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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

GINČAI DĖL ABM
KAS GALI SUSTABDYTI PRIEŠO RAKETĄ?

Prezidentas Nixonas 
pereitą savaitę padarė 
pirmą savo didesnės 
reikšmės sprendimą. 
Jis nutarė įvesti JAV 
apginklaviman raketas, 
kurių tikslas yra sunai
kinti atskrendančias 
priešo raketas. Faktinai 
tokį sprendimą jau buvo 
padaręs prezidentas 
Johnsonas, tačiau jis dar 
nebuvo pradėtas vykdyti 
ir prezidentas Nixonas 
suspendavo visą projek
tą iki jis pats visą rei
kalą pergalvos. Mat, ši
tas sumanymas sukėlė 
didžiulius ginčus, kurie 
ir dabar tebesitęsia.

Rimčiausias argumen
tas prieš tą raketą, su
trumpintai vadinamą 
ABM (anti - ballistic - 
missile) yra tas, kad ji 
nėra išbandyta ir jos net 
nebus galima išbandyti 
dėl to, kad sutartis drau
džia pravesti atominius 
sprogimus atmosferoje. 
Pagal dabartiniu s planus 
susekus į JAV skrendan
čią priešo raketą, ją pa
sitikti visų pirma būtų 
pasiųsta "Spartan" ra
keta, kuri yra apginkluo
ta 2 megatonų atominiu 
užtaisu. Tas užtaisas tu
rėtų būti susprogdintas 
priešo raketai dar nepa
siekus žemės atmosfe
ros, maždaug 75 mylių 
aukštyje ir 400 mylių 
nuotolyje nuo priešo ra
ketos taikinio. Sprogi
mas taip aukštai neturė
tų padaryti žalos savo 
teritorijai, tačiau jis tu
rėtų paraližuoti priešo 
raketą. Jei ji tačiau to 
išvengtų, ją arčiau tiks
lo pasitiktų kita raketa 
— "Sprint" su mažesniu 
atominiu užtaisu, kuris 
turėtų sunaikinti priešo 
raketą maždaug 25-40 
mylias nuo taikinio ir už
tat, nors jos užtaisas ma
žesnis, jo sprogimas ga
lėtų turėti įtakos mies
tui ar teritorijai, kuriai 
apginti jis skirtas. Jei 
priešas tačiau paleistų 
labai daug raketų, paly
ginti retas ABM tink
las negalėtų nuo jų ap
ginti, o tankus tinklas 
kaštuotų 400 bilijonų do - 
lerių.

Dėl to Johnsono admi-

— Palauk, kol aš baigsiu!...

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
nistracija, siūlydama re
tą ABM tinklą kai ku
riems miestams apsau
goti, aiškino, kad jis ski
riamas galimam kinie
čių puolimui atremti, 
nes tie, jei turės rake
tas, tai palyginti ne
daug. Kai kas aiškina, 
kad Johnsonas savo 
ABM sumanymu norėjo 
apsisaugoti ne nuo kinie
čių, bet... savų respub
likonų kritikos rinkimų 
metais.. Mat, sovietai to
kią sistemą jau turi ir 
demokratai bijojo prie
kaištų iš respublikonų 
pusės dėl apsileidimo.

iš viso geriausias 
ginklas yra pakankamas 
kiekis puolamųjų raketų 
kurias priešas negalėtų 
vienu ypu visas sunai
kinti ir jų liktų tiek, kad 
jų užtektų priešui su
naikinti, nors tas ir bū
tų puolęs pirmas. JAV 
tiek raketų turi, ypač 
priešui yra pavojingos 
656 Polaris raketos, ku
rios yra sutelktos 41- 
me povandeniniame lai
ve. Tie nuolat juda ir jų 
visu vienu ypu negalima 
sunaikinti. Be to ir sau
sumoje esančios "Minu-

BALFO 25 METU SUKAKTIES
SEIMAS CHICAGOIE

Kovo 15-16 dienomis Chi
cagoje įvykęs 25 metų su
kakties BALF seimas rei
kia skaityti pavykusiu ir 
delegatų dalyvavimu (su 
delegatais ir svečiais daly
vavo posėdžiuose apie 150 
asmenų), ir aukų atžvilgiu: 
seimui atsiųsta ir iš Chica
gos priduota aukų bendro
je sumoje apie $30,000. Sei
mas vyko šv. Kryžiaus pa
rapijos salėje.

BALFo 25 metų veiklos 
sukakties seimas įvyko ta
me pačiame mieste kur 1944 
metų kovo 24-25 d.d. suva
žiavime ta organizacija bu
vo įsteigta.

Ilga seimo darbotvarkė 
išpildyta be sunkumų. Sei
mui pirmininkavo kun. A. 
šantaras. Seimas pradėtas 
himnais, sveikinimais žy- 

teman" raketos — jų 
JAV turi 1.000, yra lai
komos po žeme ir jos su
daro tokį mažą taikinį, 
kad priešui irgi būtų la
bai sunku vienu ypu jas 
visas sunaikinti.

Tai turint galvoje, pre
zidentas Nixonas nu
sprendė įsigyti ABM ne 
miestams, bet kaip tik 
tom "Minuteman" pozi
cijom dar geriau apsau
goti. Atrodo, kad tas 
sprendimas krašto dau
gumos buvo sutiktas su 
pasitenkinimu, nors to
li gražu nesustabdė visų 
kritikų.

Kritikai ir toliau tei
gia, kad ABM sistema nė
ra būtinai reikalinga, ta
čiau kaštuos 7 ar 8 bili
jonus dolerių, kuriuos ga
lima būtų išleisti naudin
giau. Be to, ABM gali 
paskatinti ginklavimosi 
lenktynes, nes sovietai 
bus priversti padidinti 
savo puolamųjų raketų 
skaičių, kad susidorotų 
su ABM. Tai vestų prie 
beprasmiškų apsiginkla> 
vimo lenktynių. O dabar 
ypač turint sovietų - ki
niečių pasienio kauty
nes, būtų geriausias lai
kas su sovietais susi-

(Nukelta į 2 psl.)

mesnių organizacijų valdy
bų pirmininkų, Lietuvos ge- 
neralnio konsulo dr. P. 
Daužvardžio, viešnios Ste
fanijos Rūkienės, ALT Są
jungos pirmininko T. Blins- 
trubo ii- kitų.

Pravesta pagerbimas mi
rusių BALF darbuotojų, 
priimta keletas rezoliucijų. 
Daug sveikinimų prisiųsta 
laiškais ir telegramomis.

Sveikinimai buvo gauti iš 
prez. Nixono ir iš Valstybės 
Departamento.

Svarbesniais klausimais 
kalbėjo — BALF centro val
dybos pirmininkas kun. V. 
Martinkus. Prel. dr. J. Kon
čius padarė platesnį prane
šimą apie BALF pradines 
dienas ir veiklą, kaip buvęs 
ilgametis pirmininkas.

Seimas praėjo sklandžiai,

Korp! Neo-Lithuania Chicagoje kovo 9 d. suruoštame Lietuvos nepriklausomybės atstatymo sukak
ties minėjime buvo pagerbtas dr. Steponas Biežis, tautinės srovės veikėjas, visą savo gyvenimą paau
kojęs lietuvybei stiprinti, sulaukęs 80 metą amžiaus. Ta proga jis buvo apdovanotas Korp! Neo-Lithu
ania herbu, o ponia O. Biežienė rožių puokšte. Korp! Neo-Lithuania Chicagos skyriaus pirm. Edas Mo
destas visų vardu pasveikino sukaktuvininką. V.A. Račkausko nuotrauka

CHICAGOS NEOLITUANAI 
ŠOKA IR DAINUOJA

I. Akademinė dalis
Lietuvos nepriklausomy

bės atkūrimo 51 metų su
kakčiai paminėti, Korp! 
Neo - Lituanijos Chicagos 
padalinio valdyba š. m. ko
vo 9 d. Jaunimo Centro di
džiojoje salėje, surengė mi- 
"ėjimą-akademiją.

Minė j imas pradedamas 
iškilminga sueiga. Salė pa
puošta korporacijos herbu, 
įnešama korporacijos vėlia
va lydima padalinio valdy
bos ir Korp! vyr. valdybos 
pirm. Algio Modesto. Gie
damas Lietuvos himnas. 
Pirmininkas Edas Modes
tas atidaro minėjimą ir prie 
garbės stalo pakviečia gen. 
konsulą dr. P. Daužvardį, o 
prie mikrofono paskaitinin
ką fil. inž. Vyt. Izbicką. Fil. 
inž. V. Izbičkas savo kalbo- 

ilgiau apsistojus tik apta
rimui apie laikymą BALF 
surenkamų aukų: jos priva
lo būti laikomos tik valdžios 
garantuotuose bankuose.

NAUJA VALDYBA
Naują 31 asmenų direk

torių tarybą sudaro: kun. 
V. Martinkus, Providence, 
A. Andriulionis, Boston, E. 
Armanienė, Baltimore, kun.
V. Pikturna, Brooklyn, M. 
Kregždienė, N. Y., A. Ba
chas, Philadelphia, E. Pau- 
razienė, Detroit, E. Stepas, 
Clevo'andas, V. Pažiūra, 
California, A. Dzirvonas,
llk, A. Gintneris, III., kun.
F. Gureckas, III., V. Kas
niūnas, III., dr. P. Kisielius,
lll. , J. Mackevičius, III., 
kun. J. Pauperas, III., M. 
Rudienė, III., dr. R. Sidrys,
111., D. Bobelienė, III., A. 
Daukienė, III., A. Baliūnas,
111., S. Dzikas, N. Y., dr. D. 
Jasaitis, N. Y., dr. A. Škė- 
ris, N. Y., A. Senikas, N. 
Y., dr. V. Ramanauskas, 
Ohio, J. Bagdonas, N. Y., V.
W. Maukus, III., B. Spudie- 
nė, N. Y. ir Stephen Bredes, 
N. Y.

į revizijos komisiją iš
rinkti: M. Klimas, V. Vai
tiekūnas ir A. Raventas.

Sekantį rytą posėdyje 
pasiskirstyme pareigomis, 
pirmininku vėl išrinktas 
kun, V. Martinkus.

(Nukelta į 2 psl.)

A. JUODVALKIS

j e iškelia generacijų ir miš
rių šeimų problemas.

Po paskaitos visiems gie
dant tradicinę Korporacijos 
spalvų dainą LIETUVA 
BRANGI, uždedamos spal
vos naujai pakeltiems sen
jorams : Jonui Bertuliui, 
Romui šarkai ir Algiui Šim
kui. Truimpu žodžiu atsi
sveikina tėvūnas Romas če- 
sas, o naujuosius senjorus 
prasmingais žodžiais sveiki
na padalinio pirm. Edas 
Modestas, gen. konsulas dr. 
P. Daužvardis ir korporaci
jos pirm. Algis Modestas. 
Naujųjų senjorų vardu žo
dį tarė Romas šarka. Aka
deminė dalis baigta GAU- 
DEAMUS.

Malonią staigmeną pada
rė pirm. Ed. Modestas pra
nešdamas, kad garbės filis
teris dr. Steponas Biežis 
yra sukaktuvininkas, sulau
kęs 80 metų amžiaus. Svei
kindamas sukaktuvini n k ą 
įteikė prasmingą dovaną — 
Korp! Neo-Lithuania her
bą, o poniai Biežienei rožių 
puokštę. Dr. S. Biežis savo 
žodyje prisiminė vakarą, 
kai jis pirmą kartą dalyva

Pakeltas j seniorus Romas Šarka bučiuoja Korp! vėliavą.

vo Korporacijos šventėje ir 
kuri jam paliko neišdildomą 
įspūdį. Pažymėjo, kad esąs 
sujaudintas ir didžiuojasi 
turėdamas Korp! Neo-Li
thuania spalvas.

II. Meninė dalis
Meninėje dalyje korpo- 

rantai išpildė dailiojo žo
džio, dainos ir šokių pynę. 
Malonu buvo stebėti, kad, 
greta pradedančio studento, 
lygiai vikriai šokių sūku
ryje sukasi ir diplomuotas 
filisteris.

Scenoje vaizdai keitėsi, 
kaip televizijos ekrane. Čia 
jaunimas šoka, dainuoja, 
pasakoja ar deklamuoja. 
Montažo TĖVIŠKĖLE turi
nys paprastas ir aiškus. 
Mergaitė (Živilė Keliuoty
tė) bebaigianti studijas yra 
įsimylėjusi svetimtautį ber
niuką su kuriuo numato su
kurti šeimą. Tėvai (Daiva 
Vaitkevičiūtė ir Romas Šar
ka) tokiam dukros pasirin
kimui nepritaria. Jie norėtų 
savo dukrą matyti ištekant 
už lietuvio. Baigus mokslą, 
tėvai išsiunčia dukrą į Lie
tuvą aplankyti savo senelių 
ir pamatyti kraštą bei susi- 

(Nukelta į 3 psl.)
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NEPASISEKĘS BANDYMAS
Maršalas Mansteinas 

su savo štabo viršininku 
gen. Schulz svarstė padė
tį. Reikėjo imtis greito 
sprendimo. Dabar kaip 
tik išmušė valanda,kada 
vadas turi žinoti, ko ir 
kiek jis gali reikalauti iš 
savo pavaldinių. Manstei
nas žinojo savo karių ga
limybes ir iki kokio laips
nio jie užgrūdinti.

Jis paprašė Hotho iš
gelbėti Tacinskają, pa
skiriant vieną diviziją, 
kuri kovėsi pietiniame 
fronte. Ir Hoth nedvejo
damas davė vieną savo 
galingiausių šarvuočių 
divizijų, kuriai vadova
vo gen. Raus. Šaltą žie-

Ginčai dėl...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tarti dėl atominių apsi
ginklavimo jei neapribo- 
jimo, tai bent dėl 'už
šaldymo' esamam sto
vyje.

Prezidentas Nixonas 
tokius teigimus susilp
nino paaiškindamas, kad 
ABM yra apsigynimo 
ginklas, kurį sovietai jau 
turi, ir todėl negalėtų la
bai pykti, kad JAV irgi 
įsitaisė. Jis taip pat nu
rodė, kad sovietų apsi
gynimo sistema yra nu
kreipta ne tik prieš puo
limą iš Vakarų pusės, 
bet ir prieš puolimą iš 
kiniečių pusės.

Reikia pastebėti, kad 
specialistų teigimu, so
vietų ABM raketos 
NATO sluoksniuose va
dinamos 'kaliošais' (Ga- 
losh), atitinka maždaug 
amerikiečių Nike-Zeus 
raketom, kurios čia lai
komos nepakankamai 
geros tam tikslui. Atro
do, kad kaip tik amerikie
čiai pradėjo galvoti apie 
Nike - Zeus raketas, so
vietai kaž ką panašaus 
tuojau įvedė savo apgink
lavime, išleisdami mil
žiniškas sumas daugiau 
negu abejotinam rei
kalui.

