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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VIRŠUJE: New Yorke prie 
Jungtinių Tautų būstinės lie
pos 8 d. buvo suorganizuota lie
tuvių jaunimo demonstracija, 
reikalaujant Lietuvai laisvės. 
Demonstracijoje dalyvavo apie 
300 jaunuolių lietuvių iš įvai
rių pasaulio kraštų, dalyvavusių 
Jaunimo Kongrese.

V. Maželio nuotrauka

SAMBŪVIS SU KINIJA
PREZIDENTAS JOHNSONAS PASKUTINĖJE 
KALBOJE PALIETĖ KOEGZISTENCIJOS SU 
RAUDONĄJA KINIJA KLAUSIMĄ, PASISA
KYDAMAS Už JĄ. — TAS PAREIŠKIMAS, IR 
JAM PASIRINKTAS LAIKAS, SUKĖLĖ ĮVAI 
RIAUSIU SPĖLIOJIMŲ. — ATRODO. KAD JIS 
BUVO SKIRTAS DAUGIAU VIDAUS. NEGU 

UŽSIENIO REIKALAMS.

--------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS -----—

NIEKAD NEMATĖ TIEK DAUG
LIETUVIU VIENOJ VIETOJ...

Jaunimo Metai su Jau
nimo Kongresu ir dainų 
švente jau įpusėjo ir kar
tu įvykdė didžiąją savo 
užsimojimų dalį.

Po kongreso daugelis 
tolimųjų jaunųjų svečių 
vyko į New Yorką daly
vauti Peticijos įteikime 
Jungtinėms Tautoms, 
demonstracijose reika
laujant Lietuvai laisvės 
ir nepriklausomybės. 
Jie tą pareigą liepos 8 
dieną atliko, o liepos 
9 d. šeštadienį jiems bu-

"Dama su baltom pirštinaitėm", kaip pavadino sovietinė spauda 
Jūratę Reizgytę, prigavusią Justą Paleckį, demonstracijoje prie 
Jungtinių Tautų su plakatu reikalaujant Lietuvai nepriklausomybės.

Vyt. Maželio nuotrauka

EMILIJA ČEKIENĖ

vo suruoštas susipažini
mo ■ atsisveikinimo vaka
ras su literatūrine pro
grama ir kukliomis vai
šėmis Carnegie Endow- 
ment salėje, New Y'orke.

Svarbiausią publikos 
dalį čia sudarė mūsų to
limieji svečiai, kurių lie^ 
tuviškumu, entuziazmu 
žavėjomės visi. Jie vi
sur pasirodė puikūs sa
vo kraštų lietuvių re

prezentantai, ką itin už
akcentavo V. Sidzikaus
kas, VLIKo ir LLK pir
mininkas, sveikinimo žo_ 
dyje, kad Chicaga ir Pe
ticijos įteikimas New 
Yorke mums parodė, jog 
yra kas mus pakeis, yra 
kas perims Lietuvos lais- 
vės estafetę.

Lietuvių išeivijos lie
tuviškas atžalynas ir 
čia ir visuose laisvuo
se kraštuose skelbs Lie
tuvos laisvės žodį. Iš
eivijos Lietuva, turėda
ma tokį atžalyną, bus 
laisva.

Tokiais jie mums at
rodė ir asmeniškai be
sikalbant, todėl vyres
niems parūpo sužinoti, 
kokią nuomonę ir jie 
apie šio krašto lietu
vių jaunimą namo par
siveš. Pasipylė eilė 
klausimų: Ar . patiko šis 
kraštas ir jo lietuviai? 
Kokia jų nuomonė lietu
viškais klausimais? Ar 
turėjo naudos šis kongre
sas, kas jame daugiausia 
patiko ir 1.1.

— Kongrese buvo daug 
ir gerų paskaitų, bet jų 
klausėsi tik užsieniečių 
lietuvių jaunimas ir vy
resnieji, o jūsiškiai ma
žai domėjosi, pas mus 
Australijoj daugiau inte
resuojasi, — Sakė Nijo
lė Mališauskaitė, jauna 
dantų gydytoja iš Mel- 
bourne. — O tuo tarpu į 
šokius prigūžėdavo 4-5 
šimtai.

Jai pritarė kiti.
— Man patinka Ame

rikos tempas ir lietuvių 
daugumas. Čia viską vi
si nori dar būtinai šian
dien atlikti, o pas mus 
rytojui atidėti, o šian
dien jau ilsėtis. Čia di
delis tempas, didesni už
darbiai, platesnės gali
mybės prasimušti, — 
kalbėjo australietė Nijo
lė Vaičiurgytė, baigusi 
ekonomijos mokslus.

— Ir platesnės gali
mybės užsimušti dėldp- 
lerio, — baigė argenti- 
nietis lietuvis.

Inž. Algis Šimkus ,iš 
Australijos, susidomėjęs 
ir bendru Amerikos gy
venimu. Jis pastebėjo, 
kad šis kraštas techniš
kai daug toliau pažengęs 
už Australiją ir inžinie
rių algos didesnės. Iš 
lietuviško gyvenimo jam 
naudingiausia buvusi stu
dijų savaitė stovykloje, 
nes ten visi jaunuoliai 
gavo progos pasireikšti, 
kai tuo tarpu kongrese 
dalyvavo tik pranašes
nieji, drąsieji. Kongre
so idėja jam patiko, bet 
žmonės buvo išvargę nuo 
skubėjimo, nes labai 
trumpame laike buvo per 
daug visko duodama.

Aplink jį stovėję jau
nuoliai patvirtino.

(Nukelta į 3 psl.)

Apsilankę Dirvoje Australijos ir Pietų Amerikos jaunimo atstovai pasirašo svečių knygoje. E. Šiukš- 
tevytė, prisipirkusi lietuviškų knygų ir plokštelių, pasirašo knygoje. V. Bacevičiaus nuotrauka

Liepos 12 d. radijas 
ir televizija transliavo 
prezidento Johnsono kai' 
bą ’alumnų’ kongresui, 
kurioje jis palietė ko
egzistencijos - sambū
vio su Raudonąja Kini
ja problemą. Fats trans
liacijos faktas rodo, kad 
administracija tai kal
bai norėjo skirti didelę 
reikšmę ir tai sukėlė 
įvairiausių komentarų. 
Faktinai prezidentas ne
pasakė nieko naujo, nors 
gal kiek aiškėliau sufor
mulavo JAV pietryčių 
Azijos politiką, aiškiai 
pabrėždamas, kad JAV 
yra pati Ramiojo, ne tik 
Atlanto, vandenyno kraš
tas, kuris turi toje erd
vėje gyvybinių interesų. 
Kartu jis ilgėliau susto
jo prie santykių su Kini
ja pareikšdamas, kad

"taikinga kontinentalė 
(mainiand) Kinija yra pa
grindas taikingai Azi
jai...

"priešiškai nusiteiku
si (hostile) Kinija turi 
būti atgrąsyta nuo agre
sijos. Klaidinama (mis- 
guided) Kinija turi būti 
padrąsinta susipratimui 
su išoriniu pasauliu ir 
taikingos koegzistenci
jos politikai, nes ilgesnė 
taika niekados negali atei
ti į Aziją, jei 700 mili
jonų Kinijos žmonių yra 
savo valdovų atskirti nuo 
likusio pasaulio".

Tokiam pareiškimui 
skiriama didelė reikš
mė, nes JAV oficialiai 
Raudonosios Kinijos ne
pripažino ir priešinosi 
jos įsileidimui į Jungti
nes Tautas. Ar tai reiš
kia JAV politikos pasi
keitimą, nepaisant Viet
namo karo?

Čia reikia pastebėti, 
jog JAV yra plačiai pa

sklidusi pažiūra, kad Rau- 
donoji Kinija yra gyveni
mo faktas, kur į negalima 
pašalinti. Todėl reikia su 
juo sutikti ir pasidaryti 
atitinkamas išvadas, 
eventualiai priimant Ki
niją į Jungtines Tautas.

Ironiška, kad pati Rau
donoji Kinija visai nesi
veržia į tą merdėjančią 
organizaciją ir sutiktų 
stoti į ją tik tuo atveju, 
jei iš jos būtų išvaryta 
Tautinė Kinija, kuri šiuo 
metu egzistuoja tik Tai- 
wano (Formozos) salo
je. Ji tačiau nėra tik vai
duoklis. Praktiškai, t.y. 
kariškai ir ūkiškai/Tai- 
wano Kinija yra daug di
desnė galybė negu 2/3 
kitų Jungtinių Tautų na
rių. Savaime aišku, kad 
JAV su tokia sąlyga ne
nori sutikti, ir visai pa
grįstai. Jei komunistinė 
Kinija nori taikos, dėlto 
lengvai galima susitarti 
ir be dalyvavimo Jungti
nėse Tautose. Blogiau, 
kad Pekino valdovai šiuo 
metu nenori taikos, kad 
jiems įtampa reikalinga 
vidaus politiniais sume
timais. Kada krašte vyks
ta 'valymas1, jį visados 
lengviau pravesti teisi
nantis grėsme iš užsie
nių.

Šiandien į karo veiks
mus Vietname iš ame
rikiečių pusės žiūrima 
su atsargiu optimizmu. 
Atviroje kovoje Vietna
mo komunistai negali su
silyginti su amerikie
čiais, paskutiniu laiku 
jie atviros kovos ir ven
gia. Nelaimei, džiunglės 
ir toliau lieka puiki dir
va daugiau ar mažiau po
grindžio veiklai. Jos ga
lutinam likvidavimui rei
kės dar daug pastangų ir 

(Nukelta į 2 psl.)
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ŠNIPU KARAS... (5>
/

'Sudegusiais’ šnipais nepasitiki...
Tarnaudama teisingu

mo departamente Judy 
Coplon iš FBI raportų 
sovietams perdavė labai 
daug svarbių informaci
jų. Ji rinko žinias apie 
simpatizuojančius ko
munistams asmenis, ku
riuos FBI charakteriza
vo, kaip galinčius dirbti 
sovietų žvalgybai. Tame 
sąraše buvo net kino ar
tistai , kaip Frederic 
March, Edward G. Ro- 
binson, Paul Muni, Mel- 
vyn Douglas, John Gar- 
field ir kt. Apie tūlą Mor
ton E. Kent, rusų kil
mės, baigusį Harvardo 
universitetą ir jau de
šimt metų tarnaujantį 
Washingtone, raporte bu
vo sakoma,- kad jis ban
dęs susisiekti su sovie
tų žvalgyba. Po šio ra
porto paskelbimo teis
me, Ken persipiovė gerk
lę ir jo kūną rado Foto- 
mac upėje.

Teisme Judy Coplon 
buvo kaltinama vogusi 
slaptus dokumentus ir 
perdavinėjusi juos sve
timai valstybei. Judy ad
vokatas Palmer savo gy
nybą motyvavo tuo, kad 
Judy buvo įsimylėjusi į 
rusą Gubičevą ir čia bu
vusi jos širdies klaida.

Su Gubičevu ji susipa
žinusi vienoj meno gale
rijoje, kur buvo išstatyti 
kubistų darbai. Jai žiū
rint vieną paveikslą, Gu~ 
bičevas ją prakalbinęs ir 
po to jie pasidarę dide
liais draugais. Gubiče- 

ŠIANDIEN IR RYTO/
RYTŲ EUROPOJE gyvenantieji 800,000 čigonų sudaro dide

lius rūpesčius komunistinio bloko vyriausybėms. Jie nesiduoda in
tegruojami į "progresistinę bendruomenę”, kurią komunistai sten
giasi sukurti. Čigonai ten gyvena, kaip ir jų seneliai, iš būrimo ir 
smulkių vagysčių, grasindami persekiotojus prakeikimais. Jie ne
mėgsta dirbti, bet jau spėjo prisitaikyti prie šių dienų civilizaci
jos. Šiandien vietoj vogę arklius, išsispecializavo automobilių va
gystėje. čia jų sugebėjimas neribotas. Iš rusiško automobilio 
"Pobieda” jie sugeba taip gerai padaryti prancūzišką "Panhardą", 
kad be jokios baimės gali parduoti buvusiam savininkui, būdami 
tikri, kad neatpažins.

Jei satelitinės vyriausybės nesibijotų "didžiojo brolio", tai tur
būt, paliktų čigonus ramybėje. Bet sovietai didžiuojasi išsprendę 
Čigonų problemą, integruodami juos į savo bendruomenę. Prieš 36 
metus rusai įvedė savo garsiąją "propiska". Pasišalinimas be lei
dimo iš gyvenamosios vietos ten laikomas nusikaltimu valstybei ir 
tokie žmonės siunčiami "perauklėjimui" į priverčiamojo darbo sto
vyklas Sibiran. Suprantama, kad tie, kurie išlieka gyvi, praranda 
bet kokį norą klajoti.

Nors šis įstatymas po Stalino mirties mažiau prižiūrimas, ta
čiau kelionės iš vienos vietos į kitą Sovietijoj tebėra draudžia
mos. Priešingai, satelitiniuose kraštuose keliavimas yra laisves
nis.

Karo metu tūkstančiai čigonų Rytų Europoje buvo nacių išžu
dyti, bet dar didelis skaičius jų ten liko. Lenkijoj gyvena 30,000 
čigonų, Čekoslovakijoje 220,000, Bulgarijoje 200,000, Vengrijoje 
240,000, Rumunijoje 110,000 ir Jugoslavijoje 15,000.

Čekoslovakijos vyriausybė veltui bando juos perauklėti, siūly
dama nemokamai butus, duodama darbą ir socialinę apdraudą, bet 
iš to nieko neišeina ir turėjo pripažinti, kad jie yra laimingi tik ta
da, kada gali klajoti, būna nešvarūs ir gali vaikščioti basi...

Vengrai iš čigonų norėjo padaryti klajojančius mechanikus, kad 
keliaudami taisytų traktorius ir automobilius. Bet du dalykai ne
leidžia padaryti juos naudingus "socializmui". Fabrikai nenori juos 
priimti apmokyti mechanikos, o patys vengrai kategoriškai atsisa
ko dirbti su čigonais. Pagaliau ir čigonai nerodo didelio noro eiti 
į fabrikus.

Rumunijoje, Jugoslavijoje ir Lenkijoje čigonai turi teisę gyventi 
kaip jiems patinka. Lenkijoj jiems statoma sąlyga, kad sudarytų 
klajojančias bendruomenes nuo 30 iki 100 asmenų ir išsirinktų va
dą. Rumunijoj čigonus naudoja kaip turistinę atrakciją. Jugosla
vijoj, jei jiems leidžiama klajoti, tai derliaus nuėmimo metu pri
valo padėti dirbti laukuose.

Bulgarija tikisi už 60 metų čigonus padaryti sėsliais. Paimti 
iš čigonų vaikai, tėvams sutikus.atiduodami į prieglaudas - mokyk
las, kur stengiamasi vaikams įskiepyti kitokį gyvenimo suratimą, ne^ 
gu turi jų tėvai ir seneliai.

