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ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VILTIS IR BAIME
NAUJA SITUACIJA PO PERVERSMO COMBODIJOJE

Iš pirmo žvilgsnio at
rodo tikrai juokinga: juo • 
daugiau karių siuntė ame. 
rikiečiai į Vietnamą, tuo 
daugiau blogėjo JAV - 
Cambodijos santykiai. 
Cambodijos valdovas Si-

Kas nauja 
_ Lietuvoje? _ 
TURGAI APRŪPINA 
MIESTELĖNUS.;.

Turgai su jų produk
tais okup. Lietuvoje tu
ri didžiulį vaidmenį — 
pripažįsta A. Kadžiulis 
"Tiesoje" (vasario 14). 
Jis atsako į skaitytojo 
A. Palaimos laišką — 
kuris skundžiasi, kad 
šiuo metu turguose pro
duktai brangesni ir jų 
mažiau. Tačiau "Tiesa" 
patvirtina, kad vadina
mas "kolūkinis turgus" 
tebevaidina svarbų vaid
menį, Jame mieste dir
bantieji apsirūpina mais
to produktais, nes... 
valstybinė prekyba savo 
uždavinių neatliekanti.

Turguose galima nu
sipirkti geresnių kiau
šinių, kaip m1-esto krau
tuvėse, turguose įmano
ma nusipirkti žąsų, ka
lakutų, vyšnių, grybų, 
miško uogų, prieskoni
nių daržovių, šeiminin
kės turguose gali gauti 
šviežios, nešaldytos 
avienos, skilandžio, la
šinių. Kai kurie turgai 
pagarsėję, pvz. Kėdai
niuose — agurkais, Vil
niaus krašte — verbo
mis ir kaimiška kondi
terija.

Vis dėlto... prekyba 
tuose kolchozų turguose 
padidėjusi, nuo 1960 m. 
tik 0,3 procento. Trigu
bai daugiau parduodama 
šviežių agurkų, dvigu
bai daugiau — pomido
rų, užtat kitų daržovių, 
vaisių ir paukščių par
davimas sumažėjęs.

Okup. Lietuvos mies - 
tuose lėtai vystosi par
duotuvių tinklas. Ko
dėl? Štai, Lietuvos so
duose užauga daug vai
sių, tačiau dalis der
liaus žūna, nes... nėra 
kam jį supirkti ir sandė
liuoti, o žiemą gyvento
jai neturi savų obuolių 
ir verčiami pirkti bran
gius importinius obuo
lius. Todėl dabar skati
nama pagalvoti... apie 
vaisių konservavimą, 
uogienių bei sulčių ga
mybą pačiuose ūkiuose. 
Dar įdomiau, kad toje pa
čioje "Tiesoje" kolūkie
čiai skatinami atidaryti 
miestuose savo krautu
ves ar maisto pavili- 
jonus.

• ZOOLOGIJOS SODE Kaune 
šiuo metu yra 248 rūšys (vai
rių gyvūnų bei žvėrių ir 2,100 
eksponatų. Manoma sodą pra
plėsti ir Salia jo turėti ir akva
riumą. Eksponatų skaičius pa
kilsiąs net ligi 4,000.

Ateity tikimasi turėti ligŠiol 
Kauno sode nematytų gyvūnų, 
kaip žirafų, raganosių, dramb
lių, Štrausų, zebrų ir kt.

VYTAUTAS MESKAUSKAS stiprios amerikiečių p 
jėgos. Jie Sihanouką n 
vertė. (Prie nuvertina 
prisidėjo ir Sihanouk 
ūkinės politikos nepasi 
sekimai).

Naujas Cambodijos re 
žimas pareikalavo ati
traukti komunistų karius 
per 3 dienas, bet kadan
gi komunistai turi ne tik

hanouk skaitė, kad ame
rikiečiai negali laimėti 
karo Vietname ir už tat 
leido savo teritorijoje 
komunistams steigti ba
zes, kuriose Viet Con- 
go ir Šiaurės Vietnamo 
kariai ruošėsi žygiams 
prieš vidurinę Pietų Viet- karių, bet ir ginklų per- 
namo dalį, įskaitant ir 
sostinę Saigoną. (Nuo 
Cambodijos pasienio iki 
to miesto yra tik apie 
50 mylių.) Čia Cambo- 
dijoje buvo ir vyriausia 
Viet Congo būstinė ir 
jungtinis Viet-Congo- 
Šiaurės Vietnamo šta
bas. Maža to, per Cam
bodijos teritoriją buvo 
siunčiami ginklai ir šaud- bos. Tom būtų labai gera 
menys ne tik iš šiaurės 
per vadinamą Ho-Cimi- 
no kelią, bet ir iš pietų. 
Sovietų ir kinų laivai ka
ro reikmenis atgabenda
vo į Cambodijos uostą 
Sihanoukville, iš kur jie 
buvo gabenami į frontą 
sunkvežimiais palyginti 
gerais keliais, pastaty
tais... su amerikiečių pa
galba.

Visa tai amerikiečiai 
gerai žinojo, tačiau nie
ko nedarė, oficialiai 
gerbdami Cambodijos sv 
verenumą ir neutralu
mą, o neoficialiai nenorė 
darni dar daugiau pra
plėsti karo. To tačiau ne 
norėjo tik Washingtono 
politikai, kariai skaičia
vo, kad jei jiems būtų 
leista pulti komunistų ba
zes Cambodijoje, karas 
būtų užbaigtas per me
tus.

Kai amerikiečiai pra
dėjo iš Vietnamo trauk
tis, Cambodijos politi
kai apsižiūrėjo, kad tie 
40.000 ar daugiau komu
nistų karių, kurie yra su 
telkti jos teritorijoje, la
bai lengvai gali savo tvar
ką įvesti ir jų krašte. 
Sihanoukas galvojo tų ka
rių atitraukimą pravesti 
su Maskvos ir Pekino pa- nes. Už tat prezidentui 
galba, tačiau jo paties 
pastatytas ministeris 
pirmininkas gen. Lon 
Nol ir jo pavaduotojas 
Sirik Matak galvojo ki
taip. Pagal juos, pasku
tinė proga atsikratyti ko
munistų yra dabar, kai 
Pietų Vietname dar yra

svarą, jie neparodė jokio 
noro pasitraukimui. Pas 
kutinėmis žiniomis, jie 
ruošiasi net žygiui į sos 
tinę Phnom Penh, kad 
ten vėl grąžinus Sihanou 
ką, bet jau be jokios ga
lios...

Būklė gali taip susi 
klostyti, kad Cambodija 
gali prašytis JAVpagal- 

proga sunaikinti visas ko 
munistų bazes ir duoti 
daugiau laiko geriau su
siorganizuoti Saigono re
žimui. Bet toks žygis, 
nors ir žadėtų pakeisti 
visą susiklojusią padėtį 
pietryčių Azijoje nebūtų 
labai populiarus Ameri
koje. Po visos eilės ne
pasisekimų čia bijoma, 
kad toks karo praplėti
mas neišeitų į naudą, 
nes girdi kmunistai gali 
ta proga užimti visą La
osą ir pradėti pulti į Viet
namą iš šiaurės, per va
dinamą demilitarizuotą 
zoną...

Šitoks būkstavimas ne
turi rimto pagrindo. Vi
sų pirma Hanojaus jė
gos nėra neišsemiamos. 
Ir sunaikinimas jų dalies 
gali tik padėti visuose 
frontuose. Antra, komu
nistai skaitosi tik su jė
ga, o tai reiškia, kad jie 
greičiau sutiks su kokiu 
nors taikingu sprendi
mu, laikinai toleruojan
čiu pietinio Vietnamo eg«. 
zistenciją, jei jų karinei 
pajėgai atsiras nauja 
grėsmė negu be tos grės
mės. Bet tuo nelengva 
įtikinti ir amerikiečių 
politikus ir eilinius žmo-

Nixonui bus labai sunku 
padaryti teisingą spren
dimą: išnaudoti naujai 
susidariusią situaciją ar 
toliau trauktis lyg nieko 
nebūtų atsitikę?

Dėl viso to nauja situ
acija sukelia vilčių, bet 
kartu ir baimės.

"Raudonųjų skruzdžių" invazija...

Baltuose Rūmuose prezidentas Nixonas sveikindamas dr. Valeriją Raulinaitienę su FenpraĮ IVcman s 
Award laimėjimu, paklausė: "Tai komanduoji vyrus?". "Bandau tai daryti", atsakė dr. V. Raulinaitienė, 
kuri yra Veteranų ligoninės Downey, III, štabo viršininkė. "Aš esu laimingas, kad šis kraštas Jus turi", 
pasakė prezidentas. Baltųjų Rūmų oficialaus fotografo nuotrauka

"iŠ LAIMINGAS, KAD ŠIS KRAŠTAS UIS TURI

Prieš dešimtį metų 
-JAV buvo sudaryta sa
votiška sistema ir sukur
ta, tarytum, nauja insti
tucija, apimanti visas 
šios šalies federalinės 
valdžios žinybose ar jų 
agentūrose dirbančias 
moteris. Tai — Federal 
Woman’s Award. Tos 
apimties tikslas — iš
kelti dirbančią, kurian
čią amerikietę moterįir 
drauge palenkti kitas mo
teris į federalinę tarny
bą.

Kiekvienais metais 
Fed. Woman’s Avvard iš 
skiria JAV šešias mo
teris, daugiausia jų dar
bo srity pasireiškusias 
ir jas visu iškilmingu
mu apdovanoja tam tik
ru ženklu, žymeniu. Pa
gal bendrus nuostatus 
kiekvienas JAV federa
linės valdžios žinybos 
vadovas kasmet paren
ka (nominuoja) nedau
giau šešias jo žinyboje 
dirbančias moteris, ga
linčias gauti minimą 
žymenį. Iš šių visų ži
nybų kandidačių, teisė-

MEČYS VALIUKĖNAS
F f "-T" T-

jų kolegija išrenka še
šias ir jas pagerbia bei 
apdovanoja Federal Wo- 
man's Award. Tokiu bū
du iki šiol jau turima 
60 moterų, tokį atžymė- 
jimo, išskyrimo žymenį 
turinčių. Apdovanoto
sios itin atydžiai sekan
čios kasmetinį naują še- 
šetuką, dalyvaujančios 
jo pristatyme ar bentpa- 
sikeičiančios laiškais 
bei sveikinimais su kiek 
viena naujai atėjusia.

Džiugu pastebėti, kad 
dešimtame šešetuke, 
minimąjį Federal Wo- 
men's Avvard gavusiųjų 
yra ir lietuvė — Dr. Va
lerija Birutė Raulinai
tienė. Tai, berods, uni
kumas visoj šios insti
tucijos dešimtmečio 
veikloje. Greitomis per
žiūrint visą apdovano
tųjų sąrašą neteko ras
ti kito atvejo, kad apdo
vanotoji būtų gimusi ar 
bent mokslus ėjusi ne 
šiame krašte.

Dr. V.B. Raulinaitie
nė yra Vereranų ligoni
nės Downey, lllinois me
dicinos štabo viršinin
kė. Jos vedamoji ligoni
nė turi 2500 lovų ir yra 
viena didžiausių vetera
nų administracijos turi
mų ligoninių.

Dr, V. B. Raulinaitie- 
nės vadovybėje ir prie
žiūroje dirba per 20 pro
fesinių tarnybų: patolo
gijos, chirurgijos, psi
chiatrijos ... gydytojai, 
med. seserys ir kt. per
sonalas.

"Dr. V.B. Raulinaitie
nė pirmoji moteris - gy
dytoja, paskirta Vetera
nų ligoninės gydytojų 
štabo viršininke... Ji pa
rodė šiose pareigose sa
vo sugebėjimus aukš
čiausiam laipsny..." kal
bėjo ją pristatydamas, 

josios palydas Mr. F.B. 
Rhodes, JAV Veteranų 
Administratoriaus padė
jėjas. "Jos žinyboje aki
vaizdžiai auga ir ple
čiasi ligoninės mokymo 
ir sveikatos progra
ma..." tęsė F.B. Rho- 
des.

Dar daugiau. Kitą die - 
ną tarnybiniame vetera
nų ligoninių viršininkų 
posėdy, jo pradžioje, 
pats Veteranų Adminis
tratorius pareiškė apgai 
lestavimą, negalėjęs bū
ti dr. V. Raulinaitienės 
palydu, čia ją dar kartą 
pasveikino ir perstatė 
visiems posėdžio daly
viams, kurie ją pager
bė ilgomis ovacijomis.

Įdomi pati šių žyme
nų įteikimo bei juos gau
nančiųjų pagerbimo Wa- 
shington, D.C. progra
ma. Ją galima padalinti 
į tris tarpsnius. Pirma
sis — spaudos, televizi
jos ir radijo konferen
cija. Joje — susipažini
mas ir šešių apdovano
tųjų pristatymas, o vė
liau pasikeitimas minti
mis, atsakymai į repor
terių klausimus. Šios 
konferencijos pasėkoje 
visoj Amerikos spaudo
je, pradedant sostine ir 
baigiant Chicaga, Wau- 
keganu ... nuaidėjo še
šių iškilių moterų apy
braižos. Tas pats per 
radijo ir televizijos tink 
lūs. O drauge su Dr. 
V. Raulinaitienės var
du skambėjo ir Lietu
vos vardas, Lietuvos — 
davusios Amerikai iš
mokslintą neeilinę mo
terį gydytoją ir gabią 
administratorę. Antra
sis tarpsnis — šešetu
ko pagerbimas - priėmi
mas pas JAV preziden
tą. Jo metu prezidentas 
R. Nixon pasisveikinda
mas kiekvieną šešių, pa- 

(Nukelta į 2 psl.)
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nAš laimingas, kad šis kraštas
(Atkelta iš 1 psl.) 

sikeitė su jomis vienu 
kitu sakiniu. I dr. V. 
Raulinaitienę Preziden^ 
tas prabilęs klausimu — 

komanduoji vy- 
"Bandau tai 

— atsakoma.

"Tai 
rus?" 
daryti
— Aš esu laimingas, 
kad šis kraštas Jus tu
ri".

Ir trečiasis tarpsnis
— šešetuko garbei didin
gas banketas Statler Hil- 
ton viešbučio salėse. Jo 
dalyviai — federalinių 
įstaigų vadovai su žmo
nomis, Fed. Womanfs 
Award narės, jų artimie
ji ir kiti žymesni asme
nys.