Suėmus viską į krū
vą, atrodo, kad prezi
dentas Nixonas padarė 
patį geriausią galimą 
sprendimą. JAV smogia
ma jėga turi būti apsau
gota visom galimom prie - 
monėm. ***

PATIKSLINIMAS: Dir
vos kovo 12 d. Nr. 
straipsnio BERLYNO 
UŽKULISIAI pabaigoje 
'dingo' vienas žodis, dėl 
ko pabaiga neteko pras
mės. Ji turėjo būti: "Iš 
tikro, ką sovietai rinki
mų metu darė, buvo dau
giau dalinė, o ne totali
nė blokada".

mos naktį divizija paju
dėjo į šiaurę, kur turė
jo susijungti su Hollidt 
daliniais. Mansteino ir 
Hoth sprendimas buvo 
pavojingas, nes jei ne
pavyktų sulaikyti Bada- 
novą, tai Hoth liktų vi
siškai apsuptas.

Hollidt prie Čiro turė>- 
jo tik vieną šarvuočių di
delį dalinį, kuris dar pa
jėgė muštis, tai buvo 
11—toji šarvuočių divizi
ja, vadovaujama gen. 
Balck. Tokiu būdu Man
steinas gruodžio 23 d. 
prieš Badanovo korpą 
metė dvi šarvuočių di
vizijas. Nežiūrint dide
lio šalčio ir nakties žy
gio, vokiečiai dar kartą 
įrodė, kad jie tebėra tan
kų mūšių meisteriais ir 
gruodžio 27, kai Balcko 
tankai aplink Badanovo 
korpą sudarė plieninį žie
dą, gen. Raus tankai už
blokavo Badanovui atsi
traukimą. Tokiu būdu Ba
danovo tankai atsidūrė 
spąstuose ir veltui šaukė
si per radiją pagalbos.

Gen. Vatutinas ramino, 
prašydamas laikytis. Ir 
Badanovas laikėsi. Kai 
kurie jo vyrai kovėsi iki 
paskutinio šovinio, bet 
gruodžio 28 d. atėjo ga
las. Tik keli maži dali
niai prasiveržė, bet vi
sas šarvuočių korpas, į 
kurį rusai Kalėdų išva
karėse dėjo viltis užim
ti Rostovą, liko visiškai 
sunaikintas. Sovietų vy
riausioji vadovybė Ba
danovui suteikė laurų vai
niką. Jis buvo pirmasis 
iš karininkų, kuris gavo 
Suvorovo ordiną.

Rusai gerai išstudi
javo vokiečių žaibo karo 
taktiką ir manevravimą 
šarvuočių daliniais, bet 
neužtenkamai, kad galė
tų pritaikyti praktikoje. 
Keturiom dienom pra
slinkus, sovietų 25-tas 
šarvuočių korpas norėjo 
imituoti Badanovo verži
mąsi pirmyn, bet ir jis 
susilaukė taip pat liūdno 
galo.

Apgauti vokiečių pasi
priešinimo nebuvimo, ru-

1. AR TURĖJOTE JŪS NEMALONUMŲ SIŲSDAMI DO
VANŲ SIUNTINIUS JŪSŲ GIMINĖMS?

2. AR JŪSŲ GIMINĖS MOKĖJO PAPILDOMUS MUITO 
MOKESČIUS?

3. AR JŪSŲ SIUNTINYS BUVO GRĄŽINTAS Į JAV?
4. AR BUVO DINGE DAIKTAI IŠ JŪSŲ SIUNTINIO 

GIMINĖMS?
5. AR TEKO NERIMAUTI LAUKIANT PRANEŠIMO. 

KAD PER ILGAI NEĮTEIKTAS SIUNTINYS?
Kad išvengus šių galimų atsitikimų, naudokitės patarna

vimais pačios seniausios ir rimčiausios firmos

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
Ši firma per 39 metus savo pavyzdingu patyrimu su

darė rimtą reputaciją daugelio patenkintų klientų tarpe 
JAV, taip pat ir giminėms USSR.

Visi mūsų skyriai turi savo žinioje patyrusių tarnau
tojų štabą, didelį visokių prekių pasirinkimą ir PODARO
GIFTS, INC. igaliojimus priimti užsakymus MAISTO — 
PRAMONĖS — DOVANŲ CERTIFIKATUS Sovietų Są
jungos gaminiams.

Dėl informacijų ir katalogų kreipkitės į mūsų Cent
rinę įstaigą arba į Skyrius.

CENTRINĖ IŠTAIGA:
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

716 WALNUT STREET 
PHILADELPHIA, PA. 19106. Tel. (215) 925-3455

SKYRIAI:
PHILADELPHIA. Pa. 19123, 1013 N. Marshall St., WA 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avenue, DI 2-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 West Broadway, AN 8-8764 
CHICAGO, III. 60632, 4102 Archer Avenue_______  254-4144
CHICAGO, III. 60622, 2242 W. Chieago Avė., BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th Street, 486-1836 
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė., TA 5-7560 
ELIZABETH, N. J. 07201, 956a Elizabeth Avenue, 354-7608 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campau Av., 365-6350 
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethany, AT 1-1757 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd., 382-1568 
MIAMI, Florida 33138, 6405 Biscayne Blvd., FR 9-8712 
MINNEAPOLIS, Minn. 55414, 217 E. Hennepin Av., FE 2-4908 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow, 224-0829 
OMAIIA, Nebr. 68107, 5524 So. 32nd Street, 731-8577 
PARMA, OHIO 44134, 5432 Statė Road,................. -749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avenue, GR 1-3712 
ROCHESTER, N. Y. 14621, 683 Hudson Avenue, BA 5-5923 
NEW YORK, N. Y. 10003, 101 First Avenue, OR 4-3930 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — 9th Avė., LO 4-7981 
SEATTLE, Wash. 98103, 1512 N. 39th Street, ME 3-1853 
SOUTH RIVER, N. J. 08882, 168 Whitehead Avė., 257-2113 
WORCESTER, Mass. 01604, 82 Harrison Street, 798-3347 
TRENTON, N. J. 08611, 730 Liberty Street LY 9-9163 
VINELAND, N. J. 08360, Parish Hali, West Landis Avė.,

691-8423

sai pralaužę italų VIII ar
mijos frontą, nepasirū
pino pirmyn pasiųsti 
žvalgybinius dalinius. 
Jie net negalvojo, kad 
priešais galės sutikti 
rimtą pasipriešinimą.

Tokiu būdu Manstei
nas sunaikinęs du sovie
tų šarvuočių korpus, pa
šalino pavojų sovietų ver
žimosi Rostovo krypti
mi.

(Bus daugiau)

Balfo seimas
(Atkelta iš 1 psl.)

ŠEIMINIS BANKETAS IR 
KONCERTAS

Kovo 15 vakare, šv. Kry
žiaus parapijos erdvioje sa
lėje įvyko šeiminis banke
tas, dalyvavo apie 500 sve
čių. Programą pradėjo A. 
Dzirvonas, toliau vedė dr,
K. Bubelis. Programa susi
dėjo iš daugelio ilgokų kal
bų, tarp kalbėtojų buvo 
kardinolas Cody, gen. kon
sulas dr. P. Daužvardis, 
ALT pirmininkas E. Bart
kus, inž. A. Rudis, prel. 
Končius, kun. Abromaitis,
L. šimutis, kun. V. Martin- 
kus ir keli amerikiečiai.

Programą paįvairino į 
salę atvykę iš Clevelando 
čiurlioniečiai su keletą dai
nų, p. Mikulskio diriguoja
mi.

Visuomenei koncertas bu
vo surengtas sekmadienį po 
pietų, kovo 16 d. Marijos 
Aukštosios Mokyklos salė
je, kurį išpildė dideliame 
sąstate Čiurlionio ansamb
lis, su priedu vietinių so
listų Romos Mastienės ir 
Alg. Grigo. Salė buvo užpil
dyta publikos. Iš Clevelan
do solistai buvo Irena Gri- 
galiūnaitė, Algis Gylys ir 
Vladas Plečkaitis.

įvairi, gausi p. Mikulskio 
paruošta šiam koncertui 
programa su p. Onos Mi
kulskienės 17 kanklininkų 
buvo minios entuziastiškai 
įvertinta. (KSK)

KREPŠINIO IR 
TINKLINIO 

PIRMENYBĖS

Š. Amerikos Lietuvių 
Krepšinio ir Tinklinio pir
menybės įvyks balandžio 
12-13 d., Clevelande, Ohio. 
Pirmenybes -vykdo Cleve
lando LSK žaibas.

Pirmą kartą pirmenybėse 
bus vykdoma B klasės var
žybos, kuriose turės teisę 
dalyvauti tik silpnesnės ko
mandos ir antros komandos 
tų klubų, kurie dalyvaus A 
klasėje.

ŠALPAS S-gai iki šiol ne
priklausę vienetai, kurie do
mėtųsi šiomis pirmenybė
mis, prašomi dėl informaci
jų kreiptis tiesiai į šALFAS 
S-gos Centro Valdybą, šiuo 
adresu; Mr. Algirdas Biels- 
kus, 15321 Lake Shore Blvd. 
Cleveland, Ohio 44110. Te
lefonas: (216) 486-6177 na
mų ; (216) 248-6510 darbo.

• Rasa Gustaitytė para
šė knygą apie hippius ir 
jaunimo šokius "Turning 
On”. kurią išleido McMillan 
leidykla New Yorke.

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

PLANINGAS TAUPYMAS

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($10.000.00 ar daugiau. įdedant po $1,000.00)

MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

(S5.000.00 ar daugiau, įdedant po S500.00)

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

(2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747
į___ . OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4:

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1: VVednesday elosed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

PO PIETŲ KRYŽIUM
--------------- VI. Radzevičius ------------ -----

PROTESTAI DĖL RAUDONARMIEČIU CHOROk.
-- Gal organizatoriai susigalvos pasikviesti Kosyginą 1970me- 

tais iškilmingai atidaryti Adelaidės Meno Festivalį?
— Pabaltiečiai atnešė Į šį kraštą neapykantą ir pagiežą...
Tos dvi australų viešos pastabos spaudojecharakterizuoja kraš

tutinumus ginčų, ar reikia Įsileisti raudonarmiečių chorą Į Adelai
dės (Pietų Australijos sostinės) Meno FestivalJ, kuris visomis jėgo
mis bandoma paversti plataus, jei ne pasaulinio, masto iškilmėm.

Vos tik patyrę, kad organizatoriai Į 1970 metų Festivalį nu
matė kviesti raudonarmiečių chorą, Pabaltiečių Komitetai (Fede
ralinis ir Pietų Australijos), kuriuose lietuvius atstovauja Vitalius 
Linkus ir Juozas Lapšys, pasiuntė jiems griežtą protestą. Prie Pa
baltiečių prisijungė Pavergtų Tautų Komitetas, kuris apjungia arti 
dvidešimt tautų ir gryną australų organizaciją — Good Neighbour 
Council, sudarytą iš žymių australų visuomenininkų ir kuri, valdžiai 
padedant, rūpinasi sklandesnių imigrantų Jliejimu į australų visuo
menę, atvirai šnekant, asimiliacija. Greta protestuojančiųatsistojo 
ir prieš komunizmą atvirai kovojanti Demokratinė Darbo Partija 
(DLP).

Argumentuose už neįsileidimą iškilo Raudonosios Armijos vaid» 
muo pavergiant Pabaltijo tautas, skerdynės Vengrijoje ir paskutiniai 
brutalumai Čekoslovakijoj. Buvo nurodyta, kad visa tai įvykdyta ir 
vykdoma raudonosios armijos durtuvais, o kviečiamasis choras yra 
tos armijos neatskiriama dalis.

Pabaltiečiai ir kitos pavergtos tautos įspėjoFestivalioorgani- 
zatorius, kad nė vienas šių tautų meninis vienetas a r pavienis solis
tas, raudona rmiečiams atvykus, negalės šiame Festivalyje dalyvauti, 
o visi pavergtų tautų kilmėsaustralai.atsimindami jųtautoms pada
rytą ir daromą skriaudą, tą Festivalį atvirai boikotuos. Patys orga
nizatoriai gerai žino, kad visuose ligšioliniuose Festivaliuose Euro
pos imigrantų meniniai vienetai sudarydavo žymią ir Įvairiaspalvę 
programos dalį.

Festivalio rengėjų pasiaiškinimai ir laiškai redakcijoms iššau
kė laikraščių vedamuosius, oTV stotys į savo programas Įtraukė dis- 
kusijas tuo klausimu. Būdinga, kad Festivalio organizatorių pasta
ba, jog pabaltiečiai Į meną bando Įvelti politiką, sutiko ir dalies aus
tralų pasipriešinimą bei nurodymus, kad patys organizatoriai poli
tikuoja. Girdi, jei raudonarmiečius į Australiją pasikviestų kokia 
nors kairiųjų darbininkų Unija, visoj Australijoj kiltų pasipiktinimų 
audra. Tada niekas politinio momento neslėptų.

Tų visų ginčųakivaizdoje Festivalio rengėjai rangosi savo minkš
tose kėdėse, bet ligšiol nėra jokių ženklų, kad je susilaikytų nuo rau
donarmiečių kvietimo. Federaliniame Parlamente užsienių reikalų 
ministeris išsisuko nuo tiesioginio atsakymo, ar raudonarmiečiams 
būtų duotos Įvažiavimo vizos. Klausėjas priminė užsienių reikalų mi- 
nisteriui, kad Didžioji Britanija vizų jiems nedavė.

Žinoma, būtų gera, jei pavyktų raudonarmiečius nustumti, tačiau 
jau dabar pirminiai protesto tikslai davė gerų rezultatų. Protestuo
tojams ir toliau kietai laikantis ir nuolatos tą klausimą klibinant, 
australų visuomenė bus plačiau supažindinta su komunistinėm So
vietų Rusijos užmačiom.

• INŽ. IZIDORIUS JONAITIS, plačiai žinomas Australijos lie
tuvių vienytojas, dviem atvejais vadovavęs Australijos Krašto Val
dybai, šiomis dienomis atšventė savo 60-tąjį gimtadienį.

• POPULIARIOJ SYDNEJAUS VELYKINĖJ PARODOJ (Easter 
Show kovo 28 - balandžio 8) bus pirmą kartą plačiai išstatyti lietu
vių tautiniai išdirbiniai. Tam reikalui gautos dvi vitrinos Meno ir 
Rankdarbių paviljone.

•KEISTŲ DALYKĖLIŲ pasitaiko ir Australijoj:Newcastle lie. 
tuviai turi diskusijų būrelį, kuriame paskaitos drožiamos angliškai. 
Nežinia, ar klausytojai nesupranta lietuviškai, ar paskaitininkė(po
nia Jūratė Ivinskienė) nesugeba tinkamai lietuviškai išsireikšti.

