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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NUOTAIKOS KRAŠTE
NIXONAS IR SANTYKIAI SU KOMUNISTINĖM VALSTYBĖM

Viešosios nuomonės 
tyrinėtojai sako, kadpre- 
zidento Nixono populia
rumas dėl jo viešnagės 
Europoje pakilęs. (Per 
60% amerikiečių jo poli
tika esą patenkinti ir iš 
likusių 40% tik labai ma
ža dalis esanti nepaten
kinta: per 33% tuo rei
kalu dar neturi susida
rę savo nuomonės). Tai 
iš dalies gali sutvirtin
ti cinikų nuomonę, kad 
toji kelionė nebuvusi 
tiek reikalinga užsie
nio politikos sumeti
mais, kiek... vidaus.

Paliekant tos mįslės 
sprendimą ateičiai, tu
rime tačiau konstatuoti, 
kad nuotaikos krašte yra 
žymiai pasikeitusios. 
Prieš keletą metų būtų 
sunku įsivaizduoti JAV 
prezidentą važiuojantį 
į Europą pasiklausyti, o 
ne pamokyti. Dabar taip 
atsitiko ir niekas neaiš
kina, kad tai negerai, ne
sutampa su didžiosios 
valstybės, ’super-po-

LIETUVOS GEN. KONSULUI

A. SIMUČIUI 60 METŲ

Gen. konsulas Anicetas Simutis

Lietuvos generali
niam konsului New Yor
ke Anicetui Simučiui pra
ėjusį mėnesį sukako 60 
metų amžiaus.

A. Simutis gimė 1909 
m. vasario 11 Tirkšliuo
se, Mažeikių apskr., Vy
tauto D. Universitete stu
dijavo ekonominius 
mokslus, kuriuos vėliau 
tęsė Columbijos univ. 
New Yorke, 1940 m. gau
damas magistro laipsnį. 
1931 m. pradėjęs tarny
bą Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijoje, 
1936 m. buvo atkeltas į 
New Yorką Lietuvos gen. 
konsulato sekretoriumi, 
1939 m. buvo paskirtas 
konsulariniu attache, vė
liau vicekonsulu, o mi
rus V. Stašinskui, paskin
tas gen. konsulu.

VYTAUTAS MESKAUSKAS

wer' prestižu. Prie to
kios nuotaikos krašte su
sidarymo prisidėjo po
puliari pažiūra, kad su- 
per-valstybių galios ga
dynė baigiasi. Ir JAV, 
ir Sovietų Sąjungai, ne
paisant jų pajėgumo su
naikinti visą pasaulį, sun
ku visur pravesti savo 
valią. Jei Sovietų Sąjun
gai dėl totalistinės jos 
režimo prigimties dar 
pasisekė primesti savo 
valią Čekoslovakijai, 
JAV negebėjimas pa- 
klupdyti Hanojaus reži
mą yra daugiau aiškin
tinas nuotaikomis kraš
te negu visomis kito
mis priežastimis.

Aplamai imant, gal
vojama, kad gyvename 
nacionalizmo žydėjimo 
gadyne. Prieš 10 metų 
niekas nesitikėjo, kad 
Jungtinės Tautos turės 
tiek daug narių — nepri
klausomų valstybių. Ir

A. Simutis, dar studi
juodamas universitete 
buvo vienas iš steigėjų 
Korp. Ramovė ir jos pir
masis vicepirmininkas. 
Amerikoje dalyvauja Bal
fo veikoje ir stengiasi 
išvystyti New Yorko lie
tuvių prekybos rūmų 
veiklą. New Yorko ar
chyvuose jis surinko duo
menis, kad šio miesto 
pirmasis aukštesnės mo
kyklos mokytojas prieš 
300 metų buvo lietuvis ba^ 
joras dr. Alexander Ca- 
rolus Cursius.

Aktyviai bendradar
biauja lietuvių spaudoje 
ir yra išleidęs Pasaulio 
Lietuvių Žodyną, kurio 
antroji su anglišku sky
rium laida buvo išleista 
1958 m. 

tas skaičius didėja. Net 
komunistiniame pasau
lyje nacionalinis momen
tas vaidina didelę rolę. 
Jis privedė ne tik prie 
'nuomonių skirtumo’ 
tarp Maskvos ir Pekino, 
bet ir kiek didesnio mas
to susišaudymo pasieny
je šios savaitės pradžio
je.

Įtempimas ten padrą
sino manyti, kad sovie
tai bus palyginti santū
rūs Berlyno krizėje. 
Nors jie aplink Berlyną 
ir mosikuoja kardais, jų 
krašto apsaugos ministe- 
ris maršalas Grečko de
monstratyviai išvyko į... 
Indiją, tuo sumažinda
mas Berlyno įvykių 
reikšmę ir lyg duoda
mas suprasti, kad sovie
tai nesirengia drastiš
kiems žygiams Vokieti
joje.

Beje, ir situacija ten 
aiškinama daugiau nesu
tikimais sovietiniame 
bloke negu darna. Kon
fliktą kursto ne tiek 
Maskva, kiek Rytų Vo
kietijos valdovas iš so
vietų malonės Walteris 
Ulbrichtas, senas stali- 
nistas, kurio įtaka Mask
voje dabar esanti dides
ne negu bet kada anks
čiau. Jam įtampa esanti 
reikalinga vidaus poli
tikos sumetimais. Gali
mas daiktas, kad jis pri
sibijo Maskvos nuolai
dumo, kuris galėtų, taip 
sakant, ištraukti 'kilimą 
jam iš po kojų*. Be to, 
Maskvoje šiuo metu nė
ra visagalio valdovo. 
Kaip aiškino Vokietijos 
užsienio reikalų ministe- 
ris Willy Brandt CBC te
levizijos programoje 
'Face the nation', leng
viau įspėti ką darys pa
skiras valdovas, kaip 
pvz. Chruščiovas, negu 
CK politbiuras, kuriame 
gali pasireikšti įvairių 
pažiūrų ir sunku numa
tyti kuri jų gaus daugu
mą.

To supratimas užpila 
šalto vandens ant entu
ziazmo tų, kurie iki šiol 
manė, kad su Maskva ga
lima susikalbėti — tik 
reikia parodyti geros va
lios. Tokia nuomonė tu
ri tiek pat pagrindo, 
kiek ir aiškinimas, kad 
JAV turi siekti geresnių 
santykių su Raudonąja 
Kinija. Įžvalesni tos pa
žiūros šalininkai po tru
putį pradeda įžiūrėti, 
kad neužtenka noro iš 
vienos pusės. Reikia pa
žiūrėti ir į kitų kraštų 
patyrimą šiame reika
le. Prof. Hans Morgen- 
thau iš Chicagos univer
siteto, didelis JAV už
sienio politikos ir ypač 
Vietnamo karo kritikas 
pereitą šeštadienį per te
levizijos pašnekesį pa
aiškino, kad jam britų 
charge d'affairs Pekine 
kuris vadovauja visai am
basadai, prisipažino, 
kad per tris metus jis 
neturėjęs jokio kito kon
takto su kiniečiais kaip 
tik su savo vaikų piano 
mokytoja ir vienkartinį 
susitikimą su vienu kinie-

Inž. Alg. Gečys (dešinėje) -- L,B. pirm. Philadelphijoje, atidaro Vasario 16 minėjimą. Scenoje Nevv
Yorko Lietuvių Vyrų choras, su dirigentu V. Strolia (greta A. Gečio). K. Čikoto nuotrauka

PHILADELPHIJOS LIETUVIAI GRAŽIAI
PAMINĖJO VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ

Philadelphijos lietuvių vi
suomenė Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo al
sias sukakties metines pa
minėjo vasario 23 d. gau
siai susirinkusi Drexel In
stitute of Technology salė
je. Philadelphijoj. Vasario 
Šešioliktosios išvak a r ė s e 
per Bendruomenės Balso 
radijo programą buvo duo
ti anglų kalba kiek Lietu
vos laisvės ir nepriklauso
mybės laimėjimo istorinės 
apžvalgos ir jos klestėjimo 
iš to laikotarpio statistinių 
žinių. Vasario šešioliktąją 
didingame rotušės pastate 
plevėsavo Lietuvos trispal
vė vėliava.

Vasario 23 d. visose tri
jose lietuvių bažnyčiose 
buvo atlaikytos tai dienai 
pritaikintos pamaldos, bet
gi iškilmingiau jos buvo 
pravestos šv. Andriejaus 
parapijos bažnyčioje, kur 
vietos lietuviškos orga
nizacijos dalyvavo su savo 
vėliavomis, lituanistinė mo
kykla, giedojo Vilties cho
ras ir svečias iš Worcester, 
Mass., kun. J. Jutkevičius 
pasakė patriotinėm mintim 
perpintą pamokslą.

Tos dienos vakare insti
tuto salėje įvyko iškilmin
gasis minėjimas-aktas, ku
rį atidarė LB Philadelphi
jos apylinkės pirm. A. Gė

čių architektu! Tai reiš
kia, kad raudonieji ki
niečiai dėl tam tikrų su
metimų nori patys gyven
ti izoliacijoje.

Tai tinka ir Europos 
komunistinėm valsty
bėm. Geresnių santykių 
nereikia Rytų Vokietijos 
Ulbrichtui, jie nereika
lingi ir Maskvai.

Nixono kelionė pas 
draugus, o ne priešus, tą 
pažiūrą, atrodo, sustip
rino. Kalbant apie patį 
prezidentą, reikia turbūt 
sutikti su senatorium 
Goldwateriu, kurio pažiū
ros apie sovietus yra dau
giau panašios įmūsų. Jis 
praeitą sekmadienį per 
ABC televizijos progra
mą 'Issuesand Answers' 
pareiškė: "Man atrodo, 
kad jis (prezidentas) el- 
giasi taip, kaip amerikie- mažėja lietuviškasis žodis 
čiai nori." Tai nemažas jaunimo tarpe, kaip ir pa- 
komplimentas politikui, ti spauda bei kitas meniškai

čys, o JAV himną sugiedo
jo — O. šalčiūnienė. Kaip 
jau įprasta, prieš kalbas 
sukalbama malda — ją at
kalbėjo šv. Jurgio parapijos 
klebonas dr. V. Martusevi- 
čius, o Nevv Yorko Lietuvių 
choras — sugiedojo Tėve 
Mūsų .. . Kalbėjo W. Tha- 
cher Lonstreth, Philadel
phijos miesto tarybos na
rys. Jis .nesigailėjo gražių 
komplimentų lietuvių kil
mės žmonėms, o taip pat 
įtaigojo tikėti į šviesesnę 
Lietuvos ateitį. Pennsylva- 
nijos gubernatoriaus atsto
vas Raymond Broderick pa
skaitė proklamaciją skel
biančią Vasario šešioliktą 
Lietuvių dieną Pennsylva- 
nijoje ir taip pat savo ir 
gubernatoriaus vardu reiš
kė šilčiausius žodžius.

Pagrindiniu kalbėtoju bu
vo kun. J. Jutkevičius, JAV 
LB Tarybos narys ir Vyčių 
organizacijoj veikėjas. Jis 
savo ilgoje patriotinius 
jausmus uždegančioje kal
boje nusakė nemaža mūsų 
visuomeniniame gyvenime 
įsivyravusių ydų ir klaidų, 
kurios daro daug žalos 
mums bendruomeniniai stip
riau susijungti atsimenant 
čia savo svečioj šaly ir pa
vergtos tėvynės sunkiausią
ją ir kritiškiausiąją padėtį 
lietuvybėje išsilaikyti.

Ragino ne tiek daug dėti 
širdies ir pastangų dėl čia 
rastų gyvenimo patogumų, 
ištaigų ir kitų svetimų vi
lionių pamėgimo, o daugiau 
rūpintis savo tautos ateiti
mi ir jos žmonių gerove, 
įžiūrėdamas jau į nemažą 
mūsuose atsiradusią dvasios 
suglebimą veikti, kovoti, 
aukos nesigailint dėl vieno 

. mūsų visų bendro tikslo — 
lietuvybės išlikimo ir Lie
tuvos laisvės atstatymo, 
kalbėtojas ugningu žodžiu 
nekartą sušuko: jei mes 
rankas nuleisime ir imsime 
grimsti j abejones pasiduo
dami pasyvumui, tai kas už 
mus dirbs, kalbės? Nėra 
tokio geradario, kurs su
klupusią ir priešų drasko
mą tautą ir valstybę prikel
tų į laisvę ir į jos nepriklau
somybę. Nešykštėjo aštres
nių žodžių paberti ir šių 
dienų kai kuriems tėvams, 
kurie per mažai tesirūpina 
priaugančia lietuvių karta. 
Sakė, užtai pernelyg greitai 

kultūrines apraiškos — cho
rai, tautinių šokių ansamb
liai ir kt. Gyvenamoji aplin
ka ir laikas savo daro, ta
čiau kai pas ką tautinis są
moningumas stipriai laiko
si tuo pačiu ir meilė lieps
noja savajai tėvynei ir ne 
tiek godžiai griebia įvairios 
pagundos tautiniai dvasiai 
susmukdyti ar sunykti. Lin
kėjo visiems tautinės vie
nybės ir būtino į gerą pusę 
pasikeitimo, čia priminė 
mūsų partinį susiskaldymą 
ir vienas prieš kitą skersa- 
kiavimus.

Toliau sekė rezoliucijų 
priėmimas, dainos ir tauti
nių šokių pasirodymas. Nevv 
Yorko Lietuvių Vyro cho
ras vadovaujamas dirigen-

(Nukelta į 2 psl.)

• LEVI ESHKOL, Izraelio 
premjeras, kuris praeitą sa
vaitę mirė nuo Širdies smū
gio, buvo gimęs 1895 m. Uk
rainoje, bet mažas bodamas tu
rėjo su tėvais persikelti Į Lie
tuvą ir ten baigė mokslus. Lan
kydamas Vilniaus gimnaziją, jis 
prisijungė prie sionistų sąjū
džio ir 1914 m. išvyko l Pales
tiną, kaip pionierius dirbti J 
pirmąjį kibbutzą. 1963 m. Ben 
Gourionui pasitraukus iš val
džios, jis užėmė jo vietą. Da
bar kandidatais į premjero vie
tą numatyti Goldą Meir, 71 m. 
amž., buvusi užsienio reikalą 
ministerė ir gen. Moshe Dayan 
53 m., gynybos ministras.

• VIETNAME vietkongas pir
mą kartą kautynėse pradėjo nau
doti sovietų gamybos lengvuo
sius tankus. Prezidentas Nlxo- 
nas spaudos konferencijoje Įs
pėjo, kad JAV netoleruos komu
nistų puolimų, kai Paryžiuje ve
damos taikos derybos. Gi Pietą 
Vietnamo viceprezidentas Ky 
grasina, jei komunistai nesi
liaus bombardavę Saigoną, at
naujinti Š. Vietnamo bombardavi
mą.

• PRAVDA rašo, kad pasku
tiniu laiku Sovietijoje cenzūra 
pasidarė nebestropl ir moksli
nių ir meninių veikalų autoriai 
užmiršta socialines ir politi
nes problemas. Reikalauja su
stiprinti cenzūrą.

• POPIEŽIUS Paulius VI ruo - 
šiasi lankyti Afrikos kontinentą. 
Tam tikslui pasiuntėvysk. Mar
cinkų Į Afriką susipažinti su są
lygomis.