V
SNIEČKAUS, Kremliaus gauleiterio Lietuvoje, angelas sargas 

telefonuoja į dangų ir prašo Šv. Petro atostogų.
— Kam tau reikia atostogų?
— Aš esu visiškai nuvargęs!
— Bet tau reikia prižiūrėti tik vieną žmogų, kaip ir visiems 

kitiems angelų sargams.
— Taip, bet tam aš turiu sekti tūkstančius žmonių, tūkstan

čius! -- sušuko angelas sargas.

vas į ją padaręs didelį 
įspūdį. Jis buvo žavus, 
gerai kalbėjo angliškai 
ir turėjo humoro jaus
mą. Per pirmąjį susiti
kimą jie diskutavo apie 
literatūrinį valymą So- 
vietijoje ir Gubičevas 
pripažinęs, kad tie valy
mai buvę neteisingi. Po 
to Judy su juo susitiko 
apie dešimt kartų, vis 
sekant FBI agentams.

Judy kaltino prokuro
ras John M. Kelley, ku
ris stengėsi sugriauti 
jos gynybą, kad tai ji da
riusi būdama įsimylėju
si į Gubičevą.

— Ar tiesa, kad jūs ir 
Gubičevas buvote labiau
siai pasaulyje įsimylė
ję? — paklausė proku
roras.

— Kas liečia mane, 
taip. Aš jį stipriai my
lėjau. Ir tai f ką jis man 
sakė, supratau, kad ir
gi mane mylėjo.

— Ir taip jūs jį mylė
jote ir sausio 14d.,pirm 
kol jis nepasakė, kad jis 
vedęs?

— Taip.
— Bet savaitę prieš 

tai, būtent sausio 7 d. 
jūs praleidote naktį Šou- 
thern viešbutyje Balti
morėje su J. Shapiro, 
užsiregistravusi kaip 
Shapiro žmona.

— Tai melas, kodėl 
jūs tai sakote girdint 
mano motinai, — pra
dėjo rėkti Judy.

— Ar jūs nepraleido- 
te N. Metų naktį su tuo 

pačiu Shapiro viename 
savo draugų bute New 
Yorke?

Prispirta prie sienos, 
Judy nebegalėjo gintis. 
Ji bandė sugalvoti pasi
teisinimą, kad adv. Sha
piro, kuris dirbo teisin
gumo departamente, vie
nu aukštu aukščiau, bu
vo tik geras draugas, 
platoniškas draugas, ku
riam ji norėdavo ati
dengti savo širdies pas
laptis. Ji su juo susipa
žino 1948 m. ir dažnai 
matydavosi. Judi prisi
pažino su juo praleidusi 
naktį Baltimorės vieš
buty, bet pastebėjo, kad 
ji gulėjusi "pilnai apsi
rengusi" ir tarp jų nie
ko neįvyko. Tas dvi nak
tis jie nemiegoję, o dis
kutavę...

— Ar jūs pusryčiavo
te lovoje? — paklausė 
prokuroras.

— Ne.
Kely patiekė viešbu

čio sąskaitos kopiją, kur 
buvo kalbama, kad kam
barin buvo duoti dveji pus
ryčiai.

— Pusryčiai buvo pa
duoti kambary, bet ne lo
voj... — paaiškino Judy.

Bet prokuroras nenu
sileido ir pradėjo ati- 
denginėti smulkiau jos 
gyvenimą. Jai vis nepri- 
sipažįstant, prokuroras 
parodė FBI nuotraukas, 
darytas telebojektyvu, 
kur buvo aiškiai matyti, 
kad ji su Shapyru pra
leido ne platoniškai nak
tį.

Judy nebeturėjo ką be
sakyti, tik pastebėjo:

— Pradžioj jūs mane 
laikėte šnipe, o dabar 
prostitute...

Prokuroras tuo norė
jo įrodyti, kad jei ji bū
tų tikrai įsimylėjusi į 
Gubičevą, tai nebūtų ki
to vyro meiluže. Vadina
si, ji nebuvo įsimylėju
si į rusą.

Prisiekusiems pripa
žinus kalta, teisėjas 
Reeves ją nubaudė ne
didele bausme už sten- 
gimąsi išgauti paslap
čių svetimai valstybei.

Bet pasibaigus Wa- 
shingtone teismui, jos 
laukė kitas — New Yor
ke, kur turėjo būti teisia
ma kartu su Gubičevu.

Išleista už užstatą, ji 
apsigyveno pas tėvus 
Brooklyne. Nežiūrint di
delio atgarsio spaudo
je, New Yorko teismas 
nepasižymėjo sensaci
jom. Gubičevą gynė so
vietų pasamdytas adv. 
Pomerantz, buvęs JAV 
vyriausybės patarėju 
Nurembergo teisme, tei
siant nacius. Jis nuosta
biai gerai gynė Gubiče
vą, kuris kaip ir pulk. 
Abel 1957 m., teisme ne
ištarė nė vieno žodžio.

New Yorko teisme Ju
dy susipyko su savo ad
vokatu Palmer ir atsi
sakė nuo jo pagalbos. 
Paskelbiant sprendimą, 
teisėjas pastebėjo, kad 
valstybės sekretorius 
Dean Acheson prašęs Gu
bičevą bausti sąlyginiai, 
kad jis galėtų apleisti 
Ameriką, nes dėl griež
to teismo sprendimo bu
vo baiminamasi, kad ru
sai nesiimtų represijų 
prieš Amerikos pilie
čius Rytų Europoje.

Tuoj po teismo Gubi-

New Yorke viešėję jaunimo atstovai, po demonstracijų prie Jungtinių Tautų, dalyvavo p. Valiūno su
organizuotoj kelionėj laivu aplink New Yorką. V. Maželio nuotrauka

SAMBŪVIS SU KINIJA...
PASAULIO

(Atkelta iš 1 psl.) 
ypač kantrybės, kuria 
amerikiečiai nepasižy
mi. Vienas Kanados dip
lomatas, kurį jo vyriau
sybė neseniai buvo nu- 

čevas su žmona ir duk
terimi greit susikrovė 
lagaminus ir išvyko į 
Maskvą. Jo kelionę ap
mokėjo Jungtinės Tau
tos, kurių jis buvo tar
nautoju, ir dar gavo du 
tūkstančius dolerių kom
pensacijos. Ir nuo to lai
ko, kai jis grįžo Mask
von, niekas apie jį dau
giau nieko nebegirdėjo. 
Kai Judy advokato Pal
mer neseniai paklausė 
kas atsitiko, jo nuomo
ne, su Gubičevu, atsakė, 
kad greičiausiai jis yra 
Sibire, nes nemokėjo iš
pildyti savo misijos Ame
rikoje.

1950 m. Aukščiausiojo 
Teismo teisėjas L. Hand 
ir kiti du teisėjai iš ape
liacinio teismo pripaži
no, kad Coplon ir Gubi- 
čevo areštas buvęs ne
teisėtas, kad vyriausy
bė rėmėsi įrekordavi
mais juostoje, kas įsta
tymo neleidžiama ir tei
sėjas papildė klaidą ne
duodamas gynybos advo
katams susipažinti su kai 
kuriais dokumentais.

Bet tikrasis dramos 
epilogas atidengtas 1954 
m. kai du MVD agentai 
pabėgo į vakarus. Jury 
Rastorov, sovietų misi
jos Japonijoje antra
sis sekretorius, MVD 
pulkininkas, papasako
jo, kai jis 1951 m. buvo 
Maskvoje, grįžo Gubiče
vas su šeima. Gubičevas 
priklausė ne MVD, bet 
GRU (raudonosios armi
jos žvalgybai). Jis buvo 
GRU kapitonu. Grįžęs jis 
buvo išpeiktas neįvykdęs 
misijos, atimtas laips
nis ir atleistas iš žval
gybos tarnybos. Mask
voje griežtai laikosi tai
syklės, kai jų agentas bū
na areštuotas užsienyje, 
daugiau juonebepasitiki, 
bijodami, kad nebūtų sve-, 
timos valstybės užver
buotas.

Gi Aleksandras Pa- 
niuškinas, sovietų amba
sadorius Amerikoje, ku
ris po Gubičevo bylos 
irgi apleido Ameriką, bu
vo MVD generolu. Dabar 
jis vadovauja KGB Mask
voje. Paniuškino vaid
menį špionaže patvirti
no ir kitas sovietų šni
pas Nikolai Koklov, 
MVD kapitonas, perbė
gęs į vakarus. 

siuntusi į Hanoi ištirti 
taikos galimybes, grįžęs 
pranešė, kad Ho Chi 
Minh jam pareiškęs: 
”We won’t have to wait 
too long". Girdi, per lap- 
kričio-rinkimus preziden
tas Johnsonas patirs tiek 
daug opozicijos savo ka
rui Vietname, kad po jų 
Washingtonas pakeis sa
vo politiką. Tokia viltis 
skatina komunistus ir to
liau nenusileisti.

Atrodo, kad kaip tik tai 
ir privertė prezidentą 
Johnsoną dar kartą for
muluoti savo Azijos po
litiką. Ir tas formulavi
mas mažiausiai skiria
mas komunistams, kurie 
kovoja ar tik palaiko sa
vo kovojančius bendra
minčius ne tam, kad atsi- 
gynus nuo JAV agresi
jos, bet tik tam,kadpasi- 
naudotų amerikiečių in
telektualinių sluoksnių 
nenoru kovoti už savo 
teises šioje ašarų pakal
nėje ir savo žinion paim
tų dar keletą kraštų. Ko
munistai geriausiai su
pranta jėgos kalbą, įti
kinėti reikia tuos, kurie 
priešinasi tos kalbos pa
naudojimui.

Skaityk ir platink 
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DIR V O J E
galite įsigyti

ką tik pasirodžiusią Nelės Mazalaitės knygą 
MIESTELIS, KURIS BUVO MANO.

Kaina $2.50.
ši knyga laimėjo 1965 m. Aidu žurnalo literatūros 

premiją. Išleido Darbininkas 1966 m. Iliustravo P. Jurkus.
Gauta didesnė siunta Putnamo seselių išleistos kny

gos mūsų mažiesiems. Tai
ALGIS IR ALYTĖ,

spalvavimo knygutė su lietuviškais tekstais. Kaina tik 
50 centų.

Be to, rekomenduojame įsigyti J. Gliaudos premi
juotas knygas:

šikšnosparnių sostas ........................................... $2.50
Orą pro nobis .......................................................$4.00
Delfino ženkle .......................................................$2.50
Namai ant smėlio..................   $2.00
House upon the sand ...........................................$3.95

★
Turime pasirinkimui visą eilę mūsų rašytojų poezi

jos, novelių, romanų,- prisiminimų ir kt. knygų.
Be to, Dirvoje galite įsigyti ar užsisakyti plokšteles: 

A. Stempužienės — D. Lapinsko — Dainas
Stereo — $7.00, Hi-fi — $6.00 

St. Baro — Operų arijos
Stereo — $7.00, Hi-fi — $6.00

J. Vaznelio dainų ir arijų rečitalis — $5.00
Birutė- Valterienė — Dainos — $5.00
Iz. Vasiliūno — Lietuvių kamerinė muzika — $6.00 ir kt. 

Užsakant knygas ar plokšteles, rašykite čekį ar paš
to perlaidą

DIRVA,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103
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* PAGAUTAS 8 medicinos 
seselių žudikas R. Speck ban
dė nusižudyti perpjaunant ve
nas. Žudiko pagavimas Chica
goje neišgelbsti nelaimingų Sei
mų, nustojusių jaunių, gabių ir 
visuomenei patarnauti besiruo
šiančių mergaičių. Tai trage
dija, kurią "The Chicago Tri
būne" pavadino "simptomatiš- 
ka ir gilia visuomenės žaizda".

* CHICAGOS NEGRŲ riaušės 
kurį laiką buvo nustelbtos 8 
mergaičių - studenčių slaugių 
nužudymo tragedijos. Tos riau
šės buvo "atšaldytos" ne tik 
gvardijos mobilizacija ir pasi
ruošimu sutikti chuliganizmą 
reikiamomis priemonėmis, bet 
ir kilnojamais baseinais, kuriuo
se negrų jaunimas galėtų atvė
sinti savo įkarštį šaltu vandeniu • 
Tų baseinų kaina -- $1.000 vie
nas.

* TUO METU, kai JAV pa
lengvino vizų davimą kelionėms 
į R. Kiniją ir kitus komunisti
nius kraštus, anoji pusė suvar
žė svetimšalių įsileidimą.

Taip, pvz., R. Kinija suspen
davo tūkstančius vizų, anksčiau 
išduotų smalsuoliams iš Vaka
rų. Aiškinama, kad tai buvo pa
daryta ryšium su vykstančiais 
"valymais", kuriuos iš arti ga
lėtų pastebėti naujai atvykstą 
keliauninkai.

Sov. S-ga neleido išvykti sa
vo lengvaatletų komandai įJAV, 
motyvuojant amerikiečių bom
bardavimu Š. Vietnamo.



1966 m. liepos 20 d. DIRVA Nr. 79 — 3

DIRVA The Lithuanian Newspaper

Established 1915

6907 SUPERIOR AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44103 
Telephone: 431-6344.

Second-Class Postage paid at Cleveland, Ohio. 
Published every Mon., Wed., and Fri. except in case of 
Holidays by. American Lithuanian Press Radio Ass’n 

VILTIS, Ine. (Non-profit).
Subscription per year $11.00. Single copy 10 cents.

Editor-in-chief Jonas Čiuberkis.
Prenumerata metams $11.00, pusei metų $6.00. Dirva išeina: 

pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais, 
išskyrus šventes.

Redaguoja:
Jonas Čiuberkis ir Vytautas Gedgaudas 
Redakcinė kolegija: P. Bastys, E. Čekienė, A. Laikūnas, 

R. Mieželis, V. Rastenis ir St. Santvaras.

AMERIKOS IR LIETUVOS

r ▲ 1

KOVOS VIENUMAS NIEKAD NEMATĖ TIEK DAUG
Amerika per sunkias 

kovas iškovojo savo ne
priklausomybę. Po to 
per eilę metų ji tapo prie 
globsčiu įvairių tautų nu
skriaustiesiems. Šian
dien, būdama kariniai ir 
ekonominiai galingiausia 
valstybė pasaulyje, ėmė
si pareigos išlaikyti tai
ką pasaulyje, o taip pat 
padėti įvairiems kraš
tams apsiginti nuo nuo
latinės komunizmo grės
mės. Tą pareigą ji vyk
do Europoje, Korėjoje ir 
dabar Vietname.

Nė kiek neabejojame 
dėl Amerikos noro pa
dėti vieniems kraštams 
atgauti nepriklausomy
bę, kitiems išlaikyti sa
vo laisvę. Tas pažadas 
buvo daug kartų karto
tas žymiųjų Amerikos 
žmonių, prezidentų ir se
natorių. Taigi, mūsų ko
va dėl Lietuvos nepri
klausomybės yra glau
džiai susijusi ir, galima 
sakyti, yra Amerikos už
sienio reikalų politikos 
grandinėje.