Banketo metu vyksta 
oficialus žymenų įtei
kimas. Alfabetine eile, 
kiekviena šešių apdova
nojamos, padarė pareiš
kimus šios šventės pro
ga ir priėmė pačius at- 
žymėjimo ženklus. Kiek
viena apdovanojamų au
ditorijai pristatė josios 
palydas, kuriuo papras
tai būna apdovanojamo
sios žinybos vadovas. 
Dr. V. Raulinaitienė sa
vo žody, tarytum, nusi
ėmė nuo savęs jai tei
kiamą aureolę, pareikš
dama, kad esmėje žy
muo duodamas ne vie-

n• • •

PAGALVOK...
• Kad būtum jaunas, 

bendradarbiauk su jau
nais. Kad greitai pa
sentam, pamėgink su 
jais suspėti.

• Pirm negu skolin- 
sis pinigus iš draugo, 
pagalvok ko tau labiau 
reikia?

• Jei vyras pakelia 
savo pragyvenimo stan
dartą, greičiausia jis tu
ri gerą keltuvą.

• "Daktare, ar mano 
operacija pasisekė?" 
"Daktaras?! Aš esu šv. 
Petras".

• Jei tau trūksta drau. 
gų ir priešų — pradėk 
rašyti į laikraščius.

• Jei prisimeni kada 
galėjai pakeisti kelnes 
nenusiavęs 
senas.

biau, kad 
mūsų bažnyčioje visa
da laukiami" tarė kuni
gas savo parapijie
čiams. "Patikrinęs per
eito sekmadienio rink
liavą, aš įsitikinau, kad 
jie atėjo".

• Kiekvieną kartą kai 
modernus vaikas yrama 
tomas, bet negirdimas, 
kaip nesinori ir gaila jį 
prikelti.

• Didelį vyrą gali pa
žinti tada, kai sužinai, 
kokie dalykai jį erzina.

• Tai, kas labai geras 
pasiaiškinimams, daž
niausiai niekam kitam ne
tinkamas.

Paruošė V.Š.

nam individui, bet visai 
bendrijai su juo dirban
čiųjų. Ji padėkojo ta pro
ga visiems savo bendra
darbiams ir viršinin
kams. Savo ruožtu ji iš
sakė lyg savo tikiu, pa
reikšdama: "Man buvo 
lemta užaugti kultūroj, 
kuri tikėjo į asmens tei
sę dirbti ir pareigą at
sakyti už darbą. Aš už
augau krašte, kur mote
rys skatinamos eiti įpro 
fesinę karjerą... Aš tu
rėjau tėvus, kurie ma
ne išmokino, kad geriau 
sias laisvalaikis, kada 
jau yra gerai atliktas dar
bas. Man buvo lemta tu
rėti mokytojus, kurie ti
kėjo, 
vietovė mokintis ir mo
kyklos pažymiai vertino 
mano mokslinimosi’ pa
žangą... Aš renkuosi 
draugus iš tų, kurie sie
kia mokslo, darbo ir pa
žangos"...

Washington Post ir ei
lė kitų laikraščių rašė: 
"Apdovanojamosios, ke
turios iš jų vedusios 
su šeimomis, visos bu. 
vo lydimos plojimų, dėl 
jų gražių kalbų, bet di
džiausia plojimų aud
rą sukėlė dr. V. Rau
linaitienė, kuri medi
cinos karjerą pradėjo 
Lietuvoje..." Toliau W. 
Post teikia kalbos san
trauką.

Kitos 1970 m. apdo
vanotosios Fed. Wo- 
man’s Award: B.J. Ap- 
gar, Ph.D. chemikė, dir
banti agrikultūros de
partamento tyrimų labo
ratorijoj, S.B. Glindmey- 
er, med. sesuo, District 
of Columbia prieglaudų 
biuro viršininkė, M. 
Pittman Ph. Dr. skiepų 
ir bakterinių medžiagų 
standartizavimo pionie - 
rė, N.R. Sweeney, ekono
mistė, Fed. biudžeto di-

rektorė ir M.J. Tibbetts 
diplomatė, pastaruoju 
metu valstybės dep. Eu
ropos reikalų vedėjo asi
stentė.

Žymenų įteikimo iš
kilmėse iš dr. V. Rauli 
naitienės artimųjų daly
vavo — jos vyras Vikto
ras Raulinaitis, dukra 
Rūta su savo vyru archi
tektu Rimu Muloku.

Į klausimą ar dr. V. 
Raulinaitienė ir laikosi 
tik savojoj ligoninėj, ji 
maloniai paneigia tą ir 
papasakoja kiek plačiai 
ji esanti įsijungusi į so
cialinį gyvenimą. Taip 
ji kas keletą mėnesių 
esanti kviečiama ir da- 

kad mokykla yra lyvaujanti tai vienos tai 
kitos organizacijos, klu
bo susirinkimuose su 
paskaita, kaip taisyklė 
tema iš Lietuvos ar lie
tuvių tautos akiračių. Be 
to, ji esanti Northwes- 
tern University Medical 
School mokslo persona
le, o taip pat aktyvi eilė
je profesinių organizaci
jų. 1965 m. ji buvusi iš 
jų. Domisi ir visomis 
mūsiškomis problemo
mis. Visa tai sako, kad 
ji pateko į federalinės 
tarnybos išskirtinų mo
terų tarpą dėka didelių 
administracinių sugebė 
jimų, o drauge dėka tau
raus charakterio, dide
lės asmenybės.

1970 m. balandžio 3 d

Kun. V. Martinkus, Balfo c.v. pirm., kovo 16d. trumpam buvo sustojęs Chicagoje ir u proga Jaunimo 
Centre turėjo su Chicagos Balfo direktoriais, valdybų nariais bei svečiais pasitarimą liet.šalpos reika
lais. Pokalbyje aktyviai dalyvavo: Alb. Dzirvonas.B. Kviklys, K. Bružas, A. Balittnas, K. Kasakaitis, V. 
Šimkus, kun. dr. F. Gureckas, J, Mackevičius, V, Baleišytė, V. Mankus ir kiti.

Nuotraukoje iš kairės sėdi: kun. dr. F. Gureckas, K. Mankuvienė, M. Rudienė, kun. Vaclovas Martin
kus, O. Pulkaunikienė, kun. dr. J. Pauperas ir T. Mildažlenė; stovi K. Bružas, K. Bielskis, K. Repšys, 
O. Zailskienė, A. Balionas, V. Mankus, J. Mackevičius, St. Petersonienė, K. Juknis, K. Kasakaitis, A. 
Stankus, V. Baleišytė, P. Anužis, A. ūselis ir VI. Šimkus.

"Aš

batų — esi

visada skel- 
neturtingieji

Aną vakarą, kai dr. V. 
Raulinaitienė papasa
kojo savo įspūdžius gru 
pei chicagiškių (dr. B. 
Kas akai tienė, dr. O. Ali 
ronaitė, S. Virpša ir 
šias eilutes rašantis), 
pastarieji reiškė pakar
totinus sveikinimus ir 
viso geriausio linkėji
mus. Tikiu tą patį išgy
vens ir kiekvienas Dir
vos skaitytojas, kiekvie 
nas lietuvis.

TORONTO LIETUVIAI VERSLININKAI
Jau nuo 1949 m. Toron 

te veikia inkorporuota, 
lietuvių prekybininkų, 
pramonininkų ir amati
ninkų sąjunga "Vers
las". Tos sąjungos pa 
grindinis tikslas buvo ir 
yra puoselėjimas lietu
viuose idėjos, kad jie 
sparčiau ir ryžtingiau 
mestus i į įvairius vers
lus, pataptų ūkiškai sa
vistovūs ir tuo pačiu 
stipriau įsigalėtų ekono, 
minėj bei finansinėj sri 
ty. Praktiškai tą idėją 
paremti sąjungos vado 
vybė per eilę metų yra 
rengusi paskaitas, orga 
nizavusi kursus, o taip 
pat ir kitataučiams bu
vo ne kartą pasirodyta 
su reprezentaciniais kul
tūrinio pobūdžio paren
gimais.

Ilgiau nesustojant prie 
Verslo anksčiau atliktų 
darbų, reikėtų paminėti, 
kad lietuviai sąskaiton 
įvairių politinių bei ide-

ologinių susigrupavimų, 
ekonominiu sektorium 
kiek per mažai domėjo
si. Reikia prisipažint 
kad daug ko esame ne
padarę. Jeigu tiems rei
kalams daugiau būtume 
skyrę laiko ir įjuos krei
pę dėmesio, šiandien vi
sai kitoks būtų mūsųeko 
nominis pajėgumas. Ge
riau ūkiškai susitvar
kius ir tvirčiau ekonomi
niai įsistiprinus galėtų 
susidaryti palankesnės 
sąlygos kultūrinei ir ki
tų sričių veiklai. Tad 
kaip begalvotume ir ko
kiomis idėjomis prisi
dengę begyventume, vi
si turėtme sutikti su ta 
mintimi, kad ūkiškas sek
torius visoj mūsų lietu
viškoj veikloj netikanks 
Čiau, bet ir šiuo metu 
tebevaidina patį svar
biausią vaidmenį. Lietu
vis ekonominiu požiūriu 
tvirčiau atsistojęs ant 
kojų, lengvesne širdimi

ir dosniau, kaip dauge
lis pavyzdžių rodo, yra 
prisidėjęs prie kitų 
mums būtinų darbų pa- 
stūmėjimo į priekį.

Taigi yra teisingos ir 
svarios mintys, kurias 
gana platokai išryškino 
"Verslo" Sąjungos pir
mininkas dr. J. Kaške- 
lis pastarajame narių su
sirinkime kovo 8 d. Lie
tuvių Namuose. Tame su
sirinkime taip pat buvo 
svarstoma ir aptariama 
monumentalinės - isto
rinės filmos iš lietuvių 
išeivių ūkinio įsistipri- 
nimo Kanadoje užbaigi
mo klausimas. Filmą 
pradėta gaminti 1963 m. 
architekto Vyt. Petru
lio talkininkaujant dail. 
T. Valiui, dr. H. Nagiui 
ir inž. Lapinui. Admi
nistratorius ir pinigų 
sutelkimo vykdytojas 
agr. St. Janušauskas. Pa 

< aiškėjo, kad jau yra bai
giama ir netrukus pasi
rodys tos filmos pirmoji 
dalis. Taip buvo kelia
mas klausimas aktyviau 
reikštis ne vien tik ūkiš
koj, bet ir aktyviau jung 
tis į bendruomeninę veik 
lą.

Į valdybą išrinkta ir 
pareigomis pasiskirstė 
šiaip: pirm. — nejuda
mo turto pardavimo bro
keris J. Karpis, vice. 
pirm. — dr. J. Kaške- 
lis, sekr. — notaras A. 
Lifldžius, ižd. — S. 
Pranckūnas ir narys — 
Ben. Jackus. Revizijos 
komisijon: vaistininkas 
J. Margis, rangovas Alg. 
Kazilis ir Petkevičius.

Naujajai verslininkų 
valdybai linkėtina, kad 
jų gražūs užsimojimai 
nesudužtų į sutinkamas 
kliūtis, bet būtų pasek
mingi ne tik pačiai 
"Verslo" Sąjungai, bet 
kartu ir visai lietuviš
kai veiklai.

laiškai Dirvai
BRAVO! BRAVO!

Bravo, kadpagaliausu 
kombinavote "Žvilgsnio 
pro kilpą" puslapį. Skai
tai jį žmogus su malo
numu ir įdomumu, nuo 
pirmos iki paskutinės ei
lutės. Kiekvienas gaba
liukas šiame numeryje, 
eiliuotinis ar prozinis, 
yra žanro šedevriukas. 
Satyros originalumu, 
taiklumu, žnaibomųjų te
mų įvairumu "Žvilgs
nis..." duoda nokautą 
"Spygliams ir Dyg
liams".

Ar negalite prisikal
binti "Teisybės Mylė
tojų Draugijos" prezi
dentą, kad jis "Žvilgs
nius mėtytų periodiš
kai, maždaug šešių sa
vaičių protarpiais. Va
dinasi, bet 8 kartus me
tuose. Tai būtų idealu.

Visokiais būdais sten
kitės šį puslapį turėti 
tam tikrais tarpais. Jis 
labai kelia laikraščio po
puliarumą.

S. Kalvaitis 
E. Chicago

ĮDOMI DR. BOBELIO 
PASKAITA

bk

HELP WANTED MALĖ
VFANTED IMMF.DIATELY 

IST CLASS SKILLED 
MOLD MAKERS 

For Plastic Molds & Die Cast. Stea
dy day work. & fringe benefits.

K R MOLD INC.
17331 Dean. Detroit, Mich.

(3f5> 3681665
(22-28)

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.

LB Chicagos Apygar
dos Valdybos suruošta
me paskaitų cikle, kovo 
13 d. Jaunimo Centre 
Chicagoje, LB Tarybos 
narys dr. K. Bobelis 
skaitė paskaitą, tema: 
"Lietuvių parapijų reikš
mė".

Paskaitos pasiklausy
ti susirinko apie šimtas 
asmenų, daugumoje vy
resnio amžiaus.

Dr. Bobelio paskaita, 
kaip ir kitos jo paskai
tos buvo įdomi, be jokių 
gražbilysčių, be bereika
lingų filosofavimų vi
siems gerai supranta
ma, nes daiktai buvo va 
dinami tikraisiais var
dais.

Viena mintis, kurią 
prelegentas iškėlė, ver
ta ^dėmesio: ar nereikė
tų lietuviams katali
kams persvarstyti lietu
viškų parapijų skaičiaus 
reikalą, (dr. Bobelis, 
kiek supratau turėjo min
tyje Chicagą) nes dabar
tinės vadinamos lietu
vių parapijos jau nėra 
lietuviškos, o tik dali
nai lietuviškos. Dr. Bo
belis siūlo, vietoj turė
jus daug tik dalinai lie
tuviškų parapijų, ar ne
geriau būtų turėti vieną 
- kitą, bet pilna žodžio 
prasme lietuvišką.

Tų parapijų bažny
čiose, betkokios apeigos 
visą laiką būtų tik lietu-

z 
vių kalboje ir, jeigu yra 
reikalo, pagal lietuviš
kas tradicijas ir papro
čius.

