroversiš
ki savo politinėmis implika
cijomis, Concorde supersoni- 
niai keleiviniai lėktuvai tapo 

Lėktuvas Concorde pasiruošęs pakilimui...

realybe, ir visos keleivių vie
tos jau išparduotos beveik 
iki rudens.

Visiems, kurie paskutinių
jų mėnesių laikotarpyje 
sekė spaudą, Concorde lėktu
vams daromi priekaištai bu
vo primygtinai peršami, ypa 
tingai iš pačių amerikiečių 
pusės. Priekaištai dėl oro 
taršos ir garso stiprumo tu
rėjo politinį koloritą, neno
rint europiečiams pripažinti 
pirmenybės technologinių at- 
siekimų srityje. Tuo tarpu 
Sovietų Sąjunga, komerci
nio špijonažo priemonėmis 
nukopijavusi Concorde ir sa
vo lėktuvą pavadinusi Tupo- 
lev 144, jau prieš dvejus 
metus norėjo nustebinti pa
saulį, padarydama pirmąjį 
skridimą į Prancūziją, kuris 
pasibaigė katastrofa. Iš Va
karų vis toliau nepaliauja
mai viliodami technologijos 
paslaptis, sovietai nuo super- 
soninio keleivinio lėktuvo ga
minimo neatsisakė. Šiuo tar 
pu yra žinoma, kad Sovietų 
Sąjungoje Tupolev lėktuvų 
yra pagamintas nežinomas 
skaičius, bet jie nenaudoja
mi keleivių pervežimui, o tik 
bandomoje stadijoje pašto ir 
prekių pergabenimui Sovie
tų Sąjungos ribose.

Sekant visus tuos įvykius, 
nė vienam iš mūsų nekilo 
mintis, kad prie Concorde 
galutinio išleidimo į pasaulį 
nepaprastai daug yra prisidė 
jęs lietuvis inžinierius, kurio 
sukonstruota kuro padavi
mo sistema yra įvesta į visus 
Concorde lėktuvus. Pijus J. 
Nasvytis, Clevelando lietu
viams gerai pažįstamas savo 
visuomenine veikla, jau nuo 
1957 metų tarnauja TRW 
Thompson-Ramo-Woolridge 
bendrovėje, aviacijos pompų 
pramonėje, projektų inžinie
riaus pareigose. Tos bendro

Inž. P. J. Nasvytis 
sorde pompų prototipų.

vės kuro padavimo sistemos 
yra vartojamos visuose lėk
tuvuose. Tarptautinėje pra
monėje TRW šiuo metu uži
ma žymią vietą, išimtinai ga
mindama kuro sistemas šve
dų kariniams VIGGAN lėk
tuvams ir variklius naujam 
Prancūzijos sprausminiam 
lėktuvui SNACMA, bendra
darbiaujant su General Elec- 
tric. Tie varikliai, CFM-56, 
yra tiek pažengę, kad juos 
pritaikius Concorde lėktu
vuose, oro taršos problemos 
būtų žymiai sumažintos. Į 
TRW Anglija kreipėsi 1965 
metais, prašydama pagalbos 
kuro perdavimo sistemos iš
vystyme tuo metu planuoja
miems Concorde lėktuvams. 
BAC (British Aircraft co.), 
priėmusi TRW padarytus 
pasiūlymus pareikalavo, kad 
visi darbai būtų atlikti Angli 
joje. TRW pasirinko Londo
no Plessey bendrovę ir dar
bo atlikimui paskyrė inž. Pi
jų J. Nasvyti, kaip tos sri
ties geriausią savo specialis
tą, turintį net 15 patentų ku
ro padavimo sistemų srityje.

Apie Pijaus J. Nasvyčio 
darbą Anglijoje taip rašoma 
‘Friedly Forum’ TRW žurna
le, 1967 m. sausio numeryje: 
‘...Pius J. Nasvytis, vyresny 
sis projektų inžinierius, nuo 
1965 metų kovo mėn. 1 die-

ir Plessey Co. (Anglijoje) vyr. inžinierius H. E. S. Colliver prie Con- 
R. F. Lapidge nuotr.

nos vadovauja, kaip techni
nis viršininkas, Concorde 
programai ...Tiek prancūzai, 
tiek britai norėjo TRW 
pompų dėl jų konstrukcijos 
patikimumo. Pompos bus 
statomos Plessey, vadovau
jant Pijui’ ...

‘Reikėjo dirbti įtemptai ir 
susikoncentravus. Ne vien 
technikinės problemos reika 
lavo mąstymo ir sprendimo, 
bet gyvas reikalas įtikinti 
bendradarbius savo žinoji
mu ir sugebėjimu. Ypatin
gai sunku pralaužti tradicinį 
anglų nemėgimą užsieniečių 
ir nepasitikėjimą jais’, pasa
koja inž. Nasvytis. Su šypse
na jis prisimena, kad pirmą 
draugišką pakvietimą pie
tums yra gavęs tik po pusės 
metų, o jo bandymas golfuo- 
ti sename St. George’s Hill 
klube susidūrė su anglišku 
pasiūlymu: ‘Kodėl jūs neina
te golfuoti ten, kur jūs pri
klausote’. Į jo pasakymą, 
kad jis nežinąs, kur galėtų 
priklausyti, buvo patraukta 
pečiais, leidžiant melsvą dū
melį iš elegantiškos pypku
tės. '

Po pustrečių metų sutar
tis buvo išpildyta -- buvo pa
gamintos 36 pompos, jos pil
nai išvystytos ir jų tinkamu
mas įrodytas bandymais. Ku 
ro padavimo pompos lygu 
širdies funkcijoms žmogaus 
organizme, anot inž. Nasvy
čio žodžių. Pagaminus pir
mą Concorde modelį, Londo
ne buvo suruoštos didelės iš
kilmės, dalyvaujant spaudos 
atstovams, televizijos ir radi 
jo stotims, ir pačiai karalie
nei Elžbietai, lydimai jos vy
ro, princo Pilypo. Buvo pa
kviesta apie 200 asmenų. Ka 
ralienė, išgirdusi Nasvyčio 
pavardę, stabtelėjo, klausda 
ma, ar jis amerikietis. ‘Bet 
jūsų ne angliška pavardė?, 
pastebėjo ji, o princas Pily
pas stačiai paklausė *Who 
are you?’ Inž. Nasvyčiui at
sakius, kad jis esąs lietuvis, 
Princas klausiamai į jį paž
velgė ir, kratydamas galvą - 
tarsi spręsdamas jam nesu
prantamą mislę, nuėjo toliau.

Dabar jau ištisa eilė Con- 
cordų raižo tarptautines pa
danges, nešdamos šimtus 

keleivių greičiau už garsą. 
Netrukus jie taps kasdieni
niu reiškiniu, nors dar ilgą 
laiką bus daromi priekaištai, 
ieškant patobulinimų, patai
sų. Concorde skrenda 60,000 
pėdų aukštyje su 36 kuro 
pompomis, nors normaliam 
skridimui tėra reikalinga 12. 
Tai daroma saugumo sumeti 
mais, pompų varymui naudo 
jant tris skirtingas sistemas 
- hidraulinę ir dvi elektrines. 
Vienai sistemai nustojus 
veikti, kompiuterio pagalba 
perjungiama į kitą sistemą. 
Lėktuve yra 130 vietų, ta
čiau į Ameriką per Atlantą 
teleidžiama 70 asmenų krū
vis, kad galima būtų paimti 
bent vienu trečdaliu daugiau 
kuro. Lėktuvo subsoninę 
skridimo padėtį keičiant į 
supersoninę, jo reliatyvinę 
padėti reikėjo keisti taip, 
kad kuro permetimas iš vie
nos lėktuvo dalies į kitą keis
tų aerodinaminį gravitacijos 
centrą. Kuro tankai yra be 
vidinio spaudimo, todėl prie 
labai didelio aukščio kuras 
pradeda virti. Pompų siste
ma turi į variklius perduoti 
gryną kurą be garų. Jis turi 
būti suspaustas ir įšvirkštas.

Toji sistema yra inž. P.J. 
Nasvyčio darbo rezultatas.

Concorde greitis yra 1350 
mylių per valndą - skrendant 
aplink žemę vienu apsisuki
mu priešinga žemės sukimo
si kryptimi, galima pajaunė
ti 10 valandų!