Atrodo, kad vienas iš 
mūsų rūpesčių būtų, kaip 
atsverti tuos Sovietų Są
jungos melus, kuriuos ji 
skleidžia po visą pasau
lį, kad Lietuva ir kiti 
jų pavergti kraštai yra 
patys prisijungę, o da
bar tie kraštai taip pa
kilę įvairiais atžvilgiais, 
kad jie yra be galo lai
mingi būdami Sovietų 
respublikų šeimoje. 
Tiems melams skleis
ti sovietai yra įjungę 
milžinišką propagandi
nį aparatą. Radijo, laik
raščiai, žurnalai, taip 
vadinamas kultūrinis 
bendradarbiavimas, eks
kursijos, pavienių žmo
nių apsilankymai Sov. 
Sąjungoje stengiamasi 
panaudoti propagandai. 
Jie desperatiškai siekia 
įrodyti, kad šis klausi
mas yra užbaigtas, kad 
tie kraštai esą Sov. Są

Jaunimo kongreso grupė dalyvių ekskursijoje laivu aplink New Yorką. Prieky iš kairės: E. Liutkutė, 
iŠ Prancūzijos, S. Goštautas, iŠ New Yorko, J. Reizgytė, iš Australijos. Vyt. Maželio nuotrauka

jungos sienose yra jos 
neatskiriama dalimi ir 
esą net nesąmonė kal
bėti apie kažkokius bur
žuazinius svaisčioji- 
mus.

Taigi, kova su Sovie
tų niekšiška propagan
da turėtų būti vienu iš 
mūsų veiklos tikslų.

Įvairiom progom turė
tume kelti dar plačiau ir 
stipriau tą faktą, kad per 
prievartą, apgaulę ir 
smurtą, sulaužant visas 
esančias sutartis, Sovie
tai užėmė Lietuvą ir vi
są Pabaltijį. Tą žino 
daugumas laisvojo pa
saulio diplomatų, bet ar 
užtenkamai žino eilinis 
pilietis? Šiandien, kada 
Afrikos tautelės, netu
rinčios nė pusės mili
jono žmonių, gauna ne
priklausomybes, kodėl 
senoms tautoms, per 
šimtmečius buvusioms 
nepriklausomoms, ši ap
sisprendimo teisė neduo^ 
dama?

Kova dėl mūsų kraš
to nepriklausomybės, ko" 
va prieš Sovietų propa
gandą būtų daug sėkmin
gesnė, jei dar daugiau 
stengtumės veikti su ki
tom tautybėm į r organi
zacijom.

Turėtume dar glau
džiau veikti su: pabaltie- 
čiais, kitom pavergtom 
tautom, su Amerikos pa^ 
triotinėm organizaci
jom.

Mūsų sustiprintos pa
stangos atgauti laisvę sa
vo tėvynei, bendradar
biaujant su visais mū
sų natūraliais ir gerais 
sąjungininkais, palaikys 
mūsų bylą visą laiką gy
vą, kol ateis gal patoges
nis momentas šiam klau
simui galutinai išspręs
ti. (zs)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

(Atkelta iš 1 psl.)

Ramunė Zinkutė, ve
terinarijos studentė, nu- 

skundė, kad amerikie
čių lietuvių jaunimas 
tuoj griebiasi kalbėti ang
liškai, ko nebūna Austra
lijoj. Tą pat patvirtino 
Vokietijos lietuvaitė, kad 
jie susitikę laimingi ga
lėdami grynai lietuviš
kai kalbėti. Be to, ge
riau buvo stovykloje, 
nes kongrese nebuvo 
įmanoma susipažinti, o 
tas labai svarbu atei
ties bendradarbiavimui, 
o ir asmeniškai labai 
įdomu išsikalbėti įvai
riausiais klausimais, 
juk tokia proga gal tik 
vienintėlė gyvenime.

— Dainų šventė buvo 
kaip tikra Lietuva. Dar 
niekad nematėm tiek 
daug lietuvių vienoj vie
toj. Pas mus jei susiren 
ka 500 j tai jau nepapras 
tas įvykis. Čia mes pa- 
sijutom aukščiau žemės, 
aukščiau kasdienybės, to 
jausmo neįmanoma ap
sakyti tūkstančiais gra
žiausių žodžių. Visų 
kraštų lietuviai tokie ar
timi ir mieli. Jau nuo 
pat pirmo žingsnio, iš
kelto į šią žemę San 
Francisco mieste,Ame
rikos lietuviai mus pri
ėmė taip draugiškai, nuo
širdžiai ir mes visi tuoj 
pasijutom, kaip namie, 
kaip viena šeima, — kal
bėjo Pajauta Daukutė- 
Pullinen "Mūsų Pasto
gės” įgaliota korespon
dentė, baigusi humanita
rinius mokslus Australi
jos lietuvaitė, kurios vy
ras suomis, neblogai kal
ba lietuviškai ir kartu 
visur dalyvavo.

— Daug lietuvių čia 
labai amerikonėja ir ser
ga dolerio gaudymu (Vi
sai nebesirūpindami ki
tais reikalais. Australi
joj mes daugiau laiko 
randam skaitymui ir po

ilsiui, — kalbėjo viens 
už kito tolimieji svečiai.

— Jdomu tiek daug lie
tuvių iš kart sutikti, toks 
neapsakomai iškilmin
gas įspūdis. Čia pasiju
tau, kaip Lietuvoj, ir baž
nyčios lietuviškos, krau
tuvės Chicagoje lietuviš
kos, gatvėj girdi lietu
viškai, kur tik eini vi
sur sava, taip artima,ma~ 
lonu. Maniau(čia teks pa
sipraktikuoti angliškai 
kalbėti, o iki šiol dar 
tik vieną kartą sukalbė
jau porą sakinių krautu
vėj, — pasakojo Pran
cūzijos lietuvaitė Eglė 
Liutkutė, baigusi anglų 
kalbą Sorbonos univer
sitete. — Man rodos,
— nedrąsiai tarė, — 
amerikos lietuvių jauni
mas suamerikonėjęs, 
gal jų akimis ir mes at- 
rodom kitų kraštų įtakai 
pasidavę.

Alfredo Stanevičius }iš 
Urugvajaus, ten gimęs ir 
mokslus ėjęs gražiai kal
ba lietuviškai.

— Tai mano tėvelių 
dėka, — sako jis. Bet 
dabar čia pasiliksiu lan
kyti lituanistikos kursus 
Fordham u-te, tai kalbė
siu dar geriau, — pasidi
džiavo.

Lietuvių kalbos studi 
joms čia pasiliks dar du 
urugvajiečiai ir kitų 
kraštų keli lietuviukai. 
Rūta Danytė iš Otavos 
ir Jūratė Čeponkutė iš 
Toronto. Žinau, kad bus 
ir dar keletas, bet man 
jų neteko sutikti.

Kilnių užsimojimų bei 
ryžto turi Šulcas iš Ro
mos, buvęs Vasario 16 
gimnazijos ir dabar sa
leziečių auklėtinis, ku
rio tėvelis Sibire nukan
kintas, o jo troškimas 
pasiruošti misijonie- 
riaus pareigoms nors ir 
į patį Sibirą, kur dar 
tiek daug lietuvių kenčia.

— Kuo gi mūsų jauni
mas suamerikonėjęs? — 
paklausė newyorkietė jau
nuolė.

— Viena, tai nesidomė- 
jimu paskaitomis, antra
— šokiai buvo visi ame
rikietiški, visą laiką ne
šoko, bet šokinėjo. Tre
čia — Europoj mergaitės 
rūpinasi įsigyti praktiš
ką profesiją, pirmoj ei
lėj pasiruošti gyvenimui, 
o čia, kiek teko išsikal
bėti, svarbiau gauti su 
geresne profesija vyrą 
ir daugiausia apie tai su
kasi mergaičių pašneke
siai. Tai jau visai ame
rikoniška. Australijoj 
taip nėra, — dalinosi įs
pūdžiais būrelis tolimų
jų svečių, prieidami bend
ros išvados.

— Jau tris šimtus do
lerių išleidau šią vasa-

LIETUVIŲ...
rą tų visų žygių proga, 
bet nė milijono negailė
čiau, jei turėčiau, už 
tuos nepamirštamus įs
pūdžius, išgyventus iš 
viso pasaulio suvažiavu
sio jaunimo tarpe, kur 
pajutom, kad mes visi 
esam lyg vienos šeimos 
vaikai, mūsų visų tie pa
tys siekiai, ta pati kalba 
nors atvykome iš bene 
17-kos įvairiausių kal
bų kraštų, — džiaugėsi 
Giedrė Karosaitė iš Bos- 
ton, Mass.

Daugybė įspūdžių, 
kiek jaunatviško džiaugs
mo ir laimės, kiek kil
nių užsimojimų bei nu-

tarimų, kurie tikimės ne ' 
liks gulėti bylose jauni
mui išvažinėjus namo į 
visus kraštus. Tikime, 
kad jie, grįžę maloniai 
prisimindami išgyven
tas džiaugsmo valandas 
prisimins ir to suvažia
vimo buvusį didi j į tiks
lą ir dės visas pastan
gas tuos visus nutari
mus, kilnius šūkius įgy
vendinti ir jie dar dides
nį džiaugsmą išgyvens, 
kai visi susitiks laisvoj > 
nepriklausomoj tėvynėj.

Italijos pasiuntinybė priėmė 
jaunimo peticiją

Tuo pačiu metu f kai 
liepos 8 dienos 10 vai. 
ryto vyko lietuvių de
monstracijos aikštėje 
priešais Jungtines Tau
tas, kaip Kongreso dele
gatas iš Italijos, kartu 
su Jonu Longu prisista
čiau Italijos pasiuntiny
bėje prie Jungtinių Tau
tų. Paties ambasado
riaus nebuvo, jis buvo iš
vykęs į Romą, bet jau 
prieš tai informuotas Lie 
tuvių Jaunimo Antikoloni- 
alinės Lygos pirmininko 
J. Miklovo, prieš išva
žiuodamas įsakė savo 
įgaliotiniui priimti Kon
greso delegatus.

Mus priėmė pasiunti
nybės patarėjas Carlo
M. Rossi Arnaud, kuris 
širdingai pasisveikinęs, 
paprašė painformuoti 
apie patį Kongresą: koks 
buvo dalyvių skaičius, iš 
kur jie atvykę. Ypač jis 
domėjosi, koks buvo pa
grindinis Kongreso tiks
las, kokie konkretūs nu
veikti darbai.

Painformavau jį apie 
Kongreso dalyvių tvirtą 
pasiryžimą tęsti kovą dėl 
lietuvybės išlaikymo sve
timose šalyse ir dau
giau bendrauti tarpusavy
je, kad kovoje dėl Lietu
vos laisvės būtumėme 
daugiau vieningi. Po to 
įteikiau Kongreso rezo
liucijų politinės komisi
jos deklaraciją pasaulio 
vyriausybėms dėl Lietu
vos klausimo kėlimo 
Jungtinėse Tautose. Pri
dūriau, kad toji dekla
racija šiandien yra įtei
kiama ir kitų valstybių 
pasiuntinybėse, iš kurių 
kraštų yra atvykę lietu
viško jaunimo. Po to įtei
kiau Mons. V. Mincevi
čiaus rūpesčiu surinktų 
parašų (apie 9000) Itali
joje — gražiai įrištą kny

VIRŠUJE: Vaizdas iŠ jauni
mo suruoštos demonstracijos 
prie Jungtinių Tautų būstinės 
liepos 8 d. New Yorke, reika
laujant Lietuvai laisvės.

Vyt , Maželio nuotrauka

gą, kartu su lydraščiu, 
kuriame apibudinta peti
cijos parašų tikslas ir 
prašoma kad visos vy
riausybės per Jungtines 
Tautas, ypač per Specia
lų Komitetą 24-ių ko
lonializmui tirti intere - 
suotųsi Lietuvos nepri
klausomybės pažeidimu 
iš Sovietų Sąjungos pu
sės ir rimtai apsvarsty
tų savo posėdžiuose so
vietinį kolonializmą.

C.M. Rossi Arnaud pa
žadėjo asmeniškai įteik
ti ambasadoriui Kongre
so Deklaraciją kartu su 
peticijos parašais ir lyd
raščiu ir dėti pastangų, 
kad Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo klau
simas būtų iškeltas 24- 
ių Komitete. Jis pripa
žino sunkumą tam įvyk
dyti, kadangi to Komite
to dauguma yra Afrikos 
valstybių atstovai ir dėl 
to paskutiniu laiku beveik 
tesvarsto tik Afrikos 
valstybių reikalus. Ita
lijos misijos įsitikinimu, 
visų nuskriaustų valsty
bių reikalai turėtų būti 
svarstomi tame Komite
te.

C.M. Rossi Arnaud no. 
rėjo išgirsti smulkesnių 
žinių apie lietuvių gyve
nimą Italijoje ir papasa
kojo, kad per jo tarnybos 
laiką Romoje jam regu
liariai apie tai tekdavo 

-išgirsti iš ELTA-Press 
biuletenio.

Atsisveikindamas C.
M. Rossi Arnaud dar kar
tą užtikrino, kad asme
niškai rūpinsis doku
mentų eiga ir tuoj pra
neš apie mūsų delegaci
jos apsilankymą ir pasi
kalbėjimus pačiam amba
sadoriui.

Jonas H, Šulcas
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

IŠ KAIMO Į KAIMĄ
Tai buvo jau seniai, praėjusią 

žiemą, vasario mėnesį.
Politinės diskusijos, kelionės 

į tolimus ir didelius miestus, 
visokie reikalai ir tingėjimas 
šiam korespondentui sukliudė 
laiku atsiliepti apie vieną links
mą ir įdomy kultūrinį įvykį. 
Na, bet tegu tai būna pavyz
dys pažymėtino rekordo, kai 
mūšy spaudoje pasirodo kores
pondencija apie įvykį tik su ma
žu pavėlavimu - šeši mėnesiai... 
Kas čia tokio, mūšy gyvenimas 
dabar gi ramus, visi savo vie
tose, niekas nekinta ir nesens
ta, įskaitant Vliko pirmininką 
ir net mane patį.

Bet jau prieš porą mėnesių 
per anksti buvau pažadintas iš 
miego, kai laikraščiuose pasi
rodė pranešimai, jog Antras 
Kaimas skelbia dramos veikalų 
konkursą geriausiom sąlygom, 
kokios tik būtų įmanomos mū
sų laikais: -- maždaug už de
šimt minučių dramą gabus ra
šytojas gali gauti 100 dolerių 
premiją. Štai puiki proga vėl 
kam nors pasidaryti laureatu!

Tas konkursas ir man skau
džiai priminė, kad vis tebesu 
skolingas Antram Kaimui savo 
giliom simpatijom ir savo re
kordiniu apsileidimu ištęsėti 
"spaudos atstovo" pareigą.

O iš tikrųjų, buvo pas mus 
praėjusiame vasaryje du links
mi vakarai.

Išsirašyti iš kur nors gerą 
bosą, tenorą ar gražią mergi
ną solistę koncertui, žinoma, 
yra teigiamas kultūrinių verty
bių parėmimo faktas, bet dar ne 
baisiai brangus. Tačiau atkvies
ti į Los Angeles visą teatro 
trupę iš Chicagos yra jau tik
rai brangus ir ne dažnai pakar - 
tojamas įvykis. Tatai rizikuoti 
galėjo tik Los Angeles skau
tai. Ir kas už vis nuostabiausia 
— per du spektakliu jie ne tik 
surinko iš bilietų reikiamas 
sumas apmokėti visos trupės 
kelionei, bet dar atliko lėšų 
paaukoti net trim ar keturiem 
kitiem svarbiem lietuviškiem 
reikalam.

