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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

TAUTYBĖS SOVIETŲ SĄJUNGOJ
LATVIO PELŠĖS PASKYRIMAS Į AUKŠČIAU
SIĄ BOLŠEVIKŲ PARTIJOS ORGANĄ — PO- 
LITBIURĄ — TURI TIK SIMBOLINĘ REIKŠ
MĘ. — JUO PABRĖŽIAMAS PARTIJOS TARP- 
TAUTIŠKUMAS.' — TIKRUMOJE PELŠĖ YRA 
SENAS ’APARATČIKAS’, DIDESNĘ GYVENI

MO DALĮ PRALEIDĘS RUSIJOJE.

------ VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ------

Paskutinis komparti jos 
kongresas j svarbiausią 
partijos organą, kuris 
Chruščiovo laikais vadino
si prezidiumas, o dabar jam 
grąžintas Lenino bei Stali
no laikais vartotas ’polit- 
biuro’ vardas, išrinko 67 
metų latvį Arvidą Janovi- 
čių'Pelšę, švernikui, 78 m., 
ir Mikojanui, ,70 m., išėjus 
į pensiją. Pelšė yra šiuo 
metu seniausias politbiuro 
narys, ir nepaisant to, ma
žai kam girdėtas, nors ir 
nuo jaunystės priklausė 
partijai, pažino Leniną, ir 
per visą laiką — 50 metų 
— nenuklydo nuo ’tiesaus 
kelio’. Ne tik pats nenukly
do, bet dar kitus ’taisė’. Ša
lia Suslovo jis šiandien yra 
vienintelis politbiuro narys, 
dalyvavęs Stalino didžiuo
siuose 'valymuose’...

Iki 1929 m. Pelšė buvo 
politruku (politiniu vado
vu) Raudonoje armijoje, 
vėliau aktyviai dalyvavo 
kolchozų ir sovchozų (vals
tybinių ūkių) steigime ir 
tvarkyme Kazachstane ir 
pačioje Rusijoje. Nuo 1937 
m. apie jį niekas negirdėjo. 
Manoma, kad tada jis dir
bęs slaptoje policijoje, nes 
partijos kongrese buvo iš
kelti jo nuopelnai "naikini
me partijos priešų, trockis- 
tų bei kitų kairiųjų ir deši
niųjų oportunistų ir viso
kios rūšies skaldytojų’’. Sa
vaime aišku, kad toks pa
tyręs ir paklusnus aparat- 
čikas tiko į Latvijos kom
partijos sekretoriaus pos

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pirmininkas inž. Jonas Jur
kūnas kalba ALT S-gos Tarybos suvažiavime Clevelande.

V. Pliodžinsko nuotrauka

tą, sovietams okupavus Bal
tijos valstybes. Atrodė, kad 
toje vietoje jis ir turėtų 
pabaigti savo karjerą. Vie
toje to, sovietinio gyvenimo 
stebėtojams visai netikėtai, 
jis pateko į politbiurą ir 
gavo raktinę vienuolikto 
vyro poziciją.

Reikia atsiminti, kad 
Chruščiovą nuvertus, So- 
vietijos vadai nutarė, jog 
ateityje nė vienas žmogus 
neužimtų kartu svarbiau
sios partijos ir valstybės 
vietos. To nutarimo buvo 
laikomasi XXIII partijos 
kongrese renkant naują po
litbiurą, kurį sudaro 5 par
tiečiai ir penki Valstybinin
kai’. Pačioje viršūnėje sto
vi iš vienos pusės Brežne
vas, kuris, kaip ir Stalinas, 
gavo Generalinio Sekreto
riaus titulą, ir jo pavaduo
tojas Suslovas. šalia jų į 
politbiurą įeina lygiomis 
teisėmis ministeris pirmi
ninkas Kosyginas ir valsty
bės prezidentas Podgorny.

Po jų seka 6 'menkesnės’ 
vertės nariai: partijos CK 
sekretoriato nariai šelepi- 
nas bei Kirilenko ir Ukrai
nos partijos pirmasis sekre
torius šelest, šalia jų stovi 
abu Kosygino pavaduotojai 
Mazurovas ir Polianskis bei 
Rusijos ministeris pirmi
ninkas Voronovas.

Vis dėlto, kad pabrėžus 
partijos svarbumą — vie
nuoliktu nariu netikėtai bu
vo išrinktas (t. y., pasiūly
tas iš viršaus Suslovo ini
ciatyvia) Pelšė. Pelšė taip 
pat gavo labai svarbią par

tijos kontrolės komisijos 
pirmininko vietą, t. y., jis 
yra atsakingas už partijos 
drausmę ir jo žinioje yra 
visų partijos darbuotojų 
asmens žinios, įskaitant vi
sas silpnybes ir polinkius!

Nėra abejonės, kad Pel- 
šei taip pakilti padėjo ne 
tik jo ištikimybė partijai, 
bet ir jo nors ir formali 
tautybė. (Per Stalino laikų 
trėmimus, jis lygiai taip 
pat trėmė savo tautiečius, 
kaip ir kitus sovietinius pa
valdinius). Atrodo, kad 
Kremliaus valdovai yra su
interesuoti pabrėžti parti
jos kosmopolitinį pobūdį. 
Tiesa, ir dabar politbiuro 
daugumą sudaro tikri rusai 
ar surusėję individai, ta
čiau norint bent formaliai 
pabrėžti kitų tautybių 'ly
gybę’ į politbiuro kandida
tus išrinkti partijų sekre
toriai iš Uzbekestano (Ra- 
šidovas), Georgijos (Miša- 
vanadze), Gudijos (Maše- 
rovas), Kazachstano (Ka- 
nojevas) ir Ukrainos minis
teris pirmininkas • (Ščer- 
bitski). Pelšė, kai kuriems 
stebėtojams atrodo, atsto
vauja ne tik latvius, bet ir 
lietuvius su estais.

Kol kas tačiau reikia at
siminti, kad.kaip rodo Pel- 
šės asmenybė, visi" tie 'sve
timšaliai’ yra akli Krem
liaus tarnai. Pats Pelšė pa
reiškė XXIII partijos kor 
grėsė:

"Latvija virto žydinti, 
politiniai lygiateisė, Sąjun
gos Respublika ... latvių 
liaudis rado savo laimę ir 
nesavanaudžius draugus”. 
Nesavanaudžiai draugai ly-

KRIZĖ PRANCŪZŲ KARININKŲ
TARPE Vytautas Alseika

Prancūzijai pasitraukus iš ka
rinės vakariečių sąrangos, tai 
Žymiai paaštrino jau nuo seniau 
prancūzų karininkijos tarpe sly
pėjusią krizę. Iš Paryžiaus gau
tomis žiniomis, prancūzų gene
rolai kritikuoja de Gaulle spren
dimus. Jiems aišku, kad de Gau
lle vykdąs "primityvią strategi
ja", kad jis rimtai nežvelgiąs . 
į kariuomenę kaip į militarinį 
instrumentą, nei nesilaikąs gin
klų technikos įstatymų. Jiems 
aišku, kad prezidentui labiau 
rūpinti tarptautinė politika, bet 
ne krašto gynybos reikalai.

Prancūzų karininkams, dir
bantiems NATO štabuose ir jau
najai karininkų kartai liepos 1 d. 
data reiškia nemažą smūgį jų 
karjerai ir pačiai profesijai. 
Tačiau nusivylimo esama ir ki
tuose sluoksniuose. Bendradar
biaujant su NATO, prancūzų sau
sumos kariuomenei ir ypač avia
cijai buvo galimybė labiau pa
žinti aiškiai modernias ameri
kiečių karines priemones. Pran
cūzai galėjo dalyvauti strate
giniuose pasitarimuose, o tai 
buvo naudinga ir jų pačių ka
riuomenei, jų apginklavimui ir 
pa n.

Prancūzų karininkijai jau an
trą kartą - pirmą 1953-54 m. 
po Indokinijos įvykių, antrą - 
1962 m. armijai grįžus iš Afri
kos, - teko paskirti visas jė
gas bei viltis armijos sumoder- 
ninimui, naujai taktikai, kari
niams kontaktams su sąjungi
ninkų daliniais;ir tai buvo gali
ma prancūzams dalyvavus NA
TO integracinėje politikoje, sie
kiant Vak. Europos gynybos. Kai 
1962 m. de Gaulle buvo skelbęs, 
kad "naujoji prancūzų armija" 
Atlanto sąjungoje būsianti kaip

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Tarybos suvažiavimo gegu
žės 7 d. Clevelande prezidiumas: pirmininkas Vytautas Abraitis ir 
sekretorius inž. V. Gruzdys (kairėje). Pažymėtina, kad Vytautas 
Abraitis, buvęs ALT S-gos pirmininkas, tą pat dieną, kai Dirva mi
nėjo auksinę sukaktį, atšventė savo gyvenimo 50 metų amžiaus su
kaktį. Gimęs Amerikoje, mažas būdamas su tėvais nuvyko į Lietu
vą, ir Vytauto Didžiojo Universitete Kaune baigė teisės mokslus. 
Karui prasidėjus, kaip JAV pilietis grižo į Ameriką ir čia tuoj ak
tyviai įsijungė į tautines srovės veiklą.

V. Pliodžinsko nuotrauka

giai taip pat moka išnau
doti savo naudai tautinius 
kaip ir demokratinius šū
kius.

partneris, iškelta į atitinkamą, 
lygiaverčią poziciją, kad ji 
turėsianti vadovaujamą vaidme
nį ir dar glaudžiai bendraujant 
su Fed. Vokietija, - tai tie pa
žadai prancūzų karius buvo ma
loniai bei optimistiniai nuteikę.

O kai per sekančius trejus 
metus pasirodė, kad sunkiai su
lipdoma europinė gynybos sis
tema, kad nešiklijuoja ir poli
tiniai apjungta Europa, prancū
zams liko NATO - kaip tarptau
tinio bei europietinio bendra
darbiavimo rėmai. Tačiau --- 
ir jie jau suiro. Kitas nusivy
limas prancūzų karių tarpe - 
tai nepakankamas apginklavim
as. Ginklai pasirodė esą seni, 

ALT S-gos Tarybos suvažiavimo Clevelande gegužės 7 d. grupė 
dalyvių, V. Pliodžinsko nuotrauka

nemodernūs. Kasmet prancū
zai skelbdavo naujus ginklavi
mosi planus, kasmet įvykdavo 
pavėlavimai, atidėjimai. Kari
niuose žurnaluose, kaip "Revue 
de Defense Nationale" buvo ve
dami ginčai, kokiems ginklams 
skirti pirmenybė - konvenci
niams, ar taktiniams atomo gin
klams, kurių skaičius visvien 
dar nepakankamas.

Praėj. metų pabaigoje pran
cūzai susidūrė dar su viena ne
sėkme ginklavimosi srity. La
bai išgirtas ir daugelio specia
listų laikomas puikiu, naujas 
šarvuotis AMX - 30, šiais me
tais dar negali būti gaminamas 
.serijiniai, nes... reikia, kad jį 
užsakytų bent Belgija. Tad šar
vuočių daliniai turės laukti ir 
laukti. Tiek naujasis šarvuotis, 
tiek kiti ginklai bei aviacija 
yra naujosios prancūzų "Force 
de Frappe " aukos. Be to, pran
cūzai stengiasi plėsti raketų ga
mybą, nors abejojama, kad per 
10 metų prancūzai sugebėtų jau 
turėti pakankamą taktinių rake
tinių ginklų skaičių. Dėl to ... 
mažėja pinigų skyrimas kitiems 
ginklams. Kritika, nepasitenki
nimas, kreditų mažėjimas, gin
klavimosi trūkumai - visa tai

EUROPOS DIENA
Kasmet gegužės 5 d. Vakarų 

Europoje švenčiama kaipo "Eu
ropos diena". Tuo norima pa
brėžti laisvų ir demokratinių 
Europos tautų solidarumą ir 
vieningumą.

Luneburge, šiaurės Vokieti
joje, "Europos diena" šiemet 
buvo minima ypač iškilmingai. 
Iškilmės įgavo ypatingai reikš
mingą pobūdį svarbiausia dėl 
dviejų priežasčių: 1) jose daly
vavo Niedersachseno vyriausy
bės narė, tremtinių reikalų mi- 
nisterė ponia M. Meyer-Seven- 
ich (socialdemokrate) ir 2) iš
kilmės vyko šūkiu ieškoti išsi- 
lyginimo su Rytų Ruropos tau
tomis.

Kalbėtojais buvo pakviesti ke
turių tautų atstovai: Pasiunti
nybės patarėjas Dr. A. Gerutis, 
atstovavęs visoms trims baltų 
tautoms, ukrainietis M. Livyc- 
kyj, Ukrainos Tautos Tarybos 
pirmininkas (Munchen), belgas 
prof. dr. Peeter (Gent)-ir olan
das Dr. Waltman (Maastrich). 
Po atskirų tautų kalbėtojų kalbą 
pasakė ministerė ponia Meyer- 
Sevenich. Iškilmėms vadavavo 
parlamento narys W. Baselau.

Dr. Gerutis savo kalboje iš
vedė, kad esantieji Baltijos 
kraštuose režimai nesiremia 
laisva tautų valia; jie buvo pri
mesti Sovietų Sąjungos karinės 
jėgos, kuria jie ir šiandien te- 
siremia. Pasak kalbėtojo, baltų 
tautos priklauso vakarų kultūrai 
ir jos kraštai pritaria pastan
goms apjungti Europą laisvės, 
tautų apsisprendimo ir taikos 
principais. Savo kalbą kalbėto
jas baigė šiais žodžiais: "Kaip 
baltams yra aišku, kad vokie
čių tautos padalinimas į dvi 
dalis (rytų ir vakarų) tėra lai
kinas reiškinys, taip vakarai 
turi įsisąmoninti, kad baltų tau
tos trokšta išsivadavimo iš 
Maskvos joms smurtu primes
to režimo ir nori gyventi lais
vėje ir nepriklausomybėje".

Iškilmės vyko Luneburgo rotu,- 
šės kunigaikščių salėje, kuria 
leidžiama naudotis tiktai išim
tinais atvejais. Prieš tai, "Eu
ropos dienos" rinktiniai daly
viai susirinko Luneburgo. Rytų 
Akademijos rūmuose, kur buvo 
išklausytas pranešimas apie 
tai, kaip komunistinis režimas 
spygliuotomis vielomis, užmi
nuotomis mirties zonomis ir 
panašiomis priemonėmis, atit - 
vėrė Vokietijos rytų zonos gy
ventojus nuo laisvojo vakarų 
pasaulio. Dalyviai buvo nuvež
ti į demarkacijos liniją ir pa
tys galėjo stebėti spygliuotas 
vielas, mirties zonas ir stebė
jimo bokštus, iš kurių kontro
liuojamas bet kuris judėjimas 
sovietinėje zonoje. (a.g.)

kenkia prancūzų karių moralei.
Tuo tarpu prancūzų spauda 

laikas nuo laiko pažvelgia į 
savo artimiausio kaimyno -- 
Vak. Vokietijos laimėjimus bei 

(Nukelta į 2 psl.)
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Ziniavskio ir Dantelio <3>

Bylos protokolas
Šių metų vasario mėn. Maskvoie buvo 7 ir 5 metais 

ištrėmimu i sunkiųjų darbų stovyklą nubausti rašytojai 
Andrei Ziniavski ir Juli Daniel, kurių raštai pasirodė už
sienyje. Byla užtruko 6 dienas. Į teismo salę buvo įsileisti 
tik aukšti sovietų pareigūnai, bet... užsienyje jau pasi
rodė tos bylos privačiai stenografuotas protokolas, ku
rio kai kurias būdingas ištraukas čia skelbiame, (vm)

PROKURORAS: Jūs rašote, 
kad tauta yra antisemitiškai 
nusiteikusi ir net taip toli ta 
linkme nuėjusi, kad sveikintų 
žydų pogromus.-Jūs lyginate 
nuotaikas su tomis, kurios ve
dė prie *Babi Jar* (pagarsėjęs 
EvtuŠenko eilėraštis). Bet ten 
(pas EvtuŠenko) žudė fašistai? 
Ar tai neįtikėtinas visos tautos 
nužeminimas ją lyginant su fa
šistais?

