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PUEBLO BYLA
gelis valstybių šiandien
norėtų laikytis 12 mylių
sienos, ypač komunis
tinės, bet yra taip nusi
teikusių ir ’kapitalisti
rnų’, ypač jei jų pakraš
čiuose gausu žuvies, ku
rių gaudyti atplaukia ki
tų kraštų laivai, pav.
-------VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ---------Islandija. Dėl tos prie
Šiaurinė Korėja, pa gali būti patraukli, ypač žasties, t.y., interesų
grobdama amerikiečių jei ten bus kariaujama bendrumo, Washingtožvalgybos laivą Pueblo, taip kaip Vietname, bū nas ir prašė Maskvos
vienu smūgiu daug padė tent, komunistinei pusei pagalbos. Juk sovietai
jo savo idėjos seserei paliekama iniciatyva ir Amerikos pakraščiuose
Šiauriniam Vietnamui. iš kalno skelbiama, kad laiko bent tuziną tokių
Šitas incidentas, grą- už agresiją nebus bau pat žvalgybos laivų kaip
sąs atidaryti naują fron džiama. Dėl viso to buvo Pueblo. Kiekvieną di
tą bendrame kare, pri delsiama su griežtu at desnį JAV laivyno dali
vertė Washingtoną dalį sakymu į šią komunistų nį Viduržemio jūroje pa
prastai irgi seka toks
laivyno, kuris būtų rei provokaciją. Pagrobi
pat
‘žvalgybininkas’, gau
kalingas Vietnamo ka mas laivo, ypač karinio,
re, permesti į Korėjos sudaro tikrą priežastį damas visus radijo pra
vandenis, o kartu pašauk karui — casus belli.nes nešimus, kuriuos vėliau
ti apie 15.000 atsarginių. tai yra laikoma lygiu sa specialistai bando išaiš
Tokia grėsmė netiesio vo teritorijos užpuoli kinti.
Už tat iš principo so
giai daug padeda Hano mui. Šito teisės princi
vietai
turėtų būti šioje by
po
moderniais
laikais
la

jaus režimui.
VINCE JONU§KArrE-LESKAITIENE, Lietuvių Moterų Klubų Federacijos pirmininkė (dešinėje), dėkoja
Perspektyva pradėti bai griežtai laikomasi, loję amerikiečių pusėje,
naują karinį konfliktą Ko- nes jis faktinai yra gy jei nebūtų specialių ap Amerikos ambasadorei prie Jungtinių Tautų Patricijai R. Harris, kuri du kartu užstojo lietuvių tautos
rėjoje amerikiečiams ne vybiniai reikalingas kiek linkybių. Mat, korėjie interesus JT trečioje komisijoje. Ta proga jai įteikė memorandumą apie Lietuvos okupantų žiaurumus
vienai jūros valstybei. čiai aiškina, kad Pueblo tėvynėje ir Sibire.
Jei dėl ko ginčijamas, buvo jų teritorialiniuose
antra —
tai tik dėl teritorialinių vandenyse,
vandenų sienos. Nusisto išeiti prieš kitąkomunis
IŠ VISO PASAULIO
vėjusi 3 jūrų mylių ri tinę valstybę sovietams
ba laikoma nepakanka yra labai neparanku, juo
ma, nes ji buvusi nusta labiau, kad jie galėtų su
• JAV VYRIAUSYBE įsitiki
tyta tada, kada pakraš silaukti priekaištų iš ko
nusi savo bylos teisėtumu tarp
čių artilerija galėjo pa munistinės Kinijos pu
lietuvių visuomenėj buvo
Dar visai nesenai spau EMILIJA ČEKIENE
tautinės teisės atžvilgiu, bando
siekti taikinius už maž sės. Pagaliau dar nėra vi doje skaitėme, kad į
žinomas kaip viena iš
atgauti korėjiečių pagrobtą lai
(Nukelta į 3 psl.)
daug trijų mylių. Dau
aktyviausių lietuvių mo
Diržinskaitės - Piliuvą Pueblo diplomatiniu keliu.
Tuo reikalu visas spaudimas
šenkos klaidingas infor naite - Griniene. Išei terų org-jų ir dėl to
eina per JTO. Tačiau savo tei
macijas Jungtinėse Tau. vijoj gyvendama ji buvo klubo vardų dažno kei
sių a psa ligai organizuojamos ir
tose itin gyvai reagavo viena iš Lietuvių Mote timo newyorkiečių trum
karinės pajėgos, kad reikalui
Lietuvių Moterų Klubų rų Tarybos Muenchene pai vadinamas V. Jonušesant jos būtų pasiruoSusios vis
Federacija, vadovauja steigėjų. Ta taryba per kaitės klubu.
kam.
LMKF ilgametei pir
ma
Vincės Jonuškaitės- sikėlė į JAV ir išaugo
JAV vyriausybė savo reika
lavimuose remiasi įrodymais,
Leskaitienės, išreiškė į didžiulę moterų orga mininkei Ligijai Bieliukad laivas Pueblo buvo tarptau
padėką JAV ambasado nizaciją, kuri šiandien kienei mirus, tas parei
tiniuose vandenyse.
rei Patricijai R. Har vadinasi Lietuvių Mo gas perėmė V. Jonuš
• JAV KARO AVIACIJOS va
ris, pareiškusiai pro terų Klubų Federacija, kaitė - Leskaitienė ir
dovybė pranešė suradusi prie
testą
prieš Diržinskai turinti 11 klubų įvairiuo energingai veikia iki šių
Grenlandijos nukritusių hidro
tės pasisavinimą lietu se JAVmiestuose ir sa dienų. Neįmanoma su geninių bombų dalis.
• ĮDOMI BYLA bus spren
vių užsienių ministerės vo atstoves kituose kraš skaičiuoti, kiek kartų ji
džiama Kuboje. Bus teisiama
titulo, pabrėžiant, jog tuose.
dalyvavo tarptautiniuose
V. Jonuškaitė eilę me moterų suvažiavimuose,
komunistų grupė ir jos vadai,
JAV nepripažįsta Lie
kaltinami sudarę — "prosovie
tuvos inkorparavlmo į tų vadovavo moterų klu
(Nukelta į 2 psl.)
tinę grupę", ir Maskvos ins
Sovietų Sąjungą. Po to bui, kuris New Yorko
truktuojami ruošęsi sukelti Ku
ir antrą kartą, kada
boje "mikro-antirevoliucinį ju
dėjimą".
Diržinskaitė puolė kaip
Suimti grupei vadovavę as
nusikaltėlius kai kuriuos
menys neseniai lankėsi Mask
lietuvių išeivius, net pa
voje ir Lenkijoje, du net priklau •
vardėmis
išminėdama,
sė Kubos kompartijos centri
P. R. Harris vėl pa
niam komitetui.
reiškė protestą, jog į
Vyriausybės pareiškime ši
grupė kaltinama ir tuo, kad ji
Ameriką nėra įleidžia
prieštaravusi Kubos pastan
mas joks nusikaltėlis.
goms kelti revoliucinius judė
Ta proga LMFK pir
jimus kitose P. Amerikos vals
mininkė V. JonuškaitėAmerikos Lietuvių Tarybos delegacija su JAV senatoriumi
tybėse.
Leskaitienė jai padėko
Suimtųjų (apie 40asmenų)gru. Vance Hartke, Stovi iš kairės: inž. A. Rudis, senatorius Vance
Hartke, inž. E. Bartkus ir M. Vaidyla.
pė priklausė t.v. "senosios lini
jo ir įteikė memorandu
jos" komunistams, akliems
mą apie bolševikų žiau
Dirvos korespond e n t a s Numatoma, kad virš šimto rumus mūsų tėvynėj ir
Kremliaus instrukcijų sekė
jams.
patyrė, kad 50 metų Lietu- senatorių ir kongresmanų
Sibiro tremtyje. Tuo pa
Byla žada parodyti vis didė
tuvos laisvės ir kovų jubi pasisakys Lietuvos klausi
čiu
laiku LMKF vadovy
jantį plyšį tarp Kubos ir Mask
mu.
Visos
minėjimo
kalbos,
liejus JAV Kongrese bus
bė
pasiuntė protesto
vos, kurį plečia dar ir u aplin
invokacijos ir pasisakymai
minimas vasario 20 dieną.
kybė, kad Kubos komunistinė vy laišką
JAV ambasado
šiomis dienomis Ameri bus išleisti specialiame Kon
riausybė pareiškė nedalyvau
riui
Goldbergui
ir ki
gresional
Record
leidinyje,
kos Lietuvių Tarybos atsto
sianti Budapešte ša ūkiamo j kon
kurio suredagavimu rūpin tiems nariams ir iš jų
vai
—
inž.
Antanas
Rudis,
ferencijoj.
redaktorius Mykolas Vaidy sis kongresmanas D. Flood. gavo malonius atsaky
F. Castro pareiškęs, kadSov.
mus. Dar išsamesnį me
la ir inž. Eugenijus Bartkus
S-ga, R. Kinija ir R. Europos
Taip pat buvo sutarta, morandumą mūsų mote
lankėsi
VVashingtone
susi