Nr. 19 — 2 DIRVA 1969 m. kovo 7 d.

Valdžios atstovai atvykę j Vasario 16 minėjmą Philadelphijoje lietuvaičių tarpe. Iš kairės: R. Miro- 
nienė, W. Tacher Lonstreth — miesto tarybos atstovas,T. Gečienė, Raymond Broderick, — viceguber- 
natorius, S. Gurskytė, William Devlin — respublikonų pirm. Philadelphijoje. K. čikoto nuotrauka

Vasario 16 Philadelphijoje.
(Atkelta iš 1 psl.) 

to V. Strolios išpildė 12 dai
nų (įskaitant malda Tėve, 
Mūsų...), kurių tarpe su
dainavo tris operines dai
nas. Choras vidutinio dy
džio — 24 dainininkai, ne- 
bejaunuoliai (jaunesnių cho
re nebuvimas nėra geru da
lyku — gal daugumoje išli
kusios nuo senesnių chorų 
skeveldros, betgi didi 
skriauda lietuvybei), pasi
gėrėtinai gražiai dainavo.

Tautinius šokius išpildė 
Vinco Krėvės šeštadieninės 
mokyklos šokių grupelė Ša
rūnas ir Tautinių šokių gru
pė Žilvinas, kurioms vado
vavo mokytoja E. Bendžiū- 

Organizaciją vėliavos išsirikiavę pamaldų metu šv, Andriejaus 
bažnyčioje, minint Vasario 16 Philadelphijoje,

V. Gruzdžio nuotrauka

S. Jurskytė sega tautinį ženklelį J. Kaulinienei atvykusiai j Va
sario 16 minėjimą Phiadelphijoje. K. Cikoto nuotrauka
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tė. šokta: šustas, Subatėlė, 
Ketvirtainis, Lineliai ir Aš- 
tuonytis.

Minėjimas skaityt i n a s 
nusisekusiu, nors tų dieną 
pasitaikė blogas oras. Su
rinkta aukų virš poros tūk
stančių dolerių ir tai ne su
vestinė suma, dar ji vėliau 
pasipildys pagal aukų lapus 
išduotus rinkėjams.

Minėjimą uždarant su
giedotas Lietuvos himnas, 
kurį išpildė New Yorko Vy
rų choras pritariant kartu 
ir į minėjimą atsilankiu
siems. Tos didžios šventės 
parengimas pareikalavo iš 
rengėjų pusės įdėti daug 
darbo ir neatlaidžių pastan

gų, kad ji kuo iškilmingiau
siai pasisektų, būtų dera
mai atšvęsta ir neštų mū
sų tautai brandžių vaisių. 
Jiems priklauso gili padėka. 
Ruošė JAV LB Philadelphi
jos apylinkės valdyba kartu 
su JAV LB Pietinės New 
Jersey apylinkės valdyba 
padedant visai eilei talki
ninkų. Stambiausi paminė
tini. Chorui akompanavo 
muzikė A. Kaulinytė, tauti
niams šokiams grojo akor
deonistas R. Juzaitis, deko
ravimo darbus atliko skulp
torius P. Vaškys, pranešė
jais buvo V. Majauskienė ir 
G. Mironas ir kt. Nemažu 
indeliu prisidėjo ir žymus 
mūsų tautietis čia gimęs ir 
augęs advokatas Stanley F. 
Mankus, kurs gražiu įvadi
niu žodžiu lietuviškai ir an
gliškai nupasakojo minėji
mo reikšmę ir vėliau supa
žindino su atvykusiais į mi
nėjimą garbingais krašto 
valdžios atstovais. Baigmė
je padėkojo dalyviams už 
atsilankymą, o taip pat pa
dalino po šiltą žodelį šven
tės rengėjams, meno pro
gramos atlikėjams ir ki
tiems talkininkams. Pana
šią padėką pareiškė ir LB 
Philadelphijos apyl. valdy
bos pirm. A. Gečys.

J. Bubelis

ROCHESTER

VASARIO 16 ŠVENTĖ

Vasario 16 šventė praėjo 
dideliu pasisekimu ir paki
lioje šventiškoje nuotaiko
je. Pamaldų metu giedojo 
bendruomenės choras ir so
listė Vlada Sabalienė.

Chorui talkininkavo var
gonais palydint ir giesmių 
tarpais religinius kūrinius 
grojant studentas Obalis.

šv. Mišias atnašavo ir 
gražų pamokslą apie pa
vergtą ir kenčiančią tautą 
pasakė kun. Liudas Januš
ka. Prieš altorių stovėjo ra- 
mov. valdyba, ateitininkai 
ir skautai su vėliavomis.

Minėjimą salėje atidarė ir 
jį sklandžiai pravedė prof. 
dr. A. Klimas. Pradėta su 
malda, kurią paskaitė kleb. 
Pr. Valiukevičius.

Susi rinkusius sveikino, 
linkėdami atgauti nepri
klausomybę : miesto bur
mistras Lamb, miesto tary
bos narys May, kongresma- 
nas Horton, latvių atstovas 
Nedolis, estų atstovas tele
grama ir graikų kilmės 
adv. Livadas linkėdamas 
atgauti nepriklausomybę.

VLIKo vicepirm. prof. dr. Br. 
Nemickas kalba Vasario 16 minė • 
jime Rochesteryje.

Kiekvieną sveikintoją su
sirinkusiems pristatė minė
jimo vedėjas abiem kalbom. 
Toliau sekė Vliko vicepir
mininko prof. dr. Br. Ne- 
micko kalba. Jis buvo kiek 
plačiau pristatytas, atsi
žvelgiant į jo svarbią visuo
meninę veiklą. Savo turinin
goje kalboje jis nurodė į 
nepalankias mūsų bylai pa
saulinės politikos aplinky
bes, bet jos dėl įvairių prie
žasčių gali pasikeisti ne
lauktai mūsų naudai. Būda
mi laisvame krašte turime 
visur ir visuomet reikalauti 
grąžinti Lietuvai nepriklau
somybę ir kartu su laisvini
mo veiksniais stropiai dabo
ti, kad Lietuva kompromi
sų keliu nebūtų parduota, 
kai bus sudaroma II pas. 
karo taikos sutartis. Nenu
stokime vilties, būkime ak
tyvūs ir dosnūs, o Lietuva 
vėl bus laisva ir nepriklau
soma.

šventės proga poetės Ne- 
rimos-Narutės K. Miškinie
nės sukurtas, A. Cieminio 
surežisuotos ir J. Adomai
čio vadovaujamo choro da
lyvių suvaidintas montažas 
"Baltijos šauksmas” praėjo 
puikiai. Dailiojo žodžio tek
stą su dideliu įsijautimu 
skaitė V. žmuidzinas, dekla
mavo V. Adomaitienė, Džia- 
konienė, žmuidzinienė, solo 
dainavo B. čypienė ir Ilgū
nas. Kūrinys iš mūsų gar
siosios senesnių ir jaunes
nių laikų praeities. Chorui 
ir solistams akompanavo 
Kęstutis Saladžius.

Jūratės Krokytės paskai
tyta ir susirinkusiųjų vien
balsiai priimta rezoliucija, 
kurioje JAV vyriausybė 
prašoma Kongreso priimtą
ją Lietuvos išlaisvinimo rei
kalu rezoliuciją iškelti Jung
tinių Tautų organizacijoje.

Programai pasibaigus mi
nėjimo vedėjas prof. dr. A. 
Klimas Alto skyriaus val
dybos vardu padėkojo Vliko 
vicepirm. prof. dr. Br. Ne- 
mickui už jo turiningą ir 
įdomią kalbą, visiems ki
tiems programos dalyviams 
ir gausiai atsilankiusiems 
tautiečiams.

Paramos metinis susirinkimas 
Toronte

Lietuvių kredito koope • 
ratyvo Paramos nariai 
ne rečiau kaip kartą me
tuose susirenka apžvelg
ti ir aptarti jų koopera
tinėje veikloje atsiradu
sius svarbius ir aktu
alius klausimus. Šiemet 
tokia narių visumos su
eiga įvyko vasario 23 d. 
Bloordale klubo patalpo
se. Valdybos pirminin
kas H. Stepaitis pradė
damas susirinkimą pa
minėjo, kad 1968 metų 
bėgyje iš mūsų koopera
tinių gretų nuėjo į am- 
žinastį šie: Slapšys Mi
kas, Frenzelis Augus
tas, Jakimavičius Pra
nas, Valatka Jonas, Lin- 
gas Mikas, Svarinskas 
Juozas, Buntinas Gertrū
da, Gvildys Mikas, Bu
belis Eugenijus, Butri
mas Petronėlė, White Te
resė ir Narbutas Jaroni- 
mas. Jie buvo pagerbti 
tyliu minutės susikaupi
mu.

Perskaičius praėjusio 
metinio susirinkimo pro
tokolą, kuris buvo priim
tas be pakeitimų, toliau 
ėjo valdybos praneši
mai. Pirmininkas H. Ste
paitis paliesdamas bend
rą ekonominę padėtį pa
žymėjo, kad jinai šiuo 
metu nėra nusistovėjusi. 
Prieidamas prie Para
mos pabrėžė jos džiugi
nantį augimą ir stiprė
jimą. Toliau pirminin
kas ypatingą dėmesį at
kreipė į smulkias pasko
las, kurių nevertinant iš« 
metama kas metai nema
žos pinigų sumos. Kai na-- 
rys nori įsigyti šaldytu
vą arba kitą kurį namų 
apyvokos dalyką ir jam 
trūksta šimto ar kito do
lerių, tai eidamas per 
Paramą jis visuomet dau
giau turės naudos. Pir
mininkas savo praneši
me iškėlė ir kitą, gal būt 
nemažiau aktualų klau
simą, tai jaunimo įjungi
mą į Paramos koopera
tininkų eiles ir aktyvų 
taupymo darbą. Padėkos 
žodžiu visiems už gra
žų bendradarbiavimą pir
mininkas H. Stepaitis bai
gė savo pranešimą.

Apie Paramos finan
sinius reikalus praneši
mą padarė iždininkė E. 
Yurkus. Pagal patiektas 
metines finansines apy
skaitas 1968 metų gruo
džio 31 d. Paramos ak
tyvai sudarė $3,205,501. 
86. Svarbiausios aktyvų

Aukų surinkta 1000 dol., 
tai milžiniška suma mažai 
kolonijai.

Alto sk. valdybos prieša
ky su J. Jurkum ruoštas va
sario 16 minėjimas laikyti
nas visokeriopai pasiseku
siu. (rl) 

pozicijos yra nekilnoja
mo turto ir asmeninės na
rių paskolos. O balanso 
pasyvus sudarančios su
mos yra narių šėrai ir 
indėlių kapitalas. Lygi
nant Paramos pastarąjį 
balansą su ankstyvesniais 
siais, mes matome nuo
latinį ir natūralų augi
mą. O tai yra išdava na
rių kooperatinio susi
pratimo ir bendravimo 
keliant savo ekonominį 
gerbūvį.

Toliau pranešimus 
apie Paramos veiklą pa
darė kredito komiteto 
pirmininkas M. Abro
maitis, priežiūros ko
misijos pirmininkas 
Aug. Kuolas ir revizo
rius R.M. Klymas.

Pagal patiektą pelno- 
nuostolio sąskaitą Pa
rama 1968 metų laiko
tarpyje turėjo pajamų 
$202,606.95 ir išlaidų — 
$142,443.37. Taigi 1968 
m. turėta pelno $60,163. 
58, kuris paskirstytas ši
taip: 20% Garantijos Fon
dui $12,032,72, nariams 
dividentas už šėrus 5 3/4
— $45,393.71. Specia
liam Fondui $727.00, To
ronto Maironio vardo 
šeštadieninei mokyklai
— $800, Vasario 16-slos 
gimnazijai $500, Romu
vos Skautų Stovyklai 
$250, Dviejų iškilių sta
lo tenisininkų siuntimui 
į pasaulio stalo teniso 
pirmenybes Europoje pa
remti $200, Lietuvių Fon
dui $100, Tautos Fondui 
$100 ir Seselėms $ 50.

1968 m. balansas, o 
taip pat ir 1969 m. paja
mų-išlaidų sąmata pri
imta be pakeitimų. To
liau ėjo rinkimai. Valdy- 
bon vienbalsiai išrink
tas H. Stepaitis, į kredi
to komitetą buvo pasiū
lyta du kandidatai. Iš
rinktas M. Abromaitis. 
Priežiūros komisijon iš 
trijų pasiūlytų kandida
tų išrinktas A. Jucys. 
Šiems finansiniams me
tams susirinkimo buvo 
patvirtintas revizorius 
R.M. Klymas.

Susirinkimo metu ir ei
namuose reikaluose bu
vo keliama paskolų, in- 
vestacijų, kooperacijos 
dienos, jaunimo, kalen
doriaus ir kiti kooperati
nio gyvenimo klausimai. 
Susirinkimas truko apie 
dvi su puse valandos.

(pb)

HELP WANTED MALĖ
EXPER1ENCED 

GEAR CUTTERS 
BARBER COLEMAN «■ FELLOVVS. 

Steady day position, fully paid hospi
tal, medical flc life insurance. Apply: 

CENTRAL GEAR CORPORATION 
971 East 10 mile 

Madison Heights, M«ch.
(13-19)

Tautinių šokių grupė "Žilvinas" šoka Vasario 16 minėjime Phila
delphijoje. V. Gruzdžio nuotrauka

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

Mokamas už vieny metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($5,000.00 ar daugiau, įdedant po $500.00)

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($10,000.00 ar daugiau, idedant po $1,060.00)

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING
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LIETUVIŲ TAUTINIAI 
NAMAI LAUKIA

Lietuvių Tautinių Na-
mų Bendrovė Chicagoje 
tiki, kad ligšioliniai jos 
žingsniai bus visų lietu
vių reikiamai suprasti 
ir kad Chicagos lietuvių 
visuomenė, remdama 
tolesnes mūsų pastangas 
įstos pavieniui ir organi
zacijomis įbendrovėsna
rius, o taip pat neatsisa
kys pareikšti mums savo 
pasiūlymus bei pasta
bas.

Lietuvių Tautinių Na
mų Valdyba žada:

a) pastatydinti (ar nu
pirkti) visiems lietu
viams Chicagoje skiria
mus namus - pastogę, ku
rioje visi galėtume ten
kinti savo kultūrinius, or
ganizacinius ir sociali
nius reikalu sz

b) suorganizuoti tų na
mų išlaikymą biznio pa
grindais ir į namus įdė
tąjį kapitalą ugdyti taip, 
kad jis ne tik išlaikytų 
ir plėstų pačius namus, 
bet juos išbaigus, duotų 
pelno, lietuviškajam kul
tūriniam judėjimui finan
suoti,

c) kad būtų sudarytos 
sportuojančiam jauni
mui bent minimalios są
lygos sportuoti, o taip 
pat, kad ir neorganizuo
toji lietuviška visuome
nė rastų sau vietos Lie
tuvių Tautiniuose Namuo
se.