Ši mintis yra sveikin
tina, ir jeigu katalikų 
hierarchija leistų tokią 
mintį įgyvendinti, lietu
viai katalikai, nors ir 
siauresnėje plotmėje, at
sistotų ant tvirtesriių lie
tuviškų pagrindų, nes iš
tiktųjų, kas iš to jeigu 
šiandieną mes tų para
pijų ant popieriaus tu
rime daug, bet tik keli 
procentai lietuviškumo 
jose beliko.

Dr. Bobelis sako, kad 
pagal šiandieninias su
sisiekimo priemones, at
stumas neturėtų būti kliū 
timi į bažnyčią nuva
žiuoti. Gal taip — ir ne. 
Reikia n’epamiršti ir tų 
kurie automobilių netu
ri, ar dėl amžiaus jau 
nebegali jų vairuoti, bet 
tie žmonės į bažnyčią 
eina kiekvieną dieną pės - 
ti. Jiems atstumas turi 
reikšmės. Žinoma, iš ki 
tos pusės tokiose parapi
jose išsispręstų lietuvių 
vaikų pirmoji komunija, 
sutuoktuvių, laidojimo ir 
visokios kitokios apei
gos. Man atrodo, kad or
ganizuotoji katalikų vi
suomenė galėtų tuo rei
kalu pabandyti ką nors 
veikti. Mano supratimu, 
nei LB, nei ALT, nei 
BALFo institucijos į tą 
reikalą neturėtų kištis, 
nes jos yra bendrinės 
organizacijos, tuo tarpu 
Čia grynai katalikų rei
kalas. Tos institucijos 
gali tik talkininkauti rei
kalui esant.

Būtų gerai, kad tuo rei
kalu ir daugiau kas pasi
sakytų, ypač katalikų vei
kėjai.

K. Radvila 
Chicago

F E M A L E
OPPORTUNITY FOR

RN’S 
LPN’S

Good starting salary, plūs differentlal 
for evening A night duties, paid va- 
cations, paid holidays, paid life in- 
Murance, paid retirement. Time and a 
half for holidays worked & overtime. 

CALL MR. STILCENBAUER 
LUTHERAN HOME FOR 

THE AGED
2116 DOVER CENTER RD. 

WESTLAKE. OHIO 
871-0090

(24-27)

HOUSEKEEl’ING AIDE
Paid vacation*, paid hoiidays, paid 
life insurance, paid retirement, time 
and a half for holidays worked A 
overtime.

CALL MR. STILCENBAUER

LUTHERAN HOME FOR 
THE AGED 

2116 DOVER CENTER RD.
WF.3TLAKE, OHIO

871-0090
(24-27)
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LIETUVĖ MOTERIS 
VISUOMENINĖJE VEIKLOJE

Lietuvių Katalikių Mo 
terų Organizacijų Pasau
linės Sąjungos valdyba 
š.m. kovo 14 dieną, Lie
tuvių Kultūros židinyje 
New Yorke savo meti
niam Tarybos suvažiavi
me svarstė visai lietu
vių išeivijai aktualų klau
simą: "Ar lietuvė mote
ris turėtų daugiau įsi
jungti į bendrines organi
zacijas?"

Iš pirmo žvilgsnio at
rodo, kad tas klausimas 
yra savaime aiškus tiek 
vyrams tiek moterims ir 
jo aiškinimas būtų tuš
čias laiko gaišinimas. 
Tačiau ši tema susilau
kė ne tik gyvo dalyvių su
sidomėjimo, bet ir ginčų 
vyrų ir moterų tarpe.

Kai kurie vyrai tvir
tino, kad reikia įsijung
ti, jeigu kas gali, bet 
jauna lietuvė motina, tu
rinti kelis vaikus, ku
riuos ji turi prižiūrėti, 
į lituanistinę mokyklą ve
žioti, padėti pamokas pa
ruošti, visą namų darbą 
■atlikti, ar ji dar galėtų 
dalyvauti organizacijose 
ir net aktyvia nare? Lie
tuva yra dideliam pavo
juje ir jos išlaisvinimui 
dirbti turi visi ir visos 
kurių gyvenimo sąlygos 
leidžia.

Gi moterys nesutiko 
su tuo sakydamos, jog ne 
įmanoma visą laiką sėdė
ti namie su vaikais, vir
ti, valyti, skalbti ir 1.1. 
Mes vienos per dienas 
"kariaujam" su vaikais, 
o kai vyrai iš darbo grį
žę vėl į posėdžius išei- 
dinėja, tai jaučiamės vi
siškai nuo lietuviško pa
saulio atskirtos, kalbė
jo viena iš moterų. Mo
terys turėtų daugiau nei 
vyrai jungtis į organiza
cijas, o jie po tarnybi
nių darbų galėtų ir Suval
kais pasidžiaugti, suteik
ti jiems progą pajusti ne 
vien motinos, bet ir tė
višką globą bei auklėji
mą ir meilę. Šiandien 
mums nebereikia kovoti 
už moterų teisių lygybę 
jos iškovotos. Moteris 
matome dirbančias vi
sose srityse: įstaigose, 
fabrikuose, moksle ir vi
suomeniniam darbe. Tad 
kodėl turėtų atsilikti lie
tuvė moteris ir grįžti į
senovės prietarus, užsi
daryti savo namų ketu
riose sienose, įrodinėjo 
moterys.

Tačiau vyrai užakcen
tavo, kad ir seniausiais 
laikais lietuvė nesėdėjo 
namie uždaryta egois
tiškai atsidavusi vien sa
vo šeimai. Jau Gedimino 
ir Vytauto Didžiojo lai
kais lietuvės aktyviai 
refskėsi mūsų tautos net 
ir politiniam gyvenime. 
Visa eilė jų vardųyrapa. 
tekusių net įmūsų tautos 
istoriją.

Kai kurios moterys nu
siskundė, kad šiais lai
kais labai sunku mote
riai dalyvauti organiza
cijose net ir dėl nesau
gumo vakare grįžti iš po. 
sėdžių namo, nes esą 
pasitaiko daug apiplėši
mų. O dar kitos išmeti
nėjo vyrams, kad bendri 
nėse organizacijose mo
terys kviečiamos iš sa
vo virtuvės tiesiai į or
ganizacijos virtuvę, bet 
ne kitoms pareigoms,ku
rias jos neblogiau atlik
tų už vyrus. Jei mes bū
sim atskirtos nuo pasau
lio, kol vaikai užaugs, 
tai bepuoselėdamos lietu
vybę savo vaikuose, pa
čios nuo jos atsiliksim 
ir žengiant į gyvenimo 
saulėlydį iš naujo jung
tis į visuomeninę veik
lą bus per vėlu, sakė 
moterys.

Dalyviai pripažino, 
kad VLIKe, PLB-nėj 
moterų yra per maža, 
bet ne dėl to, kad nebū
tų sugebančių ar laiko 
tam nerandančių, o grei
čiausiai dėl to, kad jos 
yra kuklesnės, nėra ag. 
resyvios kaip vyrai, ku
rie moterų nekviečia, ne 
padrąsina, nerespektuo
ja kitokioms pareigoms, 
kaip tik vaišių paruoši
mui.

Klausimas buvo vis- , 
pusiškai išdiskutuotas, 
bet aiškių išvadų nepriei 
ta, tačiau jas galime pa
daryti patys, nes gerai 
žinome, kad joks kraš
tutinumas gyvenime ne
tinka. Taigi ir šiuo atve
ju nebūtų gerai, jeigu 
šeimos motina palikusi 
vaikus lakstytų organiza
ciniais reikalais, kaiply 
giai nebūtų naudinga, jei 
gu ji sėdėtų narni e užda
ryta su vaikais,atsižadė
jusi asmeninio gyveni
mo, atsilikdama nuo jo, 
nes kiekviena motina sa
vaime turi išsižadėti di
delės dalies savojo aš, 
būdama šeimos židinio 
kūrėja, lietuvė auklėto
ja ir pirmoji savo vaikų 
mokytoja. Užtat ji ir pa
ti turi lavintis, sekti lie
tuviškojo pasaulio įvy
kius ir juose dalyvauti. 
Juk priklausymas orga
nizacijai nereikalauja

_ SAVE AT
Mutual Federal @ 

Savings and Loan -

'lNSUHfDV

5%
PER ANNUM

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Peter Kazanauskas, President TeL 847-774?
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Lietuvių studentų sąskrydžiui ruošti komitetas. Iš kairės: Algis Antanaitis, pirm. Audronė KubiliOtė, 
Vitalija Ruibytė, Laima Nainytė, Algis Augaitis ir Povilas Žumbakis. A. Gulbinsko nuotruka

RUOŠIANTIS LIETUVIU STUDENTU SĄSKRYDŽIUI
Dažnai kalbame apie 

mūsų jaunimą. Stebime 
jo veiklą lietuviškuose 
dirvonuose. Didelį dė
mesį kreipiame į studi
juojančius universitetuo
se. Ir vis viliamės, kad 
pats pajėgiausias išeivi
jos elementas — studen
tija ims gyvai domėtis 
lietuviškojo gyvėnimo 
darbais ir į juos jungsis 
su entuziazmu ir visuo
meninėje bei kultūrinėje 
veikloje reikšis su noru.

Tiesa, mes turime stu
dentų atskiras organiza
cijas. Jose studijuojan
tis jaunimas turi progos 
gražiai reikštis ir dirb
ti vienos ar kitos srities 
lietuviškuosius darbus. 
Deja ir tose studentijos 
organizacijose, kaip pa
tys studentai teigia, jau
čiamas nuovargis, abe
jingumas ir nerodoma en
tuziazmo lietuviškajai 
veiklai.

Visos lietuvių studen, 
tijos jungtis — Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Stu
dentų Sąjunga yra ban
džiusi sujungti visą stu
dentiją bendram darbui. 
Bet ir čia sutinkama ne
sėkmių. Šaukti sąjungos 
suvažiavimai nedavė 
lauktų vaisių, o praėju
siais metais šauktasis vi
siškai nenusisekė.

Bet tos visos nesėk
mės negali būti toliau 
toleruojamos. Reikia ieš
koti priežasčių, kodėl 
studentija tolsta nuo lie
tuviškosios veiklos ka
mieno. Per eilę metų 
taip pat nepavyko akade
minio jaunimo sukviesti 
bendram, laisvam pokal
biui, kuriame būtų išsi
kalbėta, ko jaunimas no
ri, ko jis siekia, kas jį

kas vakarą posėdžiauti 
ir kartą į savaitę iš na
mų išeidinėti. Taigi ir 
vaikus auginanti motina 
gali taip susitvarkyti šei
mos reikalus, kad ne
trukdoma galėtų akty
viau įsijungti į lietuviš
kas organizacijas.

E. Čekienė

JURGIS JANUŠAITIS 

domintų, kas skatintų 
jungtis į lietuviškąją 
veiklą.

JAV Lietuvių Bend
ruomenėje ir kilo min
tis 1970 metais gegužės 
2 ir 3 dienomis, Chiea- 
goje, Illinois universite
te suruošti Jungtinių 
Amerikos Valstybių ak
tyviųjų studentų sąskry
dį, kuriame būtų pa
svarstytos visos galimy
bės, grąžinančios aka
deminį jaunimą į gyvą ir 
pozityvią veiklą.

JAV LB Centro valdy
bos pirmininkas inž.Br. 
Nainys sukvietė spaudos 
atstovus ir painformavo 
apie ruošiamojo sąskry
džio tikslus ir pristatė 
šio sąskrydžio komitetą, 
kurį sudaro: pirm. Aud
ronė Kubiliūtė, vice
pirm. Povilas Žumba
kis, nariai: Vitalija Rui
bytė, Algis Augaitis, Lai
ma Nainytė ir Algis An
tanavičius.

Šis komitetas sudary
tas iš veikliųjų ir gra
žiai lietuviškose organi
zacijose besireiškiančių 
asmenų.

Komiteto nariai pla
čiai išsikalbėjo su spau
dos žmonėmis apie ruo
šiamąjį sąskrydį, jo tiks
lus ir patiekė provizori
nę to sąskrydžio progra
mą.

Visi šio sąskrydžio da
lyviai bus kviečiami as
meniniu pagrindu atsto
vauti ne savo ide
ologines organizaci
jas, bet tik save, įsak
miai pareiškė rengėjai.

Sąskrydžio eigoje jau
nimas, akademinėje at
mosferoje, galės laisvai 
išsikalbėti, išnagrinėti 
įvairias studentijai ak
tualias temas ir paruoš
ti konkretų bendrą planą, 
kaip pagyvinti ir sustip
rinti esamą ir būsimą 
studentų veiklą. Sąskry
džio programa bus vykdo
ma bendro forumo,sim
poziumo ir atskirų būre
lių principu.

Iš spaudos atstovams 
patiektos sąskrydžio 

programos matyti, kad 
jame dalyvaus apie 50- 
60 aktyviųjų, .studentų 
organizacijose ir lie
tuviškoje veikloje gyvai 
besireiškiančių, studen
tų. Amžius sąlygojamas 
nuo 17 iki 26 metų. Kan
didatus sąskrydžiui pa 
renka įvairios studentų 
organizacijos, juos pri
stato komietui ir komi
tetas savo ruožtu juos 
kviečia kaip paskirus 
asmenis. Taip pat komi
tetas kvies jam žinomus 
aktyvius studentus pats, 
nors organizacijos tokio 
kandidato ir nepramaty- 
tų pristatyti.

Šio sąskrydžio orga
nizatoriai dėmesį krei
pia ne į pramogas, bet į 
suskridusių studentų 
rimtą darbą siūlomoms 
problemoms svarstyti. 
Ir posėdžiai per dvi die
nas apims apie 14 valan
dų. Šeštadienio vakare 
numatoma pokalbis su 
spaudos atstovais, o sek
madienį bendras foru
mas dalyvaujant visuo
menei.

Šiame sąskrydyje nu
matoma nagrinėti se
kančios temos:

KULTŪRINE: Kas yra 
kultūra, kokslietuviųkul- 
tūrinis gyvenimas; ko
kios galimybės jaunimui 
įsijungti į kultūrinį gy
venimą; patriotizmas 
kaipo kultūrinė vertybė.

MOKSLO: Lituanisti
nis auklėjimas, dėstymo 
priemonės ir galimybės, 
studentų įtaka šeštadie
ninėse lituanistinėse mo
kyklose, galimybės in
tensyviems lituanisti
kos kursams.

