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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

TIESOS IEŠKOJIMAS
NUMATYTI RINKIMAI VIETNAME ŠUKĖLĖ 
BŪKŠTAVIMŲ AMERIKOJE. KAD JU PASĖKO
JE SUDARYTA VYRIAUSYBĖ GALI PAPRA
ŠYTI AMERIKIEČIUS IŠSINEŠDINTI. — TAI 
PASKATINO AIŠKIAI IŠDĖSTYTI JAV SIE
KIUS TAME KRAŠTE, NES IKI ŠIOL DAUGIAU 
IR GARSIAU ČIA KALBA TIE, KURIE AIŠKI

NA, KAD JAV TEN NETURINČIOS JQKIO 
’BIZNIO’.

------ VYTAUTAS MEŠKAUSKAS -------

Tiesa yra, ar bent turė
tų būti, kiekvieno demok
ratinio režimo pagrindas 
Melas, kaip sako vokie
čiai, turi trumpas kojas 
— toli su juo nenueisi. 
Anksčiau ar vėliau jis 
turėtų paaiškėti, ypač 
krašte, kur yra spaudos 
ir nuomonės laisvė, kur 
švietimas ir bendras iš
silavinimas yra tokio 
laipsnio, kada su pigia 
demogogija nekažinką pa
sieksi. Kaip, pavyzdžiui, 
Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse šiais lai
kais, kada ryšio priemo
nių tobulumas kiekvie
nam leidžia tučtuojau pa
tirti įvykusį faktą. Bet ne
paisant viso to, vis sun
kiau ir sunkiau nusikra
tyti įspūdžio, kad gyvena
me arba norime gyventi 
kaž kokiame įsivaizduo
tame pasaulyje, kurio šie 
nos ne visados sutampa 
su realaus pasaulio sie
nomis.

Imkime kad ir Vietna
me vykstantį karą. JAV 
ten įrodė, kad jos turi to
kią tobulą karinę mašiną., 
jog jos negali to karo fron
te pralaimėti. Daugumas 
užsienio stebėtojų tai 
konstatuoja, bet taip pat 
dažnai priduria, kad tą 
karą neįmanoma laimėti 
politiškai. Tokios pat pa
žiūros, t.y. ,kad to karo 
laimėti negalima politiš- 
kai.laikosi didelė Ameri
kos viešosios nuomonės 
formotuojų dalis, kaip 
intelektualai, profeso
riai, žurnalistai ir net da
lis politikų su senato
riais Fulbright irMorse 
(dem.) priešakyje.

Kas turėjo progos šį 
pirmadienį stebėti per 
televiziją senato užsie
nio reikalų komisijos po
sėdį, kuriame buvo klau
sinėjamas Valstybės Sek 

Indonezija apsivalo nuo Mao žiurkių...

retorius Dean Rusk apie 
1967 m. numatomą pagal
bą užsieniams ir kuria
me vis buvo grįžtama 
prie padėties Vietname 
(kas visai normalu, nes 
P. Vietnamas per šiuos 
ir ateinančius metus 
gaus apie bilijonądol. ū- 
kinės pagalbos, neskai
tant visų karo iškaidų), 
galėjo lengvai pastebėti, 
kaip praktiškai visi sten
gėsi apeiti pagrindinę 
tiesą. Būtent, konstatuoti 
kad JAV interesai reika
lauja karinio ir politinio, 
(kuris nemanomas be ka
rinio), laimėjimo. Vieto
je to, buvo daug ginčija
masi, ar JAV turi teisę 
ten kovoti ir kodėl. Už
sienio reikalų komisijos 
pirmininkas Fulbrightas 
(dem. Ark.) sakėsi nega
lįs paremti administraci
jos prašymo pagalbai, jei 
pradedama tiekti pagalbą 
kaip tai atsitiko Vietna
me, priveda prie karinės 
intervencijos. Jo nuomo
ne pagalba turėtų būti 
tiekiama per tarptauti
nes organizacijas, o ne 
abipusiais susitarimais. 
Atrodo, kad jis,kaipir jo 
kolega Morse, su geroka 
panieka žiūri į savo kraš
to interesus, juos paau
kodami kaž kokiai tarp
tautinei institucijai, kuri 
milžiniškai pasaulio gy
ventojų daugumai kol kas 
atnešė tik nesivylimą.

Valstybės Sekretorius 
Dean Rusk tarp kitko tei
singai pastebėjo, kad, 
praktiškai žiūrint, visas 
loo mažesnių kraštų su 
pasitenkinimu sutiktų 
amerikiečių laimėjimą 
Vietname. (Šen. Morse 
replika: "Bus kaip tik 
priešingai"). Rusk taip 
pat nurodė, kad pagalba 
užsieniui išplaukia iš pa
čių JAV interesų, kurios 

savo pačių gerovei yra 
reikalingos taikingo, lais 
vo ir gerove besidžiau
giančio likusio pasaulio. 
Tačiau taip bendrom fra
zėm kalbėdamas, Rusk 
nepalietė pagrindinio 
klausimo, šiuo metu sto
vinčio prieš kiekvieno a- 
merikiečio akis jaučiant 
karo naštą ant savo pe
čių r būtent: kodėl JAV 
visdėlto ryžosi kariauti 
tokiame Vietname, jei 
anksčiau, pvz., nepadėjo 
vengrams ar net nesut
varkė kaip reikiant Ku
bos? Ar JAV nėra taip 
turtingas ir galingas 
kraštas, kad negali sau 
leisti dar vieno pralai
mėjimo komunistams?

Ko skubiai reikia yra, 
sakyčiau, ciniško konsta
tavimo, kad JAV kovoja 
Vietname visų pirma dėl 
savo pačių interesų, jos 
priėmė komunistų iššau- 
kį dėl to, kad ten gali su 
juo susidoruoti, neįtrauk- 
damos viso pasaulio į ato- 
monį karą. Kaž ką pana
šaus senato posėdyje no
rėjo iš Valstybės Sekre
toriaus ištraukt respubli
konų senatorius Case,ir 
kas jam iš dalies pasise
kė.

Kad tai yra reikalinga, 
parodo situacija Vietna
me, Kai jau karinis lai
mėjimas atrodo stovįs 
prie durų, staiga prasi
dėjo vadinamų budistų 
bruzdėjimas, kuris pri
vedė prie vyriausybės nu
tarimo jau rugpiūčio m. 
pravesti rinkimus ir iš
kėlė klausimą, kas bus, 
jei iš rinkimų išėjusi nau 
ja vyriausybė paprašys 
amerikiečius išsinešdin
ti? Tiesa, JAV ambasa
dorius Goldbergas, sek
madienį kalbėdamas per 
televiziją, priekaištavo 
spaudai, kad ji per mažai 
pabrėžianti faktą, jog nė 
vienas politinis veiksnys 
Pietų Vietname, budistų 
neiškiriant, nenori dėtis 
su komunistais. Tas fak
tas tačiau nepaneigia 
Chicago Tribūne Saigono 
korespondento prielai
dos ar greičiau tvirtini
mo, kad vadinamas budis
tų sąjūdis yra ar gali bū
ti komunistų inspiruotas

Povilas Dargis, S LA prezidentas.

POVILAS DARGIS PERRINKTAS 
SLA PREZIDENTU

Povilas P. Dargis pasta
ruosiuose SLA vadovybės 
rinkimuose buvo perrinktas 
tos organizacijos preziden
to pareigom, taigi penkta
jam laikotarpiui, kuris tę
siasi po du metus. Tačiau 
Susivienijimo veikloje' jis 
reiškiasi nuo pat atvykimo 
dienos Į Ameriką. Prieš 30 
metų jis įsteigė SLA 353 
duoną Pittsburghe ir tiek 
pat metų yra jos pirminin
kas. Buvo daugelio seimų 
delegatu, vėliau išrinktas į 
Pildomąją Tarybą, kurioje 
dalyvaudamas įgijo didelį 
patyrimą, tapo viceprezi
dentu ir jau kelinti metai 
prezidentu.

irtai yra Vietnamo penk
toji kolona , kuri komu
nistams turi atnešti lai
mėjimą po to , kai ginklu 
ir tiesiogine kova jiems 
jo pasiekti nepasis ekė.

Paliekant tą komunistų 
įtakos į budistų vadų 
klausimą atviru, reikia 
konstatuoti, kad rinkimų 
pravedimas šiuo momen
tu yra labai rizikingas 
dalykas, nebent jie būtų 
pravesti komunistiniu pa
vyzdžiu, t.y. , išanksto 
žinant ir balsavusių ir už 
ką jie balsavo %% skaičių. 
Pas komunistus jie taip 
pravedami ir net tas pats 
Goldbergas atrodo neabe
joja, kad tuose kraštuose 
yra ... ’majority rule’ 
(daugumos valdymas). Ži
nia,ir P.Vietname galima 
pravesti tokius 'rinki
mus’ ir gal tai net būtų 
gerai propagandiškai, 
tačiau įsivaizduoju, kiek 
visokių 'atidengimų' apie 
rinkimų neteisingumą ir 
neteisėtumą tuč tuojau 
pasirodys amerikiečių 
spaudoje.
Tas pats Tribūne kores

pondentas Chesly Manly, 
man atrodo, visai teisin
gai teigia, kad jei paklau
si amerikiečių Viet
name nuo generolų iki 
eilinių, 99%% jų atsakys, 
kad vietnamiečių laisvės 
ginti neverta. Jie tačiau 
kovoja ir aukoja savo gy
vybes dėl to, kad to rei
kalauja JAV interesai,

(Nukelta į 2 psl.)

Povilas P. Dargis yra vie
nas iš tų veikėjų, kuris pa
sižymi savo sugebėjimais 
jungti visus lietuvius bend
ram darbui. Jis gerai pa
žįsta ir supranta tiek se
nuosius tiek naujuosius 
ateivius. Į Ameriką jam te
ko atvykti iš Lietuvos, ka
da toji buvo nepriklausoma 
valstybė. Šiauliuose baigė 
valstybine gimnaziją, po to 
studijavo teisės mokslus 
Lietuvos universitete. Kaip 
teisių mokslo studentas at
vyko į Ameriką ir čia tęsė 
savo studijas. Vėliau pra
dėjo dirbti Apygardos teis
me Pittsburghe, kur dirba 
ir dabar. Kaip aukštas pa
reigūnas, paskirtas visam 
amžiui.

Apsigyvenęs Amerikoje 
tuoj įsijungė į visuomeninę 
veiklą. Gerai susipažino su 
Amerikos lietuvių veikimu 
ir tapo vienas žymiųjų dar
buotojų. Jo veikla yra pla
ti, vadovauja ne tik Susi
vienijimui, bet yra ir kitų 
o r g a n i zacijų centruose: 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Centro valdybos vicepirmi- 
minkas, Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sandaros centro 
vicepirmininkas. Naciona- 
lis lietuvių demokratų pir

SLA PILDOMOSIOS TARYBOS RINKIMŲ DUOMENYS

SLA Pildomosios Tarybos rinkimams pasibaigus, 
Balsams Skaityti Komisija — J. Kiaunė, L. Sperauskienė 
ir B. Spudienė 1966 m. balandžio 16 ir 17 dienomis Susi
vienijimo centre, 307 W. 30th St., New Yorke, suskaičius
rinkikų balsus rado, kad balsų gavo:

. į PREZIDENTUS:
P. P. Dargis, Pittsburgh, Pa.......................................1,967

į VICEPREZIDENTUS:
S. Gegužis, Mahanoy City, Pa...................................... 1,347
A. Kalvaitis, Chicago, 111................................... ......... 669

į SEKRETORIUS:
B. Pivaronienė, New York, N. Y.................................. 1,933

Į IŽDININKUS:
E. Mikužiūtė, New York, N. .Y ................................ 1,448
Dr. J. Juodikis, Chicago, III......................................... 553

į IŽDO GLOBĖJUS:
S. Bredes, Jr , New York, N. Y...................................1,238
J. Miller, Chicago, III..................................................... 856
M. Klimas, Linden, N. J............................................  435
S. Budvitis, Cambridge, Mass. ...................'............... 568
S. Jokūbaitis, Toronto, Canada................................... 470
Ch. Austin, Chicago, III......................................   267

Į DAKTARUS KVOTĖJUS:
Dr. S. Biežis, Chicago, III.....................  1,399
Dr. P. Zalatoris, Chicago, III......... ............................... 563

Tuo būdu dauguma balsų į SLA Pild. Tarybą išrink
ta :

Prezidentu — P. P. Dargis, viceprezidentu — S. Ge
gužis, sekretore — B. Pivaronienė, iždininke —- M. Mi
kužiūtė, iždo globėjais — S. Bredes ir J. Miller, daktaru 
kvotėju — dr. S. Biežis.

mininkas Amerikoje, Pitts
burgho draugijų sąryšio 
pirmininkas, daugiau 10 
metų. Pittsburgho Vaizbos- 
Prekybos Buto vadovaujan
tis veikėjas, Pittsburgho 
Universiteto lietuvių kam
bario pirmininkas, praėju
sio karo metu buvo Advisor 
to the War man Power 
Commission, visų tautinių 
radijo programų monitor ir 
kitų organizacijų veiklus 
narys.

Dideli nuopelnai priklauso 
P. P. Dargi ui už jo įsteigi
mą lietuvių radijo progra
mos Pittsburghe. Jau dau
giau kai 30 metų gyvu žo
džiu ir lietuviška muzika 
g aivina ir palaiko plačios 
apylinkės lietuvių tautinę 
dvasią, šiame darbe jam 
daug padeda ir talkininkau
ja jo žmona Gertrūda Dar
gienė.