DANIELIS: iŠ citatos nesusida
ro įspūdis, kad visa sovietinė 
liaudis yra antisemitinė, o tik 
kad esama paskirų žmonių taip 
nusiteikusių. Tai kalba apie pas- 
kir us žmones, kurie tam tik
rą situaciją nori išnaudoti as
meniškam atsiskaitymui. Tik 
tai; ir nieko kito, galima iš
skaityti iš to teksto.

PROKURORAS (cituoja balto
jo emigranto Filipovo recenzi
ją apie Aršako-Danielio apsa
kymą, kuriame jis apibūdina^ 
mas kaip priešsovietinis): Ką 
jūs į tai?

DANIELIS: Aš patarčiau 
kreiptis tiesiogiai į Filipovą. 
Aš nesu atsakingas už tai, ką 
jis rašo.

PROKURORAS: Jūs tačiau ži
nojote, kad antosovietiniai 
sluoksniai jūsų veikalus trans
liavo per radiją?

Krizė...
(Atkelta iš 1 psl.)

skaudulius. Hitlerio laikais bu
vęs ambasadorium Berlyne ir 
po 1945 m. Prancūzų aukšta
sis komisaras Bonnoje, Fran- 
ęois-Poncet Paryžiaus "Figa
ro" skiltyse apie Vokietijos po
litiką aiškina, kad ji turinti tu
rėti JAV paramą, tačiau tuo pa
čiu metu bendradarbiauti ir su 
Prancūzija. Pagal jį,Prancūzių 
jos politika ir jos tikslai toli 
nukrypę nuo vokiečių, tačiau 
visvien būtina artėti ir rasti 
bendros laikysenos kelius.

Prancūzai, ir ne tik jie, yra 
atkreipę dėmesį į vokiečių ra
dikaliųjų sluoksnių tarpe pas
tebimą populiarumą gyventojuo
se. Tas pats Poncet primena, 
kad neseniai savivaldybiniuose 
rinkimuose Hamburge, Bavari
joje ir kitur sėkmės turėjusi 
NDP (vokiečių nacionalistų par
tija) savo tarpe turinti nemaža 
buvusių nacių. Jų veikla dau
giau ne'politinėje srityje, - ji 
reiškiasi informacinėje, kultū
ros, organizacijų plotmėje. 
Poncet susirūpinęs Muenchene 
leidžiamu radikaliųjų (ir aiš
kiai antisemitinių) sluoksnių 
leidžiamu savaitraščiu "Deuts- 
che National Zeitung”. Laikraš
čio įtaka esanti labai žalinga.

Poncet teigia, kad laikui 
slenkant, Vokietijoje vis dau
giau pamirštama apie gėdinguo
sius Hitlerio žygdarbius. Jau
noji karta, žmonės maždaug 20 
m. amžiaus, turi vargo supras
ti ir patikėti pasakojimams apie 
nusikaltimus, kurie įvyko Tre
čiojo Reicho metais. Jiems vis
kas atrodo perdėta. Ir tuo pa
čiu metu, kai Vak. Vokietijoje 
pastebima aiški pažanga, kai 
kraštas nuolat kyla materiali
niu bei moraliniu atžvilgiais; 
kai pasiekiama vis didesnė ga
lia pramonės, finansų ir kari
nio apsiginklavimo baruose, tai 
ir toje jaunojoje kartoje gali 
atsirasti jausmas, kad "mes 
juk esame didelė, galinga, įta
kinga tauta". Tai jau naciona
lizmas ir prancūzų diplomatas, 
viešai nepasisakydamas, vis dėl 
to tarp eilučių teigia, kad visa 
tai - reiškiniai ne be pavojaus. 
Dėl to ir galima aiškinti kai 
kuriuos de Gaulle politikos žy
gius, dėl to ir prancūzų noras 
skubiau pasigaminti atominius 
giriklus ir dėl to, nors ir vie
šai kalbama apie draugiškus 
santykius, bet ... vis ir vis 
iškyla ir nepasitikėjimo Vokie
tija jausmai.

DANIELIS: Jūs tam neturite 
jokių įrodymų.

PROKURORAS: Tardymo me
tu jūs prisipažinote, kad apysa
kos "čia kalba Maskva" idėja 
yra tokia, kad Sovietų Sąjungos 
liaudis yra išgąsdintą ir dėlto 
negalėtų pasipriešinti kokiam 
nors beprotiškam įsakymui? Ar 
jūs patvirtinate tą parodymą?

DANIELIS: Aš jums kelis sy
kius sakiau, kad to apsakymo 
pagrinde glūdi asmens kulto at
gaivinimo galimybė.

PROKURORAS (skaito pasi
kalbėjimą tarp Karcevo ir Svet
lanos, kuriame sakoma: "Visa 
tauta yra išgąsdintą"). Ką reiš
kia ta eilutė? Ar ji neįrodo, 
kad tai yra visos sovietinės 
liaudies šmeižimas?

DANIELIS: Aš kartoju, kad 
apysakoje išvedama asmens kul
to pasikartojimo galimybė, kuri 
atrodė esanti galima 1961 m., 
kada buvo rimto pavojaus res
tauracijai.

PROKURORAS: Ziniavski, ne- 
šmeiškit vėl!

DANIELIS: Mano pavardė yra 
Danielis.

PIRMININKAS: Nuomonės čia 
nesvarbios. Teismo apklausinė
jimas turi konstatuoti faktus, 
kuriuos įvertins pats teismas.

PROKURORAS: Per sausio 13 
d. tardymą jūs prisipažinote, 
kad apsakyme yra vietų, ku
rios gali būti vertinamos kaip 
antisovietinės. Ar tai pripažįs
tate dabar?

DANIELIS: Taip
PROKURORAS: Danieli, kas 

jus paskatino antisovietinius, 
Šmeižančius veikalus parašyti?

DANIELIS: Aš atsisakau į 
taip pastatytą klausimą atsaky
ti!

PROKURORAS: Kas jus pas
katino tuos raštus parašyti?

DANIELIS; Savo laiku net šo- 
holovo ‘Ramusis Donas’ buvo 
smerkiamas kaip antisovietinis 
...(Salėje juokas ir triukšmas) 

PIRMININKAS: Mes čia ne
diskutuojame apie literatūrą. 
Ekskursijos į literatūros istori
ją nereikalingos.

DANIELIS: Aš reikalauju tei
sės išvesti literatūrines ana
logijas. Aš esu čia kaltinamas 
politiniu nusikaltimu ir ginuos, 
nurodydamas analogijas.

PIRMININKAS: Jūsų apysaka 
"Rankos" liečia tolimą praeitį. 
Kodėl jūs kaip tik ją pasiuntėt 
i užsienį, o ne, sakykim, "Pa
bėgimą"?

DANIELIS: Norėjau matyti sa
vo veikalus atspausdintus. Aš 
žinojau, kad mūsų leidyklos 
vengia aštrių temų. Yra eilė 
problemų, apie kurias nerašo 
nei vienas rašytojas, nespaus
dina nė viena leidykla. "Ran
kos” yra tabu, kadangi čia kal
bama apie kruviną, sunkų, bet 
reikalingą darbą. Apysakos he
rojus yra darbininkas, kuris 
vėliau tarnavo VTČK (saugume) 
Ir, iš esmės .imant, jam, ten 
veikiant, drebėjo rankos.

PIRMININKAS: Bet kodėl kaip 
tik šitą apysaka pasiuntėt į už
sienį?

DANIELIS: Nes aš turėjau 
skaitytis su faktu, kad čia nie
kas jos nespausdins, nes tai 
liečia uždraustą temą, kuri nuo 
trisdešimtųjų metų mūsų lite
ratūroje nebenagrinėjama ...

PIRMININKAS: Bet kodėl ne- 
siuntėte "Pabėgimo"?

DANIELIS: Aš ją pasiunčiau, 
nes norėjau matyti išspausdin
tą ...Jei būčiau gydytojas ar 
inžinierius, aš ją paskelbčiau 
savo vardu. Esu tačiau vertė
jas. Mano pragyvenimas pri
klauso nuo gerų santykių su 
leidyklom. Jei būtų žinoma, kad 
mano raštai leidžiami užsieny
je, man nebūtų leidžiama čia 
versti. Kai aš Pelletier daviau 
savo veikalus, nežinojau kur 
ir kada jie bus išleisti.

PROKURORAS: Norėjote ma
tyti išspaudintus savo raštus, 
tačiau negalvojote apie mūsų 
priešus, jūs nekvaršinote sau 
galvos, kad tie veikalai gali bū

ti panaudoti priešsovietinei pro
pagandai.

DANIELIS; Tada aš taip ne
galvojau.

PROKURORAS: Ir kada tai 
atsiminėt?

DANIELIS: Apie tai aš pra
dėjau galvoti vėliau, 1963 m. 
kada pamačiau dvi knygas, vie
ną jų su Filipovo įvadu. Tada 
aš pamačiau, kaip jie jas įver
tino. Bet ir tada aš nustūmiau 
abejones į šalį ir pasiunčiau 
dar vieną rankraštį. Po 1963 m. 
aš nieko neparašiau ir nieko 
neišsiunčiau.

PROKURORAS: Jūs rašėt tai, 
kas pagal jūsų prisipažinimą, 
gali tikti priešsovietiniam aiš
kinimui. Jūs žinojote, kaip ver
tinami ^ūsų veikalai užsienyje. 
Iyertinkit pats savo elgesį!

DANIELIS: Aš sakiau ir vėl 
sakau, kad aš nerašiau prieš- 
sovietinių veikalų, lygiai taip 
pat aš nekritikavau mūsų kraš
to pagrindų. Paskelbimas ma
no raštų yra kitas dalykas. Aš 
čia apgailestauju jų paskelbi
mą.

PIRMININKAS: Ar norite dar 
ką nors pareikšti teismui?

DANIELIS: Taip. Kaltinimas 
lygina autorių su jo herojumi, 
bet tai neleistina jau viendėlto, 
kad herojus, atvirai kalbant, 
nėra visai pilno proto. Apsa
kyme "Nuodėmės", pavyzdžiui, 
herojus išprotėja ir rėkia:"ka- 
lėjimas yra mumyse"...

PIRMININKAS (nutraukia): 
Pas jus jis išprotėja sekan
čiam puslapyje...

DANIELIS: Ne! Sekančiam 
puslapyje jis jau atsiduria be
protnamyje. Toliau atskiros vie
tos yra panaudojomos visai ne
atsižvelgiant į herojaus stovį. 
Vienas išprotėjo, kitas yra al
koholikas.

PIRMININKAS: Pas jus visi 
inteligentai geria.

DANIELIS: Todėl aš prašau: 
pirma, nevartoti citatos be są
ryšio su visu veikalu ir antra, 
atsižvelgti į herojaus padėtį. 
Ir jei kur aš pridėjau per daug 
dažų, aš prašau tai laikyti ne 
mano priešsovietiniu nusista
tymu, o tik blogu plunksnos 
valdymu.

(Bus daugiau)

SVEIKINIMAI DIRVAI 
SUKAKTIES PROGA

A DIRVOS 50 metų sukakties proga prašau priimti 
mano sveikinimą leidėjams, redaktoriams ir bendra
darbiams, kurie rūpinasi laikraščio leidimu, tuo labiau 
visiems tiems, kurie išlaikė laikraštį ligi pusamžio su
kakties minėjimo.

Buvau DIRVOS skaitytoju virš 40 metų, ir bendra
darbiu, kai laikraštį leido A. B. Bortkevičius, vėliau 
įmano mielas bičiulis K. S. Karpius, taurus ir pajėgus 
tautininkas! O tokių kai Karpius, Amerikoje, mažai te
buvo anais laikafe&.

Laiminga DIRVA, turėdama elegantiškąjį B. Rai
lą, Stasį Santvarą, Vytautą Meškauską ir eilę kitų tau
riųjų tautininkų. Tat sveikindamas DIRVĄ jubiliejaus 
proga ir pageidaudamas, kad laikraštis DIRVA neiš
blėstų, kad tautinę idėją plėstų if, kad laikraštis DIR
VA, kokiu jis dabar savo turiniu yra, būtų ir ateityje. 
Linkėdamas sėkmės ir nenustoti vilties dėl Lietuvių 
Tautos ateities, siunčiu kuklią savo auką DIRVOS lei
dimo reikalams — $25.00.

Walter M. Chase

A On this happy occasion it’s a pleasure to congratu- 
late you and wish you a wonderful future.

SOCIETY OF CARBIDE ENGINEERS
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KĄ SVARSTO BALFO CENTRO 
VALDYBA

Kartas nuo karto spaudoj pa
sirodo trumpos žinutės, kad ta
da ir tada posėdžiavoBalfoCen- 
tro Valdyba. Retai kada plačiau 
nurodoma, ką toji valdyba svars
to. Ji renkasi posėdžiams bent 
kartą per mėnesį, esant reika
lui ir dažniau. BalfoCentro val
dyba susideda iš 8 asmenų ir 
yra išrinkta Balfo direktoriato, 
kurį sudaro 25 Balfo seimo 
rinkti asmens.

Daug Balfo darbų Centro įs
taiga atlieka be valdybos po
sėdžio, automatiškai. Tokia šal
pa yra direktoriato ar Centro 
Valdybos nutarta iš ankšto. Pvz.( 
automatiškai pervedamos nomi
nuotos - šalpai skirtos pinigų 
sumos tremtinių mokykloms, li
goniams ar šelpiamiesiems. Jei 
tik yra prašymas, rekomendaci
jos, be gaisčio siunčiami vais
tų paketėliai, vartotų rūbų siun
tiniai, knygos ir pan. Taip pat 
valdybos yra nutarta, kad be 
svarstymo posėdyje tuoj pat 
siųsti nauju medžiagų siuntinius 
Sibiran, ar buv. Sibiro tremti
niams bei mokėti šalpą iki 25 
dol. skurdant patekusioms trem
tinių šeimoms. Jei Balfo sky
riaus valdyba nutaria ką nors 
sušelpti iki 50 dol., toji šalpa 
taip pat išmokama be Centro 
Valdybos nutarimo. Jei yra ga
rantijos, tada be Centro Valdy
bos nutarimo išduodami afide- 
vitai, reikalingi imigracijai. Su
prantama, kad eiliniai Centro 
raštinės darbai ar smulki Balfo 
namų priežiūra taip pat retai 
gaišina Centro Valdybą.

Kiekvienas Centro Valdybos 
posėdis būna vis kitoks. Čia la
bai trumpai surašysiu tipišką, 
eilinį Š. m. gegužės 3 d. 2-jų 
valandų posėdį.

Posėdžio pradžioje atlikta 
formalieji darbai: patvirtintas 
protokolas, išklausyti valdybos 
narių pranešimai, reikalųvedė- 
jas nušvietė skyrių veiklą bei 
kitas artimas Balfo problemas. 
Po to tuoj kibta į kietesnius 
riešutus. Vicepirm. advokatė dr. 
E. Armanienė aiškino valdybai 
turto palikimo bylą (gana painią) 
esančią Kalifornijoj. Ten yra 
palikta testamentu Balfui keli 
tūkstančiai dolerių, bet yra vil
ties gauti daugiau, jei bus de
dama pastangų. Visi posėdžio 
dalyviai diskutavo direktorių su

važiavimo Clevelande dienot
varkę ir pavedė reikalų vedėjui 
ją atspausti. Svarstyta būsimo- 
jo rudens metu seimo vietovė 
ir laikas, palukštentos ir Bal
fo įstatų reformos.

