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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LAIKAS LAIMĖTI
AMERIKOS SPAUDOJE IR VISUOMENĖJE 
REIŠKIAMAS VIS DIDESNIS NEPASITENKI
NIMAS BESITĘSIANČIU KARU. — KAI Iš DE
ŠINĖS PUSĖS REIKALAUJAMA JĮ GREIČIAU 
LAIMĖTI, KAIRIOJE REIKALAUJAMA AT
KAKLIAU SIEKT TAIKOS, UŽMERKIANT 
AKIS PRIEŠ VISUS FAKTUS. — VIENMINČIAI 

ATSITRAUKIA NUO VICEPREZIDENTO 
HUMPHREY.

—... ..  VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ---------

Amerikos spaudoje 
mažiau dėmesio negu 
kokio nors barzd oto ir 
nešvaraus "beatniko” 
demonstracijai buvo 
skirta vieno iš jos pa
čios darbuotojo pareiš
kimui. Weldon James, 
Louisville Courier- 
Journal "associate edi- 
tor", pasitraukė iš to 
laikraščio tam, kad vėl 
grįžus į marinų korpą, 
kurio jis yra atsargos 
pulkininkas. Savo skaity
tojams, jis taip paaiški
no: "The Courier-Jour- 
nal nėra pasidavėlis 
(appeaser), jis neragina 
JAV pasitraukti (iš 
Vietnamo), tačiau jis ne
pasisako taip kietai 
(with the sharpness), 
kaip kad reikalauja už
sitęsusi krizė.”

"Juo greičiau vis dau
giau laikraščių ir žmo
nių pasisakys už prezi
dento politiką, tuo trum
pesnis ir mažiau kom
plikuotas bus karas. Aš 
tikiu, kad JAV buvo tei
singos Vietnamo atžvil
giu 1954 m., jos buvo 
teisios tada, kada prezi
dentas Kennedy padidino 
mūsų įsikišimą ir kai 
prezidentas Johnsonas 
vėl taip pasielgė ir yra 
pasiryžęs, vis tiek,kiek 
kainuos, neleisti komu
nistams ten kariniai 
triumfuoti....”

"Šiuo metu jau ne 
laikas didelės tautos 
spaudai vaidinti Ham
letą ar ... Lippmanną, 
Mr. Lippmann’ o argu
mentacija apie padėtį 
pietryčių Azijoje yra to
kia pat, kokia buvo Ru
sijai veržiantis į Tur
kiją ir Graikiją 1947 m. 
Lygiai taip pat (abiem 
atvejais) klaidinga 
svarstant, ką turi ir ga
li JAV padaryti."

Savo laiku Courier- 
Journal rašęs "po vel
nių suHohenzollernais", 
panašiai buvę pasisaky
ta ir Hitlerio adresu, 
įstojus į 2-jį pasaulinį 
karą, dabar atėjęs lai
kas pasiųsti po velnių 
ir Ho.

Mažiau dramatiškai, 
bet labai įtikinančiai per 
aštuonias dienas pasisa
kė Chicago Tribūne, 
skelbiant savo redakci
jos narių pasikalbėjimus 
su bendradarbiu Chestly 
Manly, labai gerai susi
pažinusiu su situacija 
Vietname. Išvada, gauta 
iš gausių pasikalbėjimų 
su Vietnamo politikais 
ir ten kovojančiais ame
rikiečių kariais, prade
dant generolais ir bai
giant eiliniais t yra ly

giai taip pat paprasta 
kaip Weldon James. JAV 
turi laimėti ir tai tuo
jau ar pasitraukti, nes 
karo vilkinimas yra ne
pakenčiamas nei viet
namiečiams nei ameri
kiečiams.

Tai balsai iš dešinės, 
o ką gi sako kairioji pu
sė? Žinomas spaudos ir 
radijo komentatorius 
Howard K. Smith prisi
pažįsta f kad komunizmo 
banga, nesulaikyta Viet
name, gali privesti prie 
dvieju katastrofų. Viena 
galėtų būti komunistų 
įsigalėjimas Indonezi
joje, kita būtų ta, kad 
komunizmas, įsigalėjęs 
Vietname ir kaimyni
nėse valstybėse, apsuptų 
Indiją ir tas milžiniškas 
kraštas jaustų panašų 
spaudimą, kaip kad Čeko
slovakiją jautė Hitleriui 
atsiėmus Sudetų kraštą. 
Vienas britų rašytojas 
taip palyginęs amerikie
čių problemas kovoje su 
komunistine banga. Esą, 
sunku bangas sulaikyti 
žmogaus pastatytais py
limais, kurie neilgai iš
laiko spaudimą. Reika
linga smėlio sekluma, 
kuri sunaikinanti bangas, 
bet smėlio sekluma neį
manoma padaryti, ji tu
rinti pati susiformuoti. 
Howard Smith įžūri 
smėlio seklumos forma
vimąsi Vietname, kur 
auga nacionalizmas, ką 
įrodo paskutinės demon
stracijos. Nacionaliz
mas veda prie noro pa
tiems tvarkyti savo rei
kalus. Ir tai pastebima 
tiek pietiniame, tiek 
šiauriniame Vietname. 
Amerikiečiai ten gali 
pasidaryti nepageidauja
mi, tačiau tada jau bus 
smėlio sekluma, kuri 
sumažins ir sulaikys ko
munizmo plėtimosi ban
gas.

Visa nelaimė, kad 
šiaurinio Vietnamo val
dovai dar nesuprato, kad 
jie turi siekti tautinių, 
o ne komunistinių tik
slų. Stiprybės jie vis 
dar semia iš nuotaikų 
Amerikoje. Jie gausiai 
cituoja senatorius Ful- 
bright, Morse ir Rober
tą Kennedy. Nuo praeito 
savaitgalio jie gali pri
dėti dar liberalų Ameri- 
cans for Democratic Ac- 
tion organizacijos suva
žiavimo Washingtone 
priimtą rezoliucija, ku
ria smerkiamas karo plė
timas Vietname ir pasi
sakoma prieš analogiją 
su būkle Vakarų Euro
poje 1947 - 1949 metais

bei nuolaidomis Muen- 
chene.

įdomu, kad toji rezo
liucija buvo priimta, ne
paisant visų vieno tos 
organizacijos steigėjų, 
dabartinio vice-prezi- 
dento Hubert H. Humph- 
rey, įrodinėjimų, kad da
bartinė situacija iš tik
ro primena Hitlerio ag
resiją. "Saigonas - sakė 
Humphrey suvažiavime - 
yra šiąnakt taip pat ne
toli nuo šios baliaus sa
lės , kaip 1940 m. buvo 
Londonas. " Bet kairio
ji ADA dauguma neno
rėjo su tuo sutikti. Jie 
reikalavo taikos derybų, 
nors tai ir būtų lygu 
kapituliacijai.

"Teisė būti skirtingos 
nuomonės yra viena iš 
pagrindinių laisvių, ku
rias mes siekiame ap
ginti ir išplėsti"- ai
škino Humphrey savo 
vienminčiams - "tačiau 
kartu yra ir teisė ginti 
savo pažiūrą ir, su jū
sų leidimų, aš ją šią
nakt pasinaudosiu."

Humphrey gynė admi-

TAMSI ISTORIJA
Estas estą kaltino: 'Jis

Balandžio 21 dieną į pir
muosius Amerikos laikraš
čių puslapius iškilo jau pus
antrų metų Baltimorės teis
me vartoma byla dėl šmeiž
to. Pradžioje buvusi tik 
"rutininė byla tarp dviejų 
estų emigrantų”, ji staiga 
įgijo valstybinės ir net 
tarptautinės reikšmės, nes 
į ją įsikišo Amerikos žval
gybos įstaiga (ČIA). Dė
mesys ir susirūpinimas pa
krypo nebe į tai, katras es
tas laimės bylą, o į tai, kai-p 
išsipainios toji tarptauti
nės reikšmės įstaiga (anot 
vienos knygos, "neregimo
ji Amerikos valdžia”).

Ieškovas šioj byloj yra 
estas Erik Heine, 46 m. 
amžiaus, dabar gyvena Rex- 
dale, Ontario (Toronto 
priemiesty). Kanadon at
vykęs 1957 metais, iš So
vietų Sąjungos į Vakarus 
patekęs apie 1956 metus. 
Atvykęs Kanadon, veikliai 
įsijungė į estų nepriklauso- 
mybininkų antikomuni s t ų 
veiklą, važinėjo su atitin
kamomis paskaitomis ir 
prakalbomis po Ameriką 
(buvo New Yorke, Los An
geles ir kitur). Kanadoj ir 
Amerikoj yra jo buvusių 
mokyklos draugų, kurie at
simena jį buvus narsuolį. 
Atsimena, kaip jisai bolše
vikų laikais iškėlęs estų vė
liavą rotušės bokšte/ kaip 
buvę suimti jo tėvai, kaip 
jis, tėvus gelbėdamas, pats 
pasidavęs, vėliau ištrūkęs... 
Kas vėliau su juo dėjos, su
prantama, čia kiti dabar iš
girsta tik iš jo paties pasa
kojimų: iki 1950 metų slap
stęsis, vėliau suimtas, pa
vykę jam patekti į repatri- 
juotinų vokiečių kategoriją 
ir taip išsilaisvinti. Estai, 
kritiškai vertinę jo pasako
jimus, esą susidarę įspūdį, 
kad nėra nieko įtartina, o 
dalis tų pasakojimų tikrai 
atitinkanti ir čia žinomas

New Jersey LB šokėjų grupė Baltija, vadovaujama inž. V. 
Melinio, gražiai pasirodžiusi jaunųjų talentų vakare.

V. Maželio nuotraukastracijos liniją labai iš
kalbingai, tačiau priim
toji rezoliucija atrodo, 
kad, bent vadai, yra 
opozicijoje.

Toji opozicija tačiau 
gali tik paskatinti admi
nistraciją greičiau siek
ti Vietnamo bylos lik
vidacijos, o dabartinėse 
sąlygose tai gali būti tik 
laimėjimas. Kitos išei
ties jau nebeliko.

komunistų agentas’...
aplinkybes. Heinės dalyva
vimas estų išeivių veikime 
nekėlė abejojimų jo nuošir
dumu.

Tačiau 1963 ir 1964 me
tais ėmė sklisti gandas, kad 
Heine — komunistų (KGB) 
agentas ... Tas gandas dau
giausia buvęs skleidžiamas 
estų laisvės kovotojų (bu
vusių karių bei rezistenci
jos dalyvių) organizacijoj. 
Jį skleisti įsakmiai raginęs 
tos organizacijos pirminin
kas, inžinierius Juri Raus, 
dirbąs viešųjų kelių biure, 
Washingtone. Jis išsitarda
vęs, kad kovotojų organiza
cijos ir estų bendruomenės 
labui esą svarbu Heinės pa
sisaugoti, todėl visi turį 
būti įspėti, kad Heinė — 
komunistų agentas ...

Juri Raus dešimt metų 
jaunesnis už Heinę. Jam 36 
metai. Taigi, rusams Esti
ją užplūstant jis galėjo būt 
tik 10 metų, pasitraukiant 
į Vakarus — 14, o atvyks
tant į Ameriką (1949) — 
19 metų. Nepaisant to, čia 
jis tapo estų laisvės kovo
tojų legiono vadu (Ameri
kiečiai laikraštininkai jo 
vadovaujamą organizaciją 
vadina "Legion of Estonian 
Liberation”). Tik kai jis 
ėmė narius ragint, kad 
skleistų tą gandą apie vi
siems jau gana gerai žino
mą Heinę, ne visi paklausė. 
Keli padaliniai net nutrau
kė ryšius su centru, ligi tas 
klausimas bus išaiškintas. 
O savo tarpe išsiaiškinti ne
pavyko. Taip byla atsidūrė 
teisme: Heine iškėlė Balti
morės mieste $11,000 ieš
kinį J. Rausui už šmeiži
mą ...

Rauso advokatai neginči
jo, kad Rausas gandą sklei
dė, bet teisinosi, esą, jisai 
turįs įrodymų iš atsakingos 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių įstaigos. Jo, kaip "iš
laisvinimo legiono vado”, 

esanti pareiga įspėti savuo
sius nuo komunistų agentų.

Teismui atrodė, kad to
kio pasiteisinimo permaža; 
jei turi įrodymų, tai paro
dyk juos teismui. Po tryli
kos mėnesių tampymosi su 
ta byla, Rauso advokatai 
staiga pakeitė poziciją. Pa
siūlė bylą nutraukti dėl to, 
kad Rausas esąs ČIA agen
tas, taigi valdžios pareigū
nas, todėl jam neturinti bū
ti keliama byla už tai, ką 
jis padaręs eidamas valdi
nes pareigas. (Tokia privi
legija kartais teismuose 
pripažįstama ne tik aukš
tiesiems, bet ir žemesnie
siems valdžios pareigū
nams).