• MELBOURNO LIETUVES, norėdamos sutelkti lėšųvietos Lie. 
tuvių Namams, rengiasi originaliam žygiui. Kovo29 dieną jų būriai 
žygiuos 10 kilometrų. Kiekviena ėjike turi susirasti sau nemažiau 10 
globėjų, kurie sutiktų už kiekvieną nueitą kilometrą sumokėti jai po 
10 centų. Aritmetika trumpa: lietuvė, turinti 10 globėjų ir nužygiavus 
10 kilometrų sutelks Melbourno Lietuvių Namams 10 dolerių. Reikia 
šimto moterų, kad sutelkus tūkstantėlį,

• DIRBANTIEJI AUSTRALUOS LIETUVIAI, jei jie nori akty
viai dalyvauti bendruomenėje, rinkti ir būti renkamais j bendruome
nės organus -- Krašto Tarybą ir Valdybą, apylinkių valdybas, kul
tūros tarybas, kontrolės komisijas ir garbės teismus, pradedant 
šiais metais turės mokėti kasmet po du dolerius vadinamo lietuvio 
mokesčio (ligšiol buvo $L). Reikia pasakyti, kad tą mokestį moka 
tik palyginti nedidelė Australijos lietuvių dalis. Geriausiu atveju 
15-2070 dirbančiųjų. Kurjoziškai paaiškėjo, kad kaikurie neseniai 
posėdžiavusios Krašto Tarybos nariai, vėliau patekę ir į Krašto 
Valdybą, to mokesčio nebuvo susimokėję (sako, per neapsižiūrėji
mą). Mokesčio surinkimas sudaro didelę problemą. Planuojama mal
dauti dvasiškius talkon lietuvio mokesčiui rinkti.

• AUSTRALUOS LIETUVIŲ KRAŠTO TARYBAI nutarus, 
Krašto Valdyba ruošia Australijos Lietuvių Fondo nuostatus,

• LABAI NEAIŠKUS KRAŠTO TARYBOS NUTARIMAS "įvesti 
tam tikrą mokestį ženkliukais, kurie būtų klijuojami ant parengi
mų bilietų, ant gėrimų bonkų, cigarečių dėžučių ir kitų vartojamų 
dalykų". Čia jau reikia Saliamono galvos, juo labiau, kad to mokes
čio dydį vietose nustato apylinkių valdybos, odetales -- Krašto val
dyba su apylinkių valdybomis. Susirašinėjimai, diskusijos, nutari
mų priėmimai ir nutarimų naikinimai, ženklelių projektai ir tų 
projektų pakeitimai kaštuos daug daugiau, negu galimos pajamos. 
Australijos lietuvių parengimus jau ir dabar Krašto Valdyba tak- 
suoja penkiais centais už kiekvieną bilietą. Kokiu keliu tie ženkliu
kai pasieks geriančiųjų bonkas ar rūkančiųjų cigarečių dėžutes, ir 
patys akcizininkai tikriausiai dar nežino.

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINES IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ 
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 OLD ARCADE TELEF. 621-6038

CLEVELAND. OHIO 44114
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POSŪKIS Į GERĄJĄ

PUSĘ
Praėjusį šeštadienį 

Clevelande buvo pirmo
jo posėdžio susirinkusi 
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdyba, nau
juoju pirmininku išsi
rinkusi Stasį Barzduką, 
arti šešerių metų išbu
vusį jos vykdomuoju vi
cepirmininku. Persitvar
kymas įvyko beveik po
rai mėnesių praslinkus 
po paskutinio PLB pir
mininko a.a. J. Bačiūno 
mirties. Pereinamaja
me laikotarpyje, nors ir 
ilgokai užtrukusiame, 
PLB darbas nesutriko. 
Jį vykdė valdybos prezi
diumas. Tačiau jo perei
namojo laikotarpio pa
baigos belaukiant, vi
suomenėje nestigo ne
tikrų spėliojimų ir sam
protavimų, kada ir kaip 
susitvarkys šios mūsų 
bendrinės organizacijos 
vadovybė, karštokai iš
rinkta praėjusių metų 
rugsėjo mėn. seime, įvy
kusiame New Yorke.

Tasai seimas, kaip ne 
kartą šioje vietoje buvo 
pastebėta, praėjo ne 
taip, kaip iš oficialiai ne
politinės bendrinės or
ganizacijos buvo tikėta
si sulaukti. Bet kas įvy
ko — įvyko, kas praė
jo — praėjo, kas pada
ryta — padaryta. Never
ta ginčytis dėl negrįž- 
tančios praeities. Jau 
daug naudingiau pasitai
kiusias klaidas ar neiš
vengtus nesklandumus 
pastebėti ir, šaltai ap
galvojus, iš jų pasimoky
ti, o naujajai vadovybei 
po tokio patyrimo savo 
veiklą pasukti kiek švie
žesne linkme, grindžia
ma ne kurios vienos sro - 
vės dominavimu, kiek to
lerantišku kaip galint 
daugiau srovių apjungi
mu ir kitų toleravimu. 
Šį principą mes laikėme 
būtiniausia sąlyga PLB 
veiklai, vertindami ano 
seimo skersvėjus. Jo ne- 
pamiršome minėdami 
valdybos atliktus dar
bus. Jo neketiname išsi
žadėti ir ateityje, nors 
aplinkybės ir susidės- 
čiusios taip, kad šio laik
raščio leidimo pirmi
ninkavimas bei PLB val
dybos informacija dabar 
jungiasi tame pat asme
nyje.

Sveikintinu dalyku iš
ėjo Vliko pirmininko dr. 
K, Valiūno dalyvavimas 
pirmajame persitvar
kiusios PLB valdybos po
sėdyje. Nepaslaptis, jog 
praeityje Vliko ir PLB 
santykiuose stokodavo 
reikalingo aiškumo ir 
dėl to kai kur pasireikš
davo net dirbtinės trin
ties pastangų, kaip tai 

neseniai išsiliejo Los An
geles surengtame semi
nare, kai kuriems daly
viams reikalaujant bend
ruomeninės Vliko okupa
cijos. Reiškinys nesvei
kas, bet nepasakytume, 
jog tai tik atsitiktinis. 
Vliko pirmininko daly
vavimas PLB posėdy
je, be abejo, padėjo su
rasti formulę tolimes
niam šių veiksnių santy
kiavimui. Bendrame ko
munikate jis nusakyta 
šiaip: "Organizacinį Vli
ko tvarkymąsi PLB lai
ko jį sudarančių grupių 
ir jo organų (seimo, ta
rybos ir valdybos) vi
daus reikalu ir jokiu at
veju į tai nesikiš".

Jeigu tai būtų pasku
tinis tų abiejų veiksnių 
santykiavimo aptari
mas, jeigu kada nors vėl 
netektų grįžti ten, iš kur 
šiuo metu išeita, reikė
tų laikyti naudingu ir pa
tvariu posūkiu į gerąją 
pusę, nors ir gerokai pa
vėlavus. Jeigu tai būtų 
atlikta anksčiau, gal ir 
Vasario 16-siosproga ne
būtume sulaukę nesusi
pratimo tarp Amerikos 
Lietuvių Tarybos ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės 
valdybos, palikus vienai 
ir kitai veikti abišaliai 
sutartos kompetencijos 
ribose.

PLB valdyba įsakomo
sios galios neturi. Ta
čiau ji gali veikti į savo 
žinioje esančias kraštų 
valdybas, skatindama 
jas į planingą ir suderin
tą veiklą. Pasukus tuo ke
liu, mums atrodo, PLB 
geriausiai atsilieptų ir į 
pavergtosios Lietuvos 
patriotinės visuomenės 
kreipimąsi pasaulio iš- 
eivijon, kad ji stiprintų 
savo organizacijas, kaip 
tai Clevelando visuome
nei pastebėjo Vliko pir
mininkas dr. K. Valiū
nas, kalbėdamas praėju
sį sekmadienį. (d) Valerija ir Mečys Šimkai didžiuojasi savo sūnumi Algiu pakel

tu Į seniorus.

Inž. Vytautas Izbickas, skaitęs pagrindinę paskaitą.

SIBIRO TREMTINĖS
UŽRAŠAI...

Živilė Keliuotytė atpasakoja liūdną vaizdą okupuotoje Lietuvoje.

"Tai tikrai brangus antkapis, pastatytas tautos 
kankiniams vienos kankinės, kuriai likimas leido 
išlikti gyvai, kad liudyti visam laisvajam pasauliui 
apie baisiąją XX amžiaus vergijos imperiją ir pa
vergtųjų dalią. Ta knyga buvo jau seniai laukiama. 
Nors autorė savo pergyvenimus yra dalimis apra
šiusi viename ir kitame Amerikos lietuvių laikraš
tyje, tačiau jokios paskiros dalys negali atstoti visos 
knygoje atvaizduotos pilnumo” — rašo Naujienos.

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 41103

Siunčiu.........dol. pinigais/čekiu, už kuriuos prašau atsiųsti:
............  egz. Stefanijos Rūkienės "Vergijos kryžkeliuose” 

(paprastais viršeliais su aplanku), kaina 5 dol.

Mano adresas: ......................................................................
(pavardė ir vardas)

(namo numeris ir gatvė)

(miestas ir valstybė, zip Nr.)

Korporantai išpildo minėjimo programą.

Neolituanai Šoka ir dainuoja...
Skambiai ir sklandžiai nu-(Atkelta iš 1 psl.) 

pažinti su lietuvių jaunimu. 
Viešnagė Lietuvoje padaro 
teigiamą įtaką. Grįžusi pa
sidaro savojo krašto patri- 
jotė ir atsisako svetimtau
čio vaikino, ž. Keliuotytė 
savo vaidmenį atliko pasi
gėrėtinai.

Minėjimo proga pakeltieji į seniorus prisiekia. Kairėje priesaiką 
skaito Chicagos skyriaus pirm. Edas Modestas, pakeltieji: Algis 
Šimkus, Romas Šarka ir Jonas Bertulis. Priesaikos tekstą laiko ar- 
biter elegantiarum Petras Jokubauskas.

Visos nuotraukos V .A. Račkausko

Meistriškai pašoko vyrų 
PAKELTKOJĮ ir mišrų 
KETVIRTAINĮ. Pakeltko- 
jis, dar retokai šokamas, vi
siems patiko ir susilaukė 
gausių katučių. Gerą pa
įvairinimą įnešė Kristina 
žebrauskaitė, išpildydama 
vieną baletinį numerį.

skambėjo GAUDEA M U S, 
ALMA MATER ir kitos 
dainos.

Įtarpose Liucija Virpšai- 
tė ir Eglė Juodvalkytė pa
sakojo ir deklamavo. Akor
deonais pritarė Algis Mo
destas ir Gintaras Endrijo- 
nas.

Montažas buvo įvairus, 
įdomus ir gyvas. Programos 
gale kukliai pažymėtas ko
ordinatorius Algis Modes
tas. Kiek teko patirti, Algis 
Modestas buvo ne tik koor
dinatorius, bet šio montažo 
kūrėjas, rengėjas ir vykdy
tojas. Be jo darbo, sumanu

Stefanija Rūkienė, VERGIJOS KRYŽKELIUOSE. 
Viršelio aplankas Algio Muliolio. Iliustracijos tekste 
Vidos Stankuvienės. Knyga 114 puslapiu, kaina 5 dol.

Stefani ja Rūkienė šiuos savo užrašus skiria Sibire 
žuvusioms ir mirusioms lietuviams. Tai antkapis jų 
nežinomiems ar jau baigiantiems nykti kapams . . .

mo ir kūrybos, šis monta
žas nebūtų išvydęs dienos 
šviesą. Girtinas ir visų kor- 
porantų susiklausimas bei 
parodytos pastangos duoti 
viską, ką turima geriausio.

III. Kavutė ir dovanų 
paskirstymas

Po įtemptai praleistų po
ros valandų Leokadijos žvy- 
nienės duosnios širdies dė
ka, visi šventės dalyviai 
(apie 200 žmonių) buvo pa
vaišinti kava ir kepsniais. 
Kavutės metu vyr. valdy
bos pirm. Algis Modestas 
pranešė apie užbaigą vyk
dytos loterijos ir pavedė 
vicepirm. Kęstučiui Cicėnui 
pravesti laimėjimų paskir
stymą. Laimingaisiais tapo: 
S. Kaksteinas, Aurora, III. 
— film. aparatas; Zita Bur- 
neikytė, Chicago, III. — ra
dijo aparatas; dr. P. Vilei
šis, Hardford, Conn. — spal
vota TV; A. Krakauskas, 
Chicago, III. — automobilis.

Korp! vyr. valdybos or
ganizuota, daug darbo, pa
stangų, rūpesčio bei nervų 
kainavusi loterija užbaigta. 
Vyr. valdyba lengviau atsi
kvėps, bet ar pasipildys iš
tuštėjęs iždas, sunku pasa
kyti.

Pabaigai reikia pažymėti, 
kad kelinti metai iš eilės, 
korporacijos rengiami Lie
tuvos Nepriklausomybės at
kūrimo minėjimai yra ori
ginalūs, įdomūs ir sutrau
kiu didelį būrį savųjų ir sve
čių. Tai lyg literatūros, dai
nos, šokių vakarai, kur pro
gramos dalyviai, organiza
toriai bei vykdytojai yra 
patys korporantai, talki
nant vienam kitam meni
ninkui. Geru keliu eina 
Korp! valdybą.
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OMAHOS LIETUVIU ŽINIOS

Trys Omahos lietuvaitės kurių nuotrauka tilpo Omaha World- 
Herald. IS kairės: Vida Misiūnaitė, Danguolė Antanelytė ir Albina 
PoceviSienė.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 
OMAHOJE

Lietuvos Nepriklausomy
bės paminėjimas Omahoje 
įvyko kovo 2 d. šv. Antano 
parapijos salėje. Minėjimą 
pravedė LB apylinkės pirm. 
Petras Adamonis. Apie lie
tuvių uždavinius ir darbus 
Lietuvos laisvės reikalu kal
bėjo inž. Jurgis Damas.

Buvo mėginta į Omaha 
World-Herald laikraštį pa
talpinti vedamąjį liečiantį 
Lietuvos reikalą. Laikraš
tis tokio vedamojo netalpi
no, tačiau į minėjimą pri
siuntė savo korespondentą 
ir foto reporterį, kurie nuo
trauka ir savo aprašymu 
gyvai perdavė. Straipsnis 
buvo pavadintas:

Omahoje švenčiama už 
gimines Lietuvoje.

”Mes šiandie švenčiame 
už savo gimines ir draugus 

WHO PAYS 
WHENA 
BANK IS 

ROBBED?
Everyone, really.

This community is not sale as long as these 
criminals threaten our people and property.

What can we do about it? Maybe a lot.

The Cuyahoga County Reward Plan will pay 
up to $2000.00 for information leading to 
the arrest of bank robbers in Cleveland.

Lietuvoje, kuriems mūsų 
Nepr iklausomybės šventė 
yra uždrausta švęsti”.