Mokslo filosofija ir 
akademinė aplinka: Ką 
ir kodėl studijuoti? Ar 
studentai turi kurti aka
deminį elitą, mokslo ša
kų klasifikacija-gradaci- 
ja, ar mokslininkai turi 
progos pasireikšti savo 
srityje lietuviškai ir ar 
verta bandyti?

VISUOMENINĖS: Or
ganizacijų veikla, orga
nizacijų efektingumas ir 
neefektingumas, priemo
nės sumoderninti struk

Paid and 
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ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS GAIDŽIUKAS
Gabaliukas rusvo po- 

pierio, maždaug colio 
dydžio, be jokios esmi
nės vertės, neseniai par
duotas už $280,000, tuo 
pastatant naują filatelis- 
tinių varžybų rekordą.

Aštunkampis popierio 
gabaliukas buvo garsu
sis "One Penny Magen- 
ta", Britų Gvinėjos 1856 
metais išleistas pašto 
ženklas, kurio yra žino
ma tik vienintelė kopi
ja pasaulyje. Jį nupirko 
Pennsylvanijos pramonk 
ninku sindikatas.

Paskutinį kartą kada 
šis pašto ženklas buvo 
atsiradęs viešoje rinko, 
je 1940 metais, jįnupir 
ko anoniminis Australi
jos filatelistas, sumokė
damas apie $50,000.

Dabartinės varžybos, 
pareikalavusios tik tris 
minutes, prasidėjo su 
$100,000 pasiūlymu ir po 
180 sekundžių baigėsi 
tuo, kad buvo sumokėta 
$280,000 suma.

Paprasta aritmetika 
skelbia $230,000 pelną 
buvusiam australiečiui 
savininkui už 30 metų in- 
vestaciją.

tūrą, tarporganizaciniai 
ryšiai su vyresniųjų or
ganizacijom (LB, ALT, 
VLIK), su kitom lietuvių 
organizacijom, su ame
rikiečių organizacijom.

LIETUVIO STUDEN
TO PASAULĖŽIŪRA: 
aplinkos įtaka; naujoji 
moralė, narkotikai, apa
tija ir t.t., studentų san
tykiai su vyresniaisiais, 
kodėl lietuviai profesio
nalai pasitraukia iš lie
tuviškos veiklos.

BENDROS: Studento
įtaka Jaunimo Kongrese 
ir studentų pageidavi
mai. Lietuvis studentas 
ir raštija — studento ra
šymas lietuvių spaudo
je, rašymas amerikie
čių spaudoje apie lietu
vius ir t.t.

Tai tokie klausimai 
bus svarstomi aktyviųjų 
studentų sąskrydyje.

VAIŽGANTO MINĖJIMAS

Korp! Neo-Lithuania Vy
riausioji Valdyba rengia 
savo Garbės nario kun. dr. 
Tumo Vaižganto minėjimą 
š. m. balandžio mėn. 12 d., 
4 vai. p. p. McKay mokyk
los salėje, 6901 S. Fairfiekl 
Avenue, Chicago, III. 60629 
(Marųuette Park).

P a s k a itininkais sutiko 
būti: prof. Aldona Augus- 
tinavičienė, kun. P. Garš
va, dr. Ramūnas.

REGULAR 
PASSBOOK 
ACCOUNT

N0WINSURED TO $20,000.
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AKIMIRKOS APIE REZISTENCIJĄ (9) BRONYS RAILA

APYNASRIŲ
ĮSIPAREIGOJIMUI

Tu man taip atsitik, kad ir vėl 
pasigyriau: buvęs pirmojo bolševik
mečio rusų okupacijos laikotarpio 
Lietuvoje "gyvenimo stebėtojas"!

Nieko panašaus. Tą gyvenimą 
stebėjau tik pirmąsias penkias die
nas, o paskui jau gana .iš toli - iš 
Berlyno. Tik apie tai galėčiau būti 
tikrai akivaizdžiu liudininku daugelio 
viešų ir mažiau viešų nuotykių. Iš 
čia Lietuvą mes tada stebėjom jau ne 
tiesiogiai, bet stebėjom labai ati
džiai, iš visų jėgų - iš jos naujosios 
spaudos ir gyvenimo sekimo, iš vis 
naujų pabėgėlių pasakojimų, ypač iš 
pranešimų tų pogrindžio vyrų, kurie 
tada pirmieji į abidvi puses pradėjo 
pralaužti nusileidusią "geležinę už
dangą".

Tuos stebėjimus žymiai papil
džiau 1942 m. sugrįžęs į Lietuvą. Ir 
be abejo gausiai, nes tada visas kraš
tas dar tebekalbėjo, kas buvo, kas iš
gyventa, kas atsitiko, kaip ir kodėl 
buvo kovota, vis pridedant ir pirštu 
nurodant: tie buvo dori lietuviai,pa
triotai, o tie niekšai, parsidavėliai, 
pataikūnai, mizerijos...

Tad, tegu ir nenoriai, tik perpus 
kvalifikuotai, gal šiek tiek turėčiau 
teisės liudyti. Bet einant prie Spalio 
"Rezistencijos" daugmaž litera
tūriniu (nors ir "moralistiniu") požiū 
riu, man pirmiausiai kilo problema, 
kuri, tur būt, nemažų sunkumų kėlė 
ir romano autoriui. Tai konfliktas 
tarp jo noro ir tiesiog pareigos to
liau vaizduoti savo generacijos hero
jų veiksmus bei likimus pirmajame 
bolševikmetyje - ir tuo pat metu no
ro šiame fone pateikti rezistencinio 
pogrindžio pasiruošimus, kurie 1941 
m. birželio mėnesio viduryje baigėsi 
masiniu trėmimu, paskui tuoj stai
giu, bet lauktu sukilimu ir bolševikų 
išvijimu iš Lietuvos.

***
Šiuos abu užsimojimus autorius 

sujungė, ir tai labai padidino jo atsa
komybę, o kartu paaštrino ir trūku
mus.

Kaip ramus pasakotojas ir beša
liškas gyvenimo faktų fiksuotojas, jis 
galėjo vien rašytojiškai apriboti savo 
uždavinį: vaizduoti tik gavo herojų 
likimus ir nuotykius, toliau atsklei- 
dinėdamas jų kiekvieno charakterį, 
jausmus, mintis, dvasią, reakcijas, 
dramas, kas jiem atsitiko ar galė
jo patikimai atsitikti. Gilesnes ir pla
tesnes iš to išvadas tegu pasidaro ki
ti: skaitytojai, kritika, "istorija".

Romane rašytojas tatai ir daro, 
nors ne visur nuosaikiai ir ligi rei
kiamo intymumo. Kai kurie veikėjai 
pasirodo ir pradingsta, tad jų liki
mo pilno visumos vaizdo tuo laiko
tarpiu negaunam. Antra vertus, vi
si jie daugiau ar mažiau susiję su 
viešaisiais ar slaptaisiais reika
lais — dviem žodžiais tariant, po
litiniais ir rezistenciniais. Vaitas 
ir vicekomisaras Jurkūnas karštli
giškai stengiasi padėti okupantam 
įgyvendinti komunizmą, o daugu
mas kitų tam priešinasi ir ruošiasi 
išvyti rusus iš Lietuvos. Skaityto
jui tas politinio fono platumas gal 
taip nesimestų į akį, jeigu visa ro
mano istorija nebūtų pavadinta la
bai gražiu ir įdomiu, bet plačiausios 
reikšmės turiniu Rezistencijos 
vardu.

Tuo vienu žodžiu, anuomet dar
gi nevartotu ir nepopuliariu, auto
rius pasistato naują ir didelį įsi
pareigojimą. Skaitytojas neišvengia
mai pakurstomas romane ieškoti 
pirmojo bolševikmečio antikomu
nistinės rezistencijos aiškesnio vaiz- 
do, platumos ir gal visumos. Šios 
intencijos autorius, be abejo, neiš
tesi, nes jis nenori ar nebegali iš
simušti iš kitų savo paties užsidė
tų rėmų ir bendrojo plano - vaizduo
ti tik savo kartos jau ankstyvesnė
se knygose atskleidžiamą herojų li
kimą ir veiksmus, kiek jie susiję 
su tais bendraisiais reikalais.

Ir tuo jis pats užsideda savo di
delei temai apynasrį. Juk nei girti- 
nazistai, nei studentai, nei pavie

DIRVA

nis karininkas Sereika (nors stiprus 
ir gudrus, vyriškas ir imponuojan
tis), net nei karštakošis idealistas 
Vaitas ar jo piktas draugas vice
komisaras Jurkūnas - dar nėra to
kio kalibro asmenybės, kurios galė
tų atstovauti kompartijos ir okupaci 
nės mašinerijos esmę, arba būtų ga
lėjusios prieiti ligi gilesnės pogrin
džio gelmės ir atstovauti rezistenci
jos nervų centrą.

Tų dviejų pradų konfliktas Spa
lio literatūriniame plane rašytoją 
smaugia. Tai neabejotina, tat labai 
aiškiai matyti, jeigu domėtis ne tik 
veikėjų nuotykiais, bet ir kai kuo 
plačiau - pačia rezistencijos esme, 
apimtimi ir pobūdžiu. Ypač nuken
čia rezistencijos motyvas.

***
Nėra lengva pavaizduoti esmiš

kai, ryškiai, pagilintai, kodėl lietuvių 
tauta metėsi į rezistenciją, vyres
nieji ir ypač jaunimas jungėsi po
grindžio veiklon. Čia turėtume at
skleisti vadinamąją "bendrai žmo
giškų" idėjų giją, o Spaliui, kaip 
minėjau, uždeda apynasrį siauresni 
pirmiausia tik jo herojų grupės li
kimai ir išjautimai. Todėl priėjimas 
prie pogrindžio tegali būti nepilnas 
ir protarpiais kiek naivokas. Veiks
mo daug, bet ir filosofuojama neriu- 
žai. Ir ne kartą matyti, kaip galvo
ja ne tiek romano herojai, kiek pats 
autorius - ir galvoja jau po įvykių, 
post factum, apspręsdamas situa
cijas ir net pavartodamas politinę 
terminologiją, kokios tuomet dar ne- 
buvo. Sugalvojamos ir politinio turi 
nio patriotinės prakalbos, kurių dirb
tinumas ir falšyvumas neatitinka 
tikrovę ir neįsiderina į veikalo me
ninį audinį.

Lietuvių komunistų mentalitetas 
- vidinė kova, svyravimai, lūžimai, 
dvilypumai, brutalumai, apakimai, 
galios ir egoistinės garbės troški
mai - pavaizduotas gana gerai, kiek 
liečia du romano veikėjus, Vaitą ir 
Jurkūną. Tačiau abejotina, ar Vaitas 
būtų galėjęs drįsti taip pašiepti ar 
prieštarauti stipriam ir įtakingam 
partijos nariui Jurkūnui. Dar labai 
neaiškus ir Vaito ilgėjimasis kitokio 
komunizmo (prieš Staliną tada dar ne
maištauta). Nepatikėtina, kad jo svy
ravimus galėjo lemti meilė gimna
zistei Nijolei, šiaipjau įdomiai mer
ginai, tikrai buržuazinei nacionalis- 
tei. Lygiai ir imponuojančio, galvo
jančio karininko patrioto Sereikos 
epizodas, pasirodęs ir dingęs miglo
se, vargu taip jungtinas su jo meile 
pogrindžio darban atėjusiai studen
tei. Meilėm sloguoti labiau pritinka 
gal studentai Alejūnai ir visos stu
dentės, bet ne tokio tipo bei tūrio 
komunistai ar patriotai, kaip Vaitas 
ir Sereika.

Rašytojai žino, kad romanuose 
labai reikalingi įsimylėjimai, skai
tytojai tat mėgsta, bet ne viską rei
kia ir galima aiškinti tuo motyvu.

***
Trumpai tariant, įvairių roma

no herojų veikla pirmojo bolševik
mečio rezistencijos laikotarpiu yra 
gana tiršta, intriguojanti, labai ak
tyvi, kupina nuotykių ir fikcijų, kaip 
dera romanui. Kai kurios veiklos sri
tys gal net perstiprintos, pvz. po
grindžio laikraštėlių ruošimas ir 
spausdinimas.

Šiandien būtų jau galima teigti, 
kad toji veikla nebuvo tokia plati. 
Studentija tikrai buvo nerami, kažką 
kombinavo, krėtė šunybes okupantui, 
gamino kiek proklamacijų, bet Spalis 
neparodo, kad mūsų universitetuose 
dėjosi ir didesni dalykai, gimė ir 
sprendėsi daug stambesnės dvasinės 
ir kitokios pasipriešinimo akcijos. 
O neparodo, nes jo generacijos he
rojų tarpe dar nebuvo profesorių ir 
docentų. Tadnėrapilno rezistencijos 
vaizdo, nes didelės temos plotį ribo
ja per siauro akiračio herojai.

Pogrindžio spaudos vardą ati
tinkančius biuletenius pirmas ir ko
ne vienintelis pradėjo leisti ne stu
dentas, bet narsus ir gerai politiš-

1970 m. balandžio 3 d.

Los Angeles lietuviai kovo 15 d. pagerbė muzikę Oną Metrikienę. Nuotraukoje O, Metrikienė su savo 
vadovaujamu choru "Vakarų Aidai". Kanto nuotrauka

LOS ANGELES LIE 
MUZIKĘ ONA

Los Angeles lietuvių 
kolonijoje kovo 15 d. bu
vo surengtas muz. O. 
Metrikienės pagerbi
mas. Pagerbimą rengė 
komitetas, sudarytas iš 
organizacijų atstovų, ku 
riam vadovavo J. Rad- 
venienė. Žmonių prisi
rinko pilnutėlė salė. Ir 
nenuostabu, nes muz. O. 
Metrikienė ir jos vyras 
Antanas yra visų mėgia
mi už jų nuoširdų drau
giškumą, kuklumą ir lie
tuviškumą.

Šia proga buvo atšvęs
tos dvi šventės: muz. O. 
Metrikienės 50 metų mu
zikinio gyvenimo, kurį ji 
pradėjo būdama 5 metų 
ir 35 metų vedybinių su
kaktuvių. šventė prasidė - 
jo pamaldomis bažny
čioje, kur Šv. Mišių me
tu labai gražiai giedojo
A. Pavasaris ir O. De
veikienė, po to šventės 
programa vyko parapi
jos salėje.