Priekaištai dėl oro taršos 
neturi rimto pagrindo, nes 
Concorde oro taršos lygis 
yra žemesni už BOEING 747 
Garsu sumažinti taip pat jau 
randamos įvairios galimybės 
Stiprus priekaištas dėl at
mosferos sluogsnių sukrė
timo yra lengvai atremiamas 
nes dauguma karinių lėktu
vų skraido tuo pačiu greičiu. 
Didžiausią problemą sudaro 
kuras, todėl intensyviai ieš
koma būdų naudingam kro
viniui padidinti.

Inž. Nasvytis yra įsitiki
nęs, kad Concorde supersoni 
nių keleivinių lėktuvų ateitis 
yra užtikrinta, nežiūrint ei
lės daugiau ar mažiau pagrįs 
tų priekaištų ir suvaržymų.

(Nukelta į 14 psl.)



Nr. 24 — 14 DIRVA 1976 m. birželio 10 d.

CLEVELAND E...
(Atkelta iš 13 psl.) 

Kaip ir kiekviena kita gyve
nimo naujovė, ir tie lėktuvai 

viešumos priimami su ne
pasitikėjimu. Pačiame Britų 
Parlamente buvusi visa eilė 
demonstracijų, protestuo
jant prieš Concorde kons
trukciją. vienas iš įdomiau
sių motyvų buvęs tas, kad, 
prasidėjus Concorde skridi
mams, vištos nustosiančios 
dėti kiaušinius ...

Atlikęs savo darbą Angli
joje, inž. Pijus J. Nasvytis 
sugrįžo į Clevelandą. Čia jis 
savo bendrovės vadovybės 
buvo tinkamai įvertintas, pa 
skiriant jį pompų sistemų 
planavimo viršininku. Deja, 
jo asmeniškas pasisekimas 
ir pasitenkinimas sėkmingai 
atliktu uždaviniu buvo su
drumstas vieno , plačiai ne
skelbiamo fakto. Š.m. balan
džio 5 d. nr. ‘Aviation Week
and Space Technology’ sa
vaitraštyje pasirodė ilgokas 
straipsnis antrašte ‘Britai 
siūlo Sovietams plačius pre
kybinius kreditus’. Tame 
straipsnyje buvo išvardinta 
visa eilė technologinių išra
dimų, kuriuos britai pardavė 
Sovietų Sąjungai. Jų tarpe 
ir ...inž. Nasvyčio pompų 
sistema, pagaminta dirbant 
Plessey Bendrovėje ... Pasi
kalbėjimo metu inž. Nasvy
tis su kartėliu prisimena 
1967 metais Londone įvyku
sią pirmą pompų parodą, ku
rią su dideliu dėmesiu apžiū
rinėjo sovietų atstovai. Ne
žinodami, kad kas nors su
pranta rusiškai, jie savo tar
pe kalbėjosi, stebėdamiesi 
pompų įmantrumu. ‘Po vel
nių, kaip jie viską čia man- 
driai sugalvojo’... Į anglų fir 
mos pasiūlymą, ar Nasvytis 
nenorėtų vykti į Sovietų Są
jungą, kaip ekspertas de
monstruoti pompas, jis atsa
kė - ‘Taip, jei jie duos laisvę 
Lietuvai’. Savo buvimo me
tu pastebėjęs nepaprastą bri 
tų dosnumą Sovietų Sąjun
gai technologijos srityje. Jis 
ne kartą klausdavo savo ben 
dradarbių, kodėl tai yra da
roma. Anglai, su savo tipin- 
gu pasitikėjimu Anglijos tra 
diciniu tvirtumu ir moraline 
savosios demokratijos stip
rybe, pareikšdavo: ‘Kokia 
jiems nauda iš tos technolo
gijos, jei jų sistema juos pa
čius visvien sužlugdys’ ...

Ir taip savo tautiečių tar-
pe randame vėl vieną asme
nį, kuris savo darbu, sugebė
jimais ir gabumais padarė 
svarų įnašą jau pasaulinio 
masto plotmėje. Savo laiku 
aktyvus sportininkas, įvai
rių organizacijų pirmininkas 
ilgametis čiurlionietis, inž. 
Nasvytis vėl grįžta į mūsų ei 
les, šį kartą su paskaita, ku
rioje detaliai pristatys Con
corde istoriją Clevelando lie
tuviams š.m. birželio mėn.

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PASALINTI 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

Šv. Kazimiero Lituanistinės Mokyklos abiturientai. Prieky: R. Vyšnionytė, D.
Balčiūnaitė, D. Čepulytė, V. Kijauskaitė. Gilumoje: V. Čyvas ir L. Johansonas. 

V. Bacevičiaus nuotr.

Mokslo metų pabaigtuvės
Sekmadienį, gegužės 23 d. 

Clevelando Šv. Kazimiero Li
tuanistinė Mokykla atšventė 
savo 19-ųjų metų pabaigtu
ves.

Mokiniams, tėveliams ir 
svečiams susirinkus Dievo 
Motinos Nepaliaujamos Pa
galbos šventovės aikštėje, 
abiturientė Danutė Balčiū
naitė pasakė trumpą kalbą ir 
padėjo gėlių puokštę prie žu- 
vusiems dėl Lietuvos lais
vės paminklo. Po šių iškil
mių visi nuėjo į šventovę pa
maldoms.

Pasimeldę ir parapijos ka
vinėje pasistiprinę, mokiniai 
ir svečiai suėjo į parapijos di 
džiąją salę mokslo metų pa
baigimo aktui. Sugiedojus 
Lietuvos himną ir mokyklos 
kapelionui kun. Leonui Za
rembai sukalbėjus invokaci- 
ją, mokyklos direktorė ap
žvelgė praėjusius mokslo me 
tus, padėkojo mokytojams ir 
rėmėjams, o mokinius pa
skatino ir vasarą pasinaudo
ti mokykloje įsigytomis ži
niomis.

Tėvų Komiteto pirminin
kas Džiugas Staniškis padė
kojo mokyklos direktorei, 
mokytojams, mokyklos rė
mėjams ir mokinių tėvams.

LB Clevelando Apylinkės 
pirmininkas Jurgis Malskis, 
pabrėžęs lituanistinių mo
kyklų svarbą ir padėkojęs 
mokytojams, mokyklai įtei
kė dovanas - knygas, kurias 

lį d. Lietuvių Namuose. O 
kai virš galvų suvirpės oro 
bangos, sekdamos Concorde 
žvaigždes siekiančią kelionę, 
prisiminsime, kad vieno lie
tuvio inžinieriaus darbas pri- 
sidėjo prie to skridimo įgy
vendinimo. 

mokytojai įteikė savo skyrių 
geriausiems mokiniams: 1 
sk. -- Diana Staniškytė, Lili
ja Gelažytė, Audrius Ban- 
kaitis; 2 sk. -- Julija Gelažy
tė, Loreta Gincaitė, Andrėja 
Jakulytė; 3 sk. Auksė Ban- 
kaitytė, Paulius Tallat-Kelp- 
ša, Linas Biliūnas, Ričardas 
Matas; 4 sk. - Aldona Johan 
sonaitė, Dalia Kašubaitė, La 
na Vyšnionytė; 5 sk. - Vincas 
Staniškis, Saulius Bankaitis, 
Ramūnas Balčiūnas, Gytis 
Barzdukas; 6 sk.- Rima Apa- 
navičiūtė, Vida Kašubaitė, 
Edas Čepulis, Jonas Muliolis
7 sk. - Vilija Ramūnaitė, Pau 
liūs Ramūnas, Lina Žiedony- 
tė, Sigutė Bankaitytė, Rūta 
Nasvytytė; 8 sk. - Elena Mu
liolytė, Jonas Bankaitis, 
Paulius Staniškis, Renė Mo
tiejūnaitė; 9 sk. - Mirga Ban
kaitytė, Virginija Juodišiūtė 
Rita Kazlauskaitė, Algis Miš 
kinis; 11 sk. -- Lidija Balčiū
naitė, Andrius Kazlauskas, 
Sigutė Lenkauskaitė; 12 
sk. -- Danutė Balčiūnaitė.

Mokykloje kasmet vykdo
mos knygų skaitymo varžy
bos, kurių mecenatai, B. ir A 
Gražuliai, šįmet premijoms 
paskyrė $110. Varžybas lai
mėjo: 1 sk. -- R. Bublytė, L. 
Gelažytė, D. Staniškytė; 2 
sk. -- J. Gelažytė, A. Apana- 
vičiūtė, L Gincaitė; 3 sk. -- 
V. Bublytė, L. Biliūnas, P. 
Tallat-Kelpša; 4 sk. L. Vyš
nionytė, T. Bublys; 5 sk. S. 
Bankaitis ; 6 sk. R. Apanavi- 
čiūtė, V. Kašubaitė; 7 sk. -- 
R. Nasvytytė, L. Žiedonytė, 
P. Ramūnas, S. Bankaitytė;
8 sk. -- J. Bankaitis; 9 sk. - R 
Kazlauskaitė, V. Juodišiūtė,
M. Bankaitytė; 11 sk. - A. 
Kazlauskas, A. Nasvytytė; 
12 sk. - D. Balčiūnaitė. Var
žybų dalyviai perskaitė 501 
knygą (36,861 psl.). 