Mūsų visuomenė, vertin
dama P. P. Dargio nuopel
nus lietuvybei, jį kviečia į 
žymių įvykiu ir suvažiavi
mų garbės komitetus, šiuo 
metu jis yra Dirvos garbės 
komitete, laikraščio 50 me
tų sukakčiai paminėti, taip 
pat pakviestas j Jaunimo 
Kongreso garbės komitetą.

Linkime mūsų tautiečiui 
ir toliau sėkmingai vado
vauti didžiausiai organiza
cijai Susivienijimui, sutelk
ti į SLA daugiau lietuvių ir 
savo veikla palaikyti lietu
vybę išeiviuose ir tuo pasi
tarnauti mūsų tautos lais
vės kovai.

DR. ST. BIEŽIS, ilgametis 
SLA daktaras-kvotėjas, vėl iš
rinktas toms pareigoms, pla
čiai žinomas Chicagoje ir pla
čioje Amerikoje tautinis vei
kėjas.
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KAI LIETUVIAI PAVIRSTA “ 
= SERBAIS ARBA TURKAIS
Buvo vien atsitiktinu

mas, kad skubėdamas į 
pasimatymą gabenamą 
popierinę dokumentacija 
išdėliojau tarp žurnalo 
"Lietuvių Dienos" pus
lapių. Pasikalbėjimo 
partneris, susidomėjęs 
leidiniu, ėmė jį vartyti, 
smalsumą nukreipdamas 
ne į nesuprantamą tek
stą, bet į iliustracijas. 
Staiga tasai nusimanan
tis ir kultūringas paš
nekovas prabilo:

—Sakykit, ar tai ser
bų veikalas? Nors ser-

TIESOS 
IEŠKOJIMAS...

(Atkelta iš 1 psl.) 
kad po pralaimėjimo Viet 
namo gali prasidėti kitas 
’išvadavimo karas’ kur 
kitur, kur kovoti ir-lai
mėti bus dar sunkiau. Jų 
įsitikinimirreikia šį karą 
laimėti ir tai kaip galima 
greičiau.

Tai aišku fronto ka
riams, tai pradeda aiš
kėti ir civiliams gyven
tojams. Tai jausdami 
respublikonai, kaip rū
mų mažumos vadas ats
tovas Ford, jau aiškiau 
ir garsiau pradeda kri
tikuoti prezidento John- 
sono karo vedimo būdą, 
reikalaudami karą ne 
tęsti, bet laimėti, nors 
tai ir reikalautų griež
tesnių priemonių prieš 
šiaurinį Vietnamą, kurių 
iki šiol buvo vengiama.

To daug seniau raika- 
lavo Goldwateris, tačiau 
tada momentas tam ne
buvo pribrendęs ir jis 
buvo pristatytas kaip iš
protėjęs karo kurstyto
jas. Šią savaitę U. S. 
News and World Report 
pasikalbėjime su Goldwa~ 
teriu konstatuoja:

"President Johnson 
seems to be doing some 
of the tough things in 
Vietnam that you sug- 
gested in the '64 cam- 
paign ..."

Goldwateris kukliai at
sakė, kad jis buvo tik vie
nas iš daugelio, kurie siū
lė rimtai užsiimti tuo rei
kalu, nes nė vienas gin
čas nėra laimimas be es- 
kaliacijos ir jei jau at
siduri kare, geriausias 
būdąs jį pabaigti yra jo 
laimėjimas. Goldwateris 
aiškina, kad prezidentas, 
vėl atsidūręs prieš rin
kimus, nori kiek galima 
sumažinti karo įspūdį 
(keep this war in as low 
key as possible), jis nori 
gauti galimai platesnių 
sluoksnių pritarimą, vi
siems būti geras, neišs
kiriant ir Fulbrighto su 
Morse.

Bet tada ir gaunasi pa
radoksas, kad visi girdi 
garsiai kalbant dviejų 
mažų valstijų senatorius, 
o negirdi autoritetingo 
prezidento Vietnamo po
litikos, kokia ciniška ji 
būtų, bet vis dėlto iš
plaukianti iš gyvybinių 
krašto interesų, paaiški
nimo. Ir dėl to kenčia vi
sas kraštas, dėl to ken
čia ir pats nelaimingas 
P. Vietnamas. O, tiesa, 
kaip tave sunku išsiaiš
kinti!

STASYS PILKA 

bams pritiktų auliniai 
batai, bet šių liemenių 
ornamentai sugesti juo j a 
lyg ir turkus. Kas čia 
per veikalas?

Nudaviau, jog apie kal
bamą vaidinimą neturiu 
mažiausio supratimo. 
Atsiprašiau, kad negaliu 
suteikti informacijų. Ta
čiau nesipriešinau nei 
dėl serbų nei net turkų 
apsirengime aliuzijos. 
Gal mano veidas tuo me
tu buvo net paraudęs, nes 
po nuotraukom parašai 
ir pats rašinys aiškiai 
sakė, jog tai buvo Dai
navos ansamblio staty
tas Gasparo Veličkos 
veikalas. Vadinasi, kai
mo būties, lietuviškas.

Betgi čia pat pajutau 
lyg ir sąžinės priekaiš
tą, kad perilgai dėl tų, 
tariamai tautiškų,"kami- 
zelkų" arba liemenių esu 
tylėjęs.

Berods, jau Vokietijoj 
stovyklavimo laikotarpiu 
kažkuris mūsų pirmau
jančių ansamblių, kaž
kieno pastangomis bei 
įkvėpimu, šias spalvin
gąsias ornamentuotas ar 
be puošmenų liemenes 
pradėjo scenoje demon
struoti. Mada paplito! Ir 
tautinis liemeninis vyrų 
aprėdalas išeivijoje jau 
įsipilietino.

Leiskit pasiaiškinti. 
Nelemtų aplinkybių dėka, 
gal tik todėl, jog savo 
laiku sceninio meno mo
kykloje buvau priverstas 
susidomėti meno istorija 
bei verčiamas nusima
nyti apie istorinį kostiu
mą, Lietuvoje nelauktai 
tapau., dalyko žinovų. 
Teko vaidybos studijoje 
ir šiaip teatrinio meno 
jauniesiems entuzias
tams šnekėti apie teatri
nius kostiumus, jų sti
lius. Tokiu būdu bemo
kydamas buvau privers
tas dėstomą dalyka gi
lintis. Ir, regis, kažko ir 
pats, metams bėgant, 
pramokau. Savo keliu da
riau pastangų pažinti ir 
lietuviškus tautinius bei 
istorinius drabužius. 
Taigi, tegu čia ir praš
neka (subtilaus aukštai
tiško kuklumo ribose) 
•mokovo ar atsitiktinio 
"autoriteto" nuomonė.

Dar sveikas protas 
bando apsaugoti: kam tu, 
žmogau, turi kišti savo 
netrumpą nosį į dalykus, 
dėl kurių niekam nei vė
su, nei šilta! Tu juk ir 
pats jau visiškai ramiai 
spoksai, kaip lietuviško
je scenoje (ir ekrane) 
į maskaradinę kiaušinie
nę būna suplakami trijų 
ar keturių šimtmečių is
toriniai drabužiai. Kri
tikai dėl to nesijaudina; 
žiūrovai rodo saldų jį pa
sitenkinimą; dailininkai 
ir spektaklių kūrėjai su
randa kūrybinį pasiten
kinimą. (Laimei, jų tar
pe nėra manųjų paskai
tų klausytojų!) Taigi, ar 
yra prasmė klausimą 
viešumon iškelti? Tačiau 
sąžinės graužimas nenu
rimsta. Ragina išsiaiš
kinti.

O jei būčiau teigimuo
se suklydęs, už nuodėmę 
esu pasiruošęs sulaukti 
teisingo ir net negailes
tingo atpildo.

Kiekvienos tautos ap
sirengimą pirmiausia 
padiktuoja krašto klima
tinės ir, sakyčiau, psi
chologines sąlygos. Ci
vilizacijos pirmykštėse 
raidose reikšmę turėjo 
naminėje aplinkoje apra
ngai gaminamos medžia
gos ir iš faunos išplėš
tos vertybės (kailiai ir 
t. p.). Ilgainiui, sėslaus 
gyvenimo sąlygose, na
minės medžiagos tobulė
jo ir apsivilkimui bei 
apavui buvo panaudoja
mos naminių gyvulių vil
na, kailiai ir odos. Lie
tuvoje kaimas veik iki 
šio šimtmčio pradžios 
išsiversdavo pagamin
tais nuosavoje pastogėje 
audiniais. Apatinių bei 
viršutinių drabužių ir a- 
pavo reikmenys retai bū
davo pirktiniai ar fabri
kų pagaminti.

Aprangą veikė ir vie
tovėse gyvenančių žmo
nių charakteris, jų tem
peramentas . Lietuviai 
žemdirbiai paprastai pa
sižymėdavo kuklumu, su
sikaupimu, dvasios ra
mybe ir savotišku lyriš
kumui palinkimu. Jauny
stėje kad ir pasiausdavo., 
bet sunkaus darbo, bū
ties sąlygojimų apra
minti , baudžiavos ar 
skurdo pakankinti, tar
tumei palinko į pilkumą; 
į vengimą spalvingiau 
pasirodyti. Drabužiuose 
rėkiančių dažų gal nie
kad ir nemėgo.

Neilgi, palyginus, šil
umos mėnesiai, pavasa
rinės bei rudeninės šlap
dribos; rudenio šiaurūs 
vėjai, žiemos stiprūs 
šalčiai verste vertė pa
sirūpinti kūno tempera
tūrą apsaugo j ančiai s ap
darais.

Pastovios mūsų sodie
čių aprangos spalvos bū
davo ramios, grafiškos: 
balta, pilka ir juoda. Pir
mosios buvo dominuo
jančios. Drabužio sukir
pimo linijos-kampinės, 
nekreivinamos ’ ir ne
suapvalinamos.

Balkanų gyventojų ap
darų spalvotumas ir tų 
šalių vyrams būdingų ne
užsegamų (visiškai tru
mpų ar kiek ir ilgesnių) 
liemenėlių našysta—lie
tuviams svetima sąvoka. 
Liemenė ("Kamizelka") 
iš kaimyninių kraštų gal 
jau tik XIX-ame šimt
metyje Lietuvos kaiman 
atkeliavo. Ir pasidarė 
vien senesnio amžiaus 
vyriškių dėvima, visuo
met užsegama, niekad 
neatsagstyta. Betgi jau
nimas tomis berankovė
mis netgi bodėjosi!

Pilkos spalvos ūkinin
ko viršutinio drabužio 
(rudinės ar sermėgėlės) 
juodomis vingiuotomis 
juostelėmis ar išsiuvi- 
nėjimais papuošimas 
(kuo išskirtini dzūkai) 
būdavo kuklus ir skonin
gas, be jokių augmeni
jos (sakykim, tulpių ar 
lelijų ir pan. ) užuomi
nų.

Išbaltintas plonas li
nas: į pilkumą nešanti 
medvilnė, pilkas milelis, 
veltinis storas milas 
(kartais juodai nudažy
tas) - vyriško tautinio 
drabužio ryškiausios sa
vybės, tipingosios med
žiagos rūšys. Pilkoji 

spalva, tarp kitko, turė
jo daug atspalvių.

Marškinių apikaklės 
žemos, krūtinė labai re
tai (ir nepretenzingai) 
papuošiama, slavų pa
mėgtas marškinių apika- 
klių ir krūtinių , net 
rankogalių raudonais, 
mėlynais ar kitokios aš
tresnės spalvos siūlais 
išsiuvinėjimas lietu
viuose nepraktikuotas. 
Beje, baltų marškinių ir 
kelnių nedabindavo jokie 
ornamentikos motyvai 
(katrie skonio subtilumu 
taip patraukliai prakal
ba kitoniškos paskirties 
drobių raštuose).

Moterų tautinių drabu
žių evoliucija jau pas- 
kiausiųjų laikų reiški
nys. Tuos kostiumus 
(minkštais akvareliniais 
ar pasteliniais niuansais 
bei koloritu) dargi nu
dailino stiprūs mūsiškiai 
menininkai. Betgi vyriš
ka liaudinė apranga im
provizacijomis ar stili
zacijomis dar tebėra 
skriaudžiama. Pasineš
ta į dekoratyvumą, į ta
pybinį spalvingumą, o a- 
prangos pobūdis liko lyg 
ir pramirksėtas. Ne
retai, bestilizuojant, nu
keliaujama į visiškai 
svetimas padanges: į ug
ningų saulės spindulių 
gamtinę aplinką ar į to
limus kalnagūbrius. O 
žaliosios, ramios Lietu
vos lygumos ar tik nė
ra jau perkeltos į An
dalūziją ar į Balkanų 
kalningus plotus? (Įdo
miai, mano supratimu, 
šia linkme reiškiasi 
dailininkas Vytautas Pa
laima, nepaneigiąs nei 
drabužio būdingų ele
mentų, nei stilizacija ne
darąs išvykų į pie
tų saulėtumą).

Norėčiau išlikti evo
liucijos bei pažangos en
tuziastas. Lygiai su
prantu, jog gyvenimas 
išeivijoje, naujų padan
gių spinduliavimai tau
tinį pavidalą dengia še
šėliais arba turtina nau
jomis, stipriomis įtako
mis. Nebandau paneigti 
nuoširdžių pastangų, kad 
ir kukliomis priemonė
mis, vyrišką tautinį ap
darą stilizuoti, daryti ef
ektyviu scenoje ar estra
doje. Visokiausiai išmo
nei, diletankiškom pas
tangom vieškeliai pasi
darė labai platūs. Net
gi iki nelemtų , čia iš
keliamų, serbiškų ar 
turkiškų "liemenių" im
tinai.