Kviečia rusus j Šiaulius ir Alytų
Balandžio 13 dieną Vil

niuje paskelbtame "or
ganizuoto darbininkų tel
kimo ir perkeldinimo 
valdybos" skelbime 
kviečiami darbininkai 
registruotis persikel
dinti ne į Bratską, ne į 
Kazakstaną ir ne į ge
ležinkelių statybas Ru
sijos šiaurėje, o tik į 
Šiaulius, Naująją Akme
nę ir Alytų.

Tačiau šį kartą skel
bimas pasirodė tik vie
name tos dienos laikraš
tyje — rusiškoje "So- 
vietskaja Litva". Tą lai
kraštį daugiausia skaito 
rusai, tad jie pirmieji 
bus gavę žinią apie ga
limybę gauti darbo tų 
mažesniųjų Lietuvos 
miestų įmonėse. Ligi 
šiol tuose trijuose mies
tuose rusų nuošimtis žy
miai mažesnis, negu, pa
vyzdžiui, Klaipėdoj, Vil
niuj ar net Kaune.

NE VISA STATISTIKA 
ŠVIEČIA

Būtų stambi klaida iš 
kur nors paminėto elek
tra aprūpintų kolchozų 
ar sovchozų skaičiaus 
spręsti, kokia Lietuvos 
kaimo dalis jau turi 
elektrą.

Juostininkuose, Ragu
vėlės apylinkėj (Anykš
čių rajone) yra žemės 
ūkio mokyklos mokoma
sis ūkis. Statistikoj jis 
jau įskaitytas kaip ūkis, 
kuriame "jaukelinti me-

Siūlymui paremti, advo
katai pateikė ČIA direkto
riaus pavaduotojo raštą, 
kuriame tikrai liudijama, 
kad J. Rausas yra protar
piais buvęs ČIA tarnauto
jas (šalia kelių inžinieriaus 
pareigų), kad įstaiga jam 
kartais pavedanti atlikti 
specialių uždavinių, kad 
įstaiga jį aprūpinusi infor
macija apie Heinę ir pave
dusi jam tą informaciją pa
skleisti tarp jo "legijono” 
narių ... Ar ta informacija 
tikrai buvo ta pati, kurią 
Rausas skleidė (kad Heine 
KGB agentas), ir, jeigu tai 
buvo ta pati, tai kuo ji pa
remta, ČIA rašte, žinoma,

(Nukelta į 2 psl.)

tai šviečia elektros lem
putės”.

Bet balandžio 13 d. 
Komjaunimo Tiesoj yra 
paskelbtas to ūkio dar
bininkų laiškas, kuriame 
tie rašo: "Mes ne kar
tą kreipėmės į Anykščių 
rajono vykdomojo komi
teto plano komisijos pir
mininką, bet iš jo kabi
neto išeidavom lyg mu
sę kandę. Gerbiamoji re
dakcija, padėkite mums 
išsivaduoti nuo žibalinių 
lempų".

Redakcija nusiuntė 
specialų korespondentą 
į tą "jau kelinti metai 
elektrifikuotą" ūkį, ir jis 
atrado, kad tenykš
čiai gyventojai teoriškai 
tai turėtų turėti elektrą 
(ūkio karvės turi), bet 
praktikoj jų aprūpinimas 
elektra esąs patekęs į 
"užburtą ratą": vieni 
viršininkai siuntinėja 
žmones pas kitus, o kiti 
atgal. Korespondentas tą 
"užburtą ratą" atvaizda
vo pašaipingai, bet vis
kas, ką jis galėjo pridėt, 
yra tik migloto autorite
tingumo pažadas - ko
respondento nuomonė, 
kad "ratas" būsiąs kaip 
nors sustabdytas ir "tro
bose įsižiebs elektros 
lemputės".

Statistikoj jau seniai 
žiba. Tikrovėj - vis dar 
žiba tik optimistiškoj ko
respondento nuomonėj.

(ELTA)
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MEDICINA IR ŽMOGUS

Kievienas žmogus tu
ri savo normalų svorį, 
kurį prižiūrėdamas jis 
būna pajėgiausias darbui 
ir atspariausias li
goms. Svoris priklauso 
nuo įgimtos kūno struk
tūros ir suvartoto mais
to kiekio. Mūsų kūno 
struktūrą nustatyti nega
lime, bet maisto kiekio

vi- 
aiš- 
ap-
ta-

(Atkelta iš 1 psl.)

nepasakyta. ČIA turi teisę 
nesakyt, iš kur žinias ėmė 
ir kuo įrodomas žinių tik
rumas. Ji turi teisę iš viso 
dėl savo veiksmų nesiaiš- 
kint. Tuo raštu ČIA priden
gė ir Rausą nuo atsakomy
bės už skleidimą tvirtini
mo, kad Heine — čekistų 
atsiųstas agentas.

Heinės advokatai pareiš
kė, jog nešvaru po metų su 
viršum vienokio teisinimo- 
si, staiga pakeisti poziciją 
ir slėptis už ypatingų privi
legijų skydo, kur nei teisin
tis nereikia. Teisėjas Rau
so gynėjams pareiškė: ”Jūs 
neįtikinsit teismo, kad šia
me krašte yra kas nors, kas 
neturi vienodų teisių".

Teisėjas Heinei, nors ir 
svetimšaliui, užtikrino 
sišką ir nešališką bylos 
kinimąsi, kiek tik leis 
linkybės. Aplinkybės, 
čiau, bus kiek varžančios, 
nes teisėjas Rauso advoka
tams patarė be kompeten
tingo ČIA pareigūno leidi
mo neatskleidinėti jokių 
nauių duomenų apie Rauso 
bendradarbiavimą su ČIA.

Teisme kilo klausimas, 
ar tik nebus ČIA peržengu
si savo veikimo kompeten
cijos. Mat, tai įstaigai įsta
tymo uždrausta kištis į vi
daus saugumo reikalus. Sa
vo rašte, tačiau, ČIA dėsto, 
kad per Rausą rinko žinias 
apie estų išeivių veikimą, 
kaip kituose kraštuose, taip 
ir Jungtinėse Valstybėse. 
Ir gandas apie Heinę buvo 
platinamas Jungtinėse Val
stybėse.

Kvota šioj byloj bus tę
siama balandžio 28 d.

Estų visuomenėj apie by
lą daug kalbų. New Yorko 
"senosios gvardijos” estų 
laikraštis laikos santūriai, 
ypač vengia žodžio apie 
ČIA. "Jauniklių" laikraštis
— priešingai, visom jėgom 
stoja už Heinę. Kanadoj, 
sako, retas kas iš estų tiki 
apie Heinę skleistais gan
dais. Bet šiuo metu klausi
mas dėl Heinės atidedamas 
į šalį, kadangi užplūdo eilė 
kitų stulbinančių klausimų:

Iš kur ČIA išmoko tokių 
kovos prieš KGB agentus 
būdų — paleisti gandą: sau
gokis, visi žino, kad tu 
agentas!...

Kam iš tikrųjų galėjo bū
ti naudingas pavedimas 
kompromituoti asmenį, vei
kliai dalyvaujantį antibol- 
ševikinėj propagandoj ?

Kaip ČIA galėjo sau leist 
pasirašyt tokį prisipažini
mą, — kad ji šitaip 
veikia tarp politinių emi
grantų ! Bolševikams šis do
kumentas — balzamas!

Kokioj šviesoj atsidūrė 
bendradarbis, kurį įstaiga
— tokio prisipažinimo kai
na ! — bando išgelbėt iš 
keblios bylos? (Dabar gi 
aišku, kad Rausas Heinę 
agentu vadino ne sužinojęs, 
jog jis agentas, o arba pra
simanęs, arba tik lieptas 
taip sakyt. Tapo anonimi
nės valios įrankis prieš tau
tietį, kurio kaltės įrodyt nei 
dabar neapsiima).

žodžiu, tamsi istorija. Ir 
klausimas — ar tai tik vie
na tokia? (vr)

1966 m. balandžio 29 d.

Dr. D. DEGESYS

Tamsi istorija

DIRVA

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos New Yorko klubo val
dyba. Stovi iš kairės: B. Kidolienė, M. Virbickienė, J. Lauce
vičienė, dr. M. Kregždienė, S. Skobeikienė, P. Ivašauskienė.

V. Maželio nuotrauka

suvartojimas priklauso 
nuo mūsų. Šiaurinėje 
Amerikoje maisto pro
blemos nėra, bet čia yra 
kita problema, būtent nu
tukimas su visomis jo 
pasekmėmis. Kodėl gi 
vieni valgo normaliai, 
o kiti per daug?

Psichologai mano, kad 
tam yra keletą priežas
čių. Pirma priežastis 
yra ta, kad kai kurių 
šeimų vaikai iš mažens 
yra verčiami valgyti 
daugiau negu jiems rei
kalinga. Toks vaikas 
pripranta daug valgyti 
ir užaugęs tęsia tą blo
gą įprotį. Antra prie
žastis yra psichologinė. 
Šios priežasties atveju 
vaikas arba suaugęs val
go iš nuobodumo, nusi
vylimo, piktumo arba 
vienatvės. Trečia prie
žastis — tai paveldėji
mas. Vaikai kilę iš rie
bių tėvų turi padėti daug 
pastangų, kad išlaikytų 
normalų svorį.

Daug kas galvoja, kad 
kūno svoris priklauso 
nuo kūno liaukų. Dalinai 
tas yra tiesa, bet tokių 
atsitikimų yra nedaug. 
Vienu atveju buvo ste
bėta 275 riebūs žmonės 
ir buvo rasta tik 3% 
liaukų sutrikimų. Rie
būs žmonės turi daugiau 
problemų su kraujo 
spaudimu, širdimi, tul
žies ir kepenų takų su
sirgimais bei artritais. 
Statistiškai yra nustaty
ta, kad pakėlus svorį 
25% virš normalaus svo
rio mirtingumas padidė
ja 30%, gi pakėlus svorį 
35% mirtingumas padi
dėja 60%. Perdidelis 
svoris diabeto ligos at
veju yra ypatingai pavo
jingas. Mat diabetikų, 
kurių svoris yra 25% 
didesnis negu jų norma
lus svoris, mirtingumas 
yra dešimt kartų dides
nis, negu tų diabetikų, 
kurie sveria truputį ma
žiau už normalų svorį.
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Savaime aišku, kad žmo
gus, sveriantis 50 svarų 
daugiau negu kad nor
maliai turėtų sverti, ap
sunkina širdį, nes šir
dis turi daugiau dirbti. 
Be to, riebalai įsiskver
bia į širdies raumenį ir 
tuo mažina širdies rau
mens mitybą bei silp
nina raumens skaidulas. 
Širdies raumuo pasida
ro -minkštas ir nestip
rus. Be šių širdį sun
kinančių priežasčių dar 
prisideda viena priežas
tis, būtent aukštas krau
jo spaudimas. Riebių 
žmonių tarpe mes ran
dame dvigubai daugiau 
su aukštu kraujo spaudi
mu negu normaliai sve
riančių žmonių tarpe.
Labai dažnai kraujo 
spaudimas krenta iki 
normalaus, nevartojant 
jokių vaistų, tik suma
žinus paciento svorį. Ky
la klausimas, kaip leng
viausia sumažinti per di
delį svorį?

Visų pirma, reikia su
rasti nutukimo priežas
tį ir išsiaiškinti, kodėl 
žmogus per daug valgo? 
Asmuo, turįs kokią nors 
problemą, turi ją išsi
aiškinti su savo šeimos 
gydytoju arba psicholo
gu, nes tik nustačius 
priežastį ir išsprendus 
problemą, galima galvo
ti apie svorio mažinimą. 
Svorį mažinti reikia pa
laipsniui. Numesti dau
giau negu 2 svarų per 
savaitę nėra sveika. Daug 
kas galvoja, kad laikantis 
specialios dietos, leng
vai galima atsikratyti 
nereikalingo svorio. La
bai dažnai dietos, paim
tos iš populiarių laikraš
čių bei magazinų, nėra 
gerai išbalansuotos ir 
pavojingos sveikatai. 
Kas iš to, kad laikantis 
dietos svoris sumažės, 
o vėliau vėl užaugs pra
dėjus valgyti įprastą per 
didelį maisto kiekį. Lo
giškai galvojanti žmogus

sutiks, sumažinti
svorį galima tik maži
nant maisto kiekį. Nei 
specialūs vaistai, nei 
dietos nepadės, jei žmo
gus nedės pastangų ma
žiau valgyti. Geriausias 
būdas sumažinti svorį - 
tai valgyti reguliariai, 
gerai išbalansuotą ir 
įprastą dietą, tik valgio 
kiekis turi būti mažes
nis. Daugiau judantis su
vartoja daugiau energi
jos, ir žinoma, greičiau 
numeta svorį negu dir
bantieji sėdimą darbą. 
Todėl nereikia užmiršti 
kūno mankštos.