Programą pravedė A. 
Polikaitis ir Ž.Brinkie- 
nė. Prel. J. Kučingis 
malda ir trumpu sveiki
nimu pradėjo visos šven
tės atidarymą. Naujas da 
lykas mūsų akiratyje — 
senoviškos vestuvinės 
dainos vaišių metų. Tik
rai gana įspūdingai padi 
dino šventės reikšmę. 
Trumpai buvo peržvelg
ta muzikės gyvenimo ke
lias. Likimo lemta bu
vo, kad du svetimam 
krašte gimę ir augę lie
tuviai susitiktų per jų 
bendrą meilę muzikai. 
Ir jų bendras vedybinis 
gyvenimas vyksta gra
žioj harmonijoj. O. Met
rikienė rašo - kuria mu
ziką, Antanas Metrikis 
kad ir žodyno pagalba, 
kuria dainas, žodžius lie 
tuviškai žmonos sukur
tai muzikai, padrąsinda
mas jos kiekvieną žings - 
nį, kai kur konstrukty
viai pakritikuoamas.

Programos meninę da ■ 
lį išpildė "Vakarų Aidų" 
moterų choras, su solis
tėmis: R. Ąukštkalnyte,
B. Dabšiene, C. Bichne- 
vičiene, J. Čekanauskie- 
ne. Visa programos mu
zika sukurta sukaktuvi
ninkės muz. O. Metrikie
nės, kuri ir akomponavo.

Po muzikinės dalies 
sekė sveikinimai.

Nežiūrint, kad muzikė 
O. Metrikienė sukūrė

TUVIAI PAGERBĖ 
METRIKIENĘ
daug lietuviškų melodi
jų, parašė daug bažnyti
nės muzikos, bet vis dar 
mokosi, kuria, ir gegu
žės 23-24 dienomis jos 
vadovaujamas "Vakarų 
Aidai" ansamblis ruošia 
grynai jos vienos kompo
zicijos dainų programą. 

KVIEČIA į 
KAZIUKO MU6Ę

Los Angeles lietuvių 
skautų skaučių tuntai ruo
šia didelę tradicinę Kaziu
ko mugę, šv. Kazimiero pa
rapijos salėse ir kieme, ba
landžio mėn. 12 d. tuojau 
po pamaldų.

Šiai mugei pradėta ruoš
tis jau gana senokai, tai 
tikimasi ir jos vaisiai bus 
gražūs. Mugė turi daug ge
rų pusių. Ji sutraukia daug 
lietuvių iš visų apylinkių, 
kurie retai parapijoje atsi
lanko; sukelia norų skautų 
ir skaučių tarpe kuo geriau 
ir kuo įdomiau pasirodyti 
su savo meniškais išdirbi
niais ; visuomenė supažindi
nama su mūsų jaunimo 
darbu, ir tikrai mūsų jau
nimas yra gabus ir daug 
praleidžia laiko lietuviškam 
veikimui. Tai čia švelnioji 
pusė; iš kitos pusės skau
tai šiek tiek padaro pelno 
saviems skautiškiems rei
kalams. šįmet, reik many
ti, lietuviška visuomenė bus 
krikščioniškai nusiteik u s i 
ir atidarys ne tik savo šir
dis, bet ir pinigines skau
tiškiems reikalams, nes 
stovyklai dar būtinų dalykų 
reikia...

Kaziuko mugė yra puiki 
proga prisipirkti dovanų, 
kokių kitur niekur negausi. 
Ypač svetimtaučiai žavisi 
mūsų tautiniu menu ir vi
suomet džiaugiasi gavę lie
tuviškų dovanų. Ateina vi
sokiausios šventės, vardi
nės, gimimo dienos, merg
vakariai, vestuvės, Kalė
dos, kam gi nešti dolerį 
svetimtaučiui, kai čia pat 
stalai lūžta nuo mūsų jau
nimo paruoštų, meniškai 
pagamintų dovanų: juostų, 
pagalvėlių, staltiesėlių, me
džio skulptūrėlių, koplytė
lių, medinių lėkščių ir t.t. 
Beveik visi iš mūsų turime 
namus ir visuomet atsiran
da kampelis ar stalelis, kul
kas nors gražaus ir lietu
viško praverstų. Antra ver
tus įvertinkime ir mūsų 
jaunimo pastangas ir dar
bų, paremkime juos. Mes 
visi esam labai greiti pa- 
kritituoti mūsų jaunuosius,

ir pamokyti juos, tai paro
dykim šį kartų ir savo gra
žių pusę — jaunimo supra
timų; paremkime juos ma
terialiai ir tuo pačiu mora
liai, nes labai vaikams nu
muša ūpų ką nors ruošti ki
tiems metams, kada dides
nę rankdarbių dalį reikia 
atgal pakuoti ir vežtis na
mo.

Kaip ir visais metais ži- 
diniečiai rūpinsis virtuve, 
akademikai — kavute, o 
visi kiti skautukai ir skau- 
tukės visas pastangas su
dėję stengsis, kad mugė 
praeitų puikiai ir dideliu 
pasisekimu.

• L. D. K. "Birutės" D-ja 
Los Angeles skyrius meti
niame susirinkime išsirin
ko naujų valdybų, kuri pa
siskirstė pareigomis sekan
čiai: A. Dūdienė — pirmi
ninkė, S. Šakienė — vice
pirm., T. Mickevičienė — 
sekretorė, A. Pažiūrienė — 
iždininkė, G. Raibienė — 
narė, E. Dovidaitienė — na
rė, T. Sereikienė — kandi
datė.

Revizijos komisija: J. 
Radvenienė, M. Vaičienė ir 
O. Balčiūnienė. Naujoji val
dyba pradėjo intensyviai 
ruoštis artėjančiam tradici
niam pavasario baliui, ku
ris įvyks š. m. gegužės 16 
d., 7:30 v. v. šv. Kazimie
ro parapijos salėje.

(V. Iri.)

• KAUNO Medicinos institu
te Įkurtas pirmasis Kaune stu
dentiškas teatras. Praėj. metų 
gruodžio mėn. teatrą atidarant, 
studentai - mėgėjai skaitė pro
logą iš čekų rašytojo L, Aške- 
nazy eilėraščių ciklo, be to, įs- 
cenizavo vokiečio V. Borcherto 
apsakymą "Kai žiurkės miega", 
parodė brito J. Galsworthy vie
no veiksmo pjesę "Saulė" ir dar 
Borcherto "Chrestomatines is
torijas". Studentų teatrui vado
vauja Kauno muzikinio teatro 
solistas V. Cepkus.

• VOKIETIJOJE ir kituose 
Vakarų kraštuose sukėlė dėme
sį Vilniaus universiteto medi
cinos fakulteto mokslininkų dar
bai bronchinės astmos tyrinėji
mo srity. Dėmesio sulaukė A. 
Marcinkevičiaus darbai. Rytų 
Vokietijoje leidžiamame medi
cinos Žurnale "Allergie und 
Asthma" paskelbtas Vilniaus uni
versiteto medicinos fakulteto 
doc. J. Skliutausko straipsnis 
"Organizmo reaktyvumas, ser
gant broncine astma". Kaip pa
žymėję vokiečiai, lietuvio tyri
nėjimai bei išvados "padeda nau
jai aiškinti bronchinės astmos 
priežastis ir priepuolių atsira
dimą”.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

kai subrendęs Eltos redaktorius Jo
nas Jablonskis (mūsų didžiojo kalbi
ninko jauniausias sūnus), okupanto po
licijos greit suimtas ir dingęs be 
pėdsako. Vėliau daugiausia vers
tas! mažesnės reikšmės prokla
macijom.

NEPAMIRŠKIT ĮSIGYTI 

"REZISTENCIJA"
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TUMO-VAIŽGANTO MINĖJIMUI 
CHICAGOJE ARTĖJANT

Lietuvių studentų tau
tininkų Korp! Neo-Lithu
ania Vyr. Valdyba š.m. 
balandžio 12 d. 4 v. p.p. 
Chicagoje, Francis M. 
McKay Public School sa
lėje,, 69 gatvės ir Fair- 
field Avė. kampas prieš 
bažnyčią — rengia Kor
poracijos garbės nario 
kan. dr. J. Tumo-Vaiž
ganto šimtą metų nuo jo 
gimimo paminėjimą.

Kan. dr. J. Tumas - Vaižgantas, Korp! Neo-Lithuania 
Garbės narys

Kas buvo kan. Tumas- 
Vaižgantas Korp! Neo- 
Lithuanijai? Nuo šios 
korporacijos įsisteigi- 
mo 1922 m. lapkričio m. 
11 d. Vaižgantas iki mir
ties buvo nenuilstamas 
korporacijos rėmėjas, 
patarėjas, moralinis bei 
materi alinis globė j as.
1923 m. lapkričio 11 d. jis 
pašventino Kaune Kor
poracijos namų statybos 
kertinį akmenį. 1924 m. 
gegužės 14 d. Vytauto Di
džioje bažnyčioje pašven
tino korporacijos vėlia
vą ir pasakė įspūdingą 
pamokslą. Tą pačią die
ną didžioje sueigoje mie
lai sutiko ir buvo išrink 
tas pirmuoju Korp! Neo- 
Lithuania garbės nariu 
ir gavo korporacijos 
spalvas. 1928 m. vasario 
m. 18 d. jis pašventino 
pastatytus namus. Nuo to 
laiko pasidarė tradicija, 
kad kiekvienoje mokslo 
metų tradicinėje "initi- 
um semestri" šventėje 
dalyvaudavo Tumas -

paid on regular 
PASSBOOK SAVINGS

ASK ABOUT OUR SAVINGS CERTIFICATE PLANS

T. CLAIR 
AVINGS

813 EAST 185TH STREET/48V7800 • 823S ST. CLAIR AVEMUE/43VM70 • 25000 EUCLID AVENUE/28M200

28000 LAKE SHORE BLVD./73VH88 • 805 WILS0N MlLLS ROAD/448-2900

JUOZAS JUREVIČIUS

Vaižgantas ir vis rasda
vo ką nors naujo, įdo
maus pasakyti, nurody
ti veiklos gaires. Na, 
kartais negailėjo ir pa
barimų. Jis visuomet pa
brėždavo, kad tautiškam 
jaunimui, apsijungusiam 
Korp! Neo-Lithuaniaor
ganizacijoje reikia rūpin
tis ne tik savos organi

zacijos rekalais, bet ne 
mažiau reikia kreipti dė - 
mesį įkultūrinį, sociali
nį, ekonominį ir visuo
meninį tautos gyvenimą. 
Koks bus jaunimas, to
kia bus ir tauta. Senes
nieji kartos veikėjai api 
būdino tautą ir atgavo
me laisvę. Jaunoji karta 
turi ja didžiuotis ir stip
rinti.

Gal ne vienam kyla 
klausimas, kodėl kan. 
Tumui-Vaižgantui taip 
artimai prie širdies bu 
vo Korp!Neo-Lithuania? " 
Pirma, tai Kauno U-te 
buvo pirmoji lietuvių stu
dentų įsisteigusi organi
zacija koporacijos for
ma, kurios šūkis buvo 
"Pro Patria". Antra, 
Korporacijos tikslas ir 
siekiai įstatuose buvo ir 
pasiliko aiškiai užakcen
tuoti: lietuvių tautos di
dybė, jos garbė bei ge
rovė, ugdymas valingų, 
kilnių bei taurių asmeny 
bių, pasiremiant lietuviš 
komis tradicijomis ir 

krikščioniškos dorovės 
principais. Tai anų dienų 
Aušros, Vilties ir Vairo 
žurnaluose skalbti ir 
puoselėti idealai. Ką tik 
aukščiau pacituotos min
tys kan. Tumui-Vaiž
gantui patiko, nes Korp! 
Neo-Lithuania buvo ir pa
silieka tiesioginė Auš
ros, Vilties ir Vairo tau
tinės ideologijos gran
dis. O tų žurnalų steigė
jų eilėse ir jų redakto
riumi buvo ir kan. Tu
mas-Vaižgantas. Jam bu
vo džiugu matyti ir daly
vauti korporacijoje, nes 
jo ir kitų tautinės min
ties veikėjų skelbti idea
lai prigijo laisvoje Lie
tuvoje studijuojančio jau
nimo tarpe. Pasitvirtino 
dėsnis, kad didžios idė
jos nemiršta kaip žmo
nės. Kan. J. Tumas-Vaiž
gantas mylėjo Lietuvą, 
nes tai buvo kaip jis ra
šė — jo tėvynė, gyvybė, 
džiaugsmas ir pasidi
džiavimas. Jis visur ir 
visais laikais Lietuvai 
reikalavo laisvės. Jo raš
tuose užakcentuota — 
Laisvė, tai siela, kuri 
gaivina mano tėvynę. 
Nėra laisvės — nėra nei 
tėvynės. Mylėdamas Lie
tuvą — myliu laisvę, ku 
rią tegali man laiduoti 
nepriklausoma šalis, ma
no Tėvynė.

Baigiant reikia paste
bėti, kad kan. dr. J. Tu
mas - Vaižgantas, kaip 
dvasiškis buvo vienas iš 
pirmųjų sutikęs būti 
Korp! Neo-Lithuaniagar. 
bės nariu ir užsidėjo kor 
poracijos spalvas. 1928 
m. atsirado kitas , tai 
lietuvių tautos atgimimo 
dainius ir poetas prel. 
Maironis. Taip pat buvo 
artimai su korporaci
ja susirišęs, bet būda
mas dvasinės seminari
jos rektoriumi mažiau 
turėjo laiko, negu Tu
mas. 1932 m. mirė prel. 
Maironis, o 1933 m. ba
landžio 29 d. užgeso 
kan. dr. J. Tumo-Vaiž
ganto gyvybė.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Sol. Gina Capkauskienę Išpildant meninę programą Draugo koncerte. A. Gulbinsko nuotrauka

19z000 DOLERIŲ LITERATŪRAI
Kovo 22 d., Verbų 

sekmadienį, kai Chica
gos Loyolos universite 
te vyko komp. kun. B. 
Markaičio, S J kūrinių 
koncertas, o Cicero lie
tuvių parap. bažnyčioje 
Marąuette Parko lietu
vių parap. choras, va
dovaujamas muz. VI. 
Baltrušaičio atliko Č. 
Sasnausko "Reąuiem" 
koncertą, apie 400 lietu
vių susirinko į Jaunimo 
centrą, kur įvyko XIX 
Draugo romano premi
jos įteikimo iškilmės. 
Reiškia, per 19 metų 
Draugo leidėjai tėvai 
marijonai surado 19 me
cenatų, kurie skirtų tūks
tantines romano premi
joms. Taip per tą patį 
19 metų laikotarpįl9,000 
dol. nukeliavo į rašyto
jų kišenes ir lietuvių li
teratūra dėka tų konkur 
sų praturtėjo naujais kū 
riniais. Keli iš jų kaip 
šedevrai, gali išliks il
giems laikams. O tai bū
tų svarus išeivijos kūry
binis laimėjimas. Du iš 
tų premijuotų romanų — 
J. Gliaudos "Namai ant 
smėlio" ir A. Barono 
"Lieptai ir bedugnės" 
yra išversti į anglų kal
bą ir susilaukė palankių 
recenzijų. Tai vis reikš
mingos palūkanos iš 
Draugo romano konkur
sų aruodo.