ši pastaroji aplinkybė, deja, 
manęs jau nebedžiugino. Tai 
buvo tik dar vienas įrodymas, 
kaip lietuvį menininką melžia 
visi, kas tik nori ir kas gali, 
ir be abejo vis svarbiem lie
tuviškiem reikalam. Nedaug kas 
čia su manim sutiks, nes mūsų 
pažiūros išeina iš skirtingų prie
laidų. Daugeliui atrodys, kad te
atras gi, kaip savaime supran
tama, turi dirbti ir tarnauti 
svarbiem lietuviškiem reika
lam (žurnalui paremti, organi
zacijos kasai papildyti, jaunimo 
stovyklai įrengti ir t.t.). O man 
atrodo, kad ir teatras, kokio 
žanro jis bebotų, yra taip pat 
svarbus lietuviškas reikalas ir 
kad jo uždaviniai bei priemo
nės taip pat yra paremtinos, 
ypač kai tas pajamas dar jis 
pats uždirba. Pvz., Antro Kai
mo aktorėm gal būtų geriau;jei 
kai kuriuose programos nume
riuose jos pasirodytų su skir
tingom suknelėm, truputį puoš
niau ir bendrai garderobas bū
tų kiek įvairesnis. O pagaliau, 
kai trupei reikia skirti premi
jas būsimos linksmosios dra
maturgijos laureatams, tai tos 
sumos taip pat neateina iš oro.

Be abejo, visa tai tik prik
los, trivialūs, "medžiaginiai" 

VIEŠĖDAMI CHICUJOJE PIRKITE HAIUIJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Asbach Uralt — Import.
Germ. brendy..................

2. Imported Canad. wiskey
3. Coeur de France Cordials
4. Banana Liųueur ..............

reikalai. Lietuvis skelbiasi žiū- 
rys daugiau į dvasią, į sielą, į 
tautos labą. Čia, sutikim, ir yra 
plotmė, kur iškyla ir atsakymo 
prašosi klausimas: Antram Kai
mui būti ar nebūti?

Laimei, jis jau yra, ir todėl 
klausinėti apie buvimą nebėra 
pagrindo. Bet ar dar geriau bū
tų, kad jo nebūtų ir kad kaip 
nors pasisektų jį iš buvimo sta - 
tušo pašalinti, tai klausimas 
gana gyvas ir galutinai dar ne
atsakytas. Viena aišku, kad jis 
gyvas, kad jam nelengva gyvy
bingumą išlaikyti, ir kad jo tei - 
sė egzistuoti ginčijama, ir kad 
kaip kiekvienas gyvas meno jun
ginys, jis turi karštų draugų ir 
už ledą šaltesnių priešininkų.

Tas pats įvyko ir Los Ange
les viešnagės metu. Abu vaka
ru erdvi kabaretinė salė buvo 
pilna žiūrovų, o šeštadienį net 
sienos lūžo, svečiai vos besu- 
tilpo, kai kuriem bilietų visai 
nebeliko. Iš dešimties vienam 
ar dviem baisiai nepatiko, o 
aštuoni kvatojo ir plojo ir bu
vo baisiai patenkinti.

Tačiau vienintelis mūsų mies
to lietuvių kultūros magazinas 
"Lietuvių Dienos" Antrą Kaimą 
sutiko ir įvertino žiauriai. Va
sario numeryje trupės nuotrau
ką įdėjo, bet apačioje trumpai 
drūtai parašė: "Nežinia, kuo 
"kaimiečiai" laiko lietuvių vi
suomenę, kad drįsta tokiu vul
gariu nieku kaip "Bum, bum" 
pradėti programą?... Užgau
liojimai, tai dar ne satyra, ir 
nešvankumai, tai ne humoras, 
nors kai kas ir klyktų iš juoko. 
Tai tikrai "juodos piliulės",ku
rios mūsų teatro nepagydys. Pa
galiau tai ir ne teatras, o pi
gus kabaretinis bandymas"...
Toks vienintelio mūsų ma

gazino nesvetingumas ir tonas 
svečių adresu mane labai nu
liūdino. Tai būtų lyg tarsi pa
rodymas, kad mūsų šauni lietu
viška kolonija susidėtų iš sno
bų, raukšlėtų konservatorių ir 
visokių spalvų reakcionierių. 
Gi iš tikrųjų, visuomenės triuš
kinanti demokratinė dauguma sa
vo gausiu apsilankymu ir šiltu 
išgyvenimu parodė, kad taip ne
buvo ir nėra. Daugumas, kad ir 
neklykdami iš juoko, nejutome, 
jog buvome užgauliojami ar 
klausėmės nešvankumų. Mes ži
nojom, kad Antras Kaimas yra 
humoro ir satyros teatras, ir ta
tai iš tikrųjų matėm. Na, negin
čyčiau, kad tai yra "kabaretinis 
bandymas" ir, palyginti, dar pi
gus protarpiais, - tačiau nepa
mirština, kad ir geras "kaba
retas" yra viena iš teatro ša
kelių, meniškai ir sociališkai 
kartais net paveikesnė, negu 
kitos.

Mūsų nesibaigiančio ginčo 
objektas visada bus tik nevie
nodumas skonių ir pažiūrų dėl 
humoro ir satyros sąvokų. Lie
tuvių tautos būde, kaip nuo Si
mą no Daukanto laikų žinoma, 
apstu be galo daug ir didelių 
dorybių, bet humoro jausmai 
ir ypač satyros skustuvo ašme
nys čia vis dar priklauso prie 
mažiausiai išgaląstų savybių. 
Pagaliau, net ir tuose kraštuo
se, kur humoras ir satyra nuo 
šimtmečių buvo puikiai iškulty- 
vuoti, jie maloniai priimami ir 
vertinami tada, kai liečia tavo 
priešą ar bent kaimyną, bet ne 
patį tave. O jei kur tave kiek

5th — $5.49
5th — $3.98
5t.h — $2.98
5th —$3.98

įpiauna, tai visada bus tik - 
užgauliojimai ir nešvankumai...

Amerikiečių rašytojas Mark 
Twain buvo pirmas, kuris gam
tos mokslų srityje atidengė vie
ną keistą tiesą: "Žmogus yra 
vienintelis gyvulys, kuris pa
rausta. Arba turėtų parausti"... 
Gi prancūzų žymusis filosofas 
Henri Bergson labai mažai ver
tino, net nemėgo vienos dažnos 
žmonių savybės - tuštybės, pa
sipūtimo, kėlimosi į puikybę, 
savęs pervertinimo. Tuštybė, 
tariant jo žodžiais, "yra iš es
mės juokinga" ir "specialus 
vaistas prieš tuštybę yra juo
kas", gal dar tiksliau - tušty
bės išjuokimas.

O beto, mūsų pažiūros į daly
kus kartais yra tokios skirtin
gos, kad tu negalėsi pasakyti, 
ar čia reikia verkti ar juoktis. 
Pvz., Tom Ethridge, amerikie
čių žurnalistas ir redaktorius 
iš Mississi-ppi valstijos, dar vi
sai neseniai savo laikraštyje ra
šė, jog istorija labai klaidingai 
įvertino prezidento Lincolno žu
diko John Wilkes Booth vaid
menį. Iš tikrųjų, buvę taip: "Po
nia Lincoln apka Įtino HonestAbe 
flirtavimu su dailia aktore, ku
ri vaidino jo žiūrimame spek
taklyje. Kilo ginčas. Mary Lin
coln iš savo rankinuko išsitrau
kė revolverį ir paleido mirtiną 
Šūvį. Pasitaikė, kad tuo momen 
tu pro prezidento ložę ėjo John 
Wilkes Booth. Būdamas pietie
tis džentelmenas, jis galantiš
kai prisiėmė atsakomybę už 
First Lady veiksmą"...
Tokia pažiūrų praraja ir įvy

kių skirtinga interpretacija vi
sada bus ir Antram Kaimui, 
kada jis savo skečais eis pro 
pat gyvąją mūsų'gyvenimo mė
są ir kraują. Los Angeles vieš
nagės metu iš scenoje parody
tų 25 skečų (su encore priedais 
buvo apie 30) buvo matyti, kad 
tai jam protarpiais pavyksta. 
Jeigu kai kurios scenos su "ak
robatika" ir grietinės tepimu 
per vienas kito veidus buvo ne
įdomios ir nereikalingos, ki

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
LIETUVIŠKOJE JANSONŲ VASARVIETĖS 

CAPE COD VILOJE

AUDRONĖ
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui' ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• V'isai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

VILA ATIDARYTA VASAROJIMUI IR 
PRIIMA SVEČIUS.

Kreiptis: MARIJA JANSONAS — Vila AUDRONĖ, 
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod. Mass. 02655 

arba telef. (Area 617) 428-8425.
Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir 

didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

5.
6.
7.

May Wine — Imported
Riccadona Vermouth .1....
Christian Brothers Wine

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

tos gi vėl naudotos, kaip šiaip
jau anekdotų interpretacija, 
veiksmo eigai užpildyti ir duo
ti keli numeriai tikrai buvo 
kupini aštrios satyros ir tie
siai iš mūsų gyvenimo pulso, 
pvz., Susirinkimas, Beau Mon- 
de, Gedimino sapnas, Finan
sininkas, Čiurlionio galerija, 
"Neįpratęs prie viešos kal
bos"...

O Krivūlės klubas, kur nar
sus pulkininkas su šauniais ka
riais budi nuolat pasiryžę gul
dyti galvą už tėvynę, tik ga
liausiai persigąsta šampano 
bonkos šūvio, - žinoma, yra to
kie skaudūs ir tokie tragiko
miški mūsų tolesnės praeities 
gyvenimo bruožai, kad ne vie
nam napoleonui dar kartą rei
kėtų būti herojumi, idant mir
tinai neįsižeistų. Kad toks sie
ros rūgšties perpildytas saty
rinis skečas tiesiogiai palies
tiesiem neatrodytų užgaulioji
mas su nešvankumais, tikrai, 
nėra kitos išeities, kaip pasi
daryti didvyriu.

Su tuo vienam kitam bus sun
koka apsiprasti, nors Lietuva ir 
yra didvyrių žemė (kaip himnas 
sako).

Prof. K. Pakštas per karą ir 
po karo mėgdavo apsilankyti į 
Los Angeles. Jis vis sakydavo, 
kad vietos čia jam patinkančios, 
bet aplamai Los Angeles - "Ži
nai tamsta, tai didelis kai
mas”...

Šiandien jis taip gal nebepa
sakytų, nes septyni milijonai 
Los Angeles apskrities gyven
tojų ima susiglaudinti į vieną 
monstrišką metropolį. Bet žiū
rint lietuviškai ir atsimenant 
"Lieuvių Dienų" magazino nuo
mones, Antras Kaimas gal ir 
buvo atvykęs dar į pirmą lietu
višką kaimą, kur jo humoras, 
ironijos ir satyros vieno kito 
skilvyje virškinosi ne ką ge
riau, kaip anglys ir akmenu
kai.

Bet daugelis visa tai valgė, 
kaip filet mignon, jų tarpe ir 
jūsų reporteris (kad jam Pra
amžius dovanotų). Aš nežinau, 
kiek ir kaip ilgai Antras Kai
mas išlaikys savo kilniausiame 
humoro ir satyros žanre, bet 
tai yra vieta, kurios užpildymo 
dar ilgisi dažnas gyvasis lie
tuvis, ir tai yra būdas, kuriuo 
arčiausiai galima prieiti prie 
teisingo mūsų gyvenimo verti
nimo.

5th — $0.98
5th — $1.29
5th — $1.49

VYT. ALANTAS

ŠVENTARAGIS
_ Ištrauka iŠ XIII amž. kronikos —

Tą naktį Padysnio pilėnai aiškiai matė skrie
jantį padangėmis ugninį, šešetą juodų baltais kar
čiais žirgų pakinkytą dviratį vežimą, kuriame 
viešpatniai sėdėjo varine barzda rūstus Senis, kai
riąja ranka valdydamas žirgus, o dešiniąja lai
kydamas ant ilgo koto pamautą milžinišką sida
brinį kirvį.

Vežimas protarpiais dingdavo debesų tamsy
bėse, bet ir vėl staiga švystelėdavo properšose, 
ir tada pasaulį nutvieksdavo akis apspanginanti 
balsvai mėlyna šviesa, kuri, kaip gyvačių maz
gas, išsirangydavo nuo akiračio iki akiračio, ir 
pilėnai matydavo, kaip Senis užsimodavo kirviu. 
Nuo to smūgio sudejuodavo dangus ir žemė, giria 
suspurdėdavo iš pašaknų, o pilies sienos susiū
buodavo pačiuose pamatuose, ir per jas nueidavo 
šiurpuliai, kaip per siaubo pagautą žmogaus kūną.

Giria daiktais virsdavo verpetais, į kuriuos 
kaip į kiaurymes tvanų tvanais liejosi vanduo iš 
dangaus, daiktais ji pasigūždavo, tartum galuoda- 
masi išvengti naujo Perkūno smūgio, daiktais gi 
ji susiliedavo su padange, ir tūlomis akimirkomis 
padysnėnams vaideliojosi, kad variabarzdis Senis 
su savo vežimu dunda pačiomis medžių viršūnė
mis, aižydamas savo kirviu šimtamečius ąžuolus 
iki pat šaknų. Pilies įnamiai tūnojo savo menėse 
perimti siaubo, kad susirūstinusio Perkūno veži
mo ašies galas nekliudytų pilies bokštų...

Ypačiai padysėnai paskum atsiminė vieną aki
mirksnį. Pačiame įsibėgėjime vėtra staiga lyg 
aprimo, ir toje nelauktoj tyloje Perkūnas tvieskė 
tokį neatlaidžiai kietą smūgį, kad pilėnai nuo jo 
apkurto ir paskum ilgai kalbėjo, jog tokį griaus
mą bus girdėję pirmą kartą savo gyvenime. Bet 
ir šįkart Variabarzdis į pilį nepataikė, o plieskė 
į tūkstantametį ąžuolą, išsišakojusįrytinėjepilies 
pusėje ties kunigų Sugintų miegamąja mene, kur 
tą naktį gimė septintasis jų vaikas, pramintas 
Šventaragiu. Pirmasis naujagimio verksmas susi
liejo su švokštimu audros, kokios net ir šimta
mečiai Padysnio seneliai prisiminti negalėjo...

***
Pro žėručiais išklotus langus, lyg pro vor

tinklį, buvo matyti apsivainikavę vešlia lapija 
medžių kamienai. Potamsėje menėje, išklotoje vi
sokio dydžio ir visokių spalvų žvėrenomis, stovė
jo didelė ąžuolinė lova, prie jos kabojo ant pri
taisytos palubėje kartės dailiai iš karnų nupintas 
lopšys, o pasieniais mirguliavo įmantriais pagra
žinimais išpiaustytos skrynios. Kunigienė Eglė 
ir naujagimis dar tebemiegojo.