Na, o kas atsitiktų, jei 
žmogus pradėtų badau
ti ir numestų svorį že
miau negu jis normaliai 
turėtų sverti? Numetus 
10 % žemiau normalaus 
svorio, žmogus jausis 
silpnesnis, bet jis galės 
dirbti normalų darbą ir 
jo sveikata greit atsis- 
tatys padidinus jo mais
to kiekį. Nukritus svo
riui 20% žmogus jausis 
silpnai, bet galės dirb
ti lengvą darbą, tik jo 
atsparumas ligoms bus 
smarkiai sumažėjęs.

svorio 
negalės 
silpnas, 
iki 60%

Nustojus 30% 
žmogus dirbti 
ir jausis labai 
Nustojus 50% 
žmogus gyventi negalės 
ir žinoma mirs.

Koks gi turėtų būti 
normalus svoris? Gydy
tojai bei įvairūs svei
katos klubai naudojasi 
specialiom nustatytom 
normom, kurios yra su
darytos iš statistinių da
vinių, studijuojant įvairių 
žmonių kraujo spaudimą, 
jų kūno konstrukciją, bei 
svorį. Moterų normalus 
svoris yra mažesnis ne
gu vyro.

Baigdamas šią temą 
noriu priminti, kad šiuo

Steigiamas foto archyvas
Fotografų ir visuome

nės žiniai pranešama, 
kad Chicago j e Tėvų Jė
zuitų namuose, kur yra 
prisiglaudęs Pasaulio 
Lietuvių Archyvas, prof.
J. Žilevičiaus Muzikolo
gijos Archyvas, kun. I. 
Boreišio biblioteka, yra 
steigiamas ir Lietuvių 
Foto Archyvas, kuris 
rinks istorinės reikš
mės foto negatyvus apie 
lietuviškąją veiklą. Mū
sų foto mėgėjai įvai
riuose pasaulio kraštuo
se nuolatos fotografuoja 
lietuviškos veiklos įvy
kius, aprūpindami spau
dą tų įvykių vaizdais. 
Pasenusius ir niekam 
"nereikalingus" negaty
vus dažnas užmeta, pa
miršta, arba net visai 
išmeta laukan. Norima 
šią brangią istorinę me
džiaga surinkti į ar
chyvą, kur ji būtų lai
koma ateičiai kaip is
torinis mūsų lietuviš
kosios veiklos vaizdų 
turtas.

Lietuvių Foto Archy
vą sutiko globoti Tėvai 
Jėzuitai Chicagoje. Jau 
yra nupirktos spintos ir 
spausdinami specialūs 
archyvo vokai, kuriuose 
bus sudedami ir kata
loguojami gauti negaty
vai ir jų metrika. Ar
chyvo reikalais rūpinasi 
kun. Algimantas Kezys,
S.J., kuris jau tarėsi su 
lietuviais fotografais 
Philadelphijoje, Balti- 
morėje, New Yorke ir 
Chicagoje. Visur foto
grafai archyvo minčiai 
pritarė, pažadėdami su 
juo bendradarbiauti. Tad 
šiuo pranešama, kad 

metu, kai Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse 
daugelis žmonių rūpina
si, koks yra lengviau
sias būdas numesti per- 
didelį svorį, kitame pa
saulio krašte, Indijoje., 
milijonai žmonių badau
ja. Daugiau kaip trečda
lis Indijos gyventojų val
go ne tik blogos kokybės 
maistą, bet valgo ma
žiau negu normaliai 
žmogus turėtų valgyti. 
Nedaug geresnėje būklė
je yra ir Pietų Ameri
kos žemyno neturtingų 
žmonių masės. Taigi, 
prieš paimdami nerei
kalingą kąsnį, pagalvoki
me apie juos.

Lietuvių Foto Archyvas 
jau pradėjo veikti, ir vi
si, kas turi vertingų ne
gatyvų apie lietuvišką 
veiklą, kviečiami atsi
liepti šiuo adresu: LIE
TUVIU FOTO ARCHY
VAS, 2345 West 56th 
Street, Chicago, Illinois 
60636. Siunčiant archy
vui negatyvus, reikia 
pridėti visą juos liečian
čią metriką: įvykio pa
vadinimą, vietovę, datą, 
fotografo pavardę, vardą 
ir adresą, laikraščių iš
karpas, asmenų pavar
des ir šiaip pastabas. 
Juo metrika pilnesnė, 
tuo negatyvų reikšmė 
bus didesnė. Jei kas ne
gatyvus norėtų pas save 
laikyti, teatsiunčia vien 
tik žinias, kad archyve 
būtų žinoma, kur kas yra 
kad kilus reikalui bū
tų galima ten kreiptis.

Naujasis archyvas 
kviečia lietuviškąją vi
suomenė jį paremti. Su 
archyvo steigimu ir jo 
išlaikymu yra susiju
sios išlaidos, kurias iki 
šiol padengę Tėvai Jė
zuitai. Aukas siųti tuo 
pačiu adresu: LIETU
VIŲ ARCHYVAS, 2345 
West 56th Street, Chi
cago, Illinois 60636.

"Lietuviai Televizijoj"
— lietuviška programa, 
globojama J E R R Y 
K A Y E , rodoma 26-tu 
kanalu penktadieniais 8
— 8:30 v. v.

Valandėlės būstinė — 
7211 S. Francisco, visais 
reikalais kreipkitės tele
fonu 471-2481.
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LIETUVAIČIŲ GROŽIS,

Oktetas iš New Yorko 
pavergė Bostono lietuvių 
širdis savo ir maloniom ka
riškom dainom ir pačiomis 
naujausiomis lietuvių ir ki
tataučių dainų kompozicijo
mis.

Muzikas Mrozinskas turi 
didelį talentą ir patyrimą 
ne tik parinkti oktetui dai
nas, bet ir puikiai jas ap
dirbti, prisitaikant prie 
publikos skonio. Okteto dai
nininkai visi puikiai moka 
savo partijas, drąsiai ir 
laisvai jaučiasi scenoje. 
Subtiliai, žaismingai ir pil
nai' išpildo pačius giliausius 
dainos nuansus.

Oktetas daug kartų buvo 
šaukiamas publikos į sceną 
ir bisui ,kartodavo ištraukas 
iš naujai okteto pasirodan
čios plokštelės.

J. V. Sūdavas

KUKLUMAS IR
"Apdovanotos grožiu, 

nuoširdumu, kuklumu ir 
žavumu šios senovinės 
tautos merginos sužavė
jo turtingiausias Ame
rikos šeimas"... taip 
pradeda savo straipsnį 
David Camelon, 1948 m. 
rašydamas apie/zThose 
lovely Lithuanians". 
Dviejų magazino pusla
pių straipsnis neužsiima 
vien tik lietuvaičių gro
žiu. Tame straipsnyje 
randame puikių minčių 
apie lietuvių tautos kil
mę, jos gražią, net fi
losofo Kanto pagirtą(kal- 
bą, apie liaudies dainas, 
ir bendrai, apie meną, 
kultūrą, istoriją ir 1.1.

J. J. Bačiūnas prisiun
tė iš savo archyvo tuos 
magazino puslapius. Tai 
savo laiku virš milijono 
tiražo pasiekęs Ameri- 
can Weekly.

Straipsnio autorius 
David Camelon puikiai 
susipažino ne tik su Ie
vute Paulekiute, Paulina 
Kučionyte ir Virginija 
Nickiute bei jų šeimų gy
venimu, bet atkreipė tin
kamą dėmesį į jų tėvų 
kilmės kraštą, išstudija
vo visus pagrindus, ku
riuose glūdi ne tik lie
tuvaičių grožis, kuk
lumas ir nuoširdumas, 
bet ir jųjų tautos kultū
riniai pagrindai.

Be abejo, jis negalėjo 
išvengti nepažymėjęs, 
kad tų merginų gyveni
mas emigrantų šeimoje 
neturi tos aplinkos, ku
rioje sklido lietuvių liau
dies dainų garsai. Tai 
nebuvo gėlėmis išmar
gintos paupės pievos,ja
vų varpomis linguojan
tys Lietuvos laukai. Bet 
paveldėjimas tos aplin
kos liko neišdildomas, 
kol jųjų tėvai palaikė 
lietuvišką dvasią, pagar
bą savo kilmės kraštui.

Ir taip David Came
lon prieina išvados, kad 
ne kokioje grožio mokyk
loje Ievutė Paulekiutė 
įsigijo savo grakštumą 
ir asmenybę, 16 metų 
amžiaus išrinkta "Miss 
Lithuania" Chicagoje 
įvykusios parodos metu. 
Tai buvo jos natūrali, 
lietuviška prigimtis ir 
tautinis paveldėjimas, 
suteikęs tas savybes, ku
rias Winthrop Rockefe- 
leris vadino išplaukian
čiomis iš širdies, pa
liekant visas kitas savo 
išore besididžiuojančias 
gražuoles šešėlyje.

Ir tain Paulekiutė, 
Nickiūtė, Kučionytė, su
daro tik tris Lietuvą pri
minusias gražuolės iš 
ilgo sąrašo, kurį tada 
David Camelon norėjo 
tęsti Polinos Stoškiū- 
tės, Metropolitam ope-

NUOŠIRDUMAS
ros žvaigždės, Marijos 
Aldon, kino žvaigždės ir
eilės kitų pasižymėjusių 
lietuvaičių pavardėmis.

Nusiskundžiant, kad 
sunkiai išsikovota ne
priklausomybė po I Pas. 
karo vėl buvo prarasta 
prieš legijonus sovieti
nių įsibrovėlių, tačiau 
lietuvaičių grožis, kuk
lumas ir nuoširdumas 
laimi naujus frontus šio
je šalyje.

Reikėjo, kad praeitų 
16 metų, kol vėl susida
rys sąlygos iškelti ne 
tik mūsų lietuvaičių gro
žį, bet ir jų kilmės kraš
to vertę ir laimėjimus 
pasaulio tautų sambūry
je. Jaunimo Kongreso 
vadovams paskelbus lie
tuvaitės grožio karalai
tės rinkimus, ne vienas 
pastebėjo skeptiškų 
bruožų daugelio veiduo
se, lyg nusivylimą tokiu 
sumanymu. Bet pavar
čius tuos Bačiūno atsiųs
tus pageltusius ameriko
nų žurnalo lapus ir juos 
paskaičius, prisiminus 
dar Reisgytės iškrėstus 
pokštus su Paleckiu Aus
tralijoj, pagalvoji, kad 
gi tos merginos ir tie 
gražuolių rinkimai gali 
vėl sužadinti naujų Ca- 
melonų jausmus, paska
tinant juos giliau ir pras
mingiau pažvelgti į šak
nis, iš kurių auga ne tik 
jaunimo kongresai, bet 
visa karta svetur užau
gusių mėlynakių ir švie
siaplaukių, bylojančių ne 
tik apie linų laukus, bet 
ir apie tautą, apie kurią

Jievutė Paulekiutė, išrinkta Miss Lithuania, vėliau buvo ir tuo pagerbti savo moti-
ištekėjusi už milijonieriaus Winthrop Rockefeller. nas.

• Nauja A. L. T. Sąjun
gos Bostono skyriaus val- 
uyoa. Balandžio mėn. 15 d._ 
susirinkime išrinkta sky
riaus valdyba pasiskirstė 
pareigomis sekančiai: Bro
mus Utenis — pirmininkas, 
Jonas Vizbaras — vicepir
mininkas .ir spaudos, infor
macijos reikalams, Gedimi
nas P. Ambraziejus — se
kretorius, Juozas Vaičjur- 
gis — finansų sekretorius, 
Aleksas Griauzdė — iždi
ninkas, Antanas Vilėniškis 
— namų administratorius.

Naujoji valdyba pirmaja
me pdsėdy nustatė skyriaus 
metines veiklos gaires. Nu
tarta suruošti gegužinę —• 
Jonines birželio mėnesį, me
no parodą rugsėjo mėn., 
Dirvos 50-ties metų jubilie- 

ir tas pats Camelon ra
šo, jog tai beveik už
miršta rasė...

Taigi, ne vien tik "žo
dis iš tribūnos"skleidžia 
Lietuvos garsą. Jis kyla 
iš visų idėjų, kur tik yra 
nuoširdaus noro parody
ti, kad esame ne tik nus
kurusi emigrantų grupė, 
bet dėmesio vertos tau
tos atstovai. Tad, ką be
darytų, ką be sugalvotų 
entuziastingi Jaunimo 
Kongreso vadovai, rem
kime jų pastangas, rem
kime jų darbą ir remki
me jų iniciatyvą, kuri 
kalba mūsų visų lietuviš
kosios širdies taktu.

