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SOVIETAI IR ARABAI
ARABŲ PRALAIMĖJIMAS KARO LAUKE, O 
SOVIETŲ POLITINIS PRALAIMĖJIMAS JUNG
TINIŲ TAUTŲ FORUME KARTU PAĖMUS SU
DARO DIDELŲ GRESMŲ SOVIETŲ - ARABŲ 
SANTARVEI, KURIĄ MASKVA NORI IŠSAU
GOTI BE DIDESNIŲ AUKŲ Iš SAVO PUSĖS.

---------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ----------

Sovietų reikalų žinovai 
Vakaruose dideliu susido
mėjimu sutiko partijos ge
neralinio sekretoriaus Brež
nevo kalbą, liepos 5 d. pa
sakytą Sovietų karo aka
demijos išleistuvėse. Mat, 
toje kalboje Brežnevas gy
nė sovietų politiką ir laiky
seną Izraelio-arabų karo 
metu. Tai, žinoma, savaime 
suprantama. Iki šiol nebu
vo tokio atsitikimo, kad 
koks sovietų ar komparti
jos pareigūnas viešai pasi
šiauštų prieš savo valsty
bės politiką, tačiau ’krem- 
linologistams’ labai rūpėjo, 
kokia forma Brežnevas tai 
padarys, nes visuotinai ti
kima, kad Kremliaus val
dovai nėra vienos pažiūros 
j Artimųjų Rytų situaciją.

Kad tai supratus, turime 
grįžti kiek į praeitį. Nuo 
1955 metų Kremlius pradė
jo smarkų flirtą su arabais, 
tikėdamasis jų pagalba 
duoti nemažą smūgį Vaka
rams politiškai bei ūkiškai 
ir paimti tą strateginiai ir 
ūkiškai (dėl naftos šalt- 
nių) svarbią sritį savo kon
trolėm Tačiau dėl to, kaip 
tai pasiekti, Kremliuje bu
vo nuoraodių skirtumų. Kai 
kurie 'aktyvistai’ manė, 
kad reikia smarkiau veikti, 
kiti siūlė atsargumą. Chruš 
čiovą nuvertus labai padi
dėjo saugumo aparato, ku
rio priešakyje stovėjo Alek
sandras šelepinas, įtaka. 
Atrodo, kad jis gavo 'lais
vas rankas’ sovietų įtakai 
arabų pasaulyje padidinti, 
šelepinas, nuvažiavęs į Kai-

IŠ VISO PASAULIO

* JAV VYRIAUSYBE išsiun
tė 3 karinius transporo lėktuvus 
pagelbėti Kongo vyriausybei 
kovojančiai su sukilėliais Ka- 
tangos provincijoje. įtariama, 
kad sukilėliai veikią buv. prem
jero Tschombės „sukurstyti. 
Pats Tschombė, skridęs lėktu
vu iš Ispanijos, buvo nuskraidin
tas | Alžirą, kur randasi kalėji
me.

Katangos sukilėliams vadovau
ja baltųjų karininkai.

* JTO SAUGUMO TARYBA 
sutinka pasiūsti stebėtojus 1 Art. 
Rytus, augant pavojui konflik
tams tarp Egipto ir Izraelio vėl 
užsiliepsnoti. Jau Įvyko keli 
smarkūs susidūrimai SuezoKa* 
nalo rajone, dalyvaujant lėktu
vams ir tankams.

Tuo tarpu Izraelio vyriausybė 
skeptiškai žiūri | tų stebėtojų 
vaidmenį, a be jojant jų galimy
bėmis tokius konfliktus sulaiky
ti.

Be to, Izraelis nesutinka atsi
traukti nuo Suezo kanalo, nes 
toks atsitraukimas būtų palai
kytas visiško pasitraukimo ženk
lu. Taip pat sumažėtų galimy
bės išsiderėti laisvo laivų su
sisiekimo kanalu.

* US NEWS & WORLD RE- 
PORT magazinas tvirtina, kad 
Sov. S-gos saugumo organai po
litiniais sumetimais Įspėję Siri
jos ir Egipto vyriausybes apie 
Izraelio kariuomenės koncentra
ciją 'prieš Siriją. Tuo jie siekę 
sujungti Arabų valstybes ir iš
vengti tolimesnius jų nesusipra - 
timus. Bet Nasseriui pasiskubi
nus ufblokuoti Agabos sąsiauri, 

rą pas Nasserį 1965 metų 
sausio mėn., viešai pareiš
kė: "Sovietų Sąjunga remia 
teisėtą kovą, kurią Jungti
nė Arabų Respublika (Egip
tas) ir kiti arabų kraštai 
veda prieš imperialistus”.

Tuos žodžius parėmė ma
sinės ginklų siuntos, kurios 
iki 1965 m. nebuvo tokios 
stambios. Skaičių o j a m a, 
kad Maskva į Egiptą, Siri
ją, Iraką, Alžirą, Maroką ir 
Jemeną, kuriame sunkiose 
kovose stengiasi įsigalėti 
Nasseris, pasiuntė 2.500 
tankų (1.400 vien į Egip
tą), 230 puolamųjų patran
kų (kaip tankai, tačiau be 
šarvų), per tūkstantį mino
svaidžių ir artilerijos pa
būklų, per 2.000 įvairiausių 
autovežimių, 700 lėktuvų ir 
apie 25 priešlėktuvinių ra
ketų baterijų (šešias tokias 
baterijas puikiam stovyje 
paėmė izraelitai).

Tas ginklų siuntas lydėjo 
sovietų kariniai specialistai, 
kurių šiuo metu arabų pa
saulyje esą apie 2.000. Ben
dra priežiūra buvo pavesta 
patyru siems saugumie
čiams, kurie buvo paskirti 
ambasadoriais. Ambasado
rium Kaire buvo Dimitn- 
jus Pošidajevas, turįs ne
mažai patyrimo saugumo 
’aparačikas’, kurį laiką 
tvarkęs piniginę paramą 
Italijos kompartijai. Bag
dade (Irake) sovietų amba
sadą veda Vasilijus Niko- 
jalevas, kuris anksčiau bu
vo Valstybės Saugumo Ko
miteto (KGB) Centro Ru
munijos skyriaus vedėjas.

Įvykiai pradėjo riedėti nebesu
laikomai ir sovietai nustojo kon
trolės. Jie dar bandę Įspėti 
NasserĮ, kad karo atveju Sov. 
S-ga neduos jam paramos, bet 
jau buvo per vėlu.

♦ PRIE VIETNAMĄ skirian
čios demilitarizuotosios zonos 
stipriai Įsitvirtinę š. Vietnamo 
kariai sunkiosios artilerijos pa
būklais apšaudydami JAV ma
rinų pozicijas pridarė daug 
nuostolių. Nuo sausio mėn. jau 
žuvo 9.000 marinų. Marinai ko
voja narsiai, tačiau ribotos jų 
galimybės puolimams apsunkina 
didesnę pažangą. Gynybos sek
retorius McNamara, vizitavęs 
fronto linijas, pripažino, kad to
je zonoje lauktina pagrindinių 

Ambasadorius Kuveite Mi
chailas Bodrovas, yra KGB 
pulkininkas, turėjęs svar
bias pareigas Vienoje, So
fijoje ir net Izraelyje, kur 
buvo 5 metus ambasado
rium. Ambasadorius Jeme
ne Nikolai Sulickis prieš tai 
vadovavo sovietų saugumo 
agentams Lebanone, ir am
basadorius Izraelyje Dimi- 
trijus čuvašinas turėjo ne
mažos praktikos Jugoslavi
joje, kur jis vedė sovietinės 
ambasados saugumo skyrių. 
Sakoma, kad tie visi 'diplo
matai’ klausė daugiau sau
gumo šefo Semičastny, ku
ris savo keliu buvo asme
niškas šelepino draugas, 
negu oficialių viršininkų 
užsienio reikalų ministeri
joje.

Senesniems valstybės ir 
partijos darbuotojams, kaip 
Brežnevui ir Kosyginui, 
Šelepiną ir Semičatsny 
’apstačius’ ir nuo tiesiogi
nio kontakto su saugumo 
įstaigom atkirtus, sovietų 
arabų politika turėjo būti 
atimta iš saugumiečių ran
kų. Ambasadorium į Kairą 
buvo numatytas daugiau 
patyrimo diplomatin i a m e 
parkete turįs Vladimiras 
Vinogradovas, užsienių rei
kalų viceministeris ir ilga
metis ambasadorius Pary
žiuje.

Galimas daiktas, kad tas 
permainas nujaus damas 
Nasseris nutarė tuojau pat 
veikti, Maskva tačiau iš sa
vo pusės gegužės 26 d. nak
tį Nasserį prikėlė iš miego 
ir įspėjo jokiu būdu nepa
leisti 'pirmojo šūvio’.

Atrodo, kad tie visi pa
tyrę saugumiečiai tiek pat 
susigaudę arabų politiniuo
se reikaluose, kiek sovietų 
kariniai patarėjai dykumos 
kare, kur reikalingas nepa
prastas judrumas, kuo so
vietų kariai niekados nepa
sižymėjo. Didelė kaltė už 

kovų. Gen.Westmorelandas rei
kalauja pastiprinimų naujais ka
rių daliniais.

* Čekoslovakijos žydų 
bendruomenė kaltinama pade
danti organizuoti nelegalias ke
liones Į Izraeli ir "spekuliaci
ja bei visuomenės turto piktnau- 
dojimu".

* ŽINOMAS IZRAELIO isto
rikas Dr. Uri Oren apie Sov. 
S-gą išsireiškė: "Mes galime 
be jų apsieiti, tačiau jie (su
prask,komunistai) reikalingi pa
saulio žydų liberalų paramos.’

* TURISTAI IŠ JAV sukraus 
Kremliaus iždan 50 mitdol.,už 
kuriuos galima nusiųsti 25 kari
nius lėktuvus Nasseriui a r Viet- 
kongui.

Pasikeitimas nuomonėmis...

LAIMĖJO PIRMĄJĄ PREMIJĄ. Australijoje gyvenąs lietuvis dailininkas Henrikas Šalkauskas Šiuo 
metu vykstančioje Melbourne Australijos Contemporary Art Society konkursinėje parodoje laimėjo aukš
čiausią premiją 1000 dolerių už savo akvarelinj kflrinĮ. Ne vien konkurso jury komisija, bet ir australų 
spauda pripažino, kad H. Šalkausko darbas yra geriausias kūrinys visoje parodoje.

tai, atrodo, krinta ant so
vietų ambasadoriaus Izrae
lyje čuvašino, kuris buvo 
blogos nuomonės apie Iz
raelio karius ir izraelitus 
pravardžiavo 'liliputais'. 
Įdomu, kad čuvašinas tvar
kė ir Jeruzalės stačiatikių 
Šventojo Kryžiaus vienuo
lyną, kurį paveldėjo iš caro 
režimo. Jame buvo užsilikę 
tik šeši seni vienuoliai, ta
čiau čuvašinas tą 'įgulą' 
sustiprino 18 'naujokų', at
gabentų iš Maskvos. Arti
miausiu laiku Maskva ža
dėjo į Jeruzalę pasiųsti dar 
72 'vienuolius', tačiau iš to 
plano nieko neišėjo (Mask
vai birželio 10 dieną nu
traukus diplomatinius san
tykius su Izraeliu.

Pralaimėjimą karo lauke 
Maskva bandė užtušuoti ne 
tik santykių nutraukimų, 
bet ir visos bylos iškėlimu 
JTO Visuotiname Susirin
kime, kuris ne tik nepa
smerkė Izraelio už agresi
ją, bet net nepriėmė švel-

( Nukelta i„ 3-čią pusi J

1968 metų Laisvės Kovos
Programa

Birželio 30 d. įvyko Vliko 
tarybos posėdis. Pirminin
kavo Rytų Lietuvos Rezis
tencinio Sąjūdžio atst. K. 
čižiūnas, sekretoriavo Liet. 
Valst. Liaudininkų S-gos 
atst. J. Audėnas. Vliko val
dybos vardu pranešimus 
padarė J. Audėnas ir P. 
Vainauskas. Dr. B. Nemic
kas referavo 1968 metų 
Lietuvos Laisvės Kovos 
Programą. Ji priimta tokia:

1. Politinė Konferencija 
VVashingtone. šaukia Vit
kus, 1967 m. spalio 22-23 d. 
Dalyviai: Vlikas, Lietuvos 
diplomatai, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė, Ameri
kos Lietuvių Taryba (kol 
kas teigiamai dar nepasisa
kė) ir Lietuvos Laisvės 
Komitetas.

Leidiniai. Lithuania 
(pataisyta laida), Martiro
logijos I tomas. Trumpas 
informacinis leidinys apie 
Lietuvą, Vliko sandaros pa
aiškinimai (sąlankos pavi
dalo leidinys).

3. Vliko delegatūrų ir ki
tų organizacijų žygiai į vi
sų kraštų visuomenės (per 
spaudą, radiją, televiziją) 
ir vyriausybės bei parla
mentus (vizitais ir jieticijo- 
mis).

1. Manifestas ir informa
cinė medžiaga, per delega
cijas pateiktimi vyriausy
bių bei parlamentų sluoks
niuose.

5. Peticijos tekstas, kurį, 
paskiruose kraštuose gyve
nančio lietinių jaunimo 
pastangomis aprūpintą tų 
kraštų įžymių asmenybių 
parašais. įteiktų atitinka
moms vyriausybėms lietu
vių jaunimo atstovai, daly
vaudami bendrose lietuvių 
delegacijose.

6. Vadovaujančių parei
gūnų pasisakymai. Vliko 
delegatūroms ir kitoms lie
tuvių organizacijoms teks 
uždavinys pasirūpinti, kad 
vyriausybių atstovai, par
lamentarai, gubernator i a i 
bei miestų burmistrai pa
darytų atitinkamų viešų 
pareiškimų Lietuvos lais
vės klausimu.

7. Kreipimaisi į Bažny
čių hierarchus, kad jie tin
kamai atkreiptų tikinčiųjų 
dėmesį į Sovietų S-gos Lie
tuvai padarytą skriaudą.

8. Spaudos konferencijų 
organizavimas sostinėse ir 
kituose centruose, ypač kur 
gyvenama lietuvių.

9. Veikimas į JAV ir kitų 
Lietuvai draugingų valsty
bių parlamentus, siekiant 
juose prieš Lietuvą įvykdy
tos Sovietų Sąjungos agre
sijos pasmerkimo.

10. Veikimas į Jungtines 
Tautas, ypač į 24-ių Komi
siją, per J. T. narių vyriau
sybes bei delegacijas, kad 
svarstytų sovietinio kolo
nializmo panaikinimo rei
kalą.

11. Pastangos surengti 
specialių televizijos bei ra
dijo programų apie Lietu
vą.

12. Siekimas Lietuvos 
laisvės aspiracijų suprati
mo laisvojo pasaulio akade
miniuose sluoksniuose, lie
tuvių profesorių studentų 
bei kitų Lietuvos draugų 
rūpesčiu organizuojant ati
tinkamas paskaitas bei se
minarus.

13. Atitinkamų pašto 
ženklų išleidimas Lietuvai 
drauginguose laisvojo pa
saulio kraštuose. (ELTA)
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A.a. j.vyr.sktn. Vladą Šarūną 
amžinybėn palydint

Birželio mėn. 22 d. To
ronte netikėtai mirė jūrų 
vyr. sktn. VLADAS ŠARŪ
NAS. Jo asmenyje neteko
me tėvo, vyro, draugo, lie
tuvių skautijos veikėjo, 
1941 m. Tautos laisvės su
kilimo partizano.