Lietuvių Tautiniai Na
mai laukia,

kad lietuviškoji visuo
menė, suprasdama pa
dėtį ir įvertindama rei
kalo svarbą, įsijungs į 
šių namų narių eiles, 
įnešdamas kiekvienas 
lengvai jam pakeliamą 
įnašą. O sutelktomis pa
jėgomis tikrai galėsime 
įsigyti lietuvišką pasto
gę, kuri lietuviškąjį gy
venimą Chicagoje neabe
jotinai pagyvins ir jįpra- 
tęs tolimesnei ateičiai.

"Pirmuoju ėjimu no
rima sutelkti bent šim
tą tūkstančių dolerių ir 
tuo kapitalu pradėti Lie
tuvių Tautinių Namų Chi
cagoje statybą. O vėliau 
naudojant tuos namus ir 
pasitelkiant kreditą, iš
baigti pačių namų staty
bą, įrengimą ir juos taip 
valdyti, kad jie išlaikytų 
save ir duotų pelną. Pel
nas būtų skiriamas kul
tūriniams darbams rem
ti bei skatinti".

Taip keletą kartų savo 
planą suglaustai yra dės
tęs, J. Jurkūnas, LTN 
vald. pirm. Niekas, be
rods, neabejoja, kad lie
tuviška pastogė, kurioj 
reikštųsi lietuvių socia
linis, organizacinis ir 
kultūrinis bendradarbia
vimas, Chicagai reika
linga. Ir taip pat tikra, 
kad tokią pastogę pasta

tyti chicagiškiai yra pa
jėgūs. Bet reikia jiems 
susirasti ir sutarti vie- 
nalytesnę formulę, pla
ną. Tos formulės ieško
ma.

Norint platesnę visuo
menę įjungti į tokios pa
stogės statytojus - na
rius, reikalinga jai teik
ti platesnę informaciją 
apie pačią LTN organi
zaciją, jos uždavinius ir 
ėjimus. Visiems šiems 
ir panašiems klausi
mams aiškinti ir aiškin
tis, Lietuvių Tautinių Na
mų valdyba pradėjo leis
ti biuletenius, kuriuos 
siuntinėja savo nariams, 
o taip pat asmenims ir 
organizacijoms, kurių 
atėjimo į LTN laukiama.

Visais LTN reikalais 
prašoma kreiptis pas vai • 
dybos narius arba į ofi
są, adresu: Lithuanian 
National Hali, Ine., 222 
West Adams Street, Sui
te 949, Chicago, III. 
60606.

LIETUVIU TAUTINIU NAMU 
inkorporuotos bendrovės 

jSTATU IŠTRAUKA

Bendrovės nariai
Bendrovė turi trijų grupių narius.
Individualūs nariai. Kiekvienas asmuo lietuviųar 

dalinai lietuvių kilmės gali tapti bendrovės individua
liu nariu. Jis turi paduoti pareiškimą ir įmokėti bent 
vieną šimtą dolerių. Iš kiekvienos įmokėtos šimto do
lerių sumos $10.00 skaitoma įstojamuoju mokesčiu,o 
$90.00 paskola bendrovei, kur i turi būti grąžinta įsta
tuose nurodytu laiku ir sąlygomis. Individualus narys 
turi visas bendrovės nario teises, įimant teisę rinkti 
valdomuosius organus.

Grupiniai nariai. Kiekviena lietuviška organizaci
ja gali būti LTN valdybos priimta, kaip grupinis 
narys. Ji privalo sumokėti nemažiau kaip $100.00 
įnašo ir turi teisę rinkti tiek direktorių, kiek val
dyba bus nustačiusi. Jokiu atvėju direktoriai, atsto
vaujantieji grupinius narius,negali būti skaičiumi ly
gūs pusei visų bendrovės direktorių skaičiaus ar 
prašokti jį. Grupinio nario dalyviai gali lankytis 
bendrovės buveinėje ir naudotis jos įrengimais už 
mokestį, jeigu toks būtų nustatytas. Jie neturi balso 
teisės.

Ypatingieji nariai. Direktoriųtaryba savo nuožiū
ra gali priimti asmenisįbendrovę,kaipypatingusna
rius ir nustatyti jiems privalomus įnašus ir įstoja
muosius mokesčius. Ypatingieji nariai balsavimotei- 
sės neturi.

Bendrovės narių teisės negali būti perleidžiamos. 
Kiekvienas narys gali atsisakyti nario teisių, įteik
damas raštišką pareiškimą. Dviejųtrečdaliųtarybos 
narių nutarimu direktorių taryba gali suspenduoti 
arba atimti nario teises.
Narių balsavimo teisės

Individualūs nariai turi vieną balsą už kiekvienus 
$10.00 įstojamojo mokesčio, tačiau jokiu būdu nedau
giau kaip 50 balsų.

Grupiniai nariai. Grupinis narys, imant jį kaip 
vienetą, turi vieną balsą už kiekvienus $10.00 įstoja
mojo mokesčio, tačiau neprašokant 50 balsų ribos.

Renkant bendrovės direktorius,
individualūs nariai turi tiek balsų, kaip ir eiliniais 

atvėjais, padauginus juos iš renkamų direktorių skai
čiaus;

grupiniai nariai:
a) turintieji teisę turėti taryboje vieną ar daugiau 

direktorių, renka juos pagal savo organizacijos įsta
tus;

b) tos teisės neturintieji, renka įgaliotinį, kuris 
per direktorių rinkimus turi tiek balsų, kiek pagal 
įstojamąjį mokestį turėtų individualus narys. Ir 
jam taikoma ta pati 50 balsų riba.

(By-laws Lithuanian National Hali, Ine. — 
ištrauka - vertimas)

SOVIETINIO MOKSLININKO
KLASTA Doc. J. Zinkus klastoja Lietuvos istorijeį

Politikoje visada bu
vo neteisybės, bet iki už. 
gimimo SSSR, nebuvo to
kio akiplėšiško melo. 
Jeigu kas meluodavo, tai 
įmantriomis gudrybė
mis išvedžiodavo — so
fistine filosofija įrody
mus grįsdavo. Suklasto
davo kokią sutartį, raš
tą ar laišką, originalus 
sunaikindavo arba giliai 
paslėpdavo. Mokslinin
kai paprastai nesimes- 
davo į suktybes. Visai 
ką kitą matome šiandien 
Sovietijoje.

Ir štai, ne kas kitas, 
bet sovietinis docen
tas J. Zinkus 1968 me
tų "Komunisto'1 Nr. 10 
(532), straipsny "Istori
ja vakar, šiandien, ry
toj", ironizuodamas at
skleidė tokią sovietinę 
tiesą:

— Štai A. Šapokos re
daguotoje istorijoje sa
koma esą vokiečių ri
teriai atvykę į Pabalti
jį "paima į savo rankas 
vietinių ir aplinkinių 
krikščionių apsaugą", o 
lietuvių kultūros augi
mas vykęs visų pirma 
Vakarų Europos įtako
je, "ypač susidūrus su 
vokiečių ordinu".

Čia sąmoningai J. 
Zinkaus duotos trumpos 
ištraukėlės ir pridėti to 
paties sovietinio moks
lininko komentarai, skai
tančius klaidinti.

Šapokos istorijoje taip 
parašyta: "Jau Dobrinės 
ordiną steigdami, vys
kupas ir kunigaikštis 
Konradas susižinojo su 
vokiečių riterių ordinu, 
kurs kryžiaus karų me-

J. MAŽIUKAS
tu buvo įsteigtas Pales
tinoje; ten galutinai įsi
galėjus turkams, jo va
dovybė ir daugumas 
brolių persikėlė į Eu
ropą ir neturėjo ko veik
ti. Kunigaikštis Konra
das jį pakvietė persikel
ti į Prūsus ir paimti į 
savo rankas vietinių ir 
aplinkinių krikščionių 
apsaugą".

Tai ar ne tam tikslui 
kunigaikštis Konradas 
pakvietė vokiečių rite
rių ordiną? Kad tie ri
teriai pradėjo plėšikau
ti, tai ne Šapoka čia kal
tas. Ar ne tiesa, kad lie*- 
tuvių kultūros augimas 
vykęs Vakarų Europos 
įtakoje, o ne Rytų "ypač 
susidūrus su vokiečių or
dinu"? Taip atsitiko to
dėl "kad bendradarbiau
dami su savo priešais 
katalikais, lietuviai bu
vo gana gerai pažinę ka
talikiškąją Vakarų kul
tūrą", kuri buvo aukštes
nė negu Rytų t.y. sla
vų. "Visi lietuviai iki 
pat krikšto išliko pago
nys; po krikšto jie labai 
greit virto katalikais.be 
jokių svyravimų atsi
gręždami į Vakarų krikš
čionybę") A. Špk.ist. 155 
psl.).

Ne tik tada geresnį ir 
gražesnį dalyką žmonės 
prisiimdavo, bet ir da
bar tą patį daro. Mažas 
pavyzdys. Iki II pas. ka
ro raudonoji armija ant
pečių neturėjo, laipsnius 
žymėdavo ant apikaklių, 
kepures dėvėjo su kuo
du, tikrą bolševikinį ne- 
radimą. Ir generolų ne
buvo — jų vietoje buvo 
kombrig. komdiv., kom- 
kor, komandarm.Mat ge
nerolas, tai buržuazinis 
vardas. II pas. karo me
tu, kai pradėjo kariauti 
su vokiečiais, įsivedė 
antpečius, karininkai si
dabro ar aukso spalvos- 
carinius, laipsnius, pa
žymėjo žvigždutėmis. 
Revoliucijos metu bol
ševikai kalė karinin
kams į pečius tiek vinių 
kiek turėjo antpečiuose 
žvaigždučių, o dabar pa
tys užsidėjo. Atsirado ir 
generolai, net maršalai, 
vietoje komisarų --mi
nistrai.

Vokiečių kariuome
nės karininkai ant kepu
rių dėvėjo sidabro spal
vos virvelę. Sovietų rau
donajai armijai tas pa
tiko, tai ir jie panašią 
virvutę ant savų kepu
rių užsidėjo. Yra ir dau
giau pavyzdžių, sovietų 
pasisavintų iš Vakarų. 
Tat kodėl lietuviai ne
galėjo pasiskolinti iš vo
kiečių ordino kas labiau 
imponavo, kas buvo pa
togiau ar kultūringiau?’ 

Sovietinis docentas J. 
Zinkus parašęs: "Dar 
mielesnis reakcinei 
buržuazijai atrodė kaizee 
rinių grobikų statytinis 
Urachas, kuris 1918 m. 
priėmė lietuvių pateik
tas karaliavimo sąlygas 
(...) mokėsi lietuviškai 
(...) turėjo atvykti į Lie
tuvą ir sudaryti kara
liškąjį dvarą".

Ir čia tas pat, kaip ir 
anksčiau: duota ištrauka 
tik tų žodžių, kuriais įro- Sibirą — 1,427, į arti-
dinėja tariamą "reakci
nės buržuazijos" meilę 
vokiečiams. O Šapoka 
taip parašęs:

"Norėdama Lietuvos 
valstybę išgelbėti iš tos 
būklės, Taryba nuspren
dė pavesti ją vienam iš 
valdančiųjų Vokietijos 
princų, būtent Viurten- 
bergo karaliaus arti
mam giminaičiui katali
kui, kunigaikščiui von 
Urachui, kurs, būdamas 
už Prūsijos karalių daug 
silpnesnis, buvo ne toks 
pavojingas Lietuvos sa
varankiškumui. Jis ap
siėmė saugoti tam tik
rus konstitucinius prin
cipus, t.y. priėmė lietu
vių pateiktas karaliavi
mo sąlygas. Kaip antra
sis Lietuvos karalius, 
jis turėjo vadintis Min
daugu II. 1918 m. vasarą 
Urachas jau mokėsi lie
tuviškai. Greit jis turė
jo atvykti į Lietuvą ir 
sudaryki lietuviškąjį ka
raliaus dvarą" (545psl.) 

Tai kokia kaizeri
niams grobikams buvo 
meilė, atrodo visai aiš
ku. Tuo metu lietuviams 
buvo dvi blogybės: atsi< 
duoti rusiškajam tiro
nui RKP (b) arba priim
ti vokiečių draugystę, ku
rie buvo kultūringesni ir 
geresni negu bolševikai. 
Sis su vokiečiais žais
mas išėjo Lietuvai į 
naudą.

Zinkus porina: — A. 
Šapokos vadovėlio auto- 
riai tikino esą 1863 m. 
sukilimas sutrukdęs Ru-- 
sijos carams panaikinti 
baudžiavą. M. Muravjo
vui jie nubraukė epite
tą "korikas" ir vaizdavo 
jį vos ne kaip didžiausią 
lietuvių geradarį, 1861 
metų reformą pakreipu
sį "valstiečiams naudin
ga prasme".

Kodėl neduotas pilnas 
sakinys? Mat, "moks
lininkui" Zinkui nenau
dingas. Užtat mes jam 
duodame. Šapokos para
šyta: — Baudžiavos pa
naikinimo vykdymas bu
vo pačių dvarininkų ran
kose... Valstiečiai tuo 
tarpu pradėjo būkštauti, 
kad iš skelbiamos lais
vės nieko neišeis; bijo
dami, kad iš sutarčių 
su ponais gali susilaukti 
naujų prievolių, ėmė net 
bruzdėti ir atsisakinėjo 
daryti sutartis. Į tokį 
valstiečių elgesį ponai 
žiūrėjo, kaip į nepalan
kumą ir galimo maišto 
pradžią. Todėl jie ėmė 
kviesti į savo dvarus ru
sų kareivių. Daugelis 
valstiečių buvo skau
džiai išplakti rykštėmis, 
susodinti į kalėjimus ar
ba kitur išgabenti... Vals 
tiečius apėmė siaubas: 
daugelis jų išbėgiojo, o 
kai kur jie pradėjo pra
šyti, kad grąžintų bau
džiavą... Tik sukilimo 
malšintojas Muravjovas 
1861 m. reformą pakrei
pė valstiečiams naudin
gesne linkme ir šie nu
rimo".

Nenubraukė Muravjo
vui "korikas" epiteto, 
bet pridėjo: "Ano meto 
žmonių Muravjovas buvo 
pramintas koriku, nes 
per vieną pusmetį bernai- 
šindamas sukilimą, savo 
paties apskaičiavimu, 
jis nužudė 129 žmones, 
į katorgą išsiuntė 972, į 

mesnes Rusijos sritis — 
1,529, atidavė į kariuo
menę — 345, areštavo 
864, ištrėmė į Rusiją,

tįima rago
KNYGA, KURIĄ 
TURĖTŲ KIEKVIENAS 
PERSKAITYTI

Perskaičiau Stefani
jos Rūkienės knygą "Ver
gijos Kryžkeliuose". šia 
knygą noriu patarti vi
siems įsigyti ir perskai
tyti, ypač jaunajai kartai 
kuri mažai ką žino apie 
Nepriklausomos Lietu
vos gyvenimą ir bolše
vikų antplūdį.

Knyga "Vergijos Kryž. 
keliuose", tai drama pa
rašyta krauju ir ašaro
mis.

Parašyta romano sti
liumi todėl įdomiai skai
toma. Skaitai vieną pus
lapį ir jau nori žinoti 
kas bus sekančiame. Bū
tų gerai jei mes visi 
susidėję išleistume ją 
anglų kalboje, nes ame
rikiečiai nė mažiausio 
supratimo neturi apie 
bolševikų sukurtąjį rojų 
ir apie visų tremtinių kan 
čias ir mirtį. Talkos bū 
du tas būtų nesunku įvyk 
dyti.

