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LTM ČIURLIONIO ANSAMBLIS su vadovu muz. 
Alfonsu Mikutskiu rugpiūčio 6, penktadienį, koncertuos 
Phdadelphijoje, Drexel Universiteto salėje ir sekančios 
dienos vidurdienį ansamblis atliks programą, skirtą 
amerikiečiams turistams Nepriklausomybės aikštėje. 
Rugpiūčio 7 d. rytą, Šv. Petro ir Povilo katedroje 
ansamblis atliks muz. A. Mikulskio sukurtas kanklėms 
mišias.

RINKIMINĖM TEMOM
Carterio — Fordo varžybų perspektyvos

Jimmy Carter, demokratų 
kandidatas į JAV preziden
tus, pirmoje po nominavimo 
spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad jei respublikonų 
kandidatu būtų Reaganas, 
jis pultų to karingus pareiš
kimus, o jei, kaip jis tikisi, 
prezidentas Fordas, jis, Car- 
teris, kritikuotų prezidenta
vimo rekordą. Ir pats prezi
dentas Fordas savo spaudos 
konferencijoje praeitos sa
vaitės pirmadieni sakė, kad 
jis rinkikams save pirš tik sa>- 
vo rekordu remdamasis. Jei 
taip, reiktų kalbėti tik apie 
tą rekordą. Iš tikro tačiau 
daugiau nulems asmenybė, o 
ne jo praeities darba.

Už tokią tezę kalbėtų fak
tas, kad pats Carteris laimė
jo ne dė savo idėjų ar praei
ties žygdarbių, bet tik todėl, 
kad daugumai rinkikų pirmi
niuose rinkimuose padarė ar« 
timo, simpatiško ŽMOGAUS 
įspūdį, tokio, apie kurį dau
gelis pasakytų, kad jis ‘vie
nas iš mūsų’. Įdomu tačiau, 
kad nepaisant tokio sudary
to įspūdžio, pagal Time ir 
Gallup tyrinėjimą prieš pat 
konvenciją, tik 27% tautos 
visa širdimi pasitiki Carte- 
riu, kai tokiu pat laiku Jahn- 
sonu pasitikėjo 57%, Eisen- 
howeriu - 49%, Kennedžiu - 
47% ir net Nixonu 28%. Ar 
po konvencijos spektaklio 
tas įspūdis pagerėjo, šiuo 
tarpu duomenų neturiu. Car
terio tačiau susidūrimai pas-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

kutiniuose pirminiuose rinki 
muose su Brown ir Church 
išėjo ne jo naudai,kad verčia 
manyti, kad gal gale nulėmė 
ne tiek Carterio asmenybės 
žavumas, kiek jo oponentų 
per vėlus susigriebimas. Bet 
tai dabar jau neaktualu.

Šiandien Carteris daug 
kam primena John Kennedy 
kuris irgi laimėjo prieš Nixo- 
ną dėl savo simpatiškumo, 
nors jo šūkiai buvo kitokį ne

gu Carterio. Kennedy norė
jo kraštą vesti į naujus užka
riavimus, mėnulį ir panašiai, 
tuo tarpu Carteris, atitinka
mai šios dienos nuotaikom, 
kalba apie geresnį susitvar
kymą viduje, grįžimą po pa
sivaikščiojimų debesų pa
kriaušėmis į šią ašarų pa
kalnę, kur reikalinga meilė 
ir atlaidumas ...

Prezidentas Fordas, žino
ma, neturi tokios ar kitokios 
‘charismos’. Faktas, anot 

(Nukelta į 2 psl.)

Gražioji Lietuva. Pailgio ežeras Vilniau! apyšr'ikėte. t

Ką tik prabėgo Amerikos 
nepriklausomybės 200 metų 
sukakties minėjimas Phila- 
delphijoje, štai ir vėl prisiar
tina kitas nemažai reikšmin
gas įvykis — Tarptautinis 
Eucharistinis Kongresas, 
rupgiūčio 1-8 dienomis šia
me mieste.

Tai antras toks kongresas 
šiame krašte. Pirmasis 
buvo įvykęs 1926 m. Munde- 
lein, Chicagoje, Illinois. Ir 
kaip iš pranešimų sužinome, 
į šį kongresą suvažiuos žmo

nės iš įvairių pasaulio kraštų. 
Atskiri kraštai ir tautybės 
dalyvaus bendrose pamaldo
se ir atskirose programose. 
Philadelphijoje yra susida
ręs lietuvių sekcijos komite
tas, kuriam vadovauja kun.
K. Pugevičius su kitais talki
ninkais. Jų pagrindinis sie
kis ir rūpestis, kad kuo iškil
mingiau, gausingiau, didin
giau pasirodyti kitų tauty
bių grupėje. Kongreso šūkis 
‘Eucharistija ir žmonijos al- 

(Nukelta į 4 psl.)
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SAVAIMĖ POLITIg^^

Carterio pasirinkimas sa
vo kandidatu į vice-preziden 
tus Minnesotos senatoriaus 
Walter Mondale buvo labai 
džiaugsmingai sutiktas ne 
tik demokratų konvencijos, 
bet ir ... respublikonų. Mat, 
Mondale laikomas užkietėju
siu liberalu. Už tat jo pasi
rinkimas leidžia įtarti, kad ir 
Carteris yra ‘slaptas* libera
las! O jei taip, visa Carterio 
retorika prieš Washingtoną, 
kurios pagalba jis laimėjo 
pirminius rinkimus, nublun
ka, nes liberalai išgelbėjimą 
iš visų bėdų mato tik Wa- 
shingtone, vis didesnėje ad
ministracijoje ir visokių tai
syklių padidinime. Tokiu bū 
du respublikonai liks vienin
teli tikri *anti-Washingtono* 
nuotaikų reprezentantai. Ir, 
žinoma, Reaganas teigia, 
kad jis bus geresnis tos sro
vės vėliavnešis negu prezi
dentas Fordas. Rinkikai tu
rėsią aiškų pasirinkimą tarp 
konservatyvių ir liberalų.

Tokį pasirinkimą rinkikai 
turėjo 1964 metais, bet tada 
Johnsonas smarkiai sumušė 
Goldwaterį. Ir dabar Gal- 
lupo polius rodo, kad Carter
is, jei rinkimai būtų vykę dar 
prieš demokratų konvenciją, 
būtų laimėjęs ir prieš Fordą 
(53% prieš 34%) ir, net 
dar smarkiau, prieš Reaganą 
(53% prieš 28%).

Ar nuotaikos pasikeis po 
konvencijos, kaip tikisi res
publikonai, priklausys nuo 
daugelio faktorių, įskaitant 
ir respublikonų sugebėjimą 
įsigytų rinkikų pasitikėjimą. 
Demokratų aiškinimas, kad 
jie po ilgos pertraukos atsta
tė vienybę, iš pirmo žvilgs
nio gali atrodyti labai įspū
dingas. Privačiai, tačiau, 
daugelis demokratų nevisai 
pasitiki Carteriu. Daugelis 
negali nusikratyti įspūdžio, 
kad Carteris laimėjo, laiky
damasis Nixono taktikos ir 
metodų. Po konvencijos ir 
rinkimų jis taip pat mažai 
skaitysis su partija, kaip ir 
Nixonas. Už tat galimas 
daiktas, kad daug demokra
tų ne taip entuziastiškai 
rems Carterį, kaip jam plojo 
konvencijoje. To prisibijoda 
mas Carteris ir apsisprendė 
už Mondale. Iš istorijos ži
nome, kad po rinkimų prezi
dento ir vice-prezidento san
tykiai niekados neliko nuošir 
dūs. Carteris tikisi, kad tai 
atsimins konseratiškiau nu
siteikę rinkikai.

***

Kalbant apie Carterį ... 
Jis aiškina, kad jo užsienio 
politika vadovautųsi bend
rais interesais su Vakarų Eu 
ropa ir Japonija. Negali sa
kyti, kad to nebuvo siekia
ma ir anksčiau, tačiau tada 
visi didieji JAV komentato
riai priekaištavo, jog JAV 
užsienio politika vedęs ne 
prezidentas, bet ... Vokieti
jos kancleris Adenaueris, ku 
ris faktinai sudarė kliūtį ge
resniems santykiams tarp 
JAV ir SSSR. Tuo pačiu 
laiku kitos Vakarų Europos 
valstybės buvo patenkintos 

Vokietijos padalinimu, nes 
tas susilpnino vakarinę jos 
dalį ir tuo būdu prašalino, ar 
bent nutolino jos dominavi
mo Vakarų Europos pavojų. 
Nesitikėdamas amerikiečių 
pagalbos Vokietijos suvieni
jimui, pats Adenaueris pra
dėjo ieškoti bendros kalbos 
su Sovietais, o jo įpėdiniai 
formaliai pripažino nusisto
vėjusį ‘status quo*. Tas pri
pažinimas pašalino kliūtį 
bendresnei politikai. Laikas 
pašalino ir kitą kliūtį - Viet
namą. Europos valstybės ne 
buvo patenkintos amerikie
čių įsivėlimu į tą karą. Visa 
tai reiškia, kad ieškodamos 
bendros kalbos ir politikos, 
JAV turi atsisakyti nuo bet 
kokios iniciatyvos, įskaitant 
ir Izraelio rėmimą, kas ta
čiau jau prieštarauja kitiems 
Carterio pareiškimams.

«««

Amalrik Amsterdame,

Andrei Amalrik, po Napo
leono invazijos į Rusiją užsi
likusio pracūzo ainis, pereitą 
savaitę su žmona ir persišku 
katinu atskrido į Amsterda
mą. vakarų pasaulyje (ir vė
liau pačioje Sovietijoje per 
Vakarų radijo transliacijas) 
jis pagarsėjo savo 1969 me
tais pasirodžiusia knyga: ‘Ar 
Sovietų Sąjunga pergyvens 
1984 metus?’. Atsakymas 
buvo ‘ne’ — ji subyrės dėl vi
dujinių prieštaravimų ir 
karo su Kinija. Už tai jis il
gesnį laiką praleido baudžia
mose stovyklose ir tremtyje 
Prieš metus jam buvo leista 
grįžti iš Rytų Sibiro ir pasi
rinkti: emigraciją, ar savo 
knygos pasmerkimą. Iš pra
džių jis spyrėsi, tačiau 
vėliau pasirinko emigraciją. 
Jo išvažiavimas, numatytas 
birželio mėn. nusidelsė, nes 
Maskvos Kultūros Ministe
rija reikalavo muito (4,000 
rublių) už norimus išsivežti 
meninius objektus, įskaitant 
jo paties žmonos paveikslus, 
kuri niekados oficialiai nebu
vo pripažinta menininke!

Amsterdame Amalrikas 
pareiškė: ‘Mano išvažiavi
mas iš Sovietų Sąjungos ne
laikytinas pergale. Aš jį va
dinčiau taktiniu pasitrauki
mu; pasitraukiau, kad atei
tyje vėl galėčiau smogti’.

Pakalbėjo kaip visi emi
grantai, kurie anksčiau ar vė 
liau turi patirti, kad jų bal
sas už tėvynės ribų greit ne

tenka anksčiau turėto skam
besio ir reikšmės. Faktas, 
kad jis visdėlto išliko gyvas, 
gali paskatinti kitus ‘disi
dentus’ pakelti paliktą laisvė 
vės troškimo vėliavą. Iki 
1984 metų dar liko 8 metai. 
Karo perspektyvos su Kini
ja atrodo sumažėjusios, vidi
niai prieštaravimai tačiau 
padidėjo.

•«*

Tarptautinė olimpiada 
Montrealyje buvo susidūru
si su nemaža problema. Ka
nada, kuri turi diplomatinius 
santykius su Raudonąja Ki
nija ir neturi snatykių su Tai 
wanu, nenorėjo leisti tos 
salos atletams atstovauti ‘Ki 
nijos Respubliką’. Iš kitos 
pusės tautinė, o ne raudono
ji Kinija iki šiol dalyvauja 
tarptautiniame olimpiniame 
komitete, kuris nulemia, kas 
dalyvauja žaidynėse. Tas ko 
mitetas atstovavo pažiūrą, 
kad valstybė, rengianti pa
saulinę olimpiadą 1980 me
tai turi įvykti Maskvoje ir 
pagal tą precedentą, sovie
tai galės įsileisti tik tuos, ku
rie jai patiks. Kivirčas pasi
baigė kompromisu: Taiwano 
komanda galės žygiuoti po 
tautinės Kinijos vėliava, ku- 
iros himnas bus grojamas ati 
daryme ir laimėjus medalius 
tačiau Taiwano sportininkai 
negalės nešti plakato, juos 
identifikuojančio kaip Kini
jos atstovus!

Taiwanas su tuo Kanados 
vyriausybės ir Olimpiados 
komiteto kompromisu nesu
tiko ir savo komandą atšau
kė. Olimpiadoje nutarė ne
dalyvauti dar 22 Afrikos 
kraštai dėl to, kad joje daly
vauja Naujoji Zelandija, ku
rios ‘rugby’ (tas žaidimas ne
praktikuojamas olimpiado
je) komanda gastroliavo Pie
tų Afrikoje. Tokiu būdu, 
gavome daug precedentų, 
kurie olimpinius žaidimus pa 
verčia politiniu futbolu, kas, 
žinoma, prieštarauja jų es
mei. Už tat JAV girdisi bal
sų (jų tarpe ir N.Y. Times), 
kad žaidynes reikia refor
muoti ta prasme, kad joje bū 
tų leista dalyvauti individua
liems sportininkams be tau
tinės reprezentacijos atspal
vio. Sekanti olimpiada Mas
kvoje tuos troškimus dar 
daugiau padaugina.

WANTED IST CLASS — 
DROP FORGE HAMMER 

OPERATOR
Bonrd Hanuner A Lase o Hammer ex- 
perience. Top wshm and all fringe 
benefits.

FOR IST AND 2ND SHIFTS. 
CALL OR APPLY TO W. I. ALLl.N 

LETTS DROP FORGE 
2714 W. JEFFERSON 

DETROIT, MICH. 48210 
313-496-1970 

E.O.E.
<27 jn

RINKIMINĖM TEMOM
(Atkelta iš 1 psl.) 

Carterio, kad jis padorus vy
ras, jo dar nekvalifikuoja 
kaip gerą prezidentą. For
das daug geriau pasirodo, jei 
kalbėti apie rekordą.

Vice-prezidentas Rocke- 
felleris taip teigė: ‘Aš tikiu, 
kad prezidentas Fordas bus 
nominuotas per pirmą balsa
vimą ir išrinktas lapkrity, ir 
galiu pasakyti kodėl — dėl to 
kad jo rekordas yra puikus 
(really extraordinary). Prieš 
du metus šis kraštas susidū
rė su sunkiom problemom: 
vyriausybė neteko pagarbos 
ir respekto; šalia to ūkinė 
krizė su infliacija, bedarbe, 
recesija; pasaulinės proble
mos atrodė esančios neiš
sprendžiamos. Kas atsitiko 
per tą laiką? Prezidentas at
statė pasitikėjimą. Sumaži
no infliacijos spartą pusiau. 
JAV šiandien dirba netgi 
3,200,000 daugiau negu kaip 
prieš metus ... Niekas nesiti
kėjo, kad infliaciją galima 
bus suvaldyti ir tuo pačiu 
metu atsiras daugiau darbų. 
Bet tai buvo padaryta. 
Jis taip padarė savo drąsa, 
savo tikėjimu į pagrindines 
vertybes. Be to, visame pa
saulyje turime taiką. Todėl, 
mano supratimu, amerikie
čiai nenorės pakeisti tokios 
vadovybės.