Tai buvo Petro Adamo
nio žodžiai, kuris kartu su 
keliais šimtais kitų lietuvių 
atvyko į šv. Antano mo
kyklos patalpas švęsti Si
mą Lietuvos Nepriklauso
mybės paminėjimą jai atsi
skyrus nuo Rusijos.

Adamonis, lietuvių bend
ruomenės pirmininkas Oma
hoje, pareiškė, kad Nepri
klausomybės dienos minė
jimas Lietuvoje yra slap
tas ir šventas įvykis, ypač 
dėl to, kad laisvė ten 1940 
m. buvo prarasta ir kraštas 
pateko po rusų jungu.

”Mano brolis ir sesuo iš 
viso praleido 19 m. Sibire. 
Jie eidavo pėsti kiekvieną 
dieną 12 mylių iš darbo sto
vyklos kirsti miško. Ten 
mirė mano sesuo, o brolis 

No one should have to pay for a robbery.

SPONSORED BYTHE 32 GREATER CLEVELAND BANKS AND SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATIONS OF THE CUYAHOGA COUNTY REVVARD PLAN

tik Stalinui mirus grįžo at
gal Lietuvon.

”Kodėl mes šią šventę 
švenčiame? Mes prisimena
me tuos laimingus laikus, 
kai mūsų kraštas buvo lais
vas”, pareiškė Adamonis.

širdys verkia

Adamonis, kuris dėstė 
matematiką savo krašte 
vidur, mokykloje, apleido 
Lietuvą 1944 m. žvelgda
mas į susirinkusius šiam 
paminėjimui žmones, jis ta
rė: ”čia nėra nė vienos šir
dies, kuri neverktų laisvės 
savo žmonėms ir savo kraš
tui”.

Omahos lietuviai paruo
šė rezoliuciją, kuri bus pa
siųsta prez. R. Nixonui, pra
šant kad JAV vyriausybė 
kreiptųsi į Jungtines Tau
tas reikalaudama, kad Lie
tuvos laisvė vėl būtų atsta
tyta.

Lietuvių choras (Ramby- 
nas ved. muz. Br. Jonušo) 
dainavo lietuviškas dainas. 
Choro nariai buvo pasipuo
šę tradiciniais tautiniais 
rūbais.

Trys choro narės išsireiš
kė, kaip jos žiūri į savo tė
vų kraštą.

Vida Misiūnaitė iš 5626 
So. 33-čios gatvės pareiškė, 
kad šis paminėjimas jai yra 
didžiai svarbus. "Mūsų tė
vai pergyveno tikrą vergi
ją. Jie mums apie visą tai 
papasakojo. Mes jaučiame, 
kad tas pavergimas palietė 
ir mus. Ir jei kada nors lais
vė mūsų kraštui vėl grįš, ji 
kartu bus ir mūsų laisvė”.

Brangus prisiminimas

Panelė Danguolė Antanė- 
lytė iš 3352 X gatvės, gi
musi jau JAV, išsireiškė, 
kad ji su savo šeima dali
nasi laisvės prisiminimais, 
laisvės prisiminimais, ka
dangi ji labai gerai žino ką 
laisvė JAV jai reiškia.

Ponia Albina Pocevičienė 
iš 5515 So. 33 gatvės pa
brėžė, kad ji mylinti Lietu
vą, nes tai jos tėvų kraštas.

Nei viena iš trijų nėra 
Lietuvos mačiusi.

Šv. Antano bažnyčioje

R. LANIAUSKAS Odisėja (acrylic)

RIMO LANIAUSKO PARODA NEW YORKE
šį šeštadienį, kovo 22 ir 

23 d.d. New Yorke, Knights 
of Columbus salėje, 85 St. 
ir Jamaica Avė., Woodha- 
ven, atidaroma dail. Rimo 
Laniausko tapybos kūrinių 
paroda. Bus išstatyti 26 
darbai.

Parodą rengia ateitinin
kai New Yorke.

Dail. Rimas Laniauskas, 
gimęs 1937 m. birželio mėn. 
15 d. Kaune, Lietuvoje. Pa
liko savo kraštą kartu su 
tėveliais Antrojo pasaulinio 
karo metu (1944) ir gyve
no Vokietijoje iki 1949 m. 
Iš ten emigravo į Jungtines 
Amerikos Valstybes.

Pradinę mokyklą baigęs 
Vokietijoj, čia atvykęs, įsto
jo į aukštesniąją mokyklą 
ir, ją lankydamas, jau jau
tė palinkimą meno sričiai. 
Benediktinų gimnazijoj bū
damas, gavo stipendiją lan
kyti prie Clevelando Meno 
Instituto (Cleveland Insti
tute of Art) veikiančias 
šeštadienines pamokas. Bai
gęs gimnaziją, įstojo į Cle
velando Meno Institutą, bet, 

šios šventės proga buvo lai
komos keturios mišios.

Viena vyresniojo amžiaus 
moteris pridėjo: ”Mes visi 
meldžiame, kad kada nors 
mūsų krašto žmonės vėl ga
lėtų švęsti, kas pagal teisę 
yra tik jų-... Laisvę!”

Tokiais žodžiais Omaha 
World-Herald laikraštis bai
gė Vasario 16 d. minėjimo 
aprašymą. Kitą dieną pa
aiškėjo šio aprašymo rezul
tatai. Darbovietėse ir mo
kyklose lietuviai buvo klau
sinėjami ar dalyvavo tame 
minėjime? Mokytojai kla
sėse kreipėsi į lietuvius mo
kinius ir kai kurių net pra
šė papasakoti apie Lietuvą. 
Laikraštis į lietuvius ir Lie
tuvą atkreipė ketvirtį mil. 
savo skaitytojų.

• JAV Armijos Inžineri
jos Korpe, Omahos distrik- 
te, dirba inž. Jurgis Damas, 
inž. Petras Jaudegis ir ar
chitektas Jurgis Bukšnys. 
J. Damas dirba prie elek
tros jėgainių ir potvynių 
apsaugos. P. Jaudegis ir J. 
Bukšnys prie karinių pro
jektų. Visi trys už pasižy
mėjimą darbe apdovanoti 
premijomis.

• Likviduotas Omahos 
Lietuvių Piliečių Klubas. 
Paskutinioji Klubo valdy
ba: pirm. — Kazys Kušlei- 
ka. sekr. — Juozas Agur- 
kis. kasiu. — Juozas Lukas 
ir fin. sekr. — Algis Mi
kulis nutarė klubo vardu L. 
F. įnešti 100 dol.

• Lietuvių Fondui už sa
vo mirusią žmoną Nijolę 
100 dol. įnešė Rvmantas 
Guzulaitis, o jo brolis Vy
tautas šiuo metu gyv. Apa- 
lachhv, N. Y. savo mirusios 
motinos Teresės vardu irgi 
įnešė 100 dol. (r) 

pašauktas atlikti karinę 
prievolę, turėjo studijas 
dvejiems metams pertrauk
ti. Sugrįžusiam buvo pasiū
lyta stipendija į Cooper 
School of Art Clevelande, 
kurią baigė 1963 metais, 
gaudamas mokyklos baigi
mo proga suruoštoje paro
doje pirmą ir antrą vietą 
UŽ savo darbus. Baigęs mo
kyklą, pradėjo dirbti Amer- 
ican Greetings Co. Cleve
lande, kur ir dabar dirba 
kaip ’professional desi'g- 
ner”.

Rimo Laniausko darbai, 
pavieniai ar parodose, buvo 
išstatyti: Butler Museum

Dail. Rimas Laniauskas darbo metu.

PHILADELPHIA

MIRĖ PRELATAS IGNAS 
VALANCIUNAS

Kovo 8 d. Šv. Kazimiero 
seserų senelių prieglaudoje 
Vilią Joseph Maria mirė bu
vęs Philadelphijos lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas prelatas Ignas Valan- 
čiūnas.

Velionis gimė Lietuvoje 
1885 metais ir pradžioje šio 
šimtmečio atvažiavo j JAV. 
Padirbėjęs siuvyklose įsto
jo į dvasinę seminariją, ku
rią 1919 metais baigė ir 
pradėjo kilnų pastorizacijos 
darbą.

A.a. prelatas Valančiū- 
nas buvo nepaprastai tauri 
ir geraširdė asmenybė. Pra
sidėjus antrojo pasaulinio 
karo tremtinių emigracijai, 
jis asmeniškai sudarė virš 
dviejų šimtų darbo ir buto 
garantijų, visai nekreipda
mas dėmesio į atvažiuosian
čių įsitikinimus. Kiekvie
nam naujai atvykusiam vi
sokeriopai tiesė pagalbos 
ranką, ar tai ieškodamas 
g y v e n vietės, surasdamas 

of American Art, Youngs- 
town, Ohio; Exhibit VII, 
American Greetings Corp. 
Juried Show; New York 
Pan Am Building, American 
Greetings Juried Traveling 
Show, New York; Balzekas 
Museum of Lithuanian Cul- 
ture — art Gallery, Chica
go; American Watercolor 
Society, Nevv York; Drift- 
wood ir Girele Galleries 
Clevelande bei įvairiose lie
tuvių ir amerikiečių kitose 
parodose.

Paroda atidaryta šešta
dienį ir sekmadienį nuo 12 
vai. po pietų iki 10 vai. va
karo.

darbą ir reikalui esant vi
suomet piniginiai paremda
mas.

Jo vadovaujamoje para
pijoje spietėsi visas mūsų 
kultūrinis veikimas, čia, 
parapijos salėje buvo įsteig
ta lietuvių bendruomenės, 
aukštesnieji lituanist i k o s 
kursai, parapijos mokyklo
je prisiglaudė ir šeštadieni
nė mokykla. 1953 metais, 
sudegus šv. Kazimiero baž
nyčiai, dėjo visas pastangas 
ją atstatyti lietuviškos pa
rapijos rėmuose.

Kovo 12 d. šv. Kazimiero 
bažnyčioje Philadelph i j o s 
kardinolas Kroli atnašavo 
iškilmingas gedulo šv. Mi
šias dalyvaujant 12 prelatų 
ir virš 60 kunigų. Eulogiją 
skaitė vyskupas McDevitt. 
Palaidotas šv. Kryžiaus ka
pinėse. (kk)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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JAUNOJI KARTA
Čia spausdinami septyni Clevelando Šv. Ka

zimiero lituanistinės mokyklos mokinių rašinėliai, 
kurie buvo premijuoti LB II Apylinkės Valdybos 
skelbtame dailiojo skaitymo, deklamavimo ir ra
šinėlių konkurse.

Rašinėlių temos duotos klasėje, ir kūrybai ne
buvo palankus nei laikas, nei vieta. Tačiau, nežiū
rint į tai, šiame jaunųjų žody nesunku pajusti ir kū
rybinių pradų. Džiugu ir tai, kad kai kuriuose ra
šinėliuose labai mažai tebuvo — ar ir visai nebu
vo — nei rašybos, nei sintaksės klaidų.

KAD PASAULIS BUTU
GRAŽESNIS

Danutė Sušins- 
kaitė, Clevelando 
Šv. Kazimiero lit. 
mokyklos 10 skyr. 
mokinė.

Mano svajonės tur būt 
neįgyvendinamos. Gal ir 
įgyvendinamos. Kokia gi 
mano didžiausioji svajo
nė? Aš kartais ir pati 
nežinau, nes yra tiek 
daug dalykų, apie ku
riuos aš svajoju. Norė
čiau, kad visos pasau
lio tautos būtų laisvos. 
Ypač norėčiau, kad Lie
tuva būtų laisva ir kad 
mes, jaunimas, galėtu
me pamatyt tą tolimą, 
tėvų gražiai apipasako
tą kraštą, dėl kurio mes 
einam į lietuvišką mo
kyklą kiekvieną šešta
dienį, šnekam lietuvių 
kalba, šokam tautinius 
šokius ir gyvename du 
skirtingus gyvenimus 
— lietuvių ir amerikie
čių.

Mano svajonė gyventi 
pasaulyje, kuriame nė
ra nei karų, nei vergi
jos kančių, nei melo. Pa
saulyje, kuriame vieš
patautų meilė, tiesa ir

TAI MANO VIENINTELĖ
SVAJONĖ

Aldona Kavaliū
naitė, Clevelando 
Šv. Kazimiero Lit. 
Mok. 10 sk. mokinė

Pradėjus temti, Mary
tė, palikusi savo knygas 
salonėly, atėjo į virtu
vę.

— Mama, — tarė ji,— 
papasakok man ką nors 
apie savo jaunystę. Juk 
tu višką apie mane žinai, 
o aš beveik nieko apie ta
ve.

— Tai ko tu taip nori 
apie mane sužinoti? — 
paklausė motina.

— Visko. Kaip tau se
kėsi lankyti mokyklą, 
apie tavo draugus ir 
drauges. O ir apie tėtį, 
kaip jūs draugavote ir 
apsivedėt. Ir karą...

Noreikienė žiurėjo į 
savo keturiolikmetę duk
relę. Graži ir guvi mer
gaitė, didelėmis mėlyno
mis akimis. Gražiai ap
sirengusi, tik tas kom
jaunuolės ženkliukas... 
Bet tai jos pačios kaltė, 
ne Marcės, pamanė mo - 
tina ir tarė:

— Maryte, prižadėk 
man, kad tu niekad nie
kam nepakartosi tai, ką 
aš dabar tau pasakosiu. 
Nes, jei kampasakytum, 
tai...

— Prižadu, mama. 
Juk tu žinai, kad tu gali 
manim pasitikėti, —nuo
širdžiai tarė Marytė.

Noreikienė atsisėdo 
ant kėdės, nusišluostė 
rankas priejuoste ir, žiū
rėdama pro langą į tolį, 
pradėjo pasakoti: 

gėris. Bet tai tur būt 
neįgvendinama?

Dažnai parėjusi iš mo
kyklos užsisuku radiją ir 
klausau žinių: Vietname 
žuvo du šimtai penkias
dešimt trys kariai, vy
ras nušovė savo žmoną, 
vaikus ir pats nusišovė, 
garsi kino artistė ište
kėjo už penktojo vyro, 
rusai okupavo Čekoslo
vakiją... Kokios biau- 
rios žinios! Koks pami
šimas!

Vėl jį užsuku ir išei
nu į paežerę. Atsisėdu 
ant akmens. Čia gera ir 
ramu. Galvoju apie savo 
tėvus, kurie taip nuošir
džiai manimi rūpinasi, 
apie savo du gerus bro
liukus. Jaučiuosi laimin
ga. Tačiau ne visi turi 
savo namus. Daugelis tu
ri palikti gimtąjį savo 
kraštą ir bėgti nuo me
lo, persekiojimo ir ver
gijos. Kaip baisu ir žiau
ru!

Ar negalėtų visi gy
venti ir dirbti, kad pa
saulis būtų geresnis, 
gražesnis, teisingesnis? 
Tai mano svajonė, bet 
ar ji įgyvendinama?