Po to tuoj kibta į šalpos pra
šymus: senukas, invalidas ir 
ligonis Argentinoje badauja, Si
biro kankinė Lenkijoj apkurto, 
prašo klausos aparato, Sibiro 
kankinys TB sanatorijoj prašo 
labai brangių vaistų. Šešios šei
mos iš Lietuvos prašo pagal
bos, kuri posėdyje ir paskiria
ma. Vasario 16 gimnazija prašo 
pinigų duonai. Gimnazija, pradė
dama naujus mokslo metus, turi 
lygiai tiek markių, kiek yra sku
biai mokėtinų skolų. Valdyba nu
taria, kaip ir iki šiol, siuntinėti 
po 300 dol. kas mėnesį duonai. 
Kolumbijoj rengiama maža prie
glauda, valdyba paskiria 25o doL 
4 senukų miegamiesiems įreng
ti. Čia pat svarstomos neseniai 
iš Lietuvos į Europa atvykusio 
studento bėdos. Jo Lietuvoj at
liktų studijų nepripažįsta, reik 
jas atnaujinti, o lėšų ne tik 
studijoms, bet ir kasdieninei 
duonai nėra. Vęl į Balfą krei
piasi jauna, gabi studentė, kuri 
nori mokintis, bet tremtiniai ir 
ligoti tėvai jai negali padėti.

Kaip akimirka prabėga dvi 
valandos; vicepirmininkė turi 
skubėti į stotį, pirmininkas nori 
greičiau išvykti į tolimą Pro- 
vidence, R. I.

Reikia stebėtis, kad visi Bal
fo Centro Valdybos nariai netik 
uoliai posėdžius lanko, bet ir 
aktyviai juose reiškiasi. Jie ne
gauna jokio atlyginimo nei už 
sugaištą laiką, nei už kai kurių 
tolimas keliones. Priešingai, 
vykdami į posėdžius dažnai at
veža rūbų ar vietoje surinktas 
aukas. Pvz. dr. E. Armanienė 
į posėdžius atvyksta beveik vi
sad su pinigais Balfo šalpai: 
tai tas tai anas jai padavęs. Kun. 
V. Martinkus atgabeno rūbų.

Kitas įdomus reiškinys, kad 
nors valdybos nariai labai ski
riasi savo pažiūromis, politika, 
išsilaivinimu, profesija, bet vi
si dirba labai sutartinai. Beveik 
visi sprendimai būna sutartiniai, 
be balsavimų. Gal dėl to, kad 
lietuvio kančia, artimo meilė 
visus sujungia.

Kun. L. Jankus

Robert F. Urbanic
Chairman

Tautinės minties ugdytoją, Tautos laisvės idealų 
puoselėtoją — ilgą, ilgą pradalgėlę spaudos baruose iš
variusią DIRVĄ, nuoširdžiai sveikiname, puikios sėk
mės ir ištvermės kovoje už šviesų, laisvą Tėvynės Lie
tuvos rytojų linkime!

Z. Peckus,
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio, 

Clevelando Skyriaus pirmininkas

4 -

LB Clevelando 2-os apylinkės lietuvių vardu svei
kiname Dirvą, sulaukusią 50 metų.

Linkėdami Dirvai ilgiausių ir sėkmingiausių metų, 
dėkojame Dirvai už nuoširdžius patarnavimus Lietuvių 
Bendruomenei. Šio dėkingumo vardan prašome priimti 
šios apylinkės visų lietuvių simbolinę auką.

LB CLEVELANDO 2-OS APYL. 
VALDYBOS

P. Mikšys, A. Kazėnienė,
Pirmininkas Sekretorius

Ilgų metų komplektai gali aiškiai nusakyti, kokį di
delį lietuvišką darbą atliko Dirva per savo 50 gyvavimo 
metus.

Kiek pasiaukojimo, darbo ir meilės lietuviškai spau
dai turėjo parodyti tie, kurie pradėjo ir dabar tęsia 
Dirvos leidimą — gali tik tas suprasti, kuriam ne vien 
sentimentai lietuviškam raštui rūpėjo, bet žymiai di
desni dalykai — tautinė atsakomybė.

Dirva buvo ir liko savitas laikraštis, ne siauras 
partine prasme, bet platus tautine ir gilus lietuviškos 
emigracijos siekių supratime.

50 metų sukakties proga linkiu geriausios sėkmės 
pirmajam redaktoriui p. Karpiui ir dabartiniam redak
cijos štabui, o pačiai Dirvai ilgiausių metų.

MARGUČIO VARDU
Henrikas Žemelis

Sunegalavęs praleidau progą laiku pasveikinti Dir
vą jos auksinės sukakties proga. Prisiųsdamas šią kuk
lutę auką, nuoširdžiai linkiu jos redaktoriui ir visiems 
talkininkams ištvermės ir sėkmės lietuviškai vesti Dir
vą deimantinės jos sukakties link.

A

Kazys Musteikis

JAV Lietuvių Bendruomenės Pietinės New Jersey 
Apylinkės vardu sveikinu Tamstą, redakcinę kolektyvą 
ir laikraščio darbuotojus DIRVOS auksinės sukakties
proga.

Šiam įvykiui atžymėti Pietinės New Jersey Apy
linkės valdyba iš savo iždo paskyrė kuklią $10.00 auką.

Linkiu Jums sėkmės ir toliau tęsti šį didį darbą 
Laisvoje Lietuvių Spaudoje!

LIŪTAS K. JURSKIS
LB Pietų New Jersey Apylinkės pirm.

VIEŠĖSIMI CHIHGOJE PIRKITE MIIJOJR NMIIOJE 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

PARAMA
ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI

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

5th — 0.985. Import. German May Wine
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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VIENYBĖJE - GALYBĖ, 0 
SUSISKALDYME SILPNYBĖ

PRAVERKIM LANGĄ Į ATEITĮ
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sąjungos Tarybos suvažiavimas 
nuslinko praeitin. Praeitin nu
slinko ten pat ir tą pačią dieną 
įvykęs BALF direktorių suvažia
vimas, o savaitę prieš tai, Det
roite, ir LB Tarybos posėdžiai. 
Visa tai subūrė vienon vieton 
tai vienos idėjos žmonės, bendro 
specifinio uždavinio siekiančius, 
ir jam įsipareigojusius.

Tokiems susibūrimams, ku - 
riems dažniau įgyvendinti kliudo 
įvairios priežastys ( nuotoliai, 
laiko stoka, kaštai ir t.t.), susi
renkama ne dėl dienotvarkės gin
čytis, ne praeityje pastebėtam 
detalėms iškelti ir dėl jų bartis, 
bet tam, kad būtų sustiprintas 
pagrindas ateityje įvykditiniems 
uždaviniams įgyvendinti. Laiko 
tam nedaug, todėl ir svarbu to
lti uose suvažiavimuose būti pa
siruošusiam ir žinoti apie ką 
kalbėti, ką siūlyti, ko siekti, ir 
kam prašyti talkos.

Jei kalbėti apie ALT S-gos 
Tarybos suvažiavimą, užtenka 
tik dar kartą perskaityti Sąjungos 
pirmininko inž. J. Jurkūno kal
bą, pasakytą Dirvos iškilmingo
jo posėdžio metu, kad suprasti 
Sąjungos veiklos apimtį, jos pro
blemas ir uždavinius, kurie tamp
riai siejasi ir atsispindi Dirvoje 
per visą 50 metų. Nenuostabu, 
kad jo pranešime Tarybos posė
džio metu buvo audžiamos tos 
pačios mintys, tik gal daugiau 
konkretizuota forma.

Plačiau palietus jaunuosios kar
tos problemą, praveriamas lan
gas į ateitį, metamas žvilgsnis 
į tuos uždavinius, į tas proble
mas, su kuriomis ne visi yra 
linkę skaitytis.

Kartų skirtingumai pasižymi ne 
tik žmogaus amžiumi, bet ir gal
vosena, išplaukiančia iš žmo
gaus brendimo ir išsiauklėjimo 
meto aplinkos. Tie skirtingumai 
pradeda kaip tik dabar vis labiau 
išryškėti, jaunajai kartai pradė
jus aktyviau reikštis visuomeni

niame darbe. Tie skirtingumai 
kai kada atrodo normaliai besi- 
reiškią, kai kada į juos norima 
įpinti dirbtinumo ir bravūros žy
mių. Ir tai visų kartų veikloje. 
Vyresnioji karta, kad ir kaip be- 
įrodinėtų savo "patirtį", vistiek 
neišvengia normalioje gyvenimo 
eigoje įkyriai ir kartais įžūliai 
Įsibraunančių emigracinės ligos 
bacilų. Jaunosios kartos veikėjų 
būdas gi parodo mums kiek ne
įprastą amerikonišką bravūrą, 
europietiškosios manieros stoką.

Tai nėra esminė kliūtis bend
ram darbui tiems, kurie supran
ta viso to priežastis ir aplinky
bes, kurie įžiūri savo patirtį ne 
turėtos kategorijos ir kadaise 
užimtojo posto aureolėje. Jauni
mas nesiekia užimti tų vietų, ku
rias kadaise, senais gerais lai
kais, turėjome. Jis nesiekia už
sidėti ir iš tų laikų atsivežtos 
to ar kito veikėjo karūnos (pa
gal turėtą kategoriją). To vadi
namo jaunimt) eilėse matome jau 
dabar daug daugiau atsiekusių, 
daug aukščiau įkopusių.

Blogiausia, kad daugelis bijo
me įžiūrėti, jog, ne vien tik 
senimas, bet ir jaunimas, anot 
inž. J. Jurkūno, ryškiai ir ne
dviprasmiškai lietuviškas. Jo 
galvoseną, jo darbo metodus su
prasti yra mūsų visų, ne vien 
tik Dirvos, uždavinys. į ateitį 
žiūrint, privalome turėti ne tik 
plačiai atvertas akis, bet ir at
viras, šiltas širdis.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Vilties Draugijos iždininkas Ed. Karnėnas registruoja svečius, 
atvykusius į Dirvos sukaktuves. Stovi P. Vėbra iš Chicagos, pada
ręs K. S. Karpiui dovanų gražią plaketę ir ALT S-gos Detroito 
skyr. pirm. inž. J. Gaižutis.

V. Pliodžinsko nuotrauka

Emilija

Ateinantį jaunimo kon
gresą beruošiant, esu tik
ra, visomis jėgomis tal
kins ir Korp! Neo-Lithua. 
nia jaunieji nariai bei fi
listeriai, kaip jie labai 
nuoširdžiai rėmė ir įvai
riais būdais talkino lap
kričio 13 dienos manifes
taciją. Ta proga susipa
žinkime su jais kiek ar
čiau.

Jaunimo Metų pradžio
je atsitiktiniu sutapimu 
iš spaudos išėjo didžiu
lė knyga Neo-Lithuania, 
prirašyta ne vien senimo 
bet ir paties akademinio 
jaunimo autorių, į kor
poraciją įstojusių nelais
voje tėvynėje, bet išeivi
joje. O jiems įgyvendinti 
šūkį Pro Patria yra sun
kiau laisvam krašte. Pas
kaičius tą leidinį matome, 
kad jie tai supranta, mo
kosi iš praeities ir ruo
šiasi ateičiai, kad šis 
šūkis neliktų vien šūkiu, 
bet jį lydėtų darbai.

Vienas iš jaunųjų kor- 
porantų - filisterių, dr. 
Algirdas Budreckis, is
toriko žvilgsniu rašo apie 
šią korporaciją "Vakar, 
šiandien ir ryto j,"neveng
damas pacituoti korp. 
pradininkų nesenstančių 
minčių, pav., V. Gustai
nio:

"Savaime reiškėsi min
tis, kuri skverbėsi į mū
sų lietuvišką sielą, kuri 
sakė: padėkime į šalį tai, 
dėl ko nesutinkame ir ne
galime susitarti, o imki
me tai, kas kiekvienam 
lietuviui aiškiai yra ver
tinga. Padėkime nuoša
liau tai, kas vienus ar 
kitus piktina ir skaldo, 
o pažiūrėkime į tai, kas 
visus turi jungti. Ne tik 
tūkstančių metų istorija 
bet ir dabartiniai laikai 
skelbia tą patį, būtent: 
vienybėje — galybė, o 
susiskaldyme silpnybė... 
(psl. 230).

1. Išsaugoti prasmingas 
bei teigiamas lietuviškas 
vertybes.

2. Gintis nuo neigiamų 
įtakų, pasinaudoti teigia
mais laisvojo pasaulio 
kultūriniais bei politiniais 
laimėjimais,

3. įgyvendinti naują kul
tūrinę sintezę iš senų 
vertybių ir naujų idėjų,

4. Išauklėti pažangią 
tautinę šviesuomenę, su
tampančią su Lietuvos 
kamieno tikrąja siekimų 
dvasia.

Korporacijos idealas, 
rašo jis, — renovere Li
thuania in lituanibus yra 
gairė ryžtingai išvystyti 
du dalykus: individo as
menybę ir tautos dvasinį 
kultūrinį lobyną."(psl.235)

Rimantas Staniūnas, 
apibūdindamas lietuvių iš
eivijos akademinį gyveni
mą, pabrėžia:

"Būkime idealistai savo 
darbuose, savo įpročiuose 
ir pačiame būde. Gal būt 
ne kartą nusivilsime pa
tyrę, kad žemėje nėra tiek 
daug idealų, kiek tikėjo
me. Dažnai tai yra tik 
idealų šešėliai, kurie pra
eina pro mus be garso, 
be jokios įtakos. Bet ne
leiskime dėl to išnykti 
saviesiems ... Tobulinki
me savo būdą, įsigykime 
kuo daugiau mokslo, nes

Cekienė

tuo būdu ugdysime savo 
tautos kultūrą ir didinsi
me jos vertę. įsitrauki
me visi į organizacinįgy- 
venimą. Būkime pareigin
gi ir lojalūs šiam kraš
tui, bet nepamirškime ir 
gimtojo, tėvų ir protėvių 
krašto" (psl. 238).

Algis Garlauskas su 
pasididžiavimu aiškina, 
kas yra lietuviukas ir ko
dėl jis gali jaustis išdi
dus, būtent:

"Tarp ryto ir vakaro 
atsitinka daug dalykų, ku
rie jam pelno garbingą 
vardą — lietuviukas. Mo
kykloje, svetimoje šaly
je jis pasakoja apie Lie
tuvą, dainuoja lietuviškas 
dainas. Mokytojai jį nori 
prastumti į viešumą, nes 
jo gabumams nėra galo... 
Sporte ir žaidimuose jis 
pirmas... Jis draugiškas, 
teisingas, bet ne išdidus. 
Jo ateitis yra Lietuvos 
ateitis. Jis kovoja dabar 
už savo kilmės garbę, gi 
vėliau kovos ir už visos 
Lietuvos reikalus".

Kęstutis Gaidžiūnas ra
šinyje "Ko mes tikimės" 
tarp kitko rašo:

"Tad ir noriu tikėti, 
kad mums, lankantiems 
Amerikos mokyklas, jau 
viskas sunkiau pasiekia
ma. Šis leidinys pirmiau
sia tarnaus mums, ryš
kins ir stiprins mūsų lie
tuvybės dvasią ... Visa 
tai mus ves naujos kū
rybos ir energijos keliu. 
Ir su šia kūryba bei jau
natviška energija mes 
tikrai galėsime, jei ir ne 
'kalnus versti’, tai tikrai 
gerų darbų savo tautai 
padaryti", (psl. 242)

Stasys Mažulis rašo, 
kodėl jis įstojo į Korp! 
Neo-Lithuania.

Algirdas Saulis aprašo 
korporacijos sąskrydžius 
išeivijoje, pradedant pir
muoju 1958 m., jų pro
gramas, prelegentus ir 
linksmąsias dalis. O re
tas sąskrydis apsiėjo be 
garbės filisterio poeto 
Stasio Santvaro didesnio 
ar mažesnio įnašo. Rūpes
tingai parenkant poezijos 
kūrinius jaunimui ir pa
čiam skaitant savo nau
jausią kūrybą.