Menės durys tyliai prasivėrė, ir ant slenks
čio stabtelėjo kunigas Sugintas. Jis įdėmiai pažiū
rėjo į miegančiuosius, paskum atsigręžęs mostelė
jo ir įleido vidun savo penkis sūnus: Švarną, Dovi
lų, Beržą, Švitrį ir Žybartą. Paskutinioji įėjo ku- 
nigienės mėgiamiausia tarnaitė Sedula, nešdama 
ant rankų dviejų metų jų seserį Mirgą. Visi ant 
pirštų galų prisiartino prie lopšio ir, apstoję ratu, 
žiūrėjo į naujagimį. Sedula pasilenkė, ir Mirga 
neiškentusi paglostė savo jauniausiojo brolio gel
tonas garbanas. Kūdikis pravėrė akis, ir visiems 
pasirodė, kad jis nusišypsojo. Tuome nusišypsojo 
visi jo broliai, sesuo, tėvas ir pabudusi motina, 
ir visiems pasivaideliojo, kad nuo to naujagimio 
šypsnio nušvito visa menė ir kad šypsenėlė bliks
telėjo net ir arti durų ant sienos pritaisytos 
briedžio iškamšos nebegyvose akyse...

Kai visi išėjo, kunigienė Eglė paprašė savo 
vyrą paduoti jai naujagimį. Pasidėjusi šalia savęs, 
ji atsidėjusiai žiūrėjo į jį, lyg galuodamasi įspė
ti kažkokią mįslę.

— Ko tu taip žiūri į tą vyrą? — paklausė Su
gintas šypsodamasis.

— Žiūriu, ar jis toks pat mano vaikas, kaip 
kiti, — atsakė kunigienė rimtai.

— Žinoma, toks pat, koks jis galėtų būti?

■— Nežinau... Aš sapnavau keistą sapną, — 
ir nelaukdama klausinėjama kunigienė ėmė pa
sakoti: — Aš buvau neišpasakytai nusikamavusi, 
tu žinai... Net perkūnijos ir audros švokštimo aš 
kaip reikiant negirdėjau. Po gimdymo aš tuč
tuojau užmigau, tik, rodos, audros švokštimas pa 
lydėjo mane ir anapus sapno. Rodos, žaibai, kaip 
gyvatės apsivyniojo aplink mūsų pilies bokštus, ir 
Perkūnas taip trenkė, kad ji iškart užsiliepsnojo, 
kaip samanynas sausros metu. Aš, rodos,pagrie
biau naujagimį, apmuturiavau ką pačiupusi ir iš
bėgau iš liepsnojančios pilies į girią. Rodos, bėgu 
uždususi, o mano širdyje siaubas: tamsu, medžiai 
blaškosi, švokščia ir griūva, o kai bliksteli žai
bas, rodos, lyg ugninių gyvačių mazgas galuoja
si apsivynioti man aplink kaklą. Nė pati nežinau 
kaip, rodos, atsidūriau prie plačios landos. Kaž
kur toli, olos gilumoje, spinksėjo žiburėlis. Aš. 
rodos, nieko nelaukdama imu lįsti urvu ir stai
ga atsiduriu erdvioje oloje su besikūrenančiu ug
niakuru viduryje. Aplink ugniakurą, rodos, sėdi 
trys seserys Laimos ir kalbasi. Viena, rodos, ir 
sakys:

(Bus daugiau) *
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NUOMONES IR PASTABOS

DĖL KO NUKENČIA DAINOS MANIFESTACIJA?
Trečioji JAV-ių ir Kanados 

Dainy šventė buvo šauniai or
ganizuota ir administruota. To
buliau, negu pirmosios. Susilau
kė skaitlingiausios auditorijos, 
neatslūgo įvykio rimtį kėlusiy 
ryžtas ir pasišventimas. Lie
tuviškos dainos atstovavimui ir 
jos garbei paaukotos nesuskai
tomos pasiruošimo valandos.

Chicagon atvyko iš tolimų ir 
atokiausių vietovių chorai. Ne
baugino kliūtys, sunkios kelio
nės. Choristės, choristai bei 
chorvedžiai susispietė į savo 
naujo penkmečio įspūdingą šven
tę. Kad sutelktomis jėgomis at
skleistų pamėgtam darbui meilę 
bei pagarbą. Kad pademons
truotų vieningumą, kad dalyvau
tų savoje manifestacijoje: Dainų 
šventėje!

Šiam užsidegimui pagerbti

kino tamsiais rūbais apsiren
gusių tenorų ir bosų fonas, su
sirinkę --ir parteryje ir bal
konuose -- pasiruošė klausy
tis. Gėrėtis dainavimu.

Tačiau virš estrados esąs 
tikslus laikrodis nesuvaldomai 
rodė bėgančias minutes, at
kreipė dėmesį į sugaištą valan
dą, skubėjo į antrą, o tuo tarpu 
prieš estradą vystėsi kitokių pa
sireiškimų vaizdai. Įspūdinga 
iš plataus pasaulio Jaunimo kon^ 
greso delegacijų eisena, asme
nybių pristatymas bei kitokios 
ceremonijos (Ar nereikėjo vi
so to greitesniu tempu įgyven
dinti?).

Per visą šį (nuo tikslo ato
trūkio!) laiką daugiašimtė dai
nos reprezentantų minia estra
doje (iškelta į aukštybes ir už
miršta!) kaito, šuto, popieriais

pusavy Šnekėtis, iš vietų kil
ti, skubėjo prie atsigaivinimo 
šaltinių. Ir užėsiu dainuojan
tiems altams neleido išgirsti 
sopranų. Jei nuo programos įva
dų nutvilkę klausytojai jautėsi 
reikaling,- i atsigaivinimo ir per
traukos, pilietinėms demonstra
cijoms ir visuomeniškais tūp- 
telėjimais pakankamai pasisoti
nę, ar pertrūkio nereikėjo ir 
taip ilgą laiką estradojebesike- 
pinantiems dainininkams? Ar ne
galėjo jų estradon įžygiavimas 
būti atliktas bent pagal progra
moje sužymėtą ritualą?

Ir tokiomis žiauriomis sąly
gomis dainininkams teko pildy
ti, o publikai klausytis (ilgo tri
jų (o su malda bei himnais net 
keturių) dalių pirmojo progra
mos skyriaus! Ar čia niekas ne-

Dalis chorisčių jungtiniame dainų šventės chore. V. Bacevičiaus nuotrauka
reiškėsi svetingumo tradicija: 
viešu ir paskirų asmenų rodo
mu dėmesiu, pagerbimu, vaišin - 
gurnu. Dainininkės bei daininin
kai galėjo jaustis bent moraliai 
atlyginti.

O kai karštos liepos trečios 
popiety Chicagos Tarptautinio 
amfiteatro didingoje estradoje 
spalvingai pražydo moteriškų 
tautinių drabužių milžiniška 
puokštė ir ją dar labiau išryš-

vėdinosi ir trokšte troško. O 
kai, pagaliau, jungtiniam chorui 
leista pradėti dainuoti, ar jau 
dėl grynai fizinių priežasčių — 
nebuvo jis nustojęs būtinos kon
centracijos ir pajėgumo? Lygiai 
ir publika^ar pajėgė susikaupti? 
Kai jau buvo introdukcijomis iš
varginta! Panašiame spektak
lyje dėmesiui sukoncentruoti 
yra aiškios ribos, todėl ir klau
sytojai rodė nerimą, ėmė tar-

Dalis publikos dainų šventėje. V. Bacevičiaus nuotrauka

Vėliavų įnešimas į dainų šventę. V. Bacevičiaus nuotrauka

pasidainus

NEMOKAME
GYVENTI

sušlubavo: ar buvo pasimokyta 
iš ankstyvesnių visuomeninio 
uolumo klaidų? Ar dar sykį bu
vo bandyta įrodyti, jog puikiai 
sugebamą .visokiausius dalykus 
sugalvoti bei sutvarkyti, tik vis 
suklumpam, kai tenka oriai pri
statyti nelengvai įgyvendinamą 
Dainų manifestaciją. Dar vis

bandydami į aškios paskirties 
šventę jungti jos orumui netin 
Rančius pridėtinius sugalvoji- 
mus ar visiškai kitoniškų tikslų 
papildinius.

Pirmoje programos (Dainų 
šventės!) dalyje sunku buvo dai
nuojantiems, bereikalingo įsi
tempimo ir nenumatytų stabdžių 
aukomis tapo dirigentai, ištižę 
jautėsi ir klausytojai. Tik po

8
STIKLINĖS 
BONKOS
BE DEPOSITO — 
NEGRĄŽINTINOS

Stroh’s 
eina kartu 
su pramoga...

Kur tik rasite pramogaujančius, rasite ir Stroh's 
liepsna darytą skonį populiariuose 8 pakiete su 8 
lengvai atidaromomis, be deposito... negrąžinti įlo
mis bonkutėmis. Sekantį kartą vykdami pramogauti, 
pasjimkite keletą 8 pakietą Stroh’s. Amerikos vienin
telis liepsna darytas alus.

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan LIEPSNA DARYTO SKONIS

tinkamų pertraukų atsigauta: 
reto įspūdžio pasiekė didžiulis 
vaikų choras, o vėliau ir Bro
niaus Budriūno kantata susilau 
kė nepervargusio atlikėjų susi
kaupimo ir skirtingo publikos 
domėjimosi. Abi pusės — dai
nininkai ir klausovai — jau ne
bebuvo visuomeninių intencijų 
parblokšti.

Jei rengėjai akiračiuose nebu
vo užmatę kompetetingo žmo
gaus Dainų šventės meniniam 
įspūdžiui kontroliuoti ir šią iš
kilmę žinovo nusimanymu bei 
patirtim tvarkyti, ateity apie 
tokį specialistą ar gabų nusi- 
manėlį gal vertėtų iš anksto pa - 
galvoti.

Masiniai pasirodymai būtini 
vieno tvarkdario: tvirtos rankos, 
žaibiškos orientacijos ir minios 
psichologijoje sugebančio spek
takliui išgauti palankiausį re
agavimą. Su septyniom auklėm 
reikalas nesutvarkomas, ypač, 
kai kiekvienai prižiūrėtojai terū
pi savas kūdikėlis. Nusimanąs 
programos tvarkytojas pasirū
pins, kžid kalbų ar pranešimų 
tekstai būtų kondensuoti, nesi- 
kartotų, negvildentų visiems 
jau aiškių dalykų. Kaip tele
vizijos transliacijoje, masinia
me pasirodyme imamos do
mėn ne vien minutės, bet ir 
sekundės. Nusimanančiam "pro
gramos vedėjui" žiūrovų imlu
mas nesukels jokios problemos, 
nes žinos, kada publikos įsi
tempimas yra jau pervargęs, o 
kada susidomėjimas dar nėra 
atslūgęs. Ir numanys, kaip vi
są šventę iškelti ir padaryti 
neužmirštamai įspūdinga.

Šį sykį malonūs oratoriai ir 
pranešėjai nebuvo stipriai pa
siruošę. Todėl ekspromtas ir 
pagimdė DŽEI Žilevičius ir 
DZEI Kačinskas, nors yra pla
čiai žinoma, jog mūsų iškilių
jų kompozitorių vardai tėra tik 
Juozas ir Jeronimas. Improvi
zacija nesėkmingai lydėjo ir ki
tus prakalbėjimus bei kitokias 
oracijas.

Kyla akiplėšiškas siūlymas: 
ateity ar nevertėtų pabandyti 
lietuviškai vokalei kompozi
cijai leisti savarankiai save re-

Stebimės žydų tautos solida
rumu. Per ilgus amžius ši tau
ta gyveno pasklidusi tarp kitų 
tautų ir vistiek nepražuvo, ne
nutauto.

Mes išeivijoje nemokame gy
venti. Pirmiausia, mes neturi
me dar išeivių gyvenimo ilgos 
praktikos, o antra, — esame 
linkę į individualizmą. Tokiu 
atveju išeivio praktikos nebe
galime įsigyti, nes antroje kar
toje jau prarandame savo cha
rakterį. Individas tautinio cha
rakterio savo vaikuose negali 
išlaikyti, nes jis veikia kaip 
individas vienas, be kitų para
mos. Svetima aplinka pasidaro 
augančiai kartai veiksminges
nė ir įtakingesnė.

Organizuotumas reiškiasi ir 
pas mus, bet jis nėra efekty
vus. Ir Čia vyrauja individo pir
menybė. Individas nesolidari
zuoja daugumai. Jei ne taip 
nutarta, kaip individas norėjo, 
tai jis pasitraukia iš organiza
cijos arba joje veikia prieš. To
kiu būdų organizacinė veikla, 
kaip mes patys žinome, yra ga
na silpna. Susirinkimai papras
tai apytuščiai, o ir dalyvaujan
tieji pasibara ir išsiskirsto. Į 
valdybas niekas nenori eiti, nes 
žino, kad jos yra jojamasis ark
liukas, kurį visi plaka ir nie
kas negerbia.

Neorganizuotas žmogus savo 
individualizmą dar ryškiau pa
rodo. Jis yra tarsi pats sau val
džia, išmintis , viso gyvenimo 
kriterijus. Jam, rodos, turi pa
klusti visas pasaulis. Kvailais 
jis randa visus pasaulio vyrus, 
politikus, valstybių galvas, o 
dar kvailesniais savo draugus, 
kurie ką nors organizuoja ar 
dirba visuomenėje. Ir savo as
meniškus prietelius dažnai iš- 
vanoja dėl kokio nors menko 
žodelio ar elgesio. Žinoma(tuo
met vienas užsidaro savo pily
je ir viešpatauja pats sau. To
kių gyvenimo pabėgėlių turi
me nemažai, kurie ruošiasi pra
eiti žemę be ženklo, kad žmo
gumi buvę. Tai kraštutinis in
dividualizmo pavyzdys.

Daugiau turime nuosek
lesnių individų, kurie gal daly
vauja ir kokiame nors organi
zuotame gyvenime — tautinė
se šventėse, bažnyčioje, kon
certe, baliuje. Skaito jie ir lie
tuvišką spaudą, bet labai re
zervuotai. Kas nors laikrašty
je nepatiko -- jau daugiau ne
skaito. Iki tokio supratimo ne
prieina, kad laikraštį reikia iš-

laikyti, kad visų tai bendras už
davinys. Individualizmas čia 
tuoj išlenda ir pirmauja. Veža 
tokie ir vaikus į lietuvišką mo
kyklą, bet mokytojo koks žo
dis ar elgesys nepatiko, moky
tojas vaiką pabarė ar nubaudė 
-- jau gana, vaikui daugiau mo
kyklos nereikia. Nesvarbu, kad 
vaikas nebepasiruoš tinkamai 
lietuvių kalboj, bet svarbu pa
rodyti savo aš. Perkami lietu
vių namai, parapijos būstinė, 
vasarvietė ar koks kitas tur
tas -- jau nuomonių šimtai. 
Jei ne taip ar ne toje vietoje 
perkama -- pinigo nėra. Dar 
čia prie tų pirkinių jungiasi 
tas nelaimingas lietuviškos po
litikos momentas. Taip bendras 
turtas ir atrodo skurdžiau, ne
gu privati nuosavybė. Išeivijoje 
toks individualizmas yra tau
tinis kirvis, kuris pirmoje kar
toje jau pakerta tautinį gyve
nimą. Į šį momentą turime rim
tai atkreipti savo dėmesį ir 
stengtis palaužti savo individu
alizmą.