— Lietuva tada buvo 
visai kitoks kraštas, ne
gu dabartinė — rusų oku
puota Lietuva, kurioje 
mes dabar gyvenam. Bu
vo nepriklausoma, kurio
je laisvai plevėsuodavo 
trispalvės vėliavos. Bu
vau aš tada aštuoniolikos 
metų, paskutinėj gimna
zijos klasėj. Draugavau 
su Petru Noreika, tavo 
tėčiu, kuris irgi buvo toj 
pačioj klasėj.

Mes turėjom paišybos 
mokytoją, seną, barzdo
tą vyrą, kuris buvo tru
putį sukomanistėjęs. Ir 
todėl mes baisiai jo ne
kentėm. Buvo balandžio 
pirmoji diena, ir mes su
galvojom iškrėsti jam 
pokštą. Vos tik jis atėjo 
į klasę, mes jį pagrie- 
bėm, pririšom prie kė
dės ir pradėjo teplioti 
jį visą raudonais dažais 
šaukdami:

— Jis raudonas nori 
būti, raudonas ir bus!

Aš irgi šokinėjau ap
linkui, pildama raudoną 
rašalą ant vargšo moky
tojo plikos galvos. Stai
ga Petras pribėgo prie 
kėdės, atrišo mokytoją 
ir suriko ant mūsų:

— Ar jūs, bepročiai, 
nenustosite? Neturite pa
garbos vyresniam žmo
gui. Atsiprašau, drauge 
mokytojau, kad mano 
bendraklasiai taip kiau
liškai pasielgė...

Aš stovėjau, negalė
dama pajudėti iš nustebi
mo. Jis pasakė "drau
ge”, jis pasakė "drau
ge”! O Dieve, Petras, 
mano mylimasis Pet

ras — komunistas, — 
mintyse kartojau aš.

Pagaliau išbėgau iš 
klasės į koridorių. Stai
ga pajutau ranką ant pe
ties ir atsigręžiau:

— Petrai, tu... tu — 
komunistas!

— Taip, Magdute... Aš 
negalėjau nieko nedary
ti, kai jūs taip jį išnie- 
kinot.

— Petrai, bet aš tave 
my... my...

— "Myliu" ar mylė
jau"? — paklausė jis.

— Myliu, — atsakiau 
negalvodama.

— Jei tu mane myli, 
tai tu turi mane tokį pri
imti, koks aš esu, Mag- 
dut. Tokį, koks aš esu, 
jei tu mane myli..., — 
kalbėjo jis.

O aš Petrą tada tik
rai mylėjau.

***
Pagaliau kilo karas, ir 

Lietuvą užėmė rusai. 
Netrukus mudu su Petru 
apsivedėme ir pasidarė
me tikrai geri komjau
nuoliai: šnipinėjom, iš- 
duodavom savo draugus 
ir mokytojus, juos se
kėm ir skundėm. Žino
jau ir jaučiau, kad tai že
ma, kad aš esu niekšė, 
pardavusi tėvynės meilę 
už.... Bet aš jį, Petrą, 
mylėjau.

Pasibaigė karas. Daug 
lietuvių žuvo, daug buvo 
išvežtų į Sibirą, daug pa
bėgo į laisvąjį pasaulį. 
Petras gavo gerą darbą, 
ir mes gražiai ir turtin
gai gyvenom, kai buvę 
mūsų draugai skurdo. Net 
turėčiau vartoti čia žo
džio "draugai", nes jie 
vengė ir susitikti su mu
mis — taip mes buvome 
nekenčiami už tėvynės 
išdavimą.

Tačiau aš turėjau vy
rą, kuris mane mylėjo, 
gražų namą, daug gerų 
drabužių ir daug "pui
kių" rusų komunistų 
draugų. Ir tada man to 
pakako. Teisinausi, pati 
sau sakydama, kad aš pa
dėjau savo tėvynei. Ta
čiau širdyje jaučiau ir 
žinojau,, kad aš esu nu
sikaltusi savo tautai.

Kai tu gimei,praskaid
rinai mano gyvenimą. Ta« 
čiau už kelių metų Pet
ras mirė. Jo mirtis ma
ne labai skaudžiai pavei
kė. Netekau žmogaus, už 
kurį aš viską buvau ati
davusi. Viską, kas man 
buvo brangiausia — sa
vigarbą, tėvynę, Dievą. 
Tik tu buvai vienintelis 
mano gyvenimo džiaugs
mas, viltis ir prasmė.

Būdama viena tik su 
tavimi, pradėjau galvo
ti. Ir kuo toliau, tuo vis 
aiškiau supratau, kokią 
baisią skriaudą aš pada
riau savo tėvynei. Ko
kią baisią skriaudą pa
dariau ir tau. Taip, Ma
ryte, aš sugadinau sau 
ir daugeliui žmonių gy
venimą už vieno žmo
gaus meilę. Nors man 
skaudu šiuos žodžius sa
kyti — jis tavo tėvas, 
— bet skaudžiau būtų vi
są laiką mele gyventi. O 
tiek ir taip ilgai aš ja
me gyvenau... Vis norė
jau tau papasakoti, bet 
nedrįsau. Ir viena ken
tėjau.

Noreikienė nutilo. Jos 
liūdnu ir kenčiančiu vei
du riedėjo ašaros. Kiek 
palaukusi, tyliu ir pri
slėgtu balsu tarė:

— Per tūkstančius me
tų aš negalėčiau atsiteis-

Grupė mokinių laimėjusių dailiojo skaitymo, deklamavimo ir rašymo konkursą Šv. Kazimiero 
lit. mokykloje Clevelande. Sėdi iš kairės: R. Cyvaitė, D. Sušinskaitė, D. Bielinytė, R. Balytė ir A. 
Kavaliūnaitė. Stovi B. Kazėnas ir V, Čyvas. J. Garlos nuotrauka

ti už tą blogį, kurį pada
riau savo tėvynei. Ta
čiau, Maryte, aš tikiuo
si, kad tu savo gyveni
mu kuo nors padėsi Lie
tuvai. Gal mažyte trup
mena atsiteisi kiek už 
mano kaltes. Gal aš per. 
daug trokštu, bet aš taip 
norėčiau, kad tu užaug
tum puikia lietuvaite ir 
dirbtum savo tėvynei,

DIDŽIAUSIAS MANO NORAS
Daiva Bielinytė, 

Clevelando Šv. Ka
zimiero lit. mokyk
los 10 sk. mokinė

Artėja vakaras ir 
temsta. Stoviu viena 
prie ežero ir žiūriu. 
Vaizdas nejaukus ir niū
rus. Ežero bangos 
ūždamos bėga prie kran
to ir piktai daužo ir mė
to akmenukus, kurie pa
kliūva į jų sūkurius. No
risi nubėgti prie kranto 
ir juos visus surinkus 
išlaisvinti iš šėlstančių 
bangų.

Stoviu ir galvoju, kaip 
tie ežero bangų daužo
mi akmenukai panašūs į 
mano gimtąjį kraštą — 
Lietuvą. Ir Lietuva, kaip 
ir jie, atrodo, yra pa
smerkta amžinai vergi
jos kančiai. Kraštą pa
vergę rusai žiauresni 
už ežero bangas: jie kan- 
kina-persekioja žmones, 
tremia juos į Sibirą ir 
stengiasi surusinti. Jų 
noras kad Lietuva iš
nyktų, kaip išnyksta eže
ro pakrantės akmenukai, 
nunešti į gelmes.

Prisimenu savo mielą-, 
jį jauniausią brolį Joną 
ir paskutinį atsisveikini
mą su juo. Buvau tada 
dar maža mergaitė. Vie
ną rytą atsikėlusi jo ne
radau. Bėgu pas savo 
motiną ir klausiu:

— Mamyte, kur Jonu
kas?

Motina nieko neatsa
kė. Kad paslėptų nuo ma
nęs ašaras, nusigręžė į 
krosnyje degančią ug
nį ir, ilgai tylėdama, se
kė sproginėjančias žie
žirbas. Tylėjau ir aš. 
Daugiau nebeklausinė- 
jau, kur brolis. Nujau
čiau, kad jis partizanas 
ir kad tai, ką jis daro, 
labai svarbu.

Po to dar keletą kar
tų jis buvo grįžęs namo. 
Pareidavo naktį, su mo
tina tyliai pasikalbėda
vo ir, pasiėmęs ryšulė
lį maisto, vėl išeidavo 
į mišką.

Ryškiai ir neišdildo
mai mano atmintyje iš
kyla jo paskutinis su
grįžimas. Jo aš niekad 
neužmiršiu. Tą naktį jį 

kad ji atgautų laisvę. Tai 
mano, Maryte, svajonė. 
Tai mano vienintėlė ir 
didžiausioji svajonė, — 
baigė pasakoti motina, 
žiūrėdama pro langą į 
besileidžiančią saulę.

Valandėlę abi tylėjo, 
paskui Marytė tyliu, bet 
ryžtingu balsu tarė:

— Mama, tavo svajo
nė išsipildys.

žuvusį ir kruviną parne
šė du jo draugai. Aš jį 
pamačiusi suklikau. Ta
da iš namo išbėgo moti
na. Prisimenu jos vei
dą ir žodžius:

— Ką jie padarė ma
no Jonukui!...

Daugiau ji nieko nesa
kė, tik parpuolusi ant 
žemės, apkabino Jonu
ko lavoną ir ilgai prie 
jo klūpojo, drebančia ran
ka glostydama išbalusį 
jo veidą. Aš stovėjau ša
lia jos. Paskui ji staiga

LAIŠKAS IŠ VIETNAMO
Rita Cyvaitė, Cle

velando Šv. Kazimie
ro lit. mok. 9 sk. 
mokinė.

Miela Danute,
aš ką tik gavau iš savo 
broliuko laišką. Kaip ži
nai, jis Vietname jau yra 
išbuvęs visą mėnesį. Jis 
man rašo, kad ten taip 
baisu, jog jam primena 
tuos laikus, kai rusai 
užėmė Lietuvą. Jis ta
da dar buvo mažas vai
kas, bet vistiek daug at
simena.

Man jo laiškas taip pa
tinka, kad aš norėčiau 
kai kurias jo vietas Tau 
čia pakartoti.

— Rita, — rašo jis, — 
tu nežinai, kaip gera gy
venti Amerikoje. Aš, bū
damas čia,dažnai apie ją 
galvoju. Galvoju ir apie 
Lietuvą. Ji dabar paverg
ta. O seniau, kai ji bu
vo laisva, mūsų tėvai 
švęsdavo Vasario še
šioliktąją, kaip jūs da
bar švenčiate Liepos Ket
virtąją.

Laimingi tie, kurie 
galėjo pabėgti nuo sovie
tinės vergijos. Bet visi 
pabėgti negalėjo, ir tie 
kurie liko Lietuvoje, 
kenčia rusų pavergti. Ži
nau, kad tau sunku tai 
suprasti. Bet pamėgink 
įsivaizduoti: užpuola sve 
tima valstybė Ameriką, 
ją pavergia, o jos žmo
nes persekioja, tremia 
ir žudo. Tai, sakysi, bai
su, neteisinga — čia mū
sų kraštas, ir niekas ne
turi teisės jo pavergti. 

atsistojo, paėmė mane 
už rankos, ir abi įėjome 
į šaltą ir tylų namą.

Nuo to laiko Jonuko 
daugiau niekad nema
čiau. Tačiau motina daž 
nai mane nusivesdavo 
prie jo kapo.

Tik dabar jau nebesive 
da. Ir ji mirė patiza- 
nės mirtimi. O aš labai 
dažnai lankau du kapus 
— motinos ir brolio. Jie 
netoli vienas antro.

Jau beveik visiškai 
sutemo. O aš stoviu eže
ro pakrantėje ir galvoju, 
kad ir Jonukas, ir mano 
motina, ir visi, kurie žu
vo kovodami už savo tė
vynę, nebūtų mirę vel
tui. Norėčiau, kad ir ma- 
no gyvenimas būtų taip 
pat prasmingas — vestų 
į Lietuvos laisvę, kurios 
nuoširdžiai trokštu ir ku
ria tvirtai tikiu. Tai ma
no gražiausioji svajonė 
ir didžiausias mano troš
kimas.

Taip, deja, atsitiko su 
Lietuva. Rusai, sulaužę 
visas sutartis, ją paver
gė. Ir mums dabar sun
ku įsivaizduoti, kaip ken
čia ir ką jaučia mūsų 
broliai už vergijos už
dangos. Tik pagalvojus 
apie pavergtuosius, at
rodo, paaiškėja, koks 
brangus turtas yra lais
vėj

Žinai, Rita, kai aš 
grįšiu iš Vietnamo, vis* 
ką darysiu, kad Lietuva 
kuo greičiau atgautų lais
vę. O dabar, būdamas to
li, tik meldžiuosi už sar 
vo gimtąjį kraštą. No
rėčiau ir tave prašyti 
— melskis ir tu už jį.

Nors šis jo laiškas 
liūdnas, bet jis man, Da
nute, duoda jėgų gyven
ti, dirbti ir kovoti, kad 
Lietuva būtų laisva. Ma
nau, kad ir tu taip gal
voji, kaip ir aš. Sudiev, 
Danute, ir greitai para
šyk.

Tavo draugė Rita

PASKUTINIS 
JOS LAIŠKAS

Rita Balytė, Cle
velando Šv. Kazi
miero lit. mokyklos 
9 skyr. mokinė.

Vieną šeštadienį nu
ėjau pas savo draugę 
Rūtą, kuri gyveno kito
je gatvės pusėje su sa
vo senele. Radau ją sė
dinčią savo kambarėly* 
je ir labai nuliūdusią.

(Nukelta į 6 psl.)
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tokia Dievo valia.
Mirties aš nebijau, tik 

man be galo gaila palikti 
tave ir tą mylimą šalį, 
kur aš gimiau, augau ir 
mirsiu. Aš daugiau jau 
nebematysiu žaliuojan
čių aukštumų, tankių 
paslaptingų miškų ir 
kristaliniai mėlynų eže
rų. Niekad nebeišgirsiu 
vakarinio lakštingalos 
čiulbėjimo, nei gegutės 
kukavimo anksti rytą. Ir 
niekad jau nebeprirink- 
siu pintinėlės, pilnos bat- 
ravykų ir saldžių uogų, 
nebeprisiskinsiu kve
piančių laukų gėlių. Nie
kad...

Mano didžiausioji sva
jonė, kad tu, Rūtele, ka
da nors parvyksi iš to
limos Amerikos į lais-

BUK, ALEKSAI 
ŽMOGUS

Vytenis Čyvas, 
Clevelando Šv. Ka
zimiero lit. mokyk
los 9 skyr. mokinys.