(j.č.)

BOSTONO TAUTININKAI PASIRYŽĘ
SUSTIPRINTI PARAMA DIRVAI

jų pagerbti, parengimą —• 
banketą spalio mėn., tradi
cinį Naujųjų metų sutiki
mą gruodžio 31 d. ir stip
rinti Sąjungos organą Dir
vą, o skyrių naujais nariais.

• Jaunimo mėty komite
tas sklandžiai veikia. Ren
kamos aukos ir parašai 
Jungtinių Tautų peticijai.

Paskutinių dienų stam
besnės aukos: L. V. S. "Ra
movė" Bostono skyrius — 
$60.00, A. L. T. S. Bostono 
skyrius — $30.00, Trans- 
Atlantic Trading Co. — 
$15.00, Br. Bajerčius —■ 
$20.00, inž. J. Mikalauskas 
— $25.00.

Po dešimt ($10.00) St. 
Augonis, A. Bričkus, Ed. 
Cibas, J. D. O. Eitienė, E. 
Griauzdė, L. J. Kizelevičius,
J. Sonda, Br. Strikaitis, J. 
ir E. Valiukoniai.

Po penkis ($5.00) P. Au- 
siejus, J. Beišys, P. Čet- 
kauskas, A. Griauzdė, A. 
Gustaitis, Br. Paliulis, St. 
Santvaras, J. Vizbaras.

Po du ($2.00) J. Jašins
kas, D. Valeska. Kiti vėlias- 
ni aukotojai bus skelbiami 
vėliau, šiomis dienomis stu
dentų organizacijų nariai 
lankys bostoniškų lietuvių 
šeimų butus, rinkdami au
kas Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresui ir parašus 
Jungtinių Tautų peticijai. 
Maloniai prašome aukų ir 
parašų rinkėjams parodyti 
lietuvišką nuoširdumą ir 
duosnumą. Ištieskime pa
galbos ranką Lietuvos lais
vinimo reikaluose!

• Rinksime Bostono lie
tuviu gražuolę. Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongre
sui remti komitetas Bosto
ne sudarė komisiją, gražuo
lei išrinkti. Į ją įeina: ra
šytojas St. Santvaras, dai
lininkas V. Vizgirda, akto
rė A. Gustaitienė, Regina 
Levickytė, adv. J. Grigalius 
ir J. Vizbaras.

Bostone išrinkta gražiau
sia lietuvaitė varžybų keliu 
turės teisę siekti Miss Li
thuania titulo J. Kongreso 
metu Chicagoje.

• Motinos Dienos minėji
mas. L. M. K. Federacijos 
Bostono skyrius gegužės 1 
d., 3 vai. p. pietų Lietuvių 
piliečių Draugijos Klubo III 
aukšto salėje ruošia iškil
mingą Motinos Dienos mi
nėjimą.

Programoje: J. Špokevi
čiaus kalba, tema: "Moti
na". Meninėje dalyje mo
kyklos vaikų montažas apie 
Motiną, paruoštas G. Kal- 
vaitienės.-

Bus pagerbtos jauniau
sia ir seniausios motinos. 
Be to, paskiausia atvyku
sios motinos iš okupuotos 
Lietuvos.

M. Klubo valdyba malo
niai kviečia visus lietuvius 
atsilankyti į šį parengimą

• New Yorko Vyry Okter 
tas Bostone. Balandžio 17 
d. Lietuvių klubo salėje mu
ziko A. Mrozinsko vedamas 
New Yorko Vyrų Oktetas 
dalyvavo šv. Petro parapi
jos choro koncerte, kuriam 
vadovauja komp. Jeronimas 
Kačinskas.

Parapijos mišrus choras, 
diriguojamas Jaronimo Ka
činsko išpildė lietuvių kom
pozitorių, kaip J. Naujalio, 
St. Šimkaus, č. Sasnausko,
K. V. Banaičio kūrinius. 
Kaip pasirodė paskutinia
me koncerte, komp. J. Ka
činsko mišrus choras, be 
bažnytinių giesmių progra
mos, išpildomų kiekvieną 
sekmadienį šv. Petro lietu
vių bažnyčioje, turi gražų 
lietuviškų dainų repertua
rą, kurį kiekvienas turi ma
lonumą paklausyti.

SUTEIK
JAM

GALIMYBĘ
GYVENTI!

Balsuokite UŽ County Welfare 
Levy

Kainuoja taip mažai, padedant tiek daug
PRIMARY ELECTION TUESDAY, MAY 3, 1966

County Action Committee • Fred M. Hauserman, Chairman

BALSUOKITE UŽ PATIRTĮ IR 
SĄŽININGUMĄ!

Išrinkite... GĖRALO J.

CELEBREZZE
JUDGE

COMMON PLEAS COURT
DEMOCRATIC PRIMARY—MAY 3. 1966

X GERALD J. CELEBREZZE
Ch. Robt. O'Malley, 24610 Spragile, Cleveland, Ohio 44138

PANAIKINKITE IMIGRACIJOS KVOTŲ SISTEMA PRAK
TIŠKAI! TIKRAJAI IMIGRACIJOS REFORMAI SLAVIŠ
KASIS 20 DISTRIKTAS PRIVALO IŠRINKTI KOSMOPO

LITINĮ KANDIDATĄ!

IŠRINKITE Į KONGRESĄ DEMOKRATĄ 

WM. J. KENNICK
(BUV. TARYBOS NARYS IR EKONOMIKOS PROFESORIUS) 

Congressional Quarterly (1965 m. bal.,8 d.) rašo: ”Feighan 
priešinosi Kennedy-Johnsono administraciniam įstatymui 
(HR 7700 — S — 1932), kuris panaikino tautybių kvotų sis
temą”... ir pakeitė savu įstatymu. 1965 m. Feighano įnešti 

pakeitimai į Johnsono įstatymą panaikino imigracijos 
reformą.

Kennick Committee, Henry Strekal, Sec. 2065 Lake Shore Blvd.

LIUSTIKAITĖS. POVILA- 
VIčIAUS KONCERTAS
Gegužės 8 d-, sekmadie

nį, 4 vai. p pietų Lietuvių 
Piliečių Draugijos didžiojoj 
auditorijoj So. Bostne ren
giamas dainų, arijų ir due
tų kneertas. Koncerto pro
gramą atliks solistai: Jani
na Liustikaitė ir Benedik
tas Povilavičius. Akompa
nuoja muzikas Jeronimas 
Kačinskas.

Solistas Povilavičius ir 
muzikas Kačinskas. Bostono 
lietuviams gerai pažįstami. 
Viešnia Janina Liustikaitė 
jau yra koncertavusi prieš 
eilę metų Bostone. Ji taip 
pat yra koncertavusi dau
gelyje Europos, Kanados ir 
Amerikos miestų. Dainavo 
ir operose, net ir Chicagos 
lietuvių "Fausto" pastaty
me Margaritos rolėje.

Koncertas rengiamas Pu L 
nam seselių statomos jauni
mo stovyklos įrengimo nau
dai.

Po koncerto bufetas, vai
šės, šokiai.
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PLANINGAS TAUPYMAS
'tnokaaefius diiHd&ndM

I ■ PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

PimvlieBi, antradimį ir penktadieni 
mo 9 enl. ryte iki 4 vaL po pie ly. 
CetvirtadienĮ nao 9 vaL ryto iki 8 v. vak. 
$e4tadleni nao 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietiĮ 
Trečiadienį apdaryta viaĄ diea%

Chartered and Sopervioed by the United Statės Goveraaneat 

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILONOS

Phone Virinio 7-7747 Jobe J. KazaMtaskas, Pro.

MIELASIS SKAITYTOJAU:

Tegul nelieka ne vienos lietuviškos šeimos, 
kuri neskaitytų bent vieno lietuviško laikraščio!

TO PASIEKSIME, KADA KIEKVIENAS SKAITYTOJAS TAPS 
SAVO LAIKRAŠČIO PLATINTOJU.

Pasitarnausi savo pažįstamam ir Dirvai, jeigu 
prikalbinsi jį užsisakyti Dirvą ir tai padarysi tuojau.

TERMINAIOGIJOS REIKALU

HELP WANTED MALĖ

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOKU ĮSTAIGOS

VYRIŠKŲ RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ 
4640 S, Ashland Avė., Chicago 9, III. Telef. Y A 7-1272 

Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges
niam išsimokėjimui be nuošimčiu' 

Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

— Mes 
kojų, 
gaminių

ŽIEMINIAI LANGAI IR DURYS
ĮVAIRIAUSIU išdirbinių tvoros, stogeliai ir kiti 

MODERNŪS NAMŲ PAGERINIMAI 

KOSTAS BUTKUS
Chicago j e

Telef. PR 8-27&1 rytais ir vakarais; LU 5-6291 bet kuriuo laiku

DIVIDEND CHICKS MAILED 
OUARTERLY.ON INVESTMENT 
SAVINGS ACCOUNTS

We invite 
Your Savings

4 TVTrTtTTZ^kTVTVr

gip- SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
Joseph F. Gribauskts, Fxec. Sccy,

1447 SO. 49th CT. • CICERO • 60450 • PHONE 4S64330 
HOURS: MON. M; TUES., THURS., FIL 9 5; SAT. 9-1; WID. CLOSED 

CICERO, ILLINOIŠ

■r:

Paskutiniu laiku spau
doje ir organizacijose 
buvo daug kalbama ir 
svarstoma apie bendra
vimą, bendradarbiavi
mą, ryšius, santykiavi
mą su okupuotu kraštu, 
su okupantų atstovais ir 
jų komunistiniais pagel- 
bininkais. Kol buvo ap
sispręsta, kaip tą sub
tilų dalyką nekaltai iš
narplioti, praėjo gana 
daug laiko ir nemažai 
sugaišta. O tai įvyko, 
rodos, dėl to, kad iš 
sykio nebuvo įsigilinta 
į tų žodžių sąvokas ir 
neišsiaiškinta jų reikš
mė.

Ką gi reiškia žodis 
bendravimas? Jo sąvo
ka yra tokia aiški, ro
dos, nereikalinga nei ai
škinimo. Jo kilmė yra 
iš seno aisčių daiktavar
džio bendras, latviškai 
biedrs, atitinkąs indoger- 
maniškiems bind....,ba- 
nd, bund, slaviškajam 
drug, lietuvišku žargo
nu tariama draugas, na 
ir būdvardžio bendras, 
latv. biedrs, iš ko kilo 
biedriba, lietuviškai 
bendrovė , organizacija, 
susidedanti iš daugiau 
negu vieno asmens, tu
rinčiu ar siekiančiu tų 
pačių tikslų. Vadinasi, 
sąvoka bendras rodo,kad 
tarp daiktų ar atskirų 
individų ar grupių yra 
kas nors vienodo, tapa- 
tingo, individus ar gru
pes jungiančio, rišančio, 
iš ko daiktus suvedame 
į rūšis, individus į to 
paties tikslo siekian
čias politines, ekonomi
nes, ar mokslines ar 
kitas kitokias grupes. 
Savaime . suprantama, 
tarp jų vyksta santykių 
palaikymas, ryšiai,ben
dradarbiavimas, pagel- 
ba vienas kitam.

Sekant tą samprotį, sa
vaime kyla klausimas: ar 
laisviesiems lietuviams, 
nepalaužiamai siekian
tiems atstatyti nepri
klausomą Lietuvos val
stybę, yra leistina tuo 
būdu bendrauti, bendra
darbiauti, santykiauti ir 
ryšius laikyti su okupan
tu, su jo įstaigomis, jo 
atstovais ir pagelbinin- 
kais? Aišku - ne. Daug 
sykiu nei.. Laisvųjų lie

tuvių tikslas yra, kad o- 
kupantai rusai išsineš
dintų iš Lietuvos. O jei
gu atsirastų ar atsiranda 
asmenų, kurie tiesiogiu 
ar netiesiogiu būdu gelb
sti okupantams, eina su 
jais į bendra darbą per 
spaudą ar kitokiomis 
priemonėmis, dergia bu
vusią nepriklausomą 

' Lietuvą, dabarties ne
priklausomybės idėją, 
niekina laisvinomo pas
tangas, užgiria rusų o- 
kupaciją Lietuvoje ir 
aneksiją, tiems yra vie
nas ir pats baisiausias 
vardas: išdavikai. Yra 
tik viena išimtis viso
se valstybėse ir tau
tose, kai bendravimui, 
bendradarbiavimui su 
priešu yraexofficio skir
ti asmenys atlikti spe
cifiniams uždaviniams.
Todėl visi aukščiau sa
kyti terminai, galima sa
kyti, net netinka mums 
vartoti, nes 99.9% lais
vųjų lietuvių neturi nei 
mintyje tokių veiksmų 
vykdyti.