Išėję visą 12 metų kursą ir 
išlaikę egzaminus, mokyklą 
baigė šie abiturientai: Danu
tė Balčiūnaitė, Daina Čepu
lytė, Vitas Čyvas, Linas Jo- 
jansonas, Vilija Kijauskaitė 
ir Rena Vyšnionytė. Juos 
sveikino ir knygomis apdova 
nojo LB Ohio Apygardos vai 
dybos iždininkas Feliksas 
Eidimtas, o atestatus įteikė

mokyklos direktorė V. Augu
lytė, kuri buvo ir 12 sk. auk
lėtoja. Ilgametis mokyklos 
rėmėjas Jonas Balbatas, 
kuris kasmet abiturientus 
apdovanoja, šįmet atsiuntė 
$60. Visų abiturientų vardu 
padėkos žodį tarė, ir su mo
kykla atsisveikino Vitas Čy
vas.

Į aukštesniąją mokyklą bu 
vo perkelti šie 8-ojo skyriaus 
mokiniai: Jonas Bankaitis, 
Ingrida Gedrytė, Renė Mo
tiejūnaitė, Elena Muliolytė, 
Rimas Narušas, Rita Rydely 
tė, Paulius Staniškis ir Ry
tas Urbaitis. Jiems žodį ta
rė 8-to sk. auklėtoja Adolfi
na Malėnienė, o jų vardu mo 
kytojams ir tėveliams padė
kojo Elena Muliolytė.

Abiturientai ir 8-tą sk. bai
gusieji savo mokytojus pa
puošė gėlėmis ir apdovano
jo lietuviškais meno dirbi
niais.

Aktą baigus daina ‘Lietu
va brangi’, Tėvų Komitetas 
mokinius ir mokytojus pa
vaišino.

Mokykloje šįmet mokėsi 
110 mokinių. Dirbo šie mo
kytojai: J. Ramūnienė, A. 
Muliolienė, R. Šilgalienė, D. 
Grigaliūnienė, I. Bublienė, 
S.Stasienė, J. Biliūnas, J. 
Dunduras, A. Malėnienė, A. 
Miškinienė, R. Nasvytienė, 
V. Augulytė, kun. L. Zarem
ba, muz. A. Mikulskis ir L. 
Rociūnaitė. Mokyklos biblio 
teką tvarkė D. Staniškienė.

(va)

JAUNŲJŲ KŪRYBOS 
ŽODIS

Gegužės 23 Clevelando 
Pedagoginiai lituanistikos 
kursai baigė mokslo metus 
giedra literatūros valandė
le.

Gėlėmis papuoštoje vir
šutinėje Naujosios parapi
jos salėje — kelios dešim
tys svečių. Kursų direkto
rius V. Kavaliūnas klausy
tojam palinki šviesių atos
togų ir padėkoja dėstyto
jam: prof. A. Augustinavi- 
čienei, St. Barzdukui, Pr. 
Karaliui, V. Mariūnui, A. 
Tamulioniui J, žilioniui ir 
paskaitininkam svečiam — 
Akrono universiteto prof. 
dr. J. Kavaliūnaitei ir Tė
vynės Garsų radijo valan

dėlės vedėjui J. Stempužiui.
LB Clevelando apylinkės 

valdybos pirmininkas, pasi
džiaugęs išvarytu kursų 
darbo baru, kiekvienam 
klausytojui įteikia "Lietu
vių katalikų Bažnyčios kro
nikos" antrąją dalį ir pa
brėžia, kad tai ne dovana, o 
įpareigojimas kovoti už lie
tuvių tautos laisvę, kaip už 
ją kovoja pavergtieji mūsų 
broliai ir seserys.

Kursų klausytojo R. Bel- 
zinsko padėkos žodžiu bai
giasi pirmoji programos da
lis. Kursantės prisega dės
tytojam po gėlę, ir praside
da literatūros valandėlė, va
dovaujama A. Mackevi
čiaus. Savo kūrinėlius skai
to penki klausytojai, at
skleisdami įvairius jų vei
kėjų gyvenimo momentus.

J. Ignatavičiūtės "Vasa
rio dvidešimt devintosios" 
personažai — kimštiniai 
gyvuliai — atgyja ir skun
džiasi, kad ije reikalingi 
meilės, o Gražina, kuri 
anksčiaus su jais nuolat bū
davusi ir žaizdavusi, dabar 
juos užmiršusi ir niekad, 
praeidama pro šalį, jų net 
ir nepaglostanti.

A. Kazlausko "Išgąsčio" 
veikėjas pasakoja, kaip jį 
vieną vakarą apėmusi vis 
didesnė ir didesnė baimė. Ir 
visa ko tik nesibaigė trage
dija. Gerai, kad jo brolis 
laiku parkrito ant žemės — 
medžioklinio šautuvo šūvis 
tesugadino tik duris.

N. Lenkauskaitės "Svajo
nėse ir realybėje” lyriškoje 
nuotaikoje atgyja autorės 
prisiminimai iš Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongre
so Pietų Amerikoje, o drau
ge atsiskleidžia ir darbo lie
tuvybei prasmė.

N. Mainelytės "Laiškų” 
Violeta su nuosaikiu ir vei
kėjų — jų čia yra keletas 
— charakteriu pagrįstu hu
moru pasakoja apie ją "įsi
mylėjusio” nežinomojo laiš
kus.

J. Ramūnienė "Skaus
me", prasidedančiame gam
tos fonu atsiskleidžia gilus 
motinos skausmas, kuri pa
galiau ir pati išeina pas nie
kad iš karto nesugrįžusį sū
nų.

ši grakšti literatūros va
landėlė baigiasi dviem kur
sų klausytojos R. Eidukai- 
tytės žodžiais: ji kviečia 
svečius vaišintis. fms)

DETROIT
• Birželio trėmimų minė

jimas Detroite įvyksta bir
želio 13 d. tokia tvarka: 
10:30 pamaldos Dievo Ap
vaizdos šventovėje, kuriose 
dalyvaus mūsų organizaci
jos kartu su latviais ir es
tais. Iškilmingas minėjimas 
įvyks 12 vai. Kultūros Cent
ro salėje. Rengia Baltų Ko
mitetas.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED MEDICAL 

TECHNOLOGIST 
Needed for Laboratory of a 100- bed 

hospital on the coast.
Salary commensurale with experience 
and ability. Libėrai personnel policiei. 
Apply call or write to: Pathologist 
CARTERET GENERAL HOSPITAL 

Morehead City, N. C. 28557 
919-726-7886

(21-27)
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VAIZDAI IŠ DIRVOS SUKAKTUVINIO BALIAUS LOS ANGELES

DIRVA

TOMAS VYTAUTAS 
MAŽEIKA

Pereitais metais Tomas 
Vytautas Mažeika baigė 
teisių mokslus Loyola Teisių 
Universitete, įgaudamas tei
sių daktaro laipsnį.

Tais pačiais metais išlaikė 
Californijos Bar Association’ 
egzaminus, davęs priesaiką 
tapo ‘Bar Association’ nariu.

Priklauso Los Angeles ap
skrities ‘Bar Association’ ir 
Beverly Hills ‘Bar Associa
tion’.

Pradėjo praktiką atidary
damas savo įstaigą 9570 Wil-

Los Angeles mieste ruoštas Dirvos 60 m. sukakčiai paminėti balius buvo gausus svečiais 
ir stipria parama Dirvai. Iš rengėjų, ALT S-gos Los Angeles skyriaus, Dirvos atstatymui gauta 
net 1000 dolerių auka. Baliuje nuotaika buvo puiki ir dalyviai sako, kad balius visais atžvil
giais pasisekęs, tai esą rengėjų nuopelnas. Nuotraukoje V. Čekanausko stalo svečiai.

Adv. Tomas Vytautas Mažeika.

shire Blvd., Beverly Hills, 
Ca. 90212, tel. (213) 275-7754 
arba (213) 278-9696.

Jaunam teisininkui linki
me sėkmės.