Gerai prisimenu pir
mųjų kelerių metų Drau
go romano premijos įtei
kimo iškilmes. Tada jų 
viršūnė būdavo Čiurlio
nio ansamblis iš Cleve
lando. Iškilmės vykda
vo Operos namuose, o 
Čiurlionis sukviesdavo 
3-4,000 žmonių. Vėliau 
tų iškilmių programos 
paįvairinti atvykdavo 
trys didieji: Bern. Braz
džionis, Henr. Kačins
kas ir Ant. Gustaitis. 
Šventės vykdavo 1,000- 
1,200 žmonių talpinančio 
je Sokolų salėje ir ji vi
sada būdavo sausakim
ša. Bet paskutiniųjų me
tų bėgyje publikos skai
čius pradėjo kristi,per
nai iškilmės buvo per
keltos į Detroitą, gi šie
met vėl įvyko Chicago
je, kur dėmesio centre 
buvo Chicagoje dar ne
girdėtas koloratūrinis 
sopranas Gina Butkutė 
- Čepkauskienė iš Mon
trealio.

Kaip pradžioje minė
jau, į iškilmes susirinko 
apie 400 žmonių. Tai

VL. RAMOJUS

priežastis, kad tą dieną 
įvyko ir kitos rimtos me
no šventės. Bet tai ne
reiškia, kad išeivijos lie
tuvių susidomėjimas 
knyga būtų kritęs. Iš ne
oficialių šaltinių teko 
patirti, kad kai kurių kny 
gų tiražai jau vėl pakel
ti iki 1,800 egz., Tokiu 
pat tiražu buvęs išleis
tas ir premijuotas B. 
Pūkelevičiūtės romanas 
"Rugsėjo šeštadienis". 
Skaičiai liudytų, kad su
sidomėjimas gera knyga 
kyla.

Šiemetinė Draugo ro
mano premijos įteiki
mo šventė buvo kiek liūd
noka, nes joje dėl nepa
skelbtų priežasčių neda
lyvavo premijos laimė
toja rašyt. Birutė Pake
le vičiūtė, kuri gyvena 
Chicagoje. Premijos as
meniškai negalėjo įteik
ti ir premijos mecenatas 
žurn. Zigmas Umbražiū- 
nas, išvykęs ilgesnei ke
lionei į Aziją. Bet 
džiaugsmą kėlė kai ku
rios oficialiojoje dalyje 
sužibėjusios lietuviško
jo gyvastingumo apraiš
kos. Pradžioje visus ma
loniai nustebino dabarti
nio Draugo administra
toriaus kun. P.P. Ciniko 
žodis. Jis yra gimęs ir 
užaugęs Amerikoje, bet 
kokia graži jo lietuviška 
tarsena, kaip taisyklin
gai lietuviškai kalba. 
Tarp kitko kun. P.P. Ci
nikas paskelbė ir naujie 
ną, kad ateityje Draugas 
šalia romano premijos 
skirs premijas ir už li
tuanistinius veikalus jau
nimui. Taip šalia Drau
go romano, Dirvos no
velės ir kitų premijų 
atsiras ir nauja premi
ja už lituanistinius vei
kalus jaunimui.

Kita oficialiosios da
lies atrakcija buvo dra
mos studentė Karilė Bal 
trušaitytė, paskaičius! 
ištrauką iš premijuoto 
romano ir padeklama
vusi Putino kūrybos. Jos 
lūpose meninis žodis 
skambėjo tokiu pat lie
tuvišku grožiu ir nepa
gadinta tarsena, kaip 
skamba Lietuvoje karje
rą pradėjusių ar iš okup. 
Lietuvos gastrolėms da
bar atvykstančių aktorių 
perduodamas įvairiuose 
koncertuose ar rečita
liuose. Žinant, kad K. 
Baltrušaitytė yra dar vi

sai jauna ir gimusi toli 
už Lietuvos ribų, jos 
įnašas lietuviškam teat
rui ateityje turės būti 
svarus ir reikšmingas.

Taip pat oficialiojoje 
dalyje, kuri užtruko vos 
45 min., atvirą ir drą
sų žodį tarė jury komisi 
jos pirmininkas rašyt. 
A. Kairys, palietęs pre
mijuotą romaną ir mūsų 
kritiką aplamai. Jury ko
misijos aktą perskaitė 
D. Kučėnienė, gi raštu 
laureatą sveikino LRD 
pirm. kun. L. Andrie
kus.

1 vai. ir 30 min. už
trukusioje koncertinėje 
dalyje iki nuvargimo sun. 
kiai teko darbuotis vieš 
niai solistei Ginai But
kutei - Čapkauskienei. 
Pradėjusi repertuarą pa 
sauliniais kompozito
riais ir susilaukusi gau 
šių aplodismentų, pro
gramos slinktyje ji su
grįžo prie lietuvių kom
pozitorių — K.V. Banai
čio, Al. Kačanausko, VI. 
Jakubėno, St. Gailevi- 
čiaus ir Br. Budriūno. 
Tautiniais niuansais ku
tenantis Br. Budriūno kū
rinys "Mano protėvių že 
mė" labiausiai įaudrino 
publiką. Po to be jokios 
ilgesnės pertraukos so
listė grįžo prie G. Verdi 
operų arijų, kur jau jau
tėsi solistės pavargi
mas. Bet publika buvo to
kia šilta ir taip solistę 
pamilo, kad, neatsižvelg
dama į solistės nuovar
gį, dar vis kvietė ją bi- 
sui. Aplamai solistės G. 
Butkutės - Čapkauskie- 
nės debiutas Chcagoje 
pavyko visai gerai ir, 
tikiu, Draugo vadovybė 
kaip ir didžioji dalis pub
likos patenkinti ją pa
kvietę Chicagos XIX 
Draugo romano premi
jos iškilmėms paįvai
rinti.

GAUNAMA DIRVOJE

• NEMARIOJI ŽEMĖ. 
Lietuva pasaulinės poezijos 
posmuose. Antologija. Su
darė Alfonsas Tyruolis. Iš
leido Lietuvių Enciklopedi
jos leidykla. 176 psl. Kaina 
$5.00.

• Juozas švaistas, ŠAU
NUS PENKETUKAS. Pa
sakos, iliustruotos dail. Zi
tos Sodeikienės. Kaina $3. 
JAV LB Kultūros Fondo 
leidinys. Prie knygos išlei
dimo $500 prisidėjo Lietu
vių Fondas.
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Jus džiaugsitės 
gyvenimu daugiau 
su Statė Savings

MĖNESINIU 
ČEKIU

Mes siusime Jums čekį se
kantį mėnesį — ir kiekvieną 
mėnesį — kol jūs pasakysite 
mums sustoti!

Tik investuokit $5,000 ar 
daugiau į Statė Savings tau
pymo certifikatus — Jūs už
dirbsite milžinišką 5.25% per 
metus, išmokamus Jums (ar 
kam kitam nurodytumėte) su 
MĖNESINIU ČEKIU.

Skambinkit ar 
ateikit pilnom 

smulkmenom nemokamo 
patarnavimo!

S

Statė 
Savinga 

AND LOAN COMPANY

4065 Moyfield Rd., South Euclid
1 1623 Buckeye Rd . Cleveland 

30500 loke Shore Boulevard, Willowick

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

or
IST CLASS SKILLED 

TOOL & DIE MAKERS 
Esperienced in form tool & Machin
ery rebulding nbility

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
SĖT UP 

and operatore and trainees.
For Acme, 6c Cone Automatica. 

Eacellent fringe benefits, hourly rate. 
Steady employment. Full or part time. 

Southeaat location 
BARMATIC PRODUCTS CO. 

13605 Union Avė.
CLEVELAND, O. <21'27’

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

DIRVA

Dalis Clevelando visuomenės J. Keleciaus parodos atidaryme. J. Garlos nuotrauka

SUPERIOR 
SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 

INDĖLIUS.

• Dailininko Jono Kele- 
čiaus meno kūrinių paroda 
Clevelande praėjo dideliu 
pasisekimu. į jos atidary
mą atsilankė daug Cleve
lando lietuvių. Parodos ati
darom j j žodį tarė LB Cle
velando II apyl. kultūros 
reikalų vadovas J. Žilionis. 
Jis dailininką Joną Kelečių 
pristatė Clevelando visuo
menei ne vien tik kaip ži
nomą dramos aktorių, bet 
ir kaip stiprų teptuko val
dytoją.

Reikia pripažinti, kad 
Jono Kelečiaus paroda bu
vo gausi meno kūrinių skai
čiumi, iš kurių nemaža da
lis perėjo clevelandiečių 
nuosavybėn.

Paroda rengė LB Cleve
lando abi apylinkės. (oj)

I CLEVELANDO PARENGIMU I 
I_ _  KALENDORIUS —J

BALANDŽIO 4 Vysk. M. 
Valančiaus Lit. Mokyklos tra
dicinis pavasario balius.'

BALANDŽIO 22 D. Cleve
lando Kultūrinių Darželių Fe
deracijos iškilminga vakarienė.

BALANDŽIO 25-26 D. Ateiti
ninkų šventė.

GEGUŽES 23 D, šv. Jurgio 
parapijai paremti koncertas - 
balius.

GEGUŽES 24 d. Sv. Kazimie
ro lituanistinės mokyklos moks
lo metų užbaigtuvės;

RUGSĖJO 12 D. Abiturientų 
pristatymas - balius. Ruošia LB 
Ohio apyg. jaunimo sekcija.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

MALĖ

IST CLASS SKILLED 
DIE MAKERS

FOR METAL STAMP1NC PLANT. 
STEADY YEAR AROUND WORK. 
COMPANY PAID FRINGE BENEFITS. 
DIAL MACHINE & TOOL CO., 

10161 CAP1TAL,
OAK PARK. MICH.

(24-26)RUGSĖJO 26 D. Dirvos va
karas.

Ralph J. Perk Jr. kandidatuoja respublikonų sąraše į Treasurer 
of Šute for Ohio. Šiuo metu jis yra Clevelando miesto urybos na
rys. Yra baigęs Chio Šute universitete Business Administration 
ir studijavęs teisę. Ateinančių šešių savaičių bėgyje jis lankysis 
Ohio valstijos įvairiose vietose kelionei naudodamas autobusą. Jis 
nori susipažinti arčiau su gyventojų problemomis, sueiti su žmo
nėmis I artimesnį ryšį, ir išrinkus jį iždininku, visus reikalus 
tvarkyti moderniškais pagrindais, kaip to reikalauja gyvenimo pro
gresas. Jo tėvas Ralph J. Perk, lietuviams gerai pažįstamas, ap
silankąs daugelyje lietuviškų parengimų, yra uutybių sąjūdžio Cle
velande pirmininkas.

Už paprastus indėlius moka
Už įvairius taupymo certifikatus moka 

nuo 5% iki 7J4%
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:
798 EAST 185th STREET 

Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE 

Telephone 431-2497 
13515 EUCLID AVENUE 

At Superior — (Near Rapid) 
Telephone 681-8100

_ BALANDŽIO 19 D. Sv. Kazi
miero Lituanistinės mokyklos 
koncertas.

Society National Banko direktorių taryba praneša, kad William H. 
Low (kairėje) išrinktas banko kontrolieriumi ir William H. Waddell
(dešinėje) viceprezidento asistentu. VVilliam H. Low yra II Pas. ka
ro,Korėjos karo veteranas ir prieš persikeldamas į Clevelandą bu- 
vo Old Kent Bank and Trust Co. Grand Rapids, Mich. vicepreziden
tu ir kontrolierumi. Wm. H. V/addell yra baigęs Ohio VVesleyan uni
versitetą ir dirbo The Hunting National Banke, Columbus.Ohio. So
ciety National Bankas savo skelbimais remia Dirvą.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBAS

6835 Superior Avė. Telef. 391-1 143
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!

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO (STAIGA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & H'illiam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balaamuotojiii. 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

Cleveland, Ohio
6621 Edna Avenue 936 Esat 185th Street

361-1763 531-7770

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS 1 AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletvpe 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinias apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OI,D ARCADE TELEF. 621-6036

CLEVELAND. OHIO 44114

VYT. ALANTAS

IPOLITO ARBUTO 
didysis laimėjimas

(6)
Derybos užtruko ilgai. Moterys kaišiojo galvas 

iš Arbutienės kambario, bet matydamos, kad vyrai 
vis taip rimtai aptarinėja visuomenės reikalus, 
grįždavo atgal. Momentais derybos atsidurdavo 
akligatvyje ir grėsė visai nutrūkti, bet kadangi abu 
norėjo susitarti ir buvo geri demokratai, tai galiau
siai rado kompromisą. Buvo nutarta, kad Arbutas 
gaus Užnemuniečių Klubo pirmininko vietą, Jotautas 
toliau pasiliks Nemuno Aido redaktorius, bet Ar
butas ir Buiša įeis į redakcijos kolektyvą lygiomis 
teisėmis, o Buiša vienerių metų bėgyje bus pada
rytas devynių valdybų pirmininku, vicepirminin
ku arba nariu. Be to, Arbutas ir jo draugai pasiža
da jį reklamuoti, kad jis įgytų taip reikalingo visuo
meniniame darbe populiarumo.