komunistai nevykdą Markso-Le
tarti dėl minėjimo detalių kad kongresmanas B. Mur rys nusiuntė General
nino idėjų.
phy padarys atitinkamą pa
• NAUJASIS gynybos sekre
senato ir atstovų rūmuose.
reiškimą per Amerikos Bal Federation of Women's
torius Clark Clifford skirstąs
Senate invokaciją skai
są,
kuris bus transliuojamas Club's tarptautinės or
daugiau laiko savo pareigų po
tys Liet. Evang. Liuteronų
j
Lietuvą
Vasario 16 dieną. ganizacijos prezidentei
litiniams reikalams, kariniuo
Bažnyčios senioras kunigas
E. D. Pearce, kurios
se reikaluose leisdamas daugiau
Ansas Trakis. Pati minėji Žinoma, jo kalba bus išvers nariu yra ir LMK Fe
ta
į
lietuvių
kalbą.
reikštis gen. štabo vadovybei.
mą praves šen. Dodd iš Conderacija.
• GUB. GEORGE ROMNEY
neticut.
Būdami Washingtone, Ta
buvo painformuotas, kad pirmi
V. Jonuškaitė tarp
Atstovų rūmuose minėji rybos nariai irgi susitarė
niai rinkimai kandidatų į prezi
tautinėje
moterų veiklo
mą
praves
McCormik,
o
dėl kalbėtojų Chicagoje ir
dentus Wisconsino valstijoje kai
je
dalyvauja
nuo pat jau
vysk. V. Brizgys skaitys in Beverly Shores, Ind. Chica
nuosią 450.000 doL, o Oregone
nų
dienų,
kada
ji 1923 m.
vokaciją. Minėjimo svar goje minėjimo metu pa
300.000. Tuose pirminiuose rin
Romoje
jau
atstovavo
biausiais
kalbėtojais
bus
kimuose patiriamos bendros bal
grindinę kalbą pasakys In
Vincė Jonuškaitė savo tautinį kostiumą padovanojo Smlthsosuotojų nuotaikas ir nedaug te
kongresmanas W. Murphy dianos senatorius Vance lietuves moteris sufranian National Instituto muziejuj VVashingtone, kur jis yra išstaty
turi reikšmės į galutinį kandi
iš Illinois ir Kongresemanas Hartke, o Beverly Shores žisčių suvažiavime kar
tas tarp kitą eksponatą ir muziejaus lankytojai visad gali pama
dato parinkimą.
D. Flood iš Pennsylvanijos. senatorius B. Bayh.
tu su Gražina Brazdžio- tyti.
AMERIKIEČIŲ LAIVO SU ĮGULA PAGROBI
MAS RYŠKIAI PARODĖ, KAD KRAŠTŲ PADA
LINIMAS Į KOMUNISTINĘ IR NEKOMUNISTI
NĘ PUSES TĖRA TIK LAIKINAS SPRENDI
MAS, KURIS PALIEKA NEUŽGYDYTAS ŽAIZ
DAS, Iš KURIŲ KIEKVIENU MOMENTU GALI
UŽSIŽIEBTI NAUJI KARO VEIKSMAI.

V. JONUŠKAITĖ - LESKAITIENĖ

visuomeninėj ir artistinėj veikloj

Vasario 16 minėjimas
JAV Kongrese
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Vincės Jonuškaitės debiutas 1925 metais piemenėlio vaidmeny
je Piky Damoj.

Vincė Jonuškaitė pirmoje savo rolėje 1925 m. Piky Damoje.

Vincė Jonuškaitė operoje Samsonas ir Dailia.

Vincė Jonuškaitė...

Vincė Jonuškaitė Carmen vaidmenyje.

Vincė Jonuškaitė 192'? m. Amnerio vaidmenyje Aidoje.

(Atkelta iš 1 psl.)
sakė kalbas apie Lietu
vą, nušviesdama jos lai
mėjimus ir nesekmes,
supažindama svetimuo
sius su savo tėvynės
žiauriu okupantu ir mū
sų laisvės siekiais.
Apie V. Leskaitienės
visuomeninę veiklą mes
eilę metų skaitome spau
doje,
reprezentuojant
lietuves moteris tarp tautine prasme, jos nuot
raukas ir aprašymus ne
kartą matėme ir JAV
spaudos pirmuose pus
lapiuose kartu su buvu
sia pirm. a.a. L. Bieliukiene, o dabar su Pabal
tijo Moterų pirmininke
G. Žilioniene.
Užsiminus apie visuo
meninę veiklą išeivijo
je neįmanoma užmiršti,
kad jos organizacinis
darbas prasidėjo ne čia
išeivijoje. Jei pažvelg
sime į V. Jonuškaitės Leskaitienės praeitį,
nors nelabai tinka ma
tuoti moters nueitą gy
venimo kelią, matysi
me, kad jos nueitas ke
lias nepaprastai ilgas ne
amžium, o darbais. Ke
lias ilgas, vingiuotas,
kalnuotas, kuriuo tik ji,
būdama tokia didelė ne
nuorama, galėjo žygiuoti.
Mes dar puikiai atsime
name, kad jos darbų ir
žygių ilgoje programoje
daina ir jos propagavi
mas užima labai žymią
ir didelę vietų, bet mū
sų jaunimui pravartu su
sipažinti.
Gimusi ramioje Suba
čiaus pamiškėje, kur
skraidė daug giedančių
paukščių, kur per ak
menis vingiuojąs! ty
liai čiurlenantis upelis,
kur seni sodo medžiai
byloja apie didžiąją Lie
tuvos galybę ir neaprė
piamus plotus ir augu
si tuo laiku, kada Lie
tuvos prisikėlimo auš
ra ėmė švisti, jai kaip
judraus temperamento
ir meniškos sielos mer
gaitei teko visą laiką
dalyvauti pačiame jud
riausiame lietuvių sū
kuryje. 1911 m. Panevė
žyje ji pradėjo dainuoti
chore, vaidinti vakarė
liuose, o itin pamėgo
lietuvių liaudies dainas,
kurios perduodamos iš
lūpų į lūpas buvo vie
nas tų šaltinių, kurie