Garbė korporantėms, 
kad ir jos neatsilieka nuo 
korporantų, rašo Dalia 
Maurukaitė - Gilvydienė 
"Neo-Lithuania spaudos 
darbe", Nijolė Vaičaitytė 
"Sudiev buvo skambus ir 
graudus", Liucija Virp- 
čaitė rašo prisiminimus 
iš stovyklos.

Šį jaunimo skyrių, 
paskaičiusi vyresnioji 
karta galėtų pasakyti: aš 
jau galiu pailsėti, atėjo 
naujoji karta, ji žino kas 
gi yra, kur yra ir ko ji 
siekia. Mūsų pareiga ir 
toliau budėti, kad tie gra
žūs jaunųjų žodžiai ne
liktų žodžiais knygų len
tynoj gulėti, kad šis lei
dinys tikrai būtų tuo kel
rodžiu ir dvasios stipry
be gelbstinti jauniesiems 
korporantams išvengti 
svetimų pavojų bei nusi
vylimų siekiant savo i - 
dealų.

(Bus daugiau)

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirm. J. J. Bachunas Dir
vos sukaktuviniame baliuje pokalbio metu su redaktoriumi J. 
Čiuberkiu. Šalia sėdi R, Čiuberkienė. V. Pliodžinsko nuotrauka
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B. B. Kasakaitis, Chicago .......................................................... $25.00
K. Siliūnas, Flushing .................................................................. $25.00
V. Remeikis, Chicago .................................................................. $10.00

SVEIKINDAMI DIRVAI AUKOJO

$50.00
DR. VALENT. BAGDONAS, Oak Lawn, III.

$25.00
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$15.00
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$10.00
B. B. KASAKAIČIAI, Chicago, III.
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$5.00
VL. KALYTIS. Great Neck, N. Y.

County Auditor Ralph J. Perk, atsilankęs į Dirvos sukaktuvinį 
balių tarp Irenos Orantaitės, viešnios iš Baltimorės,ir clevelan- 
dietės Dalios Orantaitės (dešinėje), kuri studijuodama universitete, 
dalį laiko paskiria talkindama Dirvai. V. Pliodžinsko nuotrauka
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Po koncerto p. Gradinskai suruošė vakarienę. Nuotraukoje 
grupė vakarienės dalyvių su koncerto išpildytojais B. Smeto
niene, P. Bičkiene ir A. Kučiūnų. V. A. Račkausko nuotrauka

SENELIU NAMŲ 
STATYBOS 
RĖMĖJAI

Nek. Pr. Marijos Seserų Kon
gregaciją pažįstu beveik nuo 
jos gimimo dienos. Mielai pri
simenu pirmąją Seselių Moti
nėlę Petronėlę Uogintaitę, kuri 
su savo negausiom padėjėjom 
sunkiose pokario sąlygose kūrė
si Marijampolėje. Jau anais šios 
garbingos kongregacijos kūri
mosi metais šių seselių buvo 
daug užsimota nuveikti ir įvyk
dyta senelių ir našlaičių prie
glaudas steigiant, o taip pat 
spaustuvę įrengiant lietuviš
kam žodžiui skleisti.

Prieš 3 metus teko būti Put- 
name, kur šios seselės darniai 
jungia savo kilnią maldą su 
meile Lietuvai ir tautiečiams. 
Jos ištikimai vykdo savo kon
gregacijos įkūrėjo Ark. J. Ma
tulaičio įpareigojimą.

Ir kaip jos suspėja tiek daug 
sričių aprėpti? Mergaičių bend
rabutis Putliame, taip pat kas
metinės mergaičių stovyklos, 
senelių globa, vaikų darželiai, 
"Eglutės" redagavimas bei ad
ministravimas, darbai nuosavoj 
spaustuvėj, lietuviško jaunimo 
globa Dainavoje, o dabartinis 
jų rūpestis pastatyti senukams 
tautiečiams namus.

Kilnios idėjos nemiršta. Tad 
nenuostabu, kad šių seselių 
kilnus pavyzdys patraukė pasau
lietes joms padėti tas idėjas 
įgyvendinti.

Aną sekmadienį teko pirmą 
kartą dalyvauti Nek. Pr. Mari
jos Seserų Kongregacijos Chi- 
kagos apygardos rėmėjų Seime, 
Jaunimo Centre.

Apygardos pirmininkė Mari
ja Remienė su savo padėjėjais 
(Gradinskiene, D. Augiene, A. 
Rūgyte, Petersoniene, Šlape

PLANINGAS TAUPYMAS
, PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

Ptmadiaa), aitradi«aĮ ir panHedirnį 
n* 9 r*l. ryto iki 4 voL po pio ty.
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liene, Norvilą, Kareiva, Tumo- 
sa ir kt.) pavertė šį seimą iš
kilminga švente, suburiant ak
tyviai joje dalyvauti dvasiškas 
ir pasaulietiškas garsenybes.

Seimas buvo pradėtas Šv. 
Mišiomis, kurias didingai at
našavo, Jėzuitų Pravincijolas 
Kun. Bruno Markaitis, S. J. 
su kun. K. Trimaku S. J. ir 
kun. G. Sabataičiu S. J, Tėvas 
Markaitis savo pamoksle kal
bėjo apie konkrečią meilę Die
vui ir žmogui, prašydamas pa
remti kilnų Seselių projektą 
pastatyti lietuviams seneliams 
namus, kad jie ten gerai jaus
tųsi.

Pirmininkei M. RemieneiSei
mą atidarius, specialią malda 
sukalbėjo kun. K. Trimakas, o 
seimą baigiant -- kun. J. Kar- 
dauskas.

Susirinkimui pirmininkavo, 
gyvu sąmojum pralinksminda
mas dalyvius, kun. Dr. I. Urbo
nas. Sekretoriavo studentė Elena 
Bradūnaitė.

Po organizacijų atstovų svei
kinimų ir Seselių rėmėjų sky
rių atstovių pranešimų apie nu
veiktus darbus bei pelną, gautą 
iš parengimų, tarė žodį Motina 
M. Augusta. Ji išdėstė, kas Se
selių nuveikta, stengiantis vyk
dyti Ark. Matulaičio pageida
vimą suderinti jų veiklą bei 
maldą su artimd meile. Užbaig
dama pranešimą, pareiškė, kad 
Seselių darbo sėkmingumui rei
kalinga ir dvasinė parama mal
da, o taip pat naujų pašauki
mų jų luomą n.

Po Motinos Augustos prabilo 
Seselė Paulė, Toronte vadovė. 
Ten jos išlaiko bei globoja 
Vaikų Darželį ir dirba su jau
nimu. Seselė Paulė kreipėsi į 
susirinkusius ateiti į jaunimą 
gražiu pavyzdžiu, pasiaukojimu.

Tumosa pranešė, kiek iŠ vi

so Chicagos Apygarda aukoja 
Seselių Federacijai, Ark. Ma
tulaičio Namams statyti.

Baigiant Seimą, prof. Vitkus 
paskaitė Seimo vardu rezoliu
ciją, kuria dėkojama Seselėms 
už lietuviško jaunimo ir sene
lių globą bei pasiaukojimą.

Seimo metu dalyviai buvo pa
vaišinti skaniais užkandžiais, 
kuriuos paruošė Alicija Rūgytė, 
pasikvietusi į talką būrį Mar- 
ketparko ponių.

O popiet įvyko aukšto lygio 
koncertas, kuriame dalyvavo 
pianistė Birutė Smetonienė, iš 
Clevelando ir solistė Prudenci- 
ja Bičkienė, palydima pianu ope
ros dirigento muziko Aleksan
dro Kučiflno.

Šitokią sudėtingą Seimo pro
gramą suruošti nelengva. Čia, 
Chicagoje ir priemiesčiuose Se
selių rėmėjos įvairiais būdais 
stengiasi padėti kilniai Seselių 
darbuotei, tai suruošdamos kon
certus, tai madų parodas, tai 
kitokiais parengimais.

Negana to. Virš programos, 
po koncerto, Jonas ir Ona 
Gradinsk ai pakvietė koncerto 
solistus ir Seimo rengėjus į 
savo suruoštas vaišes -- va
karienę, ten pat Jaunimo Centre.

Povūvis praėjo nuoširdžia, 
jaukia nuotaika.

K. Pažėraitė

KREMLIUS 

'PARLAMENTĄ’ 

RENKA 
SAVIŠKAI

•Prieš porą mėnesių 
pasigirdę gandai, anot 
kurių Kremliaus val
džia mananti šiek tiek 
reformuoti savo "parla
mento" rinkimus, gali 
būti dar ilgam laikui pa
miršti. Birželio 12 d. tą 
"parlamentą" rinks atei
nantiems ketveriems 
metams, ir "rinkimai" 
organizuojami visiškai 
sena tvarka: ne tik nėra 
kalbos apie pranašautą 
galimybę rinkti deputa
tus bent iš -dviejų kan
didatų, bet ir kandida
tų, "iškėlime" tiksliai 
laikomasi ligšiolinės 
tvarkos, netgi su visais 
pataikūniškumo prie
dais, išugdytais dar Sta
lino laikais.

Kaip visada, taip ir 
dabar, kiekvienoj rinki
minėj apygardoj bus ga
lima balsuoti tik už vie
ną kandidatą, įregistruo
tą rinkiminėj komisijoj 
ir iš anksto- įrašytą į 
balsavimo lapelius. Kaip 
visada, taip dabar bus 
partijos komitetų kon
troliuojama ir jų pas
kirta komisija paskelbs, 
kiek balsavo už "iškel
tus" kandidatus, ir bus 
pažymėtas labai mažas 
kiekis "balsavusių
prieš", nors liks nei
šaiškinta, kokiu būdu

LIUSTIKAITĖS IR POVILAVIČIAUS 
KONCERTAS BOSTONE

Pavasario dainų, arijų ir 
duetų koncertas! Tokį pa
rengimą iš anksto Bostone 
skelbė rėmėjai plačiai savo 
lietuviška dvasia garsėjan
čios lietuviškos sodybos, 
kuri yra įsikūrusi Putna- 
me, Conn. Sodyba — tai 
Nekaltai prasidėjusios Ma
rijos seserys, o koncerto 
rengėjas — Jaunimo Sto
vyklos Statybos Vajaus Ko
mitetas. Nors pavasaris 
šaltas ir nepavasariškas, 
nors dainos, arijos ir due
tai taip pat buvo ne visai 
pavasariškų nuotaikų, bet 
koncertas buvo rimtas ir 
įdomus.

Vakarą pradėjo dr. P. 
Kaladė, pasveikindamas su
sirinkusius ir pakviesdamas 
žinomą liet, kultūros rėmė
ją prek Pr. Jurą tarti kele
tą žodžių. Prel. Pr. Juras 
akcentavo Putnamo seserų 
dirbamą tautinį darbą ir 
dėkojo visiems, kurie jų 
pastangas remia. Tas židi
nys, įsikūręs Putname, 
esanti gyva ir veikli lietu
vių sala, visom jėgom ko
vojanti dėl mūsų tautinio 
išlikimo. Iš tikro, kurie iš 
arčiau Putnamo seseris pa
žystam, tegalim garbinga
jam prel. Jurai tik pritarti 
— tuo tarpu Putname lie
tuviškoji širdis tikrai dar 
tebėra gyva, jautri ir re
ginti savo siekimų žiburį.

Koncertą pradėjo solistė 
Janina Liustikaitė, atvyku
si šia proga į Bostoną iš To
ronto ir jau plačiau liet, vi
suomenei pažįstama poka- 
rio kartos dainininkė. Jos 
koncertinė programa buvo 
plati ir įvairi, ją sudarė šie 
vokaliniai kūriniai: J. Ber
tulio Baltija, St. Šimkaus 
Lopšinė, J. Dambrausko Už 
žaliųjų girių, A. Vanagai
čio — VI. Jakubėno Dobi
lėlis, W. A. Mozarto žibutė, 
E. Griego Solveigos daina, 
Fr. Schuberto žuvelė, G. 
Puccinio arija iš op. Bohe
ma, F. Cilea arija iš op. 
Adriana Lecouvieur, A. Ca- 
talani arija iš op. La Wal- 
ly, C. M. Weberio arija iš 
op. Freischutz, St. Šimkaus 
duetas iš čigonų ir W. A. 
Mozarto duetas iš op. Don 
Žuanas.

Išvardinti kūriniai rodo, 
kad J. Liustikaitė turi bal
są, kurį italai vadina lirico 
spinto. Lietuviško paran
kaus termino tokios apim
ties balsui aptarti dar mes 
nesam pasidarę. Artimiau
sias tai sąvokai, berods, bū
tų stiprus lyrinis sopranas. 
Tokią balsinę medžiagą tu
rėdama, J. Liustikaitė pa-

įmanoma balsuoti prieš..
Kaip visada, taip da

bar kandidatai "iškelia
mi" nematomos rankos 
sušauktuose susirinki
muose (paprastai įmo
nėse darbo pertraukos 
metu). Kaip visada, taip 
dabar, jeigu kurioje rin
kiminėje apygardoje su
šaukiami du ar trys to
ki susirinkimai, susirin
kusieji niekad neapsirin
ka ir vis pataiko "iškel
ti" tuos pačius kandida
tus... Be to, tebepalai
komas senas pataikūniš
kas paprotys pasiūlyt ir 
"garbės kandidatus" iš 
Maskvos didžiūnų tarpo. 
Pavyzdžiui, Naujojoj 
Vilnioj pasiūlo Briežne- 
vą ir šaltkalvį Puzele- 
vičių, Kauno Panemunėj 
------Kosyginą ir audėją 
Kizelienė. Iš anksto ži
noma, kad Briežnevas 
ir Kosyginas atsisakys, 
o šaltkalvis ir audėja 
jau dabar yra "išrinkti".

(ELTA) 

sirinktus kūrinius dainuoja 
daugiau juos dramatizuo
dama, o ne lyrindama. Jos 
mene švyti talentas, geri 
mokyklos pradai ir muziki
nė kultūra. Tačiau šitokis 
dainavimo būdas ne viską 
aprėpia ir ne visiems kūri
niams interpretuoti tinka. 
Jei jis buvo įspūdingas ir 
tikras kai kurioms lietuvių 
kompozitorių dainoms (J. 
Bertulio Baltijai, J. Dam
brausko Už žaliųjų girių, 
Vanagaičio-Jakubėno Dobi
lėliui), Cilea, Catalari ir 
Weberio arijoms, kurių pla
čioms frazėms išdainuoti 
reikia balsinės jėgos, tai su 
girdima įtampa buvo padai
nuota St. Šimkaus Lopšinė, 
E. Griego Solveigos daina 
ir net Puccinio lyrinė arija 
iš op. Bohema. Tai sako, 
kad J. Liustikaitė dar turi 
įveikti lyriką, turi įveikti 
pusbalsį, piano ir pianissi
mo dainavimą. Turėdama 
tokį spalvingą, skambų ir 
dailų balsą, be abejonės, ji 
gali perkopti ir šiuos daina
vimo meno sunkumus. Ap
lamai, jos pasirodymas pa
vasariniame koncerte Bos
tone buvo malonus ir šiltas 
pragiedrulys.

Bostono lietuvių akivaiz
doj augąs bosas Ben. Povi- 
lavičius šiame koncerte dai
navo šias dainas ir arijas:J.

BALTU SEMINARAS VOKIETIJOJE
Balandžio 8-11 dienomis 

Mannheime įvyko lietuvių, 
latvių ir estų jaunimo su
važiavimas - seminaras, šio 
suvažiavimo iniciatoriai Eu
ropos latvių jaunimo Sąjun- 
gaELJA.

Į šį suvažiavimą atvyko 
arti 60 jaunuolių — daugu
ma iš Vokietijos, kiti iš 
Švedijos, Prancūzijos bei 
Anglijos. Trijų dienų bėgy
je suvažiavusieji susipažino 
su Baltų tautų istorija, me
nu bei muzika.