Taip tiki ne tik vice-prezi 
dentas, bet ir dauguma For
do draugų, ir jie negali su
prasti, kodėl taip nemano li-

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7*/ą% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7*/j% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6'/i% — 1 metu su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują 
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton Įdė
jus atitinkama sumą.

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

g aini 
j&nttiony
Savings

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

Open Mon., 9-8j Tuea., Thurs., FrL, 9-5; Sat„ 9-1; Cleaed We4-

Juokas Gribauskas, vedėjas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

WANTED
SEWINC MACHINE (POWER) oner 
ntors with experience. Mnnufacturer 
of larpaulins. Steady work 4c fringe 
benefits.

Apply in person 9 to 2
JOHN JOHNSON CO.

1481 14th St.
Detroit, Mich.

(2S-371

CHEF
Position open at CAROUSEL DINNER 
THEATRE BUFFET. Salarv negoli- 
able.

SEND RESUME TO:

Box 427
Ravenne, Ohio 44266 
or call Ms. Jackson 

216-296-3866
(27-331

•••

kusi tauta. Daugumai prezi
dentas atrodo nesusigaudan
ti asmenybė ... Dėl to ir Ro
nald Reagan išstatė savo 
kandidatūrą ir rašant šias ei
lutes dar nebuvo aišku, kas 
laimės pačių respublikonų 
tarpe.

Už tat didžiausia Fordo 
problema yra, kaip save pri
statyti kitoje šviesoje. Juk 
asmeniškai su juo susidūrę 
teigia, kad privačiai jis tikrai 
darąs geresnį įspūdį negu 
viešai. Didelė dalis atsako
mybės už tai krinta Baltųjų 
Rūmų štabui, prezidento ar- 
timiausiems patarėjams. Pa
sak The New Republic John 
Osborn, kuris yra laikomas 
vienas akyliausiu Baltųjų Rū 
mų stebėtoju, Baltuosiuose 
Rūmuose prezidento prista
tyme tautai iš tikro nėra ge
ros tvarkos, nors gal ne tiek 
intrygų, kiek rado kolumnis- 
tai Evans-Nowak. Iš tikro 
prezidento spaudos sekreto
rius Ron Nessen ir intymus 
patarėjas bei kalbų rašyto
jas Robert Hartmann ne
randa bendros kalbos. Ne
paisant to, prezidentas For
das, nors paskutiniu metu ir 
padarė didesnių pakeitimų 
savo štabe, bet ir toliau pali
ko savo vietose Nessen ir 
Hartmaną, lyg ir duodamas 
jiems dar vieną šansą ‘pasi
taisyti’. Kaip ten bebūtų, 
Fordas reikalingas greito ‘re 
modeling’, kad galėtų išsilai
kyti prieš Carterio šypseną.
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NAUJA MASKVOS KOMEDIJA
Praeitais metais nepapras 

tai gerai pavykus (žiūrint iš 
sovietinio taško) pasauliui į- 
piršti Helsinkio aktą, kuri
L. Brežnevas pasirašydamas 
net apsiašarojo, juk tai bu
vęs jo ilgų metų darbas ir pa
grindinė svajonė, Maskva 
šiuo metu pradėjo naują ak
ciją - įkalbėti pasauliui, kad 
reikia šaukti naują konferen 
ciją, kuri sustabdytų ginkla
vimosi lenktynes ir būtų ei
nama prie visiško nusiginkla
vimo.

Kaip savaitraštis ‘Moscow 
News’ praneša, jau senokai 
veikianti Pasaulio Taikos 
Taryba, tikras Maskvos kū
dikis, dabar pradėjo šią nusi
ginklavimo akciją, kuri bus 
pavadinta Stockholmo Atsi
šaukimu. Taigi, dabar iš Hel 
sinkio pereisime i kaimyninę 
Švediją.

Kaip toliau Moscow News 
rašo, dabar jau užsukta ma
šinerija puikiai veikia visoje 
Sovietijoje- Manoma, kad 
greitu laiku ši akcija bus per 
vesta ir i kitus ‘draugiškus* 
arba kad ir i nevisiškai ‘drau 
giškus’ kraštus. Anot laik
raščio, visose Sovietijso įmo
nėse, kolūkiuose ir įstaigose 
šaukiami masiniai ‘darbinin
kų ir inteligentų’ susirinki
mai, kur suvarytieji ‘su entu 
ziazmu’ (argi galėtų būti ki
taip?) pasirašą šią naująją 
‘Taikos akciją’.

Tokie masiniai susirinki
mai jau įvykę Maskvoje, 
Minske, Vilniuje, Vladivosto 
ke ir kitur. Darbininkai iške 
lią plakatus, kuriuose įrašy
ta ‘Šalin karą’, ‘Sustabdyki
me ginklavimosi lenktynes’, 
‘Mes pasisakome už visuoti
ną nusiginklavimą’ ir pana
šius. Kažkoks metalo tekin
tojas Maskvoje, V. Baikov 
šūkavęs: ‘Kiekvienas mūsų 
fabrike pasirašys šį atsišau
kimą. Mes pilnai remiame 
komunistų partijos nenuils
tamas pastangas išlaikyti ir 
apsaugoti pasaulio taiką’. O 
kitas Vladivostoke dar pridė 
jęs: Mes pasirašysime šią tai
kos apelliaciją su malonumu. 
Tai turėtų būti visų padorių 
žmonių siekimas - išlaikyti 
taiką pasaulyje. Niekas nuo 
karo tiek nenukentėjo, kaip 
Sovietų Sąjunga’.

Kaip prieraše toliau sako
ma, buvę pastebėta, kad im
perialistinės šalys pradėju
sios atšalti nuo detentės, 
kuri tikrai buvusi naudinga 
ne tik Sovietijai, bet ir vi
siems, todėl dabar rasta nau 
ja paplakimo rykštė, kad ta , 

sovietams ištiesų buvusi nau 
dingą detentė ir toliau būtų 
skatinama ir puoselėjama. 
Taigi, dabar pereisime žings 
n į toliau - į Stockholmą Šve
dijoje.

Bet nė Maskva, nė tie su
varytieji pasirašyti darbinin 
kai niekur neužsimena, kad 
sovietai privertė kalnais sa
vo ginklų Afrikoje ir Arti
muosiuose Rytuose ir dar 
vis ieško naujų ‘silpnų 
kur būtų galima koją įkelti 
(ir randama). Ir Angola bu
vusi išlaisvinta pačių krašto 
patriotų didelėmis aukomis 
ir pasišventimu (o kieno 
ginklais ir militarine inter
vencija, tai to jau ‘nežino
ma’).

Anot Maskvos politikos, 
‘ką mesdavome po II Pasau
linio karo - tai jau mūsų’. O 
dabar galime nusiginkluoti 
ir toliau gyventi didžiausioje 
taikoje: ‘ką mes paėmėme - 
tai mūsų, tik šiukštu neban
dykite atsiimti, ko jūs nete
kote’. (ab)

PREZIDENTO 
ŽODIS

PAVERGTIESIEMS
“šiais metais mes pradedam 

trečią šimtmetį kaip nepriklau
soma valstybė. Du šimtai metų 
atgal mūsų nepriklausomybės 
paskelbimo deklaracija taria, 
kad “visi žmonės yra sutverti 
lygiais”. Tai nesakoma “visi 
amerikiečiai”, bet apima visą 
žmoniją. Per visą savo istoriją 
mes pakartotinai parodėm nu
sistatymą ir rūpestį, kad vyrai ir
moterys visame pasaulyje galė- liantai pardavinėjo ir kainos 
tų pilnai pasinaudoti laisvės pa
laima.

Kai mes švenčiam savo dvie
jų šimtmečių sukaktį, svarbu pa
sauliui žinoti, kad Amerikai dar 
rūpi, jog Laisvės Statulos fake- 
las tebedega šviesiai. Pasaulis 
turėtų žinoti, kad mes 1976 
pasisakom už laisvę ir nepri
klausomybę, lygiai taip, kaip bu
vo pasisakyta už laisvę ir nepri
klausomybę 1776.

Per du šimtmečius Amerikos 
politika kitų valstybių atžvilgiu 
nepasikeitė: JAV remia visų tau
tų laisvės, nepriklausomybės ir 
tautinio apsisprendimo siekius. 
Mes atmetam svetimųjų domi
navimą bet kurioj valstybėj. Mey 
dabar patvirtinam šį principą ir 
šią politiką.

Aštuoniasdešimt šeštas kong
resas 1959 liepos 17 (73 Stat. 
212) .priėmė bendrą rezoliuciją, 
įpareigojančią, kad prezidentas 
kasmet liepos trečią savaitę 
skelbtų Pavergtų Tautų savaite.

Todėl aš, Gerald R. Ford,

Esu jau čia dvi dienas ir 
pamažu baigiu susipažinti su 
šiuo gražiuoju miestu ir jo 
olimpinėmis įžymybėmis. 
Miestas yra pilnas kareivių 
ir policijos, kaip niekad anks
čiau. Sakoma, jog vieno spor
tininko apsaugai kasdien yra 
išleidžiama jau apie $150. O 
ką ką gi pasakyti apie visus 
kitus pasaulio garsiuosius as
menis. Anglijos karalienei 
ir Irano šachui yra paskirta 
tokia apsauga, kokios dar 
Kanados istorijoje nėra bu
vę. Gi žydai, be vietinės ap
saugos, turi ir savąją ir tiki
masi, kad čia nepasikartos 
Mūncheno piautynės. Įeiti į 
sportininkų gyvenamąjį kai
melį šiuo metu yra beveik ne
įmanoma, ir jis atrodo kaip 
karo stovyje esanti kariuo
menės stovykla.

Rašau savo pirmuosius įs
pūdžius jau vėlai vakare, po 
visų atidarymo iškilmių, po 
visos turėtos baimės ir, svar 
biausia, neturėjus lietaus. 
Nerašysiu jums apie visas 
iškilmes, kurios buvo ypatin 
gai gražios ir iš dalies man 
patiko net geriau negu Mūn- 
chene, ypatingai merginų šo 
kis su kaspinais ir sviediniais 
kas davė tiesiog fantastinį 
grožį. Tikriausiai jūs nežino
te, kad tos visos merginos 
yra jaunos estės ir jų šis bei 
kiti šokiai neturi sau lygių 
Kanadoje. Gi visur per 
radio ir televiziją buvo tesa
koma, kad čia yra Kanados 
jaunoji ateitis, jaunasis gro
žis ir pan. Matėte ir jūs visi 
šį gražųjį atidarymą ir, ma
nau, kad apie jį rašyti tikrai 
nereikia, nes tai bus jau pa
senusios žinios. Tikėkimės, 
kad duotoji žaidėjų ir teisėjų 
olimpinė priesaika bus pilnai 
išlaikyta, nors jau dabar, 
dar olimpiadai neprasidėjus, 
girdisi priekaištų iš ameri
kiečių pusės, kad visų teisė
jų daug didesnis procentas 
yra iš komunistinių kraštų ir 
tas gali vakariečiams atsi
liepti.

Į atidarymo ceremonijas 
bilietų buvo labai sunku gau
ti, nors prie įėjimo, kaip ir vi 
sose olimpiadose, juos spėkų 

už $16 bilietą pradžioje siekė 
iki $100, o vėliau net iki $150 
Ir ką pasakysit, buvo net ir 
australų, kurie šias kainas 
mokėjo, nors jau pačią pas
kutiniąją minutę, karalienei 
jėjus į stadioną, kainos gero
kai nukrito.

JAV prezidentas, skelbiu savaitę, 
prasidedančią 1976 liepos 18, 

Pavergtų Tautų savaite.
Aš kviečiu JAV žmones šią 

savaitę paminėti su atitinkamo
mis ceremonijomis ir veikla, aš 
skatinu atnaujintai pasiaukoti 
visų tautų siekiam — laisvam 
apsisprendimui ir laisvei.

Ir tam paliudyti aš pasira
šau šiais 1976 mūsų Viešpaties 
metais liepos antrą dieną, mi
nint Jungtinių Amerikos Valsty
bių dviejų šimtų metų sukak
tį”

(pasirašė) Gerald R. Ford

Daug įvairiausių nutikimų 
vyksta šiom dienom Montre- 
alyje. Prieš pat atidarymą į 
olimpinį kaimelį nuvažiavo 
keli autobusai Montrealio ne 
turtingųjų (oficialiai sakoma 
kad Kanadoje neturtingų ir 
vargšų nėra) ir jie pakėlė 
triukšmą, kad kiekvieną 
dieną į šiukšlių dėžes yra 
išmetama šimtai tonų gero 
maisto, nes atletai prieš sa
vo pirmenybes daug nevalgo 
ir maistas lieka. Atrodo, 
kad šie vargšai negavo para
gauti olimpinio menu, kuris 
šioje olimpiadoje yra labai 
geras, tačiau skirtingas nuo 
buvusio Mūnchene, kur bu
vo paskiros virtuvės įvairių 
rasių atletams. Čia maistas 
yra pasirenkamas iš tos pa
čios vienos virtuvės ir pvz. 
pirmosios dienos pusryčių 
menu buvo: apelsinų, pami- 
dorų ir kt. sunkos, įvairiau
sios košės, barščių sriuba ir 
rūgštus pienas, įvairiausi 
kiaušiniai, įvairiausi blynai, 
kumpis ir lašinukai, įvairūs 
žuvies patiekalai, keptos 
bulvės ar ryžiai, įvairiausios 
duonos ar bulkutės, kava, ar. 
bata, maslionkos, minerali
nis vanduo, įvairiausi mar
meladai ir kt.

Pati didžiausia šiuo metu 
Montralyje problema - tai li
kerio parduotuvių streikas, 
kuris jau apie savaitę laiko 
uždarė visas likerių krautu
ves ir jokių alkoholinių gėri
mų, išskyrus alų, negalima 
gauti pirkti. Čia yra visai ki
tokį likerio įstatymai negu 
Australijoje ir, jeigu žmogus 
bare geri, tai bonkas pirktis 
jau turi tik specialiose krau
tuvėse. Gal ir gerai. Kur gi 
matei, kad suvažiavę į olim
piadą sportininkai galėtų 
pirkti bonkas ir jas ten gerti. 
Tikrai nepriimtina.