liaudies pasąmonėje pa
laikė gyvą ryšį su mū
sų valstybės didinga
praeitimi. Ji pamilo
dainas, nes jos įsitiki
nimu, Lietuvai atgims
tant, tai buvo pati svar
biausioji priemonė mū
sų tautiniam susiprati
mui žadinti, o sveti
muose kraštuose lietu
vių išeivija nuo ištautėjimo ilgiems laikams
išsaugoti.
V. Jonuškaitė, būdama
gili savo krašto patriotė,
lietuviškos sielos dik
tuojama buvo viena uo
liausių,
darbščiausių
meno dainos populiarin
tojų, ugdytojų, ji buvo
aukščiausio laipsnio pa
siekusi interpretatorė.
1919 m. dar prieš pra
dedant jai dainavimo stu
dijas, pradėjo solo dai
nuoti choruose ir tada
spauda, pranašaudama
jai gražią ateitį rašė, jog
nėra nei vieno lietuvių
studentų ar kitų susirin
kimo ar parengimo, kur
Vincė solo nedainuotų.
Kalbant apie dainos me
ną, jai minint jau savo
veiklos dešimtmetį, mū
sų kritikai rašė: "Kaip
meno dainos interpreta
torė, ji yra pasiekusi
aukštą tobulumo laips
nį. Tai nekartą pažymė
jo mūsų ir užsienio spau
da. Ir nenuostabu. Daini
ninkę Dievas' apdovanojo
tikrai puikia balso me
džiaga. Su šiais davi
niais ji išėjo rimtą dai
navimo mokyklą, įgijo
bendrą muzikos kultū
rą, kuo rūpestingiausiai
pasirengė operos dar
bui. Reikia tik džiaugtis,
kad šalia varginančio
darbo teatre, jai ištenka
laiko ir energijos kulti
vuoti lietuviškąją dainą.
Juo labiau, kad šis dar
bas pas mus, be nuovar
gio ir medžiaginių nuos
tolių, daugiau nieko ne
žada. O jos interpreta
cijoj kas kartą jausti
kruopštus, rūpestingas
pasirengimas. Visa vai
nikuoja lietuviškas nuo
širdumas, įgimtas mu
zikalumas ir tempera
mentas. Dėkinga tauta ir
šioj srityje jos nuopel
nų nepamirš, o mūsų dai
nos ugdymo istorijoje ne
nuilstamai dainininkei
teks viena žymiausiųjų
vietų".

Vincė Jonuškaitė 1926 metais Niclaus vaidmenyje "Hauffmano
pasakose".

V. Jonuškaitė išėjusi
geras dainavimo mokyk
las Berlyne ir Romoje
grįžusi į Lietuvą buvo
vėl sparnus pakėlusi
grįžti užsienin, bet tuo
laiku savo planus pasi
sakė teatro direktoriui
Sutkui, kuris jai taip at
sakė: "Žinai mergele, ne
važiuok, auk čia, niekur
kitur negausi tokių sąly
gų darbui. Kuomet iš
augsi sceniniai, sustiprė
si mene, nepabėgs nuo ta
vęs nei užsienis."
Ir tikrai, užsienis nuo
jos nepabėgo. Vincė kon
certavo beveik visuose
didesniuose vakarų pa
saulio meno centruose ir
vis su dideliu pasiseki
mu, su naujais laimėji
mais. Ji, turėdama dide
lį sultingą mezzosopraną savo dramatinėj kū
ryboj atranda reikalin
gą išraišką savo balsui,
mimikai, gestui ir bend
rajam kūno piešiniui.
"Tą dieną, kada jai rei
kia vaidinti, ji tarytum
ruošiasi mistiškajam sa
vo širdies aukojimui; ta
diena jai būna drauge kan
kinamo lūkesčio ir dide
lio džiaugsmo šventė. Ir
atrodo, kad jai nesti nei
šiokiadienių nei šventadienų spektaklių - amži

nai ji šviečia gyva, pa
kilia dvasia, kadangi ji
scenon eina ne svetimo
darbo dirbti, bet formuo
ti savo prigimties kūry
binius palinkimus ir jų
įkūnijime pergyventi tik.
rąjį menininko džiaugs
mą", — rašė 1935 m. Me
no Dienos.
Vincė apkeliavo be
veik visą pasaulį repre
zentuodama lietuvišką
dainą ir lietuvės moters
tautinius drabužius sce
noje ir vėliau įvairiuo
se suvažiavimuose, ji ne
nuilstamai tebereprezentuoja ir dabar JAV-se.
Jos šakotai lietuviškai
kultūrinei veiklai api
būdinti reikia ilgos stu
dijos ir tai nedelsiant,
kad mūsų jaunimas susi
pažintų ir svetimame
krašte jos pavyzdžiu ei-
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Balys Daukus gimė 1900
m. lapkričio 23 d. Rokiškio
apskrityje. Baigęs pradžios
mokyklą įstojo į Daugpilio
gimnaziją. Prasidėjus I Pas.
karui nuvyko jis pas savo
dėdę į Taškentą, kur per
gyveno
revoliuci
Nepriklausomos Lietuvos Valstybės atstaty ją, matėbolševikų
raudonųjų vykdo
mas, paskelbtas 1918 metais Vasario 16-tosios mas masines žudynes. Po 1
AKTU, buvo visos lietuvių' tautos didžiojo troški Pas.
karo sugrįžęs į Lietu
mo įgyvendinimas. Vasario 16—toji tapo tautos vą, B. Daukus lankė Rokiš
laisvės triumfo šventė.
kio gimnaziją, o vėliau Pa
Vasario 16-tosios Aktu paskelbtą, savanorių, nevėžio vyrų gimnaziją, ku
karių ir partizanų krauju išpirktą tautai laisvę rią 1923 m. baigęs, studija
prieš dvidešimts aštuonerius metus imperialistinė vo Kauno universitete inži
Sovietinė Rusija jėga sunaikino.
nerijos mokslus. Studijų
Sunki vergijos našta vėl slegia mūsų tautą. metu pragyvenimą užsidir
50-toji Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo bo dėstydamas suaugusių
paskelbimo sukaktis, dvidešimts aštuntąjį kartą kursuose, dirbdamas gele
bus minima ne džiaugsmo, bet susikaupimo ir ryž žinkelių dirbtuvėse ir dur
to ženkle. Lietuvos miestai ir sodžiai nesipuoš tris pynuose. Universite įstojo
palvėmis ir pavergtoje žemėje jos tikrieji sūnūs ir j Korp! Neo-Lithuania ir
dukros viešai negalės išreikšti pagarbą tiems, ku buvo tarp pirmųjų jos na
rie prieš penkiasdešimtį metų visam pasauliui pa rių. 1932 m. baigė univer
reiškė, kad atstatoma Nepriklausoma Lietuva. Ir sitetą ir iki 1934 m. buvo
geležinkelio dirbtuvių vir
negalės pagerbti tuos, kurie gyvybes aukodami pa šininku
Virbalyje.
skelbtą nepriklausomybę apgynė.
Energingiausius savo gy
Sovietinės Rusijos okupuotoje Lietuvos žemė venimo metu (1934-1939)
je 50-tąją Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo Balys Daukus praleido plės
sukaktį tikrieji Lietuvos sūnūs ir dukros tegalės tik damas, gilindamas ir tobu
savo širdyse prisiminti.
lindamas Klaipėdos uostą,
Laisvojo pasaulio lietuviai 50-tąją Vasario 16- būdamas uosto inžinieriu
tąją minės viešu pareiškimu. Minėjimai rengiami mi. Uosto tobulinimo ir jo
visose lietuvių gyvenamose vietovėse. Jų proga bus r e p r e zentavimo reikalais
prisimenama didinga mūsų tautos praeitis, Vasa jam teko lankytis Vokieti
rio 16-tosios reikšmė, nepriklausomybės laiko joje, Anglijoje ir Švedijoje.
tarpis ir jo metu atsiekti dvasiniai ir medžiaginiai Gyvendamas Klaipėdoje bu
laimėjimai. Tai pat bus prisimenama pavergtoje vo įsijungęs į sportinę veik
tėvynėje pasilikusių brolių ir seserų kova už lais lą, organizavo lietuvių fut
bolininkus ir pats nekartą
vę.
juos lydėjo iš Klaipėdos į
Patrijotinių Amerikos lietuvių organizacijų įga Kauną.
liota, Amerikos Lietuvių Taryba, nuo pat Lietu
1939 m. vokiečiams už
vos nepriklausomybės netekime pradžios dirbda ėmus Klaipėdą, B. Daukus
ma Lietuvos laisvei atgauti ir palaikydama arti buvo paskirtas direkt. pa
mus ryšius su JAV valdžia, 50-tąją Lietuvos Ne vaduotoju cukraus fabrike
priklausomybės atgavimo sukaktį mininti:
Pavenčiuose, o 1940 m. di
k v i e č ia visus lietuvius dalyvauti rengia rektoriaus pareigom į cuk
muose Vasario 16-sios minėjimuose.Skaitlingai da raus fabriką Panevėžyje,
lyvaudami minėjimuose parodysime, kaip mes bran kurio nebaigtą statybą jam
giname savą nepriklausomą valstybę, išreikšime pa teko užbaigti, šiose parei
garbą tiems, kurie aukojosi nepriklausomybės at gose buvo jis iki 1944 m.
statymui, jos išlaikymui ir apgynimui, pademons vasaros.
Voki ečių-sovietų karui
truosime vietos gyventojams savo vieningą troški
prasidėjus, enkave d i s t a i
mą Lietuvai laisvę atgauti.