Vladas Šarūnas, gimęs 
1917. 5. 26 Kaune, ten pat 
baigė aukštesniųjų preky
bos mokyklų, 1946-48 m. 
studijavo proistorę ir isto
rijų Pabaltijo Universitete. 
1940-44 m. dirbo Kauno 
miesto ir vėliau Vilniaus 
miesto bei apygardos Ligo
nių Kasoje.

A. a.j .v. s. Vladas Šarūnas

Vlado Šarūno asmenyje 
Kanados Lietuvių Bendruo
menė neteko sąmoningo ir 
patriotiško nario. Ypatin
gai svarbus įnašas į lietu
vybės išlaikymo darbą bu
vo jo aktyvi veikla skautų 
organizacijoje. Velionis va
dovavo Kanados lietuvių 
skautams pirmąjį mūsų 
emigracijos penkmetį.

Akademinis Skautų Są
jūdis ir Korp! "Vytis" ne
teko vieno iš savo atkūrėjų 
ir vadų Pabaltijo Universi
tete Pinneberge 1946-48 m. 
Velionis buvo vienas iš pir
mosios ASS stovyklos 1947 
m. organizatorių ir stovyk
los viršininko pavaduotoju. 
Šalia veiklos ASS jis buvo 
ir Pabaltijo Universiteto 
Studentų Atstovybės pirmi
ninku.

VI. Šarūno asmenyje Lie
tuvių Skautų Brolija nete
ko savo buv. Vyriausiojo 
Skautininko pavaduo tojo 
(1952-54) ir buvę LSB Va- 
dijos branduolio Toronte 
nariai ištikimo, kruopš
taus, kito nuomonę mokan
čio pagerbti bendradarbio.

Į skautų organizaciją jis 
įstojo 1933 m. Pirmasis jo 
vienetas buvo "žuvėdrų" 

Joteph F. Grlbauikai 
Executive Secretary 5°
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valtis, kuri vėliau išaugo į 
"Kun. Birutės" laivą. Ank
sti savo jaunystėje jis pri
sirišo prie jūrinės skauty- 
bės. Keletas atliktų kelio
nių Nemunu į Klaipėdą 
Vladų padarė tikru jūrin- 
kystės ir buriavimo entu
ziastu. Miesto vaikų traukė 
ne palapinė miške, bet van
duo ir burės, traukė nuoty
kio troškimas. 1936 ir 1937 
m. jis mokėsi buriuoti Klai
pėdos Buriavimo mokyklo
je, nuplaukdamas į Gotlan
do salą Baltijos jūroje ir 
vėliau dalyvaudamas eilėje 
kelionių ir regatų Švedijo
je, Estijoje ir Latvijoje. 
Prieš pat karo pradžią jis 
atliko karinę prievolę "Pre
zidento Smetonos" karo 
laive. Karo metu buriavo 
Vilniaus Buriavimo Klube, 
kuris savo bazę turėjo Tra
kų Galvės ežere. LSB Vo
kietijoje atsikūrus, Vladas 
Šarūnas buvo Jūrų Sk. sky
riaus vedėju ir nuo 1964 
m. Jūrų Skautijos Garbės 
Teismo nariu. Už nuopel
nus LSS jis buvo apdova
notas Lelijos ordinu (1948). 
J vyr. sktn. laipsnį buvo 
pakeltas 1951 m.

Vladas buvo didelis dai
nos mėgėjas. Jo asmenyje 
netekome išradingo lauža- 
vedžio ir čiurlioniškiai ne
teko aktyvaus savo ansam
blio nario — tenoro.

Šioje plačioje veikloje 
Vladas spindėjo pozityvia 
dvasia, nes buvo taikingas, 
teisingas, tvarkingas ir, 
ypač, besistengiąs atlikti 
pareigą ne "šiaip sau", bet 
geriausiai. Nestigo jam op
timizmo sunkiose sąlygose 
Pabaltijo Universitete, at
liekant metų darbo prievo
lę Kanados miškuose ar 
vėjui burėse švilpiant On- 
tario ežere. Plati ir rūpes
tinga jo buvo širdis sava
jai šeimai — žmonai ir vai
kams, kuriuos jis stengėsi 
užauginti gerais lietuviais. 
Toks a. a. Vladas Šarūnas 
liks visuomet mūsų prisi
minimuose.

Tegu gerasis Gražios 
Gamtos ir Viso Pasaulio 
Kūrėjas būna jam malonin
gas, kad jis rastų anapus 
džiaugsmą, laisvę ir ramy
bę.

Velionis palieka žmoną 
Aldoną, sūnus Paulių ir Ma
rių, dukrą Danutę, seseris 
Nelę, Rimą ir Marytę. Jų 
skausmu dalinasi ir skait
lingi bičiuliai Kanadoje, 
JAV ir kitur.

Vyr. Sktn. Stp. Kairys

A. Balašaitienė, Juzė Daužvardienė, E. Gramantienė ir E. 
Zapolienė. A. Gulbinsko nuotrauka

Aukuras pas Atžalyną
Birželio 24 d. Vysk. Va

lančiaus lituanistinės mo
kyklos Clevelande Aukuro 
ansamblis, vadovauja m a s 
Alfonso ir Onos Mikulskių, 
koncertavo Jaunimo Cent
re Chicagoje. Jaunieji an
sambliečiai buvo nepapras
tai vaišingai ir šiltai priim
ti juos kvietusios Chicagos 
Amerikos lietuvių grupės, 
apie kurios veiklų ir egzis
tenciją kitose lietuvių kolo
nijose mažai tėra žinoma. 
Tai gan gausus pasišventu
sių jaunesnio amžiaus tėvų 
būrys, kurį sudaro trečios, 
ketvirtos ir net penktos 
kartos lietuvių kilmės ame
rikiečiai.

"Aukuro” ansamblio nau
jausias repertuaras, kurį 
daugumoje sudarė jo vado
vo ir dirigento muziko Al
fonso Mikulskio sukurtos 
bei harmonizuotos dainos, 
p r a s kambėjo įspūdingai. 
N e p a p r astas ansamblio 
drausmingumas, darna, šva
rus tonas, o ypatingai švel
nus pianissimo, taip kar
tais sunkiai išgaunama^ 
net iš suaugusiųjų chorų, 
sukėlė klausytojuose tikro 
pasigėrėjimo. Muz. A. Mi
kulskio sukurtas "Saulės 
Rato’’ ciklas su solistais, 
choru ir kanklėmis buvo 
įdomus tiek savo tematika, 
tiek savo muzikinių frazių 
įvairumu. Ansamblio kank
lių orkestras, santūriai ir 
elegantiškai diriguojamas 
Onos Mikulskienės, buvo 
sutiktas šiltomis katutėmis. 
Ypatingai techniškai komp
likuota ir sunki "Subatėlė", 
kanklėms pritaikyta ir har
monizuota A. Mikulskio, 
stebino visus savo žaviu 
skambėsiu.
Į koncerto pabaigą sceno

je prisijungė Atžalyno cho
ristai, kurių mokytoja ir 
dirigentė E. Zapolienė buvo 
pakviesta diriguoti dvi dai-

Programos vedėja 
Gramantienė, padėko j u s i 
svečiams ir vietiniams rė
mėjams bei mokytojams, 
pakvietė A. Mikulskį įteik
ti Atžalyno jaunuoliams 
pažymėjimus ir dovanas. 
Pabaigoje vadovai buvo ap
dovanoti gėlėmis, o Auku
ro ansamblis užbaigė iškil
mes savo tradiciniu šūkiu 
"Mokslas, darbas ir daina 
Lietuvai Tėvynei!"

Čia reikėtų pažymėti, kad 
toks drausmingas, darnus 
ir aukšto lygio muzikinis 
vienetas, sudarytas iš jau
nų vaikų (5-14 m. amžiaus) 
yra jo pasišventusių vado
vų ir mokytojų Mikulskių 
kūrinys. Ne vien muzikali- 
nis kūrybingumas, repeti
cijų pravedimas bei kank
lininkių lavinimas yra Al
fonso ir Onos Mikulskių 
darbas. Į tą įeina kanklių 
suderinimas, solistų paruo
šimas atskirai šalia bend

rųjų choro repeticijų, pa
vienių kanklininkių pamo
kos ir visa eilė kitų darbų, 
kurių išvardinti beveik ne
įmanoma. Tik jų darbo ir 
pasišventimo dėka mūsų 
visuomenė gali džiaugtis 
tokiais gražiais darbo vai
siais.

Koncertui pasibaigus, p. 
Juzė Daužvardienė trumpai 
atsakė į eilę klausimų, iš
ryškindama nepa prastų 
Ateities Atžalyno pobūdį. 
Atžalynų sudaro vaikų gru
pė, kurių ne tik tėvai, bet 
ir seneliai jau yra gimę 
Amerikoje ir kurių dalis 
yra kilusi iš mišrių šeimų.

Į klausimų, kiek laiko 
egzistuoja Atžalynas ir kas 
jam davė pradžių, J. Dauž
vardienė atsakė:

— Ateities Atžalyno or
ganizatorius sudaro jauni 
tėvai, kilę iš lietuviškų šei
mų, kuriuose subrendo no
ras perduoti savo ateinan
čioms kartoms bent dalį 
lietuviškos kultūros. Dau
gumoje tai buvę tautinių 
šokių grupių ir Alice Ste- 
phens choro nariai. Jie dir

ba su dideliu entuziazmu ir 
pasišventimu. Viena tokių 
pasišventusių ir energingų 
vadovių yra E. Gramantie
nė, trečios kartos Ameri
kos lietuvaitė, iš profesijos 
gailestingoji sesuo, kuri 
dirba naktimis, ir be jokio 
atlyginimo šeštadieniais iš 
toli atvyksta mokyti Atža
lyno vaikų. E. Zapolienė, 
buvusi tautinių šokių šokė
ja, jaunimą moko lietuviš
kų dainų, P. Usevičienė pa
deda lietuvių kalbos tari
me. Aukščiau minėtosios ir 
muzikas F. Strolia dirba 
jau eilę metų be jokio atly
ginimo. Tėvai darniai ben-

kST. ANTHONY A
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

ON INVESTMENTS 
Units of $100.00 
Dividend Checkt 
Mailed Ouarterly 

1447 So. 49»h Courf
CICERO, ILLINOIS • 

Phone (Are* Code 312) 656-6330
HOURS; Moti. M; Timu.. Thvr»., Fri. 9-5; Sat. 91; WU. Cloied

Savioei ln ty TU 10H Of TU WIH F-**- TU »•♦.

dradarbiauja, pristatydami 
savo vaikus kas šeštadienį 
ir kartais antradieniais, 
keliaudami net 30-40 mylių, 
siūdami tautinius drabu
žius ir vienetų palaikydami 
moraliai ir materialiai. At
žalyno sąrašuose randame 
vaikų ne tik iš lietuviškų, 
bet ir iš mišrių šeimų. Vie
nos šeimos (Raman) net 
šeši vaikai sųžiningai lanko 
pamokas. Atžalynas jau 
egzistuoja virš penkerių 
metų, ir jo entuziazmas ne 
kiek nemažėja.

— Ar galėtumėte paaiš
kinti, kas paskatino tokio 
vieneto įsteigimą?

— Turiu prisipažinti, kad 
ir aš gerokai prie to prisi
dėjau, — atsakė ponia Dauž
vardienė. — Aš juos nuolat 
raginau ir skatinau, turė
dama jų tarpe pažinčių ir 
pati kadaise buvusi aktyvi 
tautinių šokių grupėje. Aš 
rūpinausi, kad jie nenutol
tų visai nuo lietuvybės. Pa
vyko surasti kelis entuzias
tus, kurie tą darbą pradėjo 
ir jį tęsia su dideliu pasi
šventimu.

— Kokių tolimesnių už
simojimų planuoja Atžaly
no vadovai?

— į Ateities Atžalyną 
žiūriu labai optimistiškai. 
Šalia mišraus choro ir tau
tinių šokių grupės, Atžaly
nas įsigijo 10 kanklių ir su 
p. Mikulskienės pagalba ža
da suorganizuoti ir išmo
kyti kanklių orkestrų.

Baigiant pasikalbėjimą,
J. Daužvardienė pasidžiau 
gė Clevelando jaunimu ir 
pareiškė pasitenkinimą dėl 
tokio darnaus lietuviško 
jaunimo vieneto. (ab)
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AMERIKA IR KOMUNISTŲ 
PAVERGTOSIOS TAUTOS

Skelbiant Pavergtųjų Tautų Savaitę ir ta proga 
ruošiant didesniuose mietuose demonstracijas ir 
minėjimus, kyla klausimas, kam priklausytų dau
giau tuo reikalu domėtis,ir ar amerikiečių visuo
menė turėtų į tą reikalą atkreipti didesnį dėmesį. 
Nėra abejonės, kad pavergtųjų tautų atstovai savo 
gausiu dalyvavimu iškilmėse privalo parodyti 
skaitlinę jėgą, su kuria skaitosi vietos spaudos, 
radijo ir televizijos atstovai. Su tąja jėga skaito
si ir ją stebi tos akys, kurios privalo sekti ir ma
tyti, stebėti ir iš vadas daryti toje gyvento jų grupė
je, kuri gali turėti tam tikrą vaidmenį ne tik vie
tos, bet ir viso krašto politiniame gyvenime.

Pavergtųjų Tautų Savaitės proga, lygiai kaip ir 
kitomis panašiomis progomis, visais būdais ver
ta ir būtina atkreipti amerikiečių visuomenės dė
mesys į padėtį Rytų ir Vid. Europoje, kad tai 
visuomenei būtų aiškesni Vietnamo karo moty
vai, tampriai susiję su komunistinės agresijos 
tikslais bet kurioje pasaulio dalyje.

Neseniai atšvęstosios Liepos 4 proga spaudoje 
buvo keliama Amerikos laisvės principai, susiję 
su žmogaus teisėmis ir kitais žmonijai sektinais 
principais. Ta proga buvo keliamos ir kartojamos 
mintys, kaip tuos principus išsaugoti pavojų pil
name pasaulyje, kaip Juos reikia gerbti ir vertin
ti, kaip tais principais gyvenant Amerika išaugo 
ir išbujojo į galingą, ekonominiai tvirtą ir pažan
gią valstybę.

Bet tie principai, jei tik sau taikomi, netenka 
erdvės ir iš toliau pasirodo ateiną pavojus ir aud
ras nešą debesys. Yra gi šiame krašte ne maži 
skaičiai žmonių, kurie ne vien čia norėtų tais prin
cipais gėrėtis ir džiaugtis. Jie norėtų matyti juos 
įgyvendintus visame pasaulyje, o pirmoje eilėje 
tuose kraštuose, kur jie buvo paminti, paneigti 
komunistinės ekspansijos.

Žinoti, ko mes siekiam savo kraštui, yra dar 
maža. Mes dar privalome ir amerikiečius įtikin
ti, kad jųjų pagrindiniai principai nustos savo mo
ralinių pagrindų, jei bus numota ranka ir nesido
mima tais, kurie už tų principų įgyvendinimą ko
voja daug platesniame diapozone.