Pasakymai: bendravi
mas, bendradarbiavi
mas, santykiavimas su 
okupuotu kraštu yra ir
gi nelogiški. Nes visos 
tos sąvokos rodo, kad 
tai galima vykdyti tik
tai asmeniškai, betarp
iškai su žmonėmis ar
ba tarpiškai bendradar
biauti spaudoj ar kitaip. 
Bet to padaryti negali
ma, nes okupuotos Lie
tuvos lietuviams neleid
žiama turėti nei orga
nizacijų nei spaudos, per 
ką būtų siekiama to pa
ties tikslo, kokį turį lais
vieji lietuviai - nepri
klausomos Lietuvos. Va
dinasi, su okupuotu kraš
tu, atseit, su jo žmo
nėmis ryšiai yra 
tik per laiškus ir tai, 
labai miglotus, nieko ai
škaus nesakančius. Tai 
nėra bendravimas, tai 
nėra bendradarbiavimas 
nei santykiavimas ar tik
ras ryšys, o yra tiktai 
sąsieka. Su jais, su kraš
tu tik susisiekiama, su- 
sižinoma.

Bet turėti reikalo su 
okupanto įstaigomis ar 
susitikti su jo atstovais, 
pagelbininkais ar šiaip 
į užsienius atsiųstai-

siais asmenimis kartais 
yra neišvengiama ar net 
reikalinga, jeigu tai pa
tarnauja arba galėtų pa
tarnauti nepriklausomy
bės idėjai vykdyti. Ta
čiau iš to neturėtų iš
plaukti nei bendravimas, 
nei bendradarbiavimas, 
nei santykiavimas ar 
glaudžiu ryšių palaiky
mas. Tai turėtu būti tik 
atsitiktiniai, ad hoc kar
tiniai sandūriai, kad ga
lėtume pasakyti oponen
tui aiškiai, kietai, 
sprendžiamai: ko mes 
reikalaujame, ko sie
kiame, kaip turi būti ir 
kaip turės būti.

Reiktų manyti, kad 
terminai sąsieka su 
kraštu ir sandūris su 
okupanto žmonėmis tik
slingiau atitiks,negu vi
si kiti aukščiau sakytie
ji, kuriuos tektų var
toti tikriesiems parsida
vėliams ir pataikūnams.

A. Koncė.

TOOL DESIGNERS- 
LAYOUT

MEN FOR PLASTICS
Newly formed engineering de

partment at Hawthorne facility 
of Nationwide Company.

Two to five years experience 
in mold and die design prefer- 
red. Some work on automatic 
machinery.

Knowledge of eleetrie pneu- 
niatic helpful.

Excellent paid retirement 
plan and other benefits.

Submit resume, present earn- 
ings, and salary required to:

MR. EDWARD F. LACH 
LILY TULIP CUP CORP.

L. T. PLASTICS — PACKAGES DIV. 
121 Wagaraw Rd. Hawthorwe, N. J.

An Equal Opportunity Employer
(46-55)

SCREW MACHINE
We presently have openings on 2nd 
shift for qualified men to set-up and 
opera te Acme and Greenlee screvv 
machines. Mušt be experienced. We 
offer an excellent benefit program in 
addition to top vvages. Presently 
vvorking a 58-hour week. This is a 
permanent position in an expanding 
department. Send letter to Personnel 
Department.

AER0QUIP CORP.
300 SOUTHEAST AVĖ. 

JACKSON, MICH.
An F.qual Opportunity Employer

WANTED 
AT ONCE 

lst CLASS SKILLED 
MĄ1CHINISTS

Ali around machine operators. Stea- 
dy employment, lots of overtime. 
JAY MACHINE & TOOL CO.

313 — WE 3-7436
(42-55)

EXPERIENCED
DIE CAST DIE REPAIRMEN 

DIE CASTING CHECKERS 
Steady work for qualified men. Union 
shop. Fringe benefits.
GENERAL DIE CASTING CO. 

10750 CAP1TAL 
OAK PARK, MICH.

313 — 564-6230
(44-53)

WANTED NURSES

REGISTERED NURSES
AND

LICENSED PRACTICAL 
NURSES

OPENINGS FULL AND PART TIME 
SALARY DEPEND1NG ON 

EXPERIENCE
REGISTERED NURSES -$3.50 Shift 

DIFFERENTIAL
LICENSED PRACTICAL NURSES 

$1.50 Shift 
DIFFERENTIAL

PLŪS MANY OTHER BENEFITS. 
CALL. WRITE OR APPLY AT

WILLIAM BEAUMONT 
HOSPITAL

EMPLOYMENT OFFICE 
3601 W. 13 MILE ROAD 

ROYAL OAK. MICH. 
549-7000

(49-62)

WANTED JOURNEYMEN

or lst CLASS 

TOOLMAKERS
Toolmakers wanted for small mold 
work. Require all around toolmaking 
experience. Our shop is located in 
Dearborn and services our own plants. 
We are presently working 68 hrs. 
per vveek and have complete compa
ny benefits. Phone 313 — 6-6800
ask for Mr. Washburn.

(4857)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuviu įmonė , registruota 

U. S. Department of Justice 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARŲUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2608 ir 2501 W. 69 St., Chicago, III. 60629. 

Telef. WA 5-2737
3212 So. Halsted St.. Chicago, III. 60608.

Telef. 225-1864
DIDELIS PASIRINKIMAS ipedžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS Į mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos j Lietuvą.
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

VIESĖBAMI CIIIOIJO.IE PIRKITE IlIJiU MODIUKUĖ
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE 

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

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika
PARAMA
ČIA GĖRIMUS P1RKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Leroux Blackberry Brandy ....... 5th — 3.69
2. Imported 80 proof Scotch wiskey 5th — 3.98
3. Canada Dry Vodka 80 proof.......5th — 2.98
4. Wisnowa Cherry Liųueur ...........5th — 3.39

5. Import. German May Wine ....... 5th — 0.98
6. Import. French Napoleon

Vermouth ........................■.............. 5th — 1.19
7. Riccadona Vermouth.......30 oz. Boti.— 1.29

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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KAMIENAS KALBA E. Čekienė

Kaip minėjau, Korp! 
Neo-Lithuania leidinyje 
randame eilė garbingų 
musų tautos atgimimą 
kėlusių ir nepriklausomą 
Lietuvą kūrusių tautos 
veteranų prasmingų 
minčių ir į gyvenimo 
saulėlydį bežengiančių 
šviesių asmenybių. Jų 
minčių knygos dalis pa
vadinta "Kamienas kal
ba".

Kamienas tai bran
džiausia korporantų da
lis dar neužmiršusi kor
poracijos steigėjų ir pir
mųjų jos žingsnių. Šis

• • •

skyrius prasideda dr. J. 
Puzino straipsniu "Nuo 
Vilties iki Pro Patria", 
kur jis apžvelgia Lietu
vos praeitį iki Korp! 
Neo-Lithuania įsistei- 
gimo 1922 m., lapkričio 
11 d. Lietuvos Universi
tete, Kaune, baigdamas 
žodžiais: "Šūkis Pro Pa- 
tria-Už Tėvynę - teskam
ba ir mūsų tremtyje ar 
emigracijoje gyvenančio 
jaunimo bei vyresniosios 
kartos lietuvių tarpe. 
Laisva tėvynė, jos garbė 
ir gerovė - tebūna vy- 
vyriausias rūpestis visų

tautiškai gyvų lietuvių" 
(63 psl.)
, Antanas Sodaitis išsa

miai apibudina lapkričio 
U-sios dienos reikšmę, 
kada korporacija pradė
jo savo gyvenimą su 13 
jaunuolių ir greitai išau
go į šimtus radusi dide
lį pritarimą akademi
niame jaunime. Jis nu
rodo, kokį vaidmenį kor
poracija atliko aka
deminiame gyvenime ir 
pačioje visuomenėje sa
vo gyvavimo laikotarpy
je, kol jos veikla nutrū
ko su Lietuvos okupaci
ja.

Korp! Vyr. valdyba 1963—1965 m. Iš k. į d. sėdi: inž. Vacį. Mažeika — pirmininkas,
M. Šimkus — ižd.; stovi: Rimas Staniūnas ■— vicepirm. ir arbiter elegantiarum, 

St. Virpša — sekr., Romas Stakauskas — narys kultūros ir spaudos reikalams
Vote on — Endorsed Democrat

FETZEK
J U D G E

Common Pieas Court
DIVISION OF DOMESTIC RELATIONS

Term Beginning Jan. 8, 1967

X RAYMON FETZEK
Ch. R. Antonucci, 89 10 Cranberry, Brdvw. Hts., O.

MAY 3rd

ŽIEMA PRAEINA -
VASARA ATEINA!

Mieli tautiečiai, dabar pats laikas aprūpinti Jū
sų giminaičius Lietuvoje vasarine apranga. Kad 
jums nereikėtų sukti galvos kombinuojant, kas siųsti- 
na, mes čia sudarėme kelis specialius siuntinius, ku
riuose yra visa tai kas vertinga, reikalinga, naudin
ga, gražu ir vienkart džiugu gauti.
I. LAUMĖS JUOSTA

Susegamas vilnonis mot. arba vyr. nertinis; 
Vyr. arba mot. nailoninės kojinės; Viln. angliška 
medž. vyr. arba mot. kostiumui — 3% jardo; Itališ
kas nepermatomas gražių raštų nailonas suknelei — 
4! jardai; Vyr. arba mot. batukai; Itališkas vyr. arba 
mot. nailoninis lietpaltis; Vyr. arba mot. lietsargis; 
Perlų karoliai arba šilk, kaklaraištis; vyr. arba mot. 
baltinių pora; ir vasarinė bliuskutė arba vyr. marš
kiniai.

Kaina tik $89.50 su pasiuntimu ir muitu.
II. KASTYTIS

Viln. angliškam vyr. košt, medžiaga Boston ar
ba herringbone 3% jd.; Vyr. nailoniniai išeiginiai 
marškiniai; Vyr. pusbačiai; Vyr. Ital. nailoninis liet
paltis; Vyr. prie kostiumo pritaikintas kaklaraištis; 
Vyr. nesusidevinčios kojinės; 6 gražios nosinės; ir 
Byro amžinas pieštukas.

Kaina tik $69.50 su pasiuntimu ir muitu.
III. JŪRATĖ

Mot. kostiumui arba vasariniam paltui 3 j. vil
nonės angį, medž.; Itališko nepermatomo puikaus 
nailono suknelei — 4 j.; Vilnonis nertinukas be ran
kovių; balti arba lakuoti batukai; švelnaus nailono 
kelnaitės ir apatinukas su pagražinimais; 2 poros 
nailono kojinių; Itališkas mot. nailoninis lietpaltis; 
dailus rankinukas ir šilkinė skarel ė.

Kaina tik $69.50 su pasiuntimu ir muitu.
Jungtinis Kastyčio ir Jūratės siuntinys kainuo

ja tik 130 dol., nes susitaupo 9 dol. pasiuntimo iš
laidų.

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio 
pasisekimo turėjusieji siuntiniai: V-3 — 10% jardo 
angį. medž. trims kostiumams už 55 dol.; P-3 — 9 j. 
trims paltams viln. angį, medžiagos už 60 dol.; N-4 
— 16 jardų nepermatomo nailono gražiausių raštų 4 
suknelėms už 45 dol.; ir M-13 vertingas aukšto kalo- 
riteto maisto siuntinys 22 lhs. už 30 dol.

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti 
pageidaujamų dovanų iš mūsų katalogų arba Jūsų 
pačių nupirktų prekių. Jūsų pačių siuntinius ekspe- 
dijuojame iš Londono tik už 12 dolerių, plius fakti- 
nos Sovietinio muito išlaidos. Tokius siuntinius ga
lite mums siųsti žemiau nurodytu adresu pažymė
dami mūsų tranizitinio sandėlio ženklą:

B. O. 11690/64.
BALTIC STORES LTD.
421 Hackney Rd. 
London, E. 2. 
Great Britain.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garan
tuotas ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas per 
3-4 savaites. Visos siuntos registruotos ir apdraus
tos.
Atstovai: L. Venckus, 7030 Talman Avė., Chicago, 

Iii., tel. 436-0494; Gaiva, 3570 W. Vernor, 
Detroit, Mich.; ir A. Kusinskis, 124 Park 
St., Sudbury, Ont., Canada.

Tačiau dabar, sveti
moje žemėje korporaci
jos uždaviniaidar dides
ni ir sudėtingesni, - ra
šo A. Sodaitis, - jai, 
kaip inteligentijos daliai 
tenka istorinė atsakomy
bė išlaikyti lietuviškumą 
savyje, pačioje mūsų vi
suomenėje ir siekti savo 
tautos laisves ir valsty
bės atstatymo.

