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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VOKIEČIŲ DIALOGAS
VOKIETIJOS SOCIALDEMOKRATŲ SUTIKI
MAS ĮSILEISTI į ’DIALOGĄ’ SU SOVIETŲ PA
KALIKAIS VOKIETIJOJE SUKĖLĖ VILČIŲ, 
KAD GAL Iš TO BUS LAIMĖTA KOKIŲ LENG
VATŲ TOS ZONOS GYVENTOJAMS. JUO LA
BIAU, KAD ORE JAUČIAMAS KAŽKOKIO DI
DELIO PASIKEITIMO KVAPAS, KURIS TA

ČIAU GALI PASIRODYTI APGAULINGAS.

----- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS --------

Kaip jau minėjome, 
vokiečių socialdemokra
tų partija (SPD) priėmė 
komunistų kontrolioja- 
mos rytų zonos socia
listinės vienybės parti
jos (SĖD) pasiūlymą pa
sikeisti kalbėtojais par
tijų susirinkimuose. 
Berlyno vyr. burmist
ras Willy Brandt kar
tu su savo pirmaisais 
pavaduotojais Herbert 
Wehrner ir Fritz Erler 
važiuos kalbėti į SĖD 
mitingą Chemnitze, Sak
sonijoje. Kaip jau nuro- 
dėm, tai vargiai būtų 
įmanoma dar prieš pusę 
metų, bet dabar tas nu
tarimas buvo toks natū
ralūs, kad Bonnos vy
riausybei, kuriai so
cialdemokratai yra opo- 
cizijoje, aptarus tą rei
kalą, laikraščiai išėjo 
su tokiom uniforminiai 
skambančios antras - 
tėm:

”Bonn Bejaht Dialog 
mit der SĖD" (Frank- 
furter Rundschau);

"Bonn Bejaht Dialog 
mit parteien in der Zo- 
ne" (Die Welt).

įdomu, kad akstinas 
priimti komunistų pa
siūlymą yra kilęs ne iš 
kokio vokiečio, bet ame
rikiečių rašytojo ir žur
nalisto Cornelius Ryan.

Susilaukęs milžiniško 
pasisekimo su savo kny
ga apie invaziją į Nor
mandiją — "Ilgiausioji 
diena", Ryan dabar pa
rašė kitą panašaus po
būdžio knygą apie Ber
lyno paėmimą — The 
Lašt Battle. Tą knygą 
autorius dedikavo taip:

"Toji knyga skirta at
minimui jaunuolio, kuris 
gimė paskutinį karo mė
nesį Berlyne. Jo vardas 
Peter Fechter. Jo tau
tiečiai jį 1962 metais 
pašovė kulkosvaidžio 
šūviais ir leido jam 

Cinizmas

nukraujuoti prie tragiš
kiausio sąjungininkų per
galės paminklo — Ber
lyno sienos."

Willy Brandt skaitė tą 
knygą atostogų metu ba
landžio mėnesio pra
džioje saulėtoj prancū
zų Rivieroje. Tas įva
das jį paskatino priimti 
SĖD iššūkį. Reikią pa
daryti viską arba bent 
pabandyti, kad paleng
vinus zonos gyventojų 
likimą.

Sušauktą partijos ta
rybos posėdį Brandtas 
atidarė mūsų čia mi
nėta Ryano citata, ku
ri daugeliui dalyvių iš
spaudė ašaras. "Jūs 
galite sakyti, kad man 
galvoje auga rozinkos 
( ich hatte grosse Ro- 
sinen im Kopf) — aiš
kino Brandtas — tačiau 
man rodos, kad jei mes 
teisingai elgsimės, mes 
galime pasiekti tam tik
rų lengvatų padalintos 
Vokietijos gyventojams"

Su partijos tarybos 
pritarimu Brandtas 
kreipėsi į vyriausybę, 
kuri tam sumanymui 
pritarė, nors ir su re
zervu, kad :

"zonos valdytojai ne
gali būti tinkami paš - 
nekesio partneriai lais - 
vai išrinktų vokiečių 
kraštų vyriausybių na
riams" 
ir tai gali būti taikoma 
pačiam Willy Brandt 
kaip Berlyno burmist
rui.

Tačiau vėliau įvyku
siame visų trijų didžių
jų partijų, krikščio
nių demokratų, social
demokratų ir liberalų, 
susirinkime kanclerio 
Erhardo kabinete tas 
klausimas buvo išaiš
kintas, kad Brandt ga
li važiuoti.

Brandtas aiškino, kad 
SPD atstovaus visas Vo-

HAMILTONO CHORAS RUOŠIASI DAINŲ ŠVENTEI
Po antrojo pasaulinio 

karo Hamiltone, Ont. 
Kanadoje prisiglaudė ne
mažas lietuvių skaičius. 
1948 m. Hamiltoną pa
siekę pirmieji lietuviai, 
šalia kasdieninės duo
nos, ėmė rūpintis ir lie
tuvių kultūriniu gyveni
mu. Vienu iš tokių lie
tuviškos veiklos pra
giedrulių laikytinas vyrų 
choro ir kvarteto suor
ganizavimas, kuriam va
dovavo muz. Vytautas 
Babeckas. Po metų šis 
vienetas tampa mišriu 
choru ir jam vadovauja 

kietijos demokratines 
pajėgas, į ką Erhardas, 
kaip krikščdemokratų 
pirmininkas , atkirto: 
"CDU nedavė tokio įga
liojimo SPD."

Wehneris į tai atšo
vė: "Jūs, pone Erhar- 
dai, juk nenorite nugin- 
čyt, kad SPD turi teisę 
atstovauti laisvas Vo
kietijos dalis."

Erhardas: "Jūsų to
nas, Herr Wehner, čia 
netinka."

Po ilgesnių diskusijų 
visdėlto prieita prie 
bendros nuomonės, kad 
SPD gali bandyti ieško
ti žmoniškumo už tos 
sienos, prie kurios 1962 
metais rugpiūčio 17 d. 
nukraujavo Peter Fech
ter.

V. Bagdonavičius. 1950- 
51 m. chorui vadovauja 
V. Dargis. 1952 m. cho
ras pasivadina Lietuvių 
Choras "RŪTA" ir jo 
vadovavimą perima V. 
Untulis Chorvedžių ne
pastovumas sunkino cho
ro darbą, tačiau gra
žios pastangos išsilai
kyti nedingo. Po dvie
jų metų chorą aplei
džia ir iš Hamiltono 
išvyksta V. Untulis. Ta
da chorui vadovauti 
imasi parapijos vargo
ninkas B. Šturmaitis ir 
choras atsidavė vien 
bažnytiniam giedojimui. 
Pagaliau 1957 metų ru
denį prel. dr. J. Tada- 
rauskas atkreipė į cho
rą rimtą dėmėsį ir jam 
vadovauti pakvietė muz. 
kun. B. Jurkšą. Choras 
žymiai sustiprėjo, jo 
veikla pagyvėjo ir jis 
ėmė plačiai reikštis 
lietuviškuose parengi
muose, įvairiuose mi
nėjimuose. Buvo pasta
tyta J. Krūmino "Pa
baigtuvės" ir M. E. 
Inch. operete "Silvija".

Po dviejų metų dar
bo chorą apleidžia ir į 
Torontą išsikelia kun. 
B.Jurkša. Po taip grei
tai besikeičiančių cho
ro dirigentų, pagaliau 
1959 m. dirigentu pak
viestas sol. Vaclovas 
Verikaitis, kuris šio 
choro vairą savo ran
kose sėkmingai išlaikė, 
galima sakyti ilgiausiai 
ir patvariausiai, iki 
šios dienos.

Choras, be giedojimo 
sekmadieniais savos pa
rapijos bažnyčioje, gra
žią duoklę yra atidavęs 
ir lietuviškajai visuome
nei, su koncertais aplan
kydamas kaimynines lie
tuvių kolonijas St. Cath- 
erines, Ont., Delhi, Ont. 
Toronto, Ont. ir Roches- 
ter, N. Y. Dalyvavo Lie
tuvių Dienoje New York 
pasaulinėje parodoje. 
Savoje parapijoje — 
Hamiltone , šis choras 
ne vien lietuvius džiu
gino, bet neretai lietu
viškąja daina gėrėjosi 
ir angliškoji visuomenė.

Choro pirmininku da
bar yra G. Vindašius, o 
jam talkininkauja M. 
Kėžinaitytė — sekreto
rė, A. Dronsatavičius— 

kasininkas; B. Antanai
tienė ir P. Zubas — pa
rengimų vadovai. Nuo 
choro įsisteigimo die
nos iki dabar tebedai- 
nuoja K. Bungarda, P. 
Kareckas ir P. Zubas. 
Chore dainuoja 48 cho
ristai, o šiuo metu spar
čiai ruošiasi ir Dainų 
Šventei.

Aušros Vartų parapi-

LIETUVOJ VISI KOMBINUOJA’
Vadinamoji "liaudies 

kontrolė" Lietuvoj atra
do, kad kolchozai ir sov- 
chozai 1964 metais pe
reikvojo pusdevinto 
tūkstančio tonų trakto
riams skirtų dizelinių 
degalų. 1965 metais tik 
264 patikrinti ūkiai (apie 
13-14% ūkių) pereikvoję 
1,300 tonų. Jei ir kiti 
panašiai "kombinavo", 
tai 1965 pereikvojimas 
galėtų siekti per 10 tūks
tančių tonų.

Esą, ūkių vadovai taip 
sudaro planus, kad gautų 
degalų apietrečdalįdau- 
giau, negu ištikrųjų rei
kia ūkių darbams atlik
ti. Perteklių, esą, "su
naudoja ne pagal paskir
tį". Kiti panašiai "nu- 
kombinuoja" ir benzino, 
gaunamo ūkio reikalams, 
apie 40-50%. Vyresnėsės 
įstaigos į tai "žiūri pro 
pirštus". Kitaip sakant, 
bendradarbiauja degalų 
nupilstyme į šalį. To
dėl kontrolieriai dėl lig
šiolinių pereikvojimų 
apsiriboja tik pasipikti
nimu. Reikalauja tik 
ateity naftos produktų 
vartojimą kontroliuot 
griežčiau ir pereikvoto- 
jams graso traukimu 
"griežton atsakomybėn".

DABARTINE ŽYDŲ 
PADĖTIS LIETUVOJE

"Tautinė forma socia
listiniam turiniui" ugdy
ti Lietuvoj leidžiama tik 
trims tautybėms - lietu
viams, rusams ir len
kams. Nors į kolonisti
nes įmones atkeldintų 
darbininkų bei specialis
tų yra kelių dešimčių 
tautybių, jiems nėra jų 
kalba ne tik mokyklų, 
bet nei laikraščių, nei 

jos chorui Hamiltone 
linkėtina ištverti dar il
gus metus savoje kolo
nijoje, gi savo skamban
čia daina Jūs prisidėsi
te prie taip didingai 
skambėsiančios lietuviš
kos dainos Dainų Šven
tėje.

Jurgis Janušaitis

knygų. Nei senieji Vil
niaus apylinkių gyvento
jai, kaikurie laikę save 
gudais, nebemato nieko 
gudiška, kaip ir Gudijai 
priskirtose srityse gy
venantieji lietuviai ne
mato nieko lietuviška. 
Palyginti su Lietuvos (ar 
Lenkijos) laikais, ypač 
didelis skirtumas šia 
prasme žydams. Ne tik 
nėra žydų dėstomąja kal
ba mokyklų, nėra žydiš
ko laikraščio, bet ir vi
sos žydų kalba knygos 
prieš apie 10 metų buvo 
išimtos iš visų bibliote
kų, kiek jų ten dar buvo 
likę. Tačiau žydai, nors 
jų Lietuvoj dabar tėra 
apie 25-30 tūkstančių, 
ir dabar sugeba įsitaisy
ti geresnėse pozicijose. 
Pastebima, kad jie ma
žiausia vengia mišrių 
šeimų kūrimo. Pasta
ruoju metu daugiau pas
tebima ir mišrių žydų- 
lietuvių šeimų, nors tai 
ir dar ne ryškaus daž
numo reiškinys.

AR REIKIA TAIP ANKSTI 
KARVES MELŽTI?