Pr. Narvydas

REIKIA IŠLEISTI

Pilnai sutinku su p. A. 
Musteikio ir p. švaisto 
nuomone, kad C. Gedgau
do knygą reikia nedel
siant spausdinti. Jeigu 
mes lauksim istorikų gin
čų pabaigos, tai knygą 
teks spausdinti sekan
čiai generacijai. Tesi
ginčija knygą išleidus. 
Man rodos, kad p. Mus
teikis pasiūlė puikų bū
dą tą atlikti, būtent, pre
numeratos keliu. Aš iš 
savo pusės jau turiu tris 
prenumeratorius po $10. 
— save, dr. J. Bartkų 
ir D. Bartkuvienę.

I. Budreckienė

kur buvo duota žemės, 
— 4,096. Tuo būdu iš vi
so turėjo nukentėti, 9,361 
žmogus..."

Kaip matome, Murav
jovas apskaičiavo kiek 
jis nuskriaudė žmonių, o 
kiek Lietuvos žmonių nu
skriaudė 1940-1941 metų 
bėgyje SSSR, raudon. doc, 
Zinkus nesugebėjo ap
skaičiuoti ir davinius 
pateikti skaitytojams. 
Todėl ir čia turime jam 
pagelbėti.

Vien prie Telšių Rai
nių miškelyje iš karto 
žiauriausiai kankindami 
nužudė 73 žmones; Pra- 
veniškėse sušaudė apie 
400; Panevėžyje nukan
kino ir sušaudė 2 gydy
tojus, medic. seserį ir
19 darbininkų; Zarasuo
se nukankino ir nužudė 
12, o kiek kalėjimuose, 
pakeliui į Červenę ir ten 
masinėse žudynėse — 
dar sunku apskaičiuoti. 
Ištrėmimų taip pat ne
įmanoma ■ apskaičiuoti, 
nes jie dar vis vykdomi. 
Tik vienu užsimojimu 
1941 metais pražūčiai iš
vežė 21,214 žmonių. Apy
tikriai per 1941 metus iš 
vežta apie 35-40 tūks
tančių. Ir dar raudona
sis docentas J. Zinkus 
verkšlena:

"Užtat negailėta
šmeižtų rusų tautai, pa
kėlusiai pagrindinius ko
vos prieš carizmą sun
kumus. Nekalbėta apie 
revoliucinį darbininkų j u- 
dėjimą, bolševikų par-

(Nukelta į 4 psl.)

katalikais.be
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Sovietinio mokslininko klasta... PADEKIME JUOS
(Atkelta iš 3 psl.) 

ti ją, Spalio socialistinės 
revoliucijos reikšmę 
Lietuvai, apie 1918-1919 
m. susikūrusią Tarybų 
Lietuvos socialistinę 
respubliką..."

Ko gi vertas šis tvir
tinimas? Rusų tautos lie
tuviai nešmeižė ir ne- 
šmeižia, tik apie ją fak
tais kalbėjo ir kalba. Jei
gu šmeižta, tai kuo tas 
šmeižtas pasireiškė, ko- 
dėl nepasakė? Ar tiesos 
atpasakojimas yra
šmeižtas? Jeigu rusų 
tauta kovojo su cariz
mu, tai kuo čia dėta lie
tuvių tauta, kodėl ji turi 
apie ją kalbėti? Jos bu
vo carai, tai ir jos rei
kalai, jos istorija. Lietu
vių tautos reikalas kal
bėti apie jai rusų daro
mą ir darytą skriaudą. 
Rusų tauta su savo 
carais ir komcarais lie 
tuvius smaugė ir smau
gia. Apie darbininkų re
voliucinį judėjimą lietu
vių spaudoje kalbėta ne 
sykį, o apie bolševikų 
partiją ir jos spalio re
voliuciją, pirmiausia at
nešusią rusų tautai bai
siausią nelaimę, net 
perdaug prikalbėta ir 
dar kalbama. Apie 1918— 
1919 metų "susikūrusią 
Tarybų Lietuvos so
cialistinę respubliką", 
tą fiktyvų sovietų pada
rą, ką gali kalbėti, jeigu 
jos nebuvo. Kaip šian
dieną yra LTSR, taip ta
da buvo TLSR poperga- 
lyje. Juk tai SSSR impe
rijos okupuotas kraštas, 
faktinoji gubernija arba 
sritis, tik neišmanė
liams apgauti respublika 
pavadinta. Argi čia rei
kia kalbėti skyrium, 
kaip apie valstybę? Jei 
atsiranda reikalas kalbė
ti, tai kalbame kaip apie 
Okupuotą Lietuvą ir 
smaugiamą lietuvių tau
tą, kaip iš tikrųjų yra.

Mes labai gerai žino
me kokį užmojį 1918-1919 
metais Sovietų Rusijos 
imperija turėjo, tik jai 
nepasisekė uždėti Lie
tuvai kruvinos vergi
jos pančius, užtat jos 

Kultūros Židinio pradinio plano modelis, darytas archit. 
Adolfo Tyliaus. Planuojama salė, lituanistinės mokyklos patal
pos, organizacijoms kambariai, biblioteka, meno galerija, spaus
tuvės. redakcijų bei administracijų patalpos, Aušros Vartų kop
lyčia, vienuolynas. Šis planų modelis bus toliau vystomas ir to
bulinamas, tiek viduj, tiek išorėj. Nuotr. R. Kisieliaus

Mielas Lietuvi, JAU LAIKAS — paremk Pranciškonų 
pastangas pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ
NEW YORKE

Pranciškonų Kultūros Židinys tarnaus visiems lietuviams dėlto 
visų prašome kiek galint didesne auka prisidėti prie jo STATYBOS 
FONDO.

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)
910 Willoughby Avė. Brooklyn, N.Y. 11221

Siunčiu auką .................... statybų fondui ir prašau įrašyti
mane (mūsų šeimą / mūsų mirusiuosius) į:
□ Garbės fundatorius ($1000) Į^J Fundatorius ($100)

Į Į Amžinuosius narius ($500) Q Rėmėjus (mažesnė auka) 

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui .......................

ADRESAS .........................................................................................
.............................................................................. Zip Code.............

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax Deductible)

raudonieji valdovai pui
kiai išnaudojo 1940 me
tais pasitaikiusią pro
gą-

Patys sovietai ir jų 
samdiniai kalba apie 1918 
-1919 metais tariamai bu
vusią Tarybų Lietuvos 
socialistinę respubliką. 
Jeigu taip, tai tegul pa
sako: kas tais metais ka
riavo su Lietuvos liaudi
mi, TLSR valdžia su sa
vo kariuomene ar SSSR 
raudonoji armija? Ką 
Lietuvos kariuomenė iš 
Lietuvos išvijo, TLSR ar 
SSSR raudonąją armiją? 
Kas prašė taikos su Lie-- 
tu va, TLSR ar SSSR vy
riausybė ir su kuo Mask
voje buvo pasirašyta 
1920 metais taikos sutar
tis? Kodėl raud.docen
tas J. Zinkus to nenori 
matyti?

Keistas tas Zinkus: 
valgo Lietuvos ūkininkų 
pagamintą duoną, tačiau 
galvoja rusiškai ir dar 
maldauja pritarti jo me
lui. Tikrai keista.

PLB SEIMAS ATSIĖJO 
PER 31,000 DOL.

Baigiamajame savo posė
dyje PLB seimui rengti 
komitetas priėmė pajamų- 
išlaidų apyskaitą, kurią pa
rengė iždininkas Ignas Ga- 
siliūnas, tvarkingai vedęs 
knygas, atsiskaitymus ir iš- 
rašinėjęs čekius.

Kaip informuoja š. m. 
vasario 21 d. laidoje Darbi
ninkas, komitetas turėjo 
pajamų 33,635 dol., išlaidų 
31,656 dol. Įsigyta invento
riaus už 1,780 dol. Galuti
nis pelnas 1,978 dol. pagal 
ankstyvesnį susitarimą pa
sidalytas pusiau tarp PLB 
valdybos ir seimą rengusios 
JAV LB New Yorko apy
gardos. Baigiamajame po
sėdyje abi valdybos galuti
nai atsiskaitė.

Posėdyje dalyvavęs PLB 
valdybos vykd. vicepirmi
ninkas St. Barzdukas padė
kojo seimo rengimo komite
tui už atliktą darbą ir jo 
vykd. vicepirmininkui Alek. 
Vakseliui įteikė padėkos la
pą.

Iš paskelbtos apyskaitos 
matyti, kad piniginį pelną 
davė banketas 1,255 dol., li-
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ĮAMŽINTI
Kai miršta mūsų vi

suomenininkas, rašyto
jas, politikas, dailinin
kas,mokytojas, meninin
kas ar kitos stambios mū
sų gyvenimo šakos vai
rininkas, tada renkamės 
prie jų karsto, keliame 
to žmogaus nuopelnus ir 
įvertiname žalą, kuri 
susidaro netenkant tokių 
žmonių.

O ką darėme tada, kai 
tie žmonės buvo mūsų 
tarpe, kai jie visa širdi
mi dirbo lietuvių tauti
nei kultūrai ugdyti bei 
išlaikyti?

Prisipžinkime, kad, 
dažniausia jų įamžini
mui nepajudinome nė

teratūros ir kamerinės mu
zikos vakaras 642 dol. ir 
seimo vadovo leidinys 782 
dol. Visi kiti parengimai pa
reikalavo daugiau išlaidų, 
negu davė pajamų.

Pajamų-išlaidų nepritek
lius padengė 6,800 dol. ne
grąžinama parama, gauta iš 
Jungtinio Finansų Komite
to.

TARĖSI TAUTINIŲ 
KOSTIUMŲ REIKALU

Vasario vidury Vil
niuje buvo sušaukta pir
moji tokio pobūdžio lie
tuvių konferencija, bū
tent — lietuviško tauti
nio kostiumo žinovų kon^ 
ferencija, kurios tikslas 
buvo — pasitarti, kokia 
linkme nukreipti tolesnį 
tradicinio lietuvių tauti
nio kostiumo vystymąsi. 
Artimesnė problema — 
kokius kostiumus rengti 
1970 metų dainų šventei.

įsidėmėtina, —nes da~ 
L.bartinėms konferenci

joms Lietuvoj gana nebū
dinga, — kad šioj kon
ferencijoj nebuvo jokių 
patarėjų nei iš Maskvos, 
nei iš Leningrado. Daly
vavo tik lietuviai etnogra
fai ir toj srity dirbę dai
lininkai, teatralai.

Problema kyla dėl to, 
kad tautinis kostiumas 
vistiek dabar jau tenau
dojamas daugiausia tik 
kaip sceninė apranga. 
Ar scenai reikia griež
tai saugoti kostiumų et
nografinį autentiškumą, 
ar, pripažinus, kad "sce
na — ne muziejus" leisti 
dailininkams kurti pro
gramoms pritaikytus, 
naujoviškai stilizuotus, 
nors su tradiciniu ryšio 
ir nepametusius kostiu
mus ("Lietuvos" ansamb
lyje taip ir daroma). Kon
ferencija nepriėmė nu
tarimų, bet vyravo nuo
monės, kad profesi
niams ansambliams ne
išvengiama ieškoti stili
zuotų, perkurtų kostiu
mų, o mažesniesiems an
sambliams (provincijos 
chorams) patariama pa- 
silikti prie tradicinių pa
vyzdžių (minėti dailinin
ko A. Tamošaičio 1939 
metais suprojektuotieji 
pavyzdžiai). Patariama, 
kad būtų išsaugoti kiek
vieno krašto kostiumų sa
vitumai, nes taip geriau 
išsilaikys ir jų įvairu
mas.

"-Lietuvos" ansamblio 
vadovas V. Bartusevi
čius kėlė mintį, ar ne
vertėtų Dailės institute 
įsteigti lietuviško tauti
nio kostiumo, kaip atski
ros dailės šakos, studijų 
skyrių? (ELTA)

• • •

piršto. Ir kas skaudžiau, 
kad su paskutiniuoju at
sisveikinimu užmarštin 
skuba su laiko skubėji
mu ir tie mūsų iškilie
ji žmonės.

Ar tai nėra didelė 
skriauda mūsų istorijai, 
mūsų augančiai kartai ir 
lietuvių tautai? Mes tuo 
prarandame gyvuosius 
pavyzdžius iš kurių mū
sų jaunimas galėtų daug 
ko kilnaus, gražaus, pa
mokančio, uždegančio iš
mokti.

Įamžinimas mūsų iš
kiliųjų žmonių ir yra ta 
būtinybė, apie kurią tu- sirgęs, 
rime gerai ir gerai, dar 
šiandien pradėti mąsty
ti. Tai konkretus, būti
nas, neatidėliotinas dar
bas mūsų kultūrinėje 
veikloje.

Įamžinti filmuose nu» 
sipelnę žmonės dažnai 
gyvu žodžiu galėtų pra
bilti į mūsų augantį jau' 
nimą. Jaunimas galėtų 
stebėti gyvuosius žmo
nes, jų gyvenimo bruo
žus, jų pasiaukojimą ir 
darbus. Gyvas pavyz
dys, kalbą žmonės ir po 
dešimtmečių gyveną 
mūsų tarpe daug dau
giau reikštų mūsų jau
nimui, nei ištisi pasa
kojimai ar knygose skai
tyti skaitiniai.

Lietuvių Foto Archy
vas, kukli institucija, ne
turinti jokio kapitalo 
ėmėsi didelio ir reikš
mingo darbo. Jis ryžta
si įamžinti mūsų amži
ninkus. Tam darbui vyk
dyti, pradinėms lėšoms 
sukelti buvo sudarytas 
specialus darbo ir glo
bos komitetas. Šių žmo
nių vienintėlis tikslas 
— sukelti tiek lėšų, kad 
būtų galima įsigyti fil
mavimo ir garso specia
lius aparatus. Visa tai 
atseis apie 10.000 dol. Pa
lyginant suma nėra di
delė, turint galvoje to
kios apimties ir reikš
mės darbus.

Pradžiai komitetas, 
kuriam vadovauja Ame
rikos lietuvis John 
Evans, vasario mėn. 23 
dieną Šarkos restorane 
suruošė nuotaikingą va
karienę, į kurią atsilan
kė per 80 asmenų.

Vakarienę pradėjo 
vysk. V. Brizgys sukal
bėdamas specialią, tai 
progai tinkamą maldą. 
Komiteto pirmininkas J. 
Evans pasveikino susi
rinkusius ir programai 
vadovauti pakvietė nuo
taikingo žodžio pranešė
ją Kancevičių. Išsamų 
apie Lietuvių Foto Ar
chyvo užmojus žodį pa
sakė menininkas - foto
grafas ir dabar atliekąs 
filmavimo darbus kun. 
Algimantas Kezys, S J. 
Apie šių dienų moder-» 
niuosius ryšius ir vaiz
dingumo priemones kal
bėjo dail. A. Kurauskas. 
Svečius supažindino ko
miteto vicepirmininkės 
Stasė Semėnienė ir Bi
rutė Briedienė.