Latvių jaunimo organi
zacija ELJA į šį seminarą 
oficialiai pakvietė (kitiems 
lietuvių organams atsisa
kius) Vokietijos Lietuvių 
Studentų Sąjungą. Su mi
nėta Sąjunga latviai pirmą 
sykį užmezgė glaudžius 
santykius.

Praeity daugelis lietuvių 
organizacijų buvo linkę žiū
rėti į latvius labai skeptiš
kai — mažai domėdavosi jų 
veikimu, neatvykdavo į lat
viu jaunimo suvažiavimus. 
Gal dėl to, kad lietuviai dau- 
moj katalikai, o latviai pro
testantai. šį sykį latvių 
jaunimo atstovai kreipėsi į 
tam tikras lietuviškas in
stitucijas, kad lietuvių jau
nimas atvyktų į šį baltų se
minarą, tačiau, kaip vėliau 
buvo patirta, pastarieji bu
vo labai šaltai sutikti. Vo
kietijoje lietuviai veikia nuo 
seno, pagal tradiciją labai 
uždaruose rateliuose, vieni 
kitiems paskaito paskaitas, 
pasiploje — pasisako kom
plimentus ir taip viskas pa
sibaigia iki sekančio karto. 
Tačiau paskutiniu laiku at
sirado jaunimo gretose, 
ypač Vokietijos Lietuvių 
Studentų Sąjungoje. tokių, 
kurie drįsta kitaip į reika
lus žiūrėti. Ateitis parodys 
įdomių pasikeitimų įvai
riuose Vokietijos lietuvių 
gyvenime baruose.

Referentas mag. A. Schil- 
dė skaitė paskaitą "Baltų 
tautos šiandien". Tarp kit
ko jis pažymėjo, kad Latvi
jos KP priklauso 102.000 
nariai, kandidatai tai yra
4,6 G visų Latvijos gyven
tojų. Tuo tarpu Lietuvos 
KP apjungia savo gretose 
tik 3.1 G.

J. Vecvagars supažindino 
atvykusius su Latvijos is- 

Štarkos Tušti paliktieji na
mai, Vyt. Klovos ūdrio dai
ną iš op. Pilėnai, L. Delibo 
Nilakantos ariją iš op. Lak
inė, G. Rossinio ariją iš op. 
Sevilijos kirpėjas (pasta
rųjų dviejų arijų pavadini
mai programoj atspausdin
ti su neleistinom klaidom) 
ir du minėtus duetus su J. 
Liustikaitė. Atseit, bosto- 
nietis viešniai iš Toronto 
atidavė didesnę koncerto 
dalį, o pats padainavo tik 
keturis kūrinius, bisui pri
dėdamas N. Rimskio-Korsa- 
kovo Variagų dainą, itin 
įspūdingai padainuotą. Nau
jesni dalykai programoj 
buvo J. štarkos ir Vyt. Klo
vos darbai. Pastarojo origi
nalas yra parašytas teno
rui, tad, transponuotas bo
sui, neteikė originalinės 
spalvinės šilimos. Kitus kū
rinius Ben. Povilavičius sa
vo galingu bosu dainavo 
jautriai ir muzikaliai. Dar
nūs buvo ir jo duetai su J. 
Liustikaitė.

K on certo akompaniato
rius — komp. Jer. Kačins
kas. Koncertas buvo su
rengtas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Draugijos namų III 
a. salėj, gegužės 8 d., 4 vai. 
po pietų. Pabaigoj Nekalto 
pr. Marijos seserų kongre
gacijos Motina Augusta 
padėkojo menini nkams, 
rengėjams ir klausytojams. 
Solistai ir akompaniatorius 
buvo apdovanoti gėlėmis. 
Klausytojų susirinko dailus 
būrys, bet tokio pobūdžio 
parengime jų galėjo būti 
dvigubai. St. S.

Trijų tautų atstovai Baltų 
seminare Vokietijoje. Iš kai
rės ELJA pirmininkė latvė L. 
Vėtra, Lietuvių Studentų Są
jungos atstovas Br. Čepulevi- 
čius ir Estų Studentų S-gos 
atstovė Krista Bohn.

torija. Tarp kitko, lietu
viams buvo įdomu sužinoti, 
kad po Saulės mūšio viena 
latvių giminės dalis, apie 
100,0n0 karių su šeimomis, 
iškeliavo į Lietuvą ir ten 
apsigyveno.

Apie Lietuvos istoriją, 
lietuvių jaunimą Europoje 
bei lapkričio 13 žygį į JT 
referavo stud. Br. čepule- 
vičius.

Estų Vokietijos Krašto 
Valdybos pirmininkas red. 
Joonson supažindino susi
rinkusius su estų tautiečiais 
egzilyj, o E. Bergmann re
feravo apie Estijos istoriją.

Buvo rodoma filmų iš 
latvių kultūrinio gyvenimo 
Amerikoje bei Vokietijoje. 
Čia nustebino žiūrovus ro
domas filmas apie latvių 
dainų šventę,pereitais me
tais suruoštą Hamburge.

Laisvalaikio metu buvo 
suruošta iškyla lai. vu į Hei
delbergą.

Sunku buvo atsiskirti. 
Daug naujų draugų estų bei 
latvių jaunimo tarpe, kurie 
gindami savo politinius in
teresus — gina taip pat ir 
Lietuvos.

B. čepulevičius
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DAINŲ VAKARAS DETROITE
š. m. balandžio 30 d. Detroi

to Lietuvių Namuose įvyko dai
nų vakaras. Vakaro programą 
atliko du (Šv. Antano parapijos 
ir "Aušros" lituanistinės mokyk
los) chorai.

šv. Antano parapijos choras 
saVo programą suskirstė į dvi 
dalis. Pirmąją dalį muz. A. Ma
teikos vedamas choras pradėjo
J. Žilevičiaus "Laisės" daina, 
kuri pradedama didingai ir iš
kilmingai bet choras pradėjo 
ją nedrąsiai, neišgavo reikiamo 
didingumo bei galingumo. Ypa
čiai bosams stokojo reikiamo 

"spalvingumo ir sultingumo. Ta
čiau į pabaigą choras pradrąsė- 
io ir baigė gana įspūdingai. J. 
Naujalio "Vasaros Naktys" yra 
vidutinio tempo, įvairiais slink
ties ženklais ir pustoniais per
krauta daina. Choras ją pradėjo 
per lėtu tempu. To pasėkoje al
tai pradėjo žeminti ir sunkiai 
"beišvežė" iki galo. K. V. Ba
naičio "Atsikėlus ankstųjį ry
telį” ir J. Gaubos "Dul, dul, 
dūdelė" skambėjo pusėtinai, A. 
Vanagaičio "Grybai" — gyvai 
ir vykusiai.

Vos spėjus chorui nueiti nuo 
scenos, V. Petrauskas akordeo-

HELP WANTED MALĖ

DIE MAK.ERS
LAYOUT MAN ON STEEL RULE 
DIES. ALSO TRAINEES. LEARN 
STEEL RULE DIE MAK.1NG. EXCEL- 
LENT WORKING CONDITIONS. AD- 
VANCEMENT. ALL BENEFITS.
MICRO STEEL RULE DIE CO.
30 FOSTER ST., BERGENF1ELD. N.J.

(50-56)

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 e.lectric pneu- 
matic helpful.

Excellent paid retirement 
plan and other benefits.

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

MR. EDWARD F. LACH
LILY TULIP CUP CORP.

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

An Equal Opportunity Employer 
(46-55)

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 week and have complete compa
ny benefits. Phone 313 — TI 6-6800 
ask for Mr. Washburn.

(4857)

MACHIN1STS
LATRE—MILLIN G— 
SURFACE GRINDER

- FIRST CLASS
WELL ESTABLISHED LONG IS-
LAND F1RM, COMMERCIAL AND 
1NDUSTR1AL MACHINERY. STEA
DY WORK. BENEFITS. SALARY 
OPEN. EXCELLENT W O R K 1 N G 
CONDITIONS. APPLY IN PERSON 
OR CALL 5 16 — 676-6700 FOR 
APPOINTMENT.

Halm Instrument 
Co. Ine.

Glen Head Road,
Glen Head, L. I., N. Y.

(53-54) 

ELECTRICIANS 
DIE MAKERS 

MACHINE REPAIRMEN 
DIE BARBERS 

LATHE OPERATORS 
OR PROVEN 10 YEARS EXPERIENCE

Mušt Be Journeymen

AMERICAN METAL 
PRODUCTS CO. 

8601 EPWORTH, DETROIT, MICH.
An Equal Opportunity Employer

(53-54)

nu parodė puikią techniką, pa
grodamas Čardašą. Vėliau 
V. Petrauskas saksofonu, sesu
tei Aldonai akordeonu akompa
nuojant, pagrojo "Selentio". 
Juos klausytojai įvertino gau
siais plojimais.

Mokyklos vedėjo muz. St. 
Sližio vedamas "Aušros" litua
nistinės mokyklos choras, susi
dedąs iš 62 dainininkų, padaina
vo 6 dainas. St. Sližio "Mūsų 
trispalvė" iš karto pagavo klau
sytojų dėmesį ir padarė malonų 
įspūdį. A. Mikulskio. "Pasėjau 
linelį" skambėjo švariai ir nuo
taikingai, tik antrosios dalies 
(pasėjau žalią liną) reikėtų pa
gyvinti tempą. F. Strolios "Grį
šim, grįšim" atlikta be prie
kaištų. St. Sližio "Tėvynės var
pai" praskambėjo didingai ir 
įspūdingai. K. Čiurlionio "šoks 
tėvelis suktinį" buvo malonu 
klausyti, tik gal kiek stokojo 
grakštumo. Be to, paskutinioji 
šios dainos gaida, kuri turi 
formatą, atrodo, žodžiuose "šo
kėjėlį" ir "šokėjėlę" reikėtų 
"nukąsti" galūnių balses "į" ir 
"ę”. "Nukandus" minimas bal
ses, liktų tai gaidai tik vienas 
skiemuo "jei". Tada žodžių kir
tis kristų savo vieton ir užbaiga 
gautųsi vienodesnė. Pabaigai 
choras padaivano St. Sližio 
"Naujoji aušra". Ši daina, ku
riai žodžius parašė Marija 
Černeckytė-Sims,skambėjo ga
lingai ir žaviai. Ją būtų galima 
pavadinti "Aušros" lituanisti
nės mokyklos himnu.

"Aušros" lituanistinės mokyk
los choras pasirodė drausmin
gas ir puikiai susidainavęs.

Antroje dalyje Šv. Antano pa
rapijos choras pasirodė žymiai 
drąsiau ir šviesiau. J. Štarkos 
"O, Rambyne", nors reikiamo 
didingumo ir neišgavo, bet skam* 
bėjo darniai ir maloniai. V. K. 
Banaičio "Po aukštus kalnus” 
vykusiai interpretuota ir skonin
gai sudainuota. Gerą įspūdį pali
ko St. Šimkaus "Oželis". Gana 
darniai skambėjo ir J. Gruodžio 
"Šiltas, gražus rudenėlis", tik

PADEKIM AUSTRALUOS 
JAUNIMUI ATVAŽIUOTI Į JAV
Australijos lietuvių jaunimas 

su didžiausiu entuziazmu ruo
šiasi atvykti į Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresą. Jie 
šiais Jaunimo Metais sausio mė
nesį suruošė Australijos Jau
nimo Kongresą, o vasario mė
nesį labai gražiai pravedė Va
sario 16 minėjimus. Balandžio 
mėnesį Australijos jaunimas iš
garsėjo savo demonstracijomis 
prieš Paleckį, ypatingai per Jū
ratę Reisgytę, kurijVos 16 metų, 
sugebėjo "apstatyti" seną Pa
leckį, išgaudama jo parašą Jau
nimo Peticijai. Šitie žygiai at
kreipė viso pasaulio dėmesį Į 
lietuvius ir pavergtą Lietuvą, 
iškėlė išeivijos pastangas ir 
jaunimo žygius už jos laisvę.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
tikslas yra atkreipti viso pasau
lio dėmesį į lietuvių tautos kan
čias. Jaunimas jau visame lais
vajame pasaulyje smarkiai su
judo ir renkasi į didingą ir 
prasmingą savo Kongresą.

Australijos lietuvių jaunimas 
ruošėsi į PLJK atvykti savo 
pačių lėšomis, nors jiems ke
lionė yra toliausia ir brangiau
sia. Bet jiems dar trūksta 2,500 
dolerių.

"Margučio" radijo programa 
pirmoji Chicagoje suorganizavo 
specialų fondą Jūratei Reisgy- 
tei į JAV iš Australijos atvežti. 
Jie jau atsiuntė PLJK Finansų 
Komisijai 200 dol. JAV LB Ta
ryba, posėdžiavusi Detroite, 
PLB Valdybos pirmininko J.J. 

kiek stokojo žaismingumo. J. 
Švedo "Subatėlė" yra skambi ir 
klausytojų mėgstama daina. Ji 
patiko klausytojams ir šį kar
tą, nes'gausiais aplodismentais 
privertė ją kartoti.

Nors Šv. Antano parapijos 
choras nėra gausus, bet turi 
gana gerų balsų ir gali varžy
tis su didesniais chorais. Tik 
šį kartą jautėsi stoka susire- 
petavimo ir reikiamo harmo
ningumo tarp choristų ir diri
gento scenoje. Dirigentas ne
turėtų pasinerti partitflron, o 
choristai — akimis po platybes 
klaidžioti. Tačiau, nežiūrint čia 
iškeltų pastabų, Šv. Antano pa
rapijos choras savo dainavimu 
paliko malonų įspūdį.

Kelios pastabos rengėjams. 
Reikia pripažinti, kad šis dai
nų vakaras, sutraukęs pilną sa
lę klausytojų, yra vienas iš 
gražesnių žiedų mūsų koloni
jos kultūrinės veiklos vainike. 
O kad tas žiedas išsiskleistų 
ir savo grožį parodytų, reikėjo 
choristams, o ypačiai chorve
džiams (gerokai padirbėti ir ne
maža poilsio valandų paaukoti. 
Iš kitur atvykę meninkai yra 
apdovanojami gėlėmis, o sa - 
viškiams šį kartą pasitenkinta 
tik sausa žodžiu padėka.

Koncerto metu salėjo sėdėjo 
poetė Marija Černeckytė - Sims 
— dviejų dainuotų dainų žodžių 
(Tėvynės varpai ir Naujoji auš
ra) autorė. Jos rengėjai nė ne
pastebėjo.

Iš Čikagos buvo atvykęs ir 
koncerto dainų klausėsi III-os 
Dainų Šventės komiteto pirmi
ninkas Dr. S. Biežis. Rodos, 
rengėjai iš anksto žinojo apie 
jo atvykimą, bet ir jis liko ne
pastebėtas.

Rašydamas šias pastabas, tu
riu prieš akis koncerto bilietą 
ir programą. O, Dievulėliau, 
kokių rašybos "perlų" čia ma
tau!

Nenoriu šiomis pastabomis nu
vertinti rengėjų darbo ir gerų 
norų. Manau, kad tatai neapdai
rumo vaisiai, kurie vis dėlto 
neturėtų kartotis.

K. Jurgutis

Bachuno paprašyta, tuoj pat su
dėjo 346 dol. Visi pinigai jau 
persiųsti į Australiją ir Jūratė 
Reisgytė atvažiuoja!

Labai prašome visų JAV ir 
Kanados lietuvių skubiai parem
ti Australijos jaunimo kelionę, 
siunčiant savo aukas ir pagei
davimus PLJK Finansų Komi
sijai: LITHUANIAN YOUTH 
CONGRESS, c/o Mrs. B. Juo
dikis, 1794 East 227 Street, 
Cleveland, Ohio 44117

Ypatingai prašome atvažiuo
jančio jaunimo giminių ir pažįs - 
tarnų jų paramos. Jiems gal gy
venime bus tokia vienintelė pro
ga dalyvauti PLJK. Su Austra
lijos jaunimo delegacija atva
žiuoja:

Delegacijos pirmininkas Ro
mualdas Cibas, Jr., Jieva Di- 
džytė, Martynas Didžys, Al
gimantas K. Kazlauskas (jis 
jau atvyko į JAV), Judita Ko- 
lakauskaitė, Ina Kunčiflnienė, 
Daiva Labutytė, Daina Maže- 
lytė, J. Pullinen, Pajauta Pul- 
linen, Jūratė Reisgytė, Danutė 
Skuodaitė, Balys Stankūnavi - 
čius, Antanas Stepanas, Vytau
tas Straukas, Algirdas Šimkus, 
Nijolė Vaičiurgytė, Dana Vin- 
grytė, Kazys Zdanavičius, Ra
munė Zinkutė ir Rūta Žiedaitė. 
Viso 21.