Balandžio 16-17 d. 
Kauno sporto halėj buvo 
"žemės ūkio darbuotojų 
pasitarimas". Tiksliau 
tariant, — pavasarinis 
propagandinis aktas, nes 
ten nebuvo apie nieką 
tariamasi, o buvo tik pa
sigyrimų ir pasiragini- 
mų deklamacija. Trum
pas kalbeles pasakė 18 
garsesnių sovchozų- 
kolchozų pirmininkai, 
direktoriai ar agrono
mai, stambesnes kalbas
- Šumauskas, Sniečkus, 
pačią pagrindinę kalbą
- vilniškio partijos CK

(Nukelta į 2 psl.)
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NENORIME ATIMTI DARBO
IS KITU VEIKSNIŲ

Dirvos balandžio 20 d. 
įžanginis, - "Jungtinės 
Tautos ir Lietuvos klau
simas," - reikalauja tam 
tikrų patikslinimų bei 
papildymų.

Rezoliucijoms Remti 
Komitetas savo veiklą 
bei darbą yra apribojęs. 
Mūsų tikslas yra pra
vesti Lietuvos laisvini
mo reikalu rezoliuciją 
JAV-bių Kongrese, rei
kalaujant krašto vyriau
sybę iškelti Lietuvos by
lą Jungtinėse Tautose.

Sutinkame su Dirvos 
redaktoriumi, kad dar 
daug dirvonų yra Lietu
vos laisvinimo darbe. 
Nesame pasišovę jų visų 
išarti; antra, nė nepa
jėgtumėme. Tiems dar
bams turime kitus veik
snius: VLIK, ALT, LLK, 
LNAK ir kitus junginius. 
Be mūsų, praėjusiais 
metais labai sumaniai ir 
energingai pajudėjo 
LNAK (Lapkričio 13- 
sios manifestacijos or
ganizatoriai). Ką kiti 
veiksniai darė 1965 me
tais, sunku būtų 
kyti. Paliekame 
veiksniams apie 
darbus kalbėti.

Ne vienas iš 
laikome Chicagą 
politiniu centru. Praėju
siais metais Chicaga, 
minint Lietuvos 25 metų 
pavergimo sukaktį, pa
jėgė sugiedoti "Re- 
ąuiem" ir paskambinti 
Vilniaus varpais. Žino
ma, geriau negu kad nie
kas. Tai tik parodo, kad 
tam tikri mūsų veiksniai 
yra išsisėmę iki maksi
mumo. Chicagos lie
tuviai ta proga galėjo 
sukelti ant kojų ne tik 
JAV-bes, bet ir visąpa- 
saulį. Nieko geresnio 
nesugalvojo.

Mes puikiai žinome, 
kad mūsų bylai nėra pa
lankus senatorius J. 
William Fulbright, kiti 
JAV-bių liberalai, JAV 
-bių ambasadorius prie 
Jungtinių Tautų Arthur 
Goldberg (taip teigia

pasa- 
tiems

savo

musų 
mūsų

Lietuvoje...
(Atkelta iš 1 psl.) 

sekretorius R. Songaila, 
žemdirbystės globėjas iš 
partijos pusės. "Tarė
si", tai yra, tų kalbų 
klausė apie 4000 kolcho- 
zų-sovchozų pareigūnų 
(vidutiniškai po porą iš 
kiekvieno).

Kalbos panašiai ben- 
drybiškos, kaip ir komu
nistų partijos suvažiavi
me. R. Songaila iškėlė 
tik vieną praktišką klau
simą: ar tikrai reikia 
karvių melžėjas taip 
anksti kelti iš miego, kad 
iš ryto karves melžtų 
5 valandą? (Dabar 5 va
landa Lietuvoj atitinka 
apie 3 vai. 30 min. nor
malaus laiko, taigi net 
vasarą tai yra dar prieš 
saulės patekėjimą).

To didelio susirinkimo 
rezultatas — atsišauki
mas į visus žemdirbius 
dar uoliau dirbti, laiškas 
su įsipareigojimais par
tijos centro komitetui 
Maskvoj ir... pareiški
mas prieš "Amerikos 
agresiją" Vietname.

(ELTA) 

Dirva) ir kiti. Juos vi
sus norime palenkti sa
vo pusėn per JAV-bių 
Kongresą. Daug ta link
me jau padaryta: visi 
kongresmanai vienbal
siai priėmė mūsų re
zoliuciją (H. Con. Res. 
416) 1965 metais. Pri
versime tai padaryti ir 
visus senatorius. To
liau , priversime kraš
to vyriausybę perkelti 
Lietuvos bylą į Jungti
nes Tautas ir ją ten 
puikiai apginti. Amba
sadoriui Arthur Gold- 
berg mes, JAV-bių pi
liečiai, mokame algą. 
Jo pareiga bus laimė
ti mūsų reikalui daugu
mą pasaulio kraštų. 
Krašto vyriausybė ir 
jis turės tai padaryti.

Žinoma, reikia infor
muoti kitų kraštų pa
siuntinybes prie Jung
tinių Tautų mūsų bylos 
reikalu. Tam turime 
VLIK, LLK, ir neseniai

ALT NUTARĖ, BET NEĮVYKDĖ
Š. m. balandžio mėn. 

18 d. Dirvoje "Suintere
suotas ALT narys" pra
šo paaiškinimų dėl "Mū
sų Vyčio" nr. 4 tilpu
sių minčių, (kurių iš
traukos tilpo "Dirvos" 
kovo 28 d. vedamajame) 
liečiančių jaunimo at
stovų siūlymus ALT fi
nansiniai paremti poli- 
tinių-istorinių tezių iš
leidimą.

Paprastai su anonimi
niais asmenimis vengiu 
spaudoje diskutuoti, ta
čiau čia liečiamas klau
simas, mano nuomone, 
yra labai svarbus, kas 
vertė mane rašyti ir aną 
vedamąjį "Mūsų Vyčio" 
puslapiuose. Tad mėgin
siu paaiškinti.

Visų pirma, 1963 m. 
ALT suvažiavimui dr. 
Tomas Remeikis pateikė 
išsamų pranešimą "ALT 
informacinio ir doku
mentinio darbo organi
zavimo klausimu". Tarp 
visos eilės konkrečių 
siūlymų buvo iškeltas 
"monagrafinių studijų 
aktualiais klausimais" 
išleidimas. Buvo sumi
nėtos 7 temos, kurios 
"apimtų paskutinių 40 
metu laikotarpio svar
biausias problemas, dar 
reikalingas mokslinės 
analizės". (Cituoju iš dr. 
Remeikio pranešimo). 
ALT suvažiavimas į 
šiuos siūlymus atkreipė 
deramą dėmesį ir priim
tų rezoliucijų 3 (c) punk
te taip pasisakė:

"įgalioti ALT Valdybą 
numatyti metiniame biu
džete reikalingą sumą 
pinigų svarbiausiems 
Lietuvai dokumentacijos 
ir informacijos darbams * 
finansuoti. Tarpe kon
krečių galimybių pami
nėtinas mokslo darbų fi
nansavimas."

Deja, ALT Valdyba šių 
suvažiavimo instrukcijų 
nepaisė ir nesiėmė vyk
dyti. O tai atlikti būtų 
buvę ypač lengva, nes 
kelios iš tų 7 siūlytų 
temų jau tuomet buvo 
iškilių lietuvių istorijos 
ir politinių mokslų pro
fesionalų parašytos te
zės, universitetų tinka-

v

/ 
suorganizuota BATUN. 
ALT turėtų gerokai pa
sitempti ir paremti iš
vardintus vienetus finan
siniai. Gal Chicagos 
ALT tuos vienetus ir 
remia, tačiau Rezoliu
cijoms Remti Komitetas 
nesame iš ALT centro 
gavę nė vieno cento.

Mano supratimu, tu
rėtumėm baigti kalbas 
apie tai, kad tam tikri 
asmenys ar tam tikros 
institucijos nepritaria 
mūsų bylos reikalui. 
Mes savo tikslą žinome, 
— norime kaip galima 
greičiau laisvės ryto 
Lietuvai. Verste privers 
skime visus tuos, kurie 
iki šiol vis dar kaip 
ožiai spiriasi prieš mū
sų reikalą, įsijungti į 
kovą ir pilnai, - darbu, 
o ne žodžiais, - už Lie
tuvos laisvę. Esame ga
lingiausio ir laisviau- 
sio krašto piliečiai. Bet 
kokios kliūtys mums tu
rėtu būti ne kliūtys.

Leonardas Valiukas
Los Angeles

mai įvertintos ir priim
tos aukščiausiems moks
lo laipsniams gauti.

1964 m. šis klausimas 
vėl buvo iškeltas ir bu
vo priimtos dokumenta
cijos reikšmę pabrė
žiančios ir zA.LT Valdy
bą šiam reikalui lėšų 
skirti įgaliojančios re
zoliucijos. Tačiau ir vėl 
nieko konkretaus ne
daryta. Metams prabė
gus, 1965 m. ALT su
važiavime Santaros- 
Šviesos ir Liet. Studen
tų S-gos atstovai vėl šį 
klausimą bandė judinti.

Šis realus ir svarbus 
reikalas yra ALT vilki
namas jau kuone 3 me
tai. Tuo tarpu sovietai 
nesnaudžia, jų "moks
linė, dokumentuota" me
džiaga visą laiką gausė
ja. Štai, LTSR Draugys
tės ir Kultūrinių Ryšių 
su Užsienio Šalimis Dr- 
jos pirm. Laurynas Ka
počius, 1962 . XI. 30. 
"Tiesoje" rašė: "Labai 
svarbus uždavinys da
bar teisingai informuoti 
apie Tarybų Lietuvą. De
ją, kapitalistinėse šaly
se dar klaidžioja netie
sos apie mūsų respub
liką............Bus išleista
knyga apie antiliaudinį 
lietuviškųjų buržuazinių 
nacionalistų veidą, įvai
rioms pasaulio kalbomis 
išeis leidiniai apie hit
lerininkų ir jų pakalikų 
piktadarybes Lietuvos 
Didžiojo Tėvynės karo 
metais. Draugija padeda 
aprūpinti besidominčius 
užsienyje informacine 
medžiaga apie Lietuvą, 
fotonuotraukomis ir kt." 
Šį propogandinį planą ko
munistai uoliai vykdo 
ir kuo mes ilgiau rankas 
sudėję snausim, tuo bus 
sunkiau tą "teisingą in
formaciją" atremti , o 
ypač kai ji užplus dide
liais kiekiais.

Paskutiniu metu rim
tos, mokslinės informa
cijos Lietuvos klausi
mais buvo ypatingai pa- 
sigęsta. Lapkričio 13 d. 
demonstracijos rengėjai 
vaizdžiai įrodė tokios 
medžiagos trūkumą. Pa
sitaikę progos buvo nei

šnaudotos, nes nebuvo • 
tinkamų leidinių žurna
listams įteikti. Austra
lijos lietuvių jaunimo de
monstracijos prieš Pa
leckį sukėlė didelį vie
tinės ir net užsienio 
spaudos dėmesį, tačiau 
to pilnai išnaudoti nepa
vyko. Viena iš svarbiau
sių priežąsčių buvo in
formacinės medžiagos 
stoka.

Progų ir galimybių in
formacijai įteikti vis pa
sitaiko. Tinkamos doku
mentuotos mokslinės 
medžiagos puoselėjimas 
turėtų būti pirmaujantis 
veiksnių uždavinys. Kas* 
met ALT surenka vidu
tiniškai apie $40, 000.00. 
Atrodytų, kad bent 10% 
ar 20% galėtų būti ski
riami vertingai informa
cijai ugdyti. Tai yra gy
vybinis lietuviškas rei
kalas. Visuomenė turi 
iš ALT reikalauti, kad 
jos suaukoti pinigai bū
tų naudojami svarbiau
siems reikalams.