Šių darbų reikšmę 
įvertindami Frank Zo- 
gas, Midland Taup.Skol. 
Bendr. vardu paskyrė ir 
įteikė auką $300.00. St. 
Balzekas, Jr. $100.00. 
Šviesiu pavyzdžiu prista
tyta J. Bičiūnienė, turin
ti Bridgeporte valgyklą, 
našlė, 8 vaikų motina, 
paaukojusi šiam kilniam 
tikslui $100.00. Pensi-
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Kai sprendžiamos aktualios mūsų kultūrinio gyvenimo proble
mos... Iš kairės: nuotaikingojo žodžio pranešėjas Kancevičius, Lie
tuvių Foto Archyvo lėšų telkimo komiteto pirmininkas John Evans 
ir Lietuvių Foto Archyvo vedėjas kun. Algimantas KezysSJ, spren
džia kaip sėkmingiau pravesti lėšų telkimo vajų.

ninkas, mažos sveikatos 
paskutiniuoju laiku daug

Mykolas Kirie- 
jus, didžiai vertindamas 
mūsų nusipelniusių žmo
nių įamžinimą iš savo 
kuklių išteklių paskyrė 
$25.00.

Šios vakarienės proga 
aukas įteikė: daktarai 
Jadvyga ir Viktoras Du- 
binskai $100 ir J.F.Gri- 
bauskas, Šv. Antano 
bendr. sekretorius savo 
asmenišką auką $100. Po 
50 dol. ta proga paauko
jo Dr. Leonas Kriauče- 
liūnas, Dr. A. Razma, 
Dr. P. Jaras, Dr. Juoze* 
vičius, rašytojas Anato
lijus Kairys, prekybi- 
nininkas Normanas Bur- 
šteinas, Bruno Shotas ir 
daugelis kitų smulkesnių 
aukų. Visa eilė bankinin
kų ir įmonių savininkų 
bei šiaip šiam reikalui 
pritariančių savo stam
besnes aukas pažadėjo 
įteikti artimiausioje atei-

J. Mažeikaitė su susisiekimo ministeriuirGintaras Karosas
Volpe ir Ponia viename baliuje Nashingtone.

GINTARAS KAROSAS 
WASHINGTONE

Respublikonų partija, ku
riai priklauso ir Gintaras 
Karosas kandidatavęs į 
Massachusetts seimelį, šie
met parinko du atstovus į 
Washingtone rengtus poli
tinius kursus. Vienas kan
didatas buvęs iš Worceste- 
rio, antras iš Bostono — tai 
Gintaras Karosas. Partija 
apmokėjo kelionės ir vieš
bučio išlaidas tam, kad pa
ruoštų būsimus partijos va
dus savo programai.

Kadangi kursai vyko pre
zidento Nixono inauguraci
jos metu, tai kandidatams 
teko dalyvauti įvairiuose 
parengimuose ir pobūviuo
se.

Gintarais Karosas yra sa
vo partijos žmonių labai 
mėgiamas, kaip jauniausias 
iš kitų veikėjų. Jis mielai 
išklausomas ir su juo skai
tomasi.

Jis visur stengiasi pa
brėžti savo lietuvišką kilmę 
ir susisiekimo ministeriui 
Volpei, kurį gerai pažįsta, 
yra pasakęs: "Greitai lietu
viai su italais valdys Ame
riką”. Ir Volpe tuo džiau
gėsi, nes jis pats yra ita
las ir didelis katalikas.

Gintaras Karosas aplan
kė daug vietovių Washing- 

tyje.
Komitetas lieka nuo

širdžiai dėkingas resto
rano savininkui p. Šar
kai už paaukotą tokią 
puikią 80-čiai asmenų 
vakarienę ir "Paramos" 
savininkams Jurgiui Ja- 
nušaičiui ir Jurgiui Ma
žeikai už paaukotus gė
rimus vaišėms. Tie žmo
nės įgalino sėkmingą 
pradžią komiteto darbui.

Vaišės baigtos kun. 
dr. Urbono sukalbėta pa
dėkos malda.

Dar valandėlę svečiai 
šnekučiavosi, svarstė vi
sas galimybes, kaip šį 
svarbų kultūrinį darbą 
galėtume išjudinti ir kad 
jį remtų visa plačioji lie
tuvių visuomenė.

Komitetas dirbs ir su 
didele viltimi žiūri įatei- 
tį ir tikisi visokeriopos 
paramos iš lietuvių vi
suomenės.

J. Janusaitis

tone: lietuvių atstovybę ir 
ponus Rajeckus ir kalbėjo į 
Lietuvą per "Amerikos 
Balsą”. Aukščiau minėti 
kursai atidarė platesnius 
horizontus jaunajam Ginta
rui ir paskatino jį dar la
biau dirbti amerikiečių po
litikoj, veržiantis iki šiol 
lietuviams svetimon sritin.

(ej)

HELP WANTED MALĖ

Mušt 
parts 
benefits.

WANTED AT ONCE
DIE MAKERS

be abJe to build dies from 
prints, top vvages paid, and

Apply in Person
CASS MACHINE CO.

Anloinette, Detroit, Mich.
(11-20)

691

DIE MAKERS 
LATHE HANDS 

.MACHINE REPAIRMEN 
Prrmanenl position, 2nd shift, jour- 
Deynian’s card necessary.

BORG & BECK DIV.
1 2501 Chrysler Freeway 

Detroit, Mich.
Equal Opportunity Employer 

(12-21)
An

WANTED
MACHINE REPAIRMEN 

Experience Preferred.
Steady work. Good wages, pension 
and hospitalization.

WORLD W1DE EQU1PMENT CO. 
3900 Schaefer. Dearborn, Mich.

313 — 846-4450
(18-20)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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NAUJOJE MEKSIKOJE KURIASI
NAUJA LIETUVIŲ KOLONIJA

Rodos, dar taip nese
niai atsiradome šiame 
krašte, o jau prabėgo 
apie 20 metų. Taip, 20 
metų kai čia įsikūrėme 
didmiesčiuose ir pradė
jome naują gyvenimą. 
Daugumai mūsų greitai 
ateis ir pensijos am
žius. Vieni jau išėjo, o 
kiti su kiekvienais me
tais pajudės pensijon.

Bet ne čia klausimo es
mė. Didmiesčiai su jų 
pramone, tvankiu ir dul
kėtu oru, blogu vandeniu, 
susikimšimu ir amžinu 
visada ir visur skubėji
mu yra mums iki kaulo 
įgrisę. Ne vienas pensi
jos dienas pradėjęs sa
ko, kad taip norėtųsi kur 
nors sveikoje gamtoje, 
gerame ore, ramioje ap
linkumoje likusią am
žiaus dalį praleisti. Mū 
sų žmonės daug ko nori, 
daug svajoja, bet nieko 
nedaro patys dėl savęs. 
Jie tokie nerangūs, sės
lūs lyg niekur kitur ge
riau nebūtų. Dėl to ne 
vieną čia jau be laiko vė
žys suėdė ar kitos ligos 
pribaigė. Senosios kar
tos ateiviai yra kur kas 
plačiau po visą Ameri
ką išsisklaidę, įsikūrę 
šilto klimato valstijose 
ir laimingai gyvena.

Daugumos svajonė yra 
persikelti į Floridą ar 
Kaliforniją, lyg niekur 
kitur geriau nebūtų. Pen
sininko amžiui šios vie
tos yra ne labai tinka
mos klimato atžvilgiu. 
Vasarą tvankumas ir ne’ 
pakeliama drėgmė daug 
kam neleidžia čia pasto
viai įsikurti. Žiemą čia
galima pakenčiamai lai
ką praleisti, bet neilgai. 
Vasarą ten gyvenantieji 
ne visi gali vartoti nor
malaus riebumo mais
tą. Dėl to suserga įvai
riomis ligomis. O kaip 
drėgnas klimatas veikia 
į žmogų neigiamai, net 
sunku ir pačiam gydyto
jui įspėti.

Kalifornija seniai ži
noma kaip "year-round" 
šilto, žiemos metu — 
sauso, klimato kraštas. 
Skamba gerai, bet iš- 
tikrųjų ne viskas taip 
yra.

Pagal jūros pakraštį 
esančiuose miestuose — 
Los Angeles, Santa Mo
nica, Santa Barbara ir 
kitur gyvena nemažas 
skaičius lietuvių. Bet čia 
kiek geriau jaučiasi jau
nesnio amžiaus žmonės, 
tik ne pensininkai. Be 
gamtinių sąlygų, kurios 
čia nėra iš geriausių 
visus skiria dideli nuo
toliai. Jiems nugalėti rei
kia turėti priemones — 
automobilius. Arčiau jū-

Rezidencinių namų rajonas. Gatvėse gausu medžių, kurie sudaro 
namams ir žmonėms puikius pavėsius.

ST. GEČAS

ros, ypač žiemos metu, 
dažnos miglos, vadina
mas "smog' 
žia, drėgna... Už mies
tų, aukščiau į kalnus, 
klimatas geresnis. Bet 
vietos kalnuotos, keliai 
siauri ir vingiuoti, toli 
nuo visokių centrų... 
Čia be automobilio neį
manoma apsieiti. Kas
dieniniais reikalais rei
kia važiuoti po keliasde
šimt mylių į miestus, į 
krautuves. O, beto, kas 
nežino paskutinių gam
tos įvykių Kalifornijo
je? Savaitėmis besitę
siančių lietaus audrų, ap. 
semtų ir purvu užneštų 
kelių, visu jūros pakraš 
čiu išsiliejusio aliejaus 
smarvės...

Dėl šių ir čia nesu
minėtų priežasčių ne
mažai lietuvių išsikėlė 
į New Mexico ir Arizo

akis griau- Ii,

Viena i§ Roswell miesto gatvių. Miestas pilnas dekoratyvinių 
medžių. Čia matoma viena iš naujųjų gatvių, vadinama Main Street.

ną. Šios valstijos yra pa
čios geriausios ir gra
žiausios, bet mums ma
žai pažįstamos. Arizona 
žinoma kaip sauso ir šil
to klimato kraštas. Jos 
sostinė - Phoenix su 
virš pusės milijono gy
ventojų. Vasaros karš
tos, apie 100 F ir dau
giau, nes miestas yra lyg 
slėnyje, tarp kalnų. Čia 
yra susikūrusi apie virš 
200 lietuviu kolonija. Vei
kia LB apylinkė ir Lietu
vių klubas su nuosavais 
namais dykumoje.

Šiaurinėje Arizonoje 
prie New Mexico yra se
niausias Arizonos mies
tas — Tucson su virš ■ 
300.000 gyventojų. Jų tar
pe yra apie 30 lietuvių. 
Miestas yra plokščioje 
lygumoje, atsirėmęs įl4 
tūkstančių pėdų aukščio 
kalną. Šis kalnas mies
tui sudaro gražios pano
ramos vaizdą. Apvalių 
metų klimatas 90 F - 41
F. Dėl to Tucson yra žie
mos kurortas. Ryte, 

saulei patekėjus, paky
la lengvas vėjelis ir 
pučia rytų kryptimi. 
Prieš saulėlydį — nu
tyla. Naktis rami, ty- 

oras atvėsta ligi 70
F ir žemiau. Oras sau
sas, lengvas, gaivinan
tis. Ir tai dėl to, kad 
miestas yra 1700 pėdų 
aukščiau jūros lygio.

Už vakarinio kalno yra 
senasis Tucson. O jis 
yra toks iš apvalių rąs
tų pastatytas, kaip prieš 
kelis šimtus metų buvo. 
Jis matomas TV cowboy 
filmuose, nes tos filmos 
ten darytos. Senasis 
Tucsonas priklauso fil
mų bendrovėms ir jis lai
komas tyčia toks kaip 
seniau buvo, su visacow- 
boy tvarka.

Praleidęs gražiajame 
Tucsone tris savaites lei
dausi toliau į kelionę. 
Greituoju lėktuvu iš Tuc- 
sono pakilome kelionei į 
Roswell, New Mexico.

Mano nuomone šis 
miestas —Roswell,New 
Mexico yra mažai kam 
girdėtas.

Ir aš apie jį pirmą 
kartą sužinojau būda
mas Tucsone.

Tad kaip ten bebūtų, 
nutariau jį pamatyti. Mū«-. 
sų lėktuvas skrido grei
tai. Tik labai keistai at
rodė. Toli, horizonte, 
lėktuvo aukštyje matėsi 
kalnas. Atrodė, kad lėk
tuvas greitai atsitrenks 
į jį. Tad vis kas kelios 
minutės kėlėmės vis 
aukštyn ir aukštyn. Pa
galiau išnyko kalnas. Pa
sirodė lyguma, tik
riau — dykuma. Toli 
horizonte pasirodė ža
lia oazė. Mums į ją ar
tėjant ji didėjo irvisryš’ 
kėjo. Lėktuvo palydovė 
pranešė, kad artėjame į 
Roswell. Toje oazėje jau 
matosi miestas, namai, 
šalimais miesto upė te
ka ir du didesni ežerai 
miestą suspaudę laiko. 
Matant tokį gražų vaiz
dą pakilo visų nuotaika.
Lėktuvo palydovė dar pa
aiškino, kad Roswell yra 
3660 pėdų aukštyje virš 
jūros lygio. Tik dabar 
supratome kodėl mums 
atrodė, kad lėktuvas ga
li į kalną atsitrenkti. Ap
linkui miestą matėsi pla
tūs žali laukai. Kaip keis
ta, tokioje dykumoje žali 
laukai! Rodos, čia viskas 
turėtų sudegti saulės 
karštyje. Deja, aplinkui, 
kiek akimis užmatai, gra
žiai žali laukai. Taimed'- 
vilnės, alfalfos ir kvie
čių laukai. Čia net keli 
ežerai. Čia pilna artesi-
nių šulinių, kurių van
dens pakanka net lau-

Artesiniai Suliniai, kurie Roswell aprūpina sveiku mineraliniu vandeniu. Tokių yra kelios dešimtys.

kams drėkinti.
Iš lėktuvo išlipę tikė

jomės patekti į karštą 
temperatūrą kaip Phoe- 
nixe. Bet čia liepos pra
džioje buvo tik 83 F. Vi
dutinė vasaros tempera
tūra yra 86 F. Naktys 
vėsios tarp 70-65 F. 
Kambarių šaldymas ne
reikalingas.

Čia dar taip neseniai 
buvo tik vos keletas tūks 
tančių gyventojų. Bet čia 
buvo rasta patogi vieta 
aviacijos bazei. Tad ji ir 
buvo perkelta į Roswell. 
Nuo tada prasidėjo Ros- 
well žydėjimas. Čia buvo 
skaitlingas aviacijos da
linys. Miestas buvo pa
gal paskutinius urbanis
tikos patyrimus naujai iš
planuotas ir prasidėjo 
nauja, moderni statyba. 
Dabar Roswell paaugo 
iki 40,000 gyventojų. Ir, 
tur būt, pats moderniau
sias miestas visoje Nau
joje Meksikoje. Armijos 
pinigais buvo pastatyta 
eilė gražių pastatų. O 
rožių, rožių... pilna ap
link kiekvieną reziden
ciją. Spėju, kad dėl to 
ir miestas gavo Roswell 
vardą.