• Dirvos novelės konkur
sui gauta Brolio novelė 
"Teismas Birželyje”.

Primename, kad Dirvai 
įsikūrus laikinose patalpo
se (6116 St. Clair Avė.),, 
greitesniam pašto pristaty
mui adresas lieka tas pats: 
DIRVA, P. O. Box 03206. 
Cleveland. Ohio 44103.

I

I

1976 metų Dirvos novelės
KONKURSAS

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

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.
LAIKAS. Paskutinė- rankraščiui įteikti data: 1976 metų 

birželio 15 d.
ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 

Konkursas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.
PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 

privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 600 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

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

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

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

Nr. 24 — 15

R. Jurkūnienės stalo svečia!.

V. Černiaus stalo svečiai.

R. Muloko stalo svečiai.
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AUKOS DIRVAI
Atnaujindami prentune* 

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
V. Bagdonas,

Oak Lawn, UI...................7.00
D. Martinkus,

Sunrise Beach, Md........ 10.00
P. Naujokaitis,

River Edge, N. J............2.00
V. Januška,

Winnipeg, Canada .... 2.00 
D. Brazdžionis, L. Angeles 7.00 
J. Byla, Waterbury Con. 2.00 
J. Švoba,

Madison Hts., Mich. .. 5.00
V. Lenkevičius, Chicago 10.00 

, L. Puskepalaitienė,
Dearborn, Mich..............27.00

J. Veselka,
Evergreen Park. III. .. 2.00

GERMAN INDEX 
SET-UP MAN

&
BR0WNE & SHARPE 

SET-UP MAN
Five years .minimum experi- 

ence. Growing company in 
Mansfield, Ohio. Will pay for 
relocating if ąualified. Excel- 
lent working conditions. Write 
to:
AUTOMATIC PARTS, INC.
P.O. BOX IMS MANSFIELD. O. 44R01

An Equal Opportunity Employer
(24-25)

SERVICE MANAGER 
TRUCK LEASING

(With Diesel Maintenance Experience)

LEAD A L ARGE OPERATION 
IN DETROIT FOR

SAUNDERS LEASING SYSTEM

Rewards and future potential are high for your background 
and talent in supervision, diesel mechanic training, and cus- 
tomer contact. Because we have been expanding many of our 
service managers have been promoted to the branch manage- 
ment level.
We invite to consider our career advantage, and exceptional 
compensation including free income protection, free retire- 
ment, medical inęurances, and other ąuality fringes.

For immediate attention send complete resume to 
Mr. Bill Heard

SAUNDERS LEASING SYSTEM, INC.
201 Office Park Drive

Birmingham, Alabama 35223

We Are An Equal Opportunity Employer M/F

Modern woodworking plant 
eatabliehed 1935, doing topgrade architectural woodwork and store 
fisturaa, localed in Houston, Texas, haa openings (or the (ollovring 
crafl.men:

Moulder operator: Shaper operator; Cuetom Veneering Superintedent; 
Millwright.

Hourly Scale — $5.50, $3.75. $6.00. Time and one-hal( (or overtime. 
Seven paid holidaya, 1 6c 2 week paid vacation, group medical inaurance. 
Company paid pension plan. Write or phone

BROCHSTEINS, INC.
11530 So. Main, Houston, Texas 77025 

Phone A/C 713 666-2881
(24-26)

LICENSED WATCHMEN
Eam up to $2.70 an hour for full or part time shifts. Weekly 
pay, permanent assignments, transfer fee paid.

HUDSON SECURITY
2233 Washington St. Louis, Mo. 63103

314-621-3440 (24-28)

MAINTENANCE MECHANIC
IMMFD1ATF. OPENINC FOR AN EXPER1ENCED MAINTENANCE 
MECHANIC IN A CHEMICAL PLANT IN THE DUNDALK ARtA. 
Applicanta mušt be (amiliar with pump repairs, pIpeHtting. fc chemical 
plant maintenance. Electrical eaperience helpful. Mušt have own tools, 
poaition starta at $5.68 per hour plūs di((erentials o( 14 centą 4r 17 
cente. Paid Blue Croaa. Blue Shield. Diagnoatlc 4 & many other (ringe 
bėnetite.

For appointment call Mr. AIlen, Mon. 301-633-6400, ext. 350, 

GLIDDEN-DURKEE
SCM CORP.

2701 Broening highway 
Baltimore, Md. 21222

An Equal Opportunity Employer

Dalia Orantaitė, kuri mokytojauja amerikiečių St. Justin 
Martyr mokykloje, Eastlake, Ohio, Bicentennial programai, pa
rodyti, kas išmokta iš kitų tautų, gyvenančių Amerikoje, savo 
klasės mokinius išmokino šokti lietuvių taut šokius, dainuoti ir 
deklamuoti lietuviškai (aišku su akcentu). Jos mokinių atlikta 
programa susilaukė didelio dėmesio ir stiprių plojimų iš publi
kos. Tokiu būdu buvo rasta nedidelė proga parodyti amerikie
čiams lietuvių kultūrini įnašą. Nuotraukoje mokiniai šoką liet, 
tautinius šokius. Pirmoj eilėj berniukai: Martelio, Lukas, Valenti. 
Lardner, Pilotti, Schindel. Antroje eilėje: mokyt D. Orantaitė 
ir mergaitės: Bals, McVicker, Conway, Emanuele, Adamczevvski 
ir Shockley.

P. Matulevičius, Toronto 2.00 
A. Mažeika,

Fox Hills, Ca................. 10.00
J. Vengris, Amherst, Mass. 7.00
L. Stonys, Southfield, Mi. 2.00 
Lietuvių Bicentennial

Komitetas Detroit ....30.00
J. Kapčius,

Juno Beach, Fla............ 2.00
R. Gintautas,

Caseyville, III................... 3.00
X. Y., Chicago................... 2.00
L. Saudzis, Philadelphia 3.00 
A. Česonis, Philadelphia 3.00 
J. Agurskis, Omaha, Neb. 17.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

WANTED EXPERIF.NCED 
MAINTENANCE MEN 

BRICKLAYER 
wilh nbility to work with concrcte 

, ALL AROUND MECHAN1CS 
lor general factory maintenance. 

Muit be able to read blue printa. 
Stendy work for qualified men. and 
frin«:e benelite. 6 day week. 7 A. M. 
to 3:30 P. M. Call Mr. KAMMS, 8:30 
A. M. to 2:30 P. M. Mon. thru Fri. 
216 961-6161. (21*27)

OPPORTUNITY FOR 
RECISTERED NURSES 

43 bed private hoapital. Northeaat 

CharRe nuraea and rotaling relief 
nursea. 3-11 and 11-7 ahift chame 
nurae. 3*11 Emergency Room. 
Saiary commenaurate witl, experience 
nnd ability. Liberal personnel policiea 
& (ringe benefita.

Apply cail or write 
RIDCECREST MEDICAL CENTER 

P. O. Bos 376 
Clayton. Georgia 30323 
or Phone 404*782*4297 

(21*28)

Malonu žaisti žydinčioje gamtoje. Mergaičių 20-ji vasaros stovykla Dainavoje 
įvyks liepos 18 - rugp. 1 d.d. Stovyklai vadovauja Nek. Prad. Marijos Seserys. 
Visos mergaitės nuo 7 iki 15 metų kviečiamos stovykloje dalyvauti.

LITUANISTINE STOVYKLA
Jau treti metai iš eilės 

prie Kento-valstybinio uni
versiteto netoli Clevelando^. 
Ohio valstijoje, ruošiama 
neeilinė stovykla. Tai spe
cialūs dviejų savaičių kur
sai, taikomi studentiško 
amžiaus jaunimui, norin
čiam pasitobulinti lituanis
tikoje. Lituanistinės sto
vyklos rengėjas yra Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Są
jungos (PLJS) Ryšių cent
ras, kurio būstinė yra Chi
cagoje. Ji įvyks rugpiūčio 
15-27 d.d. šiomis dienomis 
Ryšių centras pradėjo re
gistruoti interesantus.

Programa
Stovyklos programa yra 

sudaryta iš trijų sričių — 
kalbos, istorijos ir litera
tūros. Kalbos dalykus dės
tys mok. Stasys Barzdukas 
(linksnių mokslą), prof. 
Antanas Klimas (kirčių 

mokslą ir žodžių darybą) ir 
kun. Juozas Vaišnys (rašy
bą). Prof. Benediktas Ma
čiu ika pakviestas dviem pa
skaitų ciklam. Vienas bus 
apie Nepriklausomos Lietu
vos raidą, o kitas iš pokario 
L’etuvos laikų. Pokalbius 
apie literatūrą praves prof. 
Ilona Maziliauskienė iš 
Montrealio (lietuvių apysa
ka) ir prof. Rimvydas Šil
bajoris iš Ohio (lietuvių 
poezija).