Kartu su jaunimu atvažiuoja ir 
daugiau Australijos lietuvių. Pa- 
dėkim Australijos jaunimui at
važiuoti į PLJK.

V. Kamanta s

Seniority Openings 
Union Rates-Fringes 

Long Overtimes Program 
Machine Builders 

Bench Hands 
Boring Mill Operators 

Mill Operators 
Lathe Operators 
Welders-Litters 

HELPERS 
DELTA WELDER CORP. 

450 Fair St. 
Ferndale, Mich.

2 Blks. North of 8 Mile Rd. and 
2 Blks. East of Woodward 

(54-58)

Skamba, skamba kanklės...

III-čios Dainų Šventės kanklių orkestro vedėja Ona Mikulskienė.

Neveltui skundėsi 
Maironis, kad kanklių 
raktas dirvonais užklo
tas. Moderniškų instru
mentų nustelbtos, kank
lės ilgai buvo nutilusios. 
Tačiau jau 1901 metais 
muzikos mėgėjai ėmėsi 
atgaivinti kankles. Pir
mojo pasaulinio karo 
pradžioje buvo įsteigtas 
pirmasis kanklių orkes
tras, tik kilęs karas su
trukdė platesnius pasi
rodymus. Bet kanklių 
balsas jau nebenustojo 
skambėjęs. Plėtėsi’ vis 
plačiau ir garsiau.

A. Vanagaitis savo 
vaidintojų grupę, su ku
ria visą Ameriką apva
žinėjo, pavadino Dzim- 
dzi- Drimdzi. O tai juk 
ir yra kanklių garsolie- 
žuvinė-imitacija. Ir ne
tik pavadino kankliškai 
skambančiu vardu, bet 
ir savo programoje tu
rėjo kanklių muzikos.

Nors kanklių muzika 
nėra tranki ir griaus
minga, bet lietuviškoms 
melodijams perduoti ne
paprastai tinka. Už tai 
mūsų ansambliai, puose- 
lėjantieji lietuvišką dai
ną, dažniausiai turi ir 
kanklių orkestrus. Čiur
lionio ansamblis, Daina
vos ansamblis ir kiti 

Senoviškos kanklės

visados pasitelkdavo 
kankles.

Todėl visai natūralu, 
kad trečiosios dainų 
šventės rengėjai nepa
miršo į savo programą 
įtraukti ir kanklių. Jų 
orkestras pritars vaikų 
chorui. Šio darbo ėmėsi 
kanklių specialistė O. 
Mikulskienė. Ji jau nuo 
pat Čiurlionio Ansamb
lio įsteigimo dirba šioje 
srityje ir, aišku turi 
daug patyrimo. Ir jo rei
kia. Iš palyginti paprasto 
instrumento tenka iš
gauti kartais ir sudėtin
gas melodijas.

Antrojoje dainų šven
tėje kanklės nedalyvavo. 
Atrodo, kad jos turi ne
mažai šalininkų ir surin
ko pakankamai balsų, kad 
buvo vėl grąžintos į 
šventu. Ir tai labai ma
lonus reiškinys, Kanklių 
muzika nieko nenustelbs 
ir teatro stogo nenukels, 
bet lietuviškas širdis 
tikrai pradžiugins savo 
švelniu skambėjimu. Tai 
lyg raminanti motinos 
ranka mūsų pavargusiai 
ir pasiilgusiai sielai.

(v.v.)

107 IŠ 
DETROITO

Dr. St. Biežis, Dai
nų šventės komiteto pir
mininkas, būdamas De
troite, atsilankė ir šv. 
Antano parapijos ir Auš
ros lituanistinės moky
klos koncerte. Progra
moje buvo įtraukta ir 
dainų šventės repertua
ro dainų.

Dr. St. Biežis labai 
džiaugėsi abiejų chorų 
darniu dainavimu. Abu 
dirigentai, A. Mateika 
ir St. Sližys užtikrino, 
kad chorai Dainų Šven
tėje dalyvaus dar geriau 
susidainavę, nes juk iki 
šventės dar yra pilni du 
mėnesiai repeticijų.

į Chicagą žada atva
žiuoti 70 vaikų choras 
ir 37 parapijos choro 
nariai. Mokyklos tėvų 
komiteto pirm. L. Kal
vėnas jau dabar rūpina
si, kaip reikės visus nu
vežti. Alfonsas Kasputis,- 
parapijos choro valdy
bos pirmininkas , sako, 
kad visi choristai su en
tuziazmu laukia Dainų

Senoviškos kanklės

šventės ir jai nuošir
džiai rengiasi.

Džiugu taip pat pami
nėti, kad parapijos cho
ro eilėse matosi daug 
jaunimo. Tai teikia gra
žių vilčių choro ateičiai.

Taigi, iš Detroito ža
da atvykti 107 choristai, 
o gal ir daugiau.

(v.v.)
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HELP WANTED MALĖ HELP WANTED MALĖ

MISCELLANEOUS 
ORNAMENTAL

IRON WORKERS
EXPERIENCED MEN RE- 
QUIRED FOR MISCELLA
NEOUS IRON WORK.

”STAIRS, RAILING, ETC.”
H E L P E R S WITH SOME 
WELDING OR SHOP EX- 
PERIENCE.
GOOD FRINGE BENEFITS.

\VRITE OR APPLY

Charles Parker Co.
550 Hanover St.
Meriden, Conn.

(53-54)

MACHINISTS
Bridgeporl and lathe operators. Mušt 
be experienCed. Work from blue- 
prints. Do own set-ups. Job shop 
operation. Mušt be capable of air
craft quality.

Advancęd Electronics 
Ine.

1765 Šilas Deane Hightvay 
Rocky Hill, Conn.

529-6881
(50-54)

WANTED
M1LL HANDS

With experience in Fixture 
or-Cutting Tools.
Steady work. Excellent 
fringe benefits. Ground 
floor opportunity with new 
division. 58 hour work 
week.

CARMET CO.
INDEX TOOL DIV.

18606 Fitzpatrick 
Detroit, Mich.

835-8567
An Equa) Opportunity Employer 

(54-58)

WANTED
HAND TURRET

LATHE
OPERATORS

PLATE
INSPECTORS

Mušt be able to do set-up. 
Steady work. Top wages, 
and benefits.

AFTERNOON SHIFT
Syncro Devices Ine.

3265 Bermuda
Ferndale, Mch.

(54-56)

VASAROTOJŲ DĖMĖSIUI
Lietuviška Jansonu va

sarvietė Cape Cod vila,
AUDRONĖ

šiais metais atidaroma va
sarojimui nuo birželio mėn. 
18 d. iki rugsėjo 15 d.

Visus tautiečius maloniai 
kviečia atvykti praleisti 
atostogas. Jau dabar pri
ima užsakymus, kreiptis: 
Dr. Ed. Jansonas, 15 Rose- 
dale Street, Boston, Mass. 
02124. Tel. 288-5999. INTERIOR STEEL 

EQUIPMENT
2352 E. 69 St. 881-0100

(55-56)

ELECTRICIAN
MAINTENANCE 

Experience required, excellent 
starting pay and benefits. Call 
266-4021 or apply in person.

GENERAL 
ELECTRIC 

CO. 
Willoughby Quartz Plant 

Campbell Rd. Willoughby 
An Equal Opportunity Employer 

lst CLASS
PLAST1C MOLD MAKERS 

TOOL MAKERS 
PANTOGRAPH OPERATORS 

Steady year round employment. Full 
benefits. overtime. Opportunity for 
advancement vvith progressive tool 
shop.

H. H. MOLD CO.
47535 Burton Rd. Utica, Mich.

731-1210
(54-63)

DIE MAKERS
Leaders or journeymen experienced 
on small blank, form, and progres
sive dies. Steady work on day shift. 
fringe benefits and overtime.

BARCY-NICHOLSON CO.
8 100 Joy Rd. 
Detroit, Mich.

(54-67)

WANTED
AT ONCE

lst CLASS SKILLED 
MACHINISTS

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

313 — WE 3-7436
(42-55)

TOOLMAKERS
OR

MOLDMAKERS
58 hours vveekly. Top wages. All 
fringe benefits.

313 — LI 4-7778 
Hazel Park, Mich. 

(53-55)

WANTED NURSES

REGISTERED NURSES
AND

LICENSED PRACTICAL 
NURSES

OPEN1NGS FULL AND PART T1ME 
SALARY DEPF.NDING ON 

EXPERIENCE 
REGISTERED NURSES $3.50 Shift 

D1FFERENT1AL
LICENSED PRACTICAL NURSES 

$1.50 Shift 
DIFFERENT1AL 

PLŪS MANY OTHER BENEFITS.
CALL, WR1TE OR APPLY AT

WILLIAM BEAUMONT 
HOSPITAL

EMPLOYMENT OFF1CE 
3601 W. 13 MILE ROAD 

ROYAL OAK, MICH.
549-7000

(49-62)

Sewing Machine 
Operators

on Knit Dresses and Suits experienced 
or inexperienced. Language no bar- 
rier. We will train those vvilling to 
learn. Work in a clean. new modern 
factory. Ten minutes from downtown 
Elizabeth. Free bus service to and 
from work every day. Apply in per
son to

JAY 
SPORTSWEAR

330 Kurst St.. Linden. N. J. Phone 
925-6020. Our bus leave everv morn- 
ing at 7:15 from the corner of 
Spring St. and F.lizabeth Avė., in 
Elizabeth, N. J, (55-57)

STENOGRAPHER
Experienced in stenographic and 
general office details. Electric tvpe- 
vvriter. Dictaphone-type recorder. 
Shorthand.

KANAPOS LIETUVIU MOKYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Gausus ir darbingas buvo 
Kanados lietuvių mokytojų 
suvažiavimas Toronto mies
te š. m. balandžio 23 d. Nors 
dėl didelių atstumų Kana
dos vakarų lietuviai moky
tojai dalyvauti negalėjo, 
bet taip vadinama rytinė 
Kanada buvo gausiai atsto
vaujama. Iš Montrealio bu
vo atvykę 6 mokytojai, iš 
Hamiltono 5, o Toronto mo
kyklą atstovavo net 30 mo
kytojų. Buvo ir mažesnių 
vietovių mokytojai: iš Ot- 
tawos, Londono ir Rodney 
mokyklų. Rytinėje Kanado
je turima virš 1300 moki
nių. Didžiausią Kanados lie
tuvių šeštadieninė mokyk
la turi Toronto lietuviai. 
Joje esama 650 mokinių.

Suvažiavimo dalyviai, po 
trumpo Krašto Bendruome
nės švietimo skyriaus pir
mininko Ed. Miliausko žo
džio, pradėjo svarstyti vi
sus rūpimus klausimus.

Pirmąją paskaitą skaitė 
P. Balčiūnas, diplomuotas 
anglų viešosios mokyklos 
mokytojas, apie tai kas de
dasi šių dienų Kanados mo
kykloje ir kokie vėjai pu
čia šio krašto švietimo sri
tyje.

Seniau mokyklą galima 
buvo vadinti tyliąja, kai 
mokytojas veikė ir kalbėjo, 
o klasė klausėsi. Dabar me
todus keičiant, pereita i 
veiklos — pasikalbėjimų bei 
diskusijų mokyklą. Moky
tojas liko ne tiek aiškinto
jas, bet paklausėjas. Vai
kai jsijungia į pasikalbėji
mus, o mokytojas jiems tik 
padeda. Kuo daugiau nau
dojama akivaizdinių ir kon
krečių mokslo priemonių, 
tuo pasiekiama geresnių re
zultatų. Tačiau visgi moky
tojas yra tas asmuo, kuris, 
mokiniams net nejaučiant, 
visada dalykus nukreipia 
norima linkme, neleisdamas 
nukrypti nuo temos.

Į paklausimus ir pastai 
bas prelegentas atsakė, kad 
mums, turint savo metodus 
ir sistemą, iš šio krašto im
tina tik tai, kas naudinga 
ir galima pritaikyti mūsų 
sąlygoms.

Antrąją paskaitą skaitė 
mokyt. A. Abromaitienė, 
prieš kurį laiką Torontan 
atvykusi iš Lenkijos, tei
singiau — iš Suvalkų tri
kampio. Ji ten buvusi aps
krities švietimo skyriuje 
mokslo priemonių dept. ve
dėja. Jos paskaita sukėlė 
didelį susidomėjimą, nes 
buvo daugiau pademonstra
vimo bei parodomojo pobū
džio. Ji pati yra daug pasi
gaminusi mokymo priemo
nių, nemaža dalykėlių yra 
padarę jos priežiūroje mo
kiniai bei Toronto mokykla 
gerą dalį mokymo priemo
nių yra nusipirkusi šio 
krašto atitinkamose par
duotuvėse ar gamyklose. 
Taigi mokyt. Abromaitie
nė suvažiavimo dalyviams 
patiekė lyg mokslo priemo
nių parodą ir davė išsamų 
jos apibūdinimą. Per tinka
mai parinktas ir panaudo
tas mokymo priemones mo
kiniai žengia į geresnių dės
tomų dalykų supratimą ir 
plečia savo akiratį bei vaiz
duotę.

Švietimo Komisijos pir
mininkas Miliauskas nuro
dė, kad per lietuvių bend
ruomenę galima būtų orga
nizuoti mokslo priemonių

MALĖ

PRODUCTION MACHINE 
OPERATORS 

BROACH OPERATORS 
MILL OPERATORS 

DRILL PRESS 
OPERATORS 

E.xperienced. Day afternoon shift. 

STANDARD FORGE 
2130 FRANKL1N DETROIT, MICH. 

(55-58) 

pagaminimą ir palengvinti 
mokykloms jų įsigijimą. 
Bendru omenės valdybos 
pirmininkas A. Rinkūnas 
pranešė, kad mokslo prie
monių reikalams iš Kana
dos Lietuvių Fondo gauta 
500 dolerių. Todėl atsirado 
galimybių parengti vai
kams žodyną, mokytojams 
vadovą, filmą bei šviečia
mąsias skaidres. Visus nu
džiugino pranešta žinia, kad 
Toronto prekybininkas Tu- 
mosas yra pažadėjęs skirti 
1000 dolerių garsiniam mo
kyklų reikalams filmui.

Po neilgai trukusios per
traukos pradėta pedagogo 
A. Rinkūno paskaita "Vai
kų skaitybos išjudinimas”.

Mūsų vaikai mažai ar vi
sai neskaito lietuviškų kny
gų bei žurnalų, ir šiai pro
blemai spręsti mes neturi
me tinkamo bei moksliško 
būdo.

Kodėl vaikai neskaito?
Štai kai kurios priežas

tys:
1) Skaitiniai per sunkus 

techniškai: mažos ir neiš
ryškintos turimų leidinių 
raidės,

2) Knygos per sunkios 
kalbos ir minties atžvilgiu. 
Pavyzdžiu gali būti ”žaiža- 
ros”.

3) Knygų tekstas nors 
vaikams gal ir tinkamas, 
bet nepatrauklus. Taigi 
knygų leidėjas turėtų ge
riau knygas apipavidalinti, 
o autoriai pagauti vaikų in
teresų mintį.

4) Tėvai, net mokytojai 
ir daugumas tautiečių per 
mažai domisi lietuviška 
knyga. Jei vaikas nemato 
tėvų skaitant, kaip gi jis 
pats skaitys?