Jis vieną dieną pasi
juto daug blogiau. Jam 
atrodė, kad jau nebeilgai 
gyvensiąs, kad reikią 
ruoštis į negrįžtamą ke
lionę. Pirmoji mintis — 
parašyti laiškų sūnui, gy
venančiam už kelių šimtų 
mylių. Paprašęs popie
riaus ir pieštuko, dre
bančia ranka pradėjo ra
šyti:

Mielas Aleksandrai,
Rašau tau iš mirties 

patalo. Jaučiu, kad gy
vensiu neilgai ir kad vie' 
na iš paskutinių mano pa
reigų — tau parašyti.

Tu, Aleksai, gal pagal
vosi: "Kodėl tas senis 
dabar man rašo? Ir ko
dėl tiek daug prirašė? 
Mirs, tai mirs... Visi 
juk miršta".

Bet aš tau, Aleksai, 
pasakysiu, kad rašau to
dėl, jog tu mano sūnus. 
Man bus ramiau numirti, 
kai žinosiu, kad bentpas- 
kutinume savo laiške 
tau papasakojau, ko aš 
norėjau pasiekti ne kaip 
tėvas, o kaip žmogus. Tu
rėk, Aleksai, kantrybės 
perskaityti visą ilgą laiš
ką ir prisiminti vieną 
dalyką — siekti tai, kad 
tu būtum žmogus ir kad 
mažiau padarytum gy
venime klaidų už mane.

Aleksai, Aleksai, kaip 
aš tave mylėjau. Tu bu
vai mano vienintelis vai
kas... vienintelis sūnus. 
Tu buvai dar negimęs, o 
mes su tavo motina ta
ve jau mylėjome ir pla
navome tavo ateities gy
venimą.

Pagaliau atėjo laimin
ga ir drauge tragiška 
valanda — tu gimei, o 
tavo motina, duodama 
tau gyvybę, mirė. Kiek 
aš kentėjau! Tačiau nie- 

vą Lietuvą ir pajusi tą 
patį džiaugsmą ir išdi
dumą, kurį kiekvienas 
lietuvis čia gyvendamas 
jaučia.

Auk sveika ir būk ge
ra. Mylėk Dievą ir sa
vo tėvynę ir būk visada 
tokia miela, kaip ir da
bar esi. Atsimink mus, 
tėvelius, ir niekad nie
kad neužmiršk savo gim
tojo krašto ir gimtosios 
savo kalbos.

Tegu tave apšviečia ir 
palaimina Aukščiausias.

Bučiuoju tave, Rūtele, 
paskutinį kartą. Sudiev.

Mama

Perskaičiusi laišką 
atsisėdau šalia Rūtos, ir 
abi ilgai tylėjome. Kal
bėti buvo per sunku.

PILNUTINIS

kad niekad tavęs nekal
tinau dėl tavo motinos 
mirties. Tačiau tave už 
tai kaltino kiti, ir tu tai 
žinojai ir kentėjai. Keru, 
tėjau dėl tavęs ir aš, 
nes nujaučiau, kad ir tu 
pats save kaltini.

Man terūpėjo tavo lai
mė. Norėjau savo gyve
nimu duoti tau pavyzdį, 
kad tu pasidarytum kuo- 
pilnesnis žmogus. Ne
žinau, ar man tai pavy
ko. Bet čia norėčiau tau 
papasakoti, kaip aš pa
sidariau laimingesnis, o 
mano gyvenimas — pil
nesnis ir prasminges
nis.

Svarbiausias ir reikš
mingiausias dalykas yra 
meilė. Nekalbu, sūnau, 
čia apie tą meilę, kuri 
dabartiniais laikais tė
ra nuduodama — far
sas, bet apie tikrą ir 
didžiąją ir žmogišką 
meilę. Didžiausias da
lykas, kurio tu kaip žmo
gus gali pasiekti — pa
dėti kitiems, kitus my
lėti. Tu, Aleksai, dar 
esi jaunas ir galbūt to 
vidinio džiaugsmo dar 
nepatyrei. Prisiminda
mas gyvenime mane, 
prisimink ir šiuos mano 
žodžius: mylėk, kiek tik 
tu gali, kitus žmones ir 
jiems padėk.

Antras dalykas — at
simink, kad tu esu indi
vidualus asmuo. Tai Die
vo dovana, kad tu ne 
tik savo kūnu, bet ir sa
vo mintimis, širdimi ir 
dvasia skiriesi nuo kitų. 
Ir niekad nebijok daryti 
tai, kas tavo įsitikinimu 
yra gera,nežiūrėdamas, 
ką kiti galvos ar sakys.

Trečias dalykas — ta
vo lietuvybė. Atsimeni, 
kaip tave reikėdavo temp
ti į lituanistinę mokyklą. 
Tu vis klausdavai kam 
reikia mokytis ir kalbė
ti lietuviškai,kam reikia 
tos lietuviškos kultūros. 

Tu buvai per jaunas, ir 
sunku būdavo tau tai iš
aiškinti. Žinau, kad ne
lengva gyventi tarp dvie
jų kultūrų. Bet žinok, sū
nau, kad mes esame grū
das, nukritęs naujoje že
mėje. Jeigu nieko nedary
sime, būsime-sutrypti ir 
išnyksim. O dirbdami ir 
kovodami, išaugsime di
deliu ir galingi.! medžiu. 
Daugiau tau, Aleksai, ne
rašysiu, tik jei galėčiau, 
atsiklaupęs ant kelių ta
ve prašyčiau: nebūk tas 
sutryptas grūdas. Ir ži
nok, kad tave, Aleksai, 
aš mylėjau ir tebemyliu, 
kaip tik tėvas gali mylė
ti savo sūnų, ir mirda
mas už tave meldžiuosi. 
Neužmiršk ir tai, ko ta
ve prašiau šio laiško pra
džioje.

Tave mylintis Tėvas

NEBAIGTAS 
LAIŠKAS

Bronius Kazėnas, 
Clevelando Šv.Kazi- 
miero lit. mokyklos 
9 skyr. mokinys

Tai buvo Vietname. 
Žiūriu — sėdi prie me
džio kareivis ir rašo 
laišką. Ateina mintis su 
juo pasikalbėti, ir aš ei
nu artyn prie jo. Staiga 
išgirstu atlekiančią rake
tą ir krentu į duobę. Bai
sus sprogimas. Po to dar 
keli kitose vietose.

Kai viskas nutyla, iš
lipu iš duobės ir žiūriu 
į medį, prie kurio sėdė
jo tas kareivis. Jo ne
matyt! Prieinu arčiau. 
Prie medžio — jo lavo
nas, o netoli jo — ne
baigtas rašyti laiškas. 
Aš pasilenkiu, pakeliu 
jį nuo žemės ir skaitau:

Mieloji Mamytė,
Jau tris mėnesius pra

leidau Vietname. Galbūt 
dažnai tu galvoji: "Kaip 
mano sūnui tenai seka
si?" Aš tau dabar mėgin
siu kiek papaskoti. Čia 
tikras pragaras! Drėg
nas oras, tvanku, beveik 
kiekvieną dieną lyja, ir 
deginanti saulė neduoda 
ramybės. O kartais nė
ra net ir švaraus van
dens nusiprausti. Koks 
būtum laimingas, jei ga
lėtum bent vieną kartą 
į mėnesį gerai išsi
maudyti.

Uodai ir kiti vabalai 
gelia ir lenda į valgį. 
Nuvargęs ir išsigandęs 
einu miegot. Išsigandęs, 
kad naktį neužpultų prie
šai. Išsigandęs, kad ko
kia nuodinga gyvatė ne- . 
įgeltų. Ne, čia džiaugs
mo nėra, bet negali ka
riauti, būdamas namuo
se ir žiūrėdamas tele
viziją.

Bet visa tai nebūtų 
dar taip blogai. Daug bai
siau, kai pamatai užmuš
tą ar sunkiai sužeistą 
draugą — be kojų, be 
rankų, be akių...

BOSTONO BALTAI BAIGĖ TRYLIKTA 
KONCERTU SEZONĄ

Baltų-Amerikiečių D- 
ja, įsikūrusi Bostone, 
kasmet žinomoj koncer
tų salėj, Jordan Hall'e, 
surengianti vieną estų, 
vieną latvių ir vieną lie
tuvių koncertą, kovo 14 d. 
vakare baigė savo darbą 
13-tą sezoną. Pabaigtu
vės šį kartą atiteko lie
tuviams — koncerto pro
gramą atliko iškili mūsų 
dainininkė Daiva Mongir- 
daitė, akompanuojama 
Myrono Press’o. Ji su
traukė tegu ir nepilną sa
lę, bet gana gausų būrį 
klausytojų, kurių tarpe 
daugumą sudarė lietu
viai, gi jų tarpe matėsi 
estų, latvių ir amerikie
čių. Koncertas buvo dedi
kuotas neseniai mirusiai 
Baltų - Amerikiečių d- 
jos rėmėjai Onai Gegu- 
žienei.

Daivos Mongirdaitės 
koncerto programą suda
rė Pergolesi’o, Brahms 
Mozart’o, Duparc'o.Ra- 
vel'io, Gruodžio, Jaku- 
bėno ir Leoncavallo kū
riniai. Muzikinių stilių 
ir formų požiūriu tai bu
vo turtinga, įvairi ir įdo
mi programa, daininin
kės kruopščiai ir rūpes
tingai parengta.

Ilgesnį laiką negirdė
jus D. Mongirdaitės iš
tiso dainų ir operinių ari
jų rečitalio, šį kartą jos 
mene suskambėjo kaž 
kas neįprasta ir nauja. 
Balse buvo girdimi tam
sūs ir kimūs tonai be 
vibracijos (šiame krašte 
gana dažnai naudojami 
mažosios scenos dai
nininkų), ne tonų aiški ir 
tvirta ataka, o savotiš
kas "įvažiavimas" taukš
tąjį balso registrą, kuo, 
kaip atrodo, siekiama 
lengvumo, bet rezultate 
gaunamas netikrumas, 
garsai atskambą iš ne

sėdžiu čia aš, rašau 
ir galvoju: ar ir Lietu
vai reikėjo taip sunkiai 
kovoti, ginant savo že
mę? Atsimenu, kai bu
vau mažas, tu mano pa
sakodavai apie tėvelį. 
Pasakodavai, kaip jis pa. 
liko savo ūkį ir išėjo į 
mišką kovoti už savo tė
vynę. Ir niekad negrį- 
žo • • •

Aš čia irgi kovoju. Ir, 
jeigu reikės, ir mirsiu, 
kad ne tik šis kraštas 
būtų laisvas, bet ir vi
sas pasaulis galėtų gy
venti ramy...

Čia jo laiškas nutrū
ko. Stoviu ir galvoju apie 
jo motiną. Ji neteko savo 
vyro, o dabar vieninte- 
lio sūnaus — dviejų ar
timiausių žmonių, kurie 
mirė, kad pasaulis bū
tų laisvas ir gyventų ra
mybėje.

jaukios gilumos. Si nau
ja jos dainavimo techni
ka nesudarė įspūdžio, 
kad ji būtų sėkminga ir 
patraukli. Ir dėl to dai
nininkė turėtų rimtai su
simąstyti.

Iš gausaus būrio dainų 
bei arijų D. Mongirdaitė 
įtikinamai padainavo 
Brahms’o Vergebliches 
Staendchen ir Staendchen 
Mozart'o ariją iš Pagro
bimo iš Serail'o, porą 
Ravel’io graikiškų dai
nų, Gruodžio Rūtą ir 
Aguonėles, Jakubėno 
Spindulėlį Vakarų. Du- 
parc'o Ekstazė ir kvie
timas kelionėn yra su
kurti galingesnio pobū
džio balsui, ne lyriniai 
-koloratūriniam sopra
nui, todėl šiame koncer
te neteko savo raiškumo. 
Leoncavallo rečitatyvas 
ir daili Ballatella iš Pa
jacų nedarė reikiamo įs
pūdžio dėl minėtų D. 
Mongirdaitės dainavimo 
naujovių.

Buvo matoma, kad dai
nininkė į šio koncerto pa
rengimą įdėjo daug dar
bo. Ji dainavo net pen
kiom kalbom — itališ
kai, vokiškai, prancūziš
kai, lietuviškai ir bisui 
prabilo angliškai. Stipri 
buvo muzikavime ir mu
zikos stilių interpretaci
joj. Išieškoti, grakštūs 
buvo ir jos reveransai 
klausytojams. Gaila, kad 
koncerto šilumą gerokai 
prislopino jos darbo 
technika.

Nepaisant to, Daivos 
Mongirdaitės koncertas 
nebuvo tokio menko me
ninio lygio, kad būtų bu
vę galima jį visai iš
braukti iš dienos įvykių. 
Tad ir The Boston Glo
bė muzikos kritiko re
cenzija mūsų daininin
kę po šio koncerto be
veik visai sunaikinanti 
savo visuma neturi ob
jektyvaus pagrindo. Tas 
laikraštis jam eilė metų 
nerodo jokio prielanku
mo nei mūsų siekiams, 
nei mūsų kultūrinėms ap
raiškoms. Tad ir Bosto
no lietuviai neturėtų rem
ti biznio, kuris savo šak
nim yra mums priešiš
kas. St.S.

BOSTONO AKADEMIKAI 
RUOŠIASI VELYKINIAM 

ŠOKIAM

Bostono skautės akade- 
mikės ir Korp. Vytis! ruo
šia velykinius šokius, ba
landžio 6 d. su gera progra
ma ir orkestru. Kviečia vi
sus iš arti ir toli dalyvauti 
šiame dideliame parengime. 
Jei iš tolimesnių vietų stu
dentam reikėtų nakvynės ar 
norėtų gauti daugiau infor

CHICAGO

macijų, rašykite: G. Karo
sas, 259 Athens St., So. 
Boston, Mass. 02127, ar 
skambinkit (617) 268-5575.

GRAŽI 
CHICAGIŠKIŲ 

INICIATYVA
Vyriausias Lietuvos Iš

laisvinimo Komitetas kvie
čia nesislėpti už tylos už
dangos nuo tų, kurie Lietu
vos reikalo nenutyli... sa
koma viename paskutiniųjų 
Eltos biuletenių. "Nei teisė, 
nei pareiga tai daryti nėra 
kam nors rezervuota: tai 
daryti kviečiami visi — or
ganizuoti sambūriai ar pa
skiri asmenys jų pačių pa
sirenkamomis progomis ir 
būdais’’ — baigia kreipimų
si į visuomenę VLIKas.

Šią taiklią mintį jau ank
stėliau yra pagavę ir toliau 
gražiai ją rutulioja grupė 
chicagiškių visuomenininkų 
bei laikraštininkų: J. Ber- 
tašius, A. Juškevičius, Pr. 
Lukas, V. Sadauskas, J. 
Vaičiūnas ir kt. šie organi
zatoriai bendradarbiauja su 
ALTos vald. informacijos 
vadovu J. Jasaičiu, o taip 
pat su Chicagos ALT pir
mininku Alg. Pužausku.