Deja, dar taip nese
niai viskas ūmai pasi
keitė. Visą gyvybę mies
tui teikusi aviacijos ba
zė jau ... iškelta. Liko 
armijos pastatai tušti ir 
net kelios dešimtys tūks
tančių gražių rezidenci
jų. Rezidencija kainavu
si apie 50 ar 60 tūkstan
čių dabar parduodama už 
30 tūkstančių. O 5-6 kam
barių namas kainuoja
7-8 tūkstančiai. Toks pat 
namas su plaukiojimo baJ 
seinu, palmių sodu apie 
10 tūkstančių. Dabar jie 
siūlomi pirkėjams pa
lankiausiomis sąlygo
mis. Vos keletą tūks
tančių įmokėjusiam už 
rezidenciją likusiai su
mai duodama armijos ar
ba llouse Administration 
paskola iš 4 su puse do
lerių metinių palūkanų. 
Dabar geriausia proga 
juos įsigyti. Taip nema

Citrus medžių plantacijos miestui teikia pigius ir šviežius vaisius.

žai lietuvių iš Detroito, 
Philadelphijos, New Yor
ko, Chicagos, kurie čia 
dar negyvena, jau pirko 
rezidencijas. Čia galėtų 
įsikurti pati gražiausia 
lietuvių kolonija ir ge
riausiomis sąlygomis. 
Bet mūsų žmonės yra 
sunkiai išjudinami ir vi
sur ir visada yra, beveik 
paskutiniai. Dėl to šia 
proga gausiai naudojasi 
vokiečiai. Čia jau jų virš 
tūkstančio įsikūrė.

— Gerai ten kur mūsų 
nėra, — sako liaudies 
priežodis. Taip mes ga
na dažnai teisiname sa
vo nerangumą. Bet į šią 
vietovę vertėtų atkreipti 
ypatingą dėmesį. Čia ne
paprastai geros gamti
nės sąlygos: klimatas 
puikiausias, nėra karš
čių, nei šalnų. Augmeni
ja aplink miestą — pu
šys ir eglės, mieste — 
palmės ir citrus me
džiai. Du gilūs ežerai 
vandens sportui ir žve
jybai, o dar pro miestą iš 
kalnų tekanti upė.

Chicagiškiai kartą dis
kutavo kur reiktų įkurti 
pensininkams koloniją? 
Tai gana geras klausi
mas. Bet jis liko neiš
spręstas, nes nebuvo ras
ta toji auksinė vietelė, ku
rios tada buvo ieškoma. 
Kolonijos sumanytojams 
vertėtų pasižiūrėti į 
Roswell. Čia yra geriau
sios sąlygos!

Čia jau dabar kuriasi 
lietuviška kolonija. Pra
džią davė lietuvės kazi- 
mierietės seselės. Jos 
čia jau įsikūrusios. Įs
teigė mokyklą, kurioje 
jos mokytojauja. O taip 
pat čia jau gyvena kelio
lika lietuvių šeimų. Tai 
pionieriai, kurie supran
ta ir skuba įsikurti kur 
geresnės sąlygos. Darbo 
klausimas, kam jis dar 
reikalingas, taip pat jau 
išspręstas. Du didžiuliai 
angarai iš armijos išnuo
moti naujam fabrikui ati
daryti. Jį atidaro Ling- 
Temco-Vought Co., kuri 
jau gabena į miestą sa

vo mašinas ir visą fab
riko inventorių iš Dalias 
Texas. Ten dabar yra iš
siųsti iš Roswell žmonės

v-

apmokinimui, kurie tu
rės fabrikui vadovauti. 
Šių metų liepos mėnesį 
jau prasidės darbas. Čia 
bus reikalinga apie 12 
tūkstančių įvairių specia
listų, inžinierių ir dar
bininkų. Gamins lėktu
vams dalis, ginklus ir 
elektronikos dalykus. 
Viskas armijai. Tad vie
toje darbininkų neuž
teks, jie bus kviečiami 
iš kitur.

Pragyvenimo išlaidos 
yra nedidelės. Namai, 
kaip minėjau nebrangūs, 
todėl ir nuomos neaukš
tos.

Roswell bent šiuo me
tu yra daugiau ūkio kraš
tas, negu pramonės. Čia 
auginamos visų rūšių 
daržovės, kurias perka’- 
me maisto krautuvėse. 
Jos importuotos iš Ros- 
well. Taip pat ir vaisiai. 
Geriausia jautiena ir 
aviena mėsa taip pat at
eina iš Roswell gyvulinin
kystės farmų. Čia dėl ge
rų alfalfos žolės ganyk
lų auginamos gausios 
karvių ir avių bandos. 
Vietos rinkoje mėsa, dar
žovės ir bulvės ypatin
gai geros, šviežios ir pi
gios.

Roswell dėl savo švel
naus klimato labai mėgia
mas turistų. Ypač žie
mos metu čia labai gau
su "svetimšalių". Vieni 
atvyksta žiemą praleisti 
o kiti čia ruošia įvai
rias konvencijas, paro
das, koncertus. Čia gau
su kultūrinių centrų. Vei
kia New Mexico univer
sitetas, aukštoji karo 
mokykla, plačios apim
ties School of Trade ir 
visa eilė kitų mokyklų. 
Vietos teatre dažnai ruo
šiami aukšto lygio kon
certai, opera ir drama 
čia taip pat dažnai pasi
rodo. Šiuos aukštos meni
nės vertės dalykus atlie
ka iš kitų miestų atvy
kę dainininkai, aktoriai, 
menininkai.

Vietoje yra keturios 
radijo stotys, dvi TV sto
tys ir dar penkios gauna* 
mos iš kitų miestų. Gau
su lauko kino teatrų. Be 
to, čia žmonės įvairiai 
pramogauja. Pietryčių 
link prasideda Sierra 
Blanca kalnynas. O jo 
dešinėje miesto pusėje 
— "Prairie Dog Valley" 
arba National Park. Jį 
mėgsta visi — seni ir jau*- 
ni, o ypač medžiotojai. 
Sezono metu čia medžio
jami kalnų liūtai, stir
nos, kiškiai ilgakojai,

(Nukelta į 6 psl.)
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ĮSPŪDŽIAI IŠ BLYNŲ BALIAUS

Grupė jaunimo tradiciniame LTA Sambūrio ir Korp! Neo-Lithuania blynų baliuje Chicagoje.
V.A. Račkausko nuotrauka

Besi baigiant metiniam 
banketų sezonui, chicagiš- 
kės kultūrinės organizaci
jos bei klubai, sekdami mū
sų būdingus papročius, ruo
šia Užgavėnių blynų paren
gimus. Deja, organizacijų 
ir klubų Chicagoje yra dau
giau, negu salių, todėl ne 
visi gali saviškiams tokius 
parengimus suruošti. Užtat 
kai kurie rengėjai daro juos 
pora savaičių prieš užgavė
nes. O "nepartiniam” pra
mogų mėgėjui būna neleng
va apsispręsti, kieno paren- 

Naujoje 
Meksikoje...

(Atkelta iš 5 psl.) 
prairie dogs arba kal
nų šunys, meškos ir di
delis, greitakojis, paukš
tis. Jis negali skristi, 
bet gali bėgti taip greit, 
kad jį neįmanoma pavy
ti. Tai Afrikos strutis, 
kurio mėsa esanti gar
di. Šis kraštas laukinių 
žvėrių yra dėl to mė
giamas, kad čia yra tik 
12 dienų žiema. Ji atei
na vasario mėnesį. 
Žiemą prie 41 F sninga 
arba lyja. Sniegas krin
ta dideliais gabalais ir 
išsilaiko tik per naktį. 
Pradėjus snigti visi bė
ga į gatves. Fotografai 
padaro gražiausias nuo
traukas, o žmonės, lyg 
vaikai, mėtosi sniegu, 
džiūgauja, pramogauja, 
nes rytojaus dieną jojau 
nebus. Vasaros karščių 
vidurkis yra 78 F, o žie
mos vidurkis 41 F. Kli
matas sausas. Tai ge
riausia vieta išgyti nuo 
artričio, reumato, ner
vų ir širdies ligų. Taip 
sako gydytojai. Be to, 
čia yra mineralinių šal
tinių maudymuisi.

Roswell gyventojai mo
ka neaukštus mokesčius. 
Namas 10 tūkstančių ver
tės apmokestinama tik 
105 doleriais.

Valstijos sales tax yra 
tik 4%, benzino galionui 
tik 5%, automobilio lei
dimas 6 doleriai, maši
nai vairuoti leidimas duo
damas be egzaminų, už 
kurį reikia mokėti 3.25 
dol. trims metams. Tai 
svarbu senesnio am
žiaus žmonėms, kurieki- 
tose valstijose negali 
gauti leidimo mašinai 
vairuoti.

Mano įsitikinimu Ros- 
well yra pavargusiam 
žmogui vienintelė vieta, 
kur galima rasti puikiau- 

* šią poilsį ir pigiausią 
pragyvenimą. Tai pensi
ninko rojaus kampelis.

Suinteresuotieji įsikū
rimo galimybėmis gali 
kreiptis tiesiai į Roswell 
Retirement Service, Ine. 
P.O. Box 2146, Roswell, 
New Mexico, arba rašyti 
šio straipsnio autoriui 
per Dirvą.

gimė Užgavėnių blynus val
gyti. Pavyzdžiui paskuti
niame blynų baliuje, apie 12 
valandų vienas pažįstamas 
(jau linksmas) priėjęs pa
sisveikino ir tarė; "Aplan
kau jau trečių vietų. Visur 
tas pats. Tiktai pas klaipė
diečius buvo įdomi ir links
ma programa, žmonių visur 
pilna’’.

Zita Kevalaitytė-Visockienė 
skaito linksmą kūrybą tradici
niame blynų baliuje Chicagoje.

V.A. Račkausko nuotrauka

Vasario 15-tos vakarų sa
vo tradicinį Užgavėnių pa
rengimų turėjo Lietuvių 
Tautinis Akademinis Sam
būris ir L. T. S. Korp! Neo- 
Lithuania. Parengimas įvy
ko nuolatinėje vietoje, B. 
Pakšto salėje. Visi staliukai 
buvo užimti. Parengimų 
pradėjo Akademinio Sam
būrio pirmininkas Kazys 
Kasakaitis. Pasveikinęs, ir 
padėkojęs už gausų atsilan
kymų, pastebėjo, kad šis 
mūsų parengimas sutampa 
su Vasario 16-tos išvakarė
mis. Pagerbiant mūsų Tau
tinę šventę, Balio Pakšto 
orkestrui pritariant, visi 
sugiedojo "Lietuva brangi”.

Parengimas praėjo kul
tūringai, linksmai ir tvar
kingai. Džiugu pastebėti, 
jog apie trečdalį publikos 
sudarė jaunimas, kurių dau
gumas jau su savo "antro
siomis pusėmis”.

Vaišinimosi metu akt. Z. 
Kevalaitytė-Visockienė sve
čius linksmai nuteikė savo 
vykusiais kupletais, pavaiz
davusi šio ir kitų pasilinks
minimų nuotaikas.

L. T. A. Sambūris ruošia 
pramogas ir kitokius kultū
rinius parengimus, o tų pa
rengimų, ir pačių suauko
tais pinigais, stipriai pare
mia mūsų kultūrinę veiklų.

B e s i b aigiant banketui, 
pakrypau durų link, vedan
čių namų kryptimi. Prie rū
binės lango turėjau malo
nia staigmenėlę. Salės sav. 
B. Pakšto apie 15 metų duk
tė Emilija, to vakaro rūbi
nės tvarkytoja, sėdėjo ant 
kėdės, ir pasilenkus kažką 
rašė iš didžiulės knygos į 
storus sąsiuvinio lapus. 
Daugiau stebėjaus pamatęs, 
kad knyga buvo lietuviška. 
"Čia ruošiate lituanistines 
pamokas”, p a s it e iravau. 

”Ne, sako, čia rašau skau
tiškai programai”. O juk 
girdime balsus, ir net spau
doje skaitome, kad mūsų 
jaunimas nutautėjęs. Pa
skutinėse duryse kaktomis 
susidūriau su atskubančiu 
Stasiu Vidmantu. "Pavėla
vai, banketas jąu baigiasi” 
sakau. ”Tai ar nežinai, kad 
aš tvarkau banketo ūkinius 
reikalus”, atsakė nuskubė
damas Stasys.

Juozas Šlajus

LOS ANGELES

LOS ANGELES 
LIETUVIAI TURĖS 

RADIJO VALANDĖLĘ

Los Angeles Lietuvių 
Bendruomenės suorganizuo
tas Radijo Valandėlės Klu
bas gavo radijo stotį KTYM 
ir nuo š. m. vasario mėn. 
16 d. kas sekmadienį radijo 
bangomis AM 1460 5 vai. — 
5 vai. 30 min. p. p. pradėjo 
perduoti kultūrinio ir vi
suomeninio pobūdžio lietu
vių radijo programą.

šios radijo valandėlės 
tikslas yra išlaikyti ir iš
saugoti gyvą lietuvių tauti
nę dvasią, kelti vieningo 
darbo reikalingumą, lietu
vio meilę lietuviui, nagrinė
ti kultūrines ir visuomeni
nes problemas, duoti gerų 
lietuvių kultūros pavyzdžių 
ir geros lietuviškos muzi
kos.

Radijo programai išlaiky
ti reikalinga lėšų. Todėl 
Klubo vadovybė kreipiasi į 
visus geros valios lietuvius 
ir lietuvių organizacijas 
prašydama įvertinti šio nu
matyto darbo reikšmę ir 
mūsų radijo svarbą lietu
viškai visuomenei ir būti 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
VUOStO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

radijo programos rėmėjais- 
talkininkais.

Aukas programos išlaiky
mui galima įteikti mūsų at
stovams arba tiesiog pa- 
siunčiant Lietuvių Rądijo 
Klubo kasininkei: T. Serei
ka, 836 N. Lafayette Pk. 
PI., Ap. 4, Los Angeles, 
Calif. 90026.

Aukojusieji $5.00 ir dau
giau bus skelbiami per ra
dijo programa (jei aukoto
jai nebus tam priešingi).

Norint pasiskelbti ar kų 
pasveikinti, prašome kreip
tis į mūsų valdybos narius 
ar atstovus jūsų apylinkė
je, kurie priims skelbimus 
bei kitų medžiagų ir per

Los Angeles jaunimo ansamb
lio šokėjai Dičiūtė ir Žukas iš- 
pildant programą Blynų baliuje.