Skaitlingesnis amerikiečių dalyvavimas ir pri
sidėjimas minint Pavergtųjų Tautų Savaitę tuo pa
čiu kelia ir stiprina jų pačių moralines jėgas. Tai 
kartu kelia jų prestižą platesniame pasaulyje, ro
dant, kad jie tiki žodžiams, kuriuos patys skel
bia ir propaguoja.

OHIO GUBERNATORIAUS JAMES RHODES 
PR0KLAMACI1A MVERSTlĮJIį TAUTU SAVAITES PROGA

STATĖ OF OHIO

©tpartmtnt
OFFICI OP THI GOVERNO*

Calumbui.
P R 0 C L A M A T I g M

C A P T I V E N A T I 0 N S W E E K

JULY 17 - 23, 1967

VHEREAS, the republican form of govemnienC - based upon "che eonsenc 
of the governed" - which has existed in the Unlted Statės of America for 
190 years, has resulted in the developtnent of a vara understanding and 
ayropathy for the aspirations for freedots of peoples everyvhere and in the 
recognition of the natūrai interdependency of the peoples and natione of 
the world; and

VHEREAS, the enslavement of a substantial part of the uorld's popula- 
tion by Cotnnunist imperialisto makes a mockery of the idea of peaceful co- 
existence between nations and constitutes an lmpediment co the natūrai 
bonds of understanding betveen the people of the Unlted Statės And other 
peoples; and

MHEREAS, since 1918 the iiaperlalistlc and aggresstve policies of vaet 
milltary despotisms of Intemational Communlsm have resulted in the creation 
of a constant threat to che security of the Unlted Statės and of all the 
free peoples of the world; and

VHEREAS, the lmperialistlc policies of the Cousuunist regimas have led, 
through direct and indirect aggression, to the subjugation of the national 
independence of Poland, Hungary, Lithuania, Ukraina, Czechoslovakia, Latvi*, 
Estonia, Vhite Ruthenia, Rumania, Easc Germany, Bulgaria, Mainland China, 
Armenia, Azerbaijan, Georgia, North Korea, Albania, Idel-Ural, Tibet, 
Cossackia, Turkestan, North Vietnam, Serbla, Croatia, Slovenia, Cuba and 
others; and

VHEREAS, it is vital to the national security of the Unlted Statės and 
the other free natlons of the voTld that the desire for liberty and inde
pendence on the part of che peoples of chese conquered nadona should be 
steadfasely kepc allve:

NOV, THEREPORE, I, James A. Rhodes, Governor of che Scace of Ohio, do 
hereby designace che week of July 17 - 23, 1967, as

C AM I VE NATIONS W E E K

and urge thac all cldzens supporc chis annual recognlcion of che incanc and 
purpose of che Comrauniet dominaced and oppressed peoples of the vorld to 
regain their freedom.

SKELBIAMAS KONKUSAS 
DAILININKAMS

Veiksnių suorganizuotasis Jungtinis Finansų Komi
tetas lėšoms telkti Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
penkiasdešimties metų sukakties minėjimo reikalams 
skelbia laisvojo pasaulio lietuviams dailininkams 
konkursą suprojektuoti piešinius-kūrinius sekan
tiems dalykams:

1. metaliniam ženkleliui, tinkainam segti į švarko 
atlapą;

2. ženkleliui lipdyti ant laiškų vokų ar atviručių ko
responduojant;

3. atitinkamam piešiniui, kuris bus panaudotas nu
matomiems išleisti vokams;

4. taipgi piešiniui, numatomoms išleisti atvirutėms.
Visi piešiniai privalo atžymėti 50-ties metų Lietuvos 

nepriklausomybės atstatymo sukaktį.
Prašoma projektus siųsti iki 1967 m. rugsėjo 1 d. 

šiuo adresu: United Lithuanian Finance Committee, 29 
West 57th Street, New York, N. Y. 10019.

Dailininkui ar dailininkams, kurių projektai sudary
tos komisijos bus priimti, Komitetas sumokės 100 dol. 
premiją už kiekvieną šių keturių dalykų piešinį. Nepa
naudoti kūriniai pagal pageidavimą bus grąžinami auto
riams. Premijuoti kūriniai tampa konkurso skelbėjų nuo
savybe ir gali būti naudojami bet kuriuo atveju, minint 
Lietuvos nepriklausomybės 50-ties metų sukaktį.

čia minimam Jungtiniam Finansų Komitetui, suda
rytam iš VLIKo, PLB ir JAV LB bei Laisvės Komitete 
skirtų atstovų, po 2 iš kiekvieno, vadovauja prel. J. Bal
konas, o nariais yra: D. Penikas, A. Reventas, H. Mik- 
las, P. Minkūnas, Vyt. Banelis, Apol. Radzivanienė, Al. 
Balsys, V. Alksninis, J. Pažemėnas, A. Ošlapas. Laukiama 
paskiriant dviejų ALT atstovų.

Jungtinis Finansų Komitetas

Sovietai ir arabai

(Atkelta iš 1-mo pusi.) 
nesnės rezoliucijos, reika
laujančios tik pasitraukti į 
prieš birželio 5 d. buvusias 
sienas. Vienintelė ten pri
imta rezoliucija buvo Pa
kistano pasiūlyta, kuria 
pasisakoma prieš Izraelio 
jau įvykdytą visos Jeruza
lės įjungimą į Izraelį (99 
balsai už, 22 nariai (jų tar
pe JAV) susilaikė), tačiau 
sunku įžiūrėti tos rezoliu
cijos praktinę vertę.

Dėl viso to Brežnevo kal
ba buvo sutikta su dideliu 
dėmesiu. Brežnevas, laiko
mas karingesnių už Kosy
giną, pasisakė už pastarojo 
liniją, kuri siekia išvengti 
platesnio karo. Ir, anot 
Brežnevo ”viskas turi būti 
padaryta, kad vėl neužsi
liepsnotų karas”. Bet jei 
taip, kam gi reikėjo siųsti 
arabams tiek ginklų?

žinia, sovietų pozicijos 
Art. Rytuose, toli gražu, 
dar nėra visai sunaikintos. 
Pralaimėję arabai nemato 
kito kelio, kaip toliau lai
kytis Maskvos, o toji vėl 
siunčia ginklus. Situacija 
čia kiek primena Kubą. So
vietai savo raketas atsiėmė 
(ar paslėpė), tačiau Kuba 
liko komunistinė. Ir net da

bar Chruščiovas, kalbėda
mas su NBC koresponden
tais televizijos programoje, 
gynėsi Kuboje nepralaimė
jęs. Jis pareiškė: ”Gal mes 
ir neturėjom siųsti raketų 
į Kubą, bet jei jų nebūtų, 
ar Kuba būtų išsilaikiusi?* 
Jis pats taip atsako į tą 
klausimą: "Ne, ji būtų su
naikinta, ir jei taip, tai pa
teisina mūsų raketų trans
portą. Tai mums kainavo, 
tačiau mes nepraradom nė 
vieno žmogaus ... Ameri
kiečių tikslas 1 buvo likvi
duoti socialistinę Kubą. 
Mūsų tikslas buvo Kubą 
apsaugoti, ir ji šiandien eg- 
zistuoja.”

IN MITNESS MHEREOF, 
I have hereunco subscribed 
tny name and caused che Greac 
Seal of che Scace of Ohio co 
be affixed ac Columbus, chis 
21sc day of June, in che year 
of Our Lord, One Thousand 
NIne Hundred and StuCy-Seven.

Mes mylime savo 
Tėvynę

EMILIJA ČEKIENĖ

Birželio 23 dienos Dirvos 
vedamajame buvo kelta 
mintis apis "kietus partijos 
žmones” ir apie liberalius, 
tolerantus, sukalbamus. Tai 
įdomus klausimas mūsų vi
suomeniniam gyvenime.

Kiekviena mūsų išeivijos 
partija, srovė, organizacija, 
išskyrus komunistines, sie
kia vieno ir to paties di
džiojo tikslo — Lietuvai 
laisvės ir nepriklausomy
bės. Būdami "kieti” savo 
partijos žmonės, kietai to 
užsibrėžto tikslo ir siekia. 
Tas jų kietas principingu
mas visai netrukdo bendra
darbiavimo su kitų partijų 
žmonėmis. Pavyzdys VLIK, 
ALT, BALF ir kt. bendri
nės organizacijos. Visi dir
ba sutartinai siekdami ben
drojo tikslo, kol jų tarpe at
siranda nukrypstančių ne 
tik nuo savo partijos, bet 
ir daugumos lietuviškosios 
visuomenės siekiamų prin
cipų.

Jei lietuvių tauta nebūtų 
turėjusi tvirtais principais 
asmenybių, Lietuva nebūtų 
atgavusi n e p riklausomy- 
bės. Todėl ir dabar, gyven
dami laisvame pasaulyje ir 
turėdami visas galimybės 
užsienyje laisvai reikštis, 
turime ir toliau griežtai lai
kytis savų principų, be 
kompromisų reikalauj ant 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo.

Kiekviena partija turi sa
vo tarpe "kietais princi
pais" žmonių ir lanksčių to-

lerantų, kurie kasdieniniam 
gyvenime vadinami žmonė
mis be charakterio, be aiš
kaus nusistatymo, be savo 
nuomonės. Jaunimo tarpe 
tokie keičia savo pasirink
tas studijas profesijai, bet 
nei vienų nebaigia. Tenka 
sutikti žmonių, kurie kalbė
dami su vienu pritaria jam, 
o su kitu jau priešingai 
nuomonei. Sakoma, jog tai 
žmogus be principų, be sa
vo nuomonės, be nusistaty
mo, o kartais vadinamas 
jausmų žmogum.

Štai ir dabar, Montrealio 
parodoj okupuotos Lietuvos 
programą stebėjęs grįžo iš 
ten sužavėtas ir užsidegęs 
vispusišku kultūriniu bend
radarbiavimu su kraštu. 
Koks perdėtas jautrumas! 
Ne be reikalo sakoma, jog 
žodis yra jėga, nuodai ir 
ginklas priešui nugalėti, 
žodis nuolat kartojamas, 
kad ir melagingas, formuo
ja visuomenės nuotaikas.

Tokio propagandinio žo
džio jėga itin pasižymi Lie
tuvos pavergėjas, jau pa
daręs ir išeivijos lietuviams 
jtakos, ne vieną suklaidinęs. 
Tokio melagingo propagan
dinio žodžio netrūko ir so
vietų paviljone Montrealio 
pasaulinėj parodoj.

Savaime aišku, mes visi 
labai mylime savo tėvynę, 

i-tą jaunimą, kuris, deja, ne
gali su mumis nei laisvai 
kalbėti nei kultūriškai su 
mumis bendradarbiauti be 
savo politrukų leidimo. Mes

mylime kiekvieną lietuvį, 
kenčiant; sovietinės okupa
cijos priespaudą, mes džiau
giamės jų talentais. Tai ne 
pavergėjo nuopelnas, kuris 
didžiuojasi ir savinasi ta
lentus, bet šita mūsų meilė 
kaip tik įpareigoja kiekvie
ną laisvų kraštų lietuvį nei
ti į priešų siūlomą koeg
zistenciją, bet dar labiau 
suglaudinti gretas kovai už 
Lietuvos laisvę, kad tie 
mūsų talentai reprezentuo
tų savo tėvynę, laisvą ne
priklausomą Lietuvą, o ne 
pavergėjo vardą garsintų.

Pasirodo, kad JAV val
džia, kurios vedama politi
ka santykiuose su sovietais 
mes dažnai pasipiktinda- 
vom, šį kartą Lietuvos at
žvilgiu buvo tvirtesnių 
principų nei kai kurie iš 
mūsų "laisvės kovotojai”, 
nes Amerika okupuotos 
Lietuvos talentų neįsileido 
nepripažindama sovietinės 
okupacijos.

žmogus, būdamas šiuo 
atveju kietų principų, vien 
jausmams nepasiduotų. Pir
ma apgalvotų, ar toks ben- 
d r a d arbiavimas Lietuvos 
išlaisvinimui atneštų nau
dos ar žalos, susidarytų 
tvirtą ir aiškią nuomonę, o 
tik tada be jausmingų aša
rojimų ją skelbtų, o ne taip 
greit ir lengvai, nebūdamas 
komunistu, pasiduotų neva 
į kokį tai neįmanomą bend
radarbiavimą, o vėliau ne
jučiomis į talką komuniz
mui per įvairius susitikinė
jimus, bendras vakarienes 
su okupanto patikėtais ir į 
pasaulį išleistais bendra
darbiavimo "žvejais”.

HELP VVANTED MALĖ

FOREMEN
ELECTRONIC TĘST
Experienced in supervision of tęst 
alignment and trouble shooting of 
eleetronie produets such as TV 
receivers. Technical School training 
required.

ASSEMBLY
Supervice assenibly of eleetronie 
produets. Prior manufacturing staff 
or supervisory expenence preferred.

Positions offer attractive salaries 
and generous benefits. Apply, call 
or ivrite Mr. R. T. Keller,

Westinghouse
TELEVISION-RADIO 

DIVISION
Route 27 & Vineyard Rd. 

Metuchen, N. J.
(201) 287-2000

(77-80)

M & F HELP VVANTED

HOUSEPARENTS: One niarried cou- 
ple with no dependent children, 
and one single person, to vvork as 
houseparents in residential treat- 
ment institution for emotionally 
disturbed children. Live in cottage 
structure vvith fourteen child cap- 
acity. Beginning salary $3300 per 
person, plūs room and board and 
other fringe benefits. ContacV. Mr. 
Mason Scholl Child Care Supervi- 
sor, Taylor Children's Home, 3131 
Taylor Avė., Box 1164. Racine, 
Wi»consin 53405. Phone 414 —
634 3354. (77-79)

HELP VVANTED MALĖ

HELP VVANTED MALĖ

PLATER5 ANO PLATF.RS HELPER,
paid Blue CrORH, group insurance, 

paid holidayM. Paid VaiCiilions. 
Apply 

K & F PLATINO CO.

drivers-tractor trailer 
immediate hiring 

Mušt have Nevv York statė class-1 
license or equivalent, and be able 
to pa»s 1CC physical. Apply 

5CHVVERMAN TRUCKINC 
CO., OFFICE 

Route 23B
Hudson, Nevv York

(71-82)

50 Tobey St. 
Providence, R. I.

<77-791

PLASTIC MOLD MAKER: Ist class 
man experienced injeclion com- 
pression molds, also apprentice, 
1-5 years experience vvilling to 
learn complete phase of mold mak- 
ing. Excellent vvages. benefits, 
F.lmvvood Plastics, Ine.. 669 Elm- 
vvood Avė., Providence. R. E, 401 
9410222. (75-78)

PLANINGAS TAUPYMAS
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas Ą^/ąŲo išmokamas du kart per metus už 

visas taupymo .vi/.vAaitas.

TAUPYT/ ŠIANDIEN!

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokėjimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL 60608 
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4;

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

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

expo67
MONTREALYJE

15 min. nuo EXPO išnuo
mojami privačiaį dideli pa
togūs kambariai su virtuve. 
$10.00 dienai už kambarį su 
dviguba lova.