Kaip kadaise buvo im
provizuojami krivės ir 
vaidilutės, kaip buvo kil
niai fantazuojama jų a- 
pranga, panašiai, aišku, 
galime ir dabartiniu me

tu pasinešti lakiausios 
vaizduotės pegasais. No
rs manoji intuicija ir 
šioks toks išmanymas 
pataria ilgų ekskursijų 
nedarant, pasižvalgyti 
bent į latvius, mūsų ar
timus kaimynus, kurių 
tautiniuose (ypač kaiku- 
rių sričių) rūbuose ga
lima surasti analogijų 
ir su Lietuvos protėvių 
apdarais. Latviai buvo 
mažiau karų ir gaisrų 
nuniokoti bei terioti, 
praeities konservavi
mui turėjo palankesnes 
sąlygas ir gal būdais 
yra mažiau linkę (ar, 
tikriau sakant, nebuvo 
verčiami) savęs išsiža
dėti. (Čia pagalbon tu
rėtų ateiti nebent ar
cheologai. Jų kompeten
cija būtų labai pravarti. 
Mums gi jau neaiški sa

gių ir sagčių, gausiai 
užtinkamų, kapinynuose 
paskirtis, praktinis jų 
panaudojimas. Nepagal
vojame, kad sagos dar 
nebuvo populiarios).

Sekančiais žodžiais 
neturiu tikslo nieko 
skriausti ar pažeminti. 
Betgi iš Lepnerio pie
šinių ir aprašymų (kny
goje "Prūsų lietuviai") 
matome, jog Donelaičio 
laikmečio laukininkės 
dėvi drabužiais, kuriuo
se užtinkame net estiš
ko moteriško apdaro e- 
lementų, o būrai mili
nių apsiuvinėjimuose se
ka vengrų (ir Lietuvoje 
anuo metu paplitusią) 
madą. Nors tai vien į- 
taka, o esmėje drabu
žiai savo stiliumi yra 
originalūs, lietuviški. 
Čia pat griežčiau tvir
tinu, pabrėžiu, jog joks 
laukininkas nėra dėvėjęs 
ryškios spalvos trumpos 
neužsegamos liemenė
lės. Ir neabejoju, kad 
Kristijonas Donelaitis 
savuosius būrus vaizda
vo gyvenimiškus ir iš 
aštuonioliktojo, o ne ba- 
letiniais arba operetin
iais XIII ar XIV -ojo 
šimtmečių personažais. 
NuO to lietuvninkai ma
tytuose sceniniuose vai
zdeliuose ar nepasidarė 
netikroviški, kažkokie 
besulčiai, iš Balkanų (o 
gal kiek iš arčiau) at
sibastę, o ne gyvi savi 
žmonės? Panašių pavyz
džių nestinga. Ir, ma
tomai, jaudintis dėl to 
nėra nei prasmės. Nie
kas gi į galvą neima.

Net ir šiandien, kad 
ir kitokios atmosferos 
paveiktą lietuvį ar lie
tuvaitę minioje lengvai 
atpažjštame. Anot poe
to Antano Rimydžio, jie 
turi "tokį kvapsnelį", ku
ris nepabėgs, paskui ve
jasi.

Ir tautinis kaimo žmo
nių aprangos stilius, kad 
ir svetimų priespaudų 
ar atsineštinių pavyzd
žių stipriai paveiktas, 
vistik išliko savitas. Ra
mus, kuklus, vengiąs i- 
šorinio įspūdžio. Tai 
tautinis bruožas, kurio 
kažin ar reikia išsiža
dėti. O gal ir vyriško 
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drabužio stilizacijoje 
vertėtų prisilaikyti. 
Kostiumo stilius nėra 
ornamentikoje, nei pas
kolintame spalvingume. 
Jokios rūtos, jokios mė
tos ar nasturcijos nieko 
nėra dėtos, tie kvietke- 
liai tik į šunkelius nu
veda. Ir išeivijoje išpo- 
puliarėjusios" kamise- 
lkėlės" jokioje istorinė
je epochoje lietuviui kai
miečiui neįpirši. Toji 
liemenė ir šiandien jau 
turėtų nueiti į užmirši
mo poilsį.

Jei kam įdomu, kas 
gi tas paslaptingas vy
ras, kuris nenoromis 
inspiravo gimdyti šią ap
ybraižą ir daryti su są
žine atskaitą, paaiškinu: 
mano darbdavys, sceni
nių amatų nemenkas 
meisteris. (Dėl graikų 
apavo,-manyčiau, ši kar
tą truputį apsirikęs).

Apybraiža galėjo pa
sipuošti kitoniška antra
šte. Pavyzdžiui, "Pasa
kaitė apie svetimas lie
menes". Tačiau, ne an
traštėje, tur būt, pras
mė ir pašukavimo tik
slas. Nesutinku, pilie
čiai, kad lengvomis bei 
staigiomis improvizaci
jomis (ar net ir tauti
nių juostelių pagalba) 
dalykas jau būtų rimtai 
išspręstas. Norėtųsi, 
kad problema atkreiptų 
dėmesį, stipresnės tal
kos prisišauktų.

O kas piestu stoja už 
lietuviškos "kamizel- 
kos" liaudies skonyje ar 
būtyje buvimą, už "tra
dicijos šventumą, nepa
liečiamą jos prasmingu
mą", prašau šios apy
braižos rašėją pažnaiby- 
ti, pateikiant debatui ar
gumentų ir aiškių įrody
mų >

Kol kas neatsisakau 
savųjų žodžių ir atlapo
tų ryškiausiųjų spalvų 
liemenių vyriškoje mūsų 
kaimo aprangoje nepažį
stu. Ant ko čia ir sta
tau tik pilką arba juo
da tašką.

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ



1966 m. balandžio 22 d. DIRVA Nr. 46 — 3

DIRVA
6907 SUPERIOR AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44103 

Telephone: 431-6344.
Second-Class Postage paid at Cleveland, Ohio. 

Published tri-v,eekly except Holidays and semi-weekly in July 
and August by Ameriean Lithuanian Press Radio .Ass’n.

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

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

tris kartus i savaitę, išskyrus šventes ir du kartus
liepos ir rugpjūčio mėnesiais.

Redaguoja:
Jonas Čiuberkis ir Vyt a.u tas Gedgaudas 

Redakcinė kolegija: P. Baslys, E. Čekienė, A. Laikūnas, 
R. Mieželis, V. Rastenis ir St. Santvaras.

YRA DAR LIETUVIU
Kasdien paštu ateina po 

pluoštelį musų skaitytojų 
paruošti sąrašai tų lietuvių, 
Kurie Dirvos neskaito. Siun
čiame Dirvą susipažinimui. 
Dalis jų užsisako, dalis ne. 
Vieni jų gailisi iki šiol ne
žinoję, kad toks laikraštis 
egzistuoja, kiti pareiškia 
lietuviškai nebesupr autą. 
Vienaip ar kitaip, mūsų 
skaitytojų talka ir jos re
zultatai yra sėkmingi ir ga
lime pasidžiaugti augančiu 
lietuviškos spaudos skaity
tojų skaičium.

Clevelando dienra š t y j e 
Plain Dealer sekmadienio 
laidoje tilpęs puslapis su 
nuotraukomis ir straipsniu 
apie svetimomis kalbomis 
leidžiamą spaudą, iškeliant 
Dirvos reikšmę tos spaudos 
gyvavime, taip pat neliko be 
atgarsio. Atsiliepė visa eilė 
lietuvių kilmės žmonių, ku
rie jau lietuviškai laiškų 
neberašo, bet užsisako Dir
vą ir prašo atsiųsti lietu
viškų knygų, plokštelių, ži
noma, daugiausia angliškų 
knygų apie Lietuvą. Tai vy
resnės išeivių kartos lietu
viai, gyveną tolimesnėse 
nuo miesto vietose.’ Tai ku
rį laiką prigesę lietuvybėje 
žmonės, bet dar ne visai už
gesę. Jųjų atsiliepimas ro
do, kad yra dar lietuvių, 
kurių iki šiol nepasiekė lie
tuviškosios veiklos žnyplės. 
Kuriuos pavyko pasiekti, 
pavyko mūsų spaudos dėka.

Maine valstijoje, Bruns- 
wicko mieste veikia Bow- 
doin College. Iš prisiųsto 
tos mokyklos laiško sužino
me, kad ten yra įsteigtas 
stipendijų fondas lietuvių 
kilmės studentams paremti. 
Fondą įsteigęs Dr. John M. 
Bac-hulus, tą mokyklą bai
gęs 1922 m. Fondo pavadi
nimas — Antanina Kunigo-
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nis-Marcinkevičius Bachu- 
lus Fund. Taip pavadinus 
pagerbiant steigėjo motiną 
ir brolį Dr. Mathew J. Ba- 
chulus, baigusį tą mokyklą 
1928 metais.

To geradario lietuvio 
įsteigtu fondu gali pasinau
doti lietuvių kilmės Ameri
kos piliečiai arba lietuvių 

' kilmės studentai iš kitų 
kraštų.

Pažymėtina, kad toji ma
žai garsinama aukštoji mo
kykla yra įsteigta 1794 me
tais ir ją yra baigę Frank- 
lin Pierce, 14 JAV preziden
tas, H. W. Longfellow ir N. 
Hawthorne ir kt. įžymūs 
vyrai.

Fondo steigėjas Dr. J. 
Bachulus 30 metų dirbo 
kaip karo laivyno gydyto
jas, pasitraukęs pensijon 
1955 m. kapitono laipsniu. 
Savo laiku yra buvęs JAV 
koordinatorium ir ryšių ka
rininku Baltijos kraštams 
ir specialiai Lietuvos reika
lams. Yra dalyvavęs eilėje 
tarptautinių konferencijų, 
pasižymint karo, medicinos 
ir kt. srityse.

Apdovanotas I ir II Pas. 
karo garbės ženklais ir ki
tų valstybių ordinais.

Pasirodo, neeilinio tai gy
dytojo būta. Taip galėjo jis 
ir būti sėkmingai atlikęs 
savo pareigas kraštui, ku
riame buvo gimęs, savo 
tikslus atsiekęs, būti vienu 
iš daugelio atsižymėjusių 
Amerikos karių ir gydyto
jų. Be ne. Kad ir senatvėje, 
jis surado dar vieną būdą 
atsižymėti — randant ke
lią iškelti lietuvio vardui, 
nepamirštant savo ir savo 
tėvų kilmės.

Yra, oi yra, dar lietuvių 
šioje šalyje. (j. č.) 

brovė korektūros klaida. 
Vietoj „neturint kontrover
sinių pareiškimų ...” turi 
būti „nežiūrint kontroversi
nių pareiškimų”.

Steponas Nasvvtis 
Cleveland

ATITAISYMAS
Dirvos Nr. 43 mano at

sakyme Broniui Railai, įsi
vėlė keletą kūrektūros klai
dų.

Antros skilties viršutinė-

Strawberry or 
liųueur .............................. 5th — 3.69
Uralt-Import. Germ.
............................................ 5th — 5.49

5th — 2.985. Coeur de France Cordials
6. Liebfraumilk Import.

German Wine ................................ 5th — 0.98
7. Bordeaux Import. French Wine .. 5th — 0.98 

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

KARAS VIETNAME GALI
ATSILIEPTI Į VOKIETIJOS
PADĖTĮ VYTAUTAS ALSEIKA, Vokietija.

Praėjusioji žiema ir 
pirmieji pavasario mė
nesiai liudijo pagyvėju- 
sį politinį gyvenimą Vak. 
Vokietijoje. Jį sukėlė ne 
tik de Gaulle mostai 
NATO atžvilgiu, bet ir 
amerikiečių užsianga
žavimas Vietname. Bon- 
nos politikus pasiekė 
Washingtono įtaigojimai, 
kad ir vokiečiai realiau 
prisidėtų, paremtų ame
rikiečius Vietname. 
Šiaip ar taip, Fed. Vo
kietija yra šiuo metu 
trečioji pasauly savo ga
lingumu pramoninė val
stybė.

Kovas buvo mėnuo, kai 
amerikiečių ir prancūzų, 
politikos vandenys tiek 
skalavo Bonnos krantus, 
kad ji pasiryžo išvys
tyti ir savo iniciatyvą. 
Tai jau buvo ryšku per 
CDU partijos suvažia
vimą Bonnoje. Pagaliau, 
kovo 25 d. Vak. Vokie
tijai paskelbus vad. tai
kos ofenzyvą su šešiais 
punktais (tai buvo krei
pimasis, pirmoje eilėje 
į Maskvą bei Rytų Eu
ropa) jau stebėjome ir 
Bonnos iniciatyvos patį 
smailagalį. Šiuo metu 
dar sunku spręsti, ar 
toji ofenzyva atneš vai
sių ar liks tik dokumen
tu, kuris padedamas į 
archyvus ir apie kurį 
greitai pamirštama.

Beveik kiekvieną die
ną vokiečių spauda skel
bia karo Vietname nuo
traukas. Jose matyti 
sunkiai kovoj ą JAV ka
riai, sužeistieji, mirš
tantieji, bombų sugriau
ti miestai, motinos, be- 
nešančios užmuštus kū
dikius. Žinome, kad Vo
kietijos miestuose ir net 
V. Berlyne vyko studen
tų demonstracijos, ku
riose pasisakyta, prieš 
amerikiečius.