Aš žinau kelius prietelius 
iš Australijos, kurie neatva
žiavo į olimpiadą vien dėl to, 
kad Australijoje visai nebu
vo galima gauti įėjimo bilie
tų, kalbant, kad ir Montrea- 
lyje yra tas pats. Atrodo, 
kad tas yra netiesa, nes čia 
per radio ir televiziją sako, 
kokių dar bilietų galima gau
ti. Gi atidarymo dienos spe
cialiuose laikraščiuose duo
dant kitos dienos programas 
yra parašyta ir kokius bilie
tus galima gauti prie įėjimo. 
Pav., man įdomiausiam krep 
šiniui bilietų pasirinkimas 
yra kai kurioms rungtynėms 
geras, kai kurioms ribotas, 
futbolui dar galima net ir fi
nalus gauti, tinkliniui irgi 
daug, tik plaukimui yra labai 
sunku, taip pat ir gimnasti
kai. Gi bilietų prie pat įėji
mo, atrodo, bus užtenkamai.

LIETUVIAI 
OLIMPIADOJE

Jau teko susitikti su lietu
viais ir paskirų sporto viene
tų vadovais, atvykusiais iš 
Lietuvos ir atstovaujančiais 
Sov. Sąjungą. Iš viso šiais 
metais už Sov. S-gą atstovau
ja 8-ni lietuviai: A.RUPŠIE

NĖ - moterų krepšinis, A. 
ČESAITYTĖ - rankinis, G. 
RAMOŠKIENĖ ir L. KAM- 
MIN SKAITĖ - porinė dvivie 
tė, V. BUTKUS - akademinis 
irklavimas, A. JUOZAITIS - 
plaukimas krūtine 100 ir 200 
metrų ir K. KOŽENKOVA 
(lietuvaitė) - akademinis irk
lavimas. Iš šių visų dalyvių 
labai dideles galimybes auk
so medaliui gauti turi A. 
Rupšienė, A. Česaitytė, G. 
Ramoškienė ir L. Kamins
kaitė.

Be Sov. Sąjungoje esančių 
lietuvių sportininkų šiuo 
metu, aš sužinojau, dalyvau
jama ir kitų kraštų olimpinė
se rinktinėse. Australijos 
lietuviams, gal nemažiau ir 
Amerikos, yra labai gerai ži
nomas Edis Palubinskas, jau 
eilę metų atstovavęs Austrą 
lijos valstybinę rinktinę ir 
Mūncheno olimpiadoje bu
vęs antras geriausias krep
šių metikas, vos vienu tašku 
atsilikęs nuo geriausio olim
piados metiko japono. Jis 
žaidė ir už Amerikos lietu
vių rinktinę, jai gastroliuo
jant Europoje. Prieš metus 
laiko Edis Amerikoje apsive
dė ir dabar, jam būnant Aus
tralijoje, o žmonai Ameriko
je, ji - einant su pirkiniais iš 
krautuvės - buvo jėga pa
grobta. Tik po kelių valan
dų, visą laiką sakant, kad ji 
yra nėščia ir laukianti savo 
pirmojo kūdikio, ji buvo pa
leista. Šį, prieš pat olimpia
da gauta žinia buvo Edį labai 
paveikusi ir jis jau norėjo 
grįžti namo, tačiau, telefonu* 
žmonos perkalbėtas, jis da
bar su ja susitiko Montrealy- 
je. Jis yra vienintelis lietu
vis atstovaująs Australijos 
krepšinio rinktinę.

Kitas Amerikos lietuvis
B. JANKŪNIS yra vienas iš 
Amerikos atletų, dalyvaująs 
šioje olimpiadoje. Jo atsiek
tas į aukštį šokimo rezulta
tas yra 7.6 pėdos. Šis 21 me
tų lietuvis yra studentas ir 
nevengia savo lietuviškos kil 
mės, net ir lietuvišką Vytį 
būna prisisegęs prie savo 
sportinio švarko.

Kanados olimpinėje ko
mandoje yra dvi lietuvaitės, 
tai lengvojoj atletikoj DA
NA VALAITYTĖ ir moterų 
tinklinio komandoj REGINA 
ARMONAITĖ.

Aš pilnai tikiu, kad be šių 
lietuvių yra daugiau olimpi
nių žaidėjų, reprezentuojan
čių savo dabartinius kraštus 
tačiau, dar tik pirmąją olim
piados dieną, aš neturėjau 
progos apie juos sužinoti. Ti 
kiuosi vėliau duoti paskirus 
olimpinius atsiekimus, o 
dabar jiems geriausios spor
tinės sėkmės.

Be aktyiųjų olimpiados da 
lyvių yra atvykę ir gana ne
mažai žiūrovų. Kiek žinau, 
iš Lietuvos yra atvykę paski 
rų sporto sąjungų ir organi
zacijų vadovai su jų vyriau
siu sporto ministeriu V. Bal
čiūnu, kuris buvo ir Mūnche
ne. Yra čia „-mažai atvyku- 

(Nukelta Į 4 psl.)



Nr. 30-4 DIRVA 1976 m. liepos 29 d.

MELO KARAS (29)

Prancūzų
Penktą invazijos dieną są

jungininkai baigė savo išsi- 
kėlimo operacijos - Neptūno 
- 2-rą fazę: paskiri prietilčiai 
buvo sulieti į vieną frontą. 
Prasidėjo trečia fazė, kurio
je prietiltis turėjo būti taip 
sustiprintas, kad iš jo galėtų 
būti pradėtas žygis į Prancū
zijos vidų. Vokiečiai iš savo 
pusės tikėjosi per tą patį lai
ką sutelkti pakankamai ka
riuomenės priešpuoliui, ku
ris išsikėlusius išstumtų. Ga 
Įima tačiau sakyti, kad nesi
sekė abiem pusėm.

Sąjungininkus ištiko pats 
blogiausias oras nuo 1900 
metų. Audra sunaikino vie
ną iš ‘dirbtinų’ uostų, kurie 
buvo nuplukdyti į Norman
diją. Ji taip pat sunaikino ir 
sunkiai sužalojo 800 laivų - 
keturis kart daugiau negu 
buvo prarasta per pirmą in
vazijos dieną. Prietiltis dau
giausiai turėjo tik 6 mylias 
gilumos, kas apsunkino nau
jų dalinių ir medžiagos atga
benimą.

Bet jei Montgomery situa
cija buvo nepavydėtina, Ro- 
mmelio buvo dar blogesnė. 
Sąjungininkai turėjo aviaci
jos persvarą, kuri Romme- 
liui neleido perorganizuoti 
savo jėgas. Reikia dar atsi
minti, kad dar prieš invaziją 
sąjungininkai savo bombar
davimus ypatingai nukreipė 
i vokiečių auto pramonę, kas 
vokiečius pėstininkus priver 
tė grįžti prie senų transpor
to priemonių: dviračių ir ark 
lių traukiamų vežimų, pir
momis invazijos dienomis bu 
vo užmuštas 84 vokiečių kor
po vadas gen.Marcks ir 7-tos 
armijos vadas Dollman bei 
šeši divizijų vadai. Nepai
sant to, Rommelis bent teo
riškai galėtų sutelkti prieš 
invazijos pajėgas apie milijo
ną karių ir 1,600 tankų.

Montgomery pirmasis pla
nas numatė britų - kanadie
čių išsiveržimą iš prietilčio ir 
užėmimą Caen miesto, iš kur 
reikėjo pradėti žygį Seinos 
upės lygumomis.

Per ULTRĄ patyręs, kad 
vokiečiai meta savo tankų 
dalis į Caen apylinkę, Mont- 
gamery savo planą pakeitė. 
Puolimas Caen link buvo 
tęsiamas, tačiau tik tam, kad 
pridengus amerikiečių puoli
mą St. Lo sektoriuje. Melo 
karo vadai gavo uždavinį ne 
tik įtikinti vokiečius, kad 
ruošiamas naujas išsikėli
mas Pas de Calais rajone, 
bet kad Normandijoje sąjun
gininkai visomis savo jėgo
mis puls Caen. Be to, sąjun
gininkams turėjo padėti 
prancūzų sukilėliai-partiza 
nai.

Iš viso invazija, ir ją lydin
čios dignitorių kalbos, Pran
cūzijoje sukėlė tokį entuziaz
mą, kad tauta panorėjo atsi
kratyti vokiečiais, nelaukda
ma jų karinio pralaimėjimo. 
Kaina už tokį naivumą buvo 
labai aukšta. Už tat birželio 
12 d. gen. Eisenhoweris ir 
prancūzų generolas Koenig 
per radiją prašė prancūzų 
klausyti tik jiems duodamų

sukilimas
instrukcijų. O tos instrukci
jos reikalavo labai ribotų 
operacijų, bet ne visuotino 
sukilimo.

De Caulle kaltino Eisenho 
werio vyr. būstinę už sukili
mo kurstymą, tačiau toji tą 
kaltinimą atmetė. Iš jos atsi 
šaukimo turinio nebuvo gali
ma išskaityti visuotinio suki
limo raginimo. Karštesnius 
atsišaukimus per radiją iš Al 
žiro patiekė pati de Gaulle 
vyriausybė. Pav. baronas 
Emmanuel d’Astier de La 
Vigerie, Service d’Action Po 
litiąue en Frnce šefas, per ra 
diją aiškino, kad prancūzai 
visur turį tik vieną šventą 
pareigą — Prancūzijos išlais
vinimą. Jis taip pareiškė, 
kad ‘Visa tauta turi sukilti ir 
dalyvauti priešo sunaikini
me’.

Negali sakyti, kad ir per 
britų radiją siunčiami prane
šimai - messages personnels, 
skiriami partizanams bei 
agentams ir dar dažniau vo
kiečiams įbauginti ir suklai
dinti, nebūtų turėję didelės 
įtakos. Juk klausytojai nega 
Įėjo žinoti, kad dalis tų pra
nešimų buvo tik melo karo 
priemonė. Klausytojai jau 
vien dė tų pranešimų manė, 
kad atėjo laikas visiems su
kilti.

Konkrečiai vyr. vadovy
bei partizaninė veikla buvo 
reikalinga Bretanijoje, kur 
jie turėj sukliudyti ten buvu 
šių 145,000 vokiečių perme
timą į Normandijos frontą, o 
vėliau padėti Pattono tre
čios armijos išsikėlimui ir 
užėmimui svarbių Bretani- 
jos uostų. Tam tikslui jiems 
parašiutais buvo nuleista 
daug ginklų ir kitokios kari
nės medžiagos. Tačiau kai 
pagaliau atvyko jiems turė
ję vadovauti karininkai iš 
Anglijos, jie buvo nemalo
niai nustebinti.

Partizanai nesilaikė jokio 
atsargumo, paprasčiausių ka 
rinių taisyklių ir drausmės. 
Jie net pešėsi dėl vadovavi
mo. Pagal planą, 4-to de 
Gaulle parašiutininkų pulko 
specialus ‘dangaus batalijo- 
nas’ turėjo nusileisti dvejo
se partizanų telkimosi bazė
se. Batalijono vadas Henri 
Bougoin vienoje iš tų bazių 
užtiko apie 3,500 partizanų, 
plūs dar apie tūkstantį iš vo
kiečių pagalbinių dalinių pa
bėgusių rusų, kurie visų pir
ma reikalavo maisto. Vieš
patavo karnavalo nuotaika. 
Vietos gyventojai visai ne
varžomi stebėjo partizanų 
pasiruošimus. Savaime aiš
ku, tai negalėjo likti paslap
timi ir vokiečiams. Jie pa
siuntė prieš partizanus visą 
savo brigadą. Partizanai 
šaukėsi aviacijos pagalbos, 
bet toji atėjo per vėlai. Dau
guma išsigelbėjo išsiskirstę, 
tačiau palikę ginklus ir amu
niciją. Per du šimtu partiza
nų buvo užmušti, 35 paimti 
nelaisvėn - sušaudyti ir palai 
doti kaip ‘nežinomi vokiečiai’. 
Nepaisant tų pradiniu nepa
sisekimų, Bretanijoje pasili
ko apie 8,000 ginkluotų ir 22 

neginkluotų partizanų. Su 
aviacijos talka, jie labai ap
sunkino vokiečių judėjimą.

Partizanų sėkmingiausias 
žygis buvo garsios vokiečių 
SS Divizijos ‘Das Reich’ per
metimo iš pietų Prancūzijos 
į Normandiją trukdymas. Di- 
vizija turėjo 20,000 karių ir 
per 300 tankų, partizanai ją 
lydėjo visu keliu. Prancūzai 
aiškino, kad jie iš rikiuotės 
išvedė bent 4,000 karių ir ke 
liasdešimt šarvuočių, pačių 
partizanų žuvo nedaug -- 
daug didesnius nuostolius, 
kaip paprastai partizaninia
me kare, patyrė niekuo dėti 
civiliniai gyventojai. Taip 
pvz. Tulles meistelyje, tarp 
Limoges ir Clermont-Fer- 
rand, kurio burmistras pas
kelbė miestą ‘išsivadavusiu’ 
ir kuriame partizanai išžudė 
mažą vokiečių įgulą, divizi
jos vadas įsakė ant balkonų 
turėklų pakarti 99 vyrus, mo 
teris ir vaikus.

Vienas iš Reich batalijonų 
vadų buvo nušautas Oran- 
dours-sur-Vayres kaime, ki
tą rytą vokiečiai įžygiavo į 
kaimyninį Oradour-sur-Gla 
ne kaimą ir sušaukė visus jo 
gyventojus į kaimo aikštę. 
Ten moterys bei vaikai buvo 
išskirti ir suvaryti į bažnyčią 
o likę vyrai sušaudyti iš kul
kosvaidžių. Vėliau bažnyčia 
su moterimis ir vaikais buvo 
padegta. Viso ten žuvo 190 
vyrų, 245 moterys ir 207 vai
kai.

Das Reich Normandiją 
pasiekė tik 17-tą dieną po in
vazijos ...
((Sekančiame nr. Rommelio 

tragedija)

Montrealio 
Olimpiada

(Atkelta iš 3 psl.)

šių ir iš Amerikos, ypatingai 
iš šiaurinių valstijų, kurių 
jau kelis ir aš sutikau. Neti
kėtai lietuvių bažnyčioje su
tikau ir mūsų žinomąjį krep
šininką Algį Milvydą, kuris 
po paskutiniojo Jaunimo 
Kongreso dar vis negrįžo į 
Australiją, bet, gavęs darbą 
Chicagoje, šiuo metu ten pri
silaiko. Jis tikisi prieš šven
tes atsirasti Melbourne ir pa 
dėti Varpo krepšininkams 
ginti jų spalvas būsimoje 
sporto šventėje.

Montrealio lietuviai irgi, 
kartu su šio miesto gyvento
jais, gyvena olimpinėmis 
nuotaikomis, vieni važiuoda
mi į paskirus parengimus, 
kiti - prie televizijos aparatų 
stebėdami. Olimpiada ir 
sportas šiandien Montrealy- 
je yra pirmoje vietoje. Tik
rai puiku!