sioje Krašto Tarybos sesi
joje taip pat matėsi B. Dau
kus. 1960 metų gale vėl
Sydnėjuje įvykusioje Kraš
to Tarybos sesijoje B. Dau
kus išrinktas dviejų —
1961-1962 metų kadencijai
Krašto Valdybon, kurioje
jis ėjo pirmininko pareigas.
Jo kadencijos Krašto Val
dybon išleido monumentinį

6907 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103
Telephone: 431-6344

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

ATSIŠAUKIMAS UŽ LAISVĄ
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

skatina Amerikos lietuvių organizacijas ir
kiekvieną lietuvį visomis priemonėmis stengtis su
pažindinti vietos gyventojus su lietuvių tautos padė
timi ir laisvės siekimu.
prašo aukomis remti dirbančią Lietuvos lais
vinimo darbą Amerikos Lietuvių Tarybą. Vasario
16-tosios minėjimų proga surenkamos aukos teužtikrina Amerikos Lietuvių Tarybai veiklos sąlygas
ir tuo pačiu užtikrins nuolatinį budėjimą ir darbą
Jungtinėse Amerikos Valstybėse dėl Lietuvai Lais
vės atstatymo.
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS VALDYBA
E. Bartkus, T. Blinstrubas, P. Dargis,
J. Evans, dr. P. Grigaitis, J. Jasaitis,
dr. VI. Šimaitis, J. Talalas, M. Vaidyla, A.F. Wells, V. Yasus.
Chicago, Illinois, 1968 m. vasario mėn.

PUEBLO BYLA...
(Atkelta iš 1 psl.)
sai išskirta galimybė,
kad sovietai apie gresian tį laivo pagrobimą žino
jo iš anksto, nes kaip ta
byla nepasibaigtų, JAV
vistiek nukentės morališ
kai ir materialiai — su
stiprinimas įgulų Korė
joje kaštuos dideles su
mas pinigų.
Iš kitos pusės, Pueblo
byla gali būti naudinga
amerikiečiams,
nes
jiems prikištinai prime
na, kad atskirų tautų pa
dalinimas į komunisti

nes ir nekomunistines pu
ses yra pastoviai taikai
nuolat gręsiąs absurdas.
Komunistinė pusė nieka
dos nepraleis progos,
kad įsigalėjus kitoje pu
sėje, kurią skaito ’neišvaduotą’. Tiesiog pikta
skaityti daugelio ameri
kiečių
išvedžiojimus,
kad Pietiniame Vietna
me ir Korėjoje nėra tik
ros demokratijos, kad
Vakarų Vokietijai gresia
nacių prisikėlimas, kai
kita tų kraštų pusė gyve
na žiauriausioje prie
spaudoje! Teisingai sakė
generolas MacArthuras
kad karinei pergalei nė-

ra pakaitalo ir sykįkarą
pradėjus, reikia jį ir
baigti, o ne palikti rūsenančius jo židinius.
Galima, žinoma, gin
čytis dė taikos sąlygų.
Taika turi būti teisinga
ir neužgauli, bet negali
ma kariauti iš kalno aiš
kinant, kad mes nieko
tau nepadarysim, jei ir
laimėsim. Taip tik ska
tinti skatinama vėl pa
bandyti. Už tat jei Pueb
lo incidentas prisidėtų
prie tų paprastų tiesų
įsisąmoninimo, toji byla
galėtų galų gale išeiti
amerikiečių naudai.

290 puslapių Australijos
Lietuvių Metraštį, kuris il
gai liks vertingu šaltiniu
apie Australijos lietuvių
gyvenimą.
Čia suminėtos tik svar
besnės B. Daukaus pastaty
tos gairės lietuvių visuome
niniame gyvenime.
B. Daukus palaidotas sau
sio 11 d. Sydnėjuje Rookwoodo kapinėse, lietuvių
sklype.
J. Kuršėniškis

Licenzijuotą lietuvių Įmonė , registruota
U. S. Deparlment of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARUUETTE 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 j Lietuvą.
Vedėjai E. ir V. Žl’KAl’SKAI

Inž. Balys Daukus

ties cukraus fabriku krū
muose sušaudė apie 20 gim
nazistų iš Kupiškio. B. Dau
kaus pastangom šiom au
kom atminti, buvo pastaty
tas laikinas paminklas —
didelis medinis kryžius.
1941 m. vasarą bolševikus
iš Lietuvos išvijus, paaiš
kėjo, kad rezistencijoje
prieš bolševikus Panevėžy
je veikė daug organizuotų
vienetų. B. Daukaus ini
ciatyva visų vienetų vado
vybės buvo sukviestos ben
dram posėdžiui, kad apta
rus ateities veiklą, nes ma
tėsi, kad naujieji okupantai
vokiečiai taip pat nebuvo
linkę atstatyti Nepriklauso
mą Lietuvą.
Tremtyje — Vokietijoje
B. Daukus su šeima gyveno
Kemptene. 1948 m. birželio
12-13 d. Garmišo lietuvių
stovykloje įvykusiame Tau
tinio Sąjūdžio suvažiavime
jis taip pat aktyviai reiš
kęs.
1949 m. B. Daukus su
šeima atvyko į Australiją
ir apsigyveno Sydnėjuje.
Greitai jis pradėjo reikštis
vietos visuomeninėj veikloj.
1951 m. rugpiūčio mėn. 22
d. sušaukė Inžinierių ir Ar
chitektų Sąjungos Sydnėjaus skyriaus steigiamąjį
susirinkimą, kuriame buvo
išrinktas pirmininku, šiom
pareigom buvo jis perrink
tas daug sykių. Jo namai
buvo pasidarę Sydnėjaus
lietuvių inžinierių centru.
1960 m. lapkričio mėn. 19
d. inžinieriai surengė B.
Daukaus 60 metų amž. su
kakties pagerbimą.
Sydnėjuje jis labai daž
nai dalyvavo šviesos paren
gimuose bei Liet. Bendruo
menės susirinkimuose. 1951
m. Melbourne įvykusioje
Krašto Tarybos sesijoje B.
Daukus buvo išrinktas pre
zidiumo vicepirmininku, o
1956 m. Sydnėjuje įvyku
sioje sesijoje buvo išrink
tas pirmininku. Energingai
ir sklandžiai pravedė jis
šią sesiją, šios sesijos bu
vo jis taip pat išrinktas
1957-58 m. kadencijai Kraš
to Valdybon, kurioje ėjo
v i c e p irmininko pareigas.
1958 m. Melbourne įvyku