(Tėviškės Aidai)

NELENGVA 
RUSĘ 
IŠKRAUSTYTI

prezentuoti. Ir po naujo penk
mečio jungtiniam dviejų valsty
bių lietuviškam chorui atšvęsti 
savąją šventę be jokių pridė
tinių manifestacijų ar mugės 
pobūdžio amalgamų, t.y., be ak
tualių gyvsidabrio lydinių? O 
gal Daina pasirodys nesilpnes- 
nė ir už prikergiamus skirtin
gų tikslų trūkčiojimus?

E. Virinta 
Chicago

"Nori greičiau gauti butą -- 
užgrobk kaimyno", -- į tokį dės
nį pirštu rodo vilniškis kompar
tijos oficiozas (Tiesa, liepos 3), 
smerkia jį, bet pripažįsta, kad 
praktikoje dabar jis Lietuvoj vis 
dėlto įsigalėjęs.

1964 metais Telšiuose dirbąs 
telefonų linijų elektromechani
kas Mineikis su šeima gavo iš 
miesto valdžios dviejų kambarių 
ir virtuvės butą. Tai ilgai lauk
tas, didelis ir retai pasitaikąs 
laimėjimas: vargas ten ne nuo
mą išsimokėti (ji nedidelė), bet 
gauti valdžios leidimą naudotis 
butu.

Tačiau leidimas dar ne vis
kas. Mineikių šeima rado pa
skirtąjį butą užimtą: ten jau be
gyvenanti, nors ir be valdžios 
leidimo, rusė Ziabkina...

Prasidėjo bylinėjimasis teis
muose: Telšių rajono ir pačia
me aukščiausiame, respubliki
niame teisme, Vilniuje. Vilniu
je Mineikiai laimėjo, bet Telšių 
teismas sprendimo vykdymą - 
Žiabkiną prievarta iškraustyti
— atidėjo. Atsirado Mineikių už' 
tarytojų laikraščiuose (parašė 
"feljetoną"), bet Telšių teismo 
pareigūnai šokosi, kaip dabar 
Tiesa rašo, ginti "savomundie- 
riaus garbe" ir priekaištauti 
spaudai, kam Mineikius užstoja
— jie esą "sauvaliautojai", nes 
norį iškraustyti iš jiems pa
skirto buto Žiabkiną, kuriai ir
gi reikia kur nors gyventi... 
Tiesa bara Telšių pareigūnus 
jau už neteisingus priekaištus 
spaudai, o Mineikiai vistiek ne
gali iš jiems pripažinto buto 
iškrapštyti Ziabkinos...

(E)

DIRVOJE DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
PLOKŠTELIŲ,
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VOKIETIJOS FILMU PROŠVAISTĖS
Kiekvienam gyvenan

čiam Europoje įdomus 
kultūros gyvenimas. Jis 
tenka sekti, apie įdomes
nius teatro, operų, bale
tų pastatymus piasiskai
tyti spaudoje (gerų teat
rų bilietai brangūs), o fil
mus ar įdomesnes paro
das ir aplankyti.

Jei Vak. Vokietijoje 
teatras, opera dar gali 
užimponuoti, jei įpras
tame lygyje laikosi ra
diofonai, televizijos du 
kanalai, tai filmas buvo 
smukęs. Tačiau jau ma
tyti prošvaistės ir kaip 
tik šiais metais toji 
meno šaka atsigauna, ir 
tik jaunųjų kūrėjų dėka.

Jei dabar pažvelgsime 
į vokiečių ekranus, galė
sime tarti, kad jie gravi“ 
tuoj a tarp JamesBondir 
Kari May. Tie du vardai, 
plius dar kriminalinių

PLANINGAS TAUPYMAS
moka 00044 dŪMd&nduA

I I.— PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MtradiaaĮ ir poAtadieaĮ
M* 9 nl. ryto Iki 4 po pi* ly.
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DIVIDEND CHICKS MAILED 
OUARTERLY ON INVESTMENT 
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Pfecae VIrgkaia 7-7747 Jobą J. Kazaaauitae, Prea.
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PHONE 656-6330

apysakų autorius Edgar 
Wallace, dar sugeba pa
traukti, daugiausia, jau
ną publiką. Nežinia, kaip 
ilgai truks toji ’bondoma- 
nija’, tačiau kino savi
ninkams tai reiškia auk
so kasyklas, nes, štai 
toks "Goldfinger" tikvie. 

Vokiečių mėgiami artistai Elke Sommer ir Stewart Granger.

noje Vak. Vokietijojeper> 
nai turėjo šešis milijo
nus lankytojų. Kiek ma
žiau domėtasi "Fire- 
ball”. Na, ir po jų pasi
pylė kitos špionažo isto 
rijos, kurias su pomė
giu ėmėsi statyti ameri
konai, prancūzų ir kitų 

kraštų gamintojai. Tai 
laiko mada, kaip ir ke
liais coliais pakilusios 
moterų suknelės... Pra
eis kiek laiko, ir... apie 
tai bus pamiršta.

Šnipai, indėnai ir de
tektyvai su pištolietų šū 
viais, tai kasdieninė fil
mų repertuaro duona. 
Sunku pasakyti, ar čia 
daugiausia kalti TV ek
ranėliai, tačiau faktas, 
kad savo metu pamėgu
siam filmo meną kartais 
darosi labai nyku — ma
žam miestuke gyvenęs 
mėnesių mėnesiais nebe 
turi eiti ir atsigauni tik 
į didesnį kultūros cent
rą patekęs (Stuttgartas, 
Muenchenas) Ir iš tik
rųjų, pvz. toks Muenche' 
nas tiesiog pertekęs kul
tūrinių gerybių patieka
lais ir kiekvienas besi- 
domįs ras sau ką nors 
tinkamo, net ir muzieji
nio tipo filmų neišski
riant.

Grįžkime dar prie Vo 
kietijoje rodomų filmų 
tipo. Indėniškosios — 
Kari May įamžintos — 
temos vis vyrauja ir po 
"Winnetou", sekė ”Winn- 
etou II" ir kitos serijos. 
Jaunimas mėgsta, kino 
teatrai neturi nuostolių,
vis labiau populiarėja 
amerikietis Lex Barker 
(buvęs Tarzanas), jau 
bent 5 metus visiškai 
"įsipilietinęs" vokiškuo
se filmuose, ar prancū
zas Pierre Brice. Tai 
naujieji vokiškųjų teens 
dievaičiai. (Ar nebūdin
ga, kad vokiečių filmuo 
se, teatruose, variete te 
atruose tiek įsigalėję 
svetimtaučiai — pakan
ka prisiminti tokius var 
dus, kaip Olga Čecho
vą, Kristina Soeder- 
baum, dar vis tebešo
kanti . bei dainuojanti 
Marika Roekk, šveicarė
L. Pulver, austras W.
O. Fischer, jau išnykęs 
bei nekotiruojamas vo
kiečių filmų gamyboje, 
taip pat išnykusi šveica 
rė Marija Schell, na ir 
tas Tarzanas —Barker, 
pripildąs kino teatrų ka
sas...).

Minėjome prošvais
tes. Iš tikrųjų vokiečių 
filmas gal ir atsigaus, 
nes jaunieji kūrėjai su 
Schamoni, Straub ir kt. 
sukūrė kuklius, bet įsi
dėmėtinus filmus. Kai 
kurie jų buvo pakviesti 
ir į gegužės m. Cannes, 
Prancūzijoje buvusį kas
metinį filmų festivalį. 
Ulričh Schamini filmas 
"Es" (neapibrėžta nuo
saka) — pirmasis filmas

Michele Mercier

apie jauną porelę, kuri 
dėjo pastangas atsikra
tyti negimusiu kūdikiu 
(Es...), atkreipė dėme
sį savo žviežumu, pui
kiu kameros vadovavimu 
režisūros įmantrumu. 
Teks palaukti, ar tie jau
nieji kūrėjai sugebės ir 
toliau išsilaikyti, sukaus
tyti publiką, pakelti smu- 
kusį prestižą ...išstum
ti indėnus ir šnipus iš 
ekranų...

Sophia Loren

Vokietijos kino lanky
tojai laimingesni už JAV 
publiką, nes šioji turi 
mažiau progos matyti ita 
lų, prancūzų, britų, grai 
kų, lenkų ar čekų fil
minės kūrybos. Tuo tar
pu Vokietijoje, jei atsi
duri didesniam mieste, 
kad ir Muenchene, tai tik 
rinkis: JAV filmai, čia 
vėl publikos mėgiamos 
Bardot su Moreau "Vi- 
va Maria" filme, čia bri
tų "Darling" (visiškai vy 
kęs kūrinys — kai pri
simeni "Tom Jonės", 
"Angry Silence", turi 
pripažinti — britai kar
tais sugeba nurungti vi-’ 
sus kitus europiečius, 
kartais ir Amerikos ga
mintojus), ar prancūzų 
Agner Varda "Le Bon- 
heur" ar Godard "Ište
kėjusi moteris", italųSo 
fija Loren juk tarptauti
nė aktorė ir kiekvienas 
jos filmas — jau įvykis, 
jau žymiai retesnis sve
čias — Ingmar Bergman, 
tačiau mielai laukiami 
graikų filmai — "Alexis 
Sorbas" jau metai tebe
traukia didmiesčių pub
liką.

Pernai didmiesčiuose 
(Muenchene, Hamburge) 
vyko čekų filmų, šiemet
— vengrų kūrybos savai
tė. Tenka įsitikinti, jei 
anksčiau — kraštų ana
pus geležinės uždangos 
tarpe — vyravo lenkai 
su Wajda ar Kawalero- 
wicz, vėliau jie smuko, 
tai šiuo'metu neabejoti
nai pirmieji — čekai. 
Teko matyti jų kūrybos 
tris pavyzdžius ir visi 
jie laikytini beveik še
devrais, pvz. "Mirtis, 
kurios vardas — Engei- 
chen", puiki satyra "Ka-
tinas, kuris ateina..." ar 
šauni Wild-west filmų 
bei Coca Cola įgrisu- 
sios reklamos parodija
— "Limonaden Joe".

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E 

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildo

mas Golf’o srovės; SILVER BEACH smėlis; Lietu
viška aplinka ir geras maistas, suteikia puikias są
lygas pavasaroti bei pailsėti.

SPORTO mėgėjams: sail-fish buriuoti, teniso 
aikštė, ping-pong, kroketas.

Vakare TĖVAMS išvykus prižiūrimi vaikai.
SEZONĄ pradedame BIRŽELIO mėn. 19, d.

MEŠKA
42 BEACH STREET 

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS.

Tel. (617) 759-3251

Per metus Vak. Vo
kietijoje iš viso buvo 
parodyta 437 ilgo met- 
ražo (Lietuvoje sako — 
meniniai...) filmai. Jų 
tarpe vokiečių gamyba 
tesudarė vos 14%, ame
rikiečių — 125 filmai ar
ba 30% (seniau siekda
vo daugiau 50%), likusio 
ji dalis — įvairių kitų 
kraštų gamyba. Taigi, 
pasirinkimo esama. Pa
saulyje, su JAV ir Vak. 
bei Rytų ar Vid. Euro
pa priešaky, dar paga
minama dėmesio vertų 
ir malonumą teikiančių 
filminių kūrinių. Tačiau 
laimingieji, kurie jais 
gali gėrėtis, tegali gy
venti New Yorke, iš da
lies Chicagoje, žinoma 
Los Angeles, o Europo
je — tik didmiesčiuose. 
Priešingai, europiniai 
žiūrovai bus priversti 
misti indėnų kautynė
mis su Bar keriu bei 
Brice arba ... skubėti 
prie TV aparatų.

DIRVOJ E
DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
NAUJU KNYGŲ!

C.

HELP WANTED MALĖ

W A N T E D
Production ARO 

Welder 
Gang Punch 

Operators 
Rack Punch 
Operators 

Cope Shear 
Operators 

Power Press 
Operator 

FOR ALL SHIFTS.
ALSO 

Draftsmen 
Experienced on detail & layout work. 
Qualified People Can Expect 

Above Average 
Incentive Earnings
• Paid Insurance
• 8 Paid Holidays

And Many Other Fine Fringe
Benefits.

CALL OR WR1TE 
APPLY 

General American 
Trans. Corp. 

4405 EUCLID AVĖ. 
East Chicago, Indiana 

219 — EX 7-1420 
"An Equal Opportunity Employer” 

(77-79)

WANTED TO WORK IN 
AIR CONDITIONED PI. ANT 

ENGINE LATHE HANDS 
MILL HANDS

DAY & MIGIU SHIIT 
SKILLED & SEMI SKILLS 
Paid hospitalizat.'0.1, vacations 
other benefits. 58 hour per week 
over 8 hours a day time & a 
half. Extra bonds for night shift.

HYDRO—TRACE 
MANUFACTURING CO.

2 43 M1NNESOTA 
TROY, MICH.

313 — 585-3535
(78-82)

GRINDERS
Experienced operators for Cincinnati 

Centerless grinders. Mus be cap- 
able of job set-up. Position in neW 
modern factory.

EXCELLENT WAGES 
LIFE INSURANCE 
HOSP1TAL1ZAT1ON 
MAJOR MEDICAL 
PAID HOLIDAYS.

■Ecėllent opportunity for right man 
also openings for 

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
OPERATORS

Preferably on Davenport Machines 
Write to Mr. Žane G. Hunter 

HUNTER SCREW 
SOCKET, INC. 

3609 BIG RIDGE ROAD 
Spencerport, New York 14559 

(A suburb of Rochester) 
(74-79).

JOURNEYMEN
OR

lst CLASS SKILLED
TOOLMAKERS

Experienced on special machines 
58 hour minimum week. lst & 
2nd shift.

Phone Mr. RAE
313 — JO 4-6800

(70-79)

TOOL & DIE MAKERS
With all around job shop experience. 
Capable -of supervising 6 mari shop. 
Located in heart of good fishing and 

• hunting area. Cool healthy climate.

CRANDALL TOOL & 
MACHINES

BOX 269 CADILLAC, MICHIGAN 
CALL DAYS PR 5-5562 

NIGHTS PR 5-2104
(79-81)

W A N T E D
lst CLASS SKILLED 
BORING MILL 
OPERATORS

For Lucas Gilbert and G & L. 58 
houi; week. Steady work. Good wages, 
Extras.

DECO TOOL & MACHINE
4175 E. 10 MILE RD. 