Ir vasarnamiai Lauren- 
tian kalnuose, prie didelio 
gražaus smėlėto ežero. Pra
šom užsisakyti iš anksto. A. 
Gaurys, 7730 Broadway, La 
Šalie, Montreal 32, Quebec, 
Canada. Tel. 366-8528.
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AKIMIRKOS

Taigi, netiesa, kad būta 
"didžiulių pastangų" lietu
vių liaudies meno parodą 
Kalifornijoje aprašyti mū
sų laikraščiuose triukšmin
gai reklamiškai ar saldžiai 
propagandiškai. Jei kas bū
tų pastangas dėjęs, tai apie 
ją nebūtų buvę mūsų laik
raščiuose pasitenkinta vos 
trim palankiais straipsne
liais ir keliom informacinio 
pobūdžio kronikos žinutėm.

Juo labiau nebūta pa
stangų ar pasibaudimo, J. 
Kojelio žodynu tariant, "pa
rodą pavaizduoti kaip be
galinės reikšmės lietuvišką 
įvykį”. Tokio užmojo ne tik 
nebuvo, bet iš viso būti ne
galėtų. Palankiai apie pa
rodą rašiusieji dar turėjo 
tiek sveiko proto, kad žino
tų, jog tokia paroda nėra 
ir negali būti "begalinės 
reikšmės” įvykis.

Parodos reikšmė galėjo 
būti žalinga, menka, vidu
tinė, didelė ar milžiniška, 
bet niekados — begalinė. 
Parodos įvykis turėjo galą, 
ir jos reikšmė tik ribota. 
Begalinės reikšmės įvykių 
nėra.

★
Čia Juozas Kojelis, kuris, 

kaip žinom, kitais atvejais 
pas įrašinėja žiograkalnio, 
Viekšnio ar kitokiais nuo 
spaudos draudimo laikų pa
mėgtais slapyvardžiais, yra 
iš tų, kuriem begalybė vi
sur vaidenasi. Jis greičiau
sia priklauso prie tų nelai
mingų, o gal ir laimingų 
žmonių, kuriems nereikia 
svyruoti, kuriems niekas 
nepainu, viskas aišku ir at
skirta kraštutinybėm: juo
da ar balta, nulis ar bega
lybė.

1967. V. 22 d. Drauge 
teigiamai įvertinęs Alės 
Rūtos "žemės šauksmo” 
apysaką, jis to kūrinio 
reikšmę dar aukščiau pake
lia, sukritikuodamas vieną 
amerikiečių žurnalistą, ra
šiusį savo kelionės naivius 
įspūdžius apie Sibirą, ir 
taip pat mane, kiek anks
čiau čia rašiusį įspūdžius 
apie tą knygą, — ir tada 
mano rašinius ragan surie
čia tokiais begalinio subti
lumo atsiliepimais:... "Be
galiniuose plepėjimuose pa
siklydęs Dirvos akimirkų

Lašas prie lašo
rašytojas "žemės šauksmo” 
autorę pavadino raudančia 
stirna. Ką gi, laisvame 
krašte galima ne tik lais
vai rašyti, bet taip pat pra
rasti ribas, skonį ir džen
telmeniškumą”. Trys pra
radimai !

Labai malonu, kad nors 
vieną kartą J. Kojelio in
formacija yra arčiau tiesos, 
ypač antrajame sakinyje. 
Visos mintys tikrai teisin
gos. Laisvame krašte gali
ma laisvai rašyti. Begali
niuose plepėjimuose, aišku, 
negali būti ribų. Parašyti 
šešis straipsnius apie nau
ją lietuvišką knygą yra ne
abejotinai gero skonio ne
tekimas, nes nejaugi nebe
turėtume svarbesnių daly
kų ar kuo įdomesniu užsi
imti? Pagaliau, kritiškas 
požiūris, tuo labiau knygos 
stilistinių ir probleminių 
ydų paminėjimas, žinoma, 
mūsų pasaulyje buvo ir te
bėra grubus nedžentelme- 
niškumas.

Tačiau Kojelio pirmojo: 
sakinio tvirtinimas vistiek 
yra begalinė nesąmonė. Su
tinku, ir retas kas tai galė
tų ginčyti, kad mano drau
giškos akimirkos apie Alę 
Rūtą ir jos kūrinį buvo tik 
labai skystas plepalas. Bet 
kad šeši straipsniai, kurie 
knygon sudėjus sudarytų 
nedaug pervirš 20 puslapių, 
yra begaliniai plepė- 
jimai, kuriuose netgi gali
ma man pačiam ar kitiems 
pasiklysti, tai jau labai at
siprašau. šešių metų vaikas 
tokiose begalybėse nepasi
klystų. Tie plotai yra pai
nūs ir atrodo begaliniai gal 
tik įžymiesiems mūsų Ak
mens Amžiaus mokslinin
kams ir politikams.

Prieš rašydamas šiuos 
šešis straipsnius, aš nemur- 
mėdamas pusantro karto 
perskaičiau 300 puslapių 
knygą apie svarbius lietu
viško likimo įvykius (Bai
susis Birželis, brolių trem
tinių kančios Sibire!) ... Ir 
nors nemenkai nuliūdęs, 
vistiek nesijutau nei per
daug pavargęs, nei Sibiro 
bėga lybėse susipainiojęs. 
Kartais, kad parašyčiau 5 
ar 10 puslapių, aš turiu 
skaityti 500 ar 750 puslapių 
knygas, bet manyje dar ne

BRONYS RAILA

įsivyravo nedžentelmeniš
kas įžūlumas tų knygų au
torius vadinti begaliniais 
plepėtojais.

Tačiau į mano ribotą dar
želį, kaip lygiai į kitų są
žinę, įžymių Lietuvos kul
tūrininkų ir mokslininkų 
daržą Los Angeles pegasas 
tuoj lipa neplautomis kojo
mis. Ir dar paiso apie džen- 
telminiškumo praradimus!

★
Užsienyje mes turim 

įvairių mūsų lietuviškos 
kultūros ir politinių sieki
mų manifestacijų. Skirtin
gos jų prasmės, nelygi 
reikšmė, nevienodos ir iš
laidos. O būtų svarbu ir 
naudinga, jei kas susido
mėję sudarytų tikslias sta
tistikas. Aš jų nevedžiau, 
tad galiu suklysti į vieną ar 
į kitą pusę, bet labai api
bendrintai iš kelių pavyz
džių man yra susidaręs 
toks įspūdis.

Dideliame ir įtakingame 
amerikiečių dienraštyje nu
perkamas puslapis (skelbi
mo titulu) vienkartinei 
Lietuvos laisvės bylos pro
pagandai. Kaštuoja 6.000— 
7.000 dolerių...

Pavienis plačių užsimoji
mų asmuo ar stipresnė or
ganizacija Washingtone ar 
kurioje kitoje svarbesnėje 
vietoje surengia iškilmingą 
sąskrydį ar suvažiavimą su 
tiršta kultūrine ir politine 
programa. Rengėjui ir lie
tuviškai visuomenei tai kaš
tuoja 15-20.000 dolerių ...

Stambaus masto lietuvių 
sportininkų išvykos j kitus 
žemynus iš lietuvių visuo
menės pareikalauja apie 
20-30.000 dolerių aukų ...

Didelio masto politinė 
manifestacija su prakalbo
mis, paradais, demaršais ir 
maršais sujaudina visuo
menę, kuri noriai tam su
deda per 50.000 dolerių au
kų ir privačiai negaili dar 
kitų žymių išlaidų ...

Tiek pat ar dar daugiau 
išlaidų pareikalauja didžio
sios lietuvių dainų ir šokių 
šventės...

Operų pastatymo išlai
doms lietuvių kalba Chi
cagoje visuomenė sudeda 
gerokai per 100.000 dolerių, 
iš kurių vėliausiajai Graži
nai apie 50-60.000 dolerių, 

kaip buvo laikraščiuose pra
nešama ...

Šiluvos koplyčiai įrengti 
Washingtono katalikų ka
tedroje per trumpą laiką 
išrenkama apie trečdalis 
milijono dolerių aukų...

Vilkas politinei veiklai, 
konferencijoms, memoran
dumams, brošiūroms ir 
įvairiakalbei informaci j a i 
nuo karo pabaigos ligi da
bar yra sunaudojęs žymiai, 
žymiai per milijoną dolerių 
visuomeninių ir kitokių au
kų ...

Stambaus masto lietuvių 
liaudies meno paroda, tru
kusi du mėnesiu su viršum, 
s u r u o šiama pirmae i 1 i o 
Amerikos universiteto mu
ziejaus patalpose (UCLA) 
su geru techniniu ir moks
liniu apipavidalinimu. Ją 
aplanko daug profesūros 
narių, gal 500 lietuvių ir 
apie 25.000 amerikiečių 
žiūrovų (pastaroji statisti
ka gana tiksli). Lietuvių 
visuomenei šios parodos 
surengimas nekaštuoja nė 
vieno cento ...

★
žinoma, tai tik maža da

lis litanijos iš mūsų kultū
ros, politikos ir ekonomi
jos maldų. Rimtiems atei
ties darbų ir priemonių pla
navimams betgi būtų nau
dinga, kad mes visuomet 
prieš akis turėtume savo 
veiklos bendrą vaizdą su 
galimai tikslesnėmis statis
tikomis. Galėtume labiau 
savo planų racionalumą 
kontroliuoti ir geriau įsisą
moninti, kas yra daugiau, 
kas mažiau reikšminga ir 
kiek kas kaštuoja.

Aš čia neketinu vertinti 
kiekvienos tų veiklų reikš
mę, tik neturėčiau abejo
nės, jog nė vienas iš tų įvy
kių neturi "begalinės reikš
mės”, nes jo ir būti negali. 
Visuomenė tuos darbus ir 
žygius paremdavo, vaduo
damas! įvairiais motyvais 
ir įsitikinimais. Vieni Šilu
vos koplyčią, kiti krepšinin
kus, vieni Tautos Fondą, 
kiti paradų žygius, treti 
operą, ketvirti gerą sąs
krydį su maloniom pramo
gom. Penkti visiems po 
truputį ar ir riebėliau.

Nemanyčiau, kad dėl to 
reikia pykti ar pavydėti. 
Visi šių užmojų vykdytojai 
turi savo tam tikrą reikš
mę — ne "begalinę”, bet 
sąlyginę, sykį didelę, sykį 
mažesnę, kartais greit pra
einančią ir dingstančią, kar
tais paliekančią patvares
nių pėdsakų.

Mes lietuviai, kaip žino
ma, ligšiol daugiau vertin- 
davom ir žavėdavomės po
litiniais žygiais, paradinio 
pobūdžio manifestacijom. O 
politinės konferencijos su
šaukimą, rezoliucijos sura
šymą ar memorandumo 
kam nors įteikiamą net va
dindavom ir tebevadinam 
"kova”, "kova už laisvę”, 
"kova dėl Lietuvos”.

Aš taip nemanau, bet šį 
kartą nesiginčykim. Leis
kit tačiau pasakyta nuomo
nę, kad politinės manifesta
cijos ir akcijos yra labai 
reikšmingos tik tada, kai 
jau turima savų jėgų ar 
stambios draugiškos talkos 
jų siekius įgyvendinti. Jei 
to nėra, jos greit išblanks
ta ir palubėse išgaruoja. 
Geras ūpas trunka tik ke
lias valandas ar porą savai
čių, paskui visa dingsta be 
pėdsako. Bet neneigiu, kad 
ir tai yra geriau negu nieko.

★
Kultūrinės manifestaci

jos ir ypač tautinės kūry
bos rezultatai turi tą gerą 
pusę, kad jie taip greit ne
dingsta. Jie kraunasi klo
das ant klodo, pamažu, ne
apčiuopiamai, veik nepa

PRESSMEN
Progressive, rapidly expanding flexible packaging convertei 
reąuires pressman experienced in running flexographic pres- 
sės.

High pay
Paid Blue Cross & Blue Shield insurance
Paid vacation
Profit sharing bonus
Relocation expenses
Opportunity for advancement 
Steady work—no layoffs

NORTHERN PACKAGING CORP.
777 Driving Park Avė. 
Rochester, N Y. .14613 

A C 716-254-9500
(76-78)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių įmonė , registruota 

U. S. Dep-irtment of Justice 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MAROUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2608 W. 69th St.. Chicago. III. 60629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St.. Chicago. III. 60629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St., Chicago. III. 60608 — Tel. CA 5-1864 

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

kitur kainomis.
KREIPKITĖS i mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą. 
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

stebimai, bet ilgainiui jie 
įstiprina dvasinį tautos gy
vybingumą, jos reikšmę, 
vaidmenį ir prestižą, be ku
rio joks mūsų abstraktus 
politikas ir teorinės bei re
torinės kovos karys su la
bai silpnom jėgom ir skys
tu užnugariu nieko realaus 
negalės atsiekti.

Tad nei aš, nei niekas ki
tas lietuvių liaudies meno 
parodos užsienyje niekada 
nevaizdavom, kaip "begali
nės reikšmės įvykio”. Tie
sa, tai buvo malonus įvykis, 
nedažnas, gana stambaus 
masto savo srityje, pasie
kęs reikiamą publiką ir 
tikslą, tinkamuose rėmuo
se, svetimų draugų patal
kintas ir įvertintas, — bet 
mūsų kultūrinių aspiracijų 
gamoje kuklus įvykis.

Tik tokių kuklių ir šiltų 
įvykių reikia vis dažniau ir 
daugiau, kol jie lašas prie 
lašo susibėgs į ežerą. Kol 
nebereiks skausmingai aiš
kinti pasauliui, kas yra 
Lietuva, kur ji yra ir kodėl 
ši civilizuota senos kultū
ros tauta yra nusipelniusi 
laisvės.

ŠPIONAŽO 
PINKLĖSE

JOHANNES M. SIMMEL ----------------
(39)

Profesorius Debouche buvo panašus J Albertą Einšteiną: nedi
delio ūgio su didele kakta. Jo žvilgsnis buvo liūdnas ir švelnus. Nė 
žodžio nesakydamas ilgai jis žiūrėjo j Tomą, kuris stengėsi tą 
žvilgsnį ramiai pakelti. Penki asmenys stovėjo aplink tylėdami.

— Sveikinu atvykus! -- pasakė jis. Paskui kreipdamasis j ki
tus, pridėjo: — Viskas gerai, draugai. Aš moku atpažinti dorą 
žmogų.

Visų laikysena per sekundę pasikeitė. Dabar visi stengėsi vie
nu metu su Tomu kalbėti, lyg su senu bičiuliu. Yvonne prisiartino. 
Jos akys buvo žalios kaip jūra ir labai gražios. Ji apkabino Tomą 
Ir pabučiavo J lūpas. Tomui kraujas užvirė, nes Yvonne bučiavo 
aistringai. Tame bučinyje turėjo atsispindėti visos Prancūzijos 
dėkingumas.

— Profesorius Debouche niekad neapsirinka, -- pasakė ji. — 
Jis moka įvertinti žmogų ir mes juo pilnai pasitikime. Tai mūsų 
Gerasis Viešpats.

Senas žmogus pakėlė rankas protesto ženklan.
— Jūs rizikavote savo gyvybę dėl mūsų, -- tęsė Yvonne. — 

Pradžioj mes su įtarimu į jus pažiūrėjome ir tai galėjo jus įžeis
tu Prašau mums atleisti.

Tomas stebėjo mokslininką, kuris buvo labai simpatingas. 
Leitenantas buvo šykštus su žodžiais. Burmistras buvo juokda
rys. Visi jie mylėjo savo tėvynę ir Tomui norėjosi prašyti jų do
vanojimo. Jam buvo gėda. Bet ką jis galėjo daryti? Jis norėjo iš
gelbėti jų gyvybes ir tuo pačiu metu savo.