Arbutienės nebuvo namie. Kai pasigirdo durų 
skambutis, pats Arbutas nuskubėjo atidaryti. Jis 
per savo gyvenimą buvo pripratęs prie visokio plau. 
ko staigmenų, tačiau pamatęs už durų stovintį ir 
besišypsantį Ginkų, nustebo kaip niekad. Jis norė
jo duris užtrenkti, bet kaimynas įbruko savo ilgą 
koją tarp durų ir vis šypsodamasis tarė:

— Palauk, kaimyne, nepadoru taip nemanda
giai priimti svečią. O be to, aš ateinu, sakykim, ne 
mandagumo vizito padaryti, bet pasikalbėti svar
biu visuomeniniu reikalu.

Arbutas tylėdamas nenoriai pasitraukė į šalį 
ir įleido svečią.

— Matau, sakykim, kaimynas gražiai gyveni 
ir niekad nepakvieti artimo kaimyno kavos puodu
kui išgerti, — Ginkus dairėsi po saloną, bet tuo
jau susigriebė ir tarė: — Žinau, pats esi didelis 
visuomenės veikėjas ir labai neturi laiko, tad tuo 
jau eisiu prie reikalo. Betgi stačiomis nelabai pa
togu kalbėti...

— Sėskit! — Arbutas mostelėjo fotelio link.
— Ačiū! — Ginkus atsisėdo ir laisvai ištiesė 

savo ilgas kojas. Jis jautėsi kaip namie, ir tatai 
Arbutą dar labiau erzino. — Matai, kaimyne, atė
jau persimesti keliais žodžiais labai svarbiu rei
kalu, labai svarbiu...

— Jau girdėjau, — murmtelėjo Arbutas. — 
Koks tas svarbus reikalas?

— Nežinau, sakykim, ar kaimynui yra žino
ma ar ne, kad aš esu senas Užnemuniečių Klubo 
narys. Jau penkiolika metų tai garbingai organi
zacijai priklausau. Pats, kaip senas ir patyręs 
visuomenės veikėjas, be abejo, supranti, kad tiek 
metų priklausant organizacijai pažįsti visus na
rius, įsigiji draugų ir savo žodžiu gali daug ką 
nusverti. Sakykim, mano žodis per Valdybos rin
kimus labai svarus, jei nepasakyčiau lemiamas. 
— Ginkus nutilo ir šypsodamasis žiūrėjo į šeimi
ninką, kuris sėdėjo nuleistomis akimis, kad neiš
duotų savo susijaudinimo.

— Ar tik pats neperdedi savo įtakos? Ar ne 
Buiša yra ten svarbiausia figūra? — paklausė jis 
patylėjęs.

— Teisybė, sakykim, Buiša yra įtakingas, bet 
be ihanęs nėra ir Buišos — atsakė Ginkus dalykiš
kai. — Be mano paramos niekas į Valdybą negali 
būti išrinktas. Per tiek laiko aš ne tik susidrau
gavau su Klubo nariais, bet ir susigiminiavau. Ma 
no sūnus vedė užnemunietę, o duktė ištekėjo už už- 
nemuniečio. O be to, vienas užnemunietis yra mano 
brolis, kitas pusbrolis. Pats supranti, kiek per 
tas artimas gimines prisijungia tolesnių giminių 
bei pažįstamų. Mūsų Klubas vienu laiku turėjo per 
50 narių, o dabar nebeliko daugiau kaip 30. Iš tų 
30 mažiausiai pusė bus mano giminaičiai ir drau
gai. Jų tarpe aš, sakykim, būsiu Jiems kaip pat- 
riarkas, — nusišypsojo Ginkus. — Nepasakysiu, 
kad jie visi manęs klauso, bet mano žodis Jiems 
vis dėlto svarus, ypač Jei aš pasikalbu su kiekvie 
nu atskirai, o tam laiko aš turiu pakankamai. Tad 
užuot kalbėjęs su Buiša, sakykim, pačiam reikėjo 
kalbėti su manimi.

— Iš kur pats žinai, kad aš kalbėjau su Bui
ša? — arbutas labai nustebo.

— Iš kur aš žinau? Žinau, sakykim, ir baig
ta. Mat, mano žmona ir Buišienė senos ir geros 
draugės. O moterys išsiplepa. Nesakau, kad Bui
ša sėdi savo žmonos šliurėje, bet kad jis nieko 
nedaro nepasitaręs su savo šonkauliu, tai žinau.

— Gal dabar, pone Ginkau, man pasakytum, 
kam visa tai pasakoji?

— Kam? Aišku, kam: noriu pačiam atverti 
duris į mūsų Klubo vadovybę. Be mano pagalbos 
nė negalvok atsisėsti į pirmininko kėdę. Man pa
kaks, sakykim, tik pakraipyti mažilį pirštelį, — 
Ginkus pakraipė pirštelį pakėlęs ranką — ir pa
ties kandidatūros kaip nebuvę.

(Bus daugiau)
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
AIDUTĖS KONCERTUOS 

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ 
CLEVELANDE

Aidučių vokalinė grupė iš 
12 žavių mergaičių atvyks
ta j Clevelandą. Vadovauja
mos žinomos muzikės Alice 
Stephens - Steponavičienės 
išpildys programą Pavasa
rio baliuje, kurį rengia 
Vysk. M. Valančiaus litua
nistinės mokyklos tėvų ko
mitetas, šį šeštadienį, ba
landžio 4 d. Šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

Aldutės išpildys harmo
nizuotų liaudies dainų ir 
duos lietuvių ir pasaulio 
kompozitorių kūrinių. Klau. 
sytojai girdės solo ir duetų.

Į Clevelandą atvyksta šio 
sąstato Aidučių ansamblis: 
Gražina Bičiūnaitė, Ramu
nė Drūtytė, Margarita Li- 
šauskaitė, Vaigalė Kavaliū
naitė, Lilija Nastonaitė, Jū
ratė Juozevičiūtė, Joana 
Drūtytė, Liucija Buivydai- 
tė, Gražina Grybaitė, Živilė 
Numgaudaitė, Julija Jacke
vičiūtė ir Nijolė Pračkailai. 
tė.

Visi clevelandiečiai kvie
čiami į šį koncertą ir pava
sario balių. Prašome apsi
rūpinti pakvietimais pas 
Tėvų komiteto narius: V. 
Rociūną, K. Gaižutį, J. Bud
rienę, V. Nasvytį, L. Nage- 
vičienę, A. Neimanienę, Br. 
Mainelienę ir H. Stasą.

Po koncerto šilta vaka
rienė ir kokteiliai, šokiams 
gros J. Pažemio kapela.

• Metropolitan Opera at
vyksta j Clevelandą ir nuo 
balandžio 27 iki gegužės 2 
duos eilę pastatymų su gar
siais solistais, kaip Richard 
Tucker ir kitais. Sekite 
skelbimus Dirvoje.

• William B. Bond pa
skirtas May Co., kuri skel
biasi Dirvoje, naujuoju vi
ceprezidentu ir Sales Pro- 
motion Manager visoms 
septynioms May krautu
vėms Clevelande, pakeisda
mas pasitraukiantį pensi
jon Walter Power.

May Co. prezidentas 
Francis A. Coy sako, kad 
William B. Bond taip pat 
vadovaus reklamai, prekių 
išstatymo dekoravimui ir 
specialiems įvykiams, ku
rie bus rengiami visose sep
tyniose krautuvėse.

William B. Bond anks
čiau buvo Detroito bendro
vėje 20 metų skelbimų di
rektoriumi ir paskutiniu 
laiku sales promotion man
ager. Jis taip pat yra De
troit Historical Society ko
miteto narys.

• Kaziui Dagiui atėjo 
laiškas iš Lietuvos. Jo ne
suradus, įteiktas Anatolijui 
Dagiui, 4548 W. 157 Avė., 
Cleveland, Ohio 44135 iš 
kurio K. Dagys gali atsi
imti.

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

• Birutė Pautienytė bai
gė studijas valstybės uni
versitete Bowling Green ir 
gavo masterio laipsnį iš 
prekybos administracijos. 
Anksčiau ji baigė Ohio 
North Universitetą 
žymiu cum Įaudė.

Narys F.D.LC.

• Religinės šalpos vajus 
Clevelande pratęsiamas iki 
balandžio 15 d. Iki šiol atsi
liepė arti 200 aukotojų su
dedami $1,400. šiuo metu 
sudarinėjami dar neatsilie
pusiųjų sąrašai ir organi
zuojamas aukų rinkėjų kad
ras. Aukų rinkimas po na
mus bus vykdomas antroje 
balandžio pusėje.

Darbo palengvinimui Rel. 
Šalpos Komitetas nuošir
džiai prašo savo auką ati
duoti iki balandžio 15 d. 
paštu siunčiant: O. Žilins
kienei, 1840 Caronia Dr., 
Lyndhurst, Ohio 44124 ar 
įteikti kitiems komiteto na
riams.

• L. K. Moterų 26 kuopa
Verbų sekmadienį turėjo 
savo tradicinį susirinkimą- 
pusryčius Naujos parapijos 
svetainėje. Buvo aptarti 
darbo planai. Be kitų dar
bų kuopa nutarė aktyviau 

su pa- įsijungti į Lietuvai pagal
bos reikalą, suorganizuo

KIEKVIENĄ DIENĄ 
KAS NORS DIDELIO 

GALI ATSITIKTI 
JŪSŲ 

BANKO SĄSKAITOJE

Pranešamas kasdieninis procentas reguliariai Cleveland 
Trust taupymo sąskaitai.

Nesvarbu kada jūs įdėsite pinigus į savo tau
pymo sąskaitą — nesvarbu kada jūs išimsite 
— jūs dabar galite gauti padieniai 4!/ž% per 
metus jūsų reguliariai taupymo sąskaitai, iš
mokant metų ketvirčiais. Tik turėkite mini
mumą $500 taupymo sąskaitoje ir jūs kvalifi- 
kuojatės. Jūs taip pat turėsite nemokamą če
kių sąskaitą. Dar daugiau gerų naujienų. Pro
centai dabar skaičiuojami metų ketvirčiais 
vietoj du kartu per metus.
Jei jūs esate Cleveland Trust taupytojas, bet 
neturite $500 savo sąskaitoje, mes duosime

jums ekstra 10 dienų kiekvienų metų ketvir
čio pradžioje padidinti savo įnašą iki tos su
mos, kad jūs galėtumėte gauti kasdieninį pro
centą. Jei jūs neturite $500 savo sąskaitoje, 
procentai bus apskaičiuojami metų ketvirčiais 
tuo pačiu pagrindu kaip praeityje.
Jei jūs netaupote didžiausiame Ohio banke, 
ateikite į bet kurį mūsų 80 skyrių ir paklaus
kite mūsų ką kasdieniniai procentai reikštų 
jums. Nepaisant kada jūs atidarysite $500 ar 
daugiau sąskaitą, jūsų įnašas uždirbs procen
tą kasdien kol bus sąskaitoje.

Pranešamas 5% ir 5% 0 0 per metus Income Passbooks.
Mėnesinė pajamų programa, čekis kiekvieną 
mėnesį iš Cleveland Trust. Užtikrintos paja
mos. Investavimas, kuris gali būti apdraustas 
iki $100 000 žmonos ir vyro sąskaitoje. Tai 
yra nauja Cleveland Trust mėnesinė Income 
Passbook. Tai nėra certifikatas — tai yra ban
ko knygutė į kurią galite dėti kada norėtumė
te ir kuri neša procentą nuo pirmos įdėjimo 
dienos.
Už mažiausią $5 000 sumą jūs galite turėti už
tikrinimą mėnesinio čekio siunčiamo jums ar
ba į jūsų Cleveland Trust čekių sąskaitą, arba 
pridedamas prie mėnesinės pajamų sąskaitos. 
Ir jūs turite pasirinkimą: sutinkate laikyti in
delį metus laiko ir mes mokėsime Suti
kite laikyti indelį mažiausiai 2 metus ir jūs

uždirbsite 5’H%. Abejais atvejais procentai 
išmokami kas mėnesį.
Metų ketvirčių pajamų programa. Investavi
mo Income Passbook siūlo tą pačią procentų 
galimybę kaip ir mėnesinis pajamų planas, iš
skyrus, kad procentas yra išmokamas kas me
tų ketvirtį ir jūs gaunate čekį irgi kas metų 
ketvirtį. Mažiausia indelio suma yra $1,000.
Abu planai yra automatiškai atnaujinami, 
skaitant, kad jūsų indelis išbuvo pilną laiką 
kurį jūs buvote pasirinkę, jūs galite išimti tą 
dieną arba laike 10 dienų suėjus terminui, ar
ba pratęsus terminą.
Mažas bonas priedui: nemokama Cleveland 
Trust čekių sąskaita. Ir mūsų padėka.

Kiekvienas turi pradėti kur nors. 
Niekada nebuvo geresnio laiko kaip šiandien. 

Niekur nebuvo geresnės vietos kaip Cleveland Trust.

Cleveland Crust

jant parengimą Religinės 
šalpos naudai. Kuopa turi 
apie 50 narių: Čia sutelpa ir 
gražiai veikia ir senesnio
sios ir jaunesniosios kartos 
moterys. Kuopos valdybą 
sudaro: pirm. O. Mikelio- 
nienė, J. Čepienė, A. Barz- 
dukienė, O. Juškienė, J. Ig
natavičienė ir E. Mikšienė.

(•<)
SOLIDARUMO MOKESTIS

LB I ApyL valdyba išsiunti
nėjo solidarumo įnašui nume
ruotus reg. kvitus ir prašo pir
mai apylinkei priklausančius tau
tiečius juos užpildytų Valdyba 
nenori trugdyti lankantis asme
niškai į namus — šis užsimokė
jimo metodas yra Jūsų ir val
dybos patogumui.

Solidarumo įnašas yra dau
giau negu organizacijos nario 
mokestis. Jis yra lietuvio su lie
tuviu tarpusavio ryšys ir lietu
vybės išlaikymo bei laisvės ko
vos principų kasmetinis pakarto
jimas ir ryžto atnaujinimas. 
Tad bokime solidarOs lietuvy
bės ugdymo uždaviniams.

Solid. (našą apsimokėti, as
muo laisva valia pasirenka ku
riai LB apylinkei jis nori Pri
klausyti bei užsimokėti nežiū
rint kurios apylinkės ribose jis 
gyventų.