Okupacinis laikotar
pis, kurio pabaigos dar 
negalime numatyti, yra 
ne tik tautos vergijos, 
bet ir jos kritiškieji di
delio bandymo metai. 
Nutautimo vyksmas, lyg 
sunkios akmeninės gir
nos, okupanto sukamos, 
žaloja ir mažina mūsų 
tautos dvasines galias 
bei fizines jėgas. Kor
poracijos iškelta idėja 
ir šiais laikais tebėra 
jauna, prasminga ir 
brangi..." (66)

Platesnės apimties to 
skyriaus rašinys yra A. 
Diržio "Žvilgsnis į pa
saulėžiūrą", kuriame jis 
nagrinėja keletą jos ele
mentų: tautą, nacionaliz
mą, patriotizmą, korpo
raciją ir atskirą asme
nį, kurių buvimas vie
noje grandinėje, anot jo, 
sudaro mūsų pasaulėžiū
ros pilnumą ir ryškumą. 
Jis rašo:

"Šiandien metame 
žvilgsnį į korporacijos 
pasaulėžiūrą, kai esam 
priversti gyventi sveti
moje aplinkoje, kur mūsų 
pasaulėžiūrinis pagrin
das, sakytum, nėra ap
draustas ir apsaugotas. 
Esame svetimoje žemė
je, stiprioje svetimybių 
dvasinėje įtakoje. Ir gat
vėje, ir mokykloje ir 
darbovietėse, ir net kle
bonijose, visur turime 
būti budrūs y apdairūs ir 
išmintingi, kad apsisau
gotume nuo pagundų, 
kartais kėslų, o kai kada 
ir apgaulių, kurios kėsi
nasi į mūsų prigimtį, as
menybę ir visą mūsų 
žmogiškąją buitį" (83).

"Mes regime natūra
lią žmogaus gyvenimo 
raidą, kai iš jo prigim
ties kuriasi šeima, gen
tis, tauta....Už tautą di
desnės natūralios ben
druomenės nėra. Tačiau 
tautų yra daug. Savo tar
pe susidurdamos jos re
gi tarpusavio bendravi
mo pusiausvyros reika
lingumą. Mūsų dienomis 
tarptautinėj plotmėj re
gime tokius reiškinius: 
žemynų tautų apsijungi- 
mą,o per jį - pasaulio 
jungtines tautas.

Pastarieji du apsijun- 
gimai nėra pasąmonio 
vaisius, o žmogaus pro
to, jo išminties ir sie
kimų išdava....Šeima, 
gentis, tauta, žemynų 
tautos, jungtinės pasau
lio tautos, tai yra gene-

zė ir žmogaus būties vy
stymosi etapai. Ir sche
matiškai žiūrėdami, tu
rėsime tarti, kad Tauta 
yra universalinio gyve
nimo centre. O vidurio 
kelias - aukso kelias.

Matydami tautos gai-

ANTANAS DIRŽYS, Korp.
Neo-Lithuania leidinio redak
cinės komisijos pirmininkas.

valinį, betarpišką atsi
radimą, matydami žmo
gaus įsijungimą į žmo
niją tik per savo tautą, 
laikome, kad kiekvienam 
žmogui savoji tauta yra 
nelygstama vertybė ir 
jo pasaulėžiūroje toji 
vertybė turi būti jo sie
kimų pamatas.

Korp! Neo-Lithuania 
tuo ir skiriasi nuo kitų 
pasaulėžiūrų - uni
versalinių, kosmopoliti
nių, net nuo amerikinio 
liberalizmo. Mūsų gyve
nimo tikslas yra savoji 
tauta, kurią suvokiame 
savu turiniu, sava 
lytimi. Suprasdami ją, 
kaip mūsų pasąmonio 
padarinį, suvokdami ją 
savąja sąmone.

Tauta yra tikrovė, at
siradusi ne dėl paties 
žmogaus užgaidos ar 
išankstinio planavimo, 
bet dėl pačios prigim
ties neatšaukiamo rei
kalavimo. Tautą reikia 
suprasti, kaip granitinį 
žmogaus kelią į jo suvo
kiamus dvasinius auk
ščius ir gylius. Be šio 
kelio žmogus 
stokoja, o tas 
yra esminis,
svarbus, jo negalima nei 
nustumti, nei aplenkti, 
nei užmiršti" (85).

Čia autorius kelia 
klausimą: ne "kas žmo
gus privalo būti, o kas 
jis yra, ir tik po to — 
koks jis turi būti". Čia 
jis nagrinėja, kas yra 
tauta, kas yra nacio
nalizmas ir patriotiz
mas, kas yra lietuvis. 
Jis apibudina asmens 
sąvoką ir aiškina korpo
racijai daromą užme
timą, jog ji tautą statan
ti aukščiau Dievo ir tą 
priekaištą nuneigdamas

cituoja priesaiką, kuri 
, baigiama šiais žodžiais 
"...... tik man Dieve pa
dėk. Taip, mes esame 
tikinčiųjų organizacija. 
Tokie esame be jokių 
"bet", be jokių "nors", 
be jokių "tačiau". Baig
damas A, Diržys rašo:

"Šūkis Pro Patria yra 
gairė, kuri kiekvienam 

.mūsų korporacijos na
riui įsakmiai nurodo: ką 
tu besukurtum vertingo, 
ką tu padarytum gero, 
kilnaus - visa tai yra 
skiriama savo tautai, 
visa tai jos dvasinių lo
bių papildymas. Šūkis 
Pro Patria drauge yra 
ir skatinimas, kad kiek
vienas korporantas 
neužsidarytų egoistinių 
siekimų kiaute, kad jis 
ryžtųsi duoti vertingą 
įnašą savo tautai, iš ku
rios jis yra kilęs, iš ku
rios jis gavo gabumus, 
talentą, žmogaus genijų" 
(102).

Iš Filiae Lithuaniae 
korporančių "Kamieno" 
skyriuje žodį taria Aldo
na Nasvytytė - Augusti- 
navičienė ir M. Kasa- 
kaitytė, nušviesdamos, 
kaip jog dirbdamos at
skirai, statė sau užda
vinius siekti tobulesnės 
lietuvės ugdymo, ieškojo 
glaudesnio ryšio su vi
somis lietuvių studen
čių organizacijomis, no
rėdamos drauge su jo
mis iškelti lietuvės in
teligentės svarbą tautos 
gyvenime ir kt.

S. Mackevičius aiški
na korporacijos ženklų 
simbolinę reikšmę. Ig
nas Andrašiūnas savo 
straipsnyje "Žemę pa
milę - Žvaigždžių ilgė
josi!" išsamiai apibudi
na L. S. T. Korporaci
jos Jaunoji Lietuva, įs
teigtos 1924 m. lapkri
čio 3 _d., Lietuvos Že
mės Ūkio Akademijoje 
Dotnuvoje, siekius ir 
nueitą kelia.

Be to, leidinyje pla-

čiai aprašomas Filiste
rių Sąjungos atkūrimas 
išeivijoje, faktiškai 
įvykdytas dar tik tai 
New Yorke. Nepamiršta 
paminėti korporacijos 
mecenatai, kurių eilėje 
matome ir šiuos pirmuo
sius Amerikos lietuvių 
vardus: dr. M. Devenį, 
J. Ginkų, kun. A. Miluką, 
Pr. Narvydą, J. Pranai- 
tytę, J. Sirvydą, K. Šir- 
vydienė, J. Alijošių ir 
kitus vėliau tos pagar
bos nusipelniusius. Pra
nas Narvydas ir pats čia 
rašo 
apie 
nia.

įspūdžių žiupsnelį 
Korp! Neo-Lithua-

(Bus daugiau)

VILNIUJ STATYS
VIEŠBUTĮ 
UŽSIENIEČIAMS

Vilniuje šįmet 
pradėti statyti 
viešbutį užsienio 
čiams. Jis ir vadinsis 
- "Inturist". Architektų 
V. ir A. Nasvyčių supro
jektuotas, viešbutis tu
rės būti labai panašus 
į New Yorko naujuosius 
viešbučius: 24 aukštų
(Vilniuje tai turės būti 
tikras pirmasis "dango
raižis"), 814 vietų, su 
520 vietų restoranų, 
plaukiojimo baseinu, ke
letą kavinių, banketų sa
lėmis, su požeminiu ga
ražu automobiliams (tik 
30 automobilių). Numato 
išpuošti prabangingai - 
"nacionalinio kolorito" 
puošmenimis iš medžio 
ir gintaro, keramikos, 
kaltos geležies.

Šio prabangaus, už- 
.Šiemečiams pasirodyti 
skirto užsimojimo švie
sų paveikslą temdo ta ap
linkybė, kad tuo pačiu 
metu vis dar maža tėra 
vilčių Lietuvos kaimo 
žmonėms gauti statybi
nių medžiagų bent sto
gams ar langams pasi
taisyti. (ELTA)

žada 
naują 
sve-

"kaž ko" 
"kažkas" 

ypačiai
ELECT JUDGE EUGENE J.

SAWICKI
TO

Common Pieas Court
• PRESENTLY JUDGE OF CLEVE. MUNICIPAL 

COURT
• FORMER STATĖ SENATOR AND REPRESENTATIVE
• 24 YEARS OF PUBLIC SERVICE

ENDORSED: DEMOCRATIC P ART Y • CLEVE. PRESS

EUGENE J. SAV/ICKI
Sawicki for Judge Committee, Thos. P. Burke, Secy.

18313 Flamingo Avė., Cleveland, Ohio
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”— tikrai puikus kongresmanas!”
PERRINKITE

Mitai A. FEIGHAN /

20-to DISTRIKTO KONGRESMANU

MŪSŲ BIČIULIS

Užgirtas prezidento 
Johnsono ir vicepre
zidento Humphrey, 
užsitarnavęs eilę at- 
žymėjimų ir pagerbi
mų už puikią tarnybą 
kaip vienas ir pirmų
jų 10 koagresmanų 
Amerikoje.

Štai ką savo š. m. 
balandžio 6 d. laiške 
rašo Kongreso Rūmų 
pirmininkas John W. 
McCormack:

Grupė lietuvių ir ukrainiečių .remiančių įvykstančiuose rin
kimuose Kongreso atstovą Michael A. Feighan, pasižymėjusį 
kaip vieną stipriausių kovotojų prieš komunizmą. Nuotraukoj 
iš kairės: Algis Benešiūnas, dr. Z. Winitzky, prof. M. Papp. J. 
Trubinsky, Kongreso atstovas Michael A. Feighan, Eugenija 
Benešiūnienė. adv. Julius Smetona, dr. Algirdas Nasvytis ir 
Juozas Dunduras. V. Pliodžinsko nuotrauka

WINDOW
WASHER

Steady employment, opportu
nity for advancement, salary, 
numerous fringe benefits, ex- 
cellent working conditions. 
We investigate throughly. Not 
afraid of height. 40 hours, 5 
day week.

Apply Personnel Office

Federal Reserve
Bank of Cleveland

E. 6th and Superior 
Interview hours 8:30 A. M. to 
11 A. M. and 1 P. M. to 4 P. M.

SEMISKILLED

SHOP WORK

r

"MIELAS MICHAEL:
Jūs bendradarbiavote su prezidentu Johnsonu ir ma

nim, kad pravesti pažangius Įstatymus, už ką esame labai 
dėkingi.

Svarbioje imigracijos srityje dirbote nepailstamai su 
demokratų vadovybe ir administracija, kad pravedus isto
rinį Įstatymą, padedantį sujungti tūkstančius šeimų.

Esate tikras "žmonių kongresmanas”. Aš pagarbiai 
prašau Jūsų distrikto piliečius Tamstą perrinkti tolimes- 
niai iškiliai tarnybai”.

Perrinkite kongresmaną MICHAEL A. FEIGHAN 
bičiulį!

— TIKRĄ ir PATIKIMĄ TAUTYBIŲ GRUPIŲ

Header Operator
Pointer Operator

Toolmaker

Openings for semiskilled labor 
with good opportunity for ad
vancement. Good starting 
hourly rate, numerous employ- 
ee benefits, permanent position 
with material handing equip- 
ment manufacturer. Intervievvs 
daily 1:30-3:30 p. m.

American Monorail 
Co.

i

DEMOKRATŲ REMIAMAS
Feighan for Congress Conimittee
220 Carter Hotel
John H. Cornik. Chairman
36 13 Meadovvbrook

Stasio Barzduko 60 metų sukaktis
Naujosios ateivijos vei

kėjų 6u ir daugiau metų su
kakčių minėjimai liudija, 
kad jie jau vejasi amžium 
senosios išeivijos veikėjus.