Su paskaitą apie Lie
tuvos laisvinimo byla at
vyksta JAV Lietuvių Ben
druomenės atstovas Wa- 
shingtone Algirdas Gurec- 
kas. Bus įvairių kitų pra
nešimų ir svarstybų, kur 
progos pasireikšti turės pa
tys kursantai.

Dalyvavimo sąlygos
Rengėjai norintiems sto

vykloje dalyvauti jokių iš
ankstinių sąlygų nestato, 

liet drauge pageidauja, kad 
interesantai galėtų palygin
ti lengvai kalbėti, skaityti 
fr rašyti lietuviškai. Perei
tų dviejų metų stovyklos 
parodė, jog elementarinis 
kalbos mokėjimas yra būti
nas sėkmingam darbui, 
ypač istorijos bei literatū
ros srityje Pažymėtina, jog 
stovyklos laikotarpiui iš
imtinai naudojamasi vien 
lietuvių kalba, ne tik pa
skaitų, pamokų ar diskusi
jų metu, bet taipgi priva
čiuose pokalbiuose. Rengė
jai rekomenduoja, kad susi
domėję kursuose dalyvauti 
būtų baigę lituanistines 
mokyklas savose kolonijose.

Kursų dalyviai gali rink
tis kuriose srityse norėtų 
specializuotis, tačiau turi 
imti bent po vieną kalbos, 
istorijos bei literatūros da
lyką. Dalyvių patogumui 
veiks lietuviškų knygų bei 
skaitinių biblioteka, kuria 
visi laisvai galės naudo
tis individualiom studijom. 
Taipgi bus galima įsigyti 
kalbos žodynus, kitas kny
gas, periodikos ir t.t.

Nors kursantų amžius 
neribojamas, jaunesniems 
kaip studentiško amžiaus 
šie kursai nerekomenduoja
mi. Dalyviai turi būti pajė
gūs išklausyti ir atlikti už
davinius keturių dėstomųjų 
dalykų.

Mokestis ir registracija
Registruotis stovyklai ga

lima kreipiantis į PLJS Ry
šių centrą, 2422 W. Mar- 
ųuette Road, Chicago, III. 
60629. (Ant voko pažymėti 
"Stovykla”). Kaina — $100 
asmeniui. Parašiusiems bus 
siunčiami registracijos la
peliai, kurie grąžintini iki 
liepos 15 d. su $10 regis
tracijos mokesčiu. Norin
tieji dalyvauti bet negalin
tieji sumokėti mokslapini- 
gių kviečiami kreiptis su 
stipendijos prašymu. PLJS 
Ryšių centras dės pastan- 

(N ūkei ta į 17 psl.)
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Tėvo Diena - BVD apatiniai baltiniai ir 
Bachelor kojinės padaro specialia.

/

PIRKIT MIESTO CENTRE PENKTADIENI ir 
ŠEŠTADIENI nuo 10 iki 6. SKYRIUOSE iki 9:30.
VISI SKYRIAI SEKMADIENI ATIDARYTI 12:30-5:30. 
Mes duodame ir keičiame Eagle Štampe.

Didžiausias taupymas patogiems 
medvilnės apatiniams baltiniams.

3/3.39
reg. 3/3.99 kelnaitės

3/3.69
reg. 3/4.29 kojines

Vėsūs ir patogūs medvilnės apatiniai 
baltiniai, kelnaitės ir T-marškiniai 

tėvui. Mašina skalbiami. T-marškiniai 
turi apvalią apykaklę ir trumpas 

rankoves. Didesnis kirpimas 
patogumui. Dydžiai S, M, L, XL. 

Megztos kelnaitės mašina skalbiamos. 
Papiginimas tik ribotam laikui. 

Dydžiai 30-44.

Išeis Tėvo Dienai 
mūsų Bachelor kojinės.

1.19
6 poros garantuotos šešiems mėnesiams, arba mes 

pakeisime. Pasirinkit iš 3 stilių pagrindinėse spalvose. 
A. Specialios medvilnės trumpos. Nesuspaustas viršus — 

baltos, pilkos, juodos. Dydžiai 10>/2 iki 13 ... 1.19 
B. Trumpos rumbuotos elastinis viršus. Specialios 

medvilnės baltos, pilkos, juodos, pilkai juodos, 
mėlynos, rudos, 101/2 iki 13 ... 1.19

C. Trumpos lygaus mezgimo darbo kojinės — baltos, 
pilkos, juodos. Pilnai apvalūs pirštai. 
Dydžiai lOVĮj iki 13. 3 poros už 2.39 

Dept. 100 Budget Men’s Furnishings. Visose krautuvėse.
Skambinkit su užsakymu 241-3070 bet kuriuo laiku.

may co 
budget 

storas

(Atkelta iš 16 psl.) 
gas tokias stipendijas išrū
pinti.
Universitetiniai užskaitai

Kaip ir pernykštė, taip ir 
šioji trečioji lituanistinė 
stovykla yra ruošiama glau
džiai bendradarbiaujant su 
Kento valstybiniu universi

tetu, ypač jo "Etninių stu
dijų" vadovu prof. Jonu Ca- 
dzow. šiais metais kursan
tai galės gauti universiteti
nius užskaitas (kreditus). 
Tam reikalingas atskiras 
mokestis. Trijų valandų už
skaitų mokestis yra $69, o 
šešių — $137.50. Valandos 
skaičiuojamos pagal ketvir

tinį (o ne semestrinį ar tri
mestrinį) būdą.

Ribotas skaičius

Kursai vyks amerikiečių 
kunigų jėzuitų rekolekcijų 
namuose "Loyola of the 
Lakęs”. Patalpos yra pato
gios, tačiau nedidelės: to
dėl dalyvių skaičius ribo

jamas iki 45. Suinteresuo
tiems patariama nedelsiant 
registruotis. Neužsiregis- 
traVusiems kursuose vietų 
nebus.

Per paskutiniuosius tris 
metus ruošiamos lituanisti
nės stovyklos sutraukia 
daugiausiai akademinį jau
nimą bei jaunus profesiona

lus ir iš tolimesnių JAV ar 
Kanados vietovių, kaip pvz. 
Montrealio, Toronto, New 
Yorko, Bostono, Los Ange
les ir kitų. Clevelandiš- 
kiams, kurių kaimynystėje 
stovykla vyksta, tai yra ne
eilinė proga patobulinti sa
vo lituanistines žinias.

Romas Sakadolskis
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35 METAI ALTORIAUS TARNYBOJE
šiais metais kun. kleb. 

Aleksandras Goldikovskis 
švenčia savo 35-rių kuni
gystės metų (o taip ir 70. 
m. amžiaus) sukaktį, kuri 
buvo oficialiai atžymėta š. 
m. gegužės 30 d. iškilmin
gomis pamaldomis šv. Jo- 
saphato šventovėje ir pa
gerbimo puota D. M. N. Pa
galbos parapijos salėj.

Kun. A. Goldikovskis ku
nigu įšventintas 1941 m. 
Rygoj. Tik gavęs šventimus 
jis paskiriamas kurijos se
kretorium. Vėliau, dar bol
ševikiniais metais, arešta
vus kurijos kanclerį, skiria
mas kanclerio pareigoms ir 
tampa vysk. J. Rancans de
šine ranka. Tremtyje drau
ge su vysk. Rancenu apsi
gyvena nedideliame Bavari
jos miestelyje, čia praside
da rūpesčiai.tremtinių rei
kalais. Pagal galimybes 
bando kontaktuoti JAV ka
rinės valdžios bei tremtinių 

Korp! Neo-Lithuania filisterei KRISTINAI 

NOMEIKAITEI, mylimam tėveliui

muzikui ZENONUI NOMEIKAI
mirus, reiškia gilią užuojautą ir kartu su ja liūdi

Korp! Neo-Lithuania 
New Yorke

A. t A.

DR. JUOZUI ZUBRICKUI 
iškeliavus amžinybėn, jo seserims KA

ZEI SNIEČKUVIENEI ir MARIJAI 

ABRAITIENEI bei jų šeimoms ir vi

siems artimiesiems, mūsų širdingiausią 

užuojautą

Marija ir Jonas
Adomaičiai

stovyklas, siekiant tremti
nių apsaugos, aprūpinimo 
ir pan. Tremties laiku Vo
kietijoje kun. A. Goldikovs
kis buvo vysk. Rancans se
kretorius, tad jam dažno
kai tekdavo susitikti ir su 
lietuviais vyskupais. Ypač 
artimai bendradarbiavo su 
vysk. Padolskiu.