Vytautas Germanas
Chicago

BRANGIAI JŪRATEI 
REISGYTEI

Detroito Balfo 76 sk. val
dybos vardu reiškiu nuo
širdžiausią padėką Tau, 
miela ir brangi Jūratė , už 
Tavo drąsu, gudrų ir giliai 
patriotišką darbą, pašvęs
tą Lietuvai Tėvynei ir ken
čiančiai lietuvių tautai. Ta
vo žygis yra jaudinantis. 
Tu esi tik 16 metų, o Tavo 
supratimas nepaprastai kil
nus. Tu būsi geriausiu pa
vyzdžiu, kaip mylėti Tau
tą, savo Tėvynę ir kaip ko
voti dėl krašto laisvės. Ti
kėk, Tavo žygis bus įrašy
tas j istorijos lapus. Kovok 
iki pergalės.

Aukštai gerbiąs
A. Musteikis,

Balfo 76 sk. valdybos 
pirmininkas

LIKIMO
KLAUSIMU

Dirvoje paskelbtas Dr. 
A. Budreckio straipsnis, 
'kaip jaunoji karta su
pranta lietuvybės išlai
kymą," apeina klausimą, 
kas lietuvybė, kaip ją 
supranta jaunimas, ypa
tingai kaip jis supranta 
"lietuvybės išlaikymą". 
Užtat dėsto, kokio am
žiaus jaunuoliai tebėra 
dar lietuviai. Jie, atro
do, kaip ir daugelis jų 
tėvų, veikiau tik biolo
giniai lietuviai. Jie tik 
lietuviais gimę, ir jiems 
svetimas tas dalykas, 
kurį iš tiesų tektų pava
dinti lietuvybe. O kad 
lietuvybės sąvoka dar iš* 
siaiškintina, parodo 
straipsnio autoriaus pa
minėto "intelektualo fi
listerio" pastaba paskai
tininkui, girdi: "lietu
vybė yra asmens apsis
prendimo reikalas"... 
Gaila, kad nė ta mintis 
straipsnyje toliau nepa
aiškinta. Visvien,toji 
pastaba jau žingsnis už 
biologinio lietuvio sąvo
kos ribų sąmoningojo 
lietuvio linkme. Lietuvy
bė jau nebebūtų tai, ką 
turi tik biologinis lietu
vis, tik lietuviu gimęs, 
bet tas dalykas, kam lie
tuvis bus jau apsispren
dęs. O tai šiuo atveju 
būtų jau pažanga, nes 
iškeliamas naujas — są
monės reiškimas. Taip 
galvojant lietuvybė savo 
esme bus ne kokių lietu
viui būdingų reiškinių

Diena iš dienos
* * * B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * * *

PRASKRENDANČIO paukščio sparnu, — taip buvo 
pavadintas (tada dar naujo ir jauno) šviesos sambūrio 
paryžiškio ratelio leidinėlis, išleistas bene 1947 m. pra
džioj. Užmušk —‘tiksliai nebeprisiminčiau, kas ten buvo 
rašyta. Išliko atminty tik pats priėjimo būdas prie 
tada rūpėjusių dalykų: jų palietimas tik "praskrendančio 
paukščio sparnu", — tik tiek, kiek tebuvo įmanoma juos 
paliesti tada, kai viskas, įskaitan mus pačius, buvo itin 
"praskrendančioj" padėty. Bronys Raila ir Algirdas Grei
mas buvo — jei ne vieninteliai, tai, regis, reikšmingiausi 
ano šviesiečių pasireiškimo įkvėpėjai.

Tas atvejis vėl pasivaideno, kai pasibaigė Santaros- 
Šviesos (nebe vienos anų dienų šviesos) New Yorke — 
Tabor Farmoj — Chicagoj rengtų paskaitų virtinė, va
dinta šiek tiek ginčytinu tikslumo ir tikslingumo vardu — 
"Veidu į Lietuvą”. Mat, taip atsitiko, kad šią paskaitų 
virtinę irgi pradėjo Algirdas Greimas, o pabaigė Bronys 
Raila.

Esam dabar greičiau sėslioj, negu "praskrendančioj” 
būklėj. Bet rūpinimusi Lietuvos likimu per du dešimtme
čius pergyvenom tiek, kad užsimojimas juos perskaičiuot 
ir persvarstyt bei perkainot nebetilptų ne tik į kadai Pa
ryžiaus mansardose sulipdytą leidinėlį: netilpo jisai nei 
į keletą netrumpų paskaitų. Po paskutinės, galbūt išsa
miausios, pašvęstos bandymui sugrąžinti priderančią pras
mę Lietuvos laisvės kovos sąvokai, tebeatrodo, kad 
dalykas paliestas, nors ir taikliai, bet vis dar tik "pra
skrendančio paukščio sparnu".

Ir dabar, pro Chicagą — New Yorką praskridęs (bal. 
22 ir 23 po vakarą stabtelėjęs), B. Raila tik spalvingai 
priminė virtinę juntąmų ir net girdėtų tiesų, nelabai te- 
kutenančių malonųjį savim gėrėjimosi ir kovingumu di
džiavimosi jausmą. Vieša — diplomatiška ar bravūriška 
— veikla esanti tik veikla, bet dar ne laisvės kova.

Apie šimtinė tautiečių klausėm New Yorke puošnaus 
tų tiesų priminimo, kaip patrauklaus koncerto, o išklausę 
plojom ir. . . tylėjom. Keli ištarti neesminio pobūdžio pa
klausimai ir vienas keistokas užsimojimas "pasisakyti" 
neišsakė susimąstymo kitų, nepasiryžusių ar nepasiren
gusių įsileisti į diskusijas. Nes kokia gi genialia mintim 
žmogus švysteltum akivaizdoj kietai skambančio primi
nimo, kad net įžanga į tikrą kovą dėl laisvės būtų nebe 
viešais, nebe paradiškais, nebe juridiškais, ir iš viso ne 
malonus užsiėmimas. Kad tikroji kova dėl laisvės gali 
vykti daugiausia namie. Kad ryšių iš svetur su tauta 
tikslas — ten padėti tautos dvasinei rezistencijai. Kad 
prasmingi ryšiai — ne tie, kurie galimi tik su vizomis, 
su palydovais ir tik be pavojų. Kad kovojantiems reiks 
nueit ir be vizų, ir be palydovų: pavojinga, heroiška, bet 
reiks . . . Negalima? Nėra sąlygų? — Pasirengimas tikrai 
kovai dėl laisvės būtų — susikurti sąlygas.

Nuo diskusijų susilaikiusi auditorija šį kartą turi 
teisę nesikuklindama priimti teigiamą įvertinimą, — 
jeigu tas susilaikymas kilo iš supratimo, kad konkre
tūs "receptai" tikrajai laisvės kovai ar jos rengimui 
svarstytini ne viešose diskusijose, ne šimtinėse audito
rijose. Tik ima smalsumas, — ar Santaros-Šviesos at
kviesti "praskrendantieji paukščiai" ir "provokatoriai” 
(kaip Greimas save pristatė) jau bus kur nors sužadinę 
ar išprovokavę esmines kieno nors diskusijas tuo reikalu?

suma, bet tautos gyvybę 
palaikančių bei ugdančių 
jėgų sąranga, pagrįsta 
tam tinkama ideologija.

Straipsnio autorius 
pripažįsta, kad lietuvių 
jaunimas jau tiek nutolęs 
nuo lietuvybės, jog "jau
nąją kartą reikia sulie
tuvinti." Plačiau gi min
ties neaiškina, ją laiky
damas "atskira tema". 
Iš tiesų ir toji tema 
nedelsiant išsamiai gvil- 
dentina spaudoj ir posė
džiuos.

Labai sveikintina Dr. 
A. Budreckio mintis, kad 
"neįmanoma išlaikyti 
lietuvių dvasios be savo 
kalbos". O kas tos kal
bos išmokys tuos, ku
riem ji jau merdinti ar 

— Ji nekalta!...

mirus? Ją pats išlaikys 
ir savo vaikus jos išmo
kys tik apsisprendęs iš
likti, gyvastinga ideolo
gija lietuvybę pagrindęs 
sąmoningas lietuvis.

O koks tos ideologijos 
pobūdis bei turinys ir 
kaip ji turi pasireikšti, 
yra klausimas, į kurį at
sakyti, atrodo, vargiai 
pakaktų vieno paskiro 
žmogaus jėgų. Tai būtų 
reikalas visų šviesiųjų, 
šviesiausių galvų, kurių 
šiandien lietuviai dar tu
ri, ir jų laukia vienu bal
su atsiliepiant visi gy
vieji, gyventi dar nepa
vargę lietuviai.

J. Sakalas 
Vokietija
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BENDRO DARBO REZULTATAS
Suvažiavimuose ir šiaip 

susirinkimuose dažnai iške
liami pasiūlymai, gerų no
ru lydimos idėjos, kurių 
įgyvendinimas ne visad ly
dimas ir tam reikalingu 
darbu ar parama. Taip rizi
kingu ir beveik negyveni
mišku atrodė savo laiku 
padarytas nutarimas Dirvą 
iš savaitraščio padaryti du 
kartu į savaitę leidžiamu 
laikraščiu, o vėliau net ir 
tris kartus į savaitę pasiro
dančiu. Tą siūlymą darant 
nebuvo nei savų priemonių 
nei reikalingų darbo rankų 
taip padažnintam laikraš
čiui pasirodyti.

O vistik to įsibėgėjimo 
nebuvo išsigąstą ir šiandien 
jau sunku įsivaizduoti Dir
vą einančią tik kartą į sa
vaitę.

Nebuvo tai lengvai įgy
vendinamas suman y m a s. 
Nebuvo tai ir pikniko su
ruošimas. Tai buvo išlaidi 
propozicija, pareikal a v u s i 
daug darbo ir lėšų. Darbas 
ir lėšų telkimas .nebuvo pa
liktas leidėjų ir Dirvos ad
ministracijos "vidaus rei
kalu”. Į tą darbą įsijungė 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga, kuriai tuo metu 
vadovavo jaunas ir energin
gas inž. Eugenijus Bartkus 
su valdyba. Be abejo ir 
ALT S-ga viena gal nebūtų 
užsibrėžto tikslo atsiekusi, 
jei tikslui nebūtų pritarusi 
platesnė Dirvos skaitytojų 
masė.

Tas įsipareigojimas nebu
vo vienkartinis. Jis yra ir 
lieka pastoviu . ryškiu visų 
ALT S-gos valdybų "dieno
tvarkės punktu". Ir reikia 
pasakyti,, kad tą įsipareigo
jimą ALT S-ga vykdo labai 
sąžiningai ir visu nuoširdu
mu nenutrūkstamai.

Tarp žydinčių magnolijų ... S. Dapkaus nuotrauka

The Lithuanian Newspaper

Established 1915

Dirvos skaitytojai, bend
radarbiai, ALT S-ga, Vil
ties Draugija ir kitos tau
tinės srovės organizacijos 
sudaro tą talką, kurios dė
ka Dirva galėjo išsilaikyti 
ir iškilti ne tik savų skaity
tojų tarpe, bet lietuvių 
spaudos prestižą išlaikyti 
aukštame lygyje ir sveti
mųjų tarpe.

Dirvos 50 metų sukakties 
proga ateiną sveikinimai, 
sukaktimi susidomėjimas ir 
ta proga plaukią dovanos 
rodo, kad pačius didžiuo
sius sunkumus ir pasitai
kiusias kliūtis- nugalėję, ga
lime drąsiai žvelgti ateitin.

Be abejo, talkos būsim 
reikalingi ir ateityje. To ne
išvengia jokia organizacija, 
joks lietuviškas laikraštis. 
Dirvos administracija, glau
džiai bendradarbiaud a m a 
su leidėja — Vilties Drau
gijos valdyba, kuriai šiuo 
metu vadovauja buvęs Mū
sų Kelio redaktorius Alek
sas Laikūnas, iš savo pusės 
daro viską, kad laikraščio 
gyvavimas nebūtų priklau
somas nuo šalpos. Sava 
spaustuvė, knygų ir plokš
telių krautuvė, skelbimai ir 
p r e numeratorių skaičiaus 
didinimas yra vienos iš tų 
priemonių, kuriomis sten
giamasi padengti ne mažas 
laikraščio leidimo išlaidas.