Praeitą šeštadienį, Euclid 
Lounge svetainėje, minėjo
me Stasio Barzduko 60 me
lų amžiaus ir 40 metų vi
suomeninės veiklos sukaktį, 
vieno iš veikliausių išeivijos 
bendruomenėje. Skaitlingas 
dalyvių būrys vietinių ir iš 
kitur parodė jo populiaru
mą.

Šio minėjimo komitetą 
sudarė Juozas Mikonis, Mil
da Lenkauskienė, Vytautas 
Kamantus ir keletas kitų 
su jais. Programą atidarė 
savo įžangine kalba J. Mi
konis, toliau vedė M. Len
kauskienė ir V. Kamantus.

Sugiedojus jubiliatui il
giausių metų, pagrindinei 
kalbai šiam įvykiui buvo 
pristatytas Dr. Jonas Puzi
nas, iš Philadelphijos. pla
čiai žinomas visuomeninin
kas, pernai atšventęs savo 
60 metų amžiaus sukaktį. 
Prelegentas atvaizdavo St. 
Barzduko veikią nuo mo
kyklos suolo, jo platų vei
kimą pedagoginiame darbe, 
Lietuvoje iki tremties, ir 
tremtyje, ir pagaliau atvy
kus į šį kraštą,v įvairiose 
veiklos. srityse, kokios mū
sų išeivijos gyvenime dar
bininkų reikalingos, ''pa
tingos St. Barzduko pastan
gos plačiu mastu padėta 
darbuojantis Lietuvių Ben
druomenėje, nuo pirminin
kavimo Clevelande įsteigus

LB I Apylinkę iki JAV LB 
tarybos, ir pagaliau Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos veikiančio vicepir
mininko ir Pasaulio Lietu
vio redaktoriaus. Plačią va
gą Barzdukas nuvarė ir 
kaip pedagogas savo tauto
je.

M. Lenkauskienė pami
nėjo apie atsiųstą daugybę 
sveikinimų iš įvairių orga
nizacijų ir veikėjų. Keletos 
žymesnių asmenų perskai
tė.

Pokilyje sveikinimo kal
bas sakė keletas svečių iš 
kitur: JAV LB centro val
dybos pirmininkas J. Jasai
tis iš Chicagos; P. V. Vy
gantas iš New Yorko; Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso komiteto vardu 
A. Zaparackas iš Detroito.

V. Kamantus pravedė St. 
Barzduko gyvenimo eigos 
įscenizavimą parody m a i s 
nuotraukų ir paskaitymais 
ištraukų iš raštų, liečiančių 
St. Barzduką. šioje dalyje 
įjungta ir Vyrų Okteto dai
nos, Rytui Babickui 
guojant.

Toliau vėl kartojosi 
kinimai: J. Staniškis, 
Žemaitis, Dr.
A, Mikulskis, F. 
Balašaitytė Vysk, 
čiaus mokyklos 
vardu.

Minėjimo programą bai- 
jubiliatas Stasys 

padėkod a m 
prisiminimą

į visas puses spinduliuoja 
jo veikla, kuri apėmė ir 
'Lietuvių Kalbos’’ sutvar
kymą ir išleidimą. Bendruo
menei plintant, jis buvo 
pirmutinis I Apylinkės pir
mininkas keletą metų,pra
dedant 1952 metais.

Su visais kitais reikia 
palinkėti St. Barzdukui ge
ros sveikatos, ištvermės 
tęsti ir toliau savo darbus, 
nes mums darbininkų labai 
reikalinga. (ksk)

Tool Room Lathe
1111 E. 200 ST.

An Equal Opportunity Employer
(49-50)

diri-

svei
kuti. 

A. Nasvytis, 
Eidimtas,

Valan- 
mokinių

Hand HELP WANTED FEMALE

CHANDLER 
PRODUCTS CORP.
Div. of Nat’l Screw & Mfg. Co.

1491 CHARDON RD.

An Equal Opportunity Employer
(49-50)

P0WER BRAKE 
OPERATOR

Some e.vperience necessarv in sheet 
steel fabrication. Benefits.

INTERIOR STEEL 
EQUIPMENT CO. 

2352 E. 69 ST.

ORDERLY
X-ray dept., 8 a. m. to 4:30 p. 
m., 6-day week; 50 yrs. of age 
or over. Transporting patients. 
Excellent working conditions. 
Contact

DOCTORS 
HOSPITAL

COOK—RELIEF
Varied hours. Position avail- 
able for experienced institu- 
tional cook. Salary commensu- 
rate with experience. Contact

DOCTORS 
HOSPITAL

12345 Cedar Road
Cleveland Heights, Ohio 44106

SW 5-5000, Ext. 205
(49-50)

STENOGRAPHER
Experienced in stenographic and szen- 
eral office details, eleetrie tvpewriter. 
Dictaphone tapė recorder shorthand.

INTERIOR STEEL 
EQUIPMENT CO. 

2352 E. 69 , 881-0:100

a

gė pats 
Barzdukas, 
už tokį jo 
įvertinimą.

Pokilyje
žmona ir šeimos nariai. St. 
barzdukas j Clevelandą at
vyko 1949 metais, ir iš čia

a s
ir

jo

KAIRĖJE: Sukaktuvininkas 
S. Barzdukas prie garbės sta
lo. Kairėje sėdi p. Barzdukienė. 
dešinėje prof. J. Puzinas 
kun. Žemaitis.

APAČIOJE: . Dal is svečiu 
Barzduko pagerbime.

J. Gailos nuotraukos

ir

Teisėjas Eugene J. Sa- 
vvicki, iš Cleveland Munici- 
pal Court, kandidatuoja į 
teisėjus Court of Common 
Pleas.

Jau 1935 m. jis buvo pri
imtas į teisininkų sąjungą, 
baigus teisės mokslus Adel- 
bert kolegijoje ir Western 
Reserve.

Teisėjas E. J. Sawicki 
nuo 1952 ėjo įvairias parei
gas teismuose ir adminis
tracijoje. Be to aktyviai 
reiškėsi įvairiose organiza
cijose.

Savo išsimokslinimu, bū
do savybėmis ir plačiu tei
sininko stažu jis užsitar
nauja būti išrenkamu į sie
kiamą poziciją.

12345 Cedar Road
Cleveland Heights. Ohio 44106

SW 5-5000, Ext. 205
(49-50)

SAVININKAS PARDUO
DA NAMĄ 

mūrinis — geros pajamos 
— bungalow. 6 kamb. apa
čioje, 4 viršuje. Du mūri
niai garažai ir pobūviams 
kambarys.

1047 E. 174 gt.
(prie Lake Shore Blvd.) 

Tel. IV 1-7139
( 48-50)

HELP WANTED MALĖ

SUPERIOR
SAVINGS

ilMC*

13515 EUCLID
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

X-

AVĖ. 
AVĖ

S.

FACTORY 
MACHINE 
TRAINEES

HOME
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

O > c

COLD HEADER 
TRAINEES

INSPECT1ON 
TRAINEES

We have openings avail- 
able to learn a skilled 
tradc. Excellent benefits 
and working conditions.

APPLY IN PERSON
8:30 A. M. TO 5 P. M.

Anchor Fastener
26101 FARGO

BEDFORD HEIGHTS. OHIO
(49-50)

X

JAKUBS <& SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VVilIiam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770
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GEGUŽĖS 7 D., ŠEŠTADIENI 
ĮVYKS 

DIRVOS

Kompozitorius DARIUS LAPINSKAS

puošnioje Clevelando Pick-Carter 
viešbučio Crystal Ballroom salėje.

Meninę programą išpildys: tolute /lletena Stew^uUienė

U nuMįjJzaA, -bagiui JUaaUitkai

Šokiams gros MELODY BAND-orkestras. Bus eoetailiai ir prie stalų patiekiama va
kariene su šampanu. Bilieto kaina asmeniui I 0 dolerių. Bilietus jau galima įsigyti 
Dirvoje, arba užsisakyti laišku, pridedant čekį ar pašto perlaidą ir nurodant kiek vie
tų užsisakoma.

DIRVA, 6907 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio 44103 

Telefonas: 431-6344

• Dirvos sukakties proga 
sveikinimai bus talpinami 
specialioje Dirvos laidoje, 
kuri pasirodys gegužės 6 d., 
penktadienį. Clevelando lie
tuvių organizacijos, sveiki
nančios Dirvą tiesioginiai 
sukakties iškilmių metu, tu
rės progos tai padaryti iš
kilmingojo posėdžio metu 
Pick-Carter Viešbutyje, 6 
vai. vak. Banketo progra
moje sveikinimai nenuma
tyti.

• Dr. Jonas Puzinas, Lie
tuvių Enciklopedijos redak
cijos narys, ir dabar už
ėmęs pareigas Lietuvos 
Laisvinimo Komitete New 
Yorke, atvykęs į Stasio 
Barzduko 60 metų sukak
ties minėjimą, gavo iš Kar- 
piaus dovanų pageidauta 
istorinę apysaką iš Apuo
lės laiku, "Merūnas” ir ”Du 
Broliai”. Poniai Puzinienei 
gavo parvežti dovanų, Onos 
Karpienės iš Lietuvos parsi
vežtų vieną rankšluosti ir 
keletą gintaro dalykėlių. 
Dr. Puzinas sako, jie netu

ri nieko iš Lietuvos išsivežę. 
Dr. Puzinas 1930 metais 
darbavosi su archeologais 
piliakalnių kasinė j im u o s e 
Baltijos pakraštyje. Anks
čiau Dr. Puzinas gavo iš 
Karpiaus kopiją Apuolės 
piliakalnio modelio, gen. V. 
Nagevičiaus pado vanoto 
1935 metais už ”Merūną”.

Michael A. Feighan, pri
pažintas vienu geriausių 
Amerikos kongresmanų, 
vienoje iš savo rinkiminių 
kalbų pabrėžė:

”Mano 23’A metų tarny
boje 20-iam Distriktui ban
džiau siekti visų piliečių, 
gerovės”.

Glaudžiame ryšyje su 
krašto vadovybe pavyko 
pravesti daugelį kraštui 
naudingų įstatymų, kaip 

Sočiai Security, Medicare, 
algų minimumo, imigraci
jos reformų, švietimo sri
tyje ir kt.

Dar lieka visa eilė spra
gų, kurias reikia įstatymais 
užpildyti.

M. A. Feighano bendra
darbiai užtikrina, kad tai 
yra nepailstamo darbo ir 
pasišventimo pavyzdys.

į Kongresą buvo išrink
tas jau 1942 metais ir per
renkamas iki šio meto.

M. A. Feighan yra laiko
mas vienu geriausių iš pir
mųjų 10 kongresmanų.

• Korp! Neo-Lithuania 
šį penktadienį, balandžio 29 
d., 8 v. v. studentų kavinė
je, Čiurlionio ansamblio na
muose, rengia susirinkimą. 
Kviečiami dalyvauti visi 
korporantai. Bus diskutuo
jama šių metų vasaros sto
vyklos reikalais.

• Lietuviai laimėjo ori
nio turnyre. Lithuanian A.
C. vyrų orinio komanda lai
mėjo pirmą vietą turnyre, 
finalinėse rungtynėse nuga
lėjus Slovenian S. C. 12-15, 
15-12 ir 15-14 ir Euclid 
YMCA 16-14, 15-5.

Reikia pastebėti, kad Cle
velando lietuvių vyrų orinio 
komanda, neseniai tik susi
formavusi, šiuo laimėjimu 
parodė savo ryžtą ir spor
tinę dvasią. Jie seka gražio

mis Lithuanian A. C. mer
gaičių orinio komandos pė
domis. O mūsų merginos, 
pašvęsdamos savaitga liūs 
ir šiaip laisvalaikį, skina 
sportinius laurus ne tik Cle- 
velande, bet ir po plačiąją 
Ameriką. Praeitą savaitga
li jos žaidė Columbus paro
domąsias orinio rungtynes.

Komandoms vadova u j a 
Rytas Babickas.

Gjerald D. Celebrezze, 
kandidatas į Common Pleas 
Court teisėjus, pareiškė, 
kad šiuo metu reikia laukti 
ąpie 4 metus to teismo 
sprendimo. Jo pareigos bū
siančios kaip galima grei
čiau užpildyti teisme atsi
radusias spragas ir spren
dimus pagreitinti.

G. Celebrezze yra savo 

duoklę atidavęs tarnybomis 
federalinėse, valstijos ir lo
kalinėse įstaigose. Prityręs 
teisininkas ir administraci
jos pareigūnas, ypatingai 
tinkamas kandidatas Com
mon Pleas Teismo teisėjo 
vietai.

• Countv Action Commit- 
tee ragina Clevelando gy
ventojus gegužės 3 d. pasi
sakyti už Countv health and 
Welfare levy pirminiuose 
rinkimuose.