SPAUDOS PROBLEMOS
Lietūvių žurnalistų są

jungos centro valdyba nuta
rė rugsėjo 4 d., tautinių šo
kių šventės išvakarėse, Chi
cagoje, suruošti spaudos 
žmonių pokalbį ir pabendra
vimo popietę. Menėje, 2515 
West 69th St., Marąuette 
Parke. Pradžia 3 vai. po pie
tų. Buvęs centro valdybos 
pirmininkas Vytautas Alan-

DIDINGI (VYKIAI 
PHILADELPHIJOJE

(Atkelta iš 1 psl.) 
kis’, kuriame bus paskaitos, 
rišami ta tema klausimai se
minaruose, simpoziumuose, 
o šalia to vykstą parodos, 
koncertai ir paradai bus įpin 
ti į kongreso programą. Pa
minėjau koncertą. Jį atliks 
LTM Čiurlionį ansamblis iš 
Clevelando, vadovaujamas 
muz. A. Mikulskio, kurs, 
anot Vlado Jakubėno, turi 
didelį turtą — muzikinę sielą. 
85 čiurlioniečiai atliks sudė
tingą ir šviežią programą. 
Koncertas įvyks DREXEL 
universiteto pagrindinėje sa 
Įėję (Main Auditorium) 32-os 
ir Chesnut gatvių sąnkryžo- 
je, rugpiūčio 6 d., penktadie
nį, 8 v.v. šeštadienį, rugpiū
čio 7 d. iš ryto, ansambliečiai 
dalvyvaus Šv. Petro ir Povi
lo katedroje pamaldose ir at
liks muz. A. Mikulskio har
monizuotas kanklėms šv.
mišias.

Tenka pasidžiaugti, kad 
sumaniai JAV LB Krašto 
Valdybai pavyko gauti net 
$5,000 paramą iš Philadelphi 
joSjBecentennial komiteto to 
kiam renginiui ir tuo būdu žv 
miai palengvės kelti susida
riusias išlaidas. Be kita ko, 
tai bus LB atpildas Eucharis 
tinio kongreso komitetui, su
dariusiam palankias sąlygas 
Čiurlionio ansambliui atvyk
ti į Philadelphiją. Ir, jei 

tas aptars dabarties išeivi
jos lietuviškosios spaudos 
problemas. Po paskaitos bus 
diskusijos. Centro valdyba 
kviečia laikraščių redakto
rius ir spaudos bendradar
bius. Atskiri kvietimai ne
bus siunčiami. Apie dalyva
vimą prašoma iš anksto pra
nešti centro valdybos vyk. 
vicepirmininkui Jurgiui Ja- 
nušaičiui, 2534 West 69th 
St., Chicago, III. 60629. Po 
pokalbio kuklios vaišės.

Dabartinės centro valdy
ba yra nusistačiusi savo ka
dencijos metu, kuri baig
sis ateinančių metų rudenį, 
išleisti Sąjungos platesnės 
apimties metraštį. Metraštį 
redaguoja ir medžiagą tel
kia c. v. vicepirmininkas 
Vytautas Kasniūnas. Met
raštis apimtų lietuviškosios 
išeivijos spaudos raidą, ne
pamirštant lietuviškosios 
spaudos Neprikl. Lietuvos 
ir ankstyvesnių laikotarpių.

Centro valdyba ypatingą 
dėmesį kreipia ir į jaunųjų 
spaudos bendradarbių ug
dymą. Tam reikalui įsteigė 
ir globoja Daužvardžio fon
dą, iš kurio kasmet buvo 
skiriamos jauniesiems pre
mijos.

Premijas nutarta skirti ir 
už 1976 metus a1 viešiems 
jauniesiems spaudos ir radi
jo bendradarbiams.

Į Sąjungą buvo priimta 
Kazė Brazdžionytė, šiuo me
tu vadovaujanti lietuviška
jai radijo valandėlei Chica
goje. Ji yra baigusi žurna
listiką universitete.

,T. Janusai! is

•••
Eucharistinio Kongreso su
važiavimas turi tikslą religi
nei nuotaikai pakelti, tikėji
mui sustiprinti ir pagal pasi
rinktą temą ‘Eucharistija ir 
žmonijos alkis’ šias proble
mas spręsti bei nagrinėti, tai 
čia čiurlioniečiai savo meniš
komis apraiškomis įvairiose 
formose nuskaidrins tautinę 
dvasią, išsakys mūsų jaus
mus, viltis, nuotaikas ir 
suramins sopančias širdis. 
Kol bus gyva daina, bus gy
va ir Lietuva. Ji talkina ir 
talkins didžiojoje kovoje už 
pavergtos mūsų tėvynės lais 
vę garsindamas Lietuvos 
vardą nuo Atlanto iki Pacifi- 
ko krantų ir nuo Pietų Ame
rikos kontinento iki Kana
dos krašto. Čia neminėsiu 
gausių čiurlioniečių pasirody
mų jiems begyvenant varga
noj Vakarų Vokietijoje, ku
rių tarpe ir man teko maišy
tis. Didžiuojuosi buvęs čiur- 
lioniečiu bei gražiais prisimi
nimais gyvenu.

LTM Čiurlionio ansamblio 
populiarumu tikrai tenka pa
sidžiaugti ir jo iškilumą tin
kamai įvertinti, nes ir mūsų 
muzikos žinovai, ir žymūs ki
tataučių muzikos kritikai 
apie jį gražiai atsiliepia. An- 
smblio sudėti sudaro mišrus 
choras, moterų ir vyrų cho
rai, kanklių orkestras, tauti
nių šokių grupė ir solistai — 
vokalistai bei instrumentalis
tai. Jie visi veržiasi į dar di
desnes meno aukštumas, į 
tautinius ir meninius laimė
jimus.

Eucharistinio kongreso 
metu skambės šūkis ‘Eucha
ristija ir žmonijos alkis’. Pri
dėkime prie to ir savo šūkį - 
‘Lietuva ir mūsų solidarumo 
dvasinis alkis’, kurio taip 
labai trokštame. Būkime so
lidarūs ir vieningi savybi
niuose bei kultūrinių rengi
nių pasirodymuose, nes ir 
šio krašto valdžia su ‘daug’ 
labiau skaitosi, ir tuo dau
giau laimėsime. Rinkimės 
gausiai į čiurlioniečių koncer 
tą ir tuo pačiu prisikalbinki
me savo draugus kitataučius 
dalyvauti, kad tąja proga 
juos supažindinus su lietu
vių daina, šokiais ir kanklių 
muzika.

Malonu žinoti, kad šiame 
koncerte dalyvaus Bicenten 
nial komiteto vadovai, o taip 
pat ir Philadelphia Council 
for International Visitors 
vykdomasis pirmininkas. 
Būtų sunkiai išsakomas ap
kaltinimas tam, kurs be svar 
bios priežasties susilaikytų 
nuo dalyvavimo šiame rengi
nyje.

Bilietų kainos neaukštos: 
$5, $4 ir $3. Prašoma iš anks 
to bilietų įsigyti, kad vėliau 
atėjus netektų prie kasos di
deliame žmonių spūstyje 
vargti, o gali ir pačio bilieto 
nebegauti. Bilietus galima 
įsigyti kreipianti į vietinių 
lietuviškų organizacijų vado 
vus bei jų įgaliotus platinto- 
JUS' J. Bubelis

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ



1976 m. liepos 29 d. DIRVA Nr. 30-5

CHICAGOS LIETUVIU
GYVENIMAS ANTANAS JUODVALKIS

NEGRAI VERŽIASI I MAROUETTE PARKĄ

Po nepavykusių kelių ban
dymų kelti nerimą ramių 
Marąuette Parko gyventojų 
tarpe, negrų vadai teismo ke 
liu gavo leidimą ir š.m. lie
pos 17 d. suruošė žygį į patį 
Marųuette Parką. Stiprioje 
policijos apsaugoje (policinin 
kų buvo 3 kartus daugiau 
kaip demonstrantų), nedide
lis būrys (apie 100-130 negrų 
ir 30 baltų) pražygiavo 71-ja 
gatve iki parko ir apsukę ra
tą grįžo atgal. Žygiuotojai 
buvo ginkluoti lazdomis, kuo 
lais ir akmenimis. Vietos gy 
ventojai negrus pasitiko
prie Western g-vės ir šaligat 
viais lydėjo iki parko. Neg
rai nešė plakatus, o gyvento
jai lydėjo žodiniais šūkiais. 
Peržengus Kalifornijos g-vę, 
parke buvo susirinkę dides
nė masė jaunų žmonių ir žy- 
gininkus sutiko ne tiktai žo
džiais, bet ir bonkomis, ak
menimis ir tuščiomis skardi
nėmis. Žygininkai atsakė 
tuo pačiu ir rezultate 16 atsi
dūrė ligoninėje, o 62 polici
jos nuovadoje. Stipriau su
žeistų nebuvo, bet vienam 
baltam, senyvam žmogui 
buvo sunkiai sužalota koja.

Marųuette Parko gyvento 
jai šį negrų žygį sutiko ryž
tingai, bet yra nepatenkinti 
teisėjo sprendimu ir miesto 
advokato nepakankamai ar
gumentuotu apeliaciniu skun 
du. Visi gerai žino, kad šio 
rajono gyventojai yra patys 
tvarkingiausi ir ramiausi vi
soje Chicagoje, niekam neda 
ro skriaudos ir nenori, kad 
kiti juos skriaustų. Nepa
grįstas negrų veržimąsis į 
vienintelį baltųjų turimą ne
didelį parkelį, randa paramą 
teismo įstaigose. Miesto ad
ministracija, žinodama tikrą 
padėtį, kelis kartus sulaikė 
žygininkus ir neleido gązdin- 
ti bei trukdyti ramių gyven
tojų. Nors teismas leido žy
giuoti 250 asmenims, bet pa
tys negrai nesurinko reikia
mo skaičiaus ir vos pusę su
būrė ar pasamdė. Negrų ku
nigai geriau padarytų savo 
ganomuosius mokindami ar
timo meilės, o ne skiepytų 
neapykantą ir kurstytų juos 
prieš kitos spalvos žmones. 
Daugelis negrų vadų nepri
taria šiam žygiui, todėl ir da

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

lyvių skaičius buvo apgailė
tinai mažas.

Policija buvo pasiruošusi 
visokiems netikėtinumams 
ir sutraukusi labai dideles jė 
gas. Padangėje skraidė heli
kopteriai ir sekė visą sceną, 
o žemėje patruliavo raitoji, 
pėsčioji ir motorizuota poli
cija. Visa 71-ta gatvė mėly
navo nuo šalmuotų policinin
kų.

Gyventojai ryžtasi priešin 
tis juodukų veržimuisi ir ne
užleisti savo gyvenamų pozi
cijų.

DAILININKŲ KASIULIŲ 
MENO PARODAI 

ARTĖJANT

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagoje valdybos rūpesčiu, 
dailininkų Vytauto ir jo žmo
nos KASIULIŲ dailės darbų 
paroda įvyks 1976 m. rugpiū 
čio 7 d. Jaunimo Centre, 
Čiurlionio galerijoje, Chica
goje.

Prieš penketą metų šioje 
vietoje dail. Vytautas Kasiu
lis vienas turėjo savo darbų 
parodą, o šį kartą abu daili
ninkai ryžtasi parodyti po 40 
savo kūriniu. Pirmoji paro
da praėjo didelio pasisekimo 
ženkle ir veik visi kūriniai 
buvo išgrobstyti-parduoti.

Apie dailininkus Kasiulius 
galima daug prirašyti, nes 
jie yra dalyvavę daugelyje 
parodų ir turi savo galeriją 
Paryžiuje (Gallery Royale), 
bet ryškiausiai kalba jų var
das.

Žymiųjų lietuvių dailinin
kų parodos laikas, pritaiko
mas didžiajai lietuvių tauti
nių šokių šventei, kad dau
giau žmonių, sulėkusių iš to
limų vietovių, turėtų progos 
pasigrožėti jų kūriniais, o 
gal ir pasidaryti vieno-kito 
savininkais.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
DEMONSTRACIJA

Pavergtųjų tautų savaitė 
užbaigta didinga demonstra
cija Chicagos miesto centre, 
š.m. liepos 17 d.

Demonstracijoje dalyvavo 
daug tautybių su gyvais pa
veikslais ir šūkiais, nukreip
tais prieš komunistų vergiją

Miss Lithuania pavergtųjų tautų demonstracijoje Chicagoje.
A. Šeštoko nuotr.

ir įvestą diktatūrą, viena iš 
pačių gausiausių dalyvavu
sių grupių buvo lietuviai, 
nors tą pčią dieną vyko neg
rų žygis į Marųuette Parką 
ir daugelis liko ginti savo 
apylinkės, demonstracijoje 
dalyvavo daug lietuviškų or
ganizacijų su vėliavomis, mo 
terys tautiniais rūbais ir uni
formuoti šauliai. Savo daly
vių gausumu antroje vietoje 
liko ukrainiečiai, taip pat ak
tyviai veikią prieškomunisti- 
niame judėjime. Ši domons- 
tracija buvo gerai organizuo 
ta, gausi dalyvių skaičiumi 
(vien lietuvių galėjo būti 
apie 500), paįvairinta gyvai
siais paveikslais ir prieško- 
munistiniais šūkiais, paradą 
priėmė pavergtų tautų Chi
cagos vadovybė. Be kitų, tri 
būnoje matėsi gen. konsule 
Juzė Daužvardienė, šen. 
Curtis, vicegub. Hartigan, 
dr. Korupas (prezidento at
stovas etninių grupių reika
lams) ir daugelis kitų. Savo 
kalbose visi ragino nenustoti 
vilties kovoje už išlaisvinimą 
pavergtų tautų.

LAKŪNŲ 
DARIAUS IR GIRĖNO 

PRISIMINIMAS

Sekmadienį, liepos 18 d., 2 
val.p.p. didokas žmonių bū
rys susirinko Marquette 
Parke, prie kap. Stepono Da 
riaus ir Įeit. Stasio Girėno pa 
minklo, prisiminti 43 metų 
sukaktį nuo tragiško skry
džio į Lietuvą. Iškilmes or
ganizavo ir joms vadovavo 
Dariaus ir Girėno postas. 
Himnus sugiedojo operos so
listas A. Brazis, invokaciją 

sukalbėjo kun. A. Stašys, 
kalbą pasakė gen. konsule J. 
Daužvardienė ir daug kitų 
asmenų. Legijonieriai padė
jo vainiką, pagerbiant trimis 
šūvių salvėmis.

Dariaus ir Girėno posto va • 
dovybei reikia išreikšti gilią 
padėką, kad jie kas metai su
ruošia mūsų didvyriams pa
gerbimą. Jei ne jie, vargu 
ar kiti prisimintų didvyrišką 
nors ir tragišką lietuvių laku 
nų žygį.

Šias iškilmes filmavo NBC 
TV (5) kanalas ir vakare (10 
vai.) žinių metu parodė žiū
rovams. malonu buvo maty
ti žygiuojančius legijonie- 
rius ir tautiniais rūbais pasi
puošusias moteris, nešant 
mūsų vėliavas. Pranešėjas 
parodė: Marąuette Parkas 
šiandien (tvarkinga ir graži 
eisena su vėliavom) ir vakar 
- (negrų eisena, skrendan
čias bonkas i plytgalius).