Kaip pabandyti problemą 
spręsti ?

1) Reiktų įkurti šiam 
reikalui mokslinį tyrimo 
centrą. Jis anketos keliu 
galėtų nustatyti vaikų žo
dyną, interesų sritis, pasiū
lyti reikalingas mokymo 
priemones.

2) Reiktų skelbti vaikų 
literatūros konkursus ir 
skirti stambias premijas.

3) šeimose, mokyklose, 
organizacijose įvesti biblio
tekines valandėles (library 
hours). Norimas patiekti 
skaityti knygas vaikams 
reiktų tinkamai pristatyti- 
apibūdinti.

4) Mokyklose vaikų skai
tybą reiktų kontroliuoti. 
Galima būtų duoti darbą iš 
pasiimtos skaityti knygos, 
žinoma, vyr. skyriams. Su 
kitais skyriais galima tai 
atlikti klausinėjimo keliu. 
Klasėje labai naudingos 
taip vadinamos mokomosios 
dėžės, iš kurių kiekvienas 
vaikas gauna skirtingą 
skaitini.

Išjudinti skaitybą ir kla
sės ir mokyklos laikraštė
liu leidimas ir ten skaitytų 
knygų apibūdinimas.

Mokyt. Matulaitis, papil
dydamas įdomia paskaitą, 
siūlė padaryti teiktinų skai
tyti knygų sąrašą, rengti 
lituanistinio skaitvmo var
žybas klasė ie ar vįsoje mo
kykloje. o taip pat atgai
vinti tarpmokyklines litu
anistines varžybas.

Pagaliau prieita prie vie
no svarbiųjų punkto: svar
styta lituanistinių progra
mų priedai ir aiškinimai, 
pagrindan paėmus JAV li
tuanistines mokyklų pro
gramas. Referentas buvo 
mok. J. Andriulis. Jis kitų 
savo mokyklos mokytojų 
padedamas paruošė tų prie
dų projektą ir patiekė su
važiavimui.

Šie priedai ir aiškinimai 
svarstyti labai atsidėjus ir, 
padarius įvairias pataisas 
ar papildymus, projektas 
perduotas Bendruom e n ė s 
Valdybos švietimo Komisi
jai galutinai suredaguoti, 
išleisti ir išsiuntinėti mo
kykloms. L. E-tas

REIKALINGA 
PAGALBA

Patyrę darbe su siu
vamomis mašinomis, ar
ba norį išmokti tą dar
bą, uždirbant, gali gau
ti —

pastovų darbą, pui
kias darbo sąlygas, auk
štą valandinį ir akordi- 
nį atlyginimą. Daugelis 
apmokamų priedų. Ap
mokamos atostogos, 
šventės, ligoninė, drau
dimai ir nuomojamos 
uniformos.

WORK-WEAR 
CORP.

1768 East 25th St.
(54-56)

HELP WANTED MALĖFOREMAN
WELDING 

DEPARTMENT 
3rd Shift 

Permanent position with 
material handling equip- 
ment manufacturer. Excel- 
lent fringe benefits. Apply 
in person.

AMERICAN
MONORA1L CO.

1111 E. 200 ST.
(Between Euclid and St. Clair Avė.) 

486-5000
An Equal Opportunity Employer

(54-55)

DISHWASHER 
BUS BOYS 
PORTERS 

Mušt be 21, experience pre- 
ferred. Will train. Apply in 
person, 2 p. m. to 5 p m.

Brown Derby 
Skyway

4998 Rocky River Dr.
(54-55)

MACHINISTS
SKILLED or TRAINEES 

Need experienced būt will 
consider young men with some 
experience or high school 
tranining for on the job train- 
ing.
Openings on precision ma
chines:
MILLING MACHINES

TURRET LATHES 
PLANER 

GEAR GRINDER 
EXTERNAL 
GRINDING 

RADIAL DRILLS 
JIG BORER 

(TOOL ROOM) 
HYDROTEL MILL 

Good hourly and incentive 
rates. 10G for night shift. 
Liberal company benefits. 
Ample parking.
An Equal Opportunity Employer 

Harris-Seybold Co. 
4510 East 71 St.

1 Mile South of Harvard 
(53-54)

HELP VVANTED FEMALE

WA1TRESSES 
COCKTAIL

WAITRESSES
Mušt be 21, experience pre- 
ferred. Apply in person 2 
p. m. to 5 p. m.

Brown Derby 
Skyway

4998 Rocky River Dr.
(54-55)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

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

• Nedelskime ilgiau ir 
padidinkime savo gyvybės 
draudimą, kol dar nė vėlu. 
Dėl informacijų skambinki
te prityrusiam draudimo 
atstovui — V. Giedraičiui 
tel. 944-6835.

• Išnuomojamas butas 
prie šv; Jurgio bažnyčios. 
Butas vienam asmeniui. Du 
kambariai su baldais. Skam» 
binti tel. 881-1921.

(54-55)

HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Componefits
KELLER-

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HOR1ZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET 
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DRILLS

NUMERICAL
CONTROLLED

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

Interviewing Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL

341-1700'
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportunity Employer

ENGINEER
REFRIGERATION

Licensed, 
immediate employment.

Apply 9 ’til 3 P. M.
Fairmount Foods Co.

2310 W. 17th St.
An Equal Opportunity Employer

(54-55)

ELECTRICIAN
Panel and machine tool 
vviring position, good 
company benefits, apply 
in person.

AMERICAN
MONORAIL CO.

1111 East 200
Phone: 486-5000

(LOCATED BF.TWEEN EUCLID & 
ST. CLAIR AVĖ.)

SPEC1AL VIA C. T. S. BOS BUS

FROM WINDERMERE BUS 
STATION

An Equal Opportunity Employer
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JAUNIMO VAKARAS

Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Metų proga ren
giamas "Jaunimo Vaka
ras" įvyksta gegužes 21 
d.,. 7:30 vai. v., Sv. Jur
gio parapijos salėje.

Programoje: "Miss
Lithuania" Clevelando 
kandidatės rinkimai, so
listė Irena Grigaliunaitė, 
"Budžių" kvartetas, vai
šės, muzika, šokiai. 
Pakvietimai gaunami 
pas Jaunimo Metų Cle
velando skyriaus narius.

Visi kviečiami į šį 
retą ir nuotaikinga ba
lių atsilankyti. Bilietai 
$5. 00 ir $3. 00 studen
tams. Norintieji rezer
vuoti stalus prašomi 
skambinti 531- 8429.

(dk)

PAGELBEKIM KARIAU
JANTIEMS VIETNAME 

Vyksta nuožmus karas Viet
name. Niekas negali pasakyti, 
ar tai tik vietinis karas ar pra
džia visuotino laisvės karo prieš 
komunizmą. Paug ir mūšy lietu
vių jaunimo dalyvauja tame kare.

Kiekvieną savaitę skaitome 
pranešimus, kad dešimtimis

Dr. A. Sabalis, iš New Yorko, buvo pagrindiniu kalbėtoju ateiti
ninkų suruoštoj šeimos šventėj Clevelande. Prie prezidiumo stalo 
sėdi: Žilionytė, Laniauskas, kun. Kijauskas, kun. Žemaitis ir 
Balčiūnienė. V. Pliodžinsko nuotrauka

JAKUBS <& SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VViIliam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

Kun. A. Goldikovskis atšventė 25 metus kunygystės. Nuotraukoje 
su Brone Kazėniene, Šv. Jurgio parapijos choro vardu surengto mi
nėjimo iniciatore, ir vysk. J. Rancans (dešinėje) iš Grand Rapids, 
Michigan. V. Pliodžinsko nuotrauka

Amerikos karių žūsta toje lais
vės kovoje ir šimtai lieka su
žeistų. Nieko mes nebegalime 
padėti žuvusiems, bet sužeis
tiems mūsų pagąlba dažnai yra 
reikalinga.

L.V.S. "Ramovė" Clevelando 
skyrius, susitaręs su vietos 
Raudonuoju Kryžium, organi
zuoja kraujo aukotojus ir kvie
čia visus Clevelando lietuvius 
paremti šią akciją. Ne dolerių 
iš jūsų yra prašoma, bet tru
putį kraujo, kad gelbėt ūme ko
votojų gyvybę.

Parodykime, kad ir mes lie
tuviai, praradę tam pačiam prie
šui savo tėvynės nepriklausomy
bę, prisidedame savanoriška 
kraujo auka prie kovos už lais
vę.

Galinčius aukoti kraują, kvie
čiame registruotis sekmadienį 
po lietuviškų pamaldų šv. Jur

gio parapijos salėje arba tele
fonu pas valdybos narius: VI. 
Knistautą -- 881-9657, Pr. Mai
nei! 631-4328 ir A. Mikoliū
ną -- 881-6841.

U

L.V.S. "Ramovė"
Clevelando skyriaus valdyba

LIETUVIŠKOJI 
KAMERINĖ MUZIKA

Juozas Gruodis Sonata d 
moli smuikui ir fortepi- 

, jonui, komp. 1922.
Allegro ma non troppo 
Adagio ųuasi andante 
Scherzo — Allegro 

scherzando
Finale — Allegro 

moderato
Kazys Viktoras Banaitis, 

Rapsodiškoji sonata h 
moli, violenčelei ir forte
pijonui, komp. 1927.

Baladė — Allegro 
moderato

Prie ežerėlio. Lietuvoje
— Larghetto

Allegro capriccioso (ii 
modo rustico)

Kazys Viktoras Banaitis, 
Sonata d moli smuikui ir 
fortepijonui, komp. 1934. 

Andante elegiaco 
Presto
Allegro
Epilogas — Andante 

mosso
Julius Gaidelis, Sonata e 

moli smuikui ir fortepi
jonui, komp. 195r.

Allegro non troppo
Lento tranųuillo.

Vivace
Allegro

Įgrojo smuikininkas Izi
dorius Vasyliūnas ir pianis
tas Vytenis M. Vasyliūnas. 
Užrašymą vykdė VOGT 
QUALITY RECORDINGS 
bendrovė iš Needham, Mass 
Viršelio nuotrauka, su lei
dimu Vytauto Augustino, 
imta iš jo albumo ”Lithua- 
nia" ir vaizduoja Stirnių 
ežerą vakare. Viršelio pir
mo ir paskutinio puslapio 
spalvos simbolizuoja Lietu
vos vėliava; spalvų derinio 
prižiūrėjo dailininkas Vik
toras Vizgirda.

Šio albumo tikslas supa
žindinti plačius lietuvių in
teligentijos sluoksnius su 
lietuviška klasine muzika.

Plokšteles galima įsigyti 
ar užsisakyti Dirvoje. Kai
na 6 dol. Užsisakant, pra
šome pridėti 25 c. pašto iš
laidoms.

SAVININKAS
PARDUODA
N A M A<

7 kamb., į šiaurę nuo 
Lake Shore Blvd., Nau
josios ir Šv. Kryžiaus 
par. rajone. Moderni 
virtuvė ir vonia, Wal- 
tex užuolaidos, kilimai, 
ir kt. priedai. Privatus 
parkas ir paplūdimis. 
Galima su baldais. Bal
dai beveik nauji. Kaina 
— su baldais $23,000, 
be baldų — $21,000.

Teirautis telef. KE 
1-2542.

(55-57)

Adv. P. Chalko koncertų direktorius
Gyvendamas ilgėliau 

vienoje vietoje, tariesi- 
gerai žinąs tą aplinką ir 
netgi daugumą josios gy
ventojų asmeniškai pa
žįstąs. Betgi, kai pas- 
lenki kiek toliau už sa
vos vietovės akiračio, 
matai, kad ir toliau esa
ma daug įdomių ir tau 
nežinimų dalykų, ku- ■ 
riuos pažinti verti ir 
naudinga.

Ne taip senai, vienas 
asmeniškas bičiulis — 
čia gimęs lietuvis, pa
kvietė į amerikiečių 
koncertą, Bayron Audi- 
vorium, Shaker Heights. 
Patekęs į Bayron Audi
torium, pastatytą prieš 
porą metų, buvau nus
tebintas koncertinės sa
lės ir viso didžiulio 
pastato architektūriniu 
išplanavimu. Salė, lanko 
pavydalo, talpinanti apie 
1500 žmonių, su tokio 
pat lankinio pavydalo 
erdvia scena ir sūdė - 
tingais apšvietimo įren
gimais. Žiūrovas, kur 
atsisėstų, puikiausiai 
mato visą sceną, nes 
auditorija ją juosia pus
lankiu iš trijų pusių.

Tą vakarą vyko "Fifth 
Annual Fine Arts Con
cert", suruoštas "The 
Chorai Society of St. Do
mime", dalyvaujant net 
trims chorams: "The 
Chorai Society", "The 
Dominican Chorale" ir 
"The Cal Stepan Chora
le". Chorai paskirai ir 
dviejų jungtinis mišrus 
choras išpildė didžiulę 
ir įdomią giesmių bei 
dainų programą, diri
guojami Cal Stepan. Žy
mią programos dalį su 
chorais ir solo paskirai, 
išpildė pagarsėjusi 
amerikinių koncertų 
dainininkė Bonnie Mur- 
ray..

Kita to įdomaus kon
certo pažiba buvo pia
nistė Valentina Fillin- 
ger, nuostabiu virtuo
ziškumu atlikusi sudė
tingas chorų ir solistės 
akompaniatorės parei
gas.

ELEGANCIJOS IR SPALVŲ HARMONIJA

• patogūs batai
• elegantiški sandalai
• didelis pasirinkimas visai šeimai

S A LAM A N D E R
viena didžiausių krautuvių Clevelande 
2546 Lorain Avė.

Adv. P. Chalko

Pertraukų metu susi- . 
domėjau, kas suruošė tą 
aukšto meninio lygio 
choro, solo ir piano kon
certą. Pervertęs pro
gramą suradau, kad to 
vertingo koncerto meno 
direktorium yra Povi
las P. Chalko-Čelkus, 
čiagimis lietuvis iš pro
fesijos - advokatas, dau
gumai Clevelando lietu
vių asmeniškai pa
žįstamas. Toliau paaiš
kėjo, kad Povilas P. 
Chalko-Čelkas ne atsi
tiktinis dainos ir muzi
kos mėgėjas, bet šiame 
mene plačiai išsilavinęSj 
savo metu reiškęsis 
kaip muzikas - profe
sionalas.

P. Chalko-Čelkas gi
męs Clevelande, baigęs 
Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos pradinę moky
klą, Clevelando East 
High School ir Western 
Reserve Universitete 
teisės mokslus, jauny
stės metais buvo pasi
nešęs ir į muzikos me
ną. Pirmuoju jo muzi
kos mokytoju buvo Vin
cas Greičius, vargonin
inkas, pas kurį pradines 
muzikos žinias sėmėsi 
jo sūnus, smuikininkas 
Vincas Greičius, nūdien 
grojąs New Yorko Me- 
tropolitain Operos or
kestre , duktė Regina 

Greičiūte - Brazaitienė, 
mums gerai žinoma pia
nistė ir Regina Čelkaitė, 
Povilo P. Chalko-Čel- 
kaus sesutė. Visi savu 
laiku yra dainavę ir gie
doję Sv. Jurgio parapi
jos chore, varginininko 
Vinco Greičiaus vadovy
bėje. Iš tolimesnių da
vinių paaiškėjo, kad ad
vokatas Povilas P. Chal
ko-Čelkas, smuiko me
ną yra studijavęs Cle
velando Muzikos Insti
tute ir keletą sezo
nų grojęs Clevelando 
Simfonijos Orkestre. 
Povilas P. Chalko-Čel
kas nesvetimas ir "Dir
vos" redakcijai: vaiky
stės metuose jis yra bu
vęs "Dirvos" redakci
jos pasiuntiniu, Juozo 
Bačiūno terminu, redak
cijos ir spaustuvės "vel
niuku"...Šiuo metu Povi
las P. Chelko-Čelkas 
sėkmingai verčiasi ad
vokatūra ir tuo pačiu 
metu yra "The Chorai 
Society of St. Dominic" 
prezidentu.