WARRF.N, M4CH.
3 13 — SL 7-3000

(73-79)

MALĖ OR FEMALE

REGISTERED NURSES 
and

CERTIF1ED NURSING 
ASSISTANT'S 

(Malė and Female) 
,Required for permanent staff po
sitions in a one hundred bed 
active treatment hospital. Basic 
starting salary for General Duty 
Nurse $350.00 and for. Certified 
Nursing Assistant $239.00. Con- 
sideration-given for experience 
and post basic education. Recent- 
ly revised personnel policies. For 
further information please con
tact:

Director of Nursing, 
Weyburn Union Hospital 
Weyburn, Saskatchevvan 

(74-80)

IMMEDIATE OPENINGS 
SET-UP OPERATORS: 

LIGHT TURRET LATHE 
HEAVY POWER BRAKE 

H AND V MILL 
LIGHT DRILL PRESS 

DRILL PRESS
ALSO:
SUBASSEMBLER & OTHER

Job classifications — lst & 2nd shift.
Send Resumes -Apply—or Call

U. S. SLICING MACHINE CO.
I VERKEL DR. LAPORTE. 1ND. 

(75-79)

REGISTERED NURSES REQUIRED 
for Moosornin Union Hospital. NeW 
2(1 bed residence, extension and ren- 
ovation program just completed. Ex- 
cellent working condition. Salary 
range $3 5 0.00-$446.00 with an al- 
lovvance for previous experience. Full 
maintenance available. This is a 
progressive town of 2500 on No. 1. 
llighway near the Manitoba border. 
Write or phone reverse to Director 
of Nursing, Moosornin Union Hospital 
Box 400. Moosornin, Sask. (74-80)
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IR APYLINKĖSE

• Australijos ir Pietų 
Amerikos jaunimo atstovai, 
dalyvavę Jaunimo Kongre
se, vykdami į Rochesterį 
buvo sustoję Clevelande ir 
V. Kamanto globojami lan
kėsi Dirvos redakcijoje.

• Tėvynės redaktorius A. 
Sodaitis, ALT S-gos I sky
riaus pirm. .J. Kiaunė ir ra
šytojas J- Petrėnas lankėsi 
Dirvos redakcijoje.

• Jonas Juodvalkis, iš 
Cicero, III., dalyvavęs SLA 
jubiliejiniame seime, lydi
mas Vinco Juodvalkio ap
silankė Dirvos redakcijoje, 
užsiprenumeravo Dirvą ir 
paliko auką 5 dol.

• Z. Jankauskas, iš Phi- 
ladelphijos, lankėsi Dirvos 
reuaKCijoje ir paliko auką 
5 dolerius.

• LRK Moterų 36 kuopa 
liepos 24 d., 2 v. p. p. dr. 
Macio sodyboje, 17202 Not- 
tingham Rd." rengia gegu
žinę. Rengėjai kviečia visus 
atsilankyti.

• Paslaptingą kelionę 
rengia Clevelando Transit 
Sistema sekmadienį, liepos 
24 d. Kelionė bus pilna ne
tikėtumų ir keleiviai tikrai 
nesigailės. Autobusai iš

Clevelando skautės savaitgalio stovykloj p. Mekešių sodyboj pa
maldų metu. J. Garlos nuotrauka

SUPERIOR 
SAVINGS

SlNCf l«O9

13515 EUCLID AVĖ. 
6712 SUPERIOR AVE^ 

CLEVELAND

HOME «nd 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS 

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 Ea*»t 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

vyks iš Public Sąuare 12 
vai. ir grįš 5 vai. p. p. Su
augusiems $2.25, vaikams 
iki 12 metų amž. $1.25. Bi
lietus iš anksto galima už
sisakyti siunčiant čekį CTS 
Fun Tours, 1022 Carnegie 
Avė., Cleveland, Ohio 44115 
arba CTS informacijos biu
re Public Sąuare.

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

• Sąžiningiausią patarna
vimą visais draudimo rei
kalais, gausite paskambinę 
patyrusiam draudimo at
stovui V. Giedraičiui tel. 
914-6835.

MOKINĖS 
SIUVAMOMS 
MAŠINOMS

Priimame ir nevartojan
čiais anglų kalbą. Mes turi
me daugelio tautybių žmo
nių 20GO tarnautojų tarpe. 
Dieninė pamaina, didžiausi 
atlyginimai moterims šiame 
rajone. Patirtis nereikalau
jama. Atlyginame besimo
kinant, po trumpo bandy
mo.

Atvykite į Employment 
Office PO LIEPOS 18, 8:30 
vai. ryto iki 5 vai. p. p. nuo 
pirmad. iki penktad.

JOSEPH & FEISS 
CO.

2149 W. 53rd St.
(2 blokai Į pietus nuo Lorain 

Avė.)
(75-79)

o A

■ ■ ....... ...................— '■ ------- VIRŠUJE: Dirvos tarnautojas

JUBILIEJINIO SLA SEIMO BAIGME
Vladas Braziulis

Liepos 13-tą, jau tre
čią seimo dieną, pavy
ko visą darbotvarkę iš
semti.

Privalomieji forma
lumai atlikti tinkama 
sparta, kuopų bei paski
rų narių keliamieji siū
lymai veiklai pagerinti 
beveik visi išspręsti įs
tatų komisijos rekomen
duojama linkme. Komisi
ja parodė rimto įsigili
nimo ir neginčytinos nuo-
vokos.

Rezoliucijų komisijos 
patiektieji sveikinimai 
JAV Prezidentui, Vals
tybės sekretoriui, Cleve
lando miesto galvai ir 
visokių kitų tarpe vi
siems lietuviams — pra
skambėjo stipriai ir pri
imti nuoširdžiai.

Susivienijimo Lietuvių 
Argentinoje atstovės, 
Centro sekretorės, jau
nutės N. Gudaitės švel
nus ir jautrus sveikini
mas puikiai nuteikė visą 
seimą. Ta proga pasi
keista gražiomis dova
nėlėmis.

Bebaigiant skelbti au
kas Susivienijimo fon
dams, čia dar prisidėjo 
14 kuopos narys K. Kar
pius su $1.000.00.

Išrinktoji Pildomoji ta- 
ryba patvirtinta su dide
liu entuziazmu. Pasikei
tė tiktai iždininkė. N. 
Gugienei susirgus, jos 
vieton įžengė iždo globė
ja S. Mikužytė, kurios 
buvusias pareigas perė
mė naujai išrinktoji chi- 
cagietė J. Milerytė. 
Šiuos vadovaujančius as
menis prisaikdino žy
mus veikėjas, buvęs Su
sivienijimo viceprezi
dentas V. Kamaraus
kas. Vėliaus buvo labai 
malonu išklausyti to pa
ties delegato padeklamuo 
tą Pr. Vaičaičio — Ne
muną, kad ir mėgėjiš
kai, bet su dideliu sie
los virpėjimu ir įsijau
timu lygiai kaip ir skau
džiu ilgėjimusi.

įgaliota ateičiai reda
guoti Tėvynę tą patį 
darbštųjų A. Sodaitį, aiš
kiai pagerinusį šitą laik
raštį ir galų gale iš
rinkta pastovios ko
misijos iš kandidatų, ko
misijų komisijos parink
tų.

Pabaigai artėjant, te
ko dar kartą pasinerti

IEŠKOMI DARBININKAI
sandėlio darbams. $2.45 va

landai. Kreipkitės į
U. S. STEEL SUPPLY, 
7105 Bessemer Avenue, 

Cleveland, Ohio.
An eąual opportunity 

employer.
(79-80) 

jausmingame ilgesyje, 
išgirdus buvusio Kauno 
Karo muziejaus vėliavų 
nuleidimo apeigų koman
das, žygiuotę ir muziką. 
Ašaros nejučiomis nu
riedėjo.

55—jį seimą nutarta 
šaukti 1968 metais Chi
cagoje. Šitas seimas 
baigtas himnais ir pras
mingu prezidento P. Dar- 
gio baigiamuoju žodžiu.

DIDĖJA GIRTAVIMAS LIETUVOJE
Birželio 30 dieną Vilniuje — 

praneša Tiesa liepos 5d.-- po
sėdžiavo respublikinio sovieto 
įstatymų sumanymų komisija, 
kur pirmas ir opiausias klau
simas buvo, -- kaip kovoti su 
girtuokliavimu. Kalbėjo net 14 
aukštų pareigūnų, bet naujų prie 
monių nesugalvojo, o tik pasiū
lė, kad įstaigos ir organizaci
jos patikrintų, kaip praktikoje 
vykdomi jau esami nuostatai. 
O jų yra paskelbtų ir 1959 ir 
1961 metais, nes ir tada girta
vimo išplitimas Lietuvoj jau 
kėlė nemaža susirūpinimo.

Nors girtavimą valdiniai pro
pagandistai vis dar vadina prieš 
bolševikinių laikų "atgyvena", 
bet tikrovėje visi mato, kad juo 
toliau senieji laikai, juo labiau 
tą "atgyvena" plinta. Dabartinės 
sąlygos, pasirodo, girtavimui 
plisti tiek palankios, kad net 
trys ypatingi įstatymai nepajė
gia jo sustabdyti. Tą liudija itin 
būdingas pasipasakojimas iš Ši
lutės, įdėtas tame pačiame Tie 
sos numeryje, kaip ir praneši
mas apie posėdį, svarsčiusį ko
vos prieš girtavimą priemones.

Šilutėje gyvenąs statybininkas 
panoro prieš gyvenimo pabaigą 
pasisatyti ir sau namuką. Prieš 
bolševikiniais laikais, sako, vie
nintelė jo nuosavybė buvusi — 
medinė skrynelė, kurioj laikęs 
savo daiktelius būdamas ka
riuomenėj.

Tačiau, nors statybinės me
džiagos esančios ir nebrangios, 
o statytojų samdyti jam nerei
kėję, visdėlto atsiradę nenuma
tytų darbų ir išlaidų. Tekę par
duoti "nereikalingus" dalykus, 
tokius, kaip laikrodžiai, vedy
biniai žiedai ir kiti "nieknie
kiai". Jie buvę pakeisti staty
binėmis medžiagomis.

-- Ir štai, -- rašo, — nei iš 
šio, nei iš to, raginimas į mi
liciją. "Rašyk tamsta pasiaiš
kinimą ir pristatyk visus do
kumentus, susijusius su namo 
statyba ir pažymas apie už
darbį už visą pokarinį laiką". 
Kaip nusikaltėlis sėdu rašyti 
paaiškinamąjį raštą, bet nie
kaip nesiseka. Vis lenda min
tis: ką aš blogo padariau, kad 
visą amžių neturėjęs reikalų 
su viešosios tvarkos, saugoto
jais, štai turiu kažką aiškin
tis...

Pusantros savaitės žmogus 
turėjęs sugaišti berinkdamas 
medžiagą pasiaiškinimui, bet 
tai buvusi tik pradžia: -- Dar 
bent tris kartus su tais pačiais 
popieriukais teko, išsiprašius 
iš darbo, stovėti eilutėje, be
laukiant "išpažinties" ar tai mi
licijoje, ar vietinio ūkio valdy
boje.

Taip, dėl "visą amžių turė
tos svajonės -- turėti savą ma
žą namelį ir mažą sodelį" žmo
gus jaučiasi lyg koks nusikal

Tasai prašmatnus kal
bėtojas, nuosaikiai ir pa
girtinomis pastangomis 
pravedęs visą komplikuo
tą seimo darbą, nusipel
nė karšto visų dalyvių 
dėkingumo. Tvarkingas 
pirmininkavimas, tiesių 
nevingiuotų linijų keliai 
ir keleliai, puikus nuo
taikų žaismas — ilgai 
liks atmintyje turinin
gais sukakties vaizdais.
Tokie seimai teikia įkvė
pimo ir kelia naujus, ga
lingesnius, labiau lieps
nojančius plėtros aksti
nus.

tėlis: prieš tą "atgyveną" (sva
jonę turėti nuosavą namuką) nau
jos santvarkos saugotojai ko
voja uoliai ir apčiuopiamai. Ki
taip su girtavimu. Šilutiškis 
"namų savininkas'' guodžiasi:

— Dar labiau apmaudu bū
davo, kaip kaimynas kas vaka
rą parėjęs girtas, vograudavo: 
"Jei pats nesugebėjai pragerti 
pinigus, tai reikėjo mane pa- 
silcviesti. Manęs niekas nepra
šo pasiaiškinti, už ką geriu, o 
kai pats neatseku iki namų, mi
licijos pareigūnai parveda". Ir 
pikčiausia tai, kad jis sakyda
vo tikrą tiesą. Atseit, girtuok
lis patikimesnis, negu tas, ku
ris savo poilsio valandas pa
aukoja papildomų gėrybių kū
rimui...

Ir pasakoja toliau, kaip yra: 
--Ką gi. Geria suaugę, ge

ria paaugliai. Ir ko gi negerti, 
jeigu svaigalų parduotuvė kone 
ant kiekvieno žingsnio...

— Daug kas pasako, kad iš 
girtuoklių valstybė turi didžiau 
sias pajamas, -- aiškina toliau 
žmogus, nesusigundęs gausia 
"socialistinės" degtinės pasiū
la: -- Bet jeigu ant kito svars
tyklių galo uždėsime girtuok
liavimo pasekmes -- tai kažin 
kas ką atsvers. O pagaliau, ar 
visada geriama už savo pini
gus? Ne. Daugiausia girkuokliau- 
jama už "sukombinuotus", ar 
tai iš valstybės, ar iš kolekty
vo. O jeigu ir "už savo", tai 
kažin ar tikrai taip. Jeigu šei
mos tėvas prageria visą savo 
uždarbį, o šeimoje badaujama, 
nėra kuo apsirengti, apsiauti vai
kams, einantiems į mokyklą, — 
tai ar toks tėvas tikrai geria už 
savo? Deja, kol kas apie tai tik 
daug kalbama, bet beveik nieko 
nedaroma...

Taip taikliai paaiškinta,kodėl 
ir aukštųjų pareigūnų komisija 
tik padejavo dėl girtavimo, bet 
nesiryžo pasiūlyti rimtų prie
monių kovai su juo.

Šalia girtavimo,. Lietuvoj jau 
ima reikštis, ir narkotikų var
tojimas. Narkomanijos reiški
nys jau kelia ir valdžios susi
rūpinimą. įstatymų komisijos 
posėdyje birželio 30 dieną kal
bėta, kad "nors respublikoje, 
narkotinių medžiagų vartojimas 
paplitęs nežymiai, tačiau būtina 
laiku imtis reikiamų priemonių 
užkertant kelią šiam visuome
nei pavojingam reiškiniui". Ko
misija pripažino tikslinga nu
statyti narkomanų priverstinį 
gydymą ir darbinį perauklėjimą 
gydymo darbo profilaktoriume 
ir gydymo įstaigose.

Narkomanijos nedrįsta reži
miniai propagandistai vadinti 
"buržuazinės santvarkos paliki
mu" ar "atgyvena", nes anksčiau 
Lietuvoj tas reiškinys buvo be
veik nepastebimas. (ELTA) 

V. Orentas, apsuptas į Dirvą at
silankiusio jaunimo, kuris kon
gresui pasibaigus per Clevelan
dą vyko į Rochesterį, prie adre - 
savimo mašinos aiškina, kaip 
atliekami Dirvos ekspedicijos 
darbai.

V. Bacevičiaus nuotrauka

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamųjų prie Nau

jos parapijos. $14,800.
Tel. 752-2414. (79-89)

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 Components
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
M1LLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DR1LLS

NUMER1CAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL 

341-1700 
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportunity Employer

FITTERS—CLASS A 
CODE WELDEKS 

RYAN 
Industrini Incorporated 
World leader in the 

CRYOGENICS FIELD 
Onė of Cleveland's great growth 
companies.
883 E. 70th ST.. CLEVELAND. OHIO 
Overtime. fringe benefits, paid hos- 
pitalization, paid holidays. Contact 
J. 1 I. Brady, 9 A. M. -4 P. M.