ŠAUKIAMA
NEO-LITHUANIA

TARYBA
Korp! Neo-Lithuania vy

riausioji valdyba šiuo metu 
svarsto korporacijos tary
bos suvažiavimo programą 
ir artimiausiu laiku išsiunti
nės visiem tarybos nariams 
pakvietimus, dalyvauti tary
bos posėdžiuose.

Taryba šaukiama posė
džiams į Chicagą, š.m. rugsė 
jo 4 d., Lietuvių Tautinių na
mų salėje, 6422 S. Kezie Avė 
Mečys Šimkus, vyr. valdy
bos pirmininkas, siekia, kad 
tarybos posėdžiuose daly
vautų visų Korporacijos pa

dalinių pirmininkai, todėl tie 
kurie negalės asmeniškai da
lyvauti, prašomi įgalioti kitą 
valdybos narį. Smulkesnė 
tarybos darbų programa ir 
kitos žinios bus paskelbtos 
vėliau.

Dabartinę Korp! Neo- 
Lithuania vyr. valdybą su
daro: Mečys A. Šimkus - pir 
minikas, Audronė Pavilčiūtė 
vicepirm., Birutė Augaitie- 
nė - sekr., Juozas Žvynys - 
ižd., ir Vaclovas Mažeika - ar 
biter elegantiarum. Valdy
bos adresas: 4259 S. Maple- 
wood Avė., Chicago, III. 
60632. (mv)

GEGUŽINĖ

LB Marquette Parko apy
linkės valdyba, pirmininkau
jama Petro Indreikos, š.m. 
liepos 31 d. (šeštadienį) ruo
šia gegužinę, žinomoje lietu
vių vasarvietėje Union Pier, 
mich., lietuvių kultūros salė
je.

Gros neolituanų orkestras 
veiks naminė užkandinė ir at 
gaivai baras. Visi kviečiami 
dalyvauti.

DIE CASTING
Supervise the aluminum die caating 
department of our appliance manu
facturing plant. Knowledge of alumi
num die caating essential.

Also 
PHOENOLIC MOLDING 

SUPERVISOR 
Knowledge of transfer. injection and 
compresaion molding essential.

TOOL & DIE MAKERS
Mušt be able to maintain miolds fc 
dies.
We offer exellent salary, fringes, stea
dy worlt and promotional opportunity. 
For an interview write to Plant 
Manager:

SCM PROCTOR SILEX
P. O. BOX 600 

SOUTHERN PINES, N. C. 28387 
An Equal Opportunity Employer 

(28-35)

MACHINE REPAIRMEN JOURNEYMEN 
Knowledge of cold heading machinery helpful. 
Mušt be able to do are and acetylene welding. 
Trouble shooting of electrical systems of 
machines. mušt have past experience at 
machine repairs. Good pay and benefits. 
MICHIGAN RIVETCORP.. 13201 Stevens Rd 
Warren. Mich. 48089 Tel. (313) 754 5100 
An equa! opportunity employer. (30 37)

TOOL & DIE MAKER EXPER1ENCED 
ONLY. Prefer someone with good shop baek- 
ground. Familiar with surface grinder. milling 
machine & lathes. Hourly rate commensurate 
with experience. Apply at General Lock Co., 
244 W. Sheffield. Pontiac, Mi. An equal oppor 
tunity employer. (30 32)

Savininkai: J. JANUŽAHTS 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.

Opportunity for REG1STERED NURSES and 
LPN’S. For all shifts. Full & part time. Good 
salary. Liberal personnel policies and fringe 
benefits. Suburban location. Presbyterian 
Village. 19838 Garfield. Redford. Mich. Tel. 
(313)531 7200. (30-34)

BORING MILL OPER., TAPĖ MACH. OPER 
Devlieg and Cinntimrtic exper. required. 
Paramount Boring & Machine. 5255 W. 11 Mi. 
OakPk., Mich. Tel. (313)543 2100. (30-32)
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A.A. Violeta Yčaitė-Wilson

A.A. Violeta Y. Wilson

Gimusi Kaune, 1923 m. bir- 
želio 29 d., staiga mirė nuo 
širdies smūgio Los Angeles, 
Californijoje. Tai buvo jau
niausia duktė dr. Martyno 
Yčo ir Hy pati jos Šliupaitės- 
Yčienės (vėliau Žiūrienės, 
kadaise gyvenusios Cleve
land, Ohio). Paliko nuliūdu
sius — savo mamytę; seserį 
Hypatiją Petkienę, Los An
geles; brolį prof. Martyną 
Yčą, Syracuse, N.Y.; seserį 
Evelyną Taggart, Santa 
Fee, N.M.; ir tetą dr. Aldo
ną Šliupaitę, Santa Monica, 
California.

Paskutinė jos poilsio vieta 
yra kalno pašlaitėje, plačiala
pio medžio pavėsyje, netoli 
Michelangelo statulos, Len 
dale Forest Lawn kapinėse, 
Kalifornijoje. Paskutines a- 
peigas koplyčioje atliko vie
tos evangelikų kunigas Mar
tynas Preikšaitis. Violeta, 
kaip ir visa jos šeima, buvo 
krikštyta Lietuvos Evangeli 

A.A.

VIOLETAI YČAITEI - WILSON

MIRUS, JOS MOTINAI HYPATIJAI

ŽIŪRIENEI, SESERIMS EVELINAI

IR MŪSŲ BRANGIAI DRAUGEI

HYPATIJAI PETKIENEI BEI

BROLIUI MARTYNUI REIŠKIAME

NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ.

HALINA POGIRSKYTĖ-BAGDONIENĖ 

RITA VILEIŠYTĖ-BAGDONIENĖ 

IRENA AUGEVIČIUTĖ-KAESTLI . 

JADVYGA ČERNIAUSKAITĖ -
KUNCAITIENĖ

SALOMĖJA NASVYTYTĖ-
VALIUKIENĖ

kų Reformatų bažnyčioje. 
Nuo mažens ji išmoko mylėti 
ir Biržus, ir Vilnių. Ten įlei
do šaknis jau 16-tame amžiu
je toji Reformacija, kuri liks 
amžiams surišta su didinga 
Radvilų, Biržų ir Dubingių 
kunigaikščių gadyne.

Violeta atsiskyrė su šiuo 
pasauliu 1976 m. birželio 16 
dieną, nesulaukusi pilnų 
53-jų metų amžiaus. Išėjo, 
kaip ir daugelis tautiečių, il
gą tremties kelią ir svetimo
je žemėje surado savo dalią. 
Ji augo prie Kauno, Tirkeliš- 
kiuose. Lankė Marijos Peč- 
kauskaitės gimnaziją, bet 
jos nespėjo baigti. 17-kos 
metų sulaukusi, su šeima 
1940 metų rudenį pasitraukė 
nuo sovietų antplūdžio. Ėjo 
pėsčia per Giluišės mišką 
Punsko link, visą žemišką 
turtelį susikrovusi į skautiš
ką kuprinę. Niekam neži
nant, buvo toje kuprinėje pa 
slėpusi vilniečių išaustą rank 

darbį - trispalvę Lietuvos 
vėliavą, šešių mėnesių ke
lionės bėgyje, per Ispaniją ir 
Portugaliją, atvyko Brazili
jon. Netrukus teko palaido
ti ten savo tėvelį Rio de Ja- 
neiro, Corcovado Kristaus 
statulos papėdėje. Ten jis 
(kaip vėliau ir jo dukra Vio
leta) ne savo laiku krito nuo 
staigaus širdies smūgio.

Vėliau pasiekusi Jungti
nes Amerikos Valstybes, 
gamtos mylėtoja Violeta įdo- 
mavosi veterinarijos moks
lais, bet pasirinko biblioteki
ninkės profesiją. Baigė Ohio 
Statė ir Columbia universi
tetus. Dirbo Amerikos val
džios įstaigose, tarp jų ir 
kongreso bibliotekoje, Wa- 
shingtone. Vasaromis dirbo 
Lietuvos Pasiuntinybėje pas 
ministerį P. Žadeikį ir pa
siuntinybės patarėją J. Ra
jecką. Mėgdama keliones ir 
nuotykius, tarnavo JAV 
karo aviacijos bibliotekose 
Vokietijoje ir Japonijoje. 
Paskutiniu laiku dirbo Natio 
nal Institute of Health, Be- 
thesda, Maryland. Dėl ne
sveikatos turėjo išeiti į anks
tyvą pensiją.

Jautrios širdies Violeta at 
vyko apsigyventi į Los An
geles galvodama ne vien 
apie savo gerovę, bet ir rū
pindamasi padėti savo ma
mytei ir seseriai namų ruo
šos darbuose. Džiaugsmin
gai surado ir pradėjo tvar
kyti savo butą netoli savo ar
timųjų. Pirmiausia sukabino 
ant sienų paveikslus - mylė
jo meną ir pati mėgino pieš
ti. Atsivežė ir savo gitarą 
bei plokšteles, nes buvo taip 
pat ir muzikos mėgėja.

Vos tik po dviejų savaičių 
pateko ligoninėn. Dar dvi sa 
vaitės - ir jos gyvybė užgeso. 
Kas ją pažino, tas neužmirš 
tos meilės, kurią širdyje ne
šiojo ne tik žmonėms, bet ir 
visai gyvūnijai. Ji mėgo ark
lius ir Lietuvos raitelio - Vy 
ties baltąjį žirgą. Jai rūpėjo 
visokie žvėreliai ir paukšte
liai, ypač tokie, kurie žūva ir 
nyksta nuo žiaurios žmogiš
kos rankos bei nuo moderniš 
kos pažangos įrengimų. Vie
nas tų, kuris ypatingai jai 
rūpėjo, buvo didingas paukš 
čių karalius - erelis. Lietu
viškuose padavimuose apsa
kytas ir apdainuotas, jis ke
liauja ne pulkais, o vienas - 
skrajoja padebesiais ieško
damas kelio į saulę ir į laisvę 
Violeta buvo susirūpinusi 
tuom, kad Amerikos žemy
ne taip maža erelių beliko, ir 
rinko žinias apie tuos kelis, 
kurie tebeplasnoja Kalifor
nijos kalnų aukštumose.

Neužmiršime taip pat ir 
jos švelnios, vaikystės entu
ziazmo pilnos sielos. Ji su
gebėjo įvertinti ir džiaugtis 
kad ir smulkiausiomis jai gy
venimo suteiktomis dovano
mis. Buvo dėkinga už kiek
vieną naujai išauštančią die
ną. Ji tikėjo, kad su juoku ir 
džiaugsmu galima ir didžiau
sias kliūtis nugalėti. Ilsėkis 
ramybėje Violeta, svetingo
je Kalifornijos žemelėje! Pa- 
šviesk, saulute - pašlamėkite 
lapai - pagiedokite, paukšte
liai Violetai, kuri taip mylėjo 
gamtą ir visus Dievo sutvė
rimėlius.

Hypatia Yčaitė Petkus

Kar. Juozapavičiaus šauliu kuopos grupė su pirm. dr. 
K. Pautienių prie parodai padovanoto dr.' Kuršio pa
veikslo.

Kaip buvo Dirvoje rašyta, 
Amerikos 200 metų sukak
ties proga, Clevelando mies
to centrinėje bibliotekoje iš 
lietuvių organizacijų atstovų 
sudarytas komitetas suruo
šė meno audinių, rankdarbių 
gintaro, medžio drožinių, 
spaudos, sporto ir knygų pa
rodą. Birželio 5 d. centrinė
je bibliotekoje įvyko lietuvių 
pasirodymas su kalbomis ir 
menine dalimi, kuriame daly
vavo ir amerikiečiai. Kar. 
A. Juozapavičiaus šaulių 
kuopos valdybos rūpesčiu

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

GERIAUSIA DOVANA 
BET KOKIA PROGA 
Rasite pas vienintelį 

lietuvį kailininkų 
Chicagoje

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

didelis pasirinkimas 
PUOŠNIŲ IR PASKUTINES 
MADOS KAILIŲ!

milini MIK CNICA60
2533 V. 71 St. hi 6R S 2345 6 

*
CICERO 11111111$

1411 S. $1 ht., hi TO 3 2100 9

M. Smelstoriaus nuotr. 
buvo pagamintas lietuvio dr. 
Kuršio didelis paveikslas ir 
išstatytas parodoje.

Dr. Kuršis yra žymi istori
nė asmenybė: jis prieš 300 
metų buvo pirmas New Yor
ko miesto gydytojas ir 
pirmas aukštesnės mokyk
los direktorius. Lietuvis dr.
C. Kuršis mums lietuviams 
sudaro didelę garbę ir pasi
didžiavimą svetimtaučių tar
pe, nes parodo, kad ir lietu
viai buvo pradininkai bei kū
rėjai Amerikos kultūrinio gy 
venimo. (s)
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BALFAS BRAŽINSKU REIKALU
Praeityje, BALF-o prašo

ma, lietuvių spauda gražiai 
kooperavo ir susilaikė nuo 
Bražinskų reikalo platesnių 
aprašymų bei jiems kenks
mingos reklamos.

Šiuo metu taip pat dar ne
galime apie juos pateikti pil
nų žinių, tačiau norėčiau pa
daryti sekantį pranešimą.

Š.m. liepos 11 d., po sun
kių, įtemptų ir ilgų - dvi 
savaites užsitęsusių - pasita
rimų tarp Amerikos ir Tur
kijos vyriausybių, pasisekė 
Bražinskus išvešti iš Turki
jos į kitą kraštą.

Įtampa prasidėjo, kai bir
želio gale Bražinskai pabėgo 
iš valdžios apsaugoje esan
čios stovyklos Yozgate, Tur
kijoje. Dieną po jų pabėgi
mo, birželio 24 d., Amerikos 
ambasadorius Turkijoje pra
nešė man apie krizę, iškilu
sią ryšiumi su jų pabėgimu. 
Nuo to laiko, sekančias dvi

dienas paleidau nuolatinia
me, artimame ryšyje su 
Amerikos valdžios atstovais 
ir Turkijos vyriausybe.

Kadangi padėtis buvo ne
paprastai rimta ir pavojinga 
buvau įpareigota laikytis 
taip, kad apie įvykį su nieku 
nebūtų kalbama ir apie vyks
tančius pasitarimus nebūtų 
niekam pranešta, nes buvo 
paliestos trijų valstybių vy
riausybės. Reikalas buvo 
rimtesnis ir pavojingesnis 
negu kas galėtų įsivaizduo
ti. Jei tuo metu būtų buvę 
galima viešai žinias skelbti - 
aš būčiau jas pranešusi su 
džiaugsmu.

Žinau, kad New York 
Times, AP ir Reuterio žinių 
agentūros yra įvairiai prane
šę apie įvykį, tačiau, neturė
dami pilnai faktų darė daug 
spėliojimų. Suprantu, kad ir 
mūsų spauda kartojo žinias, 
skelbiamas sensacijų ieškan

čių pasaulinių žinių agentū
rų.

Amerikos Valstybės De
partamentas, padaręs santū
rų pranešimą, atsisakė Bra
žinskų reikalu toliau komen
tuoti.