čia Amerikoje kun. A. 
Goldikovskis tremtinio ke
lias atsiranda Clevelande. 
Kurį laiką artimai dirbda
mas su vysk. Rancans, lan
ko latvių kolonijas ... pa
galiau 1953 m. paskiriamas 
vikaru j lietuvių šv. Jurgio 
parapiją, kurioj išbuvęs 
6 metus, skiriamas kiton 
lietuvių parapijon, pas kun. 
Angelaitį, čia dirba nuo 
1959 iki 1963 metų. Toliau 
St. Francis parapijoj vika
ru. Gi 1968 m. skiriamas 
klebonu j St. Augustine pa
rapiją (West 14 St.), ten 
pabuvęs virš metų 1963 m. 

paskiriamas į šv. Josaphat 
parapiją (1435 East 33 St.) 
klebonu, ši, deja, jau pasku
tinė parapija: liepos mėne
sį kurijos patvarkymais tu
rės trauktis pensijon ir ža
da gyventi Clevelande.

Kun. A. Goldikovskis lat
vių kilmės, tačiau didesnė 
jo, kaip kunigo, gyvenimo 
dalis, darbai, tautinė ir dva
sinė tarnyba yra labai arti
mai susijusi su lietuviais. 
Ypač jis gerai žinomas ir 
mielas Clevelando lietu
viams. čia jis lietuvių pa
rapijose praleido 10 metų. 
Po to, kad ir dirbdamas ki
tose parapijose, visuomet 
palaikė nuoširdžius ryšius 
su lietuviais. Į mūsų šven
tes, parengimus visuomet 
lankosi. Jo pavardę dažnai 
rasi įvairiuose aukų sąra
šuose. Dažnai jį matysi lie
tuvių laidotuvėse, neretai 
išgirsi aplankius vieną kitą 
ligoninėse ar sergantį na
muose. Tad visai natūralu, 
kad kun. A. Goldikovskis 
užsitarnavo visų Clevelando 
lietuvių pagarbos, įvertini
mo ir padėkos.

Šv. Padėkos Mišias atna
šavo celebrantas, asistuoja
mas gausios liturginės svi
tos. Pamaldų metu atitin
kamus padėkos ir įvertini
mo žodžius tarė kurijos 
kancleris Rev. James Grif- 
fin, seminarijos laikų drau
gas kun. Juris Pudans, Al- 
bany, N. Y. (latviškai ir 
lietuviškai) ir kun. M. Cies- 
lik, Grafton, Ohio. Pamaldų 
metu giedojo bažnyčios cho
ras ir sol. Antanina Vivods. 
Nedidelė bažnyčia pilna pa
rapijiečių ir svečių.

Kaip bažnyčioj pamal
doms taip ir puotai atspaus
dintos skoningos progra
mos. Solenizantas ir visi 
garbės svečiai sutikti mu
zikos garsais ir susirinku
siųjų plojimais. Garbės sve
čių tarpe — Clevelando vys
kupo atstovas Rev. James 
Griffin, Clevelando meras

Ralph J. Perk, apskrities mos išpildytojoms, šios puo- 
kontrolierius George V. tos parengėjams ir visiems
Vainovich ir kiti. Pobūvio 
programą pradeda puotos 
vedėjas Pr. Razgaitis, invo- 
kacijai pakviesdamas kun. 
Juris Pudans. Vaišių metu 
perskaitomi sveikinimai: 
kardinolo Antonio Samore, 
Roma; Clevelando vyskupo 
James A. Hicky. Meras 
Ralph J. Perk įteikia ofi
cialią proklamaciją, tarda
mas ir trumpą žodį. Ralph 
J. Perk lietuvių ir kitų tau
tybių yra mėgiamas ir vi
suomet susilaukia įvertini
mo. Taip ir šį kartą jis pa
lydėtas gausiais plojimais. 
Toliau sveikinimo žodį taria 
George Vainovich ir kiti 
garbės svečiai.

Pagerbimo vaišės buvo 
paįvairintos ir meno pro
gramėle, kurią atliko Čiur
lionio kanklininkės Mirga 
Bankaitytė ir Elenutė Mu- 
liolytė. Kaip paprastai to
kiose banketuose susidaro 
ilgas sveikintojų sąrašas. 
Taip ir šį kartą kun. A. 
Goldikovskį sveikino ištisa 
eilė lietuvių ir latvių orga
nizacijų, kas pobūvio laiką 
gerokai užtęsė.

Savo žodyje solenizantas 
nuoširdžiai dėkojo dignito
riams, garbės svečiams, 
sveikintojams, organizaci
joms, parapijoms, progra- 

Ateities Klubo Clevelande suruoštame sol. B. Aleksai
tės koncerte, prof. John Cadzow ir Ponia dalinasi įspū
džiais su jaunimu.

dalyviams. Pagerbimo puo
ta užbaigta Rev. M. Cieslik 
malda.

Vaišėms maistą patiekė 
Saukevičius Catering Co. Gi 
saldumynus — tortus ir pa
našius skanėstus sunešė 
mūsų ponios, suorganizuo
tos ir prašytos šio banketo 
rengėjų Bronės Kazėnienės 
ir Nijolės Kersnauskaitėš. 
Pagerbimo vaišėse dalyvavo 
apie 400 asmenų.

Apskritai kun. A. Goldi- 
kovskio 35-rių kunigystės 
metų paminėjimas praėjo 
iškilmingai.

Jungdamasis prie puotoj 
gausiai pareikštų sveikini
mų, norėčiau palinkėti sole- 
nizantui geros sveikatos, il
gų, aktyvių metų, darbuo
jantis buvusių parapijiečių, 
brolių latvių ir lietuvių tar
pe.

Antanas Garka

AUTO BODY
NEED METAL PERSON. FIRST 
CLASS ONLY TO WORK IN MO
DERN COLLISION CENTER. EXCEL- 
LENT WORKING CONDITIONS. 
LOADED WITH WORK. TOP SA
LARY, PAID VACATION. FULL H A 
A BENEFITS. CALL TODAY (609) 
227-0244._____________________(24-26)

AUTO BODY
FRAME PERSON. SUSPENSION AND 
MECHANICAL. FIRST CLASS ONLY. 
TO WORK IN MODERN COLLI
SION CENTER. EXCELLENT WORK- 
ING CONDITIONS. LOADED WITH 
WORK. TOP SALARY. PAID VACA
TION, FULL H & A BENEFITS. 
CALL TODAY 609-227-0244. (24-26)

A. A.

VINCUI DEGUČIUI
mirus, savo brolius žalgiriečius VIK

TORĄ ir JONĄ DEGUČIUS,' taip pat 

visą DEGUČIŲ ir LANIAUSKŲ šei

mą, jų gilaus liūdesio valandoje, šir

dingai užjaučiame

Clevelando šaulių 
Žalgirio Kuopa

I
SoL Birutė Aleksaitė ateitininku šventėje-koncerte Clevelande turėjo didelį pasi

sekimą. Jai akompanavo muz. Gary Wedow, gaidas vertė R. Čyvaitė.
A. KarkUaus nuotr.
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CUVeiANVe bbtfMą

MIRfi KUN. PETRAS 
DZEGORAITIS

širdies smūgio ištiktas š. 
m. birželio 4 d. mirė kun. 
Petras Dzegoraitis, 67 m. 
amž., St. William parapijos 
vikaras.

Atsisveikinimas, kuriame 
dalyvavo keli šimtai cleve- 
landiečių lietuvių, įvyko 
sekmadienį Jakubs ir sū
naus laidotuvių namuose. 
Gražiai atsisveikinimą pra
vedė Juozas Stempužis, nu
pasakodamas velionies pa
triotišką veiklą okupacijos 
metu.

Po iškilmingų pamaldų 
St. William šventovėje, bir
želio 8 d. palaidotas Visų 
Sielų kapinėse.

Plačiau apie velionį bus 
kitame numeryje.

ĮDOMI PASKAITA
Penktadienį, birželio 11d. 

7:30 p. p. Lietuvių Namų II 
aukšte inžinierių susirinki
me inž. P. J. Nasvytis skai
tys paskaitą — ”Supersoni- 
nis Concord lėktuvas ir jo 
problemos”. P. J. Nasvytis 
yra sukonstruktavęs Con
cord lėktuvo pompą. Cleve
lando visuomenė kviečiama 
atsilankyti.