Tačiau jau keli mė
nesiai Bonna girdi Wa- 
shingtono balsą ir jis 
virsta vis labiau aliar
muojančiu: o kaip su 

je eilutėje rašoma:
. . . Skautų sąjunga, ne

manau, tuo džiaugiasi”.
Turi būti: „...Skautų 

sąjunga, numanau, tuo 
džiaugiasi. Nors jie pasi
traukia iš jų eilių, bet jie 
įsijungia į kitas lietuviškas 
organizacijas. Ir skautai 
tuo labai didžiuojasi.”

Kitoje vietoje atspaus
dinta: ”... padaryti steri
liais?...” Turi būti ’’. .. 
padaryti steriliškais? .. .”

Vytautas Kasniūnas
Chicago

Bonnos įnašu į Vietnamo 
karą? Buvo Rusko, kitų 
politikų pareiškimai, pa
galiau vokiečius pasiekė 
senato slaptame posėdy
je tarti McNamaros žod
žiai, apie tai, kad "po 
atitinkamo laiko, mes 
galime laukti, jog ir Vo
kietija suvaidins svar
besnį karinį vaidmenį 
laisvojo pasaulio gyny
bos baruose". Tai buvo 
aliarminis signalas ir 
čia Bonna nebegalėjo ty
lėti.

Ji paskelbė skaičius 
apie 85 mil. DM ilga- 
termininę pagalbą Viet- 
namui, apie 15 mil. tech
nikinę paramą, paminėjo 
26 gydytojus, mokytojus 
ir technikus Vietname, 
"Helgoland" laivą-ligo- 
ninę, kuris, tikimasi, jau 
gegužes m. galėsiąs iš
plaukti į Vietnamo van
denis. Visos trys did
žiosios vokiečių partijos 
vienbalsiai pasisako pri
eš karinį vokiečių dali
nių pasiuntimą į Viet
namą. Erhardo žodžiais, 
"apie mūsų karinį įnašą 
negali būti kalbos".

Atrodo, viskas tvarko
je. Tikrumoje padėtis ki
tokia. Bonnos santykiai 
su Washintonu paviršu
tiniai visiškai normalūs 
bet iš esmės jie turės 
blogėti. Ta proga švei
carų spauda nurodo į 
visiškai rimtas karinio 
pobūdžio painiavas, į ku
rias turės įklimpti vak, 
vokiečiai, o jos tokios:

Jei šiais metais JAV 
savo karių skaičių Viet
name padidins ligi 600, 
000 ir nenorės perdaug 
paliesti atsarginių, tai 
vietoje kiekvieno vokie
čio, kuris nebus siun
čiamas į Vietnamą, vie
ną gražią dieną teks pa
siųsti po vieną V. Vo
kietijoje esMtį JAV ka
rį. Pagal JAV karių ap
skaičiavimus, iš Vokie
tijoje esančios 7 US Ar
mijos (250,000 karių), į 
Vietnamą teksią perkel
ti apie 70,000 vyrų. A- 
merikiečiams pageidau
jant, vokiečiams teksią 
greitu laiku (JAV kar
iams išvykus..) suorga
nizuoti tokį, pat skaičių 
savų karių. O tai reiš
kia, kad Vokietijai ne
pakaks gynybos reika
lams iš brutto gamybos 
produkto 4.5% (kai ame
rikiečiai skiria apie 
10%).

Visa tai ne tik žymiai 
apsunkins vokiečių biud
žetą, sukels finansinių 
rūpesčiu, mes šešėlį į 
vokiškąją materialinę

Baltijos jūra prie Palangos ...

gerovę, bet turės ir gry
nai politinių padarinių: 
būsimas ir visiškai gali
mas JAV dalinių atitrau
kimas iš Vokietijos, aiš
ku, nereikš, kad savo da
linius atitrauks ir prie
šingoji pusė - sovietai. 
Taigi, tas atitraukimas 
tik susilpins amerikiečių 
užsiangažavimą Vak. 
Europoje ir dar labiau 
palengvins de Gaulle po
litiką, kurios šūkis- ša
lin proamerikinė politi
ka. Bet tai dar ne vis
kas. Dar padidinus vo
kiečių armijos skaičių, 
tai sukels antivokiškas 
nuotaikas sovietinių sa
telitų tarpe.

Politinių stebėtojų 
nuomone, tų visų įvykių 
jau nebegalima sustab
dyti . Bonnos politikai, 
daugiau propagandos su
metimais, gali skelbti 
savo taikos ofenzyvos 
dėsnius, bet...jie bus per 
vėlai įžiūręję, kad JAV- 
Maskvos susidūrimas 
bus pasibaigęs su 1962m. 
Kubos krize. Dabar abi 
didžiosios valstybės vi
są dėmesį nukreipė į 
Azijos kontinentą. Con- 
tainment politika dabar 
kreipiama ne prieš So
vietu Sąjungą, bet prieš 
Kiniją.Pagal McNamaros 
įspėjimą, dar 1975 m. 
kinų tarpkontinentinės 
raketos galės grėsti ne 
tik Berlynui, bet ir San 
Francisco.

Tas Kinijos sulaiky
mas (containment) — o 
Vietnamo karas tai tik 
jo dalis,per ateinančius 
du dešimtmečius parei
kalaus iš JAV itin stam
baus karinio bei ūkinio

įnašo. Toji politika kaš
tuos tiek brangiai, kad 
tai negalės neatsiliepti 
Amerikos pozicijoms 
Europoje. Tuo atveju iš 
Vokietijos tektų laukti 
ne eilinės, bet milžin
iškos, toli numatančios 
ekonominės paramos ar 
ūkinių nuolaidų ir, bū
tent, Vietnamo kaimyni
niams kraštams, kaip 
Thailandui, Laos ir 
Kambodijai, kuriems ta
ip Pat gresia komunis
tinis pavojus. Tik tokiu 
atveju JAV senatoriai 
galės įsitikinti, kad Viet- 
namui gali būti naudingi 
ne tik vokiškieji karei
viai, bet ir iš Bonnos 
siunčiama ūkinė para
ma. O Bonnos politikai 
turės įsisamoninti, kad 
kinietiškojo komunizmo 
suvaldymas ar sulaiky
mas pasauliui esąs ne 
mažiau svarbus, kaip 
sovietinės ekspansijos 
pažabojimas pirmais
iais dviem dešimtmečia
is antrajam pasauliniam 
karui pasibaigus. Visa 
tai kvepia bilijonais, ku
riuos, greičiausia, teks 
skirti Tol. Rytams ir... 
juos atitraukti nuo ge
rove alsuojančios Vo
kietijos Europoje. Er- 
hardas yra patyręs e- 
konomistas, bet menkes
nis politikas. O čia jam 
teks išlaikyti neeilinį eg
zaminą—ir kaip politi
ko ir kaip ekonomisto, 
ir kaip gerovės tėvo. Ar 
jam pavyks ta kelionė 
per balanso virvę, šiuo 
metu dar sunku pasaky
ti. Aišku- ji nebus leng
va ir su daugybe pavo
jų-

1. Leroux
Cherry

2. Asbach
brandy

3. Import. 5 Str. French Cognac —- 5th — 5.75
4. Napoleon Brandy ..........................5th — 3.35
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA
/ ______________ _____,

Grįžtant iš žvejybos
Jau keletą kartų, o ką tik 

iš pačių Bendruomenės ir 
Jaunimo Kongreso komite
to viršūnių gavau storus 
laiškus su visokiom infor
macijom ir maloniais pra
šymais parašyti ”ką nors 
apie „ Jaunimo Kongresą”. 
Kaip matau, į septintąją 
dešimtmetį kopiantieji kiti 
jaunuoliai jau rašo, bet aš, 
gal dėl to, kad keliais me
tais jaunesnis, vis dar ne
prisirengiau ir abejoju, ar 
bus kada laisvo laiko at
likti už dyką šią dar papil
domą pilietinę pareigą.

Viena, kad ir amžius vis 
dėlto nebe, tas pats, kaip 
prieš 30 metų. Antra, nei 
aš, nei mano draugai, kai 
buvom 25 metų, kiek prisi
menu, neprašydavom seni
mo paramos ir talkos ar iš
leisti žurnalui, įsteigti nau
jai maištingai organizaci
jai, ar suruošti kongresui 
su tikslu tuos supuvusius 
senius be pasigailėjimo iš
versti ir užimti jų vietą. 
Trečia, neatsimenu, kad ir 
mūsų seniai seniau būtų 
maldaudami prašę jaunimą 
kaip nors susirinkti ir dar 
išlaidas apmokėti, kad tik 
juos pagaliau nuverstų (ar
ba mandagiau sakant —- 
keistų). . .

Todėl vis nepajėgiu susi
gaudyti tikroje temoje, nei 
tokioje keistoje padėtyje, 
nei psichologijoje: ar čia 
mūsų jaunimas ne jauni
mas, ar mūsų seniai visai 
pakvaišo ?

★
Būtų dar dvi trys man 

kiek suprantamesnės aplin
kybės.

Labiausiai pritrenkusi ir 
nevilties pragarmėti genan
ti buvo ta, kad įskaitant šią 
akimirką aš gi parašiau jau 
24 ilgus straipsnius, kurių 
dažnas, jeigu ne kiekvienas, 
kaip tik lietė mūsų kultū
ros ir politikos jaunimo ir 
senimo problemas. Beveik 
tik tam aš, kaip negras, 
vargau ištisus tris mėne
sius, idant dar kartą pasi
šnekėti apie tai, kas galėtų 
būti jauna ir kas paseno, 
kur pirmiausia būtų reika
lingas atjauninimas, sukal
kėjusių sampratų, pažiūrų 
bei institucijų išoperavi- 
mas, kur jau senai būtinos 
gilios reformos, perversmai, 
maištai, revoliucijos. Ir te
gu jaunoji karta, kitom ap

mokaae>uu dMdendui
■ PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

PLANINGAS TAUPYMAS

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

t. mtradiaaį ir y**^“*—j Chartcred and Saperrited by tta Uaited Statas Gurtraairat
bm9 vaL ryto 1H«vsL popiety. 2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, TLLINOE

KatviatadieaĮ aao 9 vaL ryto iki 8 v. vak. 
šadtadteaj kao 9 vaL ryto iki 1 vai. po ptat< 
TMiadfoaį atdaryto via% diaa%

Pboae Viskiai. 7-7747 Jotai J. Kazaaaoakas, Prta.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MCtSlĮ ĮSTAIGOS

linkybėm išaugusi ir besi
formuojanti , pastų dįj uo j a 
ir pasako, kaip ji galvoja, 
ką jaučia, ko nori ir ką 
ryžtųsi duoti. Tegu pasako 
pati, savo stiliumi, iš savo 
turinio ir pasirengimo, o ne 
tik tai, ką aš ar kuris ki
tas mano kartos žmogus 
jai, atvožę ilgais supuru
siais plaukais apaugintą 
makaulę, pripiltume iš sa
vo samčių.

Jaunimo Kongresas man 
bus labai įdomus, kai jis tai 
pasakys ir patikimai paro
dys valią ką nors įvykdyti. 
Po mimozos medžiu sėdėda
mas klausysiuos šios jau
nos melodijos ir užrašysiu 
ne smėlyje, — akmenyse iš
kalsiu. Tada jis gal bus ver
tas net daugiau savo 45 
tūkstančių dolerių numaty
tų išlaidų. Bet, mat, — ne- 
pasmilkinau kodylo jaunys
tei, niekur nepaminėjau, 
kad visuomenė tuoj šoktų 
aukomis apipilti finansų ko
misiją, tai reiškia, kad nie
ko svarbiu Jaunimo Kon
greso reikalu dar ”nepara- 
čiau”...

Arba jei nors būčiau su- 
posmavęs taip sparnuotai, 
kad Kongresas tai bus —* 
gaisras! Gal man ir 
patiktų kartais toks demos- 
teniškumas, bet kai nuo 
pernai rudens V. Kavolio ir 
visų lietuvių broliai užkūrė 
labai didingą gaisrą Watt’s 
gatvėse, plėšė brolių žydų 
krautuves, o šiemet pava
sarį vėl buvo bepradedą pa
deginėti ir tuoj iš gero ūpo 
nušovė vieną brolį meksiko- 
ną, — gaisro idėjai pasida
riau kiek atšalęs, kaip ir iš 
viso net ramiuose kamba
riuose niekad perdaug ne
mėgdavau sėdėti ir svajoti 
prie ugniakuro.

Labiau man patiko jau
nosios kartos žurnalo arti
mo bendradarbio Vinco 
Rastenio specialus straips
nis Dirvoje apie Jaunimo 
Metų ”pasiutpolkę”. Glau
džiai jungiuosi prie bran
gaus kolegos minties, kad 
rezoliucijos, peticijos, iškal
bingi seimavimai ir baliavo- 
jimai ”yra didžiai laikinės 
reikšmės žiedai ir žiedeliai”. 
Abejonės Įspūdį sukėlė tik 
jo spėjimas, kad ”kam ne 
kam, o jaunimui ”pasiut- 
polkė” — retkarčiais, pui
kus dalykas!”.. .

Nejaugi? Net ir kaip 
linksmybės simbolis, ji jau 

aiškiai prasilenkia su gyve
nimu ir priklauso istorijai. 
Kaip pastebėjau vietiniuose 
SLA arba Piliečių Klubo 
parengimuose, polką ir pa
siutpolkę bešoka tik patys 
žiliausi seneliukai su senu
tėm.