Toihas išsitraukė anglišku cigarečių ir scotch su etikete "For 
Members of His Majesty's Royal Air Force Only". Visa tai buvo iš 
vokiečių sandėlių.

Partizanai atkimšo vieną bonką ir pradėjo švęsti susitikimą 
su Tomu, kuris vis labiau ir labiau gėdinosi.

Kad būti labiau panašiu Į anglą jis rūkė pypkę, ko anksčiau nie
kad nedarė. Dūmai graužė gerklę, o whisky turėjo aliejaus skonį.

— Tai ko mums reikia skubiausiai, -- pasakė puodininkas, — 
tai dinamito ir šovinių mūsų ginklams.

Leitenantas Bellecourt painformavo, kad grupė, iš šešiasde
šimt penkių asmenų, yra išplėšusi prancūzų ir vokiečių ginklų san
dėlius.

-- Mes turime, -- sakė jis išdidžiai, -- 330 prancūziškus 
šautuvus, 68 angliškus automatus Stern markės, 30 vokiškų grana
toms laidyklių ir 50 automatinių šautuvų FN.

Neblogas apetitas, pagalvojo Tomas.
' -- Be to, turime 19 Hotchkiss kulkosvaidžių...

-- Tik mums trūksta šovinių, -- įsiterpė burmistras.
Tai jau geriau, pagalvojo Tomas.
-- Mes norime painformuoti Londoną, -- pasakė profesorius. 

-- Būkit malonus paaiškinti mums radijo aparato veikimą ir kodą.
Tomas pradėjo aiškinti. Yvonne gerai orientavosi. Aparatas 

vokiečių specialistų buvo taip sutvarkytas, kad dirbant Londono ban - 
gą, pranešimą galėjo pagauti tik Abwehro priimtuvas. Yvonne tuoj . 
pat atsisėdo prie aparato ir sutartą valandą pradėjo perdavinėti pra
nešimą, kitiems ratu sustojus žiūrint, kaip vaikams gavus žaislą.

*»*
Korporalas Schlumberger per keletą šimtų kilometrų nuo tos 

vietos priiminėjo pranešimą, kurį siuntė grakšti moteriška ranka:
"gr 183 345 12 etkgo nspon crags".
Tai buvo sutartas Tomo kodas. Jis išklausė pranešimo, pas

kui telegrafavo atgal, kaip buvo sutarta, kad pasiliktų laukti atsa
kymo.

Kurį laiką jis ramiai kalbėjosi su davo draugu Raddatz, kad 
laimėti laiką t apie karą ir moteris. Paskui paėmė "Sonderfueh- 
rerio Lieveno" paliktą pranešimą ir pradėjo perdavinėti per ra
diją. Jo tekstas skambėjo nešifruotas sekančiai:

"Priėmėme jūsų pranešimą. Sveikiname jus kaip mūsų spe- 
laus operacijos skyriaus naują narį. Palaikykit ryšį kasdien sutar
tą valandą. Kapitonas Everette bus paimtas atgal 1943 m. balandžio 
4 d. apie 6 vai. vak. aikštelėje su Lysandre lėktuvu. Tegyvuoja 
Prancūzija".

Kai Yvonne iššifravo pranešimą, visi jautėsi laimingi, kad pa
galiau ryšys užmegstas. Iš džiaugsmo viens kitą bučiavo ir šoko. 
Apie trečią valandą ryto nuėjo primigti. Yvonne paprašė Tomo, kad 
jis pasikeltų į jos kambarį, nes norėjo geriau išsiaiškinti dėl radi
jo aparato naudojimo. Su angliška brošiūra rankoj,Tomas pasibeldė 
į jos duris. Jis buvo išvargęs ir mintys tebesisuko apie Chantal.

-- Vieną sekundę, -- išgirdo Yvonne balsą kitoj durų pusėj. 
Ji greičiausiai vilkosi chalatą. Netrukus išgirdo: -- lėkit, kapito
ne!

Tomas apsiriko. Jei pradžioj, kai jis pasibeldė, ji buvo chala
te, tai dabar buvo be jo, nes kambary buvo karšta.

Pradžioj ji juo nepasitikėjo, o dabar norėjo parodyti visišką 
atsidavimą. Ne, jis to negali sau leisti. Ką pasakys vargšė Chantal...

Padėjęs brošiūrą ant stalo, raudonuodamas kaip gimnazistas, 
pasakė:

-- Aš jus labai atsiprašau.
Ir išėjo iš kambario.
Yvonne pasiliko nejudėdama. Ji sukando dantis, bet neverkė. Jos 

jausmai staiga pasikeitė, širdy prisiekė, kad tas niekšas šaltakrau
jis anglas, atmesdamas jos meilę, skaudžiai sumokės.

Ir Tomas nepagalvojo, kad už durų paliko sau mirtiną priešą.
Rytą Yvonne dingo ir niekas iš vyrų nežinojo kur ji.
-- Ką ji sugalvojo, -- pasakė pykdamas burmistras. -- Kas 

mums dabar paruoš pietus? Mes norėjome jums, kapitone, suruoš
ti atsisveikinimo pietus.

-- Jei nieko neturite prieš, leiskit man pasirūpinti virtuve.
-- Kaip? Jūs mokate virti?
-- Truputį, -- kukliai atsakė Tomas.
Ir jis paruošė pietus. Kadangi pasirinkimo didelio nebuvo, ang. 

liškus. Bet jo roast -beef buvo visų su džiaugsmu priimtas ir kai 
kurie jo teiravosi, kaip jis taip skaniai galėjęs paruošti.

Po pietų profesorius jam pradėjo skųstis, jog Clermont-Fer- 
rande rezistencija susiduria su dokumentų sunkumais.

-- Dabar patruliuojantieji reikalauja ne tik asmens pažymėji
mo, bet ir maisto kortelės. Kokia jūsų nuomonė, kapitone, būtų ga
limybė nuo to apsisaugoti.

Ir Tomas išdėstė savo sumanymą. Jo pasiūlymas buvo priim
tas ir su tokiu pasisekimu eksploatuojamas, kad vokiečiams plau
kai pasišiaušė. "Netikri tikri popieriai" užplūdo visą Prancūziją ir 
išgelbėjo nemažai žmonių.

»»»
Sutartą valandą aikštelėje nusileido RAF Lysandre. Lakūnas 

anglo uniformoje tikrumoje buvo vokietis iš Leipzigo. Abwehr jį 
parinko, nes gerai mokėjo angliškai. Lakūnas kalbėjo mažai ir 
pasisveikino vokiškai, jog Lievenui kraujas užvirė. Keldamas ran
ką, lakūnas plaštaką nukreipė į žandą, bet ne} priekį, kaip daro ang
lai. Laimei, niekas to nepastebėjo. Tomas greit atsisveikino ir sė
do lėktuvan. Kiek toliau jis pamatė stovinčią Yvonne. Ji buvo ran
kas susikišusi Į švarko kišenes. Tomas jai pamojavo ranka, bet ji 
pasiliko kaip marmurinė, nepajudėjusi.

ši moteris dar nebuvo jam dovanojusi.
(Bus daugiau)
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KŪRYBA IR MOKSLAS
MUZIKINĖS ŽIEŽIRBOS

VYTAUTAS NAKAS

Chicagos lietuvių muzi
kinis sezonas jau artėjo 
prie galo, o atrodė, kad 
kažko dar trūko: kažkas, 
ko mes tikėjomės, dar ne
įvyko. Juk jau beveik me
tai kai nebuvom girdėję nei 
Aldonos Stempužienės nei 
Dariaus Lapinsko. Tiesa, 
girdėjome Lapinskų akom
panuojant kitiems solis
tams, bet negirdėjome jo 
išpildant ir diriguojant sa
vo naujus kūrinius. Ir bu
vo ko pasigesti. Nors D. 
Lapinskas dar taip neseniai 
mums pažįstamas, per 
trumpą metų laiką jis ryš
kiai prasiskynė sau kelią 
kaipo pats originaliausias 
lietuvių kompo z i t o r i u s 
Amerikoje. Aldona Stem- 
pužienė jau daug metų pra
turtina mūsų muzikinį gy
venimą savo rečitaliais ir 
pasirodymais operose, o jos 
bendradarbiavimas su kom
pozitorium Lapinsku pa
staruoju laiku suteikė 
mums nemaža įdomių mu
zikinių momentų.

Fleitistė K. Lukaitė, kompozitorius D, Lapinskas ir solistė A. 
Stempužienė po sėkmingo koncerto Chicagoje.

Pavasario audroms siau
čiant ir gaiviems vėjams 
beūžiant, balandžio 29-tą 
dieną įvyko A. Stempužie
nės ir D. Lapinsko rečita
lis. Programa susidėjo iš 
operų arijų, itališkų baro
kinių dainų, Manuel de Fal- 
los — iš ciklo ispaniškų 
dainų, D. Lapinsko dainų 
ir jo naujojo ciklo "Ainių 
Dainų”. Be abejo, vakaro 
labiausiai laukiami momen
tai buvo Lapinsko kompo
zicijos. Nors Darius La
pinskas mus visada stebina 
savo muzikiniu originalu
mu, tačiau jo muzika nėra 
jau tokia moderniška kaip 
daugelis klausytojų ir lie
tuvių muzikų galvoja, šį 
kartą nestigo netikėtumų. 
Dariaus Lapinsko paskuti
nieji kūriniai rodo vis to
liau augančią kompozicijos 
techniką ir stiliaus evoliu
ciją, taip kad jo patys nau
jausieji kūriniai yra ir pa
tys moderniškiausieji. Dai
noje ”La Baigneuse" pagal 
poeto NykoNiliūno eilėraš
tį, pirmą kartą girdime 
kompo zitorių naudojantį 
tokioje išvystytoje formoje 
serijinės muzikos techniką

— Schoenbergo, Weberno 
ir kitų šios krypties kom
pozitorių palikimą, ši dai
na, solistės Stempužienės 
išpildyta, labai sėkmingai 
praskambėjo. Kita nauja 

daina — "Apie trūnijantį 
medį”, pagal. Mačernio eilė
raštį, visai skirtingo pobū
džio. ši dramatiška daina 
parašyta labiau įprastame 
Lapinsko stiliuje su ypa
tingai įdomia fortepijono 
partija, šią dainą išpildy- 
damas pats kompozitorius 
momentais atitrau k d a v o 
dėmesį nuo pačios solistės 
dainavimo įkvėptu ir įdo
miu akompanavimu.

Kitos dvi Lapinsko dai
nos pirmoje dalyje pagrįs
tos liaudies melodijų moty
vais ir tekstu. Pirmoji, ”0i 
ką kalba linelis”, dar ne
girdėta. Tai paprasta, įdo
mi liaudies daina, lydima 
tematiniai labai kontrasti
nio akompanimento, o ant
roji "Eglele aukštuole” jau 
mums pažįstama iš Stem- 

pužienės-Lapinsko lietuviš
kų dainų plokštelės, tik ten 
ji vadinasi "Eglele žalioji”.

Antroje dalyje girdėjo
me Lapinsko naują dainų 
ciklą "Ainių dainos”, čia 
be fortepijono kai kurias 
dainas palydėjo fleita Ka- 
thryn Lukas • ir mušamai
siais instrumentais John 
Walker. šiame antrame 
liaudies dainų cikle kompo
zitorius pavartoja dar pri
mityvesnes ir paprastes
nes dainas negu cikle "Mer
gaitės dalia”, čia instru- 
m e n talinis akompanimen
tas irgi lengvesnis: kompo
zitorius retai vartoja visus 
instrumentus sykiu. Daž
niausiai viena kuri daina 
yra lydima atskiro instru
mento — ar tai fortepijo
no, ar fleitos, ar mušamų
jų instrumentų. Fleitos 
garsai, panelės Lukas gro
jami, suteikė ypatingą spal
vingumą šioms dainoms: 
pavyzdžiui, trečioje daino
je fleita įdomiai imituoja 
vėjo ūžimą girioje. Dauge
lis momentų šiame cikle 
(ypatingai antroje dainoje 
apie bitinėlį) pasižymi rit
miniu įdomumu, kas sutei

kia šioms dainoms daug 
gyvybingumo ir kas ypa
tingai būdinga Lapinsko 
muzikai, šio ciklo liaudies 
dainų moderniai primity
vus apipavydalinimas suda
rė nuotaiką gilios Lietuvos 
senovės, jos ošiančių miškų 
ir svajingai plaukiančios 
dainos.

Kompozitorius Lapinskas 
laimingai rado tokią savo 
dainų interpretatorę kaip 
Aldoną Stempužienę. Dai
nininkės išpildyme liaudies 
dainos praskamba tikrai 
"liaudiškai”, nes jos čia be 
romą ntiškų pagražinimų. 
Stempužienė yra jautri 
įvairiaspalviams šių dainų 
niuansams.- ar tai būtų lop
šinė ar kaimiška daina, ar 
parlando pasažas — viskas 
praskamba skirtingai ir 
muzikaliai įtikinančiai. Ten
ka paminėti, kad solistės 
balsas ir muzikalumas pa
siekia aukščiausią lygį in
terpretuojant Lapinsko kū
rinius.

Programa prasidėjo ari
ja iš Haendelio operos 
"Giulio Cesare”. šią ariją 
operoj išpildo sopranas, o 
šiam koncertui solistė pasi
rinko gan žemą transpozici- 
ją. Nors balso tonas iš kar
to buvo šiltas, bet labai že
mas ir "uždengtas” skam
bėjimas nebuvo toks, koks 
tolimesnėse dainose. Toliau 
sekusi arija iš Pergolesi 
"La Servą Padrona” pra
skambėjo maloniau ir so
listė sėkmingai perteikė pi
kantišką šios arijos komiš
kumą. Grupė itališkų baro
kinių dainų suskambėjo in
tymiai. Dvi jų mums jau 
pažįstamos iš Stempužie
nės 1963-čiųjų metų kon
certo, bet šį kartą jos buvo 
išpildytos su fleitos akom
panimentu , Lapinsko pa
ruoštu. Kai kur dainininkei 
pritarė’ir fleita ir fortepi
jonas, o kai kur šie instru
mentai skambėjo atskirai. 
Lapinsko fleitos akompani
mentas paruoštas skonin
gai ir diskretiškai, visad 
duodant dainininkei pirme
nybę. Gal įdomiausia iš šios 
dainų grupės buvo Caccini 
daina "Amarilli”. Lydima 
vien fleitos, dainininkė ją 
labai muzikaliai atliko.

Užbaigiant pirmą dalį, 
solistė padainavo ariją iš 
Donizetti operos "La Favo
ritą”. šios arijos cabalet- 
ta (greitesnė antroji dalis) 
neužtektinai kontrastiniai 
skambėjo, lyginant su pir
ma dalimi. Dariaus Lapins
ko akompanimentas buvo 
gal per daug raidiškas ir 
nepakankamai lyriškas. Bi- 
sui solistė padainavo ariją 
”Una voce poco fa” iš Ros- 
sini Sevilijos Kirpėjo. Tai 
yra grynai koloratūrinė 
mezzo-soprano arija, ir, 
nors Stempužienė nepreten
duoja į grynas mezzo-kolo- 
ratūras, kaip pavyzdžiui 
Teresa Berganza, šią ariją 
atlikdama ji parodė savo 
vispusiškumą, kuris jai lei
džia dainuoti įvairius mez
zo-soprano repertuaro žan
rus — dramatišką, lyrišką 
ir koloratūrinį.