RETA PROGA
įsigykite papiginta kaina
šias knygas:

PALIK AŠARAS
MASKVOJE
B. ARMONIENĖS atsiminimai iš Sibiro, lie
tuvių kalboje. Knyga gausiai iliustruota re
tomis nuotraukomis.
KAINA $3.00

KELIAS | KAIRĘ
ALĖS ROTOS romanas, premijuotas Dirvos
konkurse.
KAINA $3.00

TIMELESS LITHUANIA
Owen J. C. Norem, B. D. L. L. D.
K A INA $4.00
Knyga skirta lietuvių tautos kančioms, lai
mėjimams ir viltims, parašyta buv. JAV pa
siuntinio Lietuvai.

ALMA MATER
R. SPALIO romanas iš studentų gyvenimo
Nepr. Lietuvoje.
KAINA $5.00

Visų keturių knygų bendra kaina $15.00,
bet Dirvos skaitytojai, naudodamiesi knygų
išpardavimo vajum, moka tik

10 dol.
už keturias knygas.
--------------------- IŠKIRPTI-----------------------

DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103
Prašau man išsiųsti keturias knygas: Palik Aša
ras Maskvoje, Kelias Į Kairę, Timeless Lithuania ir
Alma Mater, už papigintą kainą — 10 dol.

Pavardė ir vardas............................................................
Adresas ...................................................... ......................

Prie šio jungiamas čekis ar money order 10 dol.
sumoje ir 50 c. pašto išlaidoms.

PLANINGAS TAUPYMAS

MOKA GERUS DIVIDENDUS.
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

Metinis dividendas mokamas už
indėlius taupymo knygutėse.

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po
$1.000.00)

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

KAS GALI ŽMOGŲ PATALPINTI Į PROTINIŲ LIGŲ
LIGONINĘ IR KAS GALI JĮ IŠ TEN IŠVADUOTI?
Tai nuolat girdimas
klausimas. Dar daugiau
girdima neteisingų atsa
kymų. Tie klaidingi at
sakymai padaro daug ža
los. Žmonės be pagrindo
pradeda bijoti tų ligoni
nių — manydami: "pa
kliūsi ten, tai jau ne
beišspruksi". Štai kele
tas pavyzdžių. Atsiran
da nelaimingų ištekėju
sių moterų, kurios gal
voja, kad galima savo
nervuoto, keisto būdo ir
bendrai nesugyvenamo
vyro lengvai atsikratyti
patalpinant jį neribotam
laikui į protinių ligų li
goninę. Atsiranda, žino
ma, ir vyrų, kurie pa
našiai galvoja apie savo
žmonų "sutvarkymą ".
Kai kas įsidrąsina tokią
priemonę pritaikinti net
savo uošvei, kuri kar
tais "nušneka".
Taip
lengvai tokie dalykai da
romi.
Yra dar ir kitokių pa
dėčių. Pavyzdžiui, žmo
gus pastebi, kad jo kai
mynui pradeda "kaž ko
stigti". Numano, kad
psichiatrinė pagalba tam
žmogui daug gero pada
rytų, ypačiai kol dar ne
vėlu, kol keisti elgesiai
nėra įsisenėję. Bet ką
gi čia galima padaryti?
Nuo ko čia pradėti, kad
bereikalingai nesukėlus
"pletkų" ir kitokių ne
tikslių žygių nepadarius.
Čia reikalinga būtina
tikslesnė informacija.
Vis dažniau pasitaiko
šitokių dalykų. Jis ar
ji pradeda jaustis labai
pavargę be jokios mato
mos priežasties. Jau iš
pat ryto "vos kojas pa
veiku"—neretai taip nu
siskundžia. Jai ar jam
užeina pesimizmas,
kažko baisu (norsnežinoma ko), ima pyktis, at-

1968 m. sausio 31 d.
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rodo kad tavo artimieji
tau darosi priešai, kad
kaž kas net rengiasi ta
ve primušti ar nužudyti,
ir panašiai. Šeimos gy
dytojas neranda jokio
kūniško trūkumo. "Et,
niekus šneka, tik man
laiką be pagrindo gaiši
na", ne vienas šeimos
gydytojas pagalvoja,
nors balsiai to ir nepa
sako. Neretai tokie as
menys patys pradeda
jausti, kad jiem būtų ge
rai su kokiu "nervų" dak
taru" pasirodavoti". Bet
kur jį rasti? "Ne gi štai
eisi į protinių ligų ligo
ninę dėl ’tokių niekų’":
pagalvoja ir delsia tol,
kol "kiti tave surišę ten
veža" — vaizdžiai ta
riant.
Aišku, kad klausimas,
kas gali žmogų patalpin
ti į protinių ligų ligoni
nę yra pagrindinai svar
bus praktiškame gyveni
me ir vis darosi svar
besni — "karštesnis" —
vaizdžiai tariant. Svar
biausia dėl to, kad žmo
gaus patalpinimas į mi
nimas ligonines gali bū
ti piktam išnaudojamas.
Pavyzdžius jau minėjau.
Kitą sykį gali tokių norų
ir nebūti, bet pačiam li
goniui gali įtartinai at
rodyti. Dėl šitos ir ki
tų nepaminėtų priežas
čių žmonių patalpinimą
į protinių ligų ligonines
Amerikoje tvarko įsta
tymai. Tie įstatymai nė
ra federaliniai — kiek
viena valstija turi savo
kiek skirtingus įstaty
mus . Bet vi s vien visų
tų įstatymų tikslas vie
nodas ir jų nuostatai labai panašūs. Beje, nei
įstatymai nei oficialios