Jaunųjų dabar labiau mė
giami Watusi ar ”Širdukas- 
a go go”...

★
Tai kur dabar mes go go?
Darbo ir veiksnių, ma

tyt, tiek daug, kad jau rei
kia ”pasidalinti”. Ir vado
vaujantieji veiksniai, pagal 
savo prigimtį ir skirtingą 
paskirtį, pasidalino: Vlikui 
globalinė politika ir laisvi
nimas iš New Yorko, Altai 
amerikinė politika ir vada
vimas iš Chicagos, o Bend
ruomenei visuose pakam
piuose — kultūra ...

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė ruošia ar globoja 
Jaunimo Kongresą. Maž
daug visos mano ”jeigu li
tanijoje” anąkart išminėtos 
sritys irgi ”priklausytų” 
Bendruomenės akiai ir kom
petencijai. Taigi, lyg ir bū
tų saitai, lyg visa suktųsi 
aiškioje sistemoje. Bet taip 
tik iš paviršiaus atrodo. Iš 
tikrųjų, čia reikšis tos pa
čios, ”išcentrinės ir centri- 
fugalinės t e n d e n c ijos”. 
Kaip matėme, dalis pajė
gaus ir veiklaus jaunimo 
veržiasi į grynąją nuogą 
politiką. Ar ši paviršutiniš
kai ”efektyvi”, bet ilgesnė
je laiko tėkmėje apibergždė 
kryptis Jaunimo Kongreso 
eigoje atsiskambės dar 
Įmantresniu tuščiažodžiavi
mu? Ar kita jaunųjų dalis 
koncentruosis Į intelektua
lines abstrakcijas ir kultū
rinius pradus, kur būtinas 
žymiai gilesnis išbrenclimas 
ir ilgesnis pasiruošimas ? 
Ar tik skatinsis neapkerpė
ti ir kuriam laikui linksmai 
atsiminti WatusĮ ir širduką 
a go go ? . . .

Amerikos ir kitų kraštų 
Lietuvių Bendruomenės, J. 
Bačiūno iniciatyvos dėka 
dabar lyg ir įtraukiančios 
jaunimą savo prieglobstin, 
turėjo ir neatsisakė užsimo
jimų po savo sparnu glaus
ti kitas lietuvių organizaci
jas, profesinius bei kultūri
nius sambūrius. Tačiau šia 
linkme pasistū m ė j ima s 
bent Amerikoje tebėra labai 
mažas, gal net visai susto
jęs. Rupiai tariant, Bend
ruomenės apylinkės dau
giausia sutelkia tik pavie
nius, paskirus tautiečius, 
Apylinkių ar apygardų vei
klos našumas tuo tarpu pri
klauso daugiausia nuo atsi
tiktinio faktoriaus, — kiek 
tose vietovėse pasitaiko 
žmonių su iniciatyva ir pa
siaukojimu.

Tat labai karpo veiklą, 
tamsina augimo ir tęstinu
mo viltis.

★
Bendruomenė virstų pa

jėgiu, galbūt net galingu 
centriniu laisvųjų lietuvių 
visuomenės ir kultūros, o 
su tuo neišvengiamai ir po
litikos telkiniu, jeigu jai 
(vėl tas prakeiktas jeigu!) 
pasisektų patraukliau suža
dinti integraciją ir darnion 
sistemon sujungti išsiskai
džiusias lietuvių kultūrines 
ir intelektualines pajėgas.

Tai tas pats troškimas, 
ar gal tik svajonė, kurią 
protarpiais per laikraščius 
ir knygas paskleidžia Bend
ruomenės ideologai ir kurią 
savo prakalboje puoselėjo 
Vliko vicepirmininkas Dr.
B. Nemickas, žinoma, tą 
kartą turėjęs galvoje cent
rinio politinio organo su
stiprinimo interesus. Deja, 
esamoji gyvenimo tikrovė 
tokio tikėjimo nei Bendruo
menės, nei Vliko vėliavų

Dail. Juozas Mieliulis dėsto meno istoriją. Dešinėje dail.
Povilas Kaupas. V. Noreikos nuotraukakryptimi neugdo, ir net aiš

kesnių ženklų dar nematy
ti. Todėl sunku spėti, kiek 
ir kada ši svajonė išsipildy
tų.

Viena aišku, kad jei Ben
druomenei dar nepavyko 
tas tautines pajėgas dides
niu svoriu sutelkti, tai ne
simato nė mažiausios vil
ties, kad to pasiektų Vlikas, 
koks jis buvo ir tebėra, čia 
būtų reikalingos gilios 
struktūrinės permainos, ra
dikali reforma, net ligi pa
keitimo puošnaus vardo, 
kuris per du dešimtmečiu 
galutinai baigia nutolti sa
vo tikrąją žodinę prasmę. 
Betgi būtu naivu to laukti 
iš paties Vliko ar ko pana
šaus tikėtis iš metuzeliškų 
partijų ...

Laiko ratams riedant, 
naujoms lietuvių kartoms 
užaugant, blaiviau žvel
giant Į pasaulinę tikrovę, 
kitaip ir kitas suvokiant 
vertybes, kurios per ilgą 
juoda nakti užtikrintų lie
tuviu tautos išlikimą ir 
brandintų laisvės atgavimo 
vilti, — man sapnuojasi, 
kad atgimimas nebus tik 
išmeldimas stebuklo, ir 
nauia srovė pagaliau pajėgs 
iškristalizuoti lietuvių tau
tinės rezistencijos doktriną, 
kuri sutelks, suderins ir su
jungs dvasinius, kultūri
nius, politinius ir ekonomi
nius mūsų tautinių pajėgų 
reiškimosi pradus.

Ir tuomet gal susikurs 
Lietuvių Rezistencijos Ta
ryba. Iš šiapus ir net iš 
anapus...

Be abejo, esamoji padėtis 
jokiu požiūriu nėra paten
kinama. Tautinės pajėgos 
užsienyje besiblaškančios, 
išsibarsčiusius, dažnai vos 
laisgyvės. šitaip jos vis 
menkėtų ateityje. Reikalin
gi sukrėtimai, radikalūs 
žingsniai, vertybių perver
tinimai, psichologinės revo
liucijos. Atsipeikėjimas ir 
grįžimas prie proto ir šir
dies orgazmu gimdomo kū
dikio, kuris vadinasi išmin
tis.

★
...ir taip mano žvejok- 

linis laivelis pavargęs rita
si purkštaujančio okeano 
bangom Į namus Eagle 
Rock papėdėje, žūklė buvo 
varginga ir beviltiška, kaip 
tam Hemingvay apysakos 
seniui. Gal ir plyšimai ma
no tinkluose nebuvo kaip 
reikiant suadyti, gal skylių 
perdaug. Tad visas grobis 
ir liko vos kelios žuvytės, 
žiopčiojančios ant denio.

O barakudos lėbauja ap
linkui. gardžiai ėsdamos 
viena kitą. O Įniršusių ryk
lių snapai vingiuoja, lisda- 
mi per lūžtančias vandenų 
gaivalo keteras. Godžiai iš
troškę toliau puotauti... 
delfino ženkle.

Pasiilgau savųjų antkal- 
nės namų. Laimikių prie 
mūro, švelnios ramumos. 
Spalvoto akmens vakare at
sisėsti. Pavasario svaiguliu 
pražydusių aguonų. Paga
liau, ir gražios moters ne
rimaujančių šypsenų ...

elektros šviesos didžioje 
Chicagos lietuvių kolonijo
je, Marųuette parke, kurią 
puošia nauja bažnyčia, pa
statyta pagal architekto J. 
Muloko projektą, šv. Kazi
miero seselių vienuolynas, 
nauja šv. Kryžiaus ligoni
nė bei Marijos aukštesnio
sios mokyklos rūmai, čia 
tuoj prasideda lietuviškas 
gyvenimas, kuris ypatingai 
gyvas taip vadinamoje 
Laisvės alėjoje, 69-toje gat
vėje, prekybos rajone, čia 
sutikęs laiškanešį — kal
bink lietuviškai, o polici
ninkas tau pasakys ’labas 
vakaras’. Gatvėje ir krau
tuvėse (o taip pat ir kar- 
čiamose) veik tik lietuvių 
kalba skamba.

O kai bevaikštinėdamas 
prieisi gražius rūmus, kur 
seniau buvo bankas, atsi
dursi Stasio Orento didžiu
liame palociuje, kur jis 
Įsteigė ”69” Meno galeriją, 
kurią puošia mūsų dailinin
kų paveikslai, o taip pat 
vyksta nuolatinės meno pa
rodos.

Tik uždarius dail. Vikto
ro Petravičiaus parodą, da
bar atidaryta kazimierietės 
seselės dailininkės M. Mer
cedes apžvalginė dailės pa
roda, kurią Chicagos visuo
menė lanko su dideliu susi
domėjimu.

Jau seniai tos 69-tosios 
— Laisvės alėjos — gatvės 
lankytojų dėmesį atkreipė 
kiekvieną vakarą su daili
ninkų dažų dėžutėmis sku
bą studentai, jaunesni ir 
vyresnio amžiaus . . .

O dabar juos atsekusių ir 
žiūrovų nestinga, kurie bū
riais sustoję prie didžiulių 
meno galerijos langų stebi, 
ką ten tie atskubusieji su 
dailininkų dažų dėžutėmis 
veikia . ..

Ir mes tų smalsuolių bū
ryje. Kalbamės su naujosios 
dailės studijos organizato
riumi ir meno galerijos sa
vininku Stasiu Orentu, su 
studentais.

Dailės studija pradėjo 
veikti šių metų vasario 1 d. 
ir ją lanko 32 studentai, ku
rių amžius įvairus: nuo jau

CHICAGOJE NAUJOJE DAILĖS 
STUDIJOJE APSILANKIUS

Kai pavakaryje sužiba nystės aukštyn be metų ri
bos. Ją lanko visi tie, kurie 
turi gabumų ir mėgsta me
ną, juo domisi, kurie spal
vomis nori išreikšti pajus
tą grožį ir slypinčias idėjas.

ir reikia stebėtis, kokiu 
entuziazmu visi šie dailės 
studijos studentai yra įsi
gyvenę į tą studijinį darbą, 
kokiu dideliu uolumu lanko 
pamokas, klauso teoretinius 
dalykus, atlieka savo dar
bus. Iš jų po ilgesnių studi
jų ne vienas įsirikiuos į me
nininkų eiles, kiti išgyvenę 
dailės kūrinio kūrybos pro
cesą, pažinę tapybos tech
niką bei studijavę meno is
toriją rikiuosis į mūsų kul
tūrininkų eiles ir sieks toli
mesnių studijų.

Šioje dailės studijoje dės
to trys žymūs mūsų daili
ninkai ; Viktoras Petravi
čius, Povilas Kaupas ir 
Juozas Mieliulis.

Dailės studiją veikia pa
gal Art Instituto vakarinę 
programą ir joje dėstoma 
paišyba tapyba, grafika, 
mozaika ir meno istorija.

Studentai suskirstyti pa
gal pasirinktą specialybę: 
grafika, tapyba ir akvarelė, 
mozaika. Piešimas privalo
mas visiems studentams, o 
taip pat ir kai kurie teore
tiniai dalykai.

Pasibaigus dailės studi
jos pirmajam semestrui, 
bus surengta studentų dar
bų paroda, kuri Įvyks gegu
žės 31 d.

Ši dailės studija laisva
jame pasaulyje yra vienin
telė, kurią lietuviai suorga
nizavo. joje dėsto ir ją lan
ko. Todėl nėra jokios abe

jonės ir dėl dėstomosios kal
bos.

Reikia didžiuotis, kad yra 
žmonių, kurie domisi me
nu, kad yra dailininkų, ku
rie skiria laiką dėstydami 
meno dalykus.

Reikia dėkoti Stasiui 
Orentui, kuris šalia turimos 
meno galerijos suorganiza
vo dailės studiją. Vieni iš 
mūsų turime progos lanky
ti parodas ir grožėtis mūsų 
dailininkų kūriniais, kiti iš
gyventi jos kūrybinį proce
są.

Vytautas Kąsnis

Dail. Povilas Kaupas dėsto tapybą. V. Noreikos nuotrauka
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Pirmas kultūrinis subatvakaris East Chicagoje
A.L.T. S-gos skyriaus 

valdybos šių metų plane, 
be kitų darbų, yra nu
matyta surengti bent 2-3 
kultūrinio pobūdžio su
sirinkimus. Pirmas toks 
susirinkimas įvyko š.m. 
balandžio 2 d. Jame da
lyvavo skyriaus nariai su 
svečiais. Šiame susirin
kime paskaitą aktualia 
tema: apie bendradar
biavimą su kraštu, skai
tė DIRVOS bendradarbis 
— žurnalistas Vytautas 
Meškauskas. įdomiai ir 
aktualiai perduotą pas
kaitą susirinkusieji at
idžiai išklausė ir gyvai 
dalyvavo diskusijose. 
Diskusijų metu buvo pa
liesti ne tik su kraštu 
bendradarbiavimo rei
kalai, bet taip pat mū
sų politiniai veiksniai, 
rezoliucijų komisijos

darbas, jaunimo reikalai 
ir kt. Paskaitininkas 
V. Meškauskas visiems 
rado tinkamą paaiškini
mą ir atsakymą. Pas
kaita su diskusijomis už
truko 3 valandas, bet 
dalyviai nenorėjo skirs
tytis ir, vaišindamiesi 
kava, savitarpyje toliau 
diskutavo iškeltus klau
simus.