An Equal Opportunity Employer 
(73-82)
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KORP! NEO-LITHUANIA 
STOVYKLA IR TARYBOS 

POSĖDIS
Korp! Neo-Lithuania va

saros stovykla šiais metais 
Įvyks nuo rugpjūčio 27 d. 
iki rugsėjo 5 d. CHRISTIA- 
NA LODGE, EDWARDS- 
BURG, MICHIGAN.

Tai kolegoms žinoma, 
graži ir erdvi vieta su vi
sais patogumais, sporto 
aikštėmis, motorlaiviais ir 
t.t.

Ten pat, rugsėjo 3 ir 4 
dienomis, yra šaukiamas 
Korp! Neo-Lithuania Tary
bos posėdis. Visi korporan- 
+ai vra kviečiami kuo skait- 
liygiausiai dalvvauti.

Kom! NeoLithuania 
Vyr. Valdyba

• Vitalius Benokraitis, 
prieš dvejus metus, su gar
bės pažymiais gavęs baka- 
lauratą matematikos moks
luose, šiais metais, Illinois 
Universitete, gavo magist
ro laipsnį savo šakoje. Be
nokraitis, bakalaurato mok
slų laikotarpyje, buvo Al
ma Mater viceprezidentas 
American Institute of Phy- 
sics ir priklausė Pi Mu Ep
silon, — visų Amerikos 
valstijų matematikų gar
bės korporacijai. Ruošian
tis magistro laipsniui Ur- 
banoje, buvo pakviestas ir 
dėstė kaip asistentas kom- 
puterių mokslo šakoje ir 
kaip pilnas lektorius mate
matikos fakultete.

Nuo pat mokslo pradžios, 
Benokraitis priklausė ir 
aktyviai reiškėsi Liet. Stud. 
Sąjungoje, L. S. T. Korp! 
Neo-Lithuania ir buvo 
Korp! Neo-Lithuania orkes
tro narys.

Linkime Vitaliui Įvairiau
sios sėkmės jo ateities pla
nuose.

KULTŪRINE 
MANIFESTACIJA

Liepos mėn. 9-tą die
ną vakare Manhattane 
Carnegie Endowment sa
lėje i esančioje šalia 
Jungtinių Tautų, įvyko 
Santaros - Šviesos lite
ratūros vakaras pagerb
ti Pasaulio Lietuvių Jau = 
nimo Kongreso atstovus, 
atvykusius New Yorkan 
įteikti Jungtinėms Tau
toms peticijos dėl Lie
tuvos Nepriklausomy
bės. Vakaro pradžioje 

A t A

Julijai VAŠKIENEI-EITMINAVIČIŪTEI 
mirus, gilaus skausmo prislėgtus vyrą PETRĄ, 
sūnelį PETRIUKĄ ir seserį LIUCIJĄ nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime

Marija ir Kazimieras Marcinkevičiai

tarė žodį VLIKo pirmi
ninkas V. Sidzikauskas, 
džiaugdamasis jaunimo 
ryžtu kovoti dėl Lietu
vos laisvės.

Programoje dalyvavo 
aktoriai D. Juknevičiū
tė, V. Valiukas, poetai 
J. Blekaitis, A. Gustai
tis ir J. Mekas.

Po programos J. Mik
lovas pristatė Kongreso 
kitų kraštų atstovus, ku
rie buvo apdovanoti lie
tuviškomis knygomis.

Taip buvo kultūringai 
ir prasmingai užbaigtas 
Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresas New Yor
ke.

DVIGUBAS BALFO 
GARBĖS PIRMININKO 

JUBILIEJUS
Šiais metais prel. J. B. 

Končiui sukanka 75 am
žiaus metai, taip pat šiemet 
jau yra ir 50 kunigystės 
metų. Taigi deimantinis 
amžiaus ir auksinis kuni
gystės jubiliejus. Prel. J.
B. Končius 1964 m. Balfo 
seime buvo išrinktas Gar
bės Pirmininku. Sukaktu
vininko pagerbimu rūpina
si Balfo N. Y. skyrius. Ju
biliejaus proga pramato- 
mas didingas banketas, o 
iškilmingos pamaldos bus 
Apreiškimo parapijos baž
nyčioje š. m. rugsėjo 18 d.

DAUGIAU DOVANU 
PER PODAROGIFTS, INC.

P. Maurice Rifkin, Poda- 
rogifts, Ine. prezidentas, 
šiom dienom grįžo iš Mask
vos, kur jis praleido dvi sa
vaites.

Jo kelionės tikslas buvo 
susitarti su Vnešposyltorg 
dėl naujų galimybių Jung
tinių Valstybių gyvento
jams perkant dovanas.

P a s i tarimai sėkmingai 
baigti tokiais palankiais re
zultatais :

Siuntėjai, kurie siunčia 
dovanas Sovietų piliečiams, 
turi daug didesnį pasirinki
mą Vnešposyltorg krautu
vėse ir sandėliuose Mask
voje ir eilėje kitų miestų.

Be iki šiol gaunamų au
tomobilių, motociklų, tele
vizijos aparatų, radijo pri
imtuvų, kilimų ir kitų daik
tų, dabar dar gaunami dra
bužiai, tekstilė, avalynė, 
baldai ir net apartamentai.

P. Rifkin pats asmeniškai 
tuos sandėlius apžiūrėjo ir 
įsitikino, kad tie, dovanoms 
galimi daiktai, yra puikiau
sios kokybės ir konkurenti- 
nėmis kainomis. Kitaip sa
kant, yra naudingiau abiem 
— pirkėjui ir dovanų gavė
jui Įsigyti tatai per Vneš- 
posyltorg, negu iš Jungti
nių Valstybių siųsti siunti
niais. Neskaitant fakto, 
kad per Vnešposyltorg per
kant dovaną giminėms, pir
kėjas sutaupo laiką dova
nas supirkdamas ir įpaka
vimo, persiuntimo reika
lams ir muitams išlaidas, 
gavėjas dar turi galimybės 
pats parinkti prekės spalvą 
ir dydį, arba pirkėjas gali 
palikti visiškai gavėjo va
liai išsirinkti daiktus, kokių 
jis nori.

Kai kurie aukščiau mi-

Papildyta
VLIK valdyba

Vliko taryba liepos 7 
dienos posėdyje išrinko 
į Vliko valdybą Alg. 
Budreckį ir Alg. Vedec- 
ką.

Valdyba yra vykdoma
sis Vliko organas. Vliko 
tarybos nutarimu, val
dybą sudaro septyni na
riai. Apie pusmetį dvi 
vietos — mirus K. Bie
liniu! ir atsistatydinus 
dr. K. Čeginskui — val
dyboje buvo neužimtos.

Abu naujieji Vliko val
dybos nariai jau nuo se
niau yra Vliko tarybos 
nariai: A. Budreckis at
stovauja Rytų Lietuvos 
Rezistenciniam Sąjū
džiui, A. Vedeckas — 
Lietuvos Ūkininkų Sąjun
gai. Abu Vliko valdyboje 
ir taryboje yra jauniau
sio amžiaus nariai.

(ELTA)

LIETUVIS BOSAS
TARPTAUTINIAME
KONKURSE

Jaunas lietuvis dainininkas 
(bosas) Vaclovas Daunoras ne
seniai Maskvoj Įvykusiame tarp - 
tautiniame P. Čaikovskio vardo 
konkurse laimėjo ketvirtąją vie - 
tą ir konkurso laureato vardą.

Konkurse dalyvavo 58 daini
ninkai (vyrai ir moterys) iš 21 
valstybės.

Vyrų tarpe pirmą ir antrą 
premiją gavo rusai, penktąją 
— rumunas. Trečiosios premi
jos buvo paskirtos dvi, viena 
amerikiečiui (S. Estes) ir vie
na rusui. Tuo būdu, V. Dauno
ras, laimėjęs ketvirtąją pre
miją, ištikrųjų "prieš save" kon
kurse turi ne tris, o keturis 
varžovus. Bet kiekvienu atveju 
Sis jo laimėjimas liudija jį 
esant tikrai aukšto lygio daini
ninką. Laimėjimas buvo labai 
džiaugsmingai sutiktas Vilniu
je ir iš viso Lietuvoj.

Konkursiniame koncerte Dau
noras dainavo lietuviškai ariją 
iš A. Račiūno operos "Saulės 
Miestas", kitas tris arijas dai
navo rusiškai (iš Čaikovskio ir 
Racbmaninovo operų).

Moterų konkurse pirmą vietą 
laimėjo amerikietė (Jane Marsh). 
Amerikietė laimėjo ir vieną iš 
antrųjų premijų. (ELTA)

pėti daiktai galima apžiū
rėti puikioje parodinėje sa
lėje, Podarogifts, Ine., ku
rie yra vienintelis Vnešpo
syltorg agentas toms dova
noms pirkti ir kurio parodi
nė salė yra 220 Park Ave
nue South, New York City. 
Dovanoms užsakymai pri
imami paštu, arba pirkėjas 
gali ateiti asmeniškai į Po
darogifts, Ine.. Sk.

AUKOS DIRVAI
J. Gudėnas, Cleveland .... 2.00 
V. Janušauskas, Montreal 1.00
O. Baranauskienė, Chicago 2.00
J. Petraška, Omaha......... 1.00
A. čerkesaitė, LaSalle .... 4.00
J. Stankus, Rochester....... 1.00
Dr. D. Naikauskas,'Windsor 4.00 
Pr. Narvydas, Brooklyn .... 1.00
Č. Janušas, Ozone Pk...... 10.00
A. Ūselis, Chicago........... 1.00
K. Stundžia, St. Catharines 5.00 
Dr. J. šidagis, Sebevaing.. 4.00
O. Jozaitis, So. Boston .... 4.00
V. Tiškus, Cleveland .........1.00
J. Gepneris, Chicago ........ 1.00
A. Liškevičius, Chicago .. 4.00
A.K. Gruzdys, New Haven 3.00
M.A. Šimkus, Chicago .... 3.00
Dr. K. Vileišis,

Middlebury...............  4.00
St. Barvydas, Detroit ....... 2.00
L. Sagys, Cleveland ..........4.00
A. Urnevičius, Toronto ... 3.00
O. Jarašūnas, Cleveland .. 1.00 
Br. Užemis, Eochester ... 4.00
J. Juodvalkis, Cicero....... 5.00
Z. Jankauskas, Phila......... 5.00

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS
CHICAGOS SKYRIAUS RENGIAMAS

VASAROS BALIUS
įvyks liepos men. 23 d. V. E. Jonyno vasarvietėje,

Veden Road, Chesterton, Ind.
Visuomenė kviečiama dalyvauti.

BALIAUS PROGRAMA
6 VAL. VAKARO KOKTEILIAI IR ŠALTI UŽKANDŽIAI.
8 VAL. VAKARO ŠILTA VAKARIENĖ.
MENINĘ PROGRAMĄ IŠPILDYS JAUNOSIOS PAJĖGOS, 
šokiams gros KORP! NEO-LITHUANIA orkestras.

Vietas prašome iš anksto, iki LIEPOS MĖN. 22 D., rezervuotis pas B. PAPLĖNIE- 
NĘ, 5647 SO. WOOD ST., CHICAGO, ILL., TELEF. RE 7-8186 nuo 6 VAL. VAK. iki 
9 VAL. VAKARO.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Chicagos Skyriaus Valdyba

CHICAGO
* MATAS NAUJOKAS, 

Lietuvos Laisvės Kovo
tojų Sąjungos Pirminin
kas, pasitraukė iš dar
bovietės ir išėjo į pen
sininkus. Tačiau Matas 
nori dar daugiau atsidė
ti visuomeniniam dar
bui.

* ONA MIRONAITE, 
med. gydytoja, dėl šir
dies sunegalavimo porą 
mėnesių poilsiavusi,pa
sveiko ir sutvirtėjusi vėl 
įsijungė į darbą šv. Kry
žiaus ligoninėje, Chica
goje.

* MYKOLAS DRUNGA, 
Chicagos Universiteto 
studentas, Lietuvių Stu
dentų Sąjungos metraš
čio vyr. redaktorius J. 
J. Bachuno kviečiamas, 
išvyko atostogų į Sodus 
Michigan vasarvietę.

HELP WANTED MALĖ

JAUNIMO KONGRESO ATSTOVAI 
VIEŠĖJO CLEVELANDE

Čiurlionio ansamblio namuose pravažiuojantiems pro Clevelandą 
Jaunimo Kongreso atstovams buvo suruoštas priėmimas. Nuotrau
koje iš kairės: N. Mališauskaitė (Australija), E. Šiukštevytė (Aus
tralija), S. Vanagaitė (Argentina), J. Kalakauskaitė (Australija), A. 
Budreckis (JAV).

INSPECTORS
QUALITY CONTKOL

Growing sheet metai products manu- 
facturer in Northern N. J. has excel- 
lent openings on shift work for the 
following:

Parts Inspectors
Ability to read blueprints desirable 
būt not necessary. Knowledge of 
measurings instruments such as mi- 
crometer, calipers, steel tapė es- 
sential.

Packing Line Inspectors
Knowledge of steel tapė desirable. 

Excellent company benefits include 
hospitalization, life insurance, pen- 
sion plan, etc.
Arrow Metai Products Corp.

3d Avė., Haskell, N.J. 835-5500 
(75-81)

Clevelandiet^s M, Kižienė, J. Gailiušytė su svečiais kun. Margiu 
(Argentina), V. Idikaitė (Brazilija), clevelandietė D. Orintaitė ir ne
atpažinta viešnia iš P. Amerikos.

BOOKBINDERS
Severai openings for bookbinders at 
growing book division of large prin- 
ter. We need experienced operators 
for Perfect binder, casing-in machine. 
rounder-backer-liner, folders, and 
Smyth sewing machine No. 12. Mosi 
eųuipment fairly new. Applicants 
mušt have at least 2 years experience. 
Aid in moving. Experience operator 
rate of $3.78 per hour. Write per
sonnel dept., Favvcett-Haynes Print- 
ing Co., 1900 Chapman Avenue, Rock- 
viylle, Maryland. • (78-81)

BOOKBINDER SUPERVISOR
We need experienced bindery super- 
visors in our grovving book division. 
You mušt have a working knowledge 
of book manufacturing equipment, 
būt of etĮual importance you should 
have' leadership and administrative 
skills. Fine opportunity and fringe 
benefits. Salary commensurate with 
experience. Write in complete confi- 
denc to—Personnel Dept., Favvcett- 
Haynes Printing Co., 1900 Chapman 
Avenue, Rockville, Maryland. (78-81)

J. Lukoševičius (Brazilija), M. Bučmytė, (JAV), J. Blumbergas 
(Argentina), Y. Galickaitė (Argentina), A. Valiūnas (Kolumbija), O. 
Matelionytė (Brazilija). Stovi A. Bučmys (JAV).

DRAFTSMAN
TOOL AND DIES

Experienced detailed lay- 
out of Draw, Blanking and 
Progressive Dies. Excellent 
wages, benefits and working 
conditions in a country at- 
mosphire.

Send Detailed Resume 
or Call 865-4141 
DEL-KROME

CORP.
WALTON, N. Y.

(75-81)
R. Lapšys (Austraija), S. Valadka (Argentina), H. Levenavičius 

(Argentina), G. Katunskaitė (Argentina), A. Šenbergas ir K. Gaižu
tis (JAV). V. Bacevičiaus nuotraukos
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