Tokiu būdu ne tik praei
tin žvelgdami ir ligišiolinės 
talkos rezultatais džiaugda
miesi, bet ir stebėdami vi
so to darbo rezultatus, juos 
tikrindami ir tobulindami, 
žengiame ateitin su pasiti
kėjimu ir užtikrintu pagrin
du, kad kieno jau kieno, bet 
lietuvių palaikoma spauda 
nėra pasmerkta išnykimui.

NEPASITENKINIMAS GAUBIA
Pesimizmas, nepasi

tikėjimas, netikrumo 
jausmas gaubia Vengri
ją ir jos gražiąją sos
tinę Budapeštą. Tokios 
žinios mus pasiekia iš 
Vengrijos ir apie tai kal
ba neseniai Vengrijoje 
apsilankę. Pastaruoju 
metu vengrų viešoji nuo
monė labiausia susirū
pinusi dviem klausimais: 
priemonėmis kainų bei 
mokesčių srityje ir vi
daus bei užsienio poli
tikos padėtimi.

Vyriausybė buvo pri
versta griebtis ne po
puliarių priemonių - pa
kelti kainas maistui, ku
rui ir susisiekimo prie
monėms. Prie ūkio re
formos privedė per daug 
ryškus skirtumas tarp 
aukštų kainų pramonės 
prekėms ir žemų kainų 
žemės ūkio gaminiams. 
Kas gi įvyko šį pavasa
rį (reforma baigta šių 
metų balandžio m. tačiau 
ji galutinai įsigalios tik 
ateinančių metų pra
džioje) ; Vartotojų kai
nos kiaulienai pakeltos 
30% , jautienai - net 
50%, kainos įvairiems 
mėsos bei pieno produk
tams pakeltos tarp 15 ir 
19%. Balandžio m. pakel
iamos kainos anglims, 
koksui, briketui, o va
sarą žymiai pabrangs 
susiekimo priemonės. 
Visa tai reiškia, kad vy
riausybė jau mažiau tu
rės primokėti už kurą 
ar susisiekimo priemo
nėms, tačiau gyvenimo 
kaštai žmonėms pakils 
20% . Tai atsilieps vi
siems gyventojų sluogs- 
niams.

Maža to. Žymiai pake
liami mokesčiai smul
kiesiems amatininkams, 
geriau uždirbantiems 
tarnautojams tenka abe
joti, ar jis žymiai lai
mės pakėlus kainas 
maistui ir kitiems ga
miniams.

Nemenka stebėtis, kad 
gyventojų tarpe auga ne
rimas? Nepasitenkini
mas kyla ir partijoje. 
Ministro pirmininko pa
vaduotojas Fock dar 
gruodžio mėn. teigė, kad 
žinios apie kainų pakė
limą esą tik pikti gandai, 
tuo tarpu jau gruodžio 
23 d. vyriausybė pas
kelbė apie numatomas 
priemones.

Savo metu Jano s Ka- 
dar, partijos vadovas, 
buvo paskleidęs posakį: 
"Kas ne prieš mus, tas 
—su mumis". Žiniomis 
iš Vengrijos, tie žodžiai 
jau nebeaktualūs. Jei sa
vo metu Kadaras buvo 
giriamas dėl jo tariamo

VYTAUTAS ALSEIKA
Vokietija

"humanizmo" ar kai ku
rių nuolaidų, tai šian
dien apie kokias nors 
nuolaidas nebekalbama. 
Partinės kontrolės aš
tresnė priežiūra jaučia
ma ne tik ūkio srityje, 
bet ir kultūros gyve
nime. Jau žymiai su
siaurėjo žodžio laisvė 
gatvėje, literatūroje, fil
me ir teatre. Jau nebe
teko savo aštrumo savo 
metu pagarsėję Buda
pešto anekdotai. Sienos 
ir vėl turi ausis, jau 
sunku pasitikėti savo 
kaimynu, gi naktimis 
Budapešto gatvėmis pa
matysi sustiprintas pat
ruliuojančių milicininkų 
grupes. Jaučiamas
spaudimas prieš tikin
čiuosius. Per pastaruo
sius mėnesius įvyko 15- 
25 politinių suėmimų ir 
būdinga, kad apie juos 
buvo pranešta spaudoje 
ir per radiją. Tai ten
ka laikyti silpnąja re
žimo puse.

Įvairūs suvaržymai 
Vengrijoje siejami su 
padėtimi Sovietų Sąjun
goje. Netenka pamiršti, 
kad Vengrija ūkiniu at
žvilgiu žymiai labiau 
priklauso nuo Maskvos, 
kaip kiti vad. liaudies 
demokratijų'kraštai. Be
veik visa vengrų pramo
nė dabar priversta nau
doti sovietų žaliavas. 
Tai viena priežasčių, 
kodėl Vengrija užsienio 
politikos srityje visiškai 
atspindi Maskvos liniją. 
Tai ryškiai įrodo ven
grų pažiūros Vietnamo 
klausimu (smarkiai puo
lamos JAV-bės), be to, 
varoma propaganda 
prieš Vak. Vokietiją, 
nors tarp abiejų kraštų 
nėra jokių ginčytinų 
klausimų (kaip pvz. su 
Čekoslovakija ), prekyba 
tarp abiejų kraštų kas
met didėja, o iš gausių 
vak. vokiečių turistų 
vengrai kas metai gero
kai pasipelno. Nieko ne
padarysi, vengrams rei
kia tinkamai pasirodyti 
prieš "vyresnįjį brolį". 
Pagaliau, dar galima 
priminti, kad Vengrijoje, 
antrame krašte Rytų 
bloke , buvo atidaryta 
Vietkongo atstovybė.

Turistai, žinoma, pa
trauklus objektas. Ar
tėjant vasarai, tiek ven
grai, tiek rumunai ir 
kiti vak. Vokietijos 
spaudoje šaukte šaukia 
apie savo kraštų gro
žybes, gražius paplūdi
mius ir pan. Ta proga

VENGRIJĄ
pažvelkime į Vengrijos 
radijo balsus, į jų trans
liacijas Vakaruose gyve
nančių vengrų adresu.

Vasario .24 d. per Bu
dapešto radiją, "Tėviš
kės" programoje buvo 
pateiktas Vokietijoje gy
venančio Istvan Lombos 
laiškas. Jis skelbė: 
"Lankiau Vengriją 1964 
m. Tačiau vėliau tris 
kartus man nedavė vi
zos. Dažnai klausausi 
"Tėviškės" programos 
ir dabar jau man aišku, 
kodėl manęs neįsilei
džia. Vis dėlto man sun
ku patikėti , kad toks 
didelis nusikaltimas 
vengrui, gyvenančiam 
užsienyje, už savo pini
gus įsigyti automobilį ir 
su juo vykti aplankyti 
Vengriją. Juk, aš ma
nau, nėra nusikaltimas 
Budapešte aplankyti 
"Kulacs" restoraną ir 
išleisti 600 forintų. Jei 
Muenchene nusivedu ką 
nors papietauti, tai man 
kainuoja apie 1000 forin
tų. Tai kodėl krašte ne
galima leisti pinigų? Iš 
tikrųjų, pikta, kad nega
vęs vizos, šią vasarą 
atostogauti manau Ang
lijoje."

Radijas Lombos laiš
ką komentavo taip: "mes 
nežinome, kodėl Lombos 
negavo vizos, tačiau nei 
jo automobilis, nei lan
kymasis Kulacs restora
ne negalėjo būti tikro
siomis priežastimis. 
Mes tai ištirsime. 
Tačiau tuo pačiu metu 
Lombos turėtų pagalvo
ti, ką jis veikė su savo 
automobiliu atvykęs pas 
mus". Toliau radijas pa-
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VIRŠUJE: ''Traviatos”
ros IV-jo veiksmo scera Chi
cagos Lietuvių Operos pasta
tyme. Prieš chorą matyti: Dai
va Mongirdaitė - Violeta (sė
di kairėje). Roma Mastienė — 
Flora, Julius Savrimavičius — 
Gastonas, Algimantas Grigas
— Germont, Vaclovas Mor
kus — markizas, Broniui Ma
čiukevičius — daktaras, Ber
nardas Prapuolenis — caro- 
nas (debiutas) ir bic.'a.i Vvicik
— Alfredo.

VI. Juknc.inaus nuotr.

citavo kitą laišką, kurio 
autorius, taip pat gyve
nąs V. Vokietijoje, J. 
Sherman nurodė: "Esa
ma vengrų, kurie nu
vyksta į tėvynę norėda
mi pasirodyti su savo 
anksčiau vartotu auto
mobiliu ar tokių, kurie 
per dieną šešis kartus 
keičia savo pigius rū
bus ir vis norėdami pa
sirodyti. Bet tai - tre
čios kategorijos turis
tai..."

Pagal vengrų radiją, 
gyventojus tenka apsau
goti nuo tokių "trečios 
kategorijos" turistų, o 
jų, girdi, nesą daug. Ra
dijo komentarai vėl liu
dija, kaip R. bloko re
žimams nepatinka atvykę 
turistai su mašinomis 
ir... keliais kostiumais. 
Jiems tai reiškia pro
pagandą už Vakarus ir 
dėl to dedamos pastangos 
tokių turistų neįsileisti. 
Jau geriau, kad tie turis
tai atvyktų apiplyšę, be 
nuosavų mašinų, bet... 
su šlamančiais dolerių 
ar vak. vokiečių mar
kių glėbiais piniginėse. 
Tai jau pirmos kategori
jos turistai.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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Vaizdas iš Chicagos Lietuvių Operos "Traviatos” pastaty
mo. II veiksmo scena su Daiva Mongirdaitė — Violeta ir Al
gimantu Grigu (debiutas) — Germont partijoje balandžio 2 d. 
spektaklyje. Dekoracijos dail. Vyt. Virkau.

VI. Juknevičiaus nuotrauka

DETROITO ŠAULIAI PAGERBĖ 
F. MOTUZĄ

Feliksas Motuzas gi
mė 1891 m. vasario mėn. 
2 d. Šiaulių apskr. Jo
niškio valšč. Rudiškių 
bažnytkaimy mažažemio 
ūkininko šeimoje. Moki
nosi pas savo dėdę auš
rininką Juozą Motuzą. 
Vėliau įgytąsias žinias 
gilino ir toliau moki
nosi pas vargoninką Jo
ną Merkelį. Iš jų F. 
Motuzas išmoko netik 
skaityti ir. rašyti, bet 
ir knygą pamilti. F. Mo
tuzas savo namuose turi 
gausią biblioteką, pre
numeruoja Lietuvišką 
Enciklopediją ir keletą 
laikraščių bei žurnalų.

F. Motuzas dar jaunas 
būdamas jau dalyvauja 
J. Merkelio suorgani
zuotame jaunimo rately
je. Šio ratelio tikslas 
buvo šviestis per dai
nas, žaidimus ir vaidi
nimus.

Pirmą kartą viešai 
scenoje pasirodė 1902 

DIVIDIND CHICKS MAUKO 
OUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINGS ACCOUNTS

We Invite 
Your Savingi x”3LJL i JL i JL

________ SAVINGS AND 8.OAN ASSOCIATION 
Joseph F. Gribauskas, Exec. Secy,

HF1447 SO. 49tfi CT. ® CKiRO ® 60650 ® PHONE 656*6930 
■nNOUBS: N0N. 94; TVES., THURS., FRL 9*5; SAT. 9-1; WTO. UOSIO 
j CICERO, ILLINOIS 

metais statant veikalą 
"Aušra Giedroje".

F. Motuzas

Rusų žandarams Lie
tuvoje rengiami vaidi
nimai nepatiko ir dėl to 
vienas iš F. Motuzo gi
minaičių turėjo apleisti 
Lietuvą ir prieglob' Lį

DIRVA

rasti Amerikoje.
19 0 5 metais vasarą 

per vienus atlaidus dėdė 
J. Motuzas sušaukė Jo
niškyje didelį susirinki
mą. Susirinkime kalbas 
sakė iš kitur atvykę lie
tuviai veikėjai. Užuodę 
tai rusų dragūnai žiau
riai susirinkimą išvai
kė ir keletą asmenų ant 
bažnyčios laiptų nušovė. 
Nušautųjų tarpe buvo ir
F. Motuzo dėdė J. Mo
tuzas. Dėdės žuvimas ir 
žiaurus dragūnų paselgi - 
mas jauną Feliksą dar 
daugiau užgrūdino kovo
ti už lietuvybę. Jis dar 
su didesniu uolumu 
skaito lietuviškas kny
gas, jas platina, dalina 
ir prie stulpų klijuoja 
atsišaukimus.