Visų dalyvių buvo ben
dra nuomonė, kad tokių 
kultūrinio ar politinio 
pobūdžio paskaitų mums 
reikia daugiau ir daž
niau.

Skyriaus pirm. J. 
Rimkūnas, vadovavęs 
šiam subatvakariui, visų 
vardu pareiškė padėką 
V. Meškauskui už per
teiktas žinias. Tik V. 
Meškausko sutikimas 
pas mus atvykti įgalino

skyriaus valdybą su
rengti šį subatvakarį.

Skyriaus pirmininkas 
painformavo apie šių 
metų skyriaus veiklos 
planą. Valdyba, vos pra
dėjusi darbą, parėmė 
lietuviškus reikalus ir 
aptuštino kasą. Prieš a- 
kis dar yra remtinų rei
kalų, o pajamų šiuo me
tų jokių nenusimato.

Valdyba yra numačiu
si padaryti porą paren
gimų: š. m. rugpiūcio 
6 d. Union Pier, Ind. 
ir spalio 1 d. savo pa
rapijos salėje. Abiejuo
se parengimuose gros 
Neolituanų orkestras, 
vadovaujamas Algio Mo
desto.

***

SIUNTINIAI I LIETUVA
Licenzijuotą lietuviu Įmonė registruota 

U. S. Department of Justice
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2608 ir 2501 W. 69 St., Chicago, III. 60629. 

Telef. WA 5-2737
3212 So. Halsted St.. Chicago, III. 60608. 

Telef. 225-1864
DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų

KREIPKITĖS
tinius siųsti

prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 
kitur kainomis.

Į mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun- 
be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos Į Lietuvą.
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

Sekmadienį, balandžio 
3 d. A.L.B.-nės vietos 
apylinkės valdyba buvo 
sušaukusi susirinkimą, 
kuriame apylinkės pirm. 
Z. Motiejus perdavė su
rinktas žinias apie pa
rapijos mokyklos užda
rymą. Apylinkės valdyba 
buvo nuvykusi pas para
pijos kleboną sužinoti 
tikrą padėtį, dėl kursuo
jančių gandų apieparap. 
mokyklos uždarymą. 
Paaiškėjo, kad mūsųpa- 
rap. mokykla nuo atei
nančių mokslo metų 
pradžios, Gary, Ind. dio- 
cezijos vyskupo įsakymu 
bus uždaryta ir vaikai 
(jau dabar registruo-

jami) bus perkelti į ki
tas mokyklas. Minimos 
dvi parapijos: slovakų 
ir lenkų, prie kurių yra

^shop jvZZs^aZy^ZTtTZZ^Zk^ZuZ^tl^ZoT^rancheTdail^^^^Zo

ŪSE EAGLE STAMPS LIKĘ MONEY AT MAY’S

didesnės ir tinkamesnės 
mokyklai patalpos. Mo
kyklų koncentravimas 
motyvuojamas tuo, kad 
bus pakeltas mokslo ly
gis, nes bus mokoma 
vienas skyrius, klasėje, 
o ir pačios patalpos ge
riau pritaikintos. Moky-

VIRŠUJE: Subatvakario pre
zidiumas. Iš kairės: A. Juod
valkis. pirm. J. Rimkūnas. pa
skaitininkas Vytautas Meš
kauskas ir p. Meškauskienė. 
Apačioje: subatvakario dalis 
klausytojų. Kairėje p. Meš
kauskienė. Vilties Draugijos 
vicepirm. K. Pocius, dr. J. 
Tautvilą ir kt.

V. A. Račkausko nuotrauka

MAY’S BASEMENTS

Sutaupote $65 j metus 
skalbimo sąskaiton!

May Co. nuosavi "Tarleton“ nereikalingi prosyti 
trumpomis rankovėmis išeiginiai marškiniai

Pamirškite karšto proso garus ... pamirškite brangią skalbyklą, šie puikiai pasiū
ti išeiginiai marškiniai skalbiami mašina .. tik pakabinkite ir išdžius . .. tai visa 
istorija. Niekad nereikalingi proso, 65T< dacrono poįvesterio, 35 G šukuotos med
vilnės Įvairiomis apykaklėmis. Tarleton atsako už kokybę, parduodama May rūsio 
kainomis. Balti, mėlyni, rusvi, melsvi, trumpų rankovių modeliai, 141 -j-161 -j dy
džių. Baltos apykaklės pasirenkamos 141 5"17 dydžiuose.

Priimami užsakymai paštu ir telefonu .. šaukite CH 1-3070
BASEMENT MEN’S FURNISHINGS, ALL 6 STORES

NIEKAD 
NEREIKIA 
PROSYTI

Žema kaina 

.39 

KIEKY.

ar 3 už s10

_ _ _ _ _ _ Z

kloms vadovauti bus su
daryta taryba, bet ne
palikta tos parapijos kle
bonams, kaip kad iki šiol 
buvo. Už mokslą reiks 
mokėti 7-10 dol. į mė
nesį už kiekvieną vaiką.

Susirinkime dalyva
vęs iš Gary, Ind. šv.- 
Kazimiero (lietuvių) pa
rapijos atstovas, painfor
mavo, kad ir pas juos 
yra panaši padėtis. Jie 
nepritarę mokyklos už
darymui, tad vyskupas 
atsiuntęs komisiją pati
krinti mokyklos patal
pas ir sudaręs remonto 
sąmatą - 30,000 dol. Kle
bonas sutinkąs remontą 
padaryti ir tokią sumą 
sukelti, bet iki šiol iš 
vyskupijos atsakymas 
nesulauktas. Susirinki
mas išklausęs visų in
formacijų ir giliai išdis
kutavęs šį kalausimą, 
išrinko septynių asme
nų komisiją, kuriai pa
vedė paruošti vyskupui 
motyvuotą laiška, kad 
esamą prie mūsų para
pijos pradžios mokyklą 
ir toliau paliktų veikti. 
Kiek teko patirti, toks

laiškas jau paruoštas ir 
pasiųstas Gary vysku
pui.

Šiuo Gary vyskupo pa
tvarkymu parapijiečiai 
yra labai sujaudinti, nes 
nei vyskupas ,net nei kle
bonas nerado reikalo pa
rapijiečių apie tai pain
formuoti. Visi tik ir kal
ba: šiandien uždaroma 
mokykla, o rytoj užda
rys ir bažnyčią.

Jaunimo kongreso rei
kalu pranešimą padarė 
apyl. pirm. Z. Motiejus. 
Valdyba yra gavusi iš 
Kongresui ruošti Komi
teto peticijų ir aukų la
pus. Bet greta apylinkės 
valdybos tokius pat la
pus yra gavę ir pavie
niai asmenys ir kitos 
organizacijos. Parašus 
ant peticijų ir aukas ren
ka jaunimo atstovė Eglė 
Juodvalkytė. Kad išveng
ti dualizmo, apylinkės 
valdyba nutarė susilai
kyti nuo aukų rinkimo ir 
paremti Eglės Juodval
kytės pastangas aukas 
renkant.

VYKSTANTIEMS I CLEVELANDĄ 
GEGUŽĖS 7 DIENĄ

Sąryšyje su Dirvos 50 metu sukakties iškilmėmis 
šeštadieni, gegužės 7 d., ir kartu Įvykstančiomis Cleve- 
lande konferencijomis, Pick-Carter viešbutyje, iš kitur 
atvykstą svečiai ir atstovai pasirūpinkite užsisakyti sau
kambarius greičiausiu laiku.

Užsakant, pažymėkite, kad vykstant Į ”Lithuanian 
Conference”.

B ALF. ALTS Tarybos konferencijos — posėdžiams 
salės bus pažymėta viešbutyje ant iškabos:

LITHUANIAN RELIEF FUND Spanish Room 10 a. m. 
LITH. NATIONAL SOCIETY English Room 12-5 p. m. 
DIRVA ANNIVERSARY Embassy Room 6 p. m. 
DIRVA BANQUET Crystal Hali 7 p. m.

Viešbučio adresas:
PICK-CARTER HOTEL, 
PROSPECT and E. 9th STREETS 
CLEVELAND, OHIO 44115 
Telefonas: PR 1-7200
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Endorsed DemocratVote on 
MA Y 3rd

J U D G E
Common Pleas Court
DIVISION OF DOMESTIC RELATIONS 

Term Beginning Jan. 8, 1967

FETZEK

RAYMON FETZEK
Ch. — R. Antonucci, 8910 Cranberry, Brdvw. Hts., O.

VALTERIENES
RAINOS

J. ŽILEVIČIUS

X

Neseniai Liet. Muzikolo
gijos Archyvą pasiekė Lon
done išleista lietuvių kom
pozitorių kūrinių ir verti
mų ilgo grojimo plokštelė. 
130 mylių nuo Londono, He
refordo mieste, gyvenanti 
dantų gydytoja Birutė Val- 
terienė, pažįstama ir JAV 
lietuviams, kai ji 1964 me
tais buvo atvykusi Chica- 
gon į sukaktuvines 35 m. 
daktarų ”Gajos” korpora
cijos iškilmes. Ta proga ji 
lankė buvusius savo kolegas 
ir pažįstamus ir dažnai tai 
per radiją, tai bažnyčiose 
bei kokiame parengime pa
dainuodavo solo.

Jos vyras yra gydytojas 
patologas, o ji pati šeimi
ninkauja, bet didelę savo 
laisvalaikių dalį skiria aist
ringai pamiltai lietuviškai 
dainai.

Anglijoje ji yra lietuviš
kos dainos atstovė sveti
mųjų tarpe, visada dainuo
jant tautiniuose rūbuose. 
Liet. Muzikologijos Archy
vas turi programas, kur ji 
dainavo anglų, .latvių, bal
tų, vokiečių bei bendruose 
lenkų, gudų, lietuvių paren
gimuose.

1962-63 metais dalyvavo 
daugelyje vietinių ir viena
me tarptautiniame festiva
lyje. Ūž lietuvių liaudies 
dainas yra gavusi dvi pir
mąsias vietas. Tarptauti
niame festivalyje Valijoje, 
Llangollen’e, kur kasmet 
suvažiuoja įvairių menų 
varžybon iki 10.000 varžo
vų, o 'žiūrovų privažiuoja 
iš viso pasaulio iki 180.000, 
ji laimėjo antrą ir trečią 
vietas. Iš dalyvavusių apie 
50 sopranų bei mezzosopra- 
nų ji pateko į 5-kių skaičių. 
Su Kuprevičiaus 'Lakštin
gala” ir Scarlatti ”Le Vio- 
lette’ gavo trečią vietą, o 
kaip mezzosopranas su Ka- 
vecko ”Na tai kas” ir Tho- 
mas’ ”Connais-tu le.pays?” 
— antrą vietą. 1963 metais 
Birminghamo muzikos fes
tivalyje kaip mezzosopranas 
laimėjo pirmą vietą.

Iš prigimties turi labai 
plačios apimties pajėgų bal
są, nemažai laiko pašventė 
jo tobulinimui. Ji yra savo
tiškai įdomi programose, 
kai išpildo mezzosoprani- 
nius ir grynai sopraninius 
veikalus.

Praeitų metų gale išleido 
15 dainų plokštelę, ■ kurių

electric pneu-

design prefer- 
,on automatic

HELP WANTEI) MALĖ

TOOL DESIGNERS- 
LAYOUT

MEN FOR PLASTICS
Newly formed engineering de- 

partment at Hawthorne facility 
of Nationwide Company.

Two to five years experience 
in mold and die 
red. Some work 
machinery.

Knovvledge of 
matic helpful.

Excellent paid retirement 
plan and other benefits.

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

MR. EDWARD F. LACH 
LILY TULIP CUP CORP.

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

An Equal Opportunity Employer
(46-55)

tarpe yra 8 lietuvių kompo
zitoriai: Br. Budriūnas, J. 
Gaižauskas, V. Kuprevičius, 
J. Naujalis, J. Strolia ir St. 
Šimkus. Kitoje pusėje 7 ne
lietuvių kompozitorių dai
nos : F. Chopin’o, Brahms’o, 
Čaikovskio, Mozart’o, R. 
Strauss’o ir Šuberto. Iš ši
tų "Legenda”, "Vėlinės”, 
Handel’io "Pavasaris” ir 
"Muzikai” yra jos pačios 
laisvi vertimai.

Sodrus, malonaus skam
besio balsas natūraliai 
skamba, jautriai ir rūpes
tingai išstudijuotos dainos 
nuoširdžiai perduotos; aiš
ki tarsena, meniškas išpil- samblio koncertas, o dabar 
dymas — tai svarbiausia, 
kas iš dainininko reikalau
jama. Įvairaus pobūdžio ir 
nuotaikos pasirinktame re
pertuare turi progos paro
dyti plačią balso apimtį.

Dr. B. Valterienei linkė
tina, kad šalia atstovavimo . 
D. Britanijos lietuvių su lie
tuviška daina ir tautiniu 
rūbu, sektųsi tą pačią idė
ją tęsti ir plačiajame pa
saulyje, ypač ten, kur lie
tuviškumo meilė palaipsniui 
pradeda atvėsti.

Plokštelės apipavidalini
mas patrauklus, malonioje 
aplinkoje solistės tautiniuo
se rūbuose V. Gruzdžio 
nuotrauka.

Plokštelės kaina — 5 dol. 
Galima įsigyti ar užsisaky
ti Dirvoje.