CLEVELANDO ALTO SKYRIUS
KVIEČIA VISUS CLEVELANDO

LIETUVIUS GAUSIAI DALYVAUTI

TRAGIŠKOJO BIRŽELIO 
ĮVYKIŲ MINĖJIME, 
BIRŽELIO 13 D.

ŠV. MIŠIOS:
Šv. Jurgio šventovėje 10:30 
Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapijos salėje.

AKADEMIJA —
Dievo Motinos Nuolatinės 

Pagalbos parapijos salėje.
Pagrindinis kalbėtojas — inž A. Zaparackas.

Programoj — Ramovėnų choras vadovaujamas 
muz. J. Kazėno.

RUOŠIAMAS 
CLEVELANDO LIETUVIU 

FILMAS

Š.m. birželio 24 d., ketvir
tadienį, Naujosios Parapijos 
mažojoje salėje, 7 v.v. yra 
šaukiamas informacinis susi
rinkimas ruošiamo Clevelan
do lietuvių kolonijos filmo 
reikalu.

Suinteresuoti ir filmo rė
mėjai yra kviečiami dalyvau 
ti.

• Žalgirio šaulių kuopos 
šaudymo pratimai įvyks 
birželio 13 d. 3 v. p. p. nuo
latinėje vietoje Rt. 44. Juos 
praves L. Staškūnas, ku
ris pavaduoja atostogau
jantį kuopos sporto vadovą 
I. Muliolį. Kviečiami atvyk
ti visi, kas mėgsta šį sportą. 
Dėl kelio šaudyklon žinių 
gali suteikti L. Staškūnas 
tel. 481-2216 ar A. Karso- 
kas tel. 531-9131.

NAUJAS CLEVELANDO 
MEDICINOS GYDYTOJAS 
DR. VIKTORAS ČEIČY&

š. m. birželio 1 d. Case 
Western Reserve Universi-

Clevelando ramovėnų vyrų choras, vadovaujamas muz. Juliaus Kazėno, atliks meninę 
programą Birželio Trėmimų minėjime š. m. birželio 13 d. 12 vaL Naujosios parapijos salėje. 
Nuotraukoje muz. Julius Kazėnas ir akomponiatorė Genė Karsokienė tarp choristų.

teto medicinos fakultete 
Viktoras gavo medicinos 
gydytojo diplomą.

Jis yra moterų ligų spe
cialisto dr. Viktoro ir, vi
daus likų specialistės dr. 
Elenos čeičių sūnus.

Jaunasis daktaras Vikto
ras yra gimęs Australijoje 
ir mažas būdamas su savo 
tėvais atvyko į Clevelandą. 
čia baigęs St. Ignacius 
aukštesniąją mokyklą, stu
dijavo Case Western Re
serve Universitete Bio-Che- 
miją ir Geologiją, įsigyda
mas bakalauro laipsnį. Po 
to, vienus metus gilinosi 
Metropolitan ligoninėje Bio
chemijos srityje su dr. Ga- 
buzda.

Dr. Viktoras čeičys prak
tiką atliks ir specializuosis 
Radiologijoje Clevelando 
klinikoje.

Linkime sėkmės ir ištver
mės užsibrėžtame tiksle.

• Studentų ateitininkų 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, birželio 13 d., 4 vai. 
pas Rimą Čepulį (2945 
Forest Lane). Bus dis
kutuojami svarbūs klausi
mai, tad visų narių dalyva
vimas pageidaujamas.

• Studenčių choras ”Ne- 
rija” priima naujas nares. 
Prie choro prisijungti no
rinčios turi būti studentės 
ar baigusios moksleivės. 
Balsai bus tikrinami sekma
dienį, birželio 13 d., tuojau 
po 10 vai. ryto Mišių, mo
kyklos muzikos klasėj. Jei 
yra klausimų, prašau skam
binti R. čyvaitei 486-3228.

• Po viena vėliava aštun
tasis May Co. festivalis, 
šiais metais skirtas JAV 
200-jam gimtadieniui, įvyks 
birželio 14-18 d.d. miesto 
centre, 7-me aukšte. Festi
valyje dalyvauja 25 tauty
bės su savo savitu maistu ir 
tautiniais dirbiniais. Pabal- 
tiečiai šiais metais nedaly
vauja.

Atidarymo iškilmės įvyks 
birželio 14 d. pirmadienį nuo 
12val. ir birželiol6 12:30 
bus tautybių madų paroda.

TRĖMIMUS MININT
šiemet sukanka 35 metai 

nuo pirmųjų masinių trėmi
mų. 1941 m. birželio 14 ir 
15 dienomis visą Lietuvą 
apėmė siaubas. Tomis die
nomis tūkstančiai sunkve
žimių su sovietu kariuome
ne, policija ir kitokiu pagel- 
biniu personalu miestuose 
ir kaimuose masiniai areš
tavo žmones, vežė į geležin
kelio stotis, pakraudami į 
prekinius.ir gyvulinius va
gonus be jokios sanitarinės 
priežiūros, be maisto ir 
vandens. Traukinys po 
traukinio iš Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos riedėjo su 
suimtaisiais į rytus, į so
vietų vergų stovyklas.

Apskaičiuota, kad per 
pirmąjį vežimą birželio 
mėn. iš Lietuvos išvežė apie 
40,000 žmonių. Okupantas 
buvo paruošęs planus daug 
didesniems trėmimams, bet 
tais metais nesuspėjo savo 
planų įvykdyti. Prasidėjus 
karui 1941 metais birželio 
22 d. sovietai galvotrūkčiais 
išbėgo arba, teisingiau sa
kant, buvo išvyti. Geležin
kelių stotyse paliko ešalo- 
nus paruoštus išvežimui, iš 
kurių suimtieji išsilaisvino.

Per vienerius okupacijos 
metus komunistų įvesta 
santvarka taip žiauriai sa
ve pristatė, kad jei kas pro- 
pogandos paveiktas, galvo
jo teigiamai apie komunis
tų sistemą, skubiai nuo jos 
nusisuko.

Dėka Amerikos ir Angli
jos pagalbos Sovietų Sąjun
gai karo metu, sovietai ka
rą su Vokietija laimėjo ir 
vėl Baltijos valstybes oku
pavo. Jie tęsė tautos naiki
nimą žiauriausiom priemo
nė, toliau vykdydami trė
mimus ir partizanų naikini
mus. Apie trėmimus ir 
tremtinių kančias yra para
šyta knygų tą tremtį per
gyvenusių : St. Rūkienės 
"Vergijos Kryžkelėse”, Ju- 
ciūtės ”Pėdos mirties zo
noj” ir B. Armonienės ”Pa- 
lik ašaras Maskvoj”. Tos 
knygos rekomenduotina per 
skaityti visiems ir ypač. 

tiems kurie komunistinei 
sistemai turi paslėptų sim
patijų.

Birželio trėmimų minėji
mą, kaip kiekvienais taip ir 
šiais metais ALTo Cleve
lando skyrius rengia š. m. 
birželio 13 d., sekmadienį. 
Po tam tikslui atlaikytų 
pamaldų abiejose liet, para
pijų šventovėse, minėjimas 
įvyks Naujosios parapijos 
salėj 12 vai. Kalbėtojas bus 
iš Detroito inž. A. Zaparac
kas. Visuomeuė kviečiama 
gausiai atsilankyti. fkk)

• Annmarle Kirchner 
Dyke pirminiuose rinkimuo
se, birželio 8, kandidatuoja 
į Nepilnamiečių teismo tei
sėjus (Juvenile Court). Jos 
vyras Ted Dyke yra teisės 
mokslų profesorius Cleve
land Marchall Lew School.

Annmarie Kirchner Dyke 
turi registruotos gailęstin- 
gosios sesers diplomą. Stu
dijuodama John Carroll ir 
St. Louis universitetuose, 
gavo mokslų bakalaureatą. 
Toliau studijas tęsė Cleve
land Marchall Law School 
ir gavo teisės mokslų dokto
ratą. Dirbo Ohio valstybės 
administracijoje kaip advo
katė, buvo Attorney Gene- 
ral įstaigos speciali patarė
ja. Dabar ji verčiasi teisės 
prąktika advokatų firmoje 
Dyke, Gamiere and Catlio- 
ta.

Jos kandidatūrą į Nepil
namečių teismo teisėjus 
stipriai remia visuomeni
nės, darbo unijų, religinės 
ir kitos grupės. Ją indorsa- 
vo Clevelando AFL-CIO, 
UAW and Assoc. of Cleve
land Firefighters Union.