Spaudos darbas sukak
tuvininkui nėra sveti
mas. Jis jame pasireiš
kė dar būdamas visai 
jaunas.

1911 m. jis parašo pir
mą savo korespondenci
ją Rygos Naujienom. Jis 
taip pat rašė ir į Vil
niaus Žinias, Ūkininką 
ir kitus laikraššius.

F. Motuzas nestoja į 
kariuomenę, bet pasiren
ka laisvą kraštą Ameri
ką. 1913 metais jis at
vyksta į Ameriką ir ap
sigyvena Chicagoje. Po 
dviejų metų persikelia 
į Detroitą, kur ir dabar 
tebegyvena.

Detroite F. Motuzas 
su žmona Veronika įsi
jungė į visuomeninę 
veiklą. Dainavo choruose, 
vaidindavo įvairiuose 
rateliuose. F. Motuzui 
neretai tekdavo tokiems 
vaidinimams vadovauti 
ir režisuoti. Jo .inicia
tyva Detroite ..buvo įs
teigtas Dailės Choras ir 
1917 m. kartu su M. Pet
rausku suorganizuoja 
Lietuvos Operos Drau
giją*

F. Motuzas kaip anks
čiau taip ir dabar beveik 
visur dalyvauja ir prik
lauso. Kartą jis man pa
sakė: jeigu kurį sekma
dienį aš niekur nedaly
vauju, gailiuosiu tos die
nos, kad ji taip veltui ir 
be naudos praėjo. Su
kaktuvininką pažįsta 
veik visi. Maža tokių 
organizacijų, kuriose 
jis nepriklausytų.

S.L.A., Tėvynės My
lėtojų Draugija, Santara, 
Organizacijų Centras, 
A.L.R. Klubas, Dariaus 
ir Girėno Klubas, žurna
listai, šauliai, ir kitos 
organizacijos turi jį sa
vo tarpe.

F. Motuzas rašė ir 
dar dabar rašo į Tėvy
nę, Naujienas, Sandarą, 
Dirvą, ir kitus laikraš
čius.

UERJVių JAUNIMO STOVYKLOS (lW$)

VISO: 37
STOVYKLAUTOJU SKAIČIUS STOVYKLAVIMO DIENOS

ęjsZT 3 500 Viso: 18,500

KIEK ŠIEMET STOVYKLAUS JAUNIMO?
Jeigu anksčiau būtų 

buvęs lietuvių jaunimo 
vasaros stovyklų žiny
nas, stovyklų statistika 
būtų pristatyta maždaug 
kaip šiuose brėžiniuose. 
Turbūt ir šiais Jaunimo 
Metais bus panašiai sto
vyklaujama, nors visuo
tinas stovyklų ir stovyk
lautojų skaičius gali pa
didėti, įtraukus į stovyk
lą atitolusį jaunimą ir 
pravedus stovyklas silp
nesnėse vietovėse.

Brėžiniai terodo nuo- 
šimtinį santykį: 1) sto
vyklų rengėjai, kurių iš

F. Motuzas yra malo
naus būdo, su visais 
gražiai augyvena. Jis ne
skiria senųjų ateivių 
nuo naujųjų. Jam visi 
brangūs ir lygūs. Ir jis 
juos visus vienodai trak
tuoja.

Detroito 1-jo kareivio 
St. Butkaus Šaulių kuopa 
įvertindama garbės šau
lio F. Motuzo atliktus 
kilnius ir gražius jo 
darbus š.m. balandžio 
mėn. 17 d. Lietuvių Na
muose paminėjo jo dei
mantinę sukaktį.

Minėjimą atidarė šau
lių kuopos p-kas šaulys
V. Tamošiūnas. Pro
gramą pravedė ir apie 
jubiliatą biografinių ži
nių pateikė šaulė K. Ko- 
datienė. Jubiliatas, nors 
dar stiprus ir energin
gas, bet kad dar stip
resnis ir tvirtesnis bū
tų, buvo perjuostas per 
petį gražia lietuviška 
juosta. Juostą užrišo š. 
atsargos majoras Jonas 
Šimkus.

Šią juostą parūpino 
šaulė, kuopos vicepirmi
ninkė St. Pranėnienė.
VI. Selenis paskaitė iš 
F. Motuzo s žurnalisti
nės kūrybos kai kurias 
straipsnių ištraukas. VI. 
Mingėla skaitė paskaitą 
apie kuopos patroną St. 
Butkų. M. Gilvydytė ir 
R. Kaunelytė skaitė ei
lėraščius.

Toje pačioje salėje 
stovėjo F. ir V. Motuzų 
klėtelė. Ir apie ją iš
dėstyta F. Motuzo išsau
gotų ir gražiai išlaikytų 
istorinių dokumentų pa
rodėlė. Klėtelė gražiais 
ornamentais išdrožinė
ta ir papuošta F. Motu
zo paveikslu, Vyčiu, ge- 
dimino stulpais šaulio 
ženklu ir Felikso užsi
tarnautais ženklais gra
žiai puošė salę. O apie 
ją buvo išdėstyti surink
ti ir išlaikyti ekspona
tai: redaktorių laiškai, 
padėkos, pasiūlymai ir 
pageidavimai, seimų bei 
suvažiavimų ženklai au
kų lapai, bonai, pasko
los ir diplomai. Jų tar
pe mačiau ir Nepriklau
somos Lietuvos Boną- 
paskolos lakštą. Taip 
pat buvo gausus stalas 
ir įvairių laikraščių rin
kiniais.

A. Grinius 

viso yra apie 14, pagal 
stovyklų skaičių; 2) sto
vyklautojų skaičius pagal 
rengėjus ir 3) stovykla
vimo dienos (t.y., sto
vyklos dienų skaičius pa
daugintas iš stovyklauto
jų skaičiaus.) Matyti, kad 
kiekvienas stovyklauto
jas prastovyklauja dau
giau kaip dvi savaites 
(atsižvelgus ir į tai, kad 
nemažas skaičius sto
vyklauja keliose stovyk
lose). Spėjama, kad maž
daug tiek pat jaunimo ne
turi progos stovyklauti. 
(Brėžiniuose įskaitytos 
Kanados, JAV ir kitų 
kraštų stovyklos).

Stovyklautoju tėvai 
moka bent 20 dol. už sa
vaitę, o kelionės išlaidos 
išeina kiekvienam apie 
10 dol. Taigi, apie 175000 
dol. išleidžiama kas va
sarą, neįskaičiavus as
meninių reikmenų, ypa
tingų rinkliavų žemei 
pirkti, statybai ir sto
vykloms tobulinti.

Lietuviškų stovyklų 
ateitis, kaip ir bendrai 
lietuviškosios išeivijos, 
pareina nuo stovyklų va
dovų bei rengėjų sugebė
jimo (ar nesugebėjimo) 
ne tik tobulinti bendrą 
stovyklų metodą visokio
mis tovyklomis, bet ir 
įgyvendinti patrauklius 
ir naudingus būdus lie
tuvių kultūrai lietuviš
koje bendruomenėje iš
gyventi. Kadangi šie rei
kalai liečia visas sto
vyklas, pastaruoju metu 
ir atskiri asmens ir kai 
kurie stovyklų rengėjai 
jautė, kad koks nors ben
dradarbiavimas žinių ar 
informacijos srityje pa
geidautinas. Todėl, Jau
nimo Metų proga kvie
čiamas stovyklų vadovų 
bei visų rengėjų pasita
rimas, kuris įvyks š.m. 
gegužės mėn. 14-15 d. 
Toronte bendriems rei
kalams aptarti ir pasi
tarti apie ateities planus. 
(Dėl pasitarimo kreiptis

MALĖ

SĖT UP MEN
2nd SHIFT

On Bench Mochinery For 
Secondory Operotions 

Drilling, Slotting, Miltinę Machines, Etc. 
Minimam cxperience of 1 year required.

Apply betwoon 2:30 p.m. and 5:30 p.m. daity.
Apply to: 

STAR-TRONICS, INC.
Moulton Stramr, &oorgotown, Mass. 352-4374 

"An Eauel Opportunity Employer"

MACHINE REPAIR
(JOURNEYMAN)

Cuttirųj tool manufacturor needs journeymaH machine repais 
men to malntam ond repair production eqvipmont. ExcoOont 
wodttog conditiaps and employee benefits. Apply In pertom

WHITMAN & BARNIS
DIVI&ION UNITED-GREENFJĘLO CO«P.

40600 PLYMOUTH RD.
(NEXT TO BURROUGHS) 

PLYMOUTH, MtCHIOAN
4n fava/ Opportontty Cinptoyer

1966 m. gegužės 2 d.

į Dalią Skrinskaitę, 25 
Glenholme Avė., Toronto 
4, Ontario, Canada).

Vienu bendrų pastangų 
rezultatu yra įtraukti ne
stovyklaujantį jaunimą 
per tėvus ir visuomenę, 
platinant informacinę 
brošiūrėlę apie lietuvių 
jaunimo stovyklas Ka
nadoje ir JAV. Brošiū
rėlėje bendros žinios 
apie stovyklavietes, pro
gramą, stovyklų laiką 
įvairiose vietovėse (Red. 
PLB Stovyklų skyrius, 
Jūratė Vėblaitytė, 982 
Townley Avė., Union, 
New Jersey 07083).

Yra siūlyta stovyk
loms (kaip ir lituanisti
nėms mokykloms) pa
ruošti skaidrių (slides), 
sporto bei gamtos žody
nėlius, muzikos juostų, 
parodėlių apie Lietuvą 
dabar, ir kitų pagelbinių 
priemonių, kuriomis ga
lėtų pasinaudoti visi.

Antrasis kiek didesnis 
bandymas 1966 m. vasa
rą pradėti vadovų talką 
stovykloms, t. y.., iš stu
dentų ir kitų tarpo suda
ryti savanorių būrelį, 
kuris už atlyginimą visą 
vasarą stovyklautų jau
nimo stovyklose, kur tik 
trūktų vadovų ar kokios 
srities (laužavedybos, 
darbelių, dainų...) spe
cialistų. Tai būtų lyg 
lietuviškasis "peace 
corps" vasaros metu. 
Norį prie talkos prisi

dėti arba ja pasinaudoti 
gali kreiptis: PLB Sto
vyklų skyrius, Gedimi
nas Naujokaitis, 243 
Monroe Avenue, River 
Edge, New Jersey, 07661

HELP WANTED MALĖ

WANTED 
AT ONCE

"lst CLASS SKILLED 
MACHINISTS

Ali around machine operators. Stea
dy employment, lots of overtime. 
JAY MACHINE & TOOL CO.