Asmenys negavę paštu reg. 
kvito, prašomi užsimokėti v- 
bos nariams arba įnešti į Supe
rior Savings (liet, banką) mūsų 
eln. sąsk. (Account Nr. 12529) 
paliekant savo pavardę ir adre
są. Čekius rašyti: Lithuanian 
Community Distr. L

Tamstos įnešus doleris yra 
panaudojamas lietuvybės ugdy
mui ir um reikalui ši Apylinkės 
valdyba savo kadencijoje yra ati
davusi 800 doL
LB TARYBOS RINKIMAI

LB šeštosios Tarybos rinki
mai Clevelande įvyks gegužės 

TICKETS N0W ON BALSI

Mi ncoroi.n \\ opuitA
APNIL IT THRU MAT t IN CLCVILANO PUBLIC AUDITORIUM

Apf.27, En: CAVALLERIA RUSTICANA ' - — -
and MGLIACCI

A»r. M, Ev» LA TRAVIATA
Aar S. En- TOSCA

PRICES: $2.50. $3.30, $4.30. $5.50, 1 
Tidiata Anilable for All Oeer— ---------

BOX OFFICE: Broad»iew Savinp A Loan Lobby,
Opu 9:X A.M.-5:X P.M. Librettoi on Sale

k . Apr. X, Ere: AROREA CHENlER 
Mari, En: NORMA 
May 2, Mat: THE MAfilC HUTE 
M«2. Ere: EUCia Dl IM/HEMiOM 

_ ......... . . ..... .....................,.........$6.50. $7 $9. $10, $11, $15 (NO Tam
rekete Anilable for All Operas—Not All Pritei for tome Operas.

BOA OFFICE: Broedviea Sotinta f Loan Lobby, 299 Euclid An.—PRono 621«97 
Open 9:X A.M.-5-.X P.M. Librettoe on Sale Knabę Piano Used Etclosinly

16 ir 17 dienomis. Abiejų apylin
kių valdybos jau pradėjo pa ruo
šiamuosius darbus. Abiem apy
linkėm sudaryta viena rinkimi
nė komisija, kurios pirmininku 
yra A.L. Jonaitis. Jo adresas 
yra 1223 E. 175 St. Cleveland, 
Ohio 44119, telef. 531*4608.
GRANDINĖLĖS išvyka

Grandinėlės išvykos J P. Ame 
riką Globos Komitetas yra pa
vedęs LB I-os apylinkės v-bos 
pirm. F. Eldlmtui kreiptis į 
Clevelando liet, organizacijas 
išvykai piniginės paramos rei
kalu.

LB Clevelando I-os ir II-os 
ApyL valdybos kreipiasi į visas 
liet, organizacijas ir pavienius 
uutiečius pagal Išgalę prisidė
ti pinigine auka Grandinėlės iš
vykos reikalams.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Bronius Nemickas, Fe
deralinės valdžios hidrolo
gas, paskirtas New Jersey 
valstybinio Rutgers univer
siteto Geologijos departa
mente hidrologijos asisten
tu. Jaunasis Nemickas, mi
nimo universiteto doktoran
tas, yra baigęs geologijos 
mokslus New Yorko miesto 
universitete, įgijęs magis
tro laipsnį West Virginijos 
valstybiniame universitete 
ir išėjęs specialų pusantrų 
metų hidrologijos kursą Fe- 
deralinėje Geologinių Ma
tavimų Tarnyboje (U. S. 
Geological Survey).

Bronius Nemickas jau 
treji metai kai vadovauja 
Nei Jersey valstijoje vyk
domiems h i d r ologiniams 
tyrinėjimams. Jis jau spėjo 
pasireikšti ir Amerikos spe- 
cialinėje mokslinėje spau
doje: 1967 m. jo hidrologi
nių tyrinėjimų studiją iš
leido New Jersey valstijos 
Vandens Politikos ir Tieki
mo skyrius, jo straipsnį 
"Buried valleys in Union 
County” paskelbė Geologi
nių Matavimų Profesinis 
Metraštis (1969), o antro
ji jo stambios apimties hid
rologinių tyrinėjimų studi
ja taip pat jau atiduota 
spaudai ir išeis dar šiais 
metais.

• Vysk. Antanas Deks
nys praneša, kad Vakarų 
Europos lietuvių sielvados 
religinės spaudos biuro di
rektoriumi paskyręs dr. 
kun. Petrą Celiešių, ir to 
biuro sekretoriumi kun. R. 
Krasauską.

GRANDINĖLĖ 
IŠVAŽIUOJA

”They came from Lithu
ania ! Land of a 1000 
dances”. Kiekvienu kartu 
vis naujai, vis kitaip V. 
Čyvo išrašytas ir išpuoštas 
autobusas skrieja Ameri
kos keliais nešdamas Gran
dinėlės šokėjus ir muzikan
tus naujiems koncertams.

Balandžio 4 d. mūsų jau
nimas šoka New Yorke. 
Spektaklis įvyksta 7 v. v. 

Grandinėlės Šokėjai "papuošia" autobusą, kuriuo keliauja Į kitas 
lietuvių kolonijas.

k Ji

A t A
STEPUI KAIRIUI

staiga mirus, skausmo prislėgtus: žmoną IRENĄ, 
dukrą ALDONĄ, sūnų ALGĮ, seserį ALDONĄ 
RIMKUVIENĘ ir visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi

Kubiliūnų šeima, Clevelande 
Meilų šeima, Colonia, N. J.

naujoje Christ the King 
gimnazijos salėje. Susido
mėjimas Grandinėlės kon
certu tiek didelis, kad par
duota virš 1000 bilietų. 
Rengia "Laisvės žiburio” 
radijas.

Balandžio 12 savos kape
los palydoje Grandinėlė at
lieka pilną lietuviškų sceni
nių šokių programą Detroi
te. Tai bus 4-tas Clevelando 
grupės pasirodymas Detroi
to lietuvių kolonijoje. Kon
certą rengia L. B. Detroito 
apylinkė.

Balandžio 22 d. — Cleve
lande, kur trumpesnės ap
imties Grandinėlės progra
ma rūpinasi Lietuvių Kul
tūrinio Darželio valdyba.

Iš New Yorko, Detroito, 
Clevelando koncertuose at
liktų šokių bus sudaryta 
Grandinėlės Pietų Ameri
kos išvykos koncertinė pro
grama. Birželio 14 d. Cleve
lando šokėjų ir muzikantų 
grupė pro Miami išskrenda 
į Medillin, Colombia.

PAGERBIAMI 
MOKYTOJAI

L. B. New Jersey apy
gardos valdyba, š. m. balan
džio 11 d., 7 v. v., Elizabe- 
the, Lietuvių Laisvės salėje 
rengia Lietuviškos Mokyk
los Dieną.

Šia proga bus atžymėti 
buvusieji ir esamieji šešta
dieninės mokyklos mokyto
jai, įteikiant jiems atitin
kamus pažymėjimus.

Meninę programą, vado
vaujant Irenai Veblaitienei, 
išpildys: paskaitą — Anta
nas Masionis, solistai — 
Ona Zubavičienė ir Bene
diktas Povilavičius, pianis
tė — Julija Rajauskaitė.

Po programos vakarienė 
ir šokiai.

Apygardos valdyba tiki
si visuomenės paramos ir 
gausaus dalyvavimo.

Pelnas bus skiriamas 
mokyklos išlaikymui ir pa- 
gerimui. (jz)

Skaityk ir platink
DIRVĄ

E. LINKEVIČIENE, aktyvi vi- 
suomenininkė ir kultūrinės veik
los rėmėja -- aukotoja. LTSCi-
cero skyriaus narė.

LIETUVIŲ MOTELIS 
FLORIDOJE

Albina ir Vytautas Tom
kus turi motelį Sapphire 
Sea Motor Lodge, ant van
denyno kranto, 700 Ocean 
Drive, Juno Beach, North 
Palm, Florida 33403. Telef. 
(305) 844-3388. Motelis yra 
prie A1A kelio, 20 minučių 
nuo Palm Beach aerodromo.

Savininkai kviečia lietu
vius pas juos praleisti atos
togas, pasimaudyti Atlanto 
vandenyne ir pailsėti ra
mioj vietoj. Vasarą kainos 
už kambarius daug atpigin
tos.

BOSTON
LAISVES varpo 
KONCERTAS

Lietuvių Radijo Valan
da Laisvės Varpas ba
landžio 12 d. 3 vai. po 
pietų, Amerikos Lietu
vių Piliečių d-jos III a. 
salėje, So. Bostone, ren
gia pavasarinį pobūvį - 
koncertą.

Parengimo programa 
įvairi ir turtinga: aktua
liom mūsų gyvenimo te
mom kalbės VLIKo 
pirm. dr. K. Valiūnas, 
koncertinę dalį atliks 
Violeta Čižauskaitė-Bal- 
čiūnienė ir pirmą kartą 
Bostone pasirodys bo- 
sas-baritonas Stasys Cit' 
varas.

Lietuvių Radijo Va
landa Laisvės Varpas sa
vo pobūdžiu yra visuo
meninė ir kultūrinė ra
dijo valanda, visuomet 
rūpestingai ir su geru 
skoniu parengiama. Kiek-

MUTUAL FEDERAL TAUPYMO BENDROVEI 
CHICAGOJE 65 METAI

Mutual Federal tau
pymo bendrovė, 2212 
West Cermak Road, Chi
cagoje, kovo 17 d. atšven 
tė 65-tą sukaktį. 
Bendrovė buvo įkur

ta Illinois valstijos prie
žiūroje 1905 metais ir 

vieną sekmadienį nuo 11 
iki 12 vai. ryto mes gir
dime gerai paruoštus ko
mentarus mūsų visuome
ninio ir kultūrinio gyveni 
mo temom, to gyvenimo 
naujienas, kas paprastai 
būna perpinama lietuvių 
muzika ir dailiuoju žo
džiu. Programos sudary
tojas ir vedėjas — Pet
ras Viščinis, jau 17 me
tų su atsidėjimu ir kant
rumu tą darbą dirbantis, 
tuo darbu nusipelnęs 
mūsų pagarbos ir para
mos.

Kaip visi mūsųpatrio- 
tiniai darbai ir Lietuvių 
Radijo valanda Laisvės 
varpas negali pasigirti 
dideliais pelnais, me
džiaginiu požiūriu ji vos 
laikosi. Daugiausia dėl 
to balandžio 12 d. ir yra 
rengiamas pavasarinis 
Laisvės Varpo koncer
tas - pobūvis. Jeigu Bos
tono lietuviai iš tikro ne 
nori likti be savo radijo 
valandos, reikia tikėti, 
kad į šį Laisvės Varpo 
parengimą jų susirinks 
šimtai. (t.st.)

• Vasario 16 Gimnazijoje 
Vokietijoje šiuo metu mo
kosi 72 mokiniai. Mokyk
loje dėsto 21 mokytojas (15 
lietuvių ir 6 vokiečiai).

1934 metais bendrovė 
buvo pervesta į Fede- 
ralines valdžios teises 
ir priežiūrą.

Kaip praeity ir da
bar lietuviai gėrisi ir 
džiaugiasi savo įkurto
mis bažnyčiomis, mo
kyklomis, vienuolynais, 
laikraščiais, ligoninė
mis, muziejais, pramo
nės vietom ir finansi
nėmis įmonėmis, kaip 
Mutual Federal Taupy
mo ir Skolinimo bend
rovė kuri yra vien lie
tuvių valdoma įstaiga.

1964 m. bendrovė per
sikėlė į dabartines gra
žias patalpas ir perei
tais metais jai buvo su
teikta per The Chicago 
Beautiful Committee pa
sižymėjimo lakštas, už 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS S-GOS 
CHICAGOS SKYRIUS RENGIA

PAVASARIO BALIŲ,
š. m. balandžio mėn. 11 d., 

7:30 vai. vale., šeštadienį, 
DARIAUS-GIRĖNO SALĖJE, 

4416 So. Western Avė.
GROS KORP! NEO-LITHUANIA ORKESTRAS.

BUS MENINĖ PROGRAMĖLĖ. VEIKS BUFETAS.

Bilietų kainos su maistu: suaugusiems — $5.00, 
studentams — $4.00.

Skyriaus nariai ir visuomenė kviečiama šiame 
baliuje dalyvauti.

DĖL STALIUKU PRAŠOM KREIPTIS PAS
p. E. Matulienę, 2022 W. 51 St., Chicago, III. 

60309, telef. PR 8-4236.

gražiausias ir gražiau
siai išlaikomas patalpas 
visoje Chicagoje.

Per visus tuos 65 me. 
tus Mutual Federal bend
rovė be pertraukos sėk
mingai augo ir tarnavo 
lietuviams ir kitiems.

Dabar yra pasiekusi 
didžiausią turto sumą 
$23,400,000.00 ir toliau 
tikisi didėti ir dar ge
riau, pavyzdingiau veik 
ti finansinėj srity.

Pirmininkas Petras 
Kazanauskas, direkto
riai ir štabas kviečia vi
sus lietuvius ir jų drau
gus apsilankyti ir pasi
džiaugti šios įstaigos 
gražiomis patalpomis ir 
pasinaudoti geru ir ma
loniu finansiniu patarna
vimu. (s)

ONAI SILIŪNIENEI

Lietuvoje mirus. Jos sūnus ALEKSĄ, KAZĮ ir 

BRONIŲ SILIŪNUS, jų šeimas ir artimuosius di

džio liūdesio valandą giliai užjaučia

Valerija ir Bronius Nemickai

LIETUVOS KANKINIŲ 
KOPLYČIA

ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE, 
'pasaulyje garsiausioje vietoje jau 

baigiama įruošti.
Kiekvienam lietuviui branginančiam savo tautos 
kankinių atminimą dera būti šio paminklo kūrėjų 

tarpe.

Šių metų liepos 7 dieną
koplyčia bus dedikuota.

SAVO AUKĄ ATSIŲSKITE PRIEŠ KOPLYČIOS 
DEDIKACIJĄ.

Rašykite:
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND

2701 W 68 St., Chicago, III. 60629.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL:

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

DIE MAKERS 
TRYOUT 

BORING MILL 
PUNCH FINISHERS

58 HOUR WEEK 
LONG PROGRAM

ACTIVE TOLL & MFG. CO.
11785 FREUD DETROIT, MICH.

(313) VA 2-8900
(22-29)
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