Dabar kreipiuosi į spaudą 
ir prašau susilaikyti nuo ra
šymo apie Bražinskus iki to 
laiko, kol jie atsiras saugioje 
vietoje ir bus globojami jų 
gyvenamo krašto valdžios.

Mes visi trys ir tie, kurie 
šiuo metu suteikė jiems 
prieglobstį, esame dideliame 
pavojuje. Mums teks keliau
ti toliau, o piktos rankos tie
sia ne tik mus sulaikyti, bet 
dar rimčiau pakenkti.

Prašau suprasti pavojų ir 
nepakenkti mums. Jūs žino
te, kad šiandien beveik visas 
pasaulis yra nusistatęs prieš 
juos dėl nelaimingų įvykių. 
Tarptautinės teisės jų neap
saugoja, jų neapgins ir nelai
mėje neišgelbės, o įvairių 
kraštų vyriausybės atsisako

VIEŠA PADĖKA

1970 metų pradžioje vie
name New Yorko aerodro
me netikėtai susitiko mūsų 
visuomenei gerai pažįstami 
asmenys: Hartfordo Univer 
siteto profesorius muzikas 
V. Marijošius ir JAV LB 
Centro Valdybos pirminin
kas inž. B. Nainys. Tenai 
prof. V. Marijošius iškėlė su
manymą sukurti 4 vieno 
veiksmo operas pasinaudo
jant pajėgesniais savo kom
pozitoriais ir libretistais. Pir. 
B. Nainiui projektas patiko 
ir jis pažadėjo jį svarstyti 
LB Centro Valdybos posėdy-

juos įsileisti. Tolimesnis vie
šas kalbėjimas ar rašymas 
ieškant sensacijų gali atneš
ti mums pražūtį.

Tikime, kad netrukus bus 
galima pranešti plačiau, išsa 
miau ir žinios bus geros.

Marija Rudienė 
BALF-o Pirmininkė

Centrai Bank ir Art Museum
kviečia jus pamatyti

"TheEuropeanVisionof America’’ Veltui.
Nuo dabar iki rugpiūčio 8 jūs galite pama

tyti Ameriką kurios nematėte niekad anksčiau 
apsilankę į The Cleveland Museum of Art.

”The European Vision of America” yra mir 
guliuojanti paroda beveik 350 meno darbų 
surinktų iš 140 muziejų ir privačių kolekci
jų Europoje, Kanadoje ir Jungtinėse Valsty
bėse.

Tai yra žvilgsnis į Naująjį Pasaulį per 
Europos menininkų akis pradedant Columbus 
laikais.

Ši Centrai Bank dovana Muziejui padėjo šią 
Bicentennial proga atidarytą meno parodą pa
rodyti publikai be mokesčio.

Mes kviečiame jus ir jūsų šeimą

Centrai Barais
ACcntranBanK

Centrai National Bank of Cleveland
Mes kviečiame jus tapti The Cleveland Museum of Art nariu. MemberFDIC

je.
1970 m. balandžio 30 d. LB 

Centro Valdyba projektą 
svarstė ir jį vienbalsiai priė
mė. Gegužės 6 d. buvo iš
siuntinėti 6 punktų raštai 
prof. V. Marijošiui, K. Skais- 
giriui, tuometiniam Lietuvių 
Operos valdybos pirminin
kui ir žemiau pasirašiusiam. 
Antras šio rašto punktas ma
ne įpareigojo skubiai imtis 
iniciatyvos šį projektą įgy
vendinti, o šeštas skambėjo 
taip: ‘Kviesti Chicagos Lietu
vių Operos kolektyvą naujus 
kūrinius pastatyti 1972 me
tų sezone.’ Vietoje numaty
tų 4, buvo sukurtos trys lie
tuviškos vienaveiksmės ope
ros ir vietoje 3 metų, praėjo 
lygiai še šeri iki šis projektas 
tapo pilnai realizuotas. Šių 
metų gegužės 8,9,15 ir 16 die 
nomis įvykusiais šių trijų o- 
perų pastatymais mano įsi
pareigojimas duotas LB 
Centro Valdybai yra išpildy
tas.

Nuoširdžiausiai dėkoju inž. 
B. Nainiui ir visai anuometi
nei LB Centro Valdybai 
už man pareikštą pasitikėji
mą pavedant šį darbą. Nuo
lankiausiai dėkoju prof. V. 
Marijošiui, šio projekto su
manytojui, kompozitoriams 
bei libretistams, ilgai ir kant
riai dirbusiems operas ra
šant ir jas statant.

Dėkoju rašyt. V. Volertui, 
1971-73 metų LB Krašto Val
dybos pirmininkui, kuris pa
rūpino lėšas kompozitoriams 
ir libretistams, ir visomis 
priemonėmis rėmė šių operų 
paruošimą.

Dėkoju inž. J. Gailai, da
bartiniam LB Krašto Valdy
bos pirm., kuris palaikė šių 
operų pastatymo idėją ir sky 
rė $3,000.00 iš LB Krašto 
Valdybos iždo šiai idėjai re
alizuoti.

Dėkoju Lietuvių Fondo 
Pelno Skirstymo Komisijai, 
kuri suteikė $1,000.00 para
mą operų pastatymui.

Dėkoju Illinois Lietuvių 
Gydytojų Draugijos Pagelbi 
niam Moterų Vienetui, kuris 
trijų lietuviškų operų pasta
tymui finansuoti surengė 
šaunų banketą davusį virš 
$4000.00 gryno pelno. Šiam 
banketui suruošti daug dar
bo ir rūpesčių padėjo ponios 
Mažeikienė, Valaitienė, Gri
nienė, Tumasonienė ir kitos. 
Ypatingai daug sielos ir pas
tangų įdėjo solistas S. Baras 
be kurio žodžio bei įtakos 
vargu ar banketas iš viso bū
tų įvykęs. Dėkui daug kar
tų.

Suprantama, didžiausia 
padėka priklauso Čikagos 
Lietuvių Operai ir jos vado
vybei, pirm. V. Radžiui, V. 
Momkui ir kt. Lietuvių 
Opera, turėdama puikią or
ganizaciją, gausų rėmėjų bū
rį ir daug talkininkų tegalėjo 
šias operas tinkamai insceni
zuoti ir pastatyti. Šis dar
bas yra taip sunkus ir komp
likuotas, kad Lietuvių Bend
ruomenė savo pastangomis 
jokiu būdu nebūtų pajėgusi 
šių operų išvesti į rampos 
šviesą. Ilgai gyvuok, Lietu
viškoji Opera, mes didžiuoja 
mės tavimi!

Anatolijus Kairys
JAV LB Kultūros Tarybos 

Pirmininkas
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ANTANAS GRINIUS

Detroito lietuviai

dyba maloniai kviečia visus 
Detroito ir apylinkių lietu
vius dalyvauti šioje vasaros 
išvykoje, maloniai praleisti 
laiką gražioje gamtoje. Pra
džia 12 vai. dienos. Ištikus 
lietui, ponao Šadeikos pri
ima dalyvius pastogėn.

A. Šuky8, J. Rimkūnas ir A. Šurkus stato kelrodį į 
Detroito jūrų šaulių Švyturio kuopos stovyklavietę 
'Pilėnai'. V. Bacevičiaus nuotr.

KVIEČIA Į IŠVYKĄ
ALTS-gos Detroito sky

rius š.m. rugpiūčio 8 d., sek
madienį, rengia išvyką gra
žioje ir jaukioje ponų Onos i 
Česio Šadeikų sodyboje, 
28975 Wellington Rd., Far- 
mington, Mich., tarp 12 ir 13

mylių prie Middle Beit Rd. 
Važiuojant Middle Beit Rd. 
nuo 12 mylios į šiaurę, maž
daug už 2/3 mylios, yra 
Wellington Rd., į jį sukti de
šinėn.

Maistu ir gėrimais pasirū
pins rengėjai. Skyriaus vai-

EKSKURSUOS Į LIETUVĄ
H

BOSTONO, MONTREALIO ir NEW YORKO
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE: 

RUGSĖJO 30 — $750.00 
GRUODŽIO 22 — $875.00

Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų, su 
papildomu mokesčiu, New Yorke.

GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 
NESI VĖLUOKITE!

1977 metų ekskusijos į LIETUVĄ prasideda balan
džio 6 d. Registracijas priimame dabar.

TRAMS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadway, P. O. Box 1 16 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė: ALDONA ADOMONIENE
Air fare» subject to changea and Govemment approval.

Norintiems atsikviesti riminės ii Lietuvos eutvarkome reikalau
jamos iikviethnn dokumentus.

ALTERATIONS
Positions available for experienced person in busheling 
Bnd garment alterations. Apply at;

PAMINĖTAS 
DARIUS - GIRĖNAS

Liepos 17 d. suėjo 43 
metai kai lietuaviai lakūnai 
Darius ir Girėnas išgarsino 
Lietuvo vardą perskrisdami 
Atlanto vandenyną. Tai bu
vo drąsus žygis tų laikų sąly
gose. Perskridę tragiškai žu 
vo visai prie Lietuvos sienų, 
Soldino miške, Vokietijoje. 
Liūdėjo visi lietuviai čia 
Amerikoje ir Lietuvoje.

Jų prisiminimas įvyko lie
pos 18 d. Šv. Antano bažny
čioje kun. K. Simaitis atna
šavo mišias ir savo pamoksle 
iškėlė šių vyrų didvyrišku
mą ir jų atsiektą garbę Lie
tuvai. Mišiose dalyvavo or
ganizacijos su vėliavomis: 
JAV, Lietuvos, Kūrėjų sava 
norių, Dariaus ir Girėno, St. 
Butkaus ir Švyturio kuopų. 
Vadovavo Dariaus ir Girėno 
klubo pirmininkas Mykolas 
Kizis. Po mišių buvo išvyka 
į Onos ir Česio Šadeikų sody 
bą ir ten tęsiamas minėjimas

11,000 NAUJŲ PILIEČIŲ
Liepos 4 d. prie miesto sa

vivaldybės pastato esančioje 
aikštėje buvo suteikta 11000 
įvairių tautų emigrantams 
JAV pilietybė. Jauniausias 
buvo 9 mėnesių Kanadoje gi
męs, ir vyriausias - 95 metų 
Jugoslavijoje gimęs. Visi 
priėmusieji pilietybę buvo 
pavaišinti šampanu. Piliety
bę teikęs teisėjas, juodosios 
rasės žmogus, sveikindamas 
naujuosius piliečius pareiškė 
‘Tik prieš 3 savaites grįžau 
iš kelionės po Rusiją ir ma
čiau, kad ten žmonės neturi 
laisvės, o jūs’ - sakė teisėjas - 
‘čia Amerikoje turėsite ir 
naudositės visomis laisvė
mis’.

STOVYKLAUJA 
MERGAITĖS

Liepos 18 d. Dainavoje 
pradėjo stoavyklausti 20 
mergaičių stovykla. Jai va
dovauja Putnamo seselės 
vienuolės. Talkininkauja I. 
Bublienė iš Clevelando.

DAINAVOS ŠVENTĖ
Dainavos tradicinė metinė 

šventė, kitų vadinama šv. 
Onos atlaidais, šiais metais 
įvyks rugpiūčio 1 d. Bus pa
maldos, meninis mergaičių 
pasirodymas, sportas, veiks 
turtingas bufetas-svetainė ir 
turtinga loterija.

A.A.

POVILUI TAMOŠIŪNUI .

STAIGIAI GYVENIMO VIDURDIENY

MIRUS, JO DĖDĘ

VINCĄ TAMOŠIŪNĄ

NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIAME IR

KARTU LIŪDIME

KAUNELIŲ ŠEIMA

A.A.

SOFIJAI DUNDURIENEI

MIRUS, DUKRAI LINAI. SŪNUI JONUI 
IR VISOMS GIMINĖMS REIŠKIA GILIĄ 
UŽUOJAUTĄ IR KARTU LIŪDI

LAZDINIŲ ŠEIMA

ancire duveA 
šios dienos grožio salionas 

su vakar dienos kainomis
Viskas vėliausios 

mados pas 
Andre Duval...

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

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

Shampoo & 
Styleset $3.45 

not $7.50

HAIRCUTTING $3.45 
from only 

not $7.50

BLOWER CUT & STYUNG, only $8.45
nol $15

L’Oreal Perm ?'5?„
$12.50 $3° 7

not $17.50 cap

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

by Hibner, Helene Curtis. 
No rollers, no pincurls, ever again!

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

Yra kuklus 30 c. papildomas mokestis 
visai sumai.

Penktadienį ir šeštadieni 50 c. daugiau

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

UnJPcrm'cut420
The great new wave 
that’s pre-programed 
for beautiful results 
everu time. $25 at 
most salons.

RANDALL PARK MALL
APPLY EMPLOYMENT OFFICE

MONDAY thru FRIDAY 10 A. M. to 12 Noon

and 2 P. M. to 4 P. M.

SATURDAY 10 A. M. to 2 P. M.

FULL RANGE BENEFITS

An Equa! Opportunity Employer

FITTERS
Minimum 2-3 yrs. exp. on heavy 

plate fabrications.

ASSEMBLERS
FOR IST & 2ND SHIFT 

Heavy eęuipment.

JARVA INC.
29125 Hali St. 

Solon, Ohio 44139
(28 31)

EAST
• 406 Euclid Avė., 2d F. 781-3161
• Southgate, 5809 Warrenaville, 

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 Alarket

WEST
• Opposite Southland, 

845-3400
• Opposite AVestgate.

333-6646
• North Olmsted,

777-8686
• Parmatown,

881-6300
• Midway Mali, 

Elyria 324-5742 
Lorain 232-8020
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CLEVELANDE

II'
Aurelija Balašaitienė

Liūdesio valandos tarnyboje
Nagrinėjant mūsų emi

grantinės visuomenės pobū
dį randame, kad lietuviai, su 
radę pastogę JAV, energin
gai kovodami už kasdienės 
duonos kąsnį ir ieškodami 
priemonių savo ateičiai užtik 
rinti, lėtai įsiliejo į įvairių 
profesijų sritis, kaikurias 
mažai tepažįstamas naujes
niosios kartos europiečiams. 
Viena iš jų yra laidotuvių 
direktoriaus profesija, su ku 
ria mus dar Nepriklausomo
je Lietuvoje, kiek šaržuotai 
ir humoru, supažindino rašy
tojas Petras Cvirka savo ro
mane ‘Frank Kruk’ (Kaunas, 
1936 m.). Tuo tarpu JAV 
toji profesija klestėjo, regu
liuojama griežtų įstatymų ir 
mokslo reikalavimais.

Clevelande po I-jo Pasauli
nio karo įsisteigė net trys lie 
tuviškos laidojimo įstaigos. 
Pirmoji ir seniausia buvo Po 
vilo Skunskio, kuriam mirus 
įstaiga buvo uždaryta. Vė
lesnieji Vilkelio laidotuvių 
namai veikė dar ir savinin
kui pasimirus, nes jo žmona 
Aldona Jankauskaitė-Vilke 
lienė, įsigijusi valstybinę li- 
censiją, tęsė savo vyro dar
bą iki savo mirties.