L. Kanto nuotrauka
SKYRIAI:

New York, N. Y. 10003, 39 Second Avenue___ Tel.: 254-5456
Brooklyn, N. Y. 11207, 2947 Fullton St.___________ 647-6576
Brooklyn, N. Y. 11211, 370 Union Avenue_______  384-4952
Boston, Mass. 02118, 271 Shavvmut Avenue_______542-1767
Boston, Mass. 02127, 331 West Broadvvay_________268-0068
Buffalo, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue_______ 856-2674
Chicago, III. 60622, 2222 West Chicago Avenue_____ 278-6966
Chicago, III. 60608, 3333 S. Halsted Street_______ 925-2737
Cleveland, Ohio 44134, 5879 Statė Road ..................884-1738
Irvington, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue__ 372-4685
Irvington, N. J. 07111, 1082 Springfield Avė.------- 374-6446
Grand Rapids, Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N.W. 458-2256 
Hamtramck, Mich. 48212, 11333 Jos. Campau Avė. _.365-5255 
Hartord, Conn. 06114, 200 Franklin Avenue_______ 246-9738
Lakevvood, N. J. 08701, 288 Main Street....... .......... .363-8569
Los Angeles, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd. 261-2994 
New Haven, Conn. 06519, 509 Congress Avenue 562-1446 
Newark, N. J. 07103, 428 Springfield Avenue___ 243-1797
Nevark, N. J. 07106, 698 Sanford Avė.___________ 373-8783
Passaic, N. J. 07055, 176 Market Street_________ 472-6387
Paterson, N. J. 07505, 99 Main Street___________ 274-6400
Philadelphia, Pa. 19122, 1214 N. 5th Street_____ 763-4818
Pittsburgh, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street_____ 481-2750
San Francisco, Calif. 94115, 2076 Sutter Street___ 346-1571
Waterbury, Conn. 06708, 905 Bank Street_________ 756-6766
Worcester, Mass. 01610, 169 Millbury Street_____ 798-2868
Youngstown, Ohio 44503, 309 W. Federal Street___ 743-0440

duos Lietuvių Radijo Pro
gramos vedėjui, Stasiui Pal
tui, 3786 Griffith View, L. 
A. Tel. 662-0244.

Stasė Pautienienė 
pirmininkė 

J. Gedmintas,
sekretorius

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 

kokybės prekių prieinamomis kainomis.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
affiliated with PODAROGIFTS, INC.

priima užsakymus Sovietų gamybos visokioms prekėms, jų 
tarpe — šaldytuvai, motociklai, televiziių aparatai, radijo, 
transistoriai, magnetofonai (tapė records) ir giftcertificatus 
galima užsakyti giminėms gyvenantiems Lietuvoje ir So

vietų Sąjungoje per mūsų firmą.
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 

vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

45 WEST 45th STREET, NEW YORK, N. Y. 10036 
Tel. (212) 245-7905

FITTERS
ELF.CTRIC EYE BURNERS 

Qualified for lop paying jobs. Long 
program. Steady work. Exce)lent 
vvorking conditions.

Day and Afternoon Shift.
CUSTOM FABRICATORS 

15720 Dale
(Near Teiegraph 6c Fenkell) 

Detroit, Mich.
(17-19)
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PADIDINO VILČIAI
ĮNAŠĄ

C1 e velandietis Tautinės 
Sąjungos veikėjas ir Vilties 
revizijos komisijos narys 
Antanas Garmus padidino 
savo įnašą Vilčiai 25 dole
riais.

♦ Neužmirškite šį šešta
dienį, kovo 8 d., apsilankyti 
į Kaziuko mugę Naujosios 
parapijos salėje. Pradžia 5 
vai. vak. Skautės, skautai, 
jūrų skautai ir skautai aka
demikai jus lauks su savo 
gražiais išdirbiniais. Pirmą 
kartą matysite lėlių teatrą, 
o skautės suvaidins monta
žą "Lietuva iš tolo".

Bus karšta vakarienė ir 
saldumynų stalas.

Dail. K. Žoromskis su LB I ir Ilapyl. valdybų nariais, padėjusiais jam suruošti Clevelande Naujosios 
parapijos salėje paveikslų parodą. Iš kairės: F. Eidimtas, B. Butkus, K. Žiedonis, dail. K. Žoromskis, 
O. Jokūbaitienė, J. Kalvaitis ir A. Jonaitis. J. Garlos nuotrauka

• POPIERUOJU, dažau 
iš vidaus, atlieku vandens 
kranų (plumber) ir kitokį 
darbą. Skambinti: UT 
1-5080. (19-20)

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

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

REIKALINGA MOTERIS

JAV sausio 16 d. išleido ke
turis 6 centų pašto ženklus te
ma: "Pagražinkime Ameriką". 
Pašto ženklai spalvoti, lape taip 
sudėlioti, kad lapą galima su
plėšyti keturblokiais, gaunant vi
sus keturis ženklus vienoje vie - 
toje.

• Lietuvių Katalikų Reli
ginė šalpa šiemet mini savo 
gerų darbų dešimtmetį. At
žymėkite tai, kaip ir praei
tyje užtardami, atjausdami 
ir aukodami LKRš artimo, 
religijos ir lietuviškumo už
davinius įvykdyti.

Kovo 16 d., sekmadienį, 
šv. Jurgio bažnyčioj bus 
antroji rinkliava — Religi
nei šalpai.

Aukas paštu (čekius, ad
resuotus Lithuanian Catho- 
lic Religious Aid, Ine.) siųs
ti. kun. K. žemaitis, 6527 
Superior Avė., Cleveland, 
Ohio 44103, arba O. Žilins
kienė, 1840 Caronia Dr., 
Lyndhurst, Ohio 44124.

• L. Banis, Lietuvių Va
sario 16 gimnazijos 5 ir 53 
narių rėmėjų būrelių narys, 
prisiųsdamas minėtai gim
nazijai savo $12.00 paramą 
už 1969 metus, prisiun
tė ir tų būrelių globotinėms 
6 kl. mokinėms Loretai Su- 
bačiūtei ir Nijolei žutautai- 
tei 10 dolerių dovanų.

Būrelių vadovas Stepo
nas Nasvytis.

v
• 230 naujų policininkų. 

Clevelando policijos depar
tamentas, po eilės egzami
nų, parinko 230 naujų poli
cininkų miesto apsaugai. 
Kandidatų į policininkus 
buvo arti 1,200, bet tinka
mais rasti tik tie 230.

• Mirė Vincas J. Strimai
tis, senosios kartos lietuvis, 
palaidotas Kalvarijos kapi
nėse ketvirtadienį. Pamal
dos buvo naujos parapijos 
bažnyčioje.

Padienio darbui antradie
nį, ketvirtadienį, penktadie
nį, dalį laiko, nuo 2:30 iki 
7:30 po pietų. Arti Shaker 
Sąuare. Skambinti po 2:30 
vai. 321-4456.

Pašto ženklų temos yra šios: 
a. pagražinkime miestus, b. pa
gražinkime parkus,c. pagražin
kime vieškelius ir d. pagražin
kime gatves. Čia dedame pašto 
ženklą, kuriame parodytas Wa- 
shingtono miestas su gėlynais, 
3rd ir Pennsylvania avenue su
sikirtime.

tikrą ripkutę. Manoma, kad šis 
žaidimas į Kanadą yra atėjęs 
su škotais, kur jis žinomas 
jau nuo 16 šimtmečio, ar net 
nuo karaliaus Jokūbo I laikų 
(1394-1437). Sakoma, kad Ka
nadoje esama apie pusės mili
jono to žaidimo žaidėjų, o pats 
seniausias žaidimo klubas vi
soje šiaurės Amerikoje, Royal 
Montreal Curling Clubį yra įkur 
tas 1807 metais.

«««
SOV. SĄJUNGA išleido 2 

pašto ženklus paminėti Armė
nijos sostinės Erevanės 2750 
metų įsteigimo sukaktį. Čia de 
dame 4 kapeikų p. ženklą, ku
riame parodyta senovinė sta
tula su kyliaraščio įrašais, ar 
cheologiniai griuvėsiais, tolu
moje -- Ararato kalnas.

Pagerbkime tuos, kurie 
gyveno ir mirė Dievui ir 
Tėvynei.

Lietuvos kankinių koply
čia šv. Petro Bazilikoje Ro
moje laukia kiekvieno lietu
vio atsiliepiant sava auka. 
Laiko jau nedaug.

Atsiliepkite adresu:
Lithuanian Martyrs’ Cha- 

pel Fund, 2701 W. 68th St., 
Chicago, III. 60629.

SUPERIOR 
SAVINGS

Main Office: *•*«>’<”
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE

REIKALINGA MOTERIS 
namų ruošos darbams pir
madieniais ir ketvirtadie
niais. Netoli autobuso. Ne
reikia skalbti. Nėra vaikų. 
R e i kalingos rekomendaci
jos. 381-2543. (18-19)

ITALIJA išleido 50 lirų paš
to ženklą, kuriuo pagerbiamas

*

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

a

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

AMERIKOS 
PILIEČIU

LIETUVIŲ 
KLUBAS

Telef. 391-11436835 Superior Avė.
Cleveland, Ohio

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINES IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS I AMERIKA 
4- C-

APMOKĖJIMU Iš ANKSTO: Atsikvieskit savo 
gimines jus aplankyti. Tiesioginis teletype susisie
kimas su Maskva suteiks jums tikras žinias visais 
kelionės paruošimais. Prašykit vietinio kelionių 
agento SABENA AIRLINE’S specialios apmokėtos 
kelionės brošiūros!

Groger Travel Bureau
152 THE OLI) ARCADE TELEF. 621-6038

CLEVELAND, OHIO 44114

Maloniai kviečiame atsilankyti į Šv. Kazimiero lituanistines 
mokyklos rengiamą

KONCERTĄ,
1969 m. kovo 15 d., 7 vai. vakaro,

NAUJOSIOS LIETUVŲI PARAPIJOS SALĖJE, 18022 NEFF ROAD.

Dalyvauja: Solistė IRENA STANKŪNAITĖ.
Solistas ALGIMANTAS GRIGAS.
Akomponuoja muz. REGINA BRAZAITIENĖ ir 
kompozitorius J. STANKŪNAS.

Bilietus rezervuoti pas: P. Puškorių 486-8613.

VEIKS BUFETAS IR BARAS.

I
>Į

S

MALĖ
MAGMINE REPAIRMEN

Mušt ha-ve journeyman’s card. Ex- 
perience in repairing erankshaft, 
lathes and grinders helpful būt not 
necessary. Apply to Personnel Dept.
JACKSON CRANKSHAFT DIV1S1ON

Muskegon Motor 
Specialties Co.

2314 Tyson St., Jackson, Mich. 
An Equal Opportunity Employer 

(18-20)

MULTILITH OPERATOR
Šame cxperience on 1250 necess'ary. 
Šame knowledge of printing.

ALSO 
Journeymen 

TOOL and DIE MAKERS 
Curties Industries, Ine. 

34999 CURTIS BLVD. 
F.ASTLAKE, OHIO

(Off Lake Shore Freeway Rt. 2 be- 
lwecn E. 305 and Vine St. Exit) 

(18-22)

Gioacchino Amonio Rossini 
(1792-1868) gimė Pesario vieto
vėje, Italijoje. Nuo 1806 iki 1810 
m. mokėsi Liceo musicale Bo
lonijoje. Jau pačioje jaunystė
je, maždaug nuo 1808 m. pradė
jo kurti muzikalinius dalykus, 
simfonijas, kvartetus, sonetus 
ir t.t., o nuo 1810 m. ištisai 
perėjo į operos sritį, Per 20 
sekančių metų sukurdamas apie 
35 operas. Jo operos greit pa
sidarė labai populiarios ir pa
plito visame pasaulyje, kurių ke
lios jų nuolat tebestatomos ir da
bar, pvz., Sevilijos Kirpėjas, 
Otelio, Vilius Telis ir Semi
ramidė. Nuo 1823 m. daugiau
sia gyveno Paryžiuje, tik ret
karčiais parvykdamas į Itali
ją. Po operų karybos laikotar
pio rašė šiek tiek lengvesnių 
kūrinėlių ir religinės muzikos, 
iš kurios Stabai Mater žinoma 
ir dabar. Mirė Passy prie Pa
ryžiaus. Jo opera Tancredas 
buvo pastatyta lenkiškai Vil
niuje 1827 m., o Sevilijos Kir
pėjo premjera Kauno operoje 
1924 m.

KANADA sausio 15 d. išlei
do 6 centų p. ženklą, kuriame 
parodytas žaidimas "curling".

Šis žaidimas žaidžiamas ant 
ledo sušluotomisvarinėjanttam-

Erevanės miestas (rašoma ir 
sakoma Erivanė ir Jerivanė) gu
li Kaukazo kalnųpietinėseatšlai- 
tėse prie Zangos (Rasdanos) 
upės, netoli Turkijos ir Persi
jos sienos. Miestas Žinomas jau 
bibliniais laikais ir minimas ba 
biloniečių, o kaip dabar archeo
logai atkasė, jis siekia jau 2750 
metų senovę. Šiuo metu mies
tas yra sovietinės Armėnijos 
sostinė, bet senų senovėje jis 
yra buvęs valdomas daugelio už 
kariautojų ir nugalėtojų: buvęs 
ir nepriklausomas, valdytas ro
mėnų, Bizantijos, arabų, turkų, 
kol galop carinė Rusija ji už
ėmė 1828 m. 1918 m. kraštas pa
siskelbė nepriklausoma respu
blika, bet 1921 m. bolševikai jį 
vėl užėmė ir tebevaldo iki šiol. 
Miesto apylinkėse yra išlikusių 
senovės tvirtovių griuvėsių, pi
lių liekanų, kaikurių senovės 
statinių likučių. 1920 m, įkur
tas armėnų universitetas, vei
kia keletas kitų mokslo įstaigų. 
Apylinkės slėniai derlingi ir gy 
ventojai verčiasi vaisių ir vy
nuogių auginimu. Šiuo metu ge
rokai išplėsta pramonė, dirbti
nės gumos, mašinų, chemikalų 
fabrikai. Mieste gyvena apie 
300,000 gyventojų.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuota lietuvių įmonė, registruota 

U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2608 W. 69th St.. Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60808. — Tel. 254-3320 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS j mūsų vienintelę Chicagoje lietuvių įstaigą, 

turinčią teisę SAVO VARDU siųsti siuntinius tiesiai iš 
Chicagos į Lietuvą.

Veflėjai: E. ir V. ŽUKAUSKAI

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

Prenumeratą pratęsdami 
ir kitokiom progom Dirvai 
aukas atsiuntė:

P. Simols, Chicago..........  2.00
A. Jonys, Delanco............. 5.00
J. Rasys, Cambridge........ 5.00
V. Janušauskas, Montreal.. 1.00
L. Garbačiauskas, Toronto 7.00
V, Sederavičius, Omaha ....4.00 
E. Rėklys, Wareen.............. 2.00
A. Ignaitis, Brooklyn........ 2,00
E. Likanderis, Chicago .... 2,00
K. Starinskas, Wickliffe....2.00
V. Misiūnas. Elizabeth......2.00
E. Vengianskas, Chicago... 2.00
K. Karečka, Richmond Hill 2.00
M. Stanionis,

St. Petersburg ...... 5.00
Prez, Smetonos minėjimo

k-tas St. Catharines 14.00
B. Simonaitis, Chicago .... 5.00 
P. Paprockas, Brooklyn .. 2.00 
D. Penikas, Woodhaven .. 2.00
L. Puskepalaitienė, Detroit 5.00
J. Cinkus, Chicago........
P. Petrušaitis, Racine .,
A. Vaitiekaitis, Detroit
K. Valeika, Munster.....
V. Petraitis, Toronto ...
B. Dundulis, Chicago....
J. Žvynys, Chicago .......
S. Vaskys, Ozone Park „

2.00
2.00 

. 1.00
2.00 

, 3.00
2.00

10,00
3.00



DIRVA E ČIURLIONIO ANSAMBLIO KONCERTAS
1

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Muz. Alfonsas Mikulskis, 
vadovavęs Čiurlionio an
sambliui nuo Vilniaus lai
kų (maždaug 29 metus), 
gydytojų spaudžiamas, pa
sitraukia iš Čiurlionio an
samblio dirigento pareigų. 
Paskutinis daug nusipelnu- 
sio muziko ir dirigento pa
sirodymas su Čiurlioniu an
sambliu įvyks Chicagoje 
kovo 16 d. Koncertų rengia 
Baltas savo 25 metų sukak
ties proga. Rengėjai prašo 
bilietus iš anksto įsigyti, 
nes paskutinėmis dienomis 
gali jų pritrūkti.