VYT. ALANTAS

ŠVENTARAGIS
— Ištrauka iš XIII amž, kronikos —

(13)
— Ar tu nepaėsti Kanto? Jis su visais vaidijasi. O jei jis ir
susipeštų su Mindaugu, tai tik savo kietą sprandą nusisuktų, — at
sakė ramiai Sugintas, nusprendęs nekvaršinti jai galvos savo spė
liojimais, kurie dar gali ir nepasitvirtinti. — Geriau tu man pasa
kyk, ko tu pati norėtum? — paklausė jis. — Ką tu galvoji apie Min
da ugė kėslus?
— Ko aš norėčiau? Pirmiausia aš noriu būti ten, kur tu bosi,
— paėmė Ji vyro ranką ir priglaudė sau prie veido. — Visoje Lietu
voje dabar daug kas verčiasi aukštyn kojom, ir Padysnio šalis tų
pasikeitimų išvengti negali, ar netiesa? —tęsė ji patylėjusi. — Man
botų gaila palikti Padysnj: čia gražiausi mūsų metai prabėgo, bet
jei reikės, ką padarysi? Lig šiol mes buvome viešpačiai, o dabar...
kaip tu nuspręsi, taip bus gerai, tik kad viskas apsiverstų be kraujo
praliejimo.
Suginus meiliai žiūrėjo | savo žmonos dar nepasenėjusį,gražų
veidą ir jos padrikusius ant pagalvio geltonus, dar nė klek nepraži
lusius plaukus ir galvojo, kad Padysnio gal jiuip labai ir nepasigestų, kad gal moteriškas smalsumas pagyventi didelio valdovo dvare
perviršytų jos jaunystės atsiminimus...
— Tu klausi, ko aš pati norėčiau? — vėl urė patylėjusi Eglė.
— Tu žinai, kiekviena motina pirmon galvon nori, kad jos vaikai
gerai pasiklotų. Mūsų vyriausias švarnas — kardo vyras: daugiau
jam niekas nerūpi. Būtų gerai, kad jis atsisėstų tavo kėdėn Padysnyje, o jei ir neatsisės, ui nepražus: savo kardu jis sau kelią
gyvenime prasiskins. Dovilas ir Beržas vėl gi savarankūs vyrai:
vienas žemdirbys, kius medžioklis: jie gebės sau duoną pelny
tis. Kaip versis Svltrys, nežinau: jokio darbelio jis nenusitveria...
— Tas padauža! Visas nusidavęs | mano tėvą, senąjį Kunotą:
anas visą savo jaunystę iššvaistė bagainiodamas sijoną, — piktai
suirzgėjo Sugintas.
— Ne visai ulp, — šyptelėjo Eglė, žvilgterėdama | vyrą, —
uvo tėvas mėgo karą, o švltrys nemėgsu, be to, Svltrys dainius
Ir kanklininkas, o uvo tėvas nemoka kanklių nė į rankas paimti.
— Bet sijoną abu mėgsta... Įspėjau, mokiau, kalbėjau, ne
klauso: bastosi po visą šalį ir žioplius linksmina. Ar ui kunigo
amatas? Tesižino, us bastūnas man dabar nė motais: kaip pasi
klos, ulp Išmiegos, — mostelėjo kunigas Sugintas.
Nors iš paviršiaus Eglė savo vyrui prlurė, bet gi savo širdies
gilumoje jautė kaip tik priešingai. Svltrys jai buvo brangus, kaip ir
kiti jos valkai ir keisčiausia ir nesupranumiausia jai pačiai buvo
us. anot vyro, padauža ir bastūnas jos moteriškai širdžiai

kalbos nesako, kad žmo
gus "talpinamas" į pro
tinių ligų ligoninę. Sa
koma: "priimamas". At
seit, priimamas kaip
koks laukiamas svečias.
Taip daug gražiau. Bet
vis vien reikia žinoti
ką tas "priėmimas"reiškia.
Jau minėjau tą priė
mimą nevisai vienodai
tvarko įvairių Amerikos
valstijų įstatymai. Todėl
čia konkrečiai nurodysiu i
kaip tuos priėmimus
tvarko Illinois valstijos
įstatymas, kurs įsiga
liojo kaip tik nuo 1968
metų sausio 1 dienos.
Tiesa, kad Illinois vals
tybė ir pirmiau jau tu
rėjo įstatymus tiems
reikalams tvarkyti. Bet
įstatymų leidėjai (Illinois valstijoje) labai atidžiai seka gyvenimo
praktiką, tuos įstatymus
tobulina, kad jie kuomažiausiai trukdytų gyve
nimą ir kuodaugiausia
padėtų tiems žmonėms,
kuriems reikalinga psi
chiatrinė ar protinių li
gų ligoninės pagalba.
Todėl Illinois įstatymą
verta įsidėmėti — gali
ma jį laikyti pavyzdžiu,

tegu ir ne visu 100% to
bulu.
Pirmutinis ir pagrin
dinis klausimas: kas gi
svarbiausia rūpi’ tų įs
tatymų leidėjui. Ko jis
nori kad būtų, ir ko jis
nori kad nebūtų? Atsa
kymas trumpas, bet pa
grindinai svarbus. įsta
tymų leidėjas nori, kad
nei vienas žmogus ne
būtų patalpintas ("pri
imtas") į protinių ligų
ligoninę prieš jo norą,
jeigu jam, buvimas pro
to ligų ligoninėje nėra
būtinas. įstatymų leidė
jo tikslas: visiškai už
kirsti kelią visokiems
galimiems piktiems tiks
lams ir darbams, apie
kuriuos čia minėjau ir
kuriuos kiekvienas skai
tytojas gali lengvai įsi
vaizduoti. Bet kaip gi
įstatymas gali atsiekti
to tikslo. Šitaip. Įstaty
mas nustato, kad tik tas
asmuo gali būti priim
tas į protinių ligų ligo
ninę prieš jo norą, kai
pasidaro pavojingas ki
tiems ir pats sau, ir ku
ris dėl psichinių sutri
kimų nebepajėgus pa
sirūpinti patsai savimi.
Savaime suprantama,
kad toks įstatymo reika
lavimas labai sunkiai įvykdomas, sukelia daug
neaiškumų, praktiškų
keblumų ir gali (nors ir
nebūtinai) atverti kelią
kitokiems
negeriems

tikslams ir darbams.
Įstatymai mėgina visus
tuos sunkumus šalinti —
nors ir nevienodai, įvai
riose Amerikos valsti
jose. Vatštai kokiu būdu.
Yra galimi keturi į pro
to ligų ligoninę priėmi
mo būdai.
Pirmas — neformalus
priėmimas. Jis labiau
sia nori padėti tiems
sąmoningiems ligo
niams, kurie žino, kad
jiem reikalinga psi chiatrinė pagalba — bet
kurie vengia "susirišti”
su ligonine. Taigi šitas
neformalus priėmimas
leidžia kiekvienam žmo
gui ateiti į protinių ligų
ligoninę, prašyti gydymo
be jokių formalumų, ne
pasirašant nei jokių po
pierių, nei jokių pasi
žadėjimų ar įsipareigoji
mų. Toks pacientas gali
įšeiti iš ligoninės kada
jis tik nori — tik žino
ma ligoninės darbo va
landomis. Tokį priėmi
mo būdą turi Illinois
valstija, bet kitos valstijos to dar neleidžia,
Antras priėmimo būdas, tai savanoriškas
priėmimas. Čia kaip ir
pirmuoju atveju, žmo
gus niekieno neverčia
mas, pats savo laisvu
noru ateina į protinių
ligų ligoninę ir prašo
pagelbos. Tik tas sava
noris turi pažadėti —
pasirašyti, kad jis no-

r ėdamas iš ligoninės
išeiti apie tai praneš
ligoninės administraci
jai 5 ar 15 dienų ankš
čiau. Šitas priimimo bū
das, gydymo atžvilgiu,
labiausia pageidauja
mas. Taigi,pirmasis ir
antrasis priėmimo būdas
yra savanoriški, ligoniui
nesipriešinant ir visai
sutinkant.
Trečias priėmimo bū
das yra priėmimas pa
gal gydytojo liudijimą.
Šitas priėmimas yra jau
prieš ligonio norą. Tik
gydytojas vienas Illinois
valstijoj — kitur du tu
ri pasirašyti liudijimą,
kad tam žmogui yra bū
tina protinės ligoninės
pagelba, kad tas ligonis
yra sau ir kitiems pa
vojingas ir kad jis dėl
savo proto stovio nebe
gali pats savimi pasi
rūpinti. Toks gydytojo
liudijimas yra — vaiz
džiai tariant — "bilie
tas" į protinių ligų li
goninę. Ligonis nori ar
nenori , turi ten keliau
ti. Kas prašo gydytojų
rašyti tokį liudijimą ?
Giminės, artimieji ir
ypatingais atvejais —
policija. Savaime su prantama, kad šitokiu
būdu gali taip pat pasi
taikyti klaidų, o svar
biausia ligoniui gali at
rodyti, kad čia yra "koks
(Nukelta į 5 psl.)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai; J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.
Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
<