Programą solistė užbai
gė dainomis iš Manuel de 
Falla ciklo "Siete Cancones 
Populares Espanolas”, ku
riose atsispindi nepapras
tai įdomus ispanų muzikos 
ritminis ir melodinis įvai
rumas. Bisui Aldona Stem
pužienė padainavo ariją iš 
antro "Carmen” operos 
veiksmo su puikiu čigoniš
ku ugningumu. šioje arijo
je dainininkės balsas skam
bėjo geriau negu bet kurio
je kitoje šio vakaro daino
je.

Darius Lapinskas pasiro
dė labai geras akompanuo- 
tojas ir dirigentas, kartu 
su dainininke suteikdamas

Lidija šukytė -- Gražina ir Stasys Baras — Liutauras operoje 
"Gražina". Chicago Tribūne nuotrauka

Lietuvių operos vairas 
naujų žmonių rankose

Per dešimtį metų apie 
Chicagos Lietuvių operą 
rašiau kaip oficialus operos 
žmogus, šiuo metu rašau 
jau kaip eilinis spaudoš 
bendradarbis, nes ilga tar
nyba Chicagos Lietuvių 
operai tuo tarpu pasibaigu
si.

Praėjusį šeštadienį abu 
Chicagos dienraščiai pa
skelbė naujai išrinktos Chi
cagos Lietuvių operos val
dybos sąstatą: pirm. V. 
Juška, I vicepirm. G. Kazė
nas, II vicepirm. S. Džiu- 
gienė, III vicepirm. V. Pet
rauskas, sekr. Alf. Kiemai
tis, ižd. Alb. Smolinskas ir 
valdybos narys VI. Stropus.

Tik pasklidus dienraš
čiams po Chicagą, kiekvie
nas skaitytojas atkreipė 
dėmesį, nerasdamas Vyt. 
Radžiaus pavardės. Tai kaž
kas nuostabaus, neįtikėti
no, kad valdyboje nebėra to 
žmogaus, kuris per 10 me
tų su įvairiomis valdybo
mis vežė sunkią ir painią 
operos administraciją, ve
dė jos politiką, planavo 
ateitį ir kiekvieną dieną 
kėlė bei gulė su viena min
timi — opera, opera, opera!

Chicagos Lietuvių opera, 
kaip meninis vienetas, yra 
atsirėmęs į demokratinius 
pagrindus. Visuotinis cho
ro susirinkimas balsų dau
guma išrenka valdybą, tai
gi, savo atstovus, o šie pa
siskirsto pareigomis. Per 
10 metų operos darbas tie
siog nebuvo įsivaizduoja
mos be valdybos pirm. Vy
tauto Radžiaus. Jo vado
vaujamos valdybos ir atve
dė Chicagos Lietuvių operą 
prie vieno iš seniai planuo
tų tikslų — lietuviškos ope
ros, J. Karnavičiaus "Gra
žinos”, pastatymo. Kaip ji 
pavyko, skaitėm visą eilę 
straipsnių ir įspūdžių spau
doje. žinome, kad susidarė 
ir dideli nuostoliai. Niekas 
už tai nekaltina Vyt. Ra
džiaus ir jo paskutiniosios 

klausytojams įdomių muzi
kinių šio vakaro įspūdžių.

Reikia pasidžiaugti šio 
koncerto kruopščiu ir sko
ningu programos parinki
mu, kuris sudarė vientisą 
visumą ir nuotaiką, nepai
sant įvairių laikotarpių ir 
stiliaus skirtingumų. 

valdybos. Jei ne unija, fi
nansiniai reikalai gal būtų 
geriau išsisprendę. Bet šį 
kartą tūkstančius prarijo 
unija, kurios negali aplenk
ti eidamas į tokias sales, 
kaip Chicagos Operos rū
mai. Vien dėl finansinių 
nepasisekimų, aišku, ku
riam laikui sugriuvo ir Vyt. 
Radžiaus bei jo valdybos 
tolimesnis planas: po "Gra
žinos” pastatyti J. Gaidelio 
"Daną”, o vėliau kurią nors 
naują kantatą su simfoni
niu orkestru.

Taip reikalams susiklo
jus birželio 23 d. visuoti
nam Operos choro susirin
kime daugumas choristų 
pabalsavo už naujus žmo
nes, jau anksčiau dirbusius 
įvairiose valdybose ir tu
rinčius administracinės pa
tirties, kad jie kuriam lai
kui pakeistų Vyt. Radžiu, 
kurio auka Lietuvių Operai 
per 10 metų yra tikrai ne
įkainuojama. Vyt. Radžius, 
metus kitus ramiai padai
navęs chore, aišku, tinka
mai pailsės, ko jis yra tik
rai užsipelnęs, o vėliau, ti
kėkime, kad jis vėl sugrįš j 
Operos pirmininkus dar su 
didesne energija ir giliais 
užmojais, nors nuostabios 
energijos ir užmojų jam ir 
iki šiol netrūko.

Kiek teko sužinoti iš 
naujosios valdybos žmonių, 
jie darbo naštą pasiryžę 

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E 

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildo

mas Golf’o srovės: SILVER BEACH smėlis; Lietu
viška aplinka ir geras maistai, suteikia puikias są
lygas pavasaroti bei pailsėti.

SPORTO mėgėjams: sail-fish buriuoti, teniso 
aikštė, ping-pong, kroketas.

Vakare TĖVAMS išvykus prižiūrimi v&ikai.
SEZONĄ PRADĖJOME BIRŽELIO 18 D.

MEŠKA
42 BEACH STREET 

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS.

Tel. (617) 759-3251

vienodai pasiskirstyti ir vi
si būti lygūs tarp lygiųjų. 
Kokią operą ateinančiam 
sezone statys, kokie bus 
pakviesti meno vadovai ir 
chorvedžiai, praneš oficia
lūs Lietuvių operos įgalio
ti asmenys. Baigiant tik 
noriu pabrėžti, kad rašan
čiam šiuos žodžius dešim
ties metų darbas su Vyt. 
Radžium buvo pats malo
niausias, jo degančiuose po
lėkiuose rasdavau daug ki
birkščių savo straipsniams, 
jis buvo tas žmogus, kuris 
puikiai suprato spaudos 
reikšmę, kokią didžiulę įta
ką spauda daro operų lan
kytojams, kad salės būtų 
pilnos, kad operų garsas 
kuo plačiausiai ir toliausiai 
nuskambėtų. Tiesa, kai ner
vai darbų įkarštyje būdavo 
pernelyg įtempti, pasitaikė 
vienas kitas kivirčas. Bet 
juos laikas niveliuoja ir vi
sa tai nublunka prieš bran
džią kūrybinę jėgą, kuri 
jungė per 10 metų.

VI. Ramojus

MOKYTOJUI PAGERBTI 
KANTATA

ALT S-gos Detroito sky
riaus valdyba, organizuoda
ma mokytojui pagerbti aka
demiją, ieškojo būdų, kaip 
geriau išreikšti mokytojui 
padėką už jo įdėtą darbą, jo 
sielą, pasiaukojimą lietuvių 
tautos apšvietai ir, apskri
tai, tautiniai krikščioniškai 
kultūrai išugdyti.

Buvo kreiptasi į Bernar
dą Brazdžionį sukurti žo
džius ir į Bronių Budriūną 
sukurti muziką tiems žo
džiams, kad jie būtų gyvi 
ir per amžius skambėtų mo
kytojo garbei. Tas muziki
nis veikalas ir bus kantata, 
kuri skambės per iškilią
sias tautos šventes ir per 
lietuvių kultūros kongre
sus, kada jie bus rengiami.

A. Musteikis

HELP W!kNTED MALĖ

POLISHERS
FULL or part time, mušt be ex- 
perienced on white metai, 60-hour 
week; time and half after 8 hours, 
good piece work rates or day pay. 
Paid holidays, Blue Cross, Insurance 
and other Benefits. Apply

VICTORY POLISHING &
PLATING CO.

145 GLOBĖ ST.
PROVIDENCE, R. I.

(75-80)

IST CLASS SKILLED 
O. D. GRINDER 

CUTTER GRINDER 
For cuttinu tool manufacturer. Mušt 
be experienced. Steady, with liberal 
benefits.

RED ARROW TOOL CO.
Call 313 782-2123

(74-78)
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PHILADELPHIA

FIZIKOS DAKTARAS
A. GAIGALAS

š. m. birželio mėn. 5 d. 
Carnegie Institute of Tech
nology, Pittsburghe sutei
kė Adolfui K. Gaigalui (jr) 
fizikos daktaro laipsnį. 
Jaunasis daktaras, gimęs 
1939 m. rugsėjo mėn. 7 d. 
Kaune. 1949 m. su tėvais 
atvyko į Ameriką ir apsi
gyveno Philadelphijoj. čia, 
1954 baigė šv. Kazimiero 
parapijos mokyklą. Išlaikęs 
k o n k ursinius egzaminus, 
įstojo į Centrai High School 
Philadelphijoje, kurią bai
gė 1958 m. gaudamas gar
bės Bachelors laipsnį. Kaip 
baigęs labai gerai gimnazi
ją, gavo pilną, keturiems 
metams stipendiją studi
juoti fiziką. Studijavo 
VVesleyan universitete nuo 
1958 m. ir 1962 m. baigė 
gaudamas bachelor laips
nį. Vėliau persikėlė į Pitts- 
burghą ir Carnegie Insti
tute of Technology gavo 
Masters laipsnį. Šiame in
stitute ruošėsi daktaratui 
ir kartu dirbo prie atomi
nio reaktoriaus, vykdyda
mas mokslinius tyrimus, 
kurie buvo paskelbti Ame
rikos fizikų žurnale.

Naujas daktaras dabar 
dirba, kaip- prof. asistent 
Statė University of New 
York at Binghamton.

Jaunasis mokslini n k a s 
jau dalyvavo fizikų suva
žiavimuose: .Ottavvoje. New 
Yorke, Baltimorėje, kur 
darė pranešimus. Besimo
kindamas dalyvavo lietuvių 
chore, priklauso Lietuvių 
Studentų ir Ateitininkų 
Sąjungoms.

Kiti aukštuosius moks
lus baigusieji:

Romuaklas Jakaitis — 
Dre.xol Institute of Techno
logy — mechaninė inžine
rija — Bachelor laips.

Milda Melnikaitė — Uni
versity of Pennsvlvania — 
lingvistika. Magistro laips
niui ruošiasi Drexel Insti
tute of Technology kaip 
bibliotekininkė.

Jonas Palaitis — St. ,Jo- 
seph College — anglų kal
ba — Bachelor laips.

Juozas Kananavičius — 
Temple University — so
ciologinius mokslus.

Magistro laipsnius Dre- 
xel Institute of Technology 
iš Inžinerijos administraci
jos gavo Algis Gečys ir 
Vladas Svokla.

50 M. NEPRIKLAUSOMY
BĖS MINĖJIMAS

šiam minėjimui Philadel- 
phijoje jau yra pradžia pa
daryta. Sudarytas komite
tas ir komisijos iš Phila- 
delphijos ir Pietinės New 
Jersey Bendruomenės apy
linkių. Į komitetą ir komi
sijas įeina daug jaunų ir 
pajėgių asmenų. Visam 
minėjimo organiza v i m u i 
vadovauja inž. A. Gečys.

NUODĖMINGAS 
ANGELAS

P. Vaičiūno 5 veiksmų 
veikalas Philadelp h i j o j e 
bus suvaidintas š. m. rug
sėjo mėn. 23 d. Labai gra
žiai pasirodžiusi ir spaudo
je išgirta, A. Gustaitienės 
režisuota, Bostono Dramos 
Sambūrio pastatyta Bosto
ne, aplankys ir mus. Taip 
kaip pernai buvome paten
kinti pamatę "Brandos 
Atestatą", taip ir šiemet 
nenusivilsite, nes veikalas 
įdomus, o artistai tie patys. 
Vakarą ruošia ALT S-gos 
I’hiladelphijos skyrius. Po 
vaidinimo Philadelphijoje, 
numatoma, kad Bostono 
Dramos Sambūris, sekančią 
dieną t. y. rugsėjo 24 d., 
duos spektakli Baltimorė
je. kurį ruošia, taip pat. 
Tautinės S-gos Baltimorės 
skyrius. (pm)

HELP VVANTED MALĖ

ENGINEERS — DESIGNERS 
Strueturol, HVAC, Plplnfl, Eito- 
trlcal. Contlnued growtn of estab- 
llshed A/E creotes openings for 
staff posltlons Involvlng all phases 
of buildlng deslgn. Excellent start- 
ing salary and opportunlfy for ad- 
vancement. Wrife R. J. Vasatka, 
Setter Leach i Llndstrom Ine., 
133 Fo«hay Tower, Mlnneapolls, 
Mlnn 55402.

r'
(76-78)

ROCHESTER

Sol. Birutė Čypienė ir muz. Z. Nomeika išpildant meninę progra
mą Baisiojo Birželio minėjime Rochesteryje.

P. Matiuko nuotrauka 
tybių Nepriklauso m y b ė s 
paskelbimo, kaip tą sukak
tį iškilmingiau ir prasmin
giau pravesti savo ir ame
rikiečių tarpe.

Meninėje dalyje solistė 
Birutė čypienė padainavo 
keletą Kačanausko ir Bud- 
riūno dainų, dar dainavo 
estų solistas Igor Lupkin ir 
pianu skambino latvė Valda 
Latonas. Daini n i n k a m s 
akompanavo muz. Z. No
meika. Visiems meninės da-

PRISIMINĖ BAISŲJĮ 
BIRŽELĮ

Birželio 18 d. šv. Jurgio 
parapijos salėje buvo bend
ras lietuvių, latvių ir estų 
suruoštas Birželio tragiškų 
įvykių minėjimas ir bolše
vikų nukankintų tremtinių 
Sibire ir sukilimų prieš ru
sų okupantą žuvusių pager
bimas. Minėjimo pradžioje 
11 vai. šv. Mišias už miru
sius, kankinius ir kritusius 
sukilėlius atnašavo ir jų 
garbei pamokslą pasakė 
kun. L. Januška.

Iškilmės salėje pradėtos 
klebono kun. Pr. Valiukevi
čiaus malda ir muz. Z. No- 
meikos fortepionu paskam
bintu Amerikos himnu.

Atidaromąjį sveikinimo 
žodį rengėjų vardu tarė es
tų atstovas H. R. Patnik, 
jis ir visą iškilmių progra
mą rimtai pravedė. Miru
sieji kankiniai ir sukilime 
žuvusieji pagerbti atsisto
jimu ir minutės tyla.

Susirinkusius žodžiu svei
kino miesto tarybos narys, 
pabaltiečių bičiulis — May. 
Miesto burmistras ir Kon
greso narys Horton, atsi
prašydami ir apgailestau
dami, kad negali asmeniš
kai dalyvauti, atsiuntė svei
kinimus raštu.

Pagrindiniu kalbėtoju bu
vo Antanas Mažeika. Savo 
įdomioje kalboje jis palietė 
ir Jubiliejinius Pabaltijo 
valstybėms 1968 metus, kai 
sueis 50 metų nuo tų vals- 

lies dalyviams įteiktos gė
lės.

Aukų laisvinimo reika
lams surinkta arti 280 dol. 
R. Kiršteinas gražiai anglų 
kalba papasakojo minėjimo 
reikšmę ir apie pačius įvy
kius 1940 ir 1947 metais.