IV-SIOS DAINŲ 
ŠVENTĖS RUOŠA

Repertuaro Komisiją su
daro: pirmininkas — muz. 
P. Armonas, nariai muz. A. 
Aleksis, muz. A. Mikulskis, 
muz. V. Mamaitis, kun. B. 
Jurkšths, muz. M. Cibas ir 
mok. V. Gutauskas.

ši komisija buvo sudary
ta ALRK Vargonininkų bei 
kitų Lietuvių Muzikų Są
jungos Centro Valdybos po
sėdy. Visų minimų asmenų 
sutikimai jau gauti. Komi
sijos pareiga — sudaryti 
IV-sios Dainų šventės, kuri 
įvyks 1971 metų liepos 4 
savaitgalį, repertuarą.

Muzikinę Komisiją suda
ro: pirmininkas — muz. P. 
Armonas, nariai — suaugu
sių chorų atstovas muz. A. 
Skridulis ir lituanistinių 
mokyklų chorų atstovas 
mok. V. Gutauskas.

Komisija yra nuolatinė. 
Ji rūpinsis visais muziki
niais reikalais — repertua
ro spausdinimu, chorų pa
siruošimu, pačios šventės 
pravedimu ir t.t.

Svarstant repertuaro rei
kalus, muz. A. Mikulskiui 
pasiūlius, nutarta spausdin
ti, IV-sios Dainų šventės 
proga dainų rinkinį, čia bū
tų spausdinamas suaugu
sių ir lituanistinių mokyk
lų chorams naujos dainos, 
niekur dar nespausdintos, 
lietuvių kompozitorių su
kurtos. Iš šio rinkinio būtų 
paimtos dainos ir IV-sios 
Dainų šventės repertuaran.

(kb)

BALTIMORĘ

• Pianistas Antanas Sme
tona ir K. S. Karpius sek
madienį dalyvaus Baltimo
rėje, A. L. Tautinės Sąjun
gos skyriaus rengiamame 
a. a. prezidento Antano Sme
tonos 25 metų mirties su

kakties minėjime. Greta pa
skaitos apie velionį prezi
dentą K. S. Karpius paro
dys prez. A. Smetonos lan
kymosi ir laidotuvių filmus.

CHICAGO

SIBIRO TREMTINIAMS 
VAKARAS

Lietuvių Tautinis Akade
minis Sambūris Chicagoje 
š. m. kovo mėn. 15 d., 7 vai. 
vakaro Jaunimo Centro sa
lėje rengia Stefanijos Rū
kienės knygos: "Vergijos 
Kryžkeliuose” pristatymą. 
P r o g ramoje: Literatūros 
dėstytoja Aldona Augusti- 
navičienė iš Clevelando api
būdins ryškiąsias knygos 
savybes. Autorė Stefanija 
Rūkienė padarys pratartį 
apie Sibiro tremtinių liki
mą Sibire ir grįžusiųjų da
bartinę padėtį Lietuvoje. 
Knygos išleidimo mecena
tas dr. Juozas Dauparas 
tars autentišką žodį, kodėl 
jis skyrė 1000 dolerių, kad 
minėtoji knyga pasiektų 
skaitančią visuomenę.

P e d agoginio Lituanisti
kos Instituto studentai at
liks iš knygos: "Vergijos 
Kryžkeliuose”, dir. Domo 
Veličkos sukurtą montažą: 
"Mažųjų Brolių Baladė”. 
Vaidybinę ir meninę dalį 
a p i p avidalins Argentinos 
lietuvis — aktorius J. Va
lentinas. Lietuviškoji vi
suomenė maloniai kviečia
ma į minėtą Sibiro tremti
niams paminėti vakarą at
silankyti ir tuo pačiu pa
remti ir paskatinti Peda
goginio Lituanistikos Insti
tuto jaunųjų studentų vai
dybines pastangas.

Lietuvių Tautinis 
Akademinis Sambūris 

Chicagoje

LITHUANIAN PLAZA

P. Stasys Molis ir Petras 
Vilkelis Marųuette Parko 
Liet. Bendruomenės yra pa
skirti rūpintis Lithuanian 
Plaza iškabų įgyvendinimo 
reikalais. Kaip paaiškėjo, 
pasiteiravus Chicagos Mies
to Taryboje, principiniai, 
Lithuanian Plaza, lietuvių 
apgyventos vietovės Mar- 
ųuette Parko pavadinimas. 
Miesto Tarybos buvo priim
tas vienbalsiai jau 1956 m. 
liepos 15 d., tačiau praktiš
kas įgyvendinimas iki šiol 
buvo įstrigęs dėl įvairių 
priežasčių.

• Kun. B. Sugintas, gyv. 
Chicagoje, kuris gegužės 4 
d. minės, kunigystės 50 me
tų jubiliejų, yra didelis Va
sario 16 Gimnazijos Vokie
tijoje ir Saleziečių gimnazi
jos Italijoje rėmėjas. Per 
20 metų, nuo 1949 m. iki 
šiai dienai Vasario 16 Gim
nazijai jis yra surinkęs ir 
persiuntęs aukų 138,420 
dol. Saleziečių gimnazijai 
39,773 dol. Be to, jis yra 
aukų ir persiuntęs Punsko 
lietuviams, vargo mokyklai 
Vokietijoje ir kt. Viso per 
tą laikotarpį, vaikščioda
mas nuo durų iki durų jis 
surinko ir persiuntė 187,528 
dol.

Tai didelio pasišventėlio 
lietuvybei išlaikyti darbas,
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ĮVYKS S. M. KOVO MEN. 16 D., 3 VAL. PO PIETŲ,
MARIJOS AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS SALĖJE,

WEST 67TH IR SO. CALIFORNIA AVENUE, CHICAGOJE.
Dirigentas ALFONSAS MIKULSKIS.

Bilietai parduodami Marginiuose, 2511 West i 
Street. Telefonas PR 8-4585.

Bilietų kainos: $5, $4, $3, $1.
Kviečiame Chicagos ir jos apylinkės lietuvius šia
me koncerte dalyvauti. Tai bus paskutinis maestro 
ALFONSO MIKULSKIO diriguojamas Čiurlionio 
Ansamblio koncertas Chicagoje.

BALFO CHICAGO APSKRITIES VALDYBA 25 METŲ 
JUBILIEJINIAM SEIMUI RENGTI KOMITETAS

PROGRAMOJE, lietuvių liaudies dainos su padi
dintų kanklių orkestru.

Moterų, vyrų ir mišrūs chorai ir 
solistai — ROMA MASTIENĖ, 
ALGIS GRIGAS ir Ansamblio so
listas ALGIS GYLYS.
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METINIS LTN BENDROVĖS 
SUSIRINKIMAS

1969 m. kovo 23 dieną (sekmadienį), Amerikos 
Legijono Evergreen Park Post, salėje, esančioje 
9701 So. Kedzie Avė., Chicagoje šaukiamas Lietuvių 
Tautinių Namų Bendrovės metinis narių susirinki
mas. Pradžia 1 v. 30 m. p.p.

Susirinkimo dienotvarke:
1. Lietuvių Tautinių Namų valdybos pranešimas, 
Diskusijos dėl pranešimo, 3. Direktorių rinki

mas ir 4. Einamieji reikalai.
Susirinkime balso teisę turi tik LTN nariai,įmo

kėję bendrovei nemažiau $100.00 . Tačiau susirin
kime dalyvauti ir reikšti savo konstruktyvius pasiū
lymus kviečiami visi lietuviai, besidomintieji Lie
tuviškosios pastogės Chicagoje organizacija ir veik
la.

Pasibaigus susirinkimui (3 vai. 30 min.) toje pat 
salėje bus Lietuvių Tautinių Namų pietūs, kuriuose 
taip pat kviečiami dalyvauti visi nariai ir artimieji 
bei bičiuliai. Pietūs vienam asmeniui - $7.00. Pra
šoma iš anksto rezervuotls vietas telefonu PR 6- 
1349 arba 925-0693.

Pietų metu bus meninė programa, kurią atliks 
aktorė Zita Kevalaitytė-Visockienė.

Iki malonaus pasimatymo susirinkime ir pietuose!

2.

žinant, kad pats kun. B. Su
gintas vargingai gyvena, 
net automobilio neturi, bet 
neužmiršta rūpintis mažai
siais lietuviukais, kad jie 
užaugę pasiliktų lietuviais.

bOSTON
DAIVOS MONGIRDAITĖS 
KONCERTAS BOSTONE

t DETROIT

BUBULIS IR DUNDULIS 
ATVYKSTA į DETROITĄ

Balandžio 19 d. Detroite, 
Lietuvių namų scenoje pa
sirodys Antano Rūko Bubu- 
lis ir Dundulis.

Detroitiškiai nekantriai 
laukia pasismaguriauti ta 
taip gyva, lietuviško kaimo 
romantika ir kartu tikrove, 
kuri taip apsčiai pasireikš
davo Lietuvoje.

Reikia tikėti, kad vaidi
nimą mačiusiųjų pagiros 
pagrįstos ir teisingos. Rež. 
Algimantas Dikinis ir Chi
cagos Lietuvių Scenos Dar
buotojų Sąjungos artistai 
jau dešimtmetį gerai pažįs
tami Amerikos lietuviams.

(sš)

Saulaitis paskaitė iš K. Do
nelaičio raštų ir nuotaikin
gai nuteikiančios savos kū
rybos. Mergaitės skautės 
paskambino kanklėmis, o 
skautai berniukai pagrojo 
skudučiais, šiuos jaunimo 
orkestrėlius paruošė ir 
jiems vadovavo skautinin
kas Stp. Kairys. Jūrų skau
tai vadovaujami p. Bliške- 
vičienės pašoko tautinių šo
kių. Pasistiprinus šiupiniu, 
ėjo laimingųjų svečių atrin
kimas. Jų buvo nemažai. 
Fantai buvo daugiausiai su
aukoti lietuvių verslininkų 
ir šiaip pavienių asmenų. 
Dailininkų H. žmuidzinie- 
nės ir J. Dagio paveikslus 
laimėjo R. Baltaduonytė ir 
A. čižikas.

TORONTO
HELP WANTED MAIJE

A. A.

VYTAUTUI SALADŽIUI
mirus, Rochesteryje, New York, Jo motiną p. 
BRONĘ SALADŽIUVIENĘ ir seserį daktarę DA
NUTĘ KASAITIENĘ su šeima, nuoširdžiai už
jaučiu. .

Ona Dailidienė 
Syracuse, N. Y.

Naujosios Anglijos Baltų 
Draugijos tryliktasis kon
certų sezonas bus užbaigtas 
solistės Daivos Mongirdai- 
tės koncertu, kuris įvyks 
penktadienį, kovo 14 d., 8 
vai. 30 min. vakare, Jordan 
Hali (kampas Huntington 
ir Mass Avė.). Po koncerto 
visi kviečiami į solistei pa
gerbti priėmimą Lietuvių 
Tautinės Sąjungos namuo
se, 484 E. 4th Street, So. 
Bostone.

Daivos Mongirdaitės di
dingas soprano balsas daž
nai žavi bostoniečius, ji pa
vergė chicagiečius savo pa
sirodymais Lietuvių Operos 
pagrindinėse rolėse. Baltų 
koncertų serijose solistė 
Daiva Mongirdaitė pasirodo 
jau antrą kartą, šį kartą 
jau kaip subrendusi ir iški
lusi solistė. Savo koncerte 
solistė Daiva Mongirdaitė 
išpildys Gruodžio, Jakubė- 
no, Pergolesi, Brahms, Mo- 
zart, Duparo, Ravel ir Le- 
oncavallo kompozitorių kū
rinius. Bostoniškiams ta;

turėtų būti atmintinas va
karas, toks kokių mažai te
turime.

Solistė ir rengėjai laukia 
visų atsilankant tiek į kon
certą tiek į priėmimą.

Baltų Draugija taip pat 
nori priminti, kad šis kon
certas skiriamas perniai mi
rusios draugijos narės ir 
rėmėjos, didžiai kilnios lie
tuvės Onos Gegužienės pri
siminimui. (vi)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

MLM TRADICINIS 
ŠIUPINYS

Mažosios Lietuvos Mote
rų Draugijos tradicinis šiu
pinys, įvykęs vasario 18 d. 
Prisikėlimo parapijos salė
je, sutelkė gražų būrį lietu
vių visuomenės. Pirmininkė 
E. Jankutė tardama įžangi
nį žodį nuoširdžiai pasveiki
no susirinkusius ir tolimes
nį vadovavimą pavedė I. 
šernaitei-Maklejohn. Pri
mindamas Mažosios Lietu
vos Moterų puoselėjamą 
gražią tradiciją prasmingu 
žodžiu jas sveikino gen. 
konsulas J. žmuidzinas.

Meninėje programoje A.

F1TTERS 
VELDERS 
TRAINEES 

ELECTRIC EYE BURNERS 
Qua!ified for top Ypaying Jobe. Long 
program. Steady work. Excellent 
working condjgions.

Day and Aftemoon Shift 
CUSTOM FABRICATORS 

15720 Dale 
(Near Telegraph & Fenkell) 

Detroit. Mich.
(10-19)

REFRIGERATION 
ENGINEER 

A & P WAREHOUSE 
$4.87 PER HOUR

N. W. Side of Detroit. Firsl class 
refrigeration and low pressure boiler 
operators lic. reųuired.
Call Mr. Jahoda J 2364 Buri Rd., 
Detroit, Mich. Phone (313) 838-4980 

bet. 8 a. m. and 4:30 p. m. 
An Equal Opportunity Employer 

(16-19)

cbiCAĘos Lietuviu, opgra
MARIA AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS SALĖJE
LITHUANIAN PLAZA / WEST 67 STREI7T & CALIFORNIA AVENUE. CHICAGOJE

stato KOMP. JULIAUS GAIDELIO
T r i j y V e i k s m y 0 p e r ą

DANA
Libretas — STASIO SANTVARO

Dirigentas ALEKSANDRAS KUČIONAS

Solistai:
DANA STANKAITYTĖ ROMA MASTIENĖ

STASYS BARAS ALGIRDAS BRAZIS JONAS VAZNELIS
Režisierius — Petras Maželis Dailininkas — Algirdas Kurauskas

Baletmeisteris — Jaunutis Puodžiūnas

Premjera:
II Spektaklis:
III Spektaklis:

1969.IV.12/8:00 vai. vak.
1969.IV.13/3:00 vai. popiet 

1969.IV.19 8:00 vai. vak.

Bilietai parduodami: "Marginiuose”, 2511 W. 69th St., Chicago, III, 60629. Tel. PR 8-4585
Bilietai užsakomi paštu, siunčiant čekį: Lithuanian Opera of Chicago, 6441 S. Kedvale Avė., 

Chicago, III. 60629.
Bilietų kainos: Parteryje $8.00, $6.00, $5.00. Balkone $7.00, $5.00, $3.00. 

Premjeros spektakliui visi bilietai vienu doleriu brangesni.
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