Patyręs tokių įdomių 
davinių apie Povilą P. 
Chelko-Čelką, susido
mėjau kas tokia yra tą 
pianistė, Valentina Fil- 
linger, kurią dainininkė 
Bonnie Murray po kon
certo pristatė kaip "bri- 
lijantinę koncertmeiste
rę". Iš P. P. Chalko- 
Čelkaus pat yriau kitą 
tolygiai įdomią naujieną: 
pianistė Valentina Fil- 
linger-Waishnoris - lie
tuvaitė, gimusi Pittsbur- 
ghe, ten pat baigusi ir 
fortepiono studijas, nū
dien pasižymėjusi kon
certmeisterė, kaip
akomponiatorė dirbanti 
su "The Dominican Cho
rale" ir kitais muziki
niais sambūriais. Sa
viems tautiečiams pa
tarčiau susidomėti tuo 
mano įdomiu "atradimu',' 
Saviems koncertams 
pristigus aukšto meninio 
lygio pianistės - akom- 
poniatorės, patarčiau 
susisiekti su jatokiu an
trašu: Mrs. Valentina 
Fillinger - Waishnoris, 
2476 Meadowbrook Road, 
CIeveland Hts. Ohio, te- 
lefn. 371-4212.

Baigiant tuos "atradi
mus", verta susipažin
ti, kaip ir kuriuo būdu 
Povilas P. Chalko-Čel
kas sugeba suruošti to
kio didelio mąsto sudė
tingus koncertus, parei
kalaujančius didelių su
mų. Pasak P. P. Chalko, 
tokios pinigų sumos su
keliamos iš koncertų 
"Pątronato," kurių mi
nėtam koncertui susira
do per 120 asmenų, įne
šusių kiekvienam po $10. 
00. Skaitydamas tų mu
zikos meno globėjų pa
vardes, tarpe nepažįs
tamųjų, užtikau ir dvi 
gerai pažįstamas pa
vardes: Juliaus Smeto
nos ir Edvardo Sauke- 
vičiaus.

Advokatas Povilas 
Chalko - Čelkas, lygia
grečiai su savo teisine 
profesiją, nuoširdžiai 
darbuojasi ir muzikos 
kultūros baruose. Jo 
veikla vertėtų susidomė
ti ir mūsų meno darbuo
tojams, nes, kiek paty
riau, su jo pagalba bū
tų įmanoma savus me
nininkus įvesdinti į did
žiuosius amerikinius 
koncertus.

Andrius Jogaudas



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

• Jūratė Reisgytė, visoj 
Australijoj ir pasaulyje iš
garsinusi Lietuvos bylą. Ji 
atvyksta j Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresą su 
Australijos jaunimo dele
gacija. Reisgytė yra Aus
tralijos LB Jaunimo Kon
greso Centrinio Komiteto 
sekretorė.

LIETUVIO GEOLOGO 
RAŠINIAI SVETIMTAU

ČIU MOKSLO 
ŽURNALUOSE

Neseniai svetimt a u č i ų 
mokslo žurnaluose buvo iš
spausdinti du moksliniai 
rašiniai geologijos srityje, 
šiuo metu Australijoje gy
venančio lietuvio geologo K. 
J. Kemežio, baigusio Syd- 
nėjaus universitetą su 
aukščiausiu garbės laips
niu. Jis yra kilęs iš Kauno, 
tėvų Kazio ir Marcelinos 
Kemežių sūnus.

Amerikoje, mokslo žur
nale Journal of Paleontolo- 
gy tilpo straipsnis ”NEW 
CRITERIA EOR AN OR- 
DER OF BRACHIOPODS”. 
O Anglijoje, Geological Ma
gazine; buvo išspausdintas 

Ponios I. Trečiokienė, D. Bartkuvienė, S. Gedgaudienė, E. Raste
nienė ir M. Bačiūnienė Dirvos sukaktuvių iškilmėse.

V. Pliodžinsko nuotrauka

didelis jo straipsnis ”SIG- 
NIFICANCE OF PUNC- 
TAE AND PUSTULES IN 
BRACHIOPODS”.

• Dail. Romo Viesulo rel
jefinės bespalvės grafikos 
aplanką ”Notes on image 
and sound” įsigijo Addison 
Gallery of American Art, 
Andovery, Mass. Paskirų 
darbų iš šio aplanko įsigijo 
ir Library of Congress, 
Washingtone.

Addison Galerija yra ge
ros atrankos dailės kūrinių 
muziejus, paširenkąs sa
vo kolekcijoms tik vertin
gus kūrinius.

• JAV Lietuvių Sporti
nių žaidynių tinklinio pir
menybes įvyks Chicagoje, 
Marųuette Parke, gegužės 
mėn. 28-29 d.d.

Pirmenybės bus-praveda
mos suaugusiųjų, — vyrų 
ir moterų klasėje; prieaug
lio, -— jaunių A, mergaičių 
A ir B klasėse.

Klubai registruojasi iki 
š. m. gegužės mėn. 19 die
nos adresu: Z. župsnys, 
5950 So. Fairfield Avenue, 
Chicago, III. 60629.

Pirmenybių starto mo
kestis: vyrų ir moterų kla
sėje — $7.00, prieauglio 
klasėse — $5.00 komandai.

• JAV Ukrainiečių Spor
to Sąjunga yra pasiūliusi 
mūsų sportininkams ruošti 
tarpusavio metines varžy
bas — metinę sporto šven
tę.

Šiais metais jie ruoštų, 
kitais tektų mums tai da
ryti. šios pirmosios šventės 
programon siūlo įtraukti 
futbolą ir lengvąją atleti
ką. Vietą siūlo: Chicaga ar 
Toronto. Laikas, birželio 
vidurys, žada finansinę pa
ramą komandų ir paskirų 
žaidėjų kelionėms.

ANTRAS KAIMAS, Chica
gos lietuviu satyros ir hu
moro grupė, skelbia viešą 
Įscenizuojamo humoro kon

kursą.
PIRMA VIETA:

100 dolerių* 
ANTRA VIETA:

50 dolerių* 
TREČIA VIETA:

25 doleriai*
KONKURSO TAISYKLĖS
1) Konkurse gali dalyvauti 

viso pasaulio lietuviai.
2) Premijos bus skiriamos 

už scenai paruoštus hu
moristinius veikalus, pa
sirenkant vieną ar kelis 
žemiau išvardintų žan
rų bei formų: škicas, 
satyra, anekdotas, paro
dija, pantomina, absur
das. Lyrinė forma pri
imtina. Temos laisvos.

3) Veikalų gali būti dau
giau negu vienas, bet 
jis (jie) turėtų užimti 
nemažiau kaip dešimtį 
minučių scenos laiko.

4) Veikalai siunčiami nau
dojant slapyvardį ar sa
vo pavarde. Slapyvar
džio atveju, prie veika

lų prisegama užkli
juotas vokas su tikrąja 
pavarde ir adresu.

5) Nelaimėję veikalai nėra 
gražinami ir scenoje bus 
naudojami tik su auto
riaus sutikimu.

6) Juri komisiją, sudaro 
aktyvieji ANTRO KAI
MO nariai. Veikalus 
siųsti iki š. m. liepos 
mėn. 30 d., sekančiai: 
R. Stakauskas, 6550 S. 
Albanv Avė., Chicago, 
III. 60629.
*TIonk-Kong

• Pranas Kovas iš Oma- 
hos rašo: — Omahos Me
džiotojų ir Meškeriotojų 
klubas ”Aras” narių susi
rinkime nutarė duoti Lietu
vių Fondui 1000 dolerių, 
kasmet po 100 dol. Siunčia
me pirmąją šimtinę. Lietu
vių Fondas, 6643 So.' Maple- 
wood, Chicago, III. 60629. 
PR 8-2858. (Sk.)

BOSTON
MIRĖ N. ADOMKAITIS IR 

PAPLAUSKAS
Gegužės mėn. pirmoji sa

vaitė Bostone apsigaubė 
liūdesiu, nes tą savaitę čia 
mirė Norbertas Adomkai- 
tis ir J. Paplauskas, abu iš 
Gasparo laidotuvių koply
čios palaidoti gegužės 7 d. 
Norbertas Adomkaitis bu
vo nepr. Lietuvos karo avia
cijos kapitonas, kol buvo 
sveikas — buvo gyva siela 
Bostono liet, gyvenime. J. 
Paplauskas Lietuvoj buvo 
Zapyškio vargonininkas, be
veik visą laiką ir šiame 
krašte nuo muzikinės veik
los nenutolo, pastaruoju 
laiku keletą metų būdamas 
Atholo, Mass., liet, parapi
jos vargonininkas. Abu mi
rusieji pakirsti vėžio ligų, 
abu paliko žmonas ir šei
mas, kurioms čia yra reiš
kiama nuoširdi užuojauta. •

NEW YORK

Lietuvos Operos solistė Juzė Augaitytė gegužės 1 d. atšventė 60 
metų amžiaus sukaktį tarp bičiulių p. V. ir Br. Buinių rezidencijo
je Philadelphijoje. V. Gruzdžio nuotrauka

te, Clevelando Vėjūnės ir 
kt. Be to bus Miss Lithua
nia rinkimas.

Juzės Augaitytės dainavimo studijos Philadelphijoje lietuvaitės 
mokinės metiniame koncerte su savo mokytoja. Iš kairės: J. Augai
tytė, A. Kaulinytė (prie piano) J. Čikotaitė. O. ŠalČiūnienė ir O, 
Pliuškonienė. V. Gruzdžio nuotrauka

PH1LADELPHIA
RADIJO VALANDĖLĖS 

PARENGIMAS
Š. m. gegužės mėn. 7 d.

L. B. B. Radijo valandėlei 
remti komitetas suruošė 
meno šiupinį. Programą iš
pildė V. Žukauskas, O. Zu- 
bavičienė ir A., Mrozins- 
kas. Labai gražiai, su nauja 
programa, kupletais anek
dotais ir operos Traviata 
interpretavimu pasirodė V. 
Žukauskas. Tai vieno as
mens teatras, kurs pralink
smino darbų ir rūpesčių iš
vagotus atsilankiusių vei
dus. Gražiai padainavo dai
nininkė O. Zubavičienė. Jai 
akomnonavo A. Mrozins- 
kas, kurs po to išpildė ir 
keletą pian.dalykų.

Gaila, kad atsilankiusių
jų i šį parengimą buvo ne
daug.

Pelno gal liks vieno mė
nesio radijo valandėlės iš
laidoms. padengti. Norintie
ji gali paremti vaalndėlę 
savo aukomis.

RAMOVĖNŲ VALDYBA
Visuotiname susirinkime 

išrinkta valdyba pasiskirs
tė pareigomis: pirm. J. če- 
sonis, vicepirm. V. šaudzis 

ir P. Didelis, sekr. P. Šid
lauskas, ižd. K. Kaulinis.

RALFAS
Gegužės mėn. 1 d. įvyku

siame visuotiname narių 
susirinkime, į kurį atsilan
kė vos 13 narių, per didelį 
vargą sudaryta valdyba iš 
B. Rukšienės, J. Petronio, 
V. šaudzio, P. Šidlausko ir 
V. Viliūno. Gaila, kad šal
pos darbe nėra norinčių 
dirbti ir artimo meilė lieka 
paskutinėje vietoje.

• Solistė J. Augaitytė š. 
m. gegužės mėn. 1 d. at
šventė jubiliejinį gimtadie
nį. Moterų Klubo valdyba 
savo ilgametei pirmininkei 
V. ir Br. Buinių namuose 
suruošė vaišes. Jubilijatę 
sveikino organizacijos ir 
pavieniai asmenys. Jubili- 
jatei linkime sveikatos ir 
ištvermės lietuviškoje veik
loje.

• M. Krėvienei padaryta 
sunki operacija ir šiuo me
tu ji yra ligoninėje.

• Š. m. gegužės mėn. 28 
d. Jaunimo metų proga Phi
ladelphijos Studentų Ko
mitetas McCollister salėje 
ruošia banketą-pobūvį. Bus 
meninė dalis, kurią išpildys 
studentai — B. Pumpuoly-

• Š. m. birželio mėn. 11 
d., Mažoji dainų šventė. 
Programą išpildys 4 apylin
kių chorai. Koncertą rengia 
P h i 1 a d e lphijos Lietuvių 
Tautinis Ansamblis. Kon
certas vyks Lietuvių Muzi
kinėje salėje.

• š. m. birželio-mėn. 12 
d. minimos liūdnosios birže
linės. Minėjimą rengia LB 
P h i 1 adelphijos Apylinkės 
Valduba.

• Š. m. birželio mėn. 19 
d. Bendruomenės diena —• 
gegužinė. Rengia LB Phila
delphijos apylinkė.

• š. m. birželio mėn. 26 
d. Muzikalinio Klubo paren
gimas.

DETROIT

ŠAUDYMO PRATIMAI
Kunigundos ir Kęstučio 

Kodačių vasarvietės atida
rymo proga, Detroito šau
lių kuopos būrių vadai; M. 
Vitkus ir A. šiurkus pra
ves šaudymo pratimus šau
liams mėgstantiems šią 
sporto šaką.

Gegužės mėn. 22 d. (sek
madienį), 8 vai. ryto, šau
liai sportininkai ir visi šau
liai, kurie jaukiai nori pra
leisti laiką gamtoje, renka
si prie ponios Marijos Sims 
rezidencijos 2207 Oakman > 
Blyd., Detroit, iš kur orga
nizuotai vykstama.

JUODOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

Pabaltijo Tautų Komite
tas kartu su Pavergtųjų 
Tautų Jungtiniu Komitetu, 
šiais metais ruošia bendrą 
birželio įvykių minėjimą, 
kuris įvyks birželio mėn. 18 
d., 8:30 vai. vak. Masonic 
Temple, Scottish Rites Ca- 
thedral salėje, kuri, su bal
konu, talpina 1200 asmenų. 
Ši politinė pabaltiečių ir ki- k 
tų pavergtų tautų atstovų 
demonstracija bus paįvai
rinta ir koncertu, kuriame 
dalyvaus visų tautų repre
zentantai.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, pažįsta
miems ir visiems išreiškusiems pagarbą mūsų my
limai mamytei

A t A

MAGDALENAI STANKŪNIENEI 
šermenyse, bažnyčioje, kapuose, gėlėmis, šv. mi
šių ir kitoniškomis aukomis.

Labai mielą šilimą jautėme ponios F. Zalec
kienės laidotuvių koplyčioje.

Dėkojame kunigams už atliktas religines 
apeigas, visiems, visiems pareiškusiems mums 
užuojautą žodžiu, laiškais ir per spaudą.

Nuliūdę Dukterys su šeimomis

Maloniai kviečiame visus 
j mažąją dainos šventę.

Gegužės 22 d., sekmadie
nį, Franklin K. Lane mo
kyklos salėje, 999 Jamaica 
Avė., Woodhaven, N. Y.

Programą išpildys Phila
delphijos ansamblis, vado
vaujamas L. Kaulinio, Eli- 
zabetho choras, vad. V. Ma- 
maičio, Rūtos choras, vad. 
Alg. Kačanausko ir Opere
tės choras, vad. V. Strolios.

Bus išpildyta Chicagoje 
įvyksiančios dajnų šventės 
programa.

Dainuos jungtinis choras 
ir paskiri chorai. Pradžia 4 
vai. p. p. Auka 2 dol., moks
leiviams 1 dol. Toji pat ma
žoji dainos Šventė vyks ir 
Elizabetho Laisvės salėje, 
gegužės 21 d., šeštadienį, 
7:30 vai. vak., 269 Second 
Street N. J.

New Yorko Operetės moterų choras su dirigentu muz. F. Strolia, 
gegužės 22 d. Franklin Lane mokyklos salėje, 999 Jamaica Avenue, 
Woodhavene, atliks mažosios dainų šventės programą.

C. Burkins nuotrauka
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