313 — WE 3-7436
(42-55)

(50-52)
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IŠ KORP! NEO-LITHUANIA LEIDINIO (4)

Kalba, kuria kalbėjo
Vytautas su Zigmantu

EMILIJA ČEKIENĖ

verčiant Korp! Neo- 
Lithuania leidinio pusla
pius, randame dėmesio 
vertą "Mūsų rūpesčiai" 
skyrių, kuriame , be S. 
Santvaro, ne kasdieninių 
minčių pluoštą paberia 
dr. Jonas Balys straips
nyje "Tautotyra — Tau
tinės sąmonės ugdytoja". 
Jis rašo:

"Sunkus buvo ir tebė
ra mūsų tautos kelias. 
Lietuviai buvo sukūrę 
didelę valstybę, parodė 
nuostabius valstybinius, 
karinius ir organizaci
nius sugebėjimus. Ta
čiau jie apleido labai 
svarbią kultūros sritį. 
Didžiulė imperija savo 
valstybiniuose aktuose 
vartojo svetimą kalbą, 
paimtą iš savo pavaldi
nių gudų. Jeigu toks Vy
tautas būtų mažiau tran- 
kęsis po Ukrainos ste
pes, gainiodamas toto
rių hordas, bet būtų pa
bėręs savo stalo trupi
nių kokiam mokytam vy
rui-, pavedęs jam suda
ryti lietuvišką raštą tos 
kalbos, kuria jis kalbė
josi derybų metu su sa
vo pusbroliu Jogaila, 
idant kiti derybininkai 
nesuprastų, jeigu jis 
būtų pavedęs kam para
šyti gediminaičių gimi
nės istoriją ir užrašyti 
kanklininkų dainas apie 
jų žygdarbius, tai šian
dien mes galėtume pa
sidžiaugti, kad esame 
šviesi tauta. Dar 1547 
m., kai išėjo pirmoji 
lietuviška knyga, vienas 
kanklininkas dainavęs 
lietuviškas dainas ka
raliui Zigmantui Augus
tui. Nei Vytautui, nei 
Zigmantui tokia mintis 
neatėjo į galvą. Labai 
gaila, tačiau ar galime 
smerkti ir teisti tuos 
kunigaikščius, gyvenu
sius prieš daug šimtų 
metų, kai ir šių dienų 
mūsų politikieriai yra 
panašūs trumparegiai?" 
(psl. 163)

Čia jis rašo apie se
novės lietuvių religiją, 
iškelia vertingiausią ir 
turtingiausią mūsų tau
tosakos rūšį — tradi
cines dainas, sukurtas 
ir išlaikytas šimtmečių 
bagyje lietuviško kaimo 
žmonių, nurodydamas 
jų būdingumą bei skir
tumą nuo kitų tautų liūd
nos, ištęstos, tačiau jos 
tveria mus už širdies, 
išsako ilgesį ir šimtme
čiais sukauptą tautos 
gėlą, vaizduoja svajin

gus vakarus ir auksinę 
rytmečio aušrą," — 
rašo dr. J. Balys, baig
damas žodžiais:

"Mes išeiviai esame 
tiesioginėje asimiliaci
jos malūno grėsmėje. 
To malūno veikimo vi
siškai sustabdyti nega
lėsime, galime jį tik 
prilaikyti. Yra didelis 
pavojus mums veikiai 
virsti džiūstančia tau
tos medžio šaka, jei a- 
similiacijai neįstengsi
me veikliau pasiprie
šinti. Tik tėvynėje ken
čia mūsų tautiečiai, ne
turėdami didelių pra
bangos išmonių ir pa

BalysDr. J.

togumų, tačiau neatplėš
ti nuo gimtosios žemės, 
išlaikys mūsų tautą gy
vą."

Daug ir prasmingų 
minčių randame ir šia
me skyriuje, su kurio
mis neįmanoma šiais 
trumpais rašiniais čia 
supažindinti, reikia vi
są tą knygą pačiam 
perskaityti.

Stepas Vykintas 
straipsnyje "Valstybin
gumo idėjos poveiky" už
akcentuoja, kad "komu
nistų partija, interna
cionalinė, tautas naiki
nanti partija, pagrinde 
yra Kremliaus diktatū
ros įrankis, ir todėl ko
va su šia diktatūra yra 
ne kas kita, kaip kova 
su komunizmu, einan-
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Filijos ir neolituanai 1938. 11, 16 Kaune
čiu iš svetimos, apgau
lingos ir nuožmiausios 
Maskvos."

"Šitoje kovoje Neo- 
Lithuania protu ir širdi

mi yra griežta, nepa
lenkiama ir žada ištver
mingumą iki pergalės, 
iki savos, nepriklauso
mos ir tikrais demokra
tiniais pamatais atstaty
tos Lietuvos valstybės.” 

Domas Penikas nu
šviečia Korp! Neo-Li- 
thuania teigiamą įtaką 
ne tik akademiniam, bet 
ir visam Lietuvos jau
nimui.

Jonas Jurkūnas, da
bartinis ALTS pirminin* 
kas, savo rašinyje ap
žvelgia eilę korporantų, 
išėjusių į veikliuosius 
kultūrininkus, visuome
nininkus ir kitas lietu
viškos veiklos sritis. 
Baigdamas jis rašo:

"Užmerkęs akis ma
tau jų ištisą- eilę. Ir 

juntu korporanto pėdą 
kiekvienam Lietuvos ke
ly, tėviškės laukuose ir 
miesto grindiny. Tikiu, 
kad ir čia jaunieji ko
legos pajus tą patį. Pa
jus ir dalyvaus tame di
deliame darbe, kad iš
liktų lietuviai ir kad 
parneštų lietuvišką kul
tūrą ir laisvę į savo 
tėvų žemę. Taip mums 
(kaip mūsų priesaikoje) 
Dieve padėk!'(psl. 184).

Labai vertingas, iš
samus, pagrįstas isto
riniais faktais rašinys 
yra Alfonso Koncės, 
kur jis aprašo Lietuvos 
nepriklausomybės atga
vimo kelią ir savano
rių kūrėjų kovas, iš
vardinęs eilę korporan
tų buvusių savanorių 
kūrėjų eilėse, apie kiek
vieną pateikdamas kele
tą biografinių žinių ir 
žuvimo, mirties ar gy
venama vietą. Pavar
džių eilėje randame ir 
dar gyvus kolegas, čia 
pat mūsų tarpe gyve
nančius. Tai Jurgis 
Kiaunė, Alfonsas Koncė, 
Jonas Našliūnas, Stasys 
Santvaras, Juozas Vilu- 
tis ir kiti. Garbė jiems! 
Čia matome kai kurių 
iš jų ir nuotraukas to 
laiko savanorių unifor
moje.

Šis "Mūsų rūpesčių" 
skyrius baigiamas rašy
tojo R.Spalio straipsniu 
"Gimtosios kalbos vaid
muo tautybei išlaikyti". 
Čia jis nurodo gimto- 
kios kalbos kilmę, 
reikšmę, tautų _ miru
sias kalbas ir pabrėžia, 
kad "Gimtoji kalba ir 
tautybės išlaikymas 
tremtyje, reikalaująs 
tam tikrų pastangų, dva
sinių jėgų mobilizavi
mo, savaime užpildo 
tuštumą, apsaugodamas 
nuo iškrypimo, sužalo
jimo. Jaunimas natūra
liai gali išlieti energi
ją be apgavimo savęs, 
nesivaikydamas nesamo 
idealo. Apleisdami sa- 

vają kalbą, tėvai kar
tais atima vaikui gal tą 
išganingą kelią ir neno
romis atidaro vartus 
klystkelin."

Kiekvienas straipsnis 
pailiustruotas autoriaus

nuotrauka ir kitų raši
niuose liečiamų asmenų, 
įvykių, švenčių vaizdais. 
Leidinį paįvairina ir 
korporantų bei filisterių 
poezija.

(Bus daugiau)

Vaizdas iš Chicagos Lietuviu Operos "Traviatos” pastaty
mo. II veiksmo scena su Lilija Šukytė — Violeta ir Algirdas 
Brazis — tėvas Germont, kuris prašo jos atsižadėti savo sū
naus Alfredo. VI. Juknevičiaus nuotrauka

, PLANINGAS TAUPYMAS
..i moka genui dividendui

ĮjSS .......PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Dabartinis dividendas 
ISmokamas du kart 

per metus.

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

VIEŠĖB1MI tHIClM.IE PIRKITE YAIIJO.JE MIIDERYKIJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS P1RKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Leroux Blackberry Brandy .......5th—3.69
2. Imported 80 proof Scotch wiskey 5th — 3.98
3. Canada Dry Vodka 80 proof....... 5th — 2.98
4. Wisnowa Cherry Liųueur ...........5th — 3.39

5. Import. German May Wine .......5th — 0.98
6. Import. French Napoleon

Vermouth .......................................5th — 1.19
7. Riccadona Vermouth.......30 oz. Boti.— 1.29

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

UTUAL

Ckartered and Saperviaed by tise UaHed Stato Gcverasoat 

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILONOS
PbaatdiaaJ. mtrvdieaį ir paaktadleaį 
aaa 9 vai. ryta Iki 4 vai. po pio tf. 
KatvtatadieaĮ aao 9 vaL ryto iki 8 v. vak. 
Ša&adi«4 »o 9 ▼ai. ryto iki 1 vai. po pJoUĮ 
Tre&a4iaa| aldoryta dieaa.

Pfcooe Vlrgtada 7-7747

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOKU JSTA1GOS
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TREČIOJI DAINŲ ŠVENTĖ
CHICAGOJE / 1966 -VII - 3

A DR. STEPONAS BIEŽIS, Dainų Šventės Ko
miteto Pirmininkas su džiaugsmu pažymi, kad 

W kasdieniniame susirašinėjime su chorų diri
gentais ir vadovais jaučia didelį pritarimą ir 
nuoširdų talkininkavimą. Iki šiol dar nėra ga
vęs nei vieno nusiskundimo. Taip pat labai 
sklandžiai eina darbas atskirose komisijose.

LABAI NEPATENKINTI prakalbų mėgėjai. Ko- 
W dėl? Eina gandai, kad IlI-oje Dainų Šventėje 
" visai nebus prakalbų. Jeigu pavartysite senus 

lietuviškus laikraščius (prieš 40 m.) tai pa
stebėsite, kad buvo rengiama specialiai pra
kalbos. O dabar yra tokių, kurie sako: nereikia 
prakalbų. Šios Dainų Šventės Kom. nutarė ap
sieiti be prakalbų. Kai kurie klausia: ką gi jie 
darys? Komitetas atrėžia: dainuosime!

HELP WANTED MALĖ

DIE MAKERS
LAYOUT MAN ON STEEL RULE 
DIES. ALSO TRA1NEES. LEARN 
STEEL RULE D1E MAK.1NG. EXCEL- 
LENT WORK1NG CONDIT1ONS. AD- 
VANCEMENT. ALL BENEFITS.
MICRO STEEL BULE DIE CO. 
30 FOSTER ST.. BERGENFIF.LD. N.I.

(50-56)

Akimirka iš Chicagos Lietuvių Operos "Traviatos” pasta
tymo pirmojo veiksmo. Nuotraukos gilumoje matyti Stasė Da- 
mijonaitienė, Vladas Vaišvila, arčiau — Kazys Slavinskas, Rū
ta Graužinienė, Ritonė Rudaitienė ir priekyje — Ramunė Di- 
čienė, Bronius Mačiukevičius, dainavęs daktaro partiją, ir So
fiją Džiugienė. VI. Juknevičiaus nuotrauka

ŠV. JUOZAPO PARAP. CHORAS. Dirigentas 
W Aleksandras Aleksis, pirmininkė Nora An- 
“ drikytė. Atsiliepdami į komiteto raštą, atsako:

Su malonumu repetuojame tris kart per sa
vaitę ir nekantriai laukiame džiaugsmingos 
Dainų Šventės Chicagoje”.

HELP WANTED FEMALE

COOK—RELIEF
Varied hours. Position avail- 
able for experienced institu- 
tional cook. Salary commensu
rate with experience. Contact

DOCTORS 
HOSPITAL

12345 Cedar Road
Cleveland Heights, Ohio 44106 

SW 5-5000, Ext. 205 
(49-50)

HELP WANTED MALĖ

DETROIT

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 design prefer- 
red. Some work on automatic 
machinery.

Knoxvledge of electric pneu- 
matic helpful.

Excellent paid retirement 
plan and other benefits.

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

MR. EDWARD F. LACH
LILY TULIP CUP CORP.

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

An Equal Opportunity Employer
(46-55)

EXPERIENCED
DIE CAST DIE REPA1RMEN 

DIE CASTING CHECKERS
Steady vvork for qualified men. Union 
shop. Fringe benefits.
GENERAL DIE CASTING CO.

10750 CAP1TAL
OAK PARK, MICH.

313 — 564-6230
(44-53)

WANTED JOURNEYMEN

or lst CLASS 

TOOLMAKERS 
Toolmakers vvanted for. small mold 
vvork. Require all around toolmaking 
experience. Our shop is located in 
Dearborn and services our ovvn plants. 
We are presently vvorking 68 hrs. 
per vveek and have complete compa
ny benefits. Phone 3 13 6-6800
ask for Mr. Washburn.

(4857)

RINKS GROŽIO 
KARALAITĘ

Negirdėtas įvykis netru
kus leis Detroito lietuvių 
visuomenei pasididžiuoti sa
vo jaunimu, čia įvyks NUO
STABI NAKTIS, kurios 
metu bus išrinkta mūsų 
apylinkės ”Miss Lithua- 
nia”.

Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso metu bus 
renkama Miss Lithuania iš 
viso laisvojo pasaulio kan
didatuojančių mergaičių, ši 
karalaitė turės atitinkamai 
atstovauti Lietuvą save 
tautiečių tarpe ir ameriko
niškoje aplinkoje. Kandida
tės turi būti tarp 18 ir 25 
metų ir baigusios aukštes
niąją mokyklą. Išrinktoji 
laimės mokslo stipendiją 
vieniems metams, ir žino
ma, ypatingą garbę atsto
vauti savo tautai

Detroitas rinks savo gro
žio karalaitę. Jaunimo ko
mitetas, vadovaujamas Vy* 
to Marčiukaičio, ruošia rin
kimus. šis komitetas, suda-

rytas iš visų jaunimo or
ganizacijų pirmininkų, ruo
šia neįprasto pobūdžio va
karą — "Nuostabi Naktis’’ 
— gegužės 21 dieną, Lietu
vių Namuose, kada kandi
datės bus pristatomos rin
kimui.

Komitetas norėtų sukur
ti šia proga kuo įspūdin
gesnę nuotaiką ir kviečia 
visą lietuvišką bendruome
nę, ypač jaunimą, atsilan
kyti.

Kandidatė į grožio kara
laites turi būti lietuvaitė 
tarp 18 ir 25 metų. Jauni
mo organizacijos atstovai 
gali pristatyti nominacijos 
komisijai nenustatytą skai
čių mergaičių.

Ši karalaitė laimės $100 
premiją ir nepaprastą gar
bę.

Kan didačių nominacijo
mis prašom kreiptis į Vytą 
Marčiukaiti, 8524 Terry, 
LU 4-3425.

Rūta Bulgarytė

{
AUŠROS VARTŲ PARAP. CHORAS. Dirigentas 
Vaclovas Verikaitis, pirmininkas G. Vindašius. 
Choro sekretorė M. Kėžinaitytė rašo: ”Kol 
skambės lietuviška daina - lietuvių tauta bus 
gyva. Linkime ištvermės ir kantrybės sunkia
me organizaciniame darbe.

DAINAVOS ANSAMBLIS CHICAGOJE prane- 
W ša, kad Dainų \Šventėje dalyvaus 99 choristai. 
W Reikia tikėtis, kad iki šventės dar susiras 

vienas choristas ir Dainava dalyvaus lygiai 
šimtinė, o gal dar daugiau.

MACHINISTS

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

341-1700
A Subsidiary of

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL 
Contouring and profiling 

Machines

VVANTED NITRSES

MUZ. J. ZDANIUS, Dainų Šventės muzikinis 
reikalų, tvarkytojas turėjo daug darbo sudarant 
ir išlyginant repertuaro klausimus. Dabar ne
gali atleisti įtampos, kadangi kasdien atsiran
da įvairių nenumatytų patvarkymų. Tačiau pri
pažįsta, kad visas darbas vyksta nuoširdaus 
bendradarbiavimo dvasioje. Nors dar yra cho
rų, kurie neatsiliepė į komiteto kvietimą (ne
išpildė reikiamų anketų) tačiau girdėt, kad 
jie sparčiai repetuoja.

TĖVIŠKĖS NAMAI. Tai Br. Budriūno para
šyta kantata, kuri bus išpildoma Dainų Šven
tėje. Joje dalyvaus ir solistai, kurie jau pra
dėjo savo darbą. Solistas bus Rimtautas Dab- 
šys. Tai jaunas, bet labai populiarus dai
nininkas gyvenantis Los Angeles, Calif. Lai
mingu sutapimu kantatos autorius Br. Bud- 
riūnas taip pat gyvena Los Angeles. Tad ar
timas kontaktas su kantatos autorium bus la

HORIZONTAL
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

MACHINISTS
Bridgeport and lathe operators. Mušt, 
be experienced. Work from blue- 
prints. Do ovvn set-ups. )ob shop 
operation. Mušt be capable of air- 
crąft quality.

Advanced Electronics 
Ine.

1765 Šilas Deane Highvvay 
Rocky Ilill, Conn. 

529-6881
(50-54)

REGISTERED NURSES
AND

LICENSED PRACTICAL 
NURSES

OPEN1NGS FULL AND PART TIM1 
SALARY DEPEND1NG ON 

EXPFRIENCE-
REGISTERF.D NURSES*$3.50 Shift 

DIFFERENTIAL
LICENSED PRACTICAL NURSES 

$1.50 Shift
DIFFERENTIAL

PLŪS MANY OTHER BENEFITS. 
CALL. WRITE OR APPLY AT 

WILLIAM BEAUMONT 
HOSPITAL

EMPLOYMENT OFFICF. 
-3601 W. 13 MILE ROAD 

ROYAL OAK. MICH. 
549-7000

(49-62)

PH8LADELPHIA

MOTINOS DIENA
Philadelphijos LB Vinco 

Krėvės šeštadieninė Mo
kykla gegužės 8 d., sekma
dienį, rengia Motinos Die
nos minėjimą. 10:30 vai. 
Šv. Andriejaus bažnyčioje 
bus Mišios, kurias atnašaus 
kun. S. Raila. Po pamaldų 
Tėvų Komitetas rengia ben
drus užkandžius parapijos 
salėje, o mokiniai atliks 
trumpą meninę programą. 
Be to, laimėjimui skirti du 
meno kūriniai: skulpt. P. 
Vaškio ir dail. K. žeroms- 
kio. Philadelphijos ir apy
linkių lietuviškoji visuome
nė maloniai kviečiama daly 
vauti pamaldose ir minėji
me.

bai naudingas solistui.
Solistė bus Dana Stankaitytė. Ji gyvena 

Chicagoje, bet gerai pažįstama visos Ameri
kos lietuviams. Ji dalyvavo operose ir dau
gybėje koncertų įvairiose lietuvių kolonijose. 
Tai stipri lietuviškos dainos pajėga.

FAUSTAS STROLIA, kuris Dainų Šventėje di- 
W riguos vaikų chorą, lanko chorus Chicagoje. 
• Tikimasi, kad nuvažiuos ir į kitas vietoves.

Šio lankymosi tikslas - susipažinti su cho
rais, suderinti dainavimą. Jauniesiems dai
nininkams labai pravartu pamatyti savo būsi- 
mąjį dirigentą ir prie jo priprasti. Faustas 
Strolia vaikų chorų vadovavimo srityje jau 
senas vilkas. Šioje srityje jis daug dirbo ir 
tebedirba ir parodė labai aiškius sugebėji
mus lavinant jaunuosius dainininkus ir iš
vedant juos į sceną. Vaikų choro vadovavi
mas yra savotiška i r.skirtinga chorinės dar
buotės sritis. Čia neužtenka vien tik muzi
kinio išsilavinimo, bet taip pat reikia būti ir 
pedagogu.

GAP TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

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

PART TIME 
MACHINE OPERATORS

SECOND SHIFT (6:00 to 11:00 P.M.)
Ground floor opportunity for qualified men with the follow- 
ing skills to join our new, short, evening shift. Ideal for moon- 
lighters, students and retired machinists.

TURRET LATHE OPERATORS
We require men with multi-too! per station operating ability 
on produetion Turret Lathes. Mušt be able to uše all usual 
inspection tools as well as to read and interpret engineering 
drawings.

MILLING MACHINE OPERATORS
Men with complete set-up and operating facility on vertical 
milling machines.
Successful candidates will find unusually progressive per? nnel 
policies and manufacturing methods.

__

IVAN SORVALL, Ine.
Pearl Street 847-2491 Norvvalk, Conn.
One block «outh of Merritt Parkway, off Route 7

An Equal Opportunity Employer

New Yorko oktetas su savo, dainomis prisidėjo prie skautiš
kų dainų plokštelės ’ Laužų aidai”. Plokštelė leidžiama Filiste
rių Skautų Sąjungos skautų jubiliejinių ir jaunimo metų proga.

Header Operator
Pointer Operator

Toolmaker
Tool Room Lathe

Hand
CHANDLER 

PRODUCTS CORP. 
Div. of Nat’l Screw & Mfg. Co. 

1491 CHARDON RD.

An F.qual Opportunity Employer
(49-50)

SEMISKILLED

SHOP WORK
Openings for semiskilled labor 
with good opportunity for ad- 
vancement. Good startine 
hourįy rate, numerous employ- 
ee benefits, permanent position 
with material handing equip- 
ment manufacturer. Intervievvs 
daiįy 1:30-3:30 p. m.

American Monorail 
Co.

1111 E. 200 ST.
An Equal Opportunity Employer 

(49-50)
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GEGUŽĖS 7 D., ŠEŠTADIENĮ, 
ĮVYKS

DIRVOS

Solistė ALDONA STEMPUŽIENE

Kompozitorius DARIUS LAPINSKAS

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

viešbučio Crystal Ballroom salėje.

Meninę programą išpildys: irduiė

JiaAiui. Aanintkai.

DIRVA, 6907 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio 44103 

Telefonas: 431-6344

• St. Barzdukas, inž. Alg. 
Nasvytis, inž. V. Kamantas 
ir M. Lenkauskienė PLB 
valdybos nariai, šį savaitga
lį buvo išvykę į Detroitą da
lyvauti JAV LB Tarybos 
suvažiavime.

• Clevelando jaunieji dai
lininkai, norį dalyvauti Jau
nimo Metų ir kongreso pro
ga Chicagoje ruošiamoje 
dailės parodoje, kuri prasi
dės birželio 25 d. ir tęsis iki 
liepos 10 d., registruojasi 
iki birželio 4 d. Informaci
jų Clevelande gali gauti 
pas Mirgą Kižienę, telef. 
531-8429.

• Vytautui Beliajui pa
gerbti ir su jo darbais su
sipažinti gegužės 15 d., 3 
vai. p. p. Naujosios parapi
jos salėje (Neff Rd.) ren
giamas vakaras.

Vakaro metu veiks V. Be- 
liajaus veiklos ir darbų ap
žvalga, o programoje pasi
rodys Vysk. Valančiaus 
Lit. mokyklos taut. šokių 
grupė, vadovaujama Liudo 

Sagio ir Vėjūnių kvartetas.
V. Beliajaus yra daug pa

sidarbuota ne tik tautinio 
lietuvių meno srityje, bet 
ir jo populiarinime ameri
kiečių tarpe.

• Jaunimo metų stovykla 
įvyks Dainavoje, 15100 Au- 
stin Rd., Manchester, Mich., 
nuo birželio 25 d. iki bir
želio 30 d. Stovyklon kvie
čiamas visas laisvame pa
saulyje gyvenantis lietuvių 
jaunimas, turįs 18 metų ar
ba baigęs gimnaziją (12 
skyrių).

Registracijos mokestis 
$5.00 įskaitomas į stovyk
los mokestį kuris yra 
$26.00. Registracija baigia
si gegužės 15 d.

Clevelandiečiai registra
cijos anketas gali gauti pas 
Jaunimo Metų Clevelando 
skyriaus pirm. Džinarą Ki- 

LIETUVIŠKOS KNYGOS, 
PLOKŠTELĖS, 
MEDŽIO DROŽINIAI, 
AUDINIAI, GINTARAS

ir įvairios kitos importuotos dovanos!
Visa tai galite įsigyti, atvykę į naujai atidarytą

DIRVOS krautuvę, 6907 Superior Avė.
Krautuvė atidaryta kasdien nuo 9 vai, ryto iki 6 vai.

vak., šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. p. p.

ži, 18021 Hiller Avė. Tel. 
531-8429.

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

• Nedelskime ilgiau ir 
padidinkime savo gyvybės 
draudimą, kol dar nė vėlu. 
Dėl informacijų skambinki
te prityrusiam draudimo 
atstovui — V. Giedraičiui 
tel. 944-6835.

SAVININKAS PARDUO
DA NAMĄ

mūrinis — geros pajamos 
— bungalovv. 6 kamb. apa
čioje, 4 viršuje. Du mūri
niai garažai ir pobūviams 
kambarys.