Minėjimas buvo įdomus, 
rimtas, pasisekęs. (1)

CHICAGO
PAVERGTŲ TAUTŲ 

PARADAS
Pavergtųjų Tautų para

dą Chicagoje liepos mėn. 
15 d. priims Illinois guber
natorius Otto Kerner, Chi- 
cagos burmistras R. Daley 
ir kiti pareigūnai.

Visi lietuviai kviečiami 
rinktis 11 vai. rytą prie 
Wacker Drive ir Clark gat
vės kampo ir prisidėti prie 
parado eisenos.

Atvirų automobilių savi
ninkai prašomi registruotis 
Amerikos Lietuvių Tary
bos raštinėje telf. 778-6901 
arba pas tėvus Jėzuitus tel. 
737-8400 iki liepos 13 d. ir 
dalyvauti parade. Paradas 
užsitęs apie dvi valandas.

• Jurgio Janušaičio svei
kata yra žymiai pagerėju
si. Jisai neturėjo širdies 
atakos, o tiktai stiprų spaz
minį spaudimą.

The Stroh Brewery Company, Detroit, Michigan 48226

UŽSUK STROH'S

NUSUK

MALĖ

BURNER
Mušt be experienced straight line. 
All company benefits, paid hospitali* 

zation, union shop.

ALLAN UNITED STEEL
26400 Richmond Rd.

Bedford Hts, Ohio
(77-79)

MALĖ

FACTORY HELP
WANTED 

Corrugated Industry 
Experience not necessary 

būt helpful 

PRINTING 
PRESSMAN 

CORRUGATED 
HELP 

UNIVERSAL TAPĖ 
OPERATORS 

DIE CUTTERS
on

SHERIDAN DIE
CUTTING

&
IAW PRESSES
Many employee benefits 

Bell Fibre Products 
2000 Beverly S. W. 

VVyoming, Mich.
(77-79)

LENGVIAUSIAS BUDAS GAUTI UGNIM VIRTĄ SKONĮ
• šešių ir aštuonių paketuose
• be depositu, be grasinimo 12 uncijų bonkos
• naudokite atsuktuvą, jei tinka

Philadelphijoje birželio 24 d. Įvyko LB Pietryčių apygardos suvažiavimas. Nuotraukoje suvažiavimo 
dalyviai. V. Gruzdžio nuotrauka

UGNIM VIRTAS SKONIS

LB apylinkių pirmininkai dalyvavę Pietryčių apygardos suvažia
vime birželio 24 d. Philadelphijoje. Stovi iš kairės: K. Vasaitis iš 
Washingtono, Gaila -- New Jersey, M. Zujus -- Scranton, J. Šilga- 
lis -- Baltimore, J. Stiklorius -- Philadelphia.

V, Gruzdžio nuotrauka

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
1. Asbach Uralt Import. Brandy
2. M. & Moore 5 years old

86 proof Whiskey ....
3. Coint reau Liųueur & Brandy
1. Chateau De PARAMA

New York Statė Shamp..........
5. French Bordeaux Wine

5th — $5.49

5th — $3.19
5th — $4.95

Bot. — $2.98
5th —$0.98

6. May Wine Imported
From Germany.............................5th — $0.98

7. Imported 5 Star Greese Brandy 5th — $4.98

Be to. didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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♦ PAVERGTŲ TAU
TŲ SAVAITES proga 
masinė demonstracija 
ruošiama liepos 17 d. 
(pirmadienį) 8:30 vai. 
vak. Public Sąuare.

Demonstracija, rengia 
Tautybių Sąjūdis, ku
riam vadovauja County 
Auditor Ralph J. Perk.

I demonstraciją at
vyks ir kalbės Ohio gu
bernatorius James Rho- 
des. Dalyvaus visa eilė 
amerikiečių patriotinių 
organizacijų, kaip karo 
veteranai, jų moterų sky
rius ir kt. Skaitlingai ža
da dalyvauti visa eilė 
tautinių grupių su savo 
organizacijų vėliavo
mis. Būtų gera, kad tą 
vakarą ir lietuviai pa
sirodytų gerai susiorga
nizavę ir skaitlingai da
lyvautų.

Pavergtųjų Tautų paminėjimui ruošti komitetas Clevelande: prof. M. J. Pop, Ralph J. Perk, inž. R. 
Kudukls ir Carl Ernst.

* JONAS ŠVARCAS, 
J & S Auto Service įmo
nės savininkas praneša, 
kad ieškant jo įmonės te
lefono, reikia atkreipti 
dėmesį į įmonės pavadi
nimą — J & S Auto Ser
vice, kurios telefonas 
yra 431-6352. Įmonės ad - 
resas — 1254 Addison.

* JUOZAS STEMPU- 
Žis, Tėvynės Garsų ra
dijo vedėjas, išvyko 2 
savaitėm atostogų į 
Wasaga Beach Aušros 
stovyklą. Ten jis vado
vaus jaunimo stovyklos 
lituanistinei programai.

Clevelando akademlkės skautės ir skautlninkės surengė mergva
kari Eleonorai Šenbergaitei, kuri liepos 15 d. Clevelande susituo
kia su Rimantu Gailiu. Nuotraukoje s. M. švarcienė uždeda E. šen
bergaitei skautininkų supintą rūtų vainikėli.

V. Bacevičiaus nuotrauka

NAUJAS DAINŲ 
RINKINYS

Ką tik išleistas naujas 
lietuviškų dainų rinkinys 
’ SU DA1NA”. Iki šiol bu
vusios panašių rinkinių lai
dos išsibaigusios ar sunkiai 
berandamos. Naujas rinki
nys kišeninio formato, 351 
psl., atspausdintas ant ge
ro popieriaus. Dainas su
rinko Gražina šimukonie- 
nė. Rinkinyje yra 392 po
puliarios lietuviškos dainos. 
Platus stovyklose dainuoja
mų dainų skyrius. Rinkinio 
kaina 2 dol. šį naują, pa
trauklų ir naudingą lietu
viškų dainų rinkinį galima 
įsigyti Dirvoje, 6907 Supe
rior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

SAVININKAS 
PARDUODA!

Su puikiu 1 akerio parku 
— namas, didelis garažas ir 
įrankiams sandėlys. Didžiu
liai medžiai ir puikūs gėly
nai.

Privalo parduoti su nuo
laida.

Teirautis tel. BE 6-6127 
arba 236-6127.

♦ Ant. Vasiliauskas, su 
šeima vasarojus Atlantic 
City, prie Atlanto, siunčia 
linkėjimus Dirvos skaityto
jams.

Sūnus Romas Vasiliaus
kas, grįžus iš atostogų, vėl 
pavaduos šv. Jurgio para
pijos vargonininką Praną 
Ambrazą.

• Clevelando autobusų 
bilietų kainos nuo liepos 9 
d. pakeliamos — kelionė 
mieste nuo to laiko kainuos 
30 c., vietoj buvusių 25 c. 
Rapid Transit bilietas kai
nuoja 35 c. 5 bilietai iš kar
to — 1.40 dol., o ekspreso 
ir Rapid Transit — 1.65 
dol.

Kęstučio draugovės skautai stovyklavę p. Dauto nkyje. Tarp skautų stovi vadovai: Staškevičius, 
Kamantas, stovyklavietės šeimininkas Dautas, kun. Goldikovskis, Pikturnienė, Nasvytienė, Pažemis. 

 J. Garlos nuotrauka

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ KALENDORIUS _

RUGPIŪČIO 13 D, Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo geguži
nė St. Joseph Society Parke.

RUGSĖJO 2 ir 3 D. Pasaulio 
ir Amerikos Lietuvių Gydytojų 
suvažiavimas Clevelande,

RUGSĖJO 24 D. 4 vaL P.P. 
soL Aldonos Stempužienės re 
čitalis Muzikos Instituto salė
je.

RUGSĖJO 30 D. — Dirvos 
metinis balius, Sv. Jurgio pa
rapijos salėja,

SPALIO 14 D. LTM Čiur
lionio ansamblio metinis kon
certas - balius.

SPALIO 21 ir 22 D. Vaidilos 
teatro pastatymas A. Rūko "Ke 
turi Keliauninkai”.

SPALIO 28 D. Tradicinis 'Li
thuanian Village” Ine. balius - 
koncertas.

LAPKRIČIO 4 D. Korp! Neo-
Lithuania metinis balius.

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 936 East 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

LAPKRIČIO H D. LVS Ra
movė rengia Kąriuomenės šven
tės Minėjimą

NURSING IrHtructor In madlcol, 
surglcal, pedlatrlcs or obctetrlcs 
MS preftrred, BS (R.N.) consld- 
ered. Assoclate Degree Nursino 
Program, Modom facllltlas. Aca- 
demic rank on solarv schedule 
from $7,000 to $14,000 for 37 week». 
Addltlonol salary paid In excess of 
37 weeks. Excellent fringe benefits 
and worklng condltlons. Opportuni- 
ty for one year of Groduole Work 
at a Mlchlgan University at full 
salarv followlnfl one to two vears 
of Teochlng In The Assoclote Degree 
Progrom. Moli resume' to Person
nel Dept.> Lanslng Communttv Col
lege, 419 N. C opi tol, Lanslng, 
Mlchlgan 48914

r7A-7Q’l

MECHAN1C-SERV1CE MAN 
TIME CLOCKS 

experienced or will train 
openings in New Jersey 

Good pay: benefits, union shop. 
1NTERBORO TIME CLOCK 

823 6th Avenue 
New York, N. Y.

(212) LA 4-7766
(76-79)

MECHANICS
HEAVY duty truck niechanics A 
truck front end alignment man; per- 
manent, mod. shop, good wages, 
master medical, life & siekness insur. 
9 holidays & liberal vacation 
schedule; overtime optional. Apply 
Service Mgr. Mr. Otlens: BRAKE & 
ELECTRIC SALES CORP., 300 Mys- 
tic Avė., Medford, Mass. 395-8500.

(76-80)

PRESSMEN
Compare our top dollar hourly rate, 
pension plan, security leave, group 
insurance, Immediate openings for:

EXPERIENCED
• HEIDELBERG PRESSMAN
• LITTLE GIANT PRESSMAN
• MULTILITH PRESSMAN
• OFFSET STRIPPERS

DAY AND NIGHT SH1FTS

Why work for less money with no 
security? Our 60 year old company 
has never hnd a layoff. Located in 
heart of downtown Boston next to 
Chauncy St. Subway.

TEL. CHARLES McCORRISON, 
452-9256 OR COME IN

Relief Printing Corp.
63 Summer St., Boston, Masi.

(76-81)

WANTED
STEEL WAREHOUSE VVORKING 

FORMAN 
also

SHEARMEN
Days mušt be fully experienced in 
Shearing of Strip Sheets At Platės. 
Only high caliber individuals need 
apply.
Good pay, steady work & overtime. 

CYMBALL STEEL PRODUCTS 
6421 Cymball Avė., Detroit, Mich. 

313 — 923-6800
(76-82)

WANTED EXPER1ENCED 
SHEAR SQUARE OPERATORS 

for steel vvarehouse operations. 
Mušt sėt up jobs and mike. Per- 
manent, good steady job and 
good pay for thoroughly experi- 
enced men. Do not apply unless 
you meet these requirements.

ELLIMAN STEEL CO. 
8103 Lynch Rd., Detroit, Mich.

(76-80)

METAL 
SPINNERS 

Experienced personnel needed 
for experimental job shop.

Apply in person:
METAL SPINNERS INC.

60 WINTER STREET 
MALDEN, MASS.

(76-79)

• Globė Parcel Service,
Ine. praneša gerb. klien
tams, kad Clevelando sky
rius atostogoms bus užda
rytas nuo liepos 7 d. iki 
liepos 25 d. (Sk.)

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

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

MALĖ

WANTED
SCRAPERS and MACHINISTS 

Fringe benefits, good pay. 

Xelo Machinery Co. 
Pullman Rd.

Worcester, Mass.
617 — 853-2333

(77-79)

MALĖ HELP

TRIMMER MAKER
Set-up man and operator for 
Ingersolf E. D., M. and Bridge- 
port Duplicator

WILCOX-CRITTENDEN DIV.

NORTH & JUDD MFG. CO.
56 Warwick St. 

Middletown, Conn.
An Equal Opportunity Employer

(77-83)

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

Cleveland, Ohio 
341-1700

A Subsidiary of 
PNEUMO-DYNAMICS 

Corp.
MACHINISTS 
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL 
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERA VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL 

341-1700 
for an interview convenient 

for you.

HELP W ANTED FEMALE

PUBLIC HEALTH NURSE- Graduate 
in public health nursing for employ- 
ment in the city health department. 
Startui# salary $63 18 or higher 
depending on qualifications. Sched- 
uled inereases plūs liberal fringe 
benefits. Write for standard applica- 
tion blank to City Personnel Dept., 
404 City-County Bldg., Madison. 
Wisc. 53709. 608-266-4615.

(72-81)



DIRVA
TAUTINĖSMINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• V. Tamulaitytė, iš To
ronto, bus jauniausia pre
legentė mokytojų studijų 
savaitėje DAINAVOJE lie
pos 30 iki rugpiūčio 6 d. Ji 
nušvies jaunosios kartos 
požiūrj j tautinį jaunuome
nės auklėjimą ir lituanisti
nių mokyklų problemas šių 
dienų šviesoje. Jaunimo or
ganizacijų vadovai ar jų 
atstovai kviečiami mokyto
jų savaitėje dalyvauti. Įsi
registruoti prašoma šiuo 
adresu: J. Tamulis, 7031 S. 
Maplewood Avė., Chicago,
III. 60629.

• Aldona Miškinienė, iš 
Clevelando, įsiregistruoda
ma j mokytojų studijų sa
vaitę, rašo: Reikalas labai 
aktualus ir svarbus. Nega
lima sėdėti rankas sudėjus, 
kai namuose auginama jau
noji karta, kurios aplinku
ma nepalanki lietuviškam 
reikalui. Svarbu išjudinti 
jaunimą ir įtraukti į bend
rą lituanistinį švietimą.

• Dr. Raimondas ir Re
gina Ošlapai birželio 7 su
silaukė sūnaus Tauro - Ri
čardo. Ošlapai augina dar 
tris sūnus ir dukrą. Rai
mondas yra nevvyorkiečių 
Ošlapų sūnus, o Regina dr. 
P. ir Ė. Legeckų duktė, ne
senai išvykę gyventi į Li- 
bertyville, III., kur jis dirba 
biologijos tyrimų srityje.

• Vitalius Sirusas, Jur
gio ir Elenos Sirusų sūnus, 
birželio 7 d. baigė W. C. 
Post College, Long Island,
N. Y. elektros inžinerijos 
kursą cum Įaudė.

Prieš tai Vitalius baigė 
RCA institutą, kur taip pat 
studijavo elektroniką. Du 
metus tarnavo JAV ka
riuomenėj ir grįžęs tęsė 
studijas minėtoj kolegijoj, 
šį rudenį mokslą tęs Co- 
lumbia universitete, New 
Yorke ruošdamasis inžine
rijos magistro laipsniui.

Vitalius yra vedęs Virgi
niją Paulytę, baigusią uni
versitete biznio kursą New 
Jersey.