ši organizatorių grupė 
šiuo metu rūpinasi suruošti 
eilę diskusinių pašnekesių, 
paskaitų, kurių metu būtų 
išsiaiškinama.

1. Geriausi būdai, prie
monės ir stilius, kaip rea
guoti į JAV politikų, val
džios pareigūnų viešus pa
reiškimus Lietuvos laisvės, 
kaip ir bendrai tautų laisvės 
klausimais.

2. Kokie galimumai yra 
ir kaip tai reikėtų atlikti, 
norint įeiti į amerikiečių 
spaudą, mums rūpimais 
klausimais laiškų ir trumpų 
straipsnių forma.

3. Kaip patekti į ameri
kiečių radijo ir TV su mū
siška informacija ir galvo
sena, o taip pat kaip rea
guoti į radijo ir TV pertei
kiamą, mums nepalankią in
formaciją bei netikslias ži
nias.

4. Kaip naudotinos kito
kios, negu spauda, radijas, 
televizija, priemonės, kaip 
pav. demonstracijos, pike- 
tavimai, Pavergtų tautų sa
vaitės programos ir pan.

5. Svarstymas įkurti in
formacijos centrą ir jojo or
ganizacija.

Šių paskaitų pradžia — 
balandžio 19 d. (šeštadienį) 
Jaunimo Centro namuose. 
Visuomenė prašoma įsijung
ti į šių paskaitų auditoriją 
ir aktyviai dalyvauti disku
sijose bei tarimuose, o taip 
pat paremti organizatorius 
pinigine auka. (mv)

WANTED
SHEET METAL LAYOUT MEN 

and
FITTERS 

and
WELDERS

Steady vvork. Days. Full benefits. 
BROWN HUTCHINSON INC.

1831 Clay, Detroit, Mich. 482 11 
3 13 874-0080

(22-24)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ 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 įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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k.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• ALT S-gos Clevelando 

skyriaus susirinkimas įvyks 
kovo 23 d., sekmadienį, 12 
vai. Lietuvių salėje (apati
nėje). Bus padaryti prane
šimai artėjančio ALT S-gos 
seimo ir kitais reikalais. Vi
si nariai kviečiami susirin
kime dalyvauti.

PARTIZANĖS LIETUVĖS 
MINĖJIMAS

D.L.K. Birutės Draugijos 
Clevelando skyriaus valdy
ba praneša visuomenės ži
niai, kad partizanės — mo
ters minėjimas įvyks kovo 
23 d., šv. Jurgio parapijos 
salėje, 12 vai. — tuoj po pa
maldų.

Bus turininga p. A. Au
gustinavičienės paskaita ir 
meninė dalis.

Maloniai visuomenė yra 
kviečiama dalyvauti.

Po minėjimo’ birutiečių 
paruoštas užkandis. Įėji
mas ir vaišės nemokamai.

• LR II apylinkės metinis 
susirinkimas įvyks kovo 30 
d., 11 vai. (tuojau po lietu
viškų pamaldų) Naujosios 
parapijos salėje.

Darbotvarkėj e: valdybos 
metinės veiklos ir kontro
lės komisijos pranešimai, 
naujos valdybos ii' kontro
lės komisijos rinkimai.

Visi aplinkės nariai ma
loniai kviečiami dalyvauti.

• BALFo seime Chicago
je Clevelando skyriaus dele
gatais buvo: E. Stepas, K.
S. Karpius ir F. Eidimtas.

Clevelando skyrius už 
praeitą metą BALFui su
rinko virš $4,000, daugiau 
negu anksčiau keli skyriai 
bendrai.

Clevelando BALF sky
riaus valdybą sudaro: E. 
Stepas — pirm., F. Eidim
tas — pavaduotojas, A. 
Puškoriūtė — sekr., V. Ake
laitis — ižd., nariai: A. 
Buknys, E. Keženius, V. 
Kasakaitis, J. Dunduras.

• Policijos leitenantas Jo
nas Apanaitis buvo išlaiky
tas apskrities kalėjime Še
šias dienas, kaltinamas ne-
siskaitymu su teismo parei
kalavimu pasakyti kas jam 
buvo davę policijos egzami
nų davinius iš sausio 23 d. 
Tačiau tai buvo tik reikalas 
su teismu. Paleistas iš kalė
jimo, jis pasimatė su poli
cijos viršininku, kuriam pa
žadėjo suteikti žinias. Poli
cijos viršininkas Gerity

Society National Bank viršininkai ir North Olmsted burmistras 
žiūri naujo pastato planus rengiamam statydinti to banko 23-čiam 
skyriui šiaurvakariniame kampe Brookpark Rd. ir Great Northern 
Blvd. Iš kairės: John G. Henninger -- viceprezidentas skyrių ad
ministracijos, George G. Litzko vykdomasis viceprezidentas, 
North Olmsted burmistras Ralph E. Christman ir James F. Wįlson 
— viceprezidentas tyrinėjimams ir matavimams.

Statyba jau pradėta 23-čiam Society National Banko skyriui. 
North Olmsted yra vienas labiausiai augančių priemiesčių Ohio 
valstijoje. Šis banko skyrius aptarnaus ten gyvenančių ir dirbančių 
finansinius reikalus. North Olmsted išaugo nuo 16,290 1960 metais 
iki 33,000 1968 metais.

I. STANKŪNAITĖS IR
A. GRIGO KONCERTAS
Šv. Kazimiero lituanisti

nės mokyklos tėvų komite
to surengtas koncertas ko
vo 15 d. Naujosios parapi
jos salėje meno požiūriu pa
vyko nuostabiai, šie solis
tai, reti svečiai Clevelande, 
pasirodė stiprūs, jautrūs ir 
patyrūs, žymi atliktų kūri
nių dalis spinduliavo tikru 
žavėsiu. Programa įgalino 
dainininkus įvairiai pasi
reikšti, o klausytojus — 
gausiais stiliais bei nuotai
komis pasigrožėti.

I. Stankūnaitė keturiais 
p a s i r odymais sudainavo: 
Mano malda — L. Stuko, 
Lietuva — S. (Šerienės, Pa
jūryj (pirmą kartą) — J. 
Gaidelio, Mėlyni varpeliai
— V. Jakubėno, Brangeny
bių arija (iš Fausto operos)
— Ch. Gounod, Ne margi 
sakalėliai — J. Tallat-Kelp- 
šos, Vakarinė — J. Stankū
no, Musettos valsas (iš Bo- 
heme operos) — G. Puccini 
ir Adelės juoko daina (iš 
šikšnosparnio operetės) — 
J. Strausso. Katučių ploji
mams vis labiau įkaistant, 
dainininkė mielai pridėjo 
dar tam tikrais tarpais: So
džiaus idilija — J. Stankū
no, žvaigždutė — B. Dva
riono ir Lakštingalos gies
mė — V. Kuprevičiaus.

Tasai lyrinis sopranas to
bulėja sėkmingai. Malonus, 
puikiai nuteikiąs publiką 
tembras ir ypatingai leng
vas, stebinąs balso valdy
mas — verti pagyrimo. Vi
sai laisvos aukštos gaidos, 
nugludintas garsų stiprini
mas bei silpninimas, dailus 

spaudai pranešė, kad Apa
naitis tuo laikotarpiu nebu
vo suspenduotas ar paliuo- 
suotas nuo savo pareigų 
kaip policijos narys.

Tyrinėjimai bus tęsiami 
ir toliau, susekimui kaip 
kas nors gali gauti ir pla
tinti davinius policijos eilė
se kas turi būti laikoma pa
slaptyje.

PARDUODAMAS NAMAS
Naujos parapijos rajone, 

gražus 6 kambarių namas. 
Nauji kilimai, pilnas rūsys, 
2*2 garažai. $20,900.

Skambinkite Irenai Jo- 
hansonienei 944-4713.

Mes turime namų visoje 
rytinėje miesto dalyje, taip 
pat imame pardavimui.

CIPKUS REALTOR 
United Multiple Listing 

Service
31601 Vine St. 

943-0910 

techniškai sunkių frazių 
nugalėjimas, retkarčiais su
žibą gležni koloratūros bri- 
liantėliai ir taisyklingas al
savimas — visa tai užbūrė, 
užkerėjo žiūrovus. Nuolat 
judrios rankos, nuosaikiai, 
bet vaizdingai susietos su 
turiniu lygiai kaip ir nedirb
tinės pozos pagyvina vaidy
bą ir įtikina išgyvenimų 
tikrumu.

Fortepionu lydėjo kom
pozitorius J. Stankūnas, so
listės tėvas. Melodijoms pri
tarimo, spartos tikslumo, 
atspalvių ryškinimo požy
miai, nuotaikų keitimai, 
kartais gilinimai ar slopini
mai ir kitokios muzikinės 
puošmenos buvo pavyzdin
gos.

A. Grigas trimis pasiro
dymais atliko: Vai, kur nu- 
žėgliuos — St. Šimkaus, 
Augo putinas — St. Šim
kaus, Tamsiojoj naktelėj — 
St. Šimkaus, Oi, kas ? — St. 
Šimkaus, Visur tyla — J. 
Gruodžio, Jauno bajoro dai
na (iš Gražinos operos) — 
J. Karnavičiaus, Ūdrio dai
na (iš Pilėnų operos) — V. 
Klovos, Valentino malda (iš 
Fausto operos) — Ch. Gou
nod, Prologas iš Pajacų ope
ros — R. Leoncavallo ir Už
miršai tėvų kapus (iš Tra
viatos operos) — G. Verdi.

Skaidrus plataus masto 
baritonas. Balsas didelis, 
skamba vietomis galingai, 
žiūrovų priimtas irgi nuo
širdžiai. Plota su įkarščiu. 
Pradžioje solistas truputį 
atsargus, bet greitai įsigali. 
Vaiskios bangos plinta 
smarkiai ir skoningai. Švel
nios dalelės visai neduslios. 
Viršūnės dengiamos retu 
lengvumu bei laisvumu, lyg 
su garantija iš anksto. Ta
tai — svarbi ir reta, bran
gintina ypatybė. Alsavimas 
beveik nevaržo. Rankos šiek 
tiek praplečia muzikinį per
teikimą.

Akompanavo R. Brazai- 
tienė. Visados patikima. 
Tinkamai nusiteikusi. Kai 
kuriuos, momentus gerokai 
pagražino. Nė kiek nenu
stelbė dainininko. Bendrai 
išraiškos pavidalai grakš
tūs ir kai kur net šmaikš
tūs.

Koncertas dviejų dalių, 

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotoja'i 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

bet neperilgas. Programa 
rūpestingai parinkta. Vis
kas vertintina kaip aukštos 
kokybės meno pokylis.

Pirmininkas A. Jonaitis 
jausmingai padėkojo solis
tams ir pritarėjams, kuk
liai apdovanotiems gėlėmis. 
Padėkota taip pat visiems 
atsilankiusiems. Vėliau jau
kiai vaišintasi dar porą va
landų. čia kantriai triūsė ir 
šeimininkavo: N. Balčiūnie
nė, I. Johansonienė, A. Jo
naitienė, A. Kazėnienė, A. 
Mekešienė, S. Višnionienė, 
H. Johansonas, A. Jonaitis, 
J. Kazėnas, V. Petkus, P. 
Puškorius, J. Rastenis ir P. 
Stempužis.

Koncerte ir vaišėse buvo 
apie pustrečio šimto svečių. 
Gaila. Toksai koncertas bu
vo vertas bent dvigubai di
desnio lankytojų skaičiaus. 
Todėl ypač gražu, kad A. 
Grigas paaukojo mokyklai 
$50.00, R. Brazaitienė — 
visą savo honorarą ir Stan
kūnai — įmanomą dalį.

Vladas Braziulis

METROPOLITAN OPERA 
ATVYKSTA

r < 'az‘ >

šio meto sezono Metropo
litan operos nauja žvaigždė 
bus Judith Forst, Gounod 
"Fausto” operoje, kuri bus 
paskutinė opera ištisos sa
vaitės operų Clevelando 
Public Auditorium, balan
džio 28 — gegužės 3 d.

44-tas metinis Northern 
Ohio Opera Association ren
giamas pavasarinis operų 
festivalis duos ”11 Trova- 
tore”, "La Boheme”, "Rigo- 
letto”, ”Der Rosenkavalier”, 
"Adriana L e c o u v r eur”, 
"Barber of Seville” ir 
"Faust”.

Bilietai gaunami iš anks

to po $2.50 iki $15.00 ope
ros bilietų pardavimo įstai
goje Broadview Savings & 
Loan Co., 299 Euclid Avė., 
Clevelande.

• žuvo jau 326. Iki šios 
savaitės pradžios, Vietna
mo kare žuvo jau 326 vy
rai paimti kariuomenėn iš 
didžiojo Clevelando ribų.

MIRIMAI
Albertas Vaikšnoras, pa

laidotas Visų Sielų kapinė
se antradienį; pamaldos bu
vo Mt. Carmel bažnyčioje, 
Wickliffe. Paliko šeimos na
riai.

Edvardas Mickūnas, So- 
lon, O. Pamaldos buvo šv. 
Ritos bažnyčioje, pirmadie
nį.

Edvvardas Zoruba, palai
dotas trečiadienį; pamaldos 
buvo šv. Jurgio bažnyčioje.

HELP WANTED MALĖ

MULTILITH OPERATOR
Šame experience on 1250 necessary. 
Šame knowledge of printing.

ALSO 
Journeymen

TOOL and DIE MAKERS 
Curties Industries, Ine. 

34999 CURTIS BLVD. 
EASTLAKE. OHIO

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

DIE
CASTING

The manufacturer of Mer- 
eury outboards has built a 
nevv die east plant in Fond 
du Lac, Wisconsin. Job op- 
portunities for experienced 
personnel are avaiblable.

FOREMEN
SET-UP
DIE REPAIRMEN
DIE DESIGN

Join the Mercury team in 
Wisconsin. Apply now at

K1EKHAEFER 
MERCURY

1939 Pioneer Rd.,
Fond du Lac, Wisc. 54935

(22-24)

MACHINIST
Rapidly expanding company needs a 
class A machinist who is vvilling to 
lear ceramic inachining. Clas C posi
tion also available for a trainee 
vvith a general machining background. 
Pay based on experience and ability. 
Excellent benefits.

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

ZIRCONIUM CORP. OF 
AMERICA

3 1501 SOLON RD.. SOLON. OHIO
216 248-0500

(22-23)

FEMALE
WANTED

EXPERIENCED
SEW1NG MACHINE OPERATORS 

Preferred, will train.
Steady work for ųualified help.

CHALFANT SEW1NU FABRICATORS 
11525 Madison 

Cleveland. Ohio
(22-31)

OPPORTUNITIES FOR 
REGISTERED NURSES

Full and part time, all areas. After- 
noon and night shifts. Excellenl 
starting salary and shifts premium.