1925 metais Adolpas Jaku 
bauskas-Jakubs, gimęs Ame 
rikoje, lietuviškos šeimos sū 
nūs, atidarė laidotuvių na
mus Edna Avė, mišriame 
tautybių rajone, šalimai Šv. 
Jurgio lietuviškos parapijos. 
Iš pradžių dirbęs kaip che
mikas baterijų gamybos įmo 
nėję, jis įsigijo reikalingą 
mokslą ir leidimus ir pradėjo 
lyg ir savotišką Jakubauskų 
šeimos dinastiją laidojimo 
profesijos srityje. Jo įstaiga 
šiandieną pažįstama kaip 
Della Jakubs & Son Funeral 
Home, yra išaugusi į plataus 
mąsto įmonę. 1931 metais 
Adolpui mirus, jo žmona 
Della įsigijo laidotuvių direk 
toriaus valstybinę licensiją 

ir vertėsi toliau toje profesi
joje su diplomuoto balzamuo 
tojo pagalba, tuo pačiu metu 
ruošdama savo sūnų William 
Jr. sekti tėvo pėdomis. Po
nia Della Jakubs, energinga 
ir sumani moteris, dabar jau 
sulaukusi garbingo amžiaus, 
priklausiusi įvairioms lietu
viškoms organizacijoms - 
Aušros Vartų draugijai, 
abiem parapijom, ir t.t. - yra 
pilnai atsakinga už patrauk
lią ir tvarkingą naujųjų lai
dotuvių namų išvaizdą ir už
laikymą. Naujoji įstaiga bu
vo atidaryta 185 gatvėje 
1954 m. lapkričio 5 d. ir iki 
šiol buvo padidinta net tris 
kartus. Tai naujojo lietuvių 
rajono aplinkoje, netoli Nau
josios Parapijos, Lietuvių 
Namų ir lietuviškų prekybos 
įstaigų. 1972 metais pirma
sis laidotuvių biuras senaja
me rajone buvo uždarytas 
dėl besikeičiančių laiko sąly
gų ir gyventojų sudėties. Ja
kubauskų laidojimo įstaiga 
pasižymėjo savo oriais pa
tarnavimais liūdesio valan
doje tiek mūsų visuomenės, 
tiek kitataučių tarpe. Wil- 
liam Jakubs, Dėlios ir Adol- 
po sūnus, 1948 metais baigęs 
Clevelando specialią kolegi
ją (College of Mortuary 
Science), 1949 metais tapo 
savo motinos pilnateisiu 
partneriu, įsigydamas abu 
tokiam darbui reikalingus 
diplomus: laidotuvių direkto 
riaus ir balzamuotojo, be ku 
rių tokia įstaiga negali egzis
tuoti.

Pasikalbėjime su William 
Jakubs, jo žmona Elena ir 
dukra Barbara, buvo įdomu 
arčiau susipažinti su laidoji
mo įstaigų pobūdžiu ir pačia 
profesija.

Ponia Elena Jakubs, uoli 
lietuvių kalbos kursų lanky
toja, aprodė savo jaukią re
zidenciją, papuoštą lietuviš
komis skulptūromis ir ginta-

Naujieji Jakubs laidojimo namai E. 185 gatvėje. Dabar jie dar labiau praplėsti.

ro dirbiniais. Dukra Barba
ra, sekantį rudenį pasiruošu
si baigti laidotuvių direkto
riaus ir balzamavimo moks
lus, įstatymų reikalaujamą 
vienerių metų praktiką at
liks savo tėvo ir močiutės įs
taigoje. Sūnus William Jr., 
tuos mokslus baigęs 1975 m. 
rudenį jau praktiką atlieka, 
tuo būdu, drauge su savo se
sute, tapdamas trečiąja Ja
kubausko šeimos karta toje 
pačioje profesijoje. Laidotu
vių biurui gali vadovauti as
muo turįs tik vieną licensiją, 
išlaikant valstybinius egza
minus iš laidojimo apeigų, 
tradicijų ir taisyklių. Tačiau 
laidotuvių negalima pravesti 
be diplomuoto balzamuotojo 
kurio mokslui reikalingi 2 
metai kolegijos ir 12 mėne
sių balzamavimo mokyklos. 
Paskutiniuoju metu praktiš
kais sumetimais dauguma 
laidotuvių direktorių pasis
tengia įsigyti abu diplomus, 
ką ir yra padariusi antroji ir 
trečioji Jakubauskų karta.

William Jakubs pareiškė, 
kad jo klijentūros 70% suda
ro lietuviai, savo masiniu at
vykimu žymiai prisidėję prie 
įstaigos padidėjimo* Iš da
lies jų pasisekimas prasidėjo

Senieji Jakubs laidojimo namai Edna gatvėje, prie šv. 
Jurgio bažnyčios.

jau senokai, kai didžiosios 
ekonominės krizės metais 
Della Jakubauskienė laido
jo visus lietuvius, nežiūrint 
jų finansinio pajėgumo. Nuo 
to laiko dar išlikę dokumen
tai rodo visą eilę neapmokė
tų sąskaitų.

Savo ilgametėje laidojimo 
praktikoje Jakubauskai lai
kėsi vieno pagrindinio prin
cipo: besąlyginiai patenkinti
mirusiojo asmens šeimos 
pageidavimus, nežiūrint, ko
kie jie bebūtų keisti ar nepa
prasti. Jie yra pravedę ne 
vien katalikiškas, bet ir žy
diškas, protestantiškas, mor 
monų ir Jehovos liudininkų 
laidotuves, suteikę kremato- 
rijaus patarnavimus ir t.t. 
Per Jakubauskų laidojimo įs

taigą perėjo tūkstančiai liū
dinčių lietuvių, į amžinojo po 
ilsio vietą palydint visą eilę 
mūsų visuomenei nusipelniu 
šių asmenų. Prisimename 
skulptoriaus Vytauto Rauli- 
naičio, dr. Dominikos Kesiū- 
naitės, Onos ir Kazio Karpių, 
Juozo Muliolio, Edvardo 
Karnėno, Stepono Nasvyčio, 
kun. Dziegoraičio ir kitų. 
William Jakubs gėrisi lietu-
vių atsisveikinimo papročiu, 
kuris savo orumu ir iškilmin
gumu suteikia deramą at
mosferą mirties majestoto 
akivaizdoje.

William Jakubs, lankęs Šv. 
Jurgio parapinę mokyklą, 

Lietuvos Vyčių 25 kuopos na 
rys, taip pat priklauso Ohio 

(Nukelta į 10 psl.)

Stepo Zaborslcio laidotuvės 1928 m. Jis buvo Superior Savings & Loan Assn. 
tarnautojas ir buvo nušautas banko apiplėšimo metu. Šalia karsto J. DeRighter, 
P. Muliolis, dr. Vitkus, J. Bindokas ir kt.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.
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laidotuvių Biurų organizaci
jai ir Apskrities Laidotuvių 
Direktorių Sąjungai, pasku
tiniuosius 15 metų išrinktas 
jos primininku. Taip pat pri
klauso Katalikų Laidotuvių 
Direktorių Lygai, kurios 
tikslas yra labdara, krikščio
niškas palaidojimas vienišų 
asmenų, kurie pasimiršta se
nelių prieglaudose ar ligoni
nėse, neturėdami jokių arti
mųjų. Net ir sklypas karstui 
yra duodamas veltui. Wm. 
Jakubs taip pat yra lietuvių 
Klubo direktorių tarybos 
narys ir parapijos komiteto 
pareigūnas. Clevelando 
miesto meras Ralph J. Perk 
privačioje audiencijoje Wm. 
Jakubs įteikė garbės pažy
mėjimą už vieną iš gražiau
sių laidojimo namų Clevelan
de.

William Jakubs pastebi 
tikrą pasikeitimą žmonių nu
sistatyme mirties atveju. Jei 
lietuviai dar laikosi oriai ir 
rimtai laidotuvių metu, tai 
daugumoje vistik atrodo, 
kad laidojimo namuose žmo

Kultūriniame darželyje prie Maironio paminklo 1961 m. Dešinėje William 
Jakubs. J. Gražulio nuotr.

LIETUVIU AMERIKOS PILIEČIŲ KLUBO

GEGUŽINĖ
SEKMADIENĮ, 1976 RUGPIŪČIO 15, 

PRADŽIA 12 VAL.

Croatian Center Picnic Ground 10022 Mulberry Rd.
lojimas tik su klubo kortelėmis. Vaikams VELTUI!

It gegužinės vietą reikia važiuoti 6 keliu į rytus iki 306 kelio. 
Privažiavus 306 kelią, pasukti į dešinę ir važiuoti iki Mulber
ry Road. Privažiavus Mulberry Road, pasukti į kairę ir va
žiuoti apie aštuonias mylias iki kroatų sodybos. Kelio planą 
galima gauti klube. *

VISUS KVIEČIAME ATVYKTI j LIETUVIU KLUBO GEGUŽINĘ. 

ALUS VELTU ŽAIDIMAI JAUNIMUI IR SUAUGUSIEMS 
DAUG DOVANŲ. ŠOKIAMS GROS GERAS ORKESTRAS . 

TAI BUS SMAGIAUSIA ŠIOS VASAROS DIENA!
Nario korteles įsigykite iš anksto klube. Smulkesnių informa
cijų teiraukitės pas klubo vedėją Z. Dučmaną, tel. 531-2131.

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo 
Patikėtinių Taryba- •

nės elgiasi kaip pasimatymo 
vietoje, kurioje susitinkama 
su seniai matytais pažįsta
mais ir giminėmis. Jaunes
nioji karta mažiau tragiškai 
žiūri į mirtį, susigyvenusi su 
žmogiškojo gyvenimo laiki
numu ir mirties realybe.

Savo nuotraukų archyve 
Jokubauskai turi daug senų 
nuotraukų, kuriose matome 
susibūriavusias lietuvių ma
ses ir galime atpažinti visą 
eilę veidų, kurių jau mūsų 
tarpe nėra. Taip pat jų nuo
latinis dalyvavimas mūsų vi
suomenės gyvenime, skelbi
mai remiant spaudą, paren
gimus, koncertus, Lietuviš
kų Darželių veiklą, tarsi rau
donu siūlu eina per jų gyve
nimą. Malonu, kad ir tie lie
tuviai, kuriems anglų kalba 
išliko svetima, gali susikal
bėti tiek su William, tiek su 
jo motina Della. Elena Ja
kubs, ne lietuvių kilmės, jau 
gerokai pramoko lietuviškai, 
kelis metus lankydama dr.* 
Danguolės Tamulionytės lie
tuvių kalbos kursus suaugu
siems.

Ir taip, sekdami mūsų išei
vijos istoriją, susiduriame 
su šeimomis, kurios per jau 

daugiau negu tris gentkar- 
tes, yra gyva mūsų tautos 
dalimi, nežiūrint laiko ir sąly 
gų padarytų įtakų. Į juos 
turime kreipti savo dėmesį, 
kad lietuvišku brolišku mos
tu suartėtume į vieną dide
lę lietuvišką šeimą, tuo pra
turtindami patys save ir su
tvirtindami saitus tarp visų 
imigracinių bangų lietuviško 
sios vienybės labui.

‘AMERIKA
EUROPIEČIŲ AKIMIS’ 

PARODA BAIGIASI

Clevelando Meno Muzie
jaus suruošta bicentennial 
paroda ‘Amerika Europie
čių akimis’ baigiasi š.m. rug
piūčio 8 d. ir yra perkeliama 
galutiniam pristatymui į Pa
ryžių. Šalia Washingtono, 
Clevelandas buvo vienintelis 
miestas Amerikoje, kur šį 
paroda buvo rodoma.

Paroda sudaryta iš euro- 
peičių dailininkų darbų sko
lintų iš Europos, Kanados 
ir JAV muziejų bei privačių 
kolekcijų. Yra išstatyta dau 
giau kaip 340 darbų: ta
pybos, grafikos, žemėlapių, 
audeklų, iliustruotų knygų,

DALIA KAVALIŪNAITĖ Ohio Statė Universitete 
gavo Master of Science diplomą iš Pharmaceutical 
Chemistry. Jos mokslinio darbo tezė buvo - Liguid 
Crystal Stabilization ofMultiple Emulsions’.

Ji buvo išrinkta įRho chi National Pharmaceutic Honor 
Society ir šiais metais buvo pirmininkė ‘8th Annual Gra
duate Student Pharmaceutics Research Meeting’ 
Columbus, Ohio.

Dalia ten pat tęsia studijas toliau, siekdama daktaro 
laipsnio. Sveikiname jaunąją akademikę ir linkime jai 
sėkmės siekiant daktarato.

skulptūrų, porceliano ir si
dabro dirbinių, vaizduojan
čių Amerikos istoriją nuo Ko 
lumbo laikų.

Centrai National Banko 
dovana įgalino Clevelando 
Meno Muziejų suruoštą paro 
dą publikai parodyti nemo
kamai.

Centrai National Banko 
pirmininkas John A. Gel- 
bach, apibūdina banko įsijun 
girną į parodos rengimą kaip 
natūralią, besitęsiančią ban
ko paramą menui ir kviečia 
nepraleisti retos progos pa
matyti šią paroda Clevelan
do Meno Muziejuje, į kurią 
įėjimas yra veltui.

CLEVELANDO 
PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

• RUGPIŪČIO 15 D. Lietu
vių klubo gegužinė kroatų so
dyboje ant Mulberry Rck, prie 
Chardon Rd.

• RUGSĖJO 11 IR 12 D.D. 
Tautos šventės minėjimas — 
koncertas dalyvaujant solis
tams D. Stankaitytei, St. Ba
rui, J. Vazneliui ir muz. Va- 
saičiui. Rengia LB Clevelando 
Apylinkės valdyba. Rugsėjo 12 

d. abiejose šventovėse pamal
dos už Lietuvą.

• RUGSĖJO 12 D. Šiluvos 
Marijos metinė šventė Šv. Jur
gio lietuvių parapijoje.

• RUGSĖJO 18-19 D. Cleve
lando skautijos 25 metų sukak
tis.

• RUGSĖJO 23-26 D. Tau
tybių karavanas lanko Cleve
lando lietuvių koloniją Bicen
tennial proga.

• RUGSĖJO 25 D. Biruti- 
ninkių parengimas.

• SPALIO 2 D. Ohio Lietu
vių Gydytojų Draugijos 20-tos 
kultūrinės premijos įteikimas 
ir jaunimo susipažinimo balius 
Lietuvių Namuose.

• SPALIO 9 D. LRK Moterų 
Sąjungos 336 kuopos parengi
mas.

• SPALIO 10 D. Naujosios 
parapijos rudens šventė.

• SPALIO 17 D. Aktoriaus
H. Kačinsko ir pianisto A. 
Kuprevičiaus rečitalis. Rengia 
Skautininkių Draugovė.

• SPALIO 23 D. Abiturien
tų pristatymo balius Lietuvių 
Namuose. Rengia LB Ohio 
apygarda.

• SPALIO 24 D. CCC Teatre 
Grandinėlės koncertas.

• SPALIO 30 D. Čiurlionio 
ansamblio tradicinis balius 
Lietuvių Namų salėje.