DIRVA

Vysk. Valančiaus lit. mokyklos šokėjai išpildant programą. V. Pliodžinsko nuotrauka

NUOTAIKINGAS PAVASARIO BALIUS CLEVELANDE
Vysk. Valančiaus Litua

nistinės Mokyklos Tėvų Ko
mitetas, surengęs Pavasa
rio Balių balandžio 16 d. šv. 
Jurgio parapijos salėje, su
teikė gausiai susirinku
siems svečiams gražų tos 
mokyklos suinte r e s u o t ų 
veiksnių darnaus darbo ir 
pastangų vaizdą. Prieš ku
rį laiką įvykęs Aukuro An- 

šis vakaras su mokyklos šo
kėjų grupės specialiai pa
ruošta programa ženklina 
tos mokyklos pastangas ne 
vien švietimo, bet ir kultū
rinės veiklos srityse. Pro
gramoje sužymėti talkinin
kai ir pats vakaro paruo
šimas rodo, kad mokykla 
turi pasišventusį užnugarį.

Vakaro atrakcija buvo 
Liudo Sagio vadovaujama 
jaunųjų šokėjų grupė. Pro
gramai buvo intensyviai 
ruošiamasi ir tos pastangos 
davė tikrai pasigėrėtinus 
vaisius. Neveltui mokyklos 
tautinių šokių grupė yra pa
kviesta išpildyti programą 
Jaunimo Kongreso atidary
me Chicago j e.

Mergaičių darniai išpil
dytą ramunių šokį paruošė 

DIVIDIND CHICKS MAILED 
OUARTERLY ON (NVESTMENT 
SAVINOS ACCOUNTS

Your Savings
ggF SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

Joseph F. Gtibauskas, Exec. Secy, 
1^1447 SO. 49th CT. G CICERO ® 60650 • PHONf 656-6330 

BPhOURS: MON. 94; TUK., THURS., FRI. 9-5; SAT. 94; WE0. CLOSED 
E CICERO, ILLINOIS

ŽIEMINIAI LANGAI IR DURYS
ĮVAIRIAUSIU išdirbinių tvoros, stogeliai ir kiti 

MODERNŪS NAMŲ PAGERINIMAI 

KOSTAS BUTKUS
Chicagoje. v

Telef. PR 8-278,1 rytais ir vakarais; LU 5-6291 bet kuriuo laiku

Tinkami rūbai duoda gerą
savijautą

DĖMESIO
Pas mus Jūs rasite vyrų pasauli! — Mes 

aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.
BOTANY ,.500” kostiumai ir paltai. 

MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ
4640 S. Ashland Avė., Chicago 9, III. Telef. YA 7-1272

Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges
niam išsimokėjimui be nuošimčių!

Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

■ ■

A. Raulinaitienė. šokiuose, 
nors ir patiektuose Jaunimo 
žaidimo vardu, matėsi kad
rilius, dalis aštuonyčio ir 
vad. jaunimo šokis. Darnio
je tų šokių pynėje gražiai 
reiškėsi visi šokėjai ir šo
kėjos, solo partijose išskir-

viena grupės šokėja Aželyte ir
V. Pliodžinsko nuotrauka

County Auditor Ralph J. Perk (dešinėje), atsilankęs j Vysk. 
Valančiaus lit. mokyklos parengimą, buvo sužavėtas išpildyta 
programa. Nuotraukoje jis su 
grupės vadovu L. Sagių.

tinai pasireiškiant D. Zyly- 
tei ir P. Matulevičiui.

Šokėjams linksmai susi- 
būriavus šokių salėje, sce
noje pasirodė mokyklos ve
dėjas Juozas Stempužis, 
darniu žodžiu pristatyda
mas mokyklos pastangas 
reiškiantis lietuviškos kul
tūros baruose.

Akordeonistams A. Ba- 
liūnui, E. šilgaliui ir A. 
Matulevičiui grojant, tęsė
si šokių pynė, kurią lydėjo 
šiltas gausios publikos pri
tarimas.

Vakarą savo atsilankymu 
pagerbė County Auditor 
Ralph J. Perk su savo pa
dėjėju, buv. čekų dienraš
čio i\ovi Svet redaktorium 
Vaclavu Hivnaru.

■Grįžtant prie programos,' 
tenka pažymėti šokių gru
pės vadovo L. Sagio inicia
tyvą ir jaunimui pritaikytą 
tautinių šokių interpretaci
ją. Jis nesiriboja 'konservą- 
torišku’ to ar kito šokio iš
pildymu, bet įneša daugiau 
žaismo, judesių laisvės, o 
tuo pačiu ir daugiau jaunat
viškos nuotaikos. Tegul tai 
bus audėjėlės prie savo dar
bo, tegul ir bernelį sutiku
sios gyvos ir jaunatve švy
tinčios merginos, visur lydi 
žaismingumas, nedirbtinos 
formos. Paruoštiems šo
kiams parinktas pavadini
mas — "Jaunimo žaidi
mas, — tinka savo dvasia 
ir turiniu. Būdinga, kad ir 
mergaičių aprangoje pasi
rodyta laisvesniu stilium, 
rūbų škicus paruošius dail.
N. Palubinskienei. Muziką 
pritaikė R. Babickas.

Be abejo, sklandžiai ir 
nuotaikingai prabėgusi pro
grama publikoje neiškėlė vi
sos tos didelės talkos, be ku
rios tokių programų ir va
karų paruošti neįmanoma. 
Be vadovų ir šokėjų, visa 
eilė talkininkų plušo ir dar
bavosi, kad programa palik
tų deramą įspūdį ir vakaras 
praeitų gražiu pasisekimu.

Visa tai pavyko įgyven
dinti nuoširdžiu visų prisi
dėjimu prie vertingo Vysk. 
Valančiaus mokyklos darbo 
ir pastangų.

Visa eilė mecenatų ir 
gausiai susirinkę svečiai 
skirstėsi patenkinti. Paten
kinta liko ir mokyklos va
dovybė, tėvų komitetas, 
programos vadovai ir vyk
dytojai susilaukė visuome
nės įvertinimo. j. pmš.

HELP WANTED MALĖ

REIKALINGI VYRAI 
IR MOTERYS 

dalių sudėjimo darbui (As- 
sembly tvorkers): Patirtis 
įmones darbe naudinga, bet 
nereikalaujama.

Reikia kiek susikalbėti 
angliškai.

Teirautis telefonu:
791-7878

(4446)

SUPERIOR
SAVINGS

SINCI 1909

13515 EUCLID
6712 SUPERIOR

AVĖ. 
AVĖ.

CLEVELAND

HOME «nd 
REMODELING 

LOAN S
• • • •

INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

1966 m. balandžio 22 d.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

HELP WANTED MALĖ

MACHIN1STS
THE

CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

341-1700
A Subsidiary of

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components
KELLER-

HYDROTEL
Contouring and p-rofiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET 
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DR1LLS

NUMERICAL
CONTROLLED

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS.

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

OR CALL 

341-1700' 
for an interview convenient 

for you.

An Equal Opportunity Employer

□L
o ?- .

936 Easrt 185th St.
KE 1 - 7770
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snA JAU DABAR REZERVUOKITE BALIUJE VIETĄ!

Šokiams gros MELODY BAND orkestras. Bus coctailiai ir prie stalų patiekiama va
kariene su šampanu. Bilieto kaina asmeniui 1 0 dolerių. Bilietus jau galima įsigyti 
Dirvoje, arba užsisakyti laišku, pridedant čekį ar pašto perlaidą ir nurodant kiek vie
tų užsisakoma. Vietas prašome rezervuotis ne vėliau balandžio 20 d.

DIRVA, 6907 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio 44103 

Telefonas: 431-6344

• The I’lain Dealer dien
raštis savo sekmadieninėje 
laidoje (bal. 17 d.) visą pus
lapi paskyrė Clevelande 
svetimomis kalbomis lei
džiamai spaudai atžymėti. 
Ta proga tilpo ir Dirvos 
antraštė bei redaktorių čiu- 
berkio ir Gedgaudo nuo
trauką. Straipsnyje pažy
mėta, kad Dirva švenčia 50 
metų sukaktį gegužės 7 d., 
gi pats laikraštis savo tech
nika ir apipavidalinimu pui
kiai reprezentuoja tautybių 
spaudą.

•L. V. S. Ramovės Cleve
lando skyriaus informaci
nis susirinkimas įvyks ba
landžio mėn. 24 d., 12 vai. 
Šv. Jurgio parapijos mo
kyklos klasėje, ne kaip 
anksčiau buvo pranešta 
Lietuvių salėje.

• Raymon Fetzek, Broad- 
view Heights burmistras, 
kandidatuoja į Court of 
Common Pleas teisėjus.

R. Fetzek, jau 14 metų 
praktikuoja teisę. Be to, 
yra aktyvus tautybių orga
nizacijose, jį remiant lenkų 
ir kroatų klubams.

Ilgametė teisės praktika 
rodo, kad R. Fetzek yra tin
kamu kandidatu.

ALT METINIS 
SUSIRINKIMAS

ALT Clevelando skyriaus 
susirinkime sekmadienį, šv. 
Jurgio parapijos salėje, da
lyvavo apie 25-kių vietos 
organizacijų atstovai. Pir
mininkas Alg. Pautienis pa
kvietė į prezidiumą Pr. Raz- 
gaitį ir G. Stuogytę. Išklau
sius pereitų metų valdybos 
pranešimus, apsvarsčius ir 
išdiskutavus įvairius lietu
višką gyvenimą liečiančius 
klausimus. į naują skyriaus 
valdybą išrinkti: A. Pautie
nis, G. Stuogytė, I. Bublie
nė, Pr. Razgaitis, J. Sme
tona, A. Jonaitis, K. S. Kar
pius, R. Kudukis, V. Kasa- 
kaitis. Pareigomis pasiskir
stymas įvyks vėliau.

Į kontrolės komisiją iš
rinkti: H. Idzelis, P. Balčiū
nas, V. Rutkauskas.

VYTAUTO VALAIČIO 
NUOTRAUKOS

Nuo bal. 23 d., iki gegu
žės 11 d., Severance Centre, 
Mayfield Road, įvyks taip 
vadinama šio krašto ”Skur- 
do Paroda”, kurią atvaiz
duos žymių spaudos foto
grafų nuotraukos. Tarp 100 
žinomų fotografų bus išsta
tyta ir lietuvio, nelaimingai 
žuvusio Vytauto Valaičio 
nuotraukų.

• CTS Fun Tours — tai 
autobusų b-vės ruošiamos 
pigios ekskursijos į įdomias 
ir susipažinti vertas vietas. 
Pvz., gegužės 1 d. autobu
sai 11:30 ir 12 vai. ryto iš 
Public Sq. išvyks į Mans- 

field miestą, kur Kingwood 
Center sodai ir gėlynai yra 
gražiausi visoj valstijoj. 
Bilietai 3 dol. suaug. ir 2 
dol. vaikams iki 13 m. am
žiaus.

Dėl smulkesnių informa
cijų sekite skelbimą.

• Labdaros vakaras yra 
rengiamas balandžio 23 d. 
Šv. Jurgio parapijos salėje. 
Tai metinis Lithuanian Wo- 
men’s Club parengimas, ku
rio pelnas skiriamas labda
ros tikslams.

Programoje kortavimas, 
dovanų ir laimėjimų skirs
tymas, užkandžiai.

Vakaro pradžia 7:30 vai. 
vak.

• Pakvietimai į kun. A. 
Goldikovskio jubilėjų - ban
ketą, kuris įvyks balandžio 
24 d., gaunami kiekvieną 
sekmadienį po mišių šv. 
Jurgio parapijos salėje, ar
ba užsakant telefonu EN

. 1-5617.
• Stasiui Barzdukui, da

bartiniam Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdybos 
vykdomajam vicepirminin
kui, pedagogui, kultūrinin
kui ir veikėjui sukanka 60 
metų amžiaus. Jo gimtadie
nį — š. m. balandžio mėn. 
23 d., šeštadienį, 7 vai. vak. 
Euclid Lounge salėje, 1361
E. 260th Street Clevelande 
rengiamas jo pagerbimas- 
minėjimas, kuriame žodį 
tars prof. dr. J. Puzinas, 
bus sveikinimai, vaišės, me
ninė dalis ir kt.

Norį sukaktuvininką pa-

lietuviu Fondo vajaus Clevelande 
pirmieji daviniai geri

Į Lietuvių Fondą po 1000 
dolerių įmokėjo: klebonas 
kun. B. Ivanauskas ir dr. 
A. Miliauskas. Po 1000 do
lerių pasižadėjo: dr. V. 
Adomavičius, dr. A. Matu
lionis, dr. J. Maurukas, dr. 
V. Bložė ir A. B. (prašo ne
skelbti pavardės). Su 100 
dolerių įnašu į LF įstojo:
K. Eidukaitis, A. Styra, J. 
Jasinevičius,. A. ir V. Gar
niai, K. ir O.žygai, V. ir N. 
Mazoliauskai. V. Kasakai- 
lis, A. Gudėnienė, I. ir A. 
Jonaičiai, P. ir E. Čigai, A. 
Juozaitis, M. ir J. Apana- 
vičiai. F. ir E. Eidimtai, J. 
Baranauskas. ,J. Bartkus, 
P. ir N. Bieliniai, M. ir L. 
Baliai. S. ir J. Butrimai, V. 
ir A. Gelažiai, A. Drasutie- 
nė, J. Balbatas, J. Dobro
volskis, P. Drabišius, J. ir 
A. Juozaičiai, S. ir J. Igna- 
tavičiai, V. ir O. Čepukai- 
čiai, Z. Dautartas, V. ir M. 
Bruožiai, V. ir A. Juodval
kiui, A. ir A. Jonaičiai. Po 

sveikinti ar dalyvauti minė
jime, prašoma kreiptis į 
Mildą Lenkauskienę, 14145 
Washington Blvd., Cleve- 
Jand, Ohio 44118, telef. 
382-4725 arba Juozą Miko- 
nį, 780 E. 185 Street, Cleve 
land, Ohio 44119. telef. 
481-6900 arba 531-2190.