• Matas Naujokas jau 
kuris laikas kaip įsijungęs 
j Chicagos radijo Margutis 
darbą. Be talkininkavimo 
Margučiui, jo kasdienes 
programas sudarant, M. 
Naujokas skaito savo užda
viniu peržiūrėti Margučio 
turtingą archyvą ir išskir
ti iš jo didesnės istorinės 
reikšmės turinčią medžia
gą. Jis randa apsčiai įdo
mių foto ir rašto dokumen
tų, liečiančių Chicagos lie
tuvių veiklą, o taip pat ne
mažai davinių apie Margu
čio vadovų-steigėjų: Anta
no Vanagaičio, Antano Olio 
ir kt. darbus bei rūpesčius 
bendraisiais mūsų reika
lais.

Jūrų Vyr. Skautininkui
VLADUI ŠARŪNUI

staiga mirus Toronte, jo žmonai ALDONAI, šei
mos nariams ir visiems artimiesiems liūdesio va
landoje reiškiame giliausią užuojautą

L. S. B. Atlanto Rajono Jūrų Skautų 
Skyriaus Vedėjas

Jūrų Vyr. Sktn. Ignas Petniūnas 
ir "Generolo T. Daukanto’’ vardo 

Jūrų Budžių įgula, Hartford, Conn.

Mylimai žmonai
VAKSELYTEI-MIKUCKIENEI 
po ilgos ir sunkios ligos mirus, 
poetui JUOZUI MIKUCKIUI 
reiškiame gilią užuojautą 
ir dalyvaujam jo sielvarte

Al. ir Ant. Gustaičiai 
Alė ir St. Santvarai

Aukos Dirvai
K. Stundžia, St. Catharines 4.00
I, Saladžius, Rochester .... 3.00
V. Guzulaitis, Owego....... 1.00
V. Donis, Chicago.............. 1.00
J. Mlngėla, Cleveland...... 4.00
R. Nemickas, Highland.....6.00
P. Odinas, Chicago............. 1.00
V. Sederavičius, Omaha....3.00
B. Garlauskas,Cleveland... 2.00 
M. Ballutavičius

Venezueia ............... 8.00
X.Y„ Union....................  5.00
J. Daunorienė, Chicago .. 4.00
J. Satkus, St. Catharines... 2.00
X.Y. Chicago......................1.00
A. Vilėniškis,

Richmond Hill .......  1.00
A Gruzdys, New Haven ... 4.00
A. Baltrukėnas, Akron .... 4.00
J. Šiupinys, Cleveland..... 5.00
A. Tveras, Chicago.........5.00
H. Sukauskas, Toronto .... 1.00
J. Naras, Philadelphia .... 2.00
O. Jarašūnas, Cleveland .. 2.00
A. Kisielius, Sidney........ 4.00
S. Jaseliūnas, Toronto..... 3.00

* Ų. EIMANTAS iš 
Londono, Kanados įsire
gistravo mokytojų studi
jų savaitės dalyviu. To
kiu būdu praplečiama 
mokytojų studijų savai
tės apimtis ir pobūdis. 
Būtų labai naudinga, kad 
iš kiekvienos lituanisti
nės mokyklos į studijų 
savaitę atvyktų bent po 
vieną mokytoją. Vietos 
dar yra ir laiko įsire
gistruoti terminas pratę 
Siamas iki liepos 23 d.

* SOF. JONYNIENĖ, 
žinoma vadovėlių auto
rė, mokytojų studijų 
savaitėje padarys VII-jo 
skyriaus pratimų įver
tinimą. Kadangi pati va
dovėlių ir IV skyriaus 
pratimų autorė dalyvaus 
studijų savaitėje, tad 
mokytojai turės galimy
bių asmeniškai perduoti 
savo pastabas jos vado
vėliams ir pratimams. 
Studijų savaitė įvyksta 
Dainavoje liepos 30 iki 
rugp. 6 dienos. Studijų 
savaitėn kviečiami ir tie 
asmenys, kurie numato 
artimiausiu laiku įsijung 
ti į lituanistinio švietimo 
darbą.

* A. L. T. S-gos Chicagos 
skyriaus valdyba, pirminin
kaujant Petrui Vėbrai, po
sėdžiavo ir aptarė ateities 
veiklą, šiuo metu vienas 
aktualiausių skyriaus rei
kalų — tradicinis vasaros 
balius liepos 22 dieną pas 
Jonyną. Kadangi pelnas 
bus skiriamas Lietuvių 
Tautinių namų fondui, tai 
valdyba tiki visų nuoširdžia 
talka. Gausus svečių būrys 
nuotaikingame baliuje pa-

Detroite liepos 1 d. susituokė Onos ir Juozo Briedžių duktė Dalia 
su Antaninos ir Martyno Stonių sūnumi Linu. Nuotraukoje jaunieji 
Dalia ir inž. Linas Stoniai išeina iš šv. Antano bažnyčios.

J. Gaižučio nuotrauka
teisins rengėjų pastangas.

Stalus rezervuoti pas P. 
Vėbrą, telef. 925-0693, 6-9 
vai. vak.

• Vytautas Kasniūnas, 
Korp! Neo-Lithuania filis
teris, pakviestas vadovau
ti 10-jai korporacijos sto
vyklai. Stovykla įvyks REX 
TERRACE vasary i e t ė j e 
prie ELK Lake, Alden, 
Mich. nuo rugpiūčio 26 iki 
rugsėjo 4 d. Vyr. Valdybos 
pavedimu stovyklą organi
zuoja Korp! Neo-Lithuania 
Chicagos padalinys. Sto
vyklai baigiantis, Darbo 
dienos savaitgalyje, įvyks 
korporacijos suvažiavimas. 
Visų korporantų pareiga 
stovykloje ir suvažiavime 
kuo skaitlingiausiai daly
vauti.

• Dr. Justas Kuncaitis ir 
ponia, po sėkmingos moks
linės veiklos Argentinoj, 
grįžo į Clevelandą.

Pakviestas profesoriauti 
Argentinos valdiškam uni
versitete, dr. J. Kuncaitis 
10 mėnesių dėstė bakterio
logiją San Luis Universite
to Biochemijos Katedroj. 
Be to, dalyvavo dvejuose 
mikrologijos ir užkrečiamų 
ligų kongresuose Rosario ir 
Mendozos universitetuose, 
patiekdamas tris mokslinius 
darbus, iš kurių du buvo 
a t s p a usdinti Argentinos 
mediciniškoj spaudoj.

Jadvyga Kuncaitienė, to 
paties universiteto iškvies
ta, 3 mėn. dirbo patarėja 
mokslinėj bibliotekoj ir 
Anglų kalbos katedroj. Tuo 
pat metu laikė paskaitas 
universiteto personalui ir 
Rotary Klubo nariams apie 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių mokslines įstaigas.

Būdami Argentinoj, Kun- 
caičiai matėsi ir palaikė ry
šius su "Argentinos Lietu
vių Balso’’ personalu ir ki
tais lietuviais.

E. CHICAGO
LINKSMA GEGUŽINĖ
Liepos 15 d., šeštadienį, 

UNION P1ER, Mich., COM- 
MUN1TY salėje, lietuvių 
a p g yventoje vasarvietėje, 
ALT S-gos East Chicagos 
skyrius rengia išvyką-ge- 
gužinę. Gros Neolituanų 
orkestras, veiks bufetas ir 
baras. Pradžia 1- vai. po pie
tų. Orkestras pradės groti 
8 vai. vak. Skyriaus valdy
ba kviečia visus lietuvius 
atsilankyti ir geroje nuo
taikoje praleisti vakarą.

MIRĖ KUN. ŠUMINSKAS
Lenkijoje birželio mėn. 

staiga mirė Punsko lietu
viškos apylinkės parapijos 
klebonas kun. Sumins- 
k a s . Nauju parapijos kle
bonu paskirtas kunigas 
Džermeika. Jis sakosi 
esąs lietuvis, bet lietuviškai 
silpnai kalba.

• Sol. Birutė Kemežaitė 
iš muz. F. Manganetti, pas 
kurį mokėsi dainos meno, 
gavo stipendiją tolimes
nėms studijoms ir rugpiū
čio 5 d. išskrenda į Italiją.

• Jonas Puodžiūkaitis, 
buvęs virš 20 metų Kud. 
Naumiesčio pašto įstaigos 
tarnautojas, birželio 13 d. 
mirė Lietuvoje nuo kraujo 
išsiliejimo į smegenis. Ve
lionis buvo 75 metų am
žiaus. Paskutiniu laiku su 
žmona gaudavo po 12 rub
lių pensijos. Brolis Pranas 
su šeima gyvena Chicagoje.

• Stasys Pieža, Chicago- 
American religinio sky
riaus srities redaktorius, 
kurio pastangomis labai 
dažnai būna išspausdinami 
straipsniai apie Lietuvą ir 
lietuvišką veiklą, rašo Lie
tuvių Informacijos Cent
rui, kad remiantis jo ilgu 
patyrimu žurnalistikos sri
tyje, lietuviams svarbu 
įjungti lietuviškos veiklos 
kūrybingus vaizdus į pla
čiosios Amerikos visuome
nės panoramą. "Lietuviai 
turi daug įdomių kultūri
nių momentų ir jūsų pa
skirtis bus šią informaciją 
tiksliai perduoti amerikie
čių visuomenei”, užbaigia 
Pieža, kuris nuo pat LIG 
kūrimosi pradžios artimai 
bendradarbiaudamas padė
jo nustatyti profesionališ
kas gaires. Lietuvių Infor
macijos Centro adresas 
yra: 5620 So. Claremont 
Avenue, Chicago, Illinois 
60636. telefonas: (312) 
436-6585.

• Dr. Vladas Miklius, il
gesnį laiką dirbęs Washing- 
tone Agrikultūros Depar
tamente, gavęs kvietimą 
persikėlė dirbti į Honolulų 
Universitetą. Su juo išvyko 
žmona Auksė ir vaikai Rai
mondas ir Audrė. Pakely 
buvo sustoję aplankyti Los 
Angeles, Calif., dr. V. Mik- 
liaus motiną p. Muchlienę 
ir pas Auksės tėvus — šeš- 
plaukius.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

KANADOS LIETUVIŲ 
FONDAS

Kiekviena Kanados lietu
vių kolonija turi nustatytą 
normą, kiek ji privalo su
rinkti įnašų į Lietuvių Fon
dą. Tos normos yra nuo 
$35,000 (Toronte) iki $2000 
mažosiom kolonijom. To
ronte jau surinkta $12,400, 
Montrealyje (norma $20,- 
000) surinkta tik $4000, 
Hamiltone (norma $10000), 
surinkta $1800. Geriausiai 
pasirodė St. Marie koloni
ja. Ten norma $2000, o su
rinkta $1800, taigi 90%.

K. L. Fondas jau turi 200 
narių ir virš $30,000 kapi
talo. Kasmet Bendruome
nės reikalams skiriama po 
$1000 iš pelno t. y. procen
tų. Pinigai laikomi Lietuvių 
Kredito Bankeliuose ir gau
nama 5.5'/.

P. Lelis

AUSTRALIJA

AUSTRALIJOS LIETU
VIAI ruošiasi gausiai 
apsilankyti Amerikoje 
1968 m. PLB Seimo me
tu. Tam rengiama eks
kursija, suteikiant ga
limybių pasinaudoti nuo
laidomis ir sumažinti 
kelionės išlaidas.

Ekskursiją ruošia 
ALB Krašto valdyba. Re
gistraciją pravedapirm.
S. Narušis.

***

JŪRATE REIZGYTE 
pasidarė lyg ir demons- 
trantė profesionalė, ra
šoma Mūsų Pastogėje. 
Kur tik kokia lietuvių 
ar baltiečių demonstraci
ja, ji vis dėmesio centre.

***

ALG. GEDMINAS, sid- 
nėjiškis, persikėlė gy
venti į Ameriką. Jis bu
vo gerai išmokęs televi
zijos mechaniką. Austra
lijoje liko jo tėvas Sta
sys Gedminas ir brolis.

***

DANTŲ GYDYTOJAI 
Irena ir Kostas Bagdo
navičiai, iš Sydnėjaus, 
yra išvykę 3 mėnesių ke
lionei po pasaulį.

***

BRISBANEJE nusižu
dęs Viktoras Kaunas pa
liko santaupų apie 8000 
dol.

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE 

AUDRONĖ
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržif ir kt. 

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Vila jau atidaryta ir priima svečius vasarojimui. 
Kreiptis tiesiai j vilų AUDRONĖ — MARIJA JANSONAS 

87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 02655. 
Tel. (617) 428-8425.

Vila vasarojimui atidaryta iki rugsėjo 15 d.
Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir 

didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

• Emilija Vaišnoraitė iš 
Brooklyno, N. Y., atsiuntu
si LIETUVIŲ FONDUI 100 
dol., savo laiške fondo val
dybai rašo: "Jei nebūdami 
lietuviais, bet tik prijau
čiantieji jiems, pa v. senato
rius Paul H. Douglas, paau
kojo Lietuvių Fondui 200 
dol., tai tuo labiau mūsų vi
sų lietuvių šventa pareiga 
remti Lietuvių Fondą. Reiš
kiu didelę pagarbą Lietuvių 
Fondo iniciatoriams, kurių 
rūpesčiu ir pastangomis LF 
įsisteigė".

LF adresas: 6643 So. 
Maplewood Avė., Chicago,
lll. 60629. (Sk.)

• Pensininkas Jurgis Ba
ranauskas, Lietuvių Fondo 
narys tūkstantininkas, gyv. 
Sunderlande, Mass. yra gra
žiu pavyzdžiu visiems lie
tuviams, kaip reikia ne žo
džiais, bet darbais ir auka, 
pagal išgales, nuoširdžiai ir 
su dėkingumo jausmu savo 
tėvynei remti savo tautos 
gyvybinius reikalus, štai jo 
laiško, rašyto LF valdybai, 
ištrauka: "Siunčiu likutį — 
100 dol. Tai bus ištesėtas 
mano pažadas 1000 dol. Lie
tuvių Fondui. Labai esu pa
tenkintas, kad galėjau iš
tesėti pasižadėjimo žodį... 
Aukoju Lietuvių Fondui ne 
dėl reklamavimosi, bet dėl 
atlyginimo sulig savo išga
le Lietuvai už jaunystėje 
patirtus malonumus Lietu
voje”.

Jurgis Baranauskas sa
kosi esąs bemokslis. Bet jo 
mintys yra kilnios, o širdis 
lietuviška, pilna meilės ir 
pasiaukojimo Lietuvai. Jis 
savo įnašą pasižadėjo padi
dinti iki 2000 dol. šiuo me
tu fondan. jau yra įnešęs 
1200 dol.

LF adresas: 6643 So. 
Maplevvood Avė., Chicago, 
III. 60629. (Sk.)

EXPO 67 — KAMBARIAI
USA pusėj nuo Montrealio 

ARTI PARODOS 
nesiekiant miesto susigrū
dimo. Kambarys dienai 
$6.00 vienam ir po $2.00 

sekantiems šeimoje.
V1RTUVĖ-ŠALDYTUVAS
Užsisakykite:

Leonas
644 Laurie Cr. 
Greenfield Park 
I’. Q., Canada 
Tel.: 671-8893.


	1967 Liep.12 0001
	1967 Liep.12 0002
	1967 Liep.12 0003
	1967 Liep.12 0004
	1967 Liep.12 0005
	1967 Liep.12 0006
	1967 Liep.12 0007
	1967 Liep.12 0008