gal net buvo artimesnis už kitus jos rimtuosius vaikus. Tuo savo
sūnumi palaidūnu Ji sau viena, slaptai, didžiavosi ir gal net truputį
jam pavydėjo. Ji jau buvo pasiekusi tokio amžiaus, kada ima aiškė
ti labai paprasta, bet ir kartu labai didelė gyvenimo tiesa: kuo gali
pasidžiaugti jaunystėje, džiaukis, Jei pražiopsosi, tuo daugiau nie
kad nebepasidžiaugsi! Per savo netrumpą gyvenimą ji pa stebėjo, kad
moterys, gal būt, daugiausia nukenčia nuo vyrų patrakėlių, tik ji
niekad nebuvo girdėjusi, kad jos tuos nutrūktagalvius labai smerk
tų ...
Eglė nuvijo us mintis ir ėmė kalbėti apie kitą savo sūnų:
— Aš džiaugiuos, kad mūsų Šaltinis ima susiprasti.
— Tiesa, kur jis dingo? Stovykloje aš jo nemauu, — pasiteiravo
Suginus.
—Kur? — nusišypsojo Eglė. — Jis visą laiką praleidžia šventyk
loje su kriviais.
—Su kriviaisI -- nustebo Sugintas.
— Nesistebėk, vieną sūnų turėsi dvasininką.
— Stebėtis nesistebiu, o vis dėlto nei šis. nei us, kai didžiūno
vaikas užsivelka krivio marškonu. Ar tikrai jis ups šventeiva?
— Nežinau, tik aišku, kad aukurą jis mėgsu.
— Tebūna ir krivis, jei ulp nori, — mostelėjo Suginus. — Kri
vio pašaukimas kilmingas šeimos vardo nežemina.
— Mirga rudeniop ištekės už Vytenio Vaidoulčio.
— Tiesa, kaip jos reikalai klostosi? Tu manai, kad ji bus laimin
ga su juo?
-- Aišku, bus laiminga, — atsakė Eglė, — Vytenis raitys savo il
gas kojas pagal Mirgos švilpynę.
-- Vargšas, — nusijuokė Sugintas.
— Taigi, matai, visų mūsų vaikų ateitis lyg ir eina aiškyn, —
kalbėjo toliau Eglė. — Ar mes iš Padysnio išsikelsime, ar ne, gy
venimas mūsų valkams riedės įal ir be didesnių sutrikimų. Mes
padarėme, ką galėjome, o toliau tegul jiems dievai padeda. Tik mū
sų m|slė, mūsų didžioji m|slė -- Šventaragis. Nežinau, nei ką apie
j| galvoti, nei ką sakyti. Jis nepanašus nė j vieną mūsų vaiką,
teisybę pasakius, aš nežinau, | ką jis panašus. Man pačiai keisu:
karuts man paslvaimėja, kad jis lyg būtų mano, lyg ne mano vai
kas ...
— Kaip tat lyg ne tavo?— pažiūrėjo nustebęs Suginus į savo
žmoną.
—Nežinau, kaip uu pasakius ... Tu atsimeni baisią audrą tą
nakt|, kai jis gimė? Atsimeni, kokį keistą sapną aš tą nakt| sapna
vau? Lyg tą mūsų vaiką lydėtų kažkokios nežemiškos galybės 1...
—Niekai, — burbtelėjo Suginus, — būna audrų ir būna visokių
sapnų.

Jokiais buruis ir sapnais jis netikėjo, bet vis dėlto negalėjo nu
sikratyti nejaukiu jausmu išėjus kalbai apie jo jaunyli ir juo labiau,
kad jis niekad negalėjo atspėti mįsles, kodėl jam toks jausmas ky
la. Jis suprato Eglę, kai ji pasakė, kad švenuragis lyg jos, lyg ne
jos vaikas. Ir jam pačiam jis buvo lyg "nesavas". Tas vaikas vis
kuo domėjosi ir viską darė savaip. Jis visada domiai išklausydavo
tėvo pamokomas, bet jis, tėvas, niekad nežinojo, kaip sūnus pasielgs.
—Tik tu pažiūrėk, kas -jo draugai, — beveik rūsčiai kalbėjo Su

gintas, — Eikutis - maskolio belaisvio vaikas, Mantas - amatinin
ko vaikas, šilinis - žemdirbio vaikas, nėvienoiš kilmingos šeimos.
—Tu užmiršai Sėl|.
— Tiesa, dar us belaisvis vokietis.
— Ir dar ne viskas, — pasakė Eglė, nusigręždama | Salį.
— Dar ne viskas? Kas gi dar?
— Šventaragis susibičiuliavo su bitininku Liepa, ir, svarbiausia,
jo dukra Ramune.
— Ramune! — pašoko Sugintas, pasiremdamas alkūne ant pagal
vio ir įsmeigdamas akis savo žmonai į veidą.
—§įryt anksti jis susitiko su ja šventykloje, o paskum vaikštinė
jo paupiu.
— Tikrai? Iš kur tu žinai?
— Ar tu laikytum mane gera žmona, jei aš nežinočiau, ką daro
mūsų vaikai?
— Padysnio šalies kunigo sūnus ir gritelninko dukra! Negirdėtai
Ji labai rimu ir graži, — pasakė Eglė lyg urp kitko, nei smerk
dama, nei teisindama.
— Rimu ir graži! — karščiavosi Sugintas. — Ar tik skurdeivų
bitininkų dukros rimtos ir gražios, ar nėra rikių dukrų rimtų ir
gražių? Jis žemina mūsų senos ir kilnios giminės vardą ir ne tik
žemina, o tiesiog spiaudyte spiaudo. Tam turi būti padaryus ga
las!
— Kaip tu tą galą padarysi? — su švelnia pašaipa paklausė Eglė.
— Aš tą Liepą išvysiu į tok| pasaulio atkraštį, iš kur jis niekad
nebesuras kelio atgal.
- Kuo čia dėus tėvas, jei uvo sūneliui patinka jo dukra? — labai
nustebusi Eglė pažiūrėjo į savo vyrą. — Ar ne teisingiau padary
tum, jei savo sūnų išslųstum į kok| pasaulio atkraštį, iš kur Jis
nebesurastų kelio pas savo mergužėlę? Tiesą sakant, tu to ir ne
galėtum padaryti, nes jei jis užsimes, kelią visada susiras, O kiu
vertus, iš kur tu žinai, kad Liepa labai džiaugiasi, jei uvo sūnelis
ima minti ūką | jo dukrelės kamaraitę? Liepa protingas vyras ir
gerai žino, kad iš tų pelų grūdų būti negali.
— Aš galiu jį išvaryti iš namų, galiu nuturtinti mirdamas, galiu
jo išsižadėtL..
Eglė suiga atsigręžė į savo vyrą ir pervėrė Jį aštriu žvilgsniu:
—Tu galėtum Išsižadėti savo sūnaus tik dėl to, kad jis pasirinko
merginą uvęs nepaklausęs?
— Kodėl ne? Tai labai rimu priežastis.
— Tuomet turėtum ir manęs išsižadėti, — pasakė ji kietaL — Ir
aš nepritariu jo pasirinkimui, bet mes negalime užkarti jam ant
kaklo merginos, kurios jis nenori.
— Tai kas daryti? Leisti um snarglaižiui teršti mūsų lizdą?
— Mes nieko negalime padaryti švemaragiui. Tu gali j| išvaryti
iš namų, gali nuturtinti ir net išsižadėti, bet jei jis galvos darąs
teisingai, niekas jo nesustabdys. O galop gal mes čia be reikalo
jaudinamės: jie abu dar labai jauni — gal jų meilė perdegs kaip
šiaudas ir užges? — Pasakė ji raminamai, nors pati savo žodžiais
netikėjo ...
Kitą dieną kunigas Suginus su savo pilėnais iškeliavo namo, bet
jų tarpe nebuvo senojo kunigo Kunoto, Svitrio ir švenuragio.