1047 E. 174 gt.
(prie Lake Shore Blvd.) 

Tel. IV 1-7139

HELP WANTED MALĖ

FACTORY 
MACHINE 
TRAINEES

COLD HEADER 
TRAINEES

INSPECTION 
TRAINEES

We have openings avail- 
able to learn a skilled 
trade. Excellent benefits 
and working conditions.

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

Anchor Fastener
26101 FARGO

BEDFORD HEIGHTS, OHIO
(49-50)

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIU KLUBAS ‘

6835 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
Tel. EX 1-1143

Kviečia visus stoti į klubą nariais.

Lietuvių Klube veikia įvairių lietu
viškų laikraščių — žurnalų skaitykla, te
levizija, transliuojamos Tėvynes Garsų 
radijo valandėles programos ir yra įvai
riausių kitų pramogų, smagiam savait
galių ir šiaip vakarų praleidimui.

ORDERLY
X-ray dept., 8 a. m. to 4:30 p. 
m., 6-day week; 50 yrs. of age 
or over. Tranšporting patients. 
Excellent working conditions. 
Contact

DOCTORS 
HOSPITAL

12345 Cedar Road
Cleveland Heights, Ohio 44106 

SW 5-5000, Ext. 205
(49-50)

6621 Edna Avenue
EN 1 -1763

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

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

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

936 Easl 185th St.
KE 1 - 7770

JAKUBS & SON



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• ALT S-gos 1 ir 11 sky
rių suruošto Dirvai pami
nėti. vakaro likutis su abie
jų skyrių aukomis, viso 100 
dol., buvo prisiųstas Dirvos 
administracijai per inž. K. 
Kruliką I sk. kasininką.

Abiejų skyrių vadovy
bėms ir visiems prisidėju- 
siems prie to vakaro pasise
kimo reiškiama padėka.

• Lietuvių Studentų Są
jungos naujos C V-bos po
sėdyje nariai pasiskirstė 
pareigomis sekančiai:

Pirmininkas — Kęstutis 
Paulius žygas, vicepirmi
ninkai: Bostone — Anta
nas Saulaitis S. J., New 
Yorke — Petras Vainius, 
Clevelande — Rimas Gulbi
nas ir Chicagoje — Algis 
Rukšėnas, iždininkas — Ka
zys Snieška, sekretorius — 
Stasys Rastonis.

Lietuvių Studentų Są
jungos reikalais kreipkitės 
į CV-bą sekančius adresu: 
Kęstutis Paulius žygas, Ro- 
binson Hali, Graduate 
School of Design, Harvard 
U n i v ersity, C a m bridge, 
Mass.

• ”Lietuvių liaudies pa
saulėjauta”, dr. Jono Balio 
studija lietuvių tautos cha
rakteriui pažinti, jau iš
spausdinta ir atiduota ri
šyklai. Veikalą leidžia Pe
dagoginis Lituanistikos In
stitutas, kuriame dėstomas 
tos studijos pobūdžio kur

Brangiajam tėveliui, seneliui ir uošviui

A. A.

ROBERTUI KRONUI

mirus, mielą STEFANIJA KAUNELIE-

NĘ, jos šeimą ir artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime

Valė ir Matas Tylai,
Julė ir Jonas Kučinskai,
Petras Dalinis ir
Stasė, Rūta ir Leonas Bulgariai

Dėkojame pažįstamiems, drau
gams ir giminėms, visokeriopai pareišku- 
siems užuojautą ar dalyvavimu laidojime 
pagerbusiems mums brangų vyrą, tėvą ir 
uošvį.

A. A.
VLADAS ŽILIN SK AS. 

gimęs 1884 m. rugpiūčio mėn. 18 dieną Ska
piškyje, mirė balandžio mėn. 8 dieną Wa- 
terbury, Connecticut. Palaidotas vietos lie
tuvių tautinėse kapinėse. Savo gyvenimo 
kelią praėjo, vedinas geros širdies, meilės ir 
pasiaukojimo.

Eleonora Žilinskienė
Elena ir Mykolas Gureckai 
Valerija ir Anatolijus Krupėnai 
Vanda ir Kipras Bagdanavičiai 
Vladas ir Dorothy Žilinskai

A. A.

VLADUI ŽILINSKUI
mirus, dukrai ELENAI, žentui MYKOLUI GU- 

RECKAMS ir anūkams reiškiame nuoširdžią užuo
jautą

A. šova ir šeima

sas. Veikalo mecenatas — 
Lietuvių Tautinis Akademi
nis Sambūris, kuriam šiuo 
metu pirmininkauja K. Ka- 
sakaitis.

• K. Morkūnas, iš Merį- 
dan, Conn. Dirvos 50 metų 
sukakties proga įstojo į Vil
ties draugiją 25 dol. įnašu.

AUKOS DIRVAI
Dr. St. Petrauskas

Elizabeth, N. J...... $4.00
G. Alekna, Racine, Wis. 1.00 
V. Bitinas, Detroit .... 2.00 
Pr. Kašiuba, Chicago 4.00 
A. Kišonas, Detroit .... 1.00 
J. Adomaitis,

Rochester, N. Y...... 1.00
F. V. Kaunas, Chicago 1.00 
J. česekas, Toronto .... 2.00 
V. Kulys, Toronto .... 5.00 
St. Jokūbaitis,

Toronto ................... 5.00
V. čepukaitis, Cleve. 1.00 
Dr. J. Abraitis, Cleve. 1.00
I. Vegelis, Hudson, NY 1.00 
V. Ignas,

Queens Village, N. Y. 1.00 
A. Grinius, Detroit .... 1.00 
P. Vilkas, Cleveland .. 3.00 
A. Bielskis, Euclid, O. 2.00 
Pr. Stempužis, Cleve. 2.00 
Dr. J. Pavilionis,

Chicago ................... 5.00
J. Pipiras, Worcester 1.00
K. Narbutaitis, Cleve. 2.00 
J. Ulėnas, Plainview 3.00 
A. Vilėniškis,

Richmond Hill, N. Y. 1.00

CHICAGO
NAUJA LIETUVIŠKA 

ŠEIMA CHICAGOJE
Balandžio 23 d. Mar

ąuette Parko bažnyčioje, 
kun. Vaclovas Zakarauskas 
sujungė moterystės ryšiais 
dailininko Jono Tričio duk
terį Juditą su inž. Vaclovo 
Mažeikos sūnumi Mindau
gu.

Vakare jaunųjų pagerbti 
prisirinko pilna šv. Kry
žiaus parapijos salė, čia be 
tėvelių jauniesiems sėkmės 
lietuviškame šeimos kelyje 
linkėjo Jonas Našliūnas, 
Mečys Šimkus, Algirdas 
Reivytis ir Simas Velbasis. 
Juozas Pautienius padova
nojo jauniesiems savo su
kurtą piešinį. Kasniūnai 
sveikino telegrama. Palydos 
vardu jaunuosius sveikino 
vyriausias pabrolys Vaide
vutis žemaitis. Abu jaunie
ji atsakydami linkėtojams 
žadėjo laikytis jų patarimų. 
Visą vedybinę puotą, artis
tiškais paįvairinimais, gy
vai pravedė aktorius Zig
mas Moliejus iš East Chi
cagos. V. A. R.

• Sibiro tremtinys Alfon
sas Miliukas gegužės 14 d., 
7 vai. 30 min. vakaro Jau
nimo Centro didžiojoje sa
lėje skaitys viešą paskaitą 
apie lietuvius tremtinius Si
biro taigose. Po paskaitos 
laisvi paklausimai. Chica
gos lietuvių visuomenė ma
loniai kviečiama minėtoje 
paskaitoje dalyvauti.

Rengia LT Akademinio 
Sambūrio ir Korp! Neo-Li- 
thuania Valdybos.

• Lietuvių Teisininkų 
Draugijos Chicagos sky
riaus narių susirinkimas 
įvyks gegužės 1, sekmadie
nį, 3 vai. p. p. Jaunimo Cen
tre, 5620 S. Claremont Avė. 
kamb. 104. Petras Stravins
kas skaitys paskaitą ”Mū- 
sų teisinė kultūra ir politi
nė etika”. Po paskaitos 
bus skyriaus vaP.vbos ir 
revizijos komisijos praneši
mai ir naujos valdybos ir 
revizijos komisijos rinki
mai. Į paskaitą kviečiami ir 
svečiai.

NEW YORK
• Pianistė Aldona Kepa- 

laitė, koncertavusi New 
Yorke, Chicagoje, Bostone, 
gegužės 7 d. rengia savo 
antrąjį piano rečitalį Town 
Hali, New Yorke. Koncer
tas įvyksta 5:15 vai. p. p. 
Programoje bus išpildomi 
Kačinsko, Bach, Schumann, 
Beethoven, Chopin, Debus- 
sy ir Liszt kūriniai.

Bilietus į koncertą iš 
anksto galima įsigyti pas 
p. V. Leskaitienę — telefo
nas JA 3-8268, M. Žukaus
kienę — tel. EV 4-2623 ir
N. Ulėnienę — tel. 516 WE 
8-0260.

LOS ANGELES
TIKRAI JAUKIAI 

PRALEISIT VAKARĄ
Daug visokių suvažiavi

mų, švenčių, koncertų, vyk
sta mūsų lietuviškos išeivi
jos gyvenime. Vieni iš jų 
yra politinio pobūdžio, kiti 
tautinių jausmų paglosty
mo arba sielai tam tikro 
peno duodantieji įvykiai.

"KARTŪNŲ”, "ŽIBUOK
LIŲ”, "PAVASARIO” ba
lių skambūs pavadinimai ar 
nepraeina kartais pro mū
sų ausis, kaip kažkokie ne
reikšmingi žodžiai, neverti 
dėmesio pobūviai, kur žmo
gus tik bereikalingai laiką 
gaišini bei pinigą išmeti; 
Bet tas mūsų "prabaliavo- 
tas" pinigas tikrai nėra be 
reikalo išmetamas, jis pa
sidaro lyg "mana” iš dam 
gaus mūsų sesėm ir broliam 
pavergtoje tėvynėje, bei to
limoje Sibiro taigose mer- 
dėjantiems mūsų tautie
čiams.

Todėl nebebūkime taip

Jaunieji su tėvais. Iš kairės: dail. Jonas Tričys, jaunasis 
Mindaugas Mažeika, jaunoji Judita Tričytė-Mažeikienė ir inž. 
Vaclovas Mažeika. V. A. Račkausko nuotrauka

skeptiškai nusiteikę dėl tų 
visų baliaus stiliumi įvyk
stančių pobūvių ir atsilan
kykime į š. m. gegužės 14 
d., 8 vai. vakare St. Nicho- 
las salėje, 2300 W. 3rd St.,
L. A. birutininkių ruošia
mą didžiulį "KARTŪNŲ” 
balių, kur visuomenė lau
kiama pasipuošus įvairiais 
vakariniais rūbais.

Įdomi muz. G. GUDAUS
KIENĖS paruošta progra
ma, kurią išpildys jauna 
soliste Rita č ė s n a i t ė, 
duos progos svečiams tik
rai jaukiai praleisti vakarą 
ir pasidžiaugti birutininkių 
vaišingumu bei puikiu M. 
Krafto orkestru.

Įėjimas asm. 5 dol., stud. 
ir pens. — 3 dol. Staliukus 
užsisakyti pas p. J. Radve- 
nienę, telef. DU 4-7646 ir 
pas T. Mickevičienę, telef. 
382-3427. vm.

(Sk.)

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

VASAROS ATOSTOGOS,
laukiamas poilsio laikas, 

tikrai nebetoli. CAPE COD 
žaluma jau dengia apylin
kes, MEŠKOS ir MEŠKIU
KO vasarvietė jau laukia 
svečių.

Šeimininkai kviečia visus 
atsilankyti, užsisakant šiais 
adresais: Irena Veitas, 72 
Congress St., Braintree, 
Mass. Tel. 843-2146 arba 
Maria Lūšys, 88-01 104th 
St., Richmond Hill, N. Y. 
Tel. 849-1193.

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

Apsigyvenusiems Pick-Carter viešbutyje, 
suvažiavimo metu automobiliai bus laikomi 
viešbučio garaže nemokamai.

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 gegužės mėnesį

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

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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