Tai socialinės apsaugos 
klausimas, kuriame paskir
tas biudžetas baigiasi šiais 
metais. Balsuojant už tą 
klausimą , labdarai skirti 
numatytoji suma padidina-* 
ma ryšium su pakilusiu pra
gyvenimo lygiu ir tarnauto
jų algų padidėjimu. Į kelia
mo klausimo sritį įeina ne 
tik neturtingųjų šalpa, bet 
ir kova su mažamečių nusi
kaltimais. Visa tai reikalau
ja papildomų lėšų. Už tą ko
vą ir kviečiami gyventojai 
pasisakyti gegužės 3 d.

• Besidomintiems lauko 
■tenisu šaukiamas susirinki
mas sekmadienį, gegužės 1 
d., 7:30 vai. vak. p. šenber- 
gų bute, 12526 Arlington 
gt.

Skaityk ir platink
D I R V 4

Wm. J. Kennidk, kandi
datas į kongresmanus iš 20 
distrikto, yra teisininkas, 
ekonomistas, buvęs 23 War- 
do tarybos narys. Anksčiau 
profesoriavo Ohio Statė 
universitete. Kaip teisinin
kas dirbo ir administracijo
je.

Tautybių grupės turėtų 
paremti kandidatą Km. J. 
Kennick, kalbantį kelias 
svetimas kalbas ir remian
tį jų siekius.

Wm. J. Kennick stoja 
prieš karo išsiplėtimą. Jį pa
laiko senatorius Stephen 
Young. Kennick pažiūros 
užsienio politikos klausi
mais atitinka W. Fulgright 
ir Rob. Kennedy pažiūroms.

(Sk.)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DIRVOS MINĖJIMO GEGUŽĖS 7 D.
TVARKARAŠTIS :

CLEVELAND, OHIO
VIEŠBUTIS:

PICK-CARTER HOTEL, TELEF. PR 1-7200 
Prospect and East 9th Streets

A. L. TAUTINĖS S-GOS TARYBOS POSĖDIS:
ENGLISH ROOM — MEZZANINE FLOOR

NUO 12 IKI 5 VAL. P. P.

DIRVOS SUKAKTUVIŲ IŠKILMINGASIS POSĖDIS:
EMBASSY ROOM 

NUO 6 VAK. IKI 7 VAK.

Pagrindinę kalbą pasakys ALT S-gos pirm, 
inž. J. JURKŪNAS

BANKETAS

Invokacija — BALF’o pirm.
kun. V. MARTINKUS

Trumpas įvadas: PLB pirm.
J. J. BACHUNAS

SVEČIAI RENKASI I 
CRYSTAL HALL — APAČIOJE 

(ten yra rūbinė)
KOKTAILIAI TEN PAT PRASIDĖS 7 VAL. VAK. 

VAKARIENĖ— 8 VAL. VAK.

ŠOKIAI
CRYSTAL HALL 

ŠOKIŲ METU VEIKS BARAS

PROGRAMOS VEDĖJAS
JUOZAS STEMPUŽIS

Apsigyvenusiems Pick-Carter viešbutyje, 
suvažiavimo metu automobiliai bus laikomi 
viešbučio garaže nemokamai.

SLA TAUTINĖ FONDA- 
CIJA STIPRINAMA

SLA Pildomosios Tary
bos nusistatymas sustiprin
ti SLA Tautinę Fondaciją 
ir sudaryti didesnius kapi
talus, kuriais būtų paremia
mi lietuvių kultūriniai ir 
visuomeniniai reikalai, yra 
sveikintinas, ši organizaci
ja, turėdama tiek daug vei
kėjų, neabejotinai sugebės 
sutraukti nemažai kapitalo 
ir planingai veikdama at
liks nemažai darbų.

Tautinės Fondacijos va
dovai tikisi, kad lietuvių vi
suomenė, gerai suprasdama 
jų numatytus kilnius tiks

Skaitau lietuvišką knygelę, pagamintą ALMD Vaikų Namų 
auklėtojų ... VI. Juknevičiaus nuotrauka

Didžiai Brangiam Tėvui

ROBERTUI KRONUI

mirus, dukrą STEFANIJĄ KRONAITĘ-KAUNE-

LIENŲ su šeima, nuoširdžiai užjaučiu

V. Tamošiūnas

lus, parems savo aukomis ir 
įnašais. Yra senas papro- 
tis įvairiomis progomis au
koti kilniems tikslams. Au
koja atskiri asmenys, au
koja savo susirinkimuos 
klubai, draugijos iš gauto 
pelno piknikuose, koncer
tuose ir visokiuose parengi
muose. Tautinė Fondacija 
turėtų pasidaryti ta kilni 
institucija, kuri būtų visų 
be išimties remiama. Jai 
turėtų siųsti savo įnašus 
visi, kas rūpinasi lietuvių 
tautiniais reikalais.

Dar svarbu pažymėti, kad 
Tautinei Fondacijai galima 
bus testamentais palikti pi-

Jaunųjų talentų vakaro programą išpildę jaunieji meninin
kai. Stovi iš kairės: A. Kiaušaitė, L. Kiaušas, B. Vaičiūnaitė. 
G. Klučnikas, J. Veblaitytė, N. Jarmas, V. Vasiliauskaitė ir V. 
Jokūbaitis. V. Maželio nuotrauka

NEWARK

JAUNŲJŲ TALENTŲ 
VAKARAS

LB New Jersey apy
gardos valdybos pastan
gomis jaunųjų talentų va
karas įvyko balandžio 16 
dieną, Newarke, lietuvių 
parapijos salėje.

Vakarą trumpu žodžiu 
atidarė apygardos valdy
bos pirmininkas inž. 
Vladas Dilis, o Kazys 
Jankūnas atliko stipen- 

nigus ir turtą, tvirtai ti
kint, jog turtas paliktas ge
ram lietuviškam tikslui.

SLA Tautinės Fondaci
jos uždaviniai labai platus. 
Tie kultūriniai užsimojimai, 
kurie dažnokai dėl pinigų 
stokos lieka neįvykdyti, da
bar galės sulaukti tinka
mos paramos. Turim gra
žaus jaunimo. Jaunimas 
trokšta pasirodyti kultūri
nėje veikloje. Jaunimas 
reikalingas paramos. Jis ga
lės tos paramos sulaukti iš 
SLA Tautinės Fondacijos.

Pt. Tarv.

* Buvę Lietuvos Nepri
klausomybei Atstatyti ko
ordinatoriai, kurių globoje 
yra po lapkričio manifesta
cijos susidaręs pinigų liku
tis, savo paskutiniame posė
dyje nusprendė dalį to liku
čio paskirstyti sekančiai: 
1,000 dol. Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso rengimo 
komitetui, 1,000 dol. Rezo- 
liucijms Remti Komitetui ir 
1,000 dol. Lituanus žurna
lui.

NEW YORK
• ”Laisvės žiburio” radi

jo programos angliškoje 
dalyje šį sekmadienį, ge
gužės 1 d., bus interview su 
Christopher Emmett, kuris 
yra žinomas kovotojas už 
laisvę plačiuose JAV sluok
sniuose. Tarp daugelio or
ganizacijų, kurioms Em
mett priklauso, paminėtina 
Freedom House Fundacijos 
p a t ik ė t i n i s (trustee), 
Friends of Vietnam komite
to egzekutyvas ir kt. ”Lais- 
vės žiburys” yra girdimas 
New Yorko, New Jersey, 
Pennsylvania ir Connecti- 
cut valstybėse sekmadie
niais nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryte per WHBI radijo sto
tį 105.9 FM banga.

• Dail. T. Petraitis 70 
metų sukakties proga ruo
šia Brooklyne Angelų Ka
ralienės parapijos salėje 
akvarėlinių darbų parodą 
gegužės 7-8 d.d. Lankymo 
valandos šeštadienį nuo 11 
vai. — 7 vai. vak., sekma
dienį nuo 12 vai. — 7 vai. 
vak. Elizabethe ”Liberty 
Hali” salėje ruošiama gegu
žės mėn. 14-15 d.d. Lanky
mo valandos nuo 12 vai. — 
7 vai. vak. 

dijos įteikimo iškilmes. 
Atrodo, kad New Jersey 
yra vienintėlė LB apy
garda, kuri tokią stipen
diją įstengia suorgani
zuoti ir skirti aukštąjį 
mokslą einantiems jau
nuoliams, aktyviai besi- 
reiškiantiems lietuviš
koje viekloje. Šiais me
tais jau trečioji stipen
dija $500 sumai paskir
ta Audronei Jarmaitei, 
studijuojančiai archi
tektūrą Pratt College, 
Brooklyne.

Tolimesnį vakaro va
dovavimą perėmė Irena 
Veblaitienė.

Talentų programą su
darė: deklamacijos - Bi
rutė Vaičiūnaitė, daina
vimas - Virginija Vasi
liauskaitė, pianistai - 
Nerijus Jarmas, Gintau
tas Klučnikas, Angelė 
Kiaušaitė ir Jūratė Veb
laitytė, akordionistai - 
Leonardas Kiaušas ir 
Vytautas Jokūbaitis. 
Dailės meną - tapybą 
atstovavo Audronė Bar- 
tytė, Audronė Jarmaitė, 
Audronė Klimaitė ir Bi
rutė Šimkutė.

Programą gražiai pa
pildė Teklės Dzikienės 
Kanklių Ansamblis, nuo

Spaudos mėnuo—Dirvos mėnuo
Naujiems skaitytojams Dirva tik $10 metams!

Šiais metais PL Bendruomenė balandžio mėnesį paskelbė 
spaudos platinimo mėnesiu, švęsdama savo 50-ties metų sukaktį, 
Dirva skelbia ypatingą nuolaidą savo naujiesiems skaitytojams:

visi tie, kurie naujai užsiprenumeruos š. m. balandžio ar 
gegužės mėnesiais,

GAUS DIRVĄ METAMS TIK UŽ $10
Nuo š. m. birželio 1 d. vėl bus taikoma normali kaina $11 metams

Paskatinkite savo artimuosius pasinaudoti šia nuolaida. 
Panaudokite Jums atsiųsto laiško atkarpą arba greta šio skelbimo esantį 
kuponą. Suradę Dirvai naują skaitytoją, jo prenumeratą čekiu arba pini
gais siųskite

DIRVA 6907 Superior Avė. CIeveland, Ohio 44103

NAUJAS DIRVOS PRENUMERATORIUS
DIRVOS ADMINISTRACIJAI,
6907 Superior Avė. CIeveland, Ohio 44103

Pasinaudodamas jūsų nuolaida, siunčiu $10.00 ir prašau 
siuntinėti Dirvą šiuo adresu:

Adresas

Vardas-pav.

Jeigu užsakoma kitam, užsakytojo parašas ir adresas:

Vardas-pav.

Adresas

taikingai paskambinęs 
Partizanų Dainą, Lopši
nę, Šoks Tėvelis Sukti
nį ir Liaudies Dainų py
nę.

Talentų vakarą už
baigė LB šokių grupė 
Baltija, Vlado Mėlinio 
vadovaujama.

New Jersey apygardos 
kultūrinių reikalų vado
vas Leonardas Šimkus, 
daug laiko skiriąs jauni
mui ir jam atsidavęs, 
baigiamajame žodyje 
kvietė visus remti jau
nimą visose jos pastan
gose, kad galėtume už

sitikrinti savo tautinę 
ateitį.

(bv)

JONO MALINAUSKO 
ĮPĖDINIŲ DĖMESIUI
Prieš septyniolika metų 

Linden, N. J., gyvenęs ir 
miręs Jonas Malinauskas 
testamentu savo turtą buvo 
užrašęs Brooklyne gyvenu
siam broliui Petrui, dar ži
noma kaip Peter Miler, bro
lio Juozo Malinausko Lietu
voje gyvenantiems vai
kams, sesers Veronikos Ru
gienės vaikams — Donatai 
ir Povilui, gyvenusiems 
Lietuvoje ir savo motinai 
Marijai Malinau s ki e n e i, 
taipgi gyvenusiai Lietuvo
je.

Patys įpėdiniai arba apie 
juos žinantieji malonėkite 
kreiptis į Lietuvos Genera
linį Konsulatą New Yorke: 
Consulate General of Lithu- 
ania, 41 W. 82 Street, New 
York, N. Y. 10024.

VASAROS ATOSTOGOS,
laukiamas poilsio laikas, 

tikrai nebetoli. CAPE COD 
žaluma jau dengia apvlin- 
kes, MEŠKOS ir MEŠKIU
KO vasarvietė jau laukia 
svečių.

Šeimininkai kviečia visus 
atsilankyti, užsisakant šiais 
adresais: Irena Vežtas, 72 
Congress St., Braintree, 
Mass. Tel. 843-2146 arba 
Maria Lūšys, 88-01 104th 
St., Richmond Hill, N. Y. 
Tel. 849-1193.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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