DIRVA
PELNĄ PASKYRĖ 
DIRVAI PAREMTI

Gegužės 15 dieną Ameri
kos Lietuvių Tautinės Są
jungos Elizabetho skyriaus 
pirmininkas Vytautas Ab
raitis buvo pagerbtas sulau
kęs 60 metų amžiaus. Pa- 
gerbtuvių rengimo komite
tas, kur} sudarė Pranas Da
mijonaitis, Vincas Gruzdys,

Petras Lanys, Petras Ma
čiulaitis, Vincas Misiūnas, 
Jurgis Sirusas ir Julius 
Veblaitis, nutarė gautą šio 
pobūvio $200 pelną paauko
ti Dirvos atstatymo fondui.

VLIKO IR ALTOS 
PASITARIMAS

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas ir

Korp! Neo-Lithuania mecenatui

PRANUI NARVYDUI

mirus, Jo sūnums, broliui, giminėms ir 

artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Korp! Neo-Lithuania 
New Yorke

Didžiam lietuviui, „Gimtinės Ta
kais” autoriui

A. A.
PRANUI NARVYDUI 

negrįžtamai amžinybėn iškeliavus, sū- 
nūs VYTAUTĄ ir ALGIRDĄ su žmona 
ir brolį JONĄ su šeima giliai užjaučia 
ip kartu liūdi

Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos 

I-asis Skyrius New Yorke

A. A.

PRANUI NARVYDUI

mirus, jo sūnums VYTAUTUI, ALGIR

DUI su žmona DARATA ir broliui JO

NUI su šeima širdies skausmo liūdesy

je reiškiame nuoširdžiausią užuojautą

Antanas, Emilija, 
Vytautas ir Rimantas

Jurgėlų šeima

Amerikos Lietuvių Taryba 
savo bendrame posėdyje, 
įvykusiame New Yorke ge
gužės 29 d., sutarė išplėsti 
glaudesnį bendradarbiavi
mą. Pasitarime dalyvavo iš 
ALT pusės dr. Kazys Bobe
lis, Teodoras Blinstrubas, 
kun. Adolfas Stašys ir iš 
VLIKo pusęs dr. Kęstutis 
Valiūnas, dr. Bronius Ne
mickas, Jurgis Valaitis. Ka
dangi abiejų organizacijų 
tikslas yra tas pats, o užda
viniai labai panašūs, iš nau
jo buvo pabrėžtas reikalas 
tikslingiau ir artimiau de
rinti darbus.

Dėl to buvo sutarta nuo
lat pasikeisti žiniomis ir 
tam reikalui turėti po vieną 
valdybos narį — ryšininką 
Taip pat sutarta reikalui iš
kilus dažniau susitikti Vliko 
ir Alto vadovybėms svar
besnius veiklos žygius ap
tarti ir derinti. Pasitarime, 
trukusiame apie 2 vai., 
draugingoje nuotaikoje bu
vo pasikeista nuomonėmis 
bei žiniomis ir kitais svar
biais klausimais.

• Antano ir Emilijos Jur
gely šeima, mirus žymiam 
lietuvių tautos veikėjui 
Pranui Nasvydui, vietoj gė
lių ji laidojant, Dirvai pa
remti paaukojo 50 dol. Ačiū.

• Mirė Jurgis Naruševi
čius, gyv. Elizabethe, N. J., 
priklausęs ALT S-gai, ne
palikęs jokių giminių.

• L. Puskepalaitienė, gyv. 
Dearborn, Mich., atnaujin
dama Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 27 dol. Ačiū.

• Dr. Bronius Nemickas, 
Pace universiteto New Yor
ke White Plains kolegijos 
politinių ir ekonominių 
mokslų profesorius, išrink
tas tos kolegijos senato vi
cepirmininku (vice chair- 
man).

AUKOS DIRVOS 
ATSTATYMO 
FONDUI

Dirvos atstatymo fondui 
aukojo:
T. A. Žibąs,

Cincinnati, Ohio......... 25.00
V. Abraičio pagerbimo 

rengimo komitetas, 
Elizabeth, N. J.............200.00

Dirvos 60 metų sukakties 
minėjimo, rengto ALT 
S-gos Los Angeles 
skyriaus, baliaus
pelnas ........................580.00

Iš pavienių asmenų surinkta 
(Los Angeles aukų 
rinkėjai: J. Petronienė, 
J. Rukšenienė ir A.
Juodvalkienė). Aukotojų 
sąrašas bus skelbiamas 
atskirai ........................420.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

PATIKSLINIMAS
Skelbiant Vladui Blins- 

trubui įteikusių Dirvos at
statymui aukotojus, buvo 
sukeistos prie aukavusių as
menų sumos. Turi būti: Te
resė Kuzmanienė aukojo 25 
dol. ir P. Milašius 10 dol.

PADEKA
A t A.

RAPOLAS SKIPITIS
TEISININKAS-VISUOMENININKAS.

Mano brangus vyras mirė 1976 m. vasario mėn. 23 d., 
palaidotas vasario mėn. 25 d. Lietuvių Tautinėse Kapi
nėse Čikagoje.

Nuoširdžiausiai dėkoju gerb. kun. Ansui Trakiui už 
pamaldas ir gražų, prasmingą pamokslą, už palydėjimą į 
amžino poilsio vietą ir už paskutiniąsias maldas kapinėse.

Ypatingą padėką tariu Vytauto Didžiojo Šaulių 
Rinktinės sesėms ir broliams šauliams, kurie atliko lai
dojimo apeigas, nešė garbės sargybą, papuošė velionio 
karstą Tautos vėliava ir puošniu šaulių ženklo pavidalo 
vainiku.

Iš gilumos širdies dėkoju su velioniu atsisveikinu
siems ir žodi tarusiems: Generalinei Konsulei J. Dauž- 
vardienei, Šaulių Sąjungos Vytauto Didžiojo Rinktinės 
garbės nariui V. Išganaičiui, Teisininkų Centro Valdy
bos nariui L. Šmulkščiui, Tautos Fondo atstovui K. 
Barzdukui ir D.U.L.R. atstovui K. Kasakaičiui. Dėkui 
A. Budreckui už šių atsisveikinusiųjų pristatymą.

Nuoširdžiai dėkoju Lietuvos Diplomatijos Šefui Sta
siui Lozoraičiui su Ponia už jautrią užuojautą ir įverti
nimą a. t a. Rapolą, kaip valstybės vyrą, žymų visuo
menės veikėją.

Gili padėka Generaliniam Konsului Anicetui Simu
čiui su Ponia ir poniai Elenai Čiurlienei už paguodą ir 
velionio įvertinimą, kaip didelio patrioto atidavusio di
delę duoklę Lietuvos valstybės atkūrime bei ginant jos 
laisvę.

Didi padėka Jo Excelencijai vysk. V. Brizgiui ir 
gerb. kunigams: J. Plankiui, J. Borevičiui SJ, S. Šan- 
tarui aplankiusiems velionį koplyčioje ir pasimeldu- 
siems už jo sielą.

Ačiū P.L.B. Valdybos pirmininkui B. Nainiui už 
velionio aplankymą koplyčioje.

Nuoširdžiausią padėką tariu velionio kolegoms — 
teisininkams atlikusiems garbingą paslaugą nešdami jo 
karstą paskutinėje žemės kelionėje: J. Našliūnui, L. 
Šmulkščiui, P. Jokubkai, V. Bulotai, K. Smolenskui ir 
A. Pimpei.

Ypatingą padėką tariu savo giminaičiams Dr. P. 
Švarcui, jo žmonai Aldonai ir Rūtai ir Petrui Sakams 
už rūpestingą ir nuoširdžią globą sunkioje mano skaus
mo valandoje.

Dėkojus visiems užprašiusiems šv. Mišias už ve
lionio sielą ir pareiškusiems man užuojautą spaudoje, 
telegramomis, laiškais, telefonu ir gyvu žodžiu. Nuo
širdus ačiū visiems tiems, kurie gausiomis gėlėmis pa
puošė a. t a. Rapolo karstą.

Ačiū visiems, kurie pagerbė velionį ir prisidėjo bet 
kokiu būdu prie jo laidotuvių bei palydėdami jo palai
kus į kapines.

Ačiū Laidotuvių Direktoriui P. Bieliūnui už rūpes
tingą ir nuoširdi^ laidotuvių tvarkymą.

Visiems, visiems nuoširdus lietuviškas ačiū.

LYDIJA SKIPJT1ENĖ
Liūdinti žmona
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