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
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• RAIMUNDUI IR GRA
ŽINAI KUDUKIAMS liepos 
21 dieną gimė sūnus Raimun
das, jr. Naujagimio krikšto 
tėvu bus JAV vicepreziden
tas Nelson A. Rockefeller.

R. ir G. Kudukių dukrelė 
Alexandria taip pat džiaugia 
si sulaukusi broliuko.

• SKAUTININKĖS JAD 
VYGOS BUDRIENĖS inicia 
tyva, talkinant akdemikėms 
skautėms Paulinai Mašiotie
nei ir Jolandai Mickevičiūtei 
ir p. Mickevičienei, birželio 
26 d. Kent Statė U-te įvyku
sioje Lietuvių Studentų Są
jungos studijų savaitėje, bu
vo paruošta lietuviškų patie
kalų vakarienė.

Šia proga, dirbusios pa
siuntė $40 auką Clevelando 
Lietuvių Filmo gamybai su 
pageidavimu Lietuvių Stu
dentų S-gą įtraukti į rėmėjų 
sąrašą.

• EGLĖ GIEDRAITYTĖ 
baigė Cleveland Statė Uni
versitetą SUMMA CUM 
LAUDE atžymėjimu, įsigy- 
dama Bachelor of Science 
diplomą fizinio auklėjimo sri 
tyje.

Ji taip pat gavo Atletikos 
Direktoriaus premiją, skiria 
ma geriausiam paskutiniųjų 
universiteto metų studentui 
dalyvaujančiam universiteto 
rinktinės komandoje ir bai
gusiam aukščiausiais pažy
miais.

Eglutė yra taip pat aktyvi 
lietuvių jaunimo veikloje, 
priklauso skautėms ir žai
džia tinklinio komandoje.

• AKADEMIKĖS kviečia 
Korp! Vytis į išvyką Hinck- 
ley Lake Park, rugpiūčio 1 d. 
2 vai. p.p. Renkamės prie 
‘Cookhouse’. Visi atsineša 
savo užkandžius.

• SLA 14 KUOPOS susi
rinkimas įvyks rugpiūčio 2 d 
Lietuvių Namuose. Be įvai
rių klausimų bus svarstomas 
ir kuopos 75 metų sukakties 
paminėjimas spalio 19 dieną. 
Visi nariai prašomi susirinki 
me dalyvauti.

• KONSERVATORIŲ 
KLUBE šį penktadienį, lie
pos 30 d. 8:30 vakare, Cleve
land Hts., Public Library, 
2345 Lee Rd., kalbės kuni
gaikštytė Catherine Caradi- 
ja, pabėgusi iš Rumunijos, 
apie gyvenimą už geležinės 
uždangos ir laisvės vertę. Ji 
yra kalbėjusi visose Ameri
kos valstijose, taip pat Angli 
joje ir Prancūzijoje. Dien
raštis Plain Dealer įdėjo 
apie ją platų straipsnį. Ji 
taip pat buvo rodoma per 
televiziją.

Konservatorių Klubas ma 
loniai kviečia atsilankyti.

Vieno Pasaulio dienos parade dalyvavę lietuviai. Iš 
kairės: S. Stasienė, O. Kašubienė, J. Budrienė ir L. 
Johansonas. V. Bacevičiaus nuotr.

VIENA PASAULIO DIENA
Š.m. liepos mėn. 18 d. Kul

tūrinių Darželių Sąjunga at
šventė Amerikos 200 metų 
sukaktį, dalyvavo 19 tauty
bių, 160 jaunų choristų iš 
Austrijos, daugelis aukštų 
valdžios pareigūnų ir 1975 m 
pasaulio grožio karalienė - 
amerikietė Annelise Ilschen- 
ko.

Iškilmės prasidėjo paradu 
nuo Western Reserve Uni
versiteto, iki kultūrinių dar
želių. Dalyvavo ir lietuviai. 
Labai apgailėtina, kad vie
nos jaunimo organizacijos va
dovai, prieš 5 savaites pasi
žadėję parade dalyvauti, pas 
kutinę dieną panešė, kad jie 
nėra pasiruošę ir parade ne
dalyvaus. Programoje buvo

įtraukti. Kas gi beliko dary
ti? Būdama Kultūrinių Dar
želių valdyboje, griebiausi 
telefono ir ieškojau žmonių 
apginti lietuvio pažadą. Na
muose nei vieno nepavyko 
rasti. Pasikviečiau S. Stasie- 
nę, kuri sutiko atstovauti 
Clevelando Birutietes. Pavy
ko pagauti skautą Liną Jo- 
hansoną, kuris labai susirū
pinęs ieškojo paradui žmo
nių, bet ir jam nepavyko nė

vieno jaunuolio pagauti. Sek
madieni po pamaldų papuo- 
šėme mano mašiną, atvyko 
S. Stasienė pasipuošusi tau
tiniais drabužiais, Linas 
skauto uniformoje, ir dar 
pasisekė prisikalbinti p. 
Kašubienę ir V. Bacevičių. 
Ne daug ką galėjome per 
trumpą laiką padaryti, bet 
nutarėme atstovauti lietu
vius parade, patekome į tre
čią vietą. Pirmieji žygiavo 
svečiai iš Austrijos, antrieji 
Amerikos vieračių sporto 
klubas ir mes, o paskui mus 
visos kitos tautybės. Pateko 
me į televizijos 3 stotį, tik 
gaila, kad televizija kultūri-

NAUJAS 
GROŽIO SALIONAS

Zina Gelgotaitė ir Vincas 
Gelgotas atidarė naujai į- 
rengtą grožio salioną Cleve- 
lande, 687 E. 185 St.

Saliono vedėja yra visiem 
gerai žinoma plaukų stilizuo- 
toja Giedrė Mazoliauskaitė.

Visos ponios ir panelės ma 
loniai kviečiamos pasinaudo
ti grožio saliono patarnavi
mais.

Dėl susitarimo skambinti 
486-4240.

• SALAMANDER batų 
krautuvėje, 2534 Lorain Avė 
šiuo metu vyksta vasarinių 
batų išpardavimas. Gera 
proga nusipirkti aukštos ko
kybės batus papigintomis 
kainomis.

• CLEVELANDO LIE
TUVOS VYČIAI reiškia šir
dingą padėką solistams N. 
Braziulienei, J. Kazėnui ir 
akomp. G.Karsokienei, už at 
liktą programą, Vyčių Gar
bės nario J. Sadausko pa
gerbimo pietuose.

NURSES AIDĖS ■ Eor Home Health Agency 
for full time day time. parl time evenings, 
weekeds and holiday. High school diplomą. 
Telephone. Penna driver's license, & car re’d. 
Cali (215) 378-0481. (30-32)

• Papildykite savo turi
mą ligoninės draudimą ne
brangiu Statė Farm svei
katos draudimu, kuris ligos 
atveju, jums mokės iki $30 
per dieną padengti bet ko
kias išlaidas. Pilnam drau
dimo patarnavimui kreip
kitės pas Kęstutį Gaidžiū- 
ną, telef. 289-2128.

nius parengimus žaibo grei
tumu sublykčioja, todėl gal 
ir ne visi žiūrovai pastebėjo. 
Be mūsų Lietuvių Kultūri
nių Darželių Draugiją atsto
vavo M. Trainauskaitė ir S. 
Sankalaitė.

Visiems dalyvavusiems pa 
radę, ypatingai pavyzdin
gam ir pareigingam skautui 
Linui Johansonui tenka la
bai didelė padėka. Atlikę lie 
tuvišką pareigą, laukiame 
kritikos.

Jadvyga Budrienė

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

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

TRAVEL AGENCY
Needs Lithuanian speak- 

ing men and women to re- 
present a fast growing 
travels firm in Boston. Per- 
son selected ivill book Li
thuanian programa ir Cleve 
land area. Successfull ap- 
plicants will receive com- 
mission and travel benefits. 
Please call collect: (617) 
237-5502, ask for Mr. A. 
Mitkus or Mr. Valentino.

Mokame aukščiausių nuošimti 
už santaupų pažymėjimus

įnešus $1,000
12 mėnesių

įnešus $1,000
48 mėnesiam

įnešus $1,000
30 mėnesių

įnešus $1,000
72 mėnesiam

išimtas 
nemokamas

Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas, 
oš pažymėjimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, 
nuošimtis už 90 dienų, o už likusį periodą ant išimtos sumos 
išmokamas tik reguliarus santaupų knygutės nuošimtis (5 1/4%)

Patogiausias taupymo būdas 
reguliari taupymo knygute

Už įnašus mokame

I
Įdedi kiek nori, išimi kada nori
Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir 

išmokamas du kartus metuose

Santaupų sąskaitos apdraustos iki $40,000.

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS PASKOLAS 
NAMŲ PIRKIMUI

Open 
Saturdays

Closed 
Mondays

/uperfof /avino/
"and lcan association

MAIN OFFICE 
798 East185th St.

SUPERIOR OFFICE 
6712 Superior Avė.

EUCLID OFFICE CEDAR OFFICE
13515 Euclid Avė. 14406 Cedar Road

(near Green)



DIRVA Liepos 26 d. Valstybės 
Sekretoriaus ir ponios Kissin 
ger kviečiami, dr. S.A. Bač- 
kis ir ponia dalyvavo priėmi
me Valstybės Departamente

• DR. STASYS A. BAČ- 
KIS, einąs Lietuvos Atstovo 
Washingtone pareigas, su 
ponia dalyvavo liepos 20 d. 
priėmime Baltuosiuose Rū

muose. Prezidentas Fordas 
ir ponia, Bicentennial minė
jimo proga, priėmė akredi
tuotus diplomatinių misijų 
šefus ir jų ponias.

• LIETUVIŲ KATALI
KŲ MOKSLO AKADEMI
JOS X-jo suvažiavimo metu, 
š.m. lapkričio 24-28 dienomis 
Detroite, įvyks Akademijos 
leidinių ir Akademijos narių 
raštų paroda.

VEIKLIAM LIETUVIUI PATRIOTUI, 

VIENAM IŠ AMERIKOS LIETUVIŲ 

TARYBOS STEIGĖJŲ IR VADOVŲ 

BEI JOS GARBĖS NARIUI

A.A.

MIKUI VAIDYLAI

MIRUS, NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ 

REIŠKIAME JO GIMINĖMS, JO 

RŪPESTINGAI REDAGUOTOS 

“SANDAROS” SKAITYTOJAMS IR 

JO ARTIMIESIEMS, DRAUGE SU

JAIS GILIAI LIŪDĖDAMI

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

LKM Akademijos nariai 
prašomi savo raštus ar veika 
lūs, parašytus bet kuria kal
ba, atsiųsti minėtai parodai 
šiuo adresu: Miss Rita Garas 
1949 Hubbard Avė., Detroit, 
Mich. 48209.

• REGINA ŽYMANTAI
TĖ, Dirvos bendradarbė, 
šiuo metu lankosi Europoje 
ir žada sugrįžti prieš respub
likonų konvenciją, kurioje at 
stovaus Dirvą.

A.A.

SOFIJAI DUNDURIENEI

MIRUS, DUKRAI LINAI SLABOKIENEI IR 

SŪNUI JONUI DUNDURUI SU ŠEIMOMIS 

BEI JŲ ARTIMIESIEMS NUOŠIRDŽIĄ 

UŽUOJAUTĄ REIŠKIA

ELENA, ANTANAS IR ALGIS

RUKŠĖNAI

Į AMŽINĄ POILSĮ IŠLYDĖJUS

MIRUS MYLIMAI MOTINAI

A.A.

SOFIJAI DUNDURIENEI

JOS DUKRAI, MIELAI SESEI

V.S. LINAI SLABOKIENEI,

SŪNUI JONUI DUNDURUI IR JŲ

ŠEIMOMS BEI ARTIMIESIEMS

NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ

REIŠKIA

CLEVELANDO SKAUTIJA

• ATLANTO RAJONO 
Skautų ir skaučių stovykla 
LAISVĖS VARPAS įvyksta 
rugpiūčio 15-22 dienomis gra 
žiai įrengtoje stovyklavietė
je, Resolute Scout Reserva- 
tion, Bolton, Mass. (prie 
Framingham). Stovyklos va 
du bus v.s. P. Molis.

Registracija šiuo metu jau 
turi būti atlikta per vienetų 
vadovus.

• VASARIO 16 GIMNA
ZIJĄ šiemet baigė 5 abitu
rientą?. Yra pavojus, jei su
mažės mokinių skaičius iki 
60, Vokietijos valdžia galės 
nutraukti jai teikiamą pusės 
milijono DM paramą.

• MINKŲ RADIO PROG
RAMOS BOSTONE metinis 
piknikas, su įdomia progra
ma ir grožio karalaitės rinki
mais, įvyks rugpiūčio 8 d. 
Brocktone, Romuvos parke.

OPPORTUNITY 
for 

REGISTERED L. P. N’S 
ALL SHIFTS

72 bed Nursing Home. Good salary 
A benefits.
Send resume or call Adminislrator 

ALICEV1LLE MANOR 
17th St. N. W.

Aliceville, Ala. 35442 
. 205-373-6307

(28-34)

SOFIJA DUNDURIENE,

LIŪDESY LIKUSIUS DUKRĄ LINĄ, 

ŽENTĄ STASĮ SLABOKĄ, SŪNŲ 

MILDORĄ, MARČIĄ DANUTĘ IR

ANŪKĄ BEI JŲ' ARTI

MUOSIUS GILIAI UŽJAUČIAME.

J. IR V. BARTKAI

J. IR K. BUDRIAI

E. MAŽONIENĖ

K. MAŽONAS

L. IR L. NAGEVIČIAI

A.A. SOFIJAI DUNDURIENEI MIRUS, 
JOS SŪNUI, ŠV. KAZIMIERO LITHUA- 
NISTINĖS MOKYKLOS MOKYTOJUI

MAILORDER 
OPPORTUNITY:

Start profitable home busi
ness. Send $5.00 for informa- 
tion to: Mail order Assn. 1131 
Nonvood Road, Cleveland, 
Ohio 44103. (Sk.) (29-32)

JONUI DUNDURUI

SU ŠEIMA, REIŠKIAME NUOŠIRDŽIA 
UŽUOJAUTĄ.

CLEVELANDO ŠV. KAZIMIERO 
LITHUANISTINĖS MOKYKLOS 
MOKYTOJAI IR MOKINIAI

A.A.

PETRUI MINGELAI

MIRUS, JO BROLĮ VLADĄ MINGĖLĄ

SU ŽMONA LIDIJA, GIMINES IR

ARTIMUOSIUS SKAUSMO VALANDOSE

GILIAI UŽJAUČIAME

STASIO BUTKAUS ŠAULIŲ

KUOPOS PIRMININKAS

VINCAS TAMOŠIŪNAS,

KUOPOS VALDYBA IR

ŠAULIAI Adomo Galdiko galerijoje New Yorke, pranciškonų provinciolas Jurgis GaiUušis 
ir dail. Viktoras Vizgirda prie Antano Mončio skulptūros. V. Maželio nuotr.
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