Rengėjai 

100 dol. .pasižadėjo: V. Bi
liūnas ir V. ir B. Gyvai. Pa
sižadėjo į LF įnešti 25 dol. 
kun. J. Grigonis. Vėliau į 
LF pasižadėjo įstoti: V. De
gutis, V. Giedraitis ir A. 
Dailidė. Vysk. Valančiaus 
lit. mokyklos mokinė L. Ei- 
dimtaitė įnešė 5 dol. Neži
nomojo Partizano atmini
mui.

ATEITININKŲ METINĖ 
ŠVENTĖ CLEVELANDE

Balandžio 30 d., 7 vai. va
kare Čiurlionio Ansamblio 
namuose ruošiamas ateiti
ninkų pobūvis su kviestais 
svečiais.

Gegužės 1 d., 10 vai. 30 
min. iškilmingos pamaldos 
šv. Jurgio bažnyčioje. Tuoj 
po pamaldų tos pat parapi
jos salėje iškilmingas posė
dis su paskaita, kurią skai
tys svečias iš Netv Yorko 
Antanas Sabalis, po paskai
tos bus pačių ateitininkų 
atliekama meninė programa 
ir šventės uždarymas. 
Maloniai kviečiame visą 
Clevelando visuomenę iškil
mingame posėdyje ir pa
skaitoje dalyvauti.

Visai šventei Jaunimo 
metų dvasioje vadovaus ir 
programą atliks jaunučiai, 
moksleiviai, studentai ir 
Giedros Korporacijos atei
tininkai. šventėje dalyvaus 
svečių ir iš artimųjų- mies
tų.

AlORE CTS 
FIIN TOIIRS

SEKMAD., GEGUŽĖS 1
Kingwood Center: prie
Mansfield. Puikūs sodai. $3

ŠEŠTAI)., BIRŽELIO 4 
Blue Hole: Castalia.
Gyva kelionė palei Lake 
Erie ežerą. $3.25

SEKMAD., BIRŽELIO 24 
Paslaptinga kelionė?? Ne
sakysime maršruto — bet 
turėsite malonumų! $2.25

PRADEDANT BIRŽ. 20 
Cedar Point. Saulėtos kelio
nės. Specialūs autobusai 
kiekvieną pirmad., trečiad. 
ir šeštadieni. $3.25

Atsižymėkite kalendoriuje. Dėl 
kainų vaikams, laiko, detalių ir 
1.1. Rašykite: CTS F’UN'TOURS. 
1404 F.. 9th St., Cleveland, Ohio 
44 114.

Užsakant bilietus paštu, čekius 
siųskite CTS 1 UX TOURS, 1022 
Carnegie Avė., Cleveland. Ohio 
44115 arba įsigykite CTS Infor
macijų kioske, Public Sq.

AKOARH!



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DIRVOS MINĖJIMO GEGUŽĖS 7 D.
TVARKARAŠTIS :

CLEVELAND. OHIO 
VIEŠBUTIS:.

PICK-CARTER HOTEL, TELEF. PR 1-7200 
Prospect and East 9th Streets

A. L. TAUTINĖS S-GOS TARYBOS POSĖDIS:
ENGLISH ROOM — MEZZANINE FLOOR 

NUO 12 IKI 5 VAL. P. P.

DIRVOS SUKAKTUVIŲ IŠKILMINGASIS POSĖDIS:
EMBASSY ROOM 

NUO 6 VAK. IKI 7 VAK.

Pagrindinę kalbą pasakys ALT S-gos pirm, 
inž. J. JURKŪNAS

BANKETAS

Invokacija — BALF’o pirm.,
kun. V. MARTINKUS

Trumpas įvadas: PLB pirm.
J. J. BACHUNAS’

SVEČIAI RENKASI I 
CRYSTAL HALL — APAČIOJE 

(ten yra rūbinė)
KOKTAILIAI TEN PAT PRASIDĖS 7 VAL. VAK. 

VAKARIENĖ — 8 VAL. VAK.

ŠOKIAI
CRYSTAL HALL

ŠOKIŲ METU VEIKS BARAS

PROGRAMOS VEDĖJAS
JUOZAS STEMPUŽIS

• Vilties Draugijos pir
mininkas Aleksas Laikūnas 
balandžio 23 d. išvyksta j 
Torontą, kur dalyvaus Dir
vos 50 m. sukakties minėji- 
me-baliu.je.

• Lietuvos Laisvės Komi
tetas, turėdamas galvoje 
viešai ir neviešai pasireiš
kianti nusistatymu nevie
nodumą Lietuvos valstybi
nių problemų atžvilgiu. At
velykio savaitgali (balan
džio 16-17) New Yorke, Pa
vergtųjų Tautų Seimo pa-

talpose, buvo sukvietęs bu
ri jaunesniųjų lietuvių in
telektualų iš Bostono, Chi
cagos, Clėvelando, Detroito, 
New Yorko, pasvarstyti to
kiems klausimams, kaip po
litikos ar kultūros prima
tas, asmens laisvės ar tau
tos laisvės primatas, idea
lizmas ir pragmatizmas 
laisvės kovoje, bendravimo 
galimybės su okupuota Lie
tuva, laisvės kovos organi
zacija, sovietinio kolonializ
mo reiškiniai. Diskusijoms 
vadovavo buv. Vilniaus

Universiteto profesorius ir 
prorektorius Dr. Domas 
Krivickas iš Washingtono.

• Jurgis Bieliūnas, stam
bus Venezuelos prekybinin
kas, su ponia išvyko 3 mėn. 
atostogų j Europą. Aplan
kys: Italiją, Prancūziją, 
Vokietiją ir Austriją. Apie 
birželio 29 dieną per JAV 
grjš Venezuelon. Grįždamas 
žada sustoti Chicago je, kad 
galėtu dalyvauti P. L. Jau
nimo Kongrese ir įvykstan
čioje Dainų šventėje.

Malonu pastebėti, kad J. 
Bieliūnas jau nuo pat savo 
jaunystės yra žinomas kaip 
aktyvus visuomenininkas, o 
šiuo metu priklauso Vene
zuelos B-nės Centro Valdy
bai ir yra VLIKo atstovy
bės įgaliotinis Venezueloje.

Kaip -prekybininkas — 
CASA EUROPA — savi
ninkas, yra plačiai žinomas 
visame krašte.

— Nežinomo partizano 
vardu aukoju 100 dol. Lie
tuvių Fondui ir reiškiu pa
garbą Fondo' iniciatoriams 
ir esamai valdybai.

Taip rašo Juozas Kirstu
kas iš Baltimorės, atsiųsda
mas LF nežinomojo parti
zano įnašą. Lietuvių Fondas 
6643 So, Maplevvood, Chica
go, 111. 60629. PR 8-2858.

(Sk.)

DETROIT
• Antroji Lietuvių Lit. 

Seminaro paskaita įvyks 
balandžio 24 d., sekmadienį, 
12:30 vai. Lietin ių Namuo
se. Kalbės rašytojas Jurgis 
Jankus tema: Novelė Lietu
vių Literatūroje.

WATERBURY
• LB Waterburio apylin

kės narių metinis susirinki
mas įvyks balandžio mėn. 
24 d., 2 vai. p. p. švento 
Vardo salėje, senoje šv. 
Juozapo parapijos mokyklo
je, Congress Avė.

Dienotvarkėje numatyta 
pirmininko, kasininko, kon
trolės komisijos pranešimai, 
diskusijos dėl pranešimų ir 
apylinkės valdybos bei kon
trolės komisijos rinkimai.

Valerijonas Balčiūnas pa
darys pranešimą apie New 
Havene įvykusį lietuvių vi
suomenės pasitarimą Lietu
vos laisvinimo klausimais.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ!

V

1966 m. balandžio 23 d., 8 vai. vak.
Western Ballroom salėje

3504 S. Western Avenue.
PROGRAMA • ŠOKIAI (GROS NEO-LITHUANIA ORKESTRAS) • BUFE

TAI • LAIMĖJIMAI.
Visi maloniai kviečiami atsilankyti ir smagiai praleisti vakarą jaukiai iš

puoštoje salėje. Kaina $3.00.
Staliukus prašoma rezervuoti iš anksto Margutyje, 6755 So. Western Avė. 

Telef. GR 6-2242.

New Yorko Balfo skyr. valdyba: pirm. V. Žukauskas, vice- 
pirm. M. Virbickienė, stovi ižd. A. Kaunas ir sekr. J. Jankus, 
Skyrius Centrui pervedė 6000 dol. Gegužės 13 d. šaukiamas su
sirinkimas ir bus renkama nauja valdyba.

VIRŠUJE: Šv. Antano gim
nazijos, Kcnnebunkport, Ma„ 
krepšinio komanda, labai sėk
mingai pasirodžiusi praėjusia
me sezone Maino gimnazijų 
žaidynėse. Iš 18 rungtynių lie
tuvių gimnazijos komanda lai
mėjo 17. Kai kurios rungtynės 
buvo ištisai transliuoiamos nėr 
radiją, kitos parodomos televi
zijoj. Nuotraukoje iš kairės: 
Jonas Kundrotas (Detroitas), 
Jonas Lisauskas (Chicaga). 
Rimas Paliulis (Waterbury), 
Romas Žemaitis (Worcesteris). 
Petras Bražionis (Chicaga), 
Petras Kvietys (Detroitas). 
Raimundas Rimkevičius (Chi
caga), Vytautas Tamulis 
(Brocktonas), Laimutis Rut
kauskas (Nashua). Dalius Pa
liulis (Bostonas), Vytautas Že
maitis (Worcesteris’). Vvtautas 
Gorinąs (Chicaga).

B. Kerbclienes nuotrauka

Mielą bičiulį teisininką

JONĄ VALĮ,

jo broliui SILVAl staiga mirus, nuoširdžiai už

jaučia

Brone ir Justas Vaičaičiai

HELP WANTED MALĖ

JOURNEYMF.N
BRIDGEPORT OF’F.RATORS

BENCH LEADERS 
ENGINE & TURRET LAI HE 

OPERATORS
Steady work. Full fringes, top rates.

SHIELD TOOL & ENGINEERING
23 261 FENKELL

3 13 — KE 1-5050
(37-46 )

TEODORAI JOKUBAUSKIENEI

mirus, jos sūnums STASIUI ir EDUARDUI ir jų 

šeimoms gilią užuojautą reiškia

Birutė ir Gediminas Biskiai

MACHINE HANI) 
DIE MAKER

Journcyman. Ali around. Stea
dy work.
BEEM DIE & MACHINE 

CO.
1975 Clay 

Detroit, Mich.
313 — 873-2307

(41-47)

Spaudos mėnuo—Dirvos mėnuo
Naujiems skaitytojams Dirva tik $10 metams!

Šiais metais PL Bendruomenė balandžio mėnesį paskelbė 
spaudos platinimo mėnesiu, švęsdama savo 50-ties metų sukaktį, 
Dirva skelbia ypatingą nuolaidą savo naujiesiems skaitytojams:

visi tie. kurie naujai užsiprenumeruos š. m. balandžio ar 
gegužės mėnesiais,

GAUS DIRVĄ METAMS TIK UŽ $10
Nuo š. m. birželio 1 d. vėl bus taikoma normali kaina $11 metams 

Paskatinkite savo artimuosius pasinaudoti šia nuolaida. 
Panaudokite Jums atsiųsto laiško atkarpą arba greta šio skelbimo esantį 
kuponą. Suradę Dirvai naują skaitytoją, jo prenumeratą čekiu arba pini
gais siųskite

DIRVA 6907 Superior Avė. Cleveland, Ohio 44103

Brangiai motinai
A t A

TEODORAI JOKUBAUSKIENEI 
mirus, sūnų EDVARDĄ JOKŪBAUSKĄ ir šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Bartkus and Assoc. Ine. 
bendradarbiai

WANTED
Al ONCE 

lst CLASS SKILLED 
MACHINISTS

Ali around machine oper.ilors, Slva- 
dy eniplovinent. lot* <>• overlnn>-. 
JAV MACHINE & TOOL CO.

3 13 VI,. 3 7 4 3 6
(42-55)

EXPF.RIF.NCED
DIE CAST DIE REPAIRMEN 

DIE CASTING CHECKERS 
Steady work for qualified men. (Jnion 
shop. Fringe benefits.
GENERAL DIE CASTING CO. 

10750 CAP1TAL 
OAK PARK, MICH.

313 — 564-6230
(44-53)

NAUJAS DIRVOS PRENUMERATORIUS

DIRVOS ADMINISTRACIJAI, 
6907 Superior Avė. Cleveland, Ohio 44103

Pasinaudodamas jūsų nuolaida, siunčiu $10.00 ir prašau 
siuntinėti Dirvą šiuo adresu:

Adresas

Vardas-pav,

Jeigu užsakoma kitam, užsakytojo parašas ir adresas:

Vardas-pav.

Adresas
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