ALSO
RN SUPERVISOR

Top starting salary for R. N. vvith 
supervisary experience for night shift, 
II p.m. to 7:30 a. m. Progressive 
supervisory experience for night shift, 
program including Life, A. D. 6c D. 
and disability Insurance, Blue Cross, 
retirement, siek leave, paid holidays 
and vacalions. Apply Personnel Dept. 
Saginavv Osteopathic Hospital, 515 
N. Michigan, Saginavv, Mich. (20-29)

BALFO 
RINKLIAVOS 
ŽINIOS
1968 metais BALFo Clevelan - 

do skyriui aukojo žemiau iš
vardintieji asmenys. Nario mo
kestis pridėtas prie aukų su
mos.

šia proga skyriaus valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiems au
kotojams ir visiems tiems, ku
rie nors ir nebūdami skyriaus 
valdybos nariai prisidėjo prie 
aukų rinkimo. Ačiū.

AUKOJO:

$110.00 -- Pranas Aleksan
dravičius.

$102.00 -- Dr. Jurgis Balčiū
nas

$101.00 — Dr. Juozas Skrins- 
ka.

$100.00 — Zigmas Jankus, Dr, 
Irena ir Antanas Jasiai, Vincas 
Stankauskas, N.N.,

$65.00 — Dr. V.L. Ramanaus - 
kas.

$56.00 — V. Kizlaitis
$55.00 — Ona Rumbutienė, 
$51.00 — Dr. J. Mačiulis 
$50.50 — Gediminas Žeber- 

tavlčius
$50.00 — Dr. Dr. V. ir V. 

Adomavičiai, American Lithu
anian Citizens Club, Dr. W,H, 
bložė, Dr. V. Karoblis, Dr. E. 
Lenkauskas, Irena ir Česlovas 
Šatkauskai, Teresė ir Vincas 
Urbaičiai.

$35.00 — Dr. A. Martus
$31.00 — M. ir J. Mikoniai
$30.00 — Dr. A. Miliauskas
$26.00 — V. ir M. Apaniai,

A. ir H. Bankaičiai, J. Krišto
laitis, Dr. J. Sandargas, J. Stra
vinskas.

$25.00 -- L. Banis, Dr. H. 
Brazaitis, Dr. D. ir R. Degė
siai, Birutė Navikas, A. ir E. 
Steponavičiai.

$21.00 — Dr. E. Juodėnas, O. 
ir P. Žilinskai

$20.00 — Clevelando LB I 
Apylinkė, Zina Gelgotaitė, A. 
ir V. Juodvalkiai, Dr. J. Stan
kaitis.

$16.00 — A. Alkaltis, Dr. A. 
Butkus, V. Juodvalkis, E. ir
B. Steponlai;

$15.00 — Dr. V. Gruzdys, A. 
ir E. Mackevičiai, Dr. K. Pau
tienis, VL Šniolis, D. Trima
kas, V. Vinclovas, Dr. K. Vyš
niauskas.

$12.00 — G. Juškėnas, B. 
Karklius, D. ir L Mašiotai, P. 
Mikoliūnas, V. ir J. Steponavi
čiai, A. Valaitis, J. Žemaitis.

$11.00 — P. Balčiūnas, A, 
Baltrukonienė, V. Bartuška, N. 
ir P. Bieliniai, J. čyvas, J. ir 
E. Ilendal, F. Kaminskas, A. 
Garka, A. Karklius, V, Kasa
kaitis, Dr. A. Kisielius, B. ir 
E. Malcanai, Dr. J. Mauru
kas, A. ir V. Mauručiai, O, ir 
B. Maželiai, J. Mockus, A. P. 
Muliolis, B. Paulionls, A. Pen, 
kauskas, M, ir P. Puškoriai, 
V. Senkus, J. ir P. Staniškiai, 
P. Stravinskas, J. Šiaučiūnas, 
A. Vaitėnienė, V. Valys, K. 
Žilinskas.

(Bus daugiau)

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

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

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

OR
IST CLASS SKILLED 

TOOL & DIE MAKERS 
TOOL ROOM MACHINISTS 
TOOL & CUTTER GRINDER 

MACHINE SĖT UP 
OPERATORS 
INSPECTORS

Mušt be able to sėt up vvork from 
Blue Prints 6c Ciose Tolerance. 
Steady vvork for qualified men. Ex- 
cellent pay, fringe benefits, vvorking 
conditions 6c opportunities.

PARKER-HANNIFIN 
CORPORATION

800 BLK. SO. W1LMOTT ST. 
OTSEGO, MICH.

616 — 694-9411, EXT. 55 
An Equal Opportunity Employer
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1969 M. GEGUŽĖS MĖN. 30 IR 31 DIENOMIS 
NEW YORKE, N. Y.

(ROOSEVELT HOTEL, MADISON & 45TH ST.)

DARBOTVARKĖ
Penktadienis, gegužės mėn. 30 d.
11:00-1:00 Registracija

1:00-2:30 Seimo atidarymas ir iškilmingas posėdis
1. Seimui rengti komiteto pirmininko žodis — 

Algirdas Budreckis;
2. Himnai;
3. ALT S-gos pirmininko žodis — Teodoras 

Blinstrubas;
4. Mirusiųjų pagerbimas — Vaclovas Mažei

ka;
5. S-gos nueitas kelias — Emilija čekienė;
6. Steigiamojo seimo (1949) dalyvių pagerbi

mas — Mečys Valiukėnas;
7. Sveikinimai.

2:30-4:30 Darbo posėdis
1. Seimo prezidiumo sudarymas;
2. Darbo posėdžių darbotvarkės priėmimas;
3. Seimo komisijų sudarymas;
4. S-gos Valdybos pranešimas;
5. Revizijos komisijos pranešimas;
6. Diskusijos dėl pranešimų.

4:30-5:30 Pertrauka

5:30-7:30 Darbo posėdis
1. Lietuvos laisvinimo reikalai ir ALT Sąjun

ga — Eugenijus Bartkus;
2. Lietuvių Tautinio Sąjūdžio vadovybės pra

nešimas ;
3. Pranešimas ALTO reikalais;
4. Pranešimas BALFO reikalais;
5. Diskusijos dėl pranešimų.

8:30 Pobūvis ^kokteilis)

šeštadienis, gegužės mėn. 31 d.
9:00-12:00 Darbo posėdis

1. Skyrių atstovų pranešimai;
2. Pranešimų apžvalga ir žvilgsnis į skyrių 

ateities veiklą — Antanas Diržys;
3. Diskusijos dėl bendros veiklos;
4. Įstatų keitimo projekto svarstymas ir pri

ėmimas — Jonas Jurkūnas.
12:00- 1:00 Pertrauka

1:00- 3:00 Darbo posėdis.
1. Mandatų komisijos pranešimas;
2. Nominacijos komisijos pranešimas;
3. Rinkimai:

a. S-gos pirmininko ir valdybos narių,
b. Tarybos narių,
c. Revizijos komisijos;

4. Nutarimų komisijos pranešimas;
5. Kiti klausimai, sumanymai;
6. Seimo uždarymas.

3:00- 6:00 Vilties Draugijos narių suvažiavimas

8:00 Meninė dalis ir banketas

/

Bronė Paplėnienė
Sąjungos Sekretorius

3905 Fir St., East Chicago, 
Ind. Programa numatyta 
tokia:

10:30 vai. ryto mišios pa
rapijos bažnyčioje; 4 vai. po 
pietų akademija - koncertas 
parapijos salėje.

Paskaitą skaitys Draugo 
redaktorius kun. Pranas 
Garšva. Meninę dalį išpil
dys solistas Jonas Vaznelis, 
pianistas Alvydas Vasaitis 
ir Eglė Juodvalkytė.

Visi vietos, artimesnių ir 
tolimesnių apylinkių lietu
viai kviečiami minėjime da
lyvauti. (aj)

SAN FRANCISCO

ALT Sąjungos Pirmininkas 
Teodoras Blinstrubas

PAVASARIO BALIUS

San Francisco Lietuvių 
Bendruomenės metinis pa
vasario balius įvyks gegu
žės 10 d., 7:30 vai. vakare, 
gražioje R. C. C. Klubo sa
lėje, 847 No. Sąn Mateo Dr., 
San Mateo, Calif.

Programą išpildys gražus 
iš Los Angeles atvykęs jau
nimas. Dėl informacijos ar 
staliukų rezervacijų prašau

LRKSA 64-tasis Seimas Įvyks birželio 29-30 ir liepos 1-2 dienomis Holiday Inn patalpose, Water- 
bury, Conn. Seimui ruošti komitetą sudaro 11 ir 91 kuopų valdybos nariai ir kiti, vadovaujant komp. A. 
J. Aleksiui. Sėdi iš kairės: O. Šmotienė, komiteto pirm. AJ. Aleksis, Alvera Balanda, kun. klebonas J. 
Vilčiauskas, J. Bernetsky, Anna Barkauskas ir AnnaBernetsky. Stovi: M. Andrikytė, J. Adams, E. Ve- 
turienė, V. Veturis ir Mary Kazlauskas. Seimo reikalais prašome kreiptis: Mr. AJ. Aleksis, 76 Cen
ter Street, Waterbury, Conn. 06702.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

LIETUVIŲ TAUTINIAI 
NAMAI MARQUETTE 

PARKE?

Chicago Tribūne kores
pondentas Jerry Shnay sek
madienio laidoje straipsny
je "Lithuanian Hali of 
Šame Sought in Marąuette 
Park” atpasakoja apie Lie
tuvių Tautinių Namų Bend
rovės pastangas išnuomoti 
99 metams Chicagos miesto 
sklypą 4 iki 6 akrų ploto, 
esantį Marąuette Parke (So. 
Kedzie ir W. 71 St.).

Pasak adv. G. Gedvilos 
pareiškimą, korespondentas 
rašo, esąs pastačius tame 
sklype didesnius pastatus, 
būtų sudaryta galimybė 
visiems lietuviams jų kul
tūrinius uždavinius tenkin
ti.

Jūsų korespondento su
tiktas inž. J. Jurkūnas, 
LNT prezidentas, apie šį 
reikalą atsakė trumpai:

— Neturiu kol kas dau
giau ką pridėti prie adv. G. 
Gedvilos pareiškimo, kurį 
Distrikte, pristaty damas 
jis padarė Chicagos Parkų 
Lietuvių Tautinių Namų 
klausimą šio distrikto pati
kėtiniams. Tame pristaty
me dalyvavo LTN atstovai 
ir p. Gedvilą, kaip LTN tei
sinis patarėjas. Taip pat 
buvome priimti ir Chicagos 
burmistro R. Daley, kuriam 
visai panašiai, kaip ii' Par
kų Distriktui namų klausi
mą pristatėme.

• Antanas Senikas, Vil
ties Draugijos vicepirmi
ninkas, anksčiau gyvenęs 
Great Necke, N. Y., jau ke
linti metai iš eilės skiria 
premija — užprenumeruoja 
Dirvą Great Necke lankan
čiam lituanistinę mokyklą 
mokiniui. Šiais metais jo 
skirtą prenumeratą Great 
Neck LB apylinkės valdyba 
paskyrė Daliai Jasaitytei.

Už šį gražų lietuviško 
švietimo supratimą p. A. 
Senikui dėkoja LB apylin
kės valdybos pirm. H. Mik
las.

EAST CHICAGO

PREZIDENTO ANTANO 
SMETONOS 25 METŲ 
MIRTIES MINĖJIMAS

Veik liųjų organizacijų: 
AL Bendruomenės, AL Tau
tinės S-gos ir AL Tarybos 
vietos padalinių valdybų 
rūpesčiu sudarytas komite
tas prezidento A. Smetonos 
25 metų mirties sukakčiai 
paminėti. Komitetui pirmi
ninkauja Lietuvių Bendruo
menės apyl. pirm. Zigmas 
Moliejus, o nariais yra Tau
tinės S-gos skyr. pirm. An
tanas Juodvalkis ir ALTo 
skyr. pirm. Albertas Vinic
kas.

Minėjimas įvyks š. m. ko
vo mėn. 30 d. (Verbų sek
madienį) šv. Pranciškaus 
(lietuvių) parapijos salėje,

Operai "Dana” pasiruošimai vyksta pilnu tempu. Publikos susidomėjimas šia muziko Juliaus Gaide
lio sukurta opera pagal poeto Stasio Santvaro libretą yra didelis ir l pirmuosius spektaklius bilietai 
jau išparduoti. Esant tokiam dideliam pasisekimui, operos vadovybė pasiryžo duoti ketvirtąjį spektak
li. Nuotraukoj vienos repeticijos metu tariasi operos baletmeisteris J. Puodžiūnas, dirigentas muz. 
A. Kučiūnas ir režisierius P. Maželis. Z. Degučio nuotrauka

cImcaęos Lietuvių. opGPA
MARIA AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS SALĖJE
LITHUANIAN PLAZA / WEST 67 STREET & CALIFORNIA AVENUE. CHICAGOJE

stato KOMP. JULIAUS GAIDELIO
Trijų Veiksmų Operų

C A N A
Libretas — STASIO SANTVARO

Dirigentas — ALEKSANDRAS KUČIŪNAS 

Solistai:
DANA STANKAITYTĖ ROMA MASTIENĖ

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

Baletmeisteris — Jaunutis Puodžiūnas

Premjera1 1969. IV. 12 8:00 vai. vak. (išparduota)
II Spektaklis: 1969. IV. 13 3:00 vai. popiet (išparduota)
III Spektaklis: 1969. IV. 19 8:00 vai. vak.
IV Spektaklis: 1969. IV. 20/2:00 vai. popiet

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, $6.50, $5.00. Balkone $7.00, $5.00, $3.00.

Premjeros spektakliui visi bilietai vienu doleriu brangesni.

skambinti (Area Gode 408) 
244-7427. San Francisco 
bendruomenės valdyba kvie
čia visą visuomenę ir jų 
draugus gausiai dalyvauti.

• Vladas Mingėla prašo 
pranešti, kad jo naujas ad
resas yra: VI. Mingėla, 
33546 Clifton Dr., Sterling 
Hts., Mich. 48077.

Pranešame giminėms ir pažįsta
miems, kacl Lietuvoje, kovo mėn. 16 die
ną, 10 vai. r. mirė mūsų mylima motina, 
uošvė, senelė ir prosenelė

A. A.
ELZBIETA PETRAUSKAITĖ- 

L AB AN AUSKIENE 
palikdama liūdesyje dukteris Salomėją 
JurgutaviČienę su šeima, Antaniną Pet- 
raitienę su šeima, anūkę Danutę Kižienę 
— Clevelande ir sūnų Adolfą su šeima — 
Lietuvoje.

Nuliūdę:
dukterys ir sūnus su šeimomis

Mielus draugus
ANTANINĄ PETRAITIENĘ, 

SALOMĖJĄ JURGUTAVIČIENĘ 
bei jų šeimas, jų brangiai mamytei Lietuvoje mi
rus, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

R. H. Tatarūnai
B. V. Petkai
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