DIRVA

1968 m. sausio 31 d.

KAS GALI

ŽMOGŲ...

(Atkelta iš 4 psl.)
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tai sąmokslas prieš jį”.
Todėl įstatymas numato
ir čia ligoniui garantiją.
Ne vėliau kaip per 24
valandas po tokio priė
mimo ligonis turi būti
ligoninės psichiatro iš
tirtas. Jeigu ligoninės
psichiatras nustato, kad
ligoniui nėra reikalinga
ligoninės psichiatrinė
pagalba — ligonis turi
būti tuojau iš ligoninės
atleistas.
Pagaliau, ketvirtasis
priėmimo būdas, tai jau
juridinis. Čia visą rei
kalą sprendžia teismas
ir teisėjas gali įparei
goti ligonį eiti į ligo
ninę prieš jo norą. Kas
gi ligoniui gali ”kelti
tokią bylą"? Tai vėl gi
minės, gydytojas ir vie
šojo saugumo organai.
Teisme gali būti liudi
ninkais giminės ir kiti
rekomenduodami ligonį
įpareigoti ar neįpareigo
ti vykti į protinių ligų
ligoninę. Galutinai
sprendžia teisėjas, kurs
gali turėti (gali ir ne
turėti) patarėjus gydy
tojus — psichiatrus.
Tiesa, dar gali būti
ir penktas priėmimo būd a s. Tai nepaprastas
priėmimas. Susidarius
ypatingoms aplinkybėms
ar sąlygoms ligonis gali
būti priimtas ir be teis
mo ir be gydytojo liudi
jimo. Bet toks "priėmi
mas” galioja tik 24 va
landas, per kurias turi
būti priėmimas sutvar
kytas pagal gydytojo liu
dijimą. Jeigu gi per 24
valandas neatsiranda
reikalingas gydytojo liu
dijimas, tai ligonis tuoj a u paleidžiamas ir
smarkiai nubaudžiamas
tas asmuo, kuris tokį
"priėmimą" buvo "su
organizavęs".
Čia paliesti tik pagrin
diniai nuostatai, kuriais
gali būti tvarkomi tie
priėmimai. Daug, kad ir
svarbių detalių čia ne
suminėta. Būtų per ii-
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■
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kad galėtume aptarti visus
numatytus reikalus ir užsi
mokėti savus apdraudų mo
■ ■ f kesčius.
Sekantis kuopos narių
susirinkimas, skiriamas Su
sivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Pildomosios Tarybos
pareigūnų rinkimams, įvyks
kovo 3 d., Lietuvių salėje.
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SEPTYNIŲ SKIRTUMŲ GALVOSŪKIS

^CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

• "KETURI KELIAU
NINKAI" — Antano Rū
ko vaidinimas, sausio 27
ir 28 dienomis Clevelan
de praėjo lietuviškos te
atro veiklos išsiilgimo
ženkle. Abi dienas Šv.
Jurgio parapijos salė
buvo užpildyta, P. Ma
želio vadovaujamas Vai
dilos teatras susilaukė
šilto pritarimo, nauja
"vaidintojų" grupė —
daugelio komplimentų.
Plačiau apie veikalą
ir jo išpildymą scenoje
— sekantį kartą.
• Dail. A. Krivickas, Va
sario 16 gimnazijos moky
tojas, atvykęs į savo moti
nos N. Krivickienės laido
tuves Clevelande, pasimatė
su visa eile lietuvių visuo
menės veikėjų ir šiltai at
siliepdamas apie lietuvių
gimnazijos veikimą ir jos
tikslus, visus kvietė ją ir
toliau stipriai remti ir pa
laikyti. Iš Clevelando dail.
A. Krivickas nuvyko j Chicagą, kur taip pat uoliai ir
energingai atlieka savo mi
siją gimnazijos labui.

• SLA 14 kuopos narių
susirinkimas kviečiamas šį
sekmadienį, vasario 4 d.
Lietuvių salėje. Pradžia 12
vai. Susirinkime, be įpras
tinių kuopos reikalų apta
rimo, bus svarbus praneši
mas apie naują narių ap
draudos mokesčių patoges
nį 'susirinkimą. Taip pat
bus patiektas kuopos 1968
metų susirinkimų ir paren
gimų kalendorius.
Nariai prašomi į susirin
kimą ateiti skirtu laiku,

gas straipsnis. O gi be
to, šituos reikalus tvar
kant, vargiai ar kam pa
siseks apseiti be juris
to — specialisto tuose
reikaluose. Čia tik
bendra informacija, be
kurios daugumas ne la
bai žino, "kaip visą tą
reikalą pradėti."

NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!!
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!
A. Merkelis — SMETONA — Monografija ............ $12.00
V. Šliogeris — A. SMETONA — ŽMOGUS IR
VALSTYBININKAS..................................... $2.00
O. J. C. Norem — TIMELESS LITHUANIA .......... $4.00
B. Armonienė — PALIK AŠARAS MASKVOJE ....$3.00
St. Yla — MODERNI MERGAITĖ ............................ $4.00
K. Donelaitis — METAI (THE SEASONS)............. $3.00
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00
Red. K. Barėnas — TREČIOJI PRADALGĖ
LITERATŪROS METRAŠTIS —
kietais viršeliais...................... ........................ $3.75
Gr. šimukonienė — SU DAINA —
Lietuviškų dainų rinkinys ........................... $2.00
J. Budrys — KONTRŽVALGYBA LIETUVOJ ........ $2.50
J. švaistas — DANGUS DEBESYSE ....................... $2.50
Pr. Aiženas — MARTYNAS JANKUS .................... $4.00
R. Skipitis — NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ........ $7.00
Dagys — SKULPTŪRŲ IR PAVEIKSLŲ
REPRODUKCIJOS
(anglišku įvadu ir parašais) ........................ $6.00
A. Vaičiulaitis — GLUOSNIŲ DAINA —
PADAVIMAI .................................................. $2.50
J. Mekas — PAVIENIAI ŽODŽIAI — POEZIJA ....$4.00
A. ŠKĖMOS RAŠTAI I tomas
.............................. $6.00
R. Rasa — MEILĖ TRIKAMPYJE ............................ $3.00
Ant. Ramūnas — Iš SUTEMŲ JAUŠRĄ..................... $6.00
J. J. Daužvardis — POPULAR LITHUANIAN
RECEIPES .......................................................$2.00
Visa eilė kitų poezijos, beletristikos ir prisiminimų
knygų.
Teiraukitės Dirvoje Jums reikalingų knygų ir plokš
telių reikalu.
Užsakant knygas, prie kainos prašome prijungti 25 c.
pašto išlaidoms.
Rašykite:
DIRVA,
6907 Superior Avenue,
Cleveland, Ohio 44103

• Išnuomojami šeimoms
be vaikų du butai po 5 kam
barius, naujai atremontuo
ti, po 60 dol. mėnesiui, šv.
Jurgio parapijos rajone.
Teirautis telef.: 431-2497.

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

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

HELP WANTED MALĖ
TRAILER MECHANICS
& BODY BUILDERS
Vacation & hospitalization benefits.
Union scale.
APPLY

TRAILMOBILE
4111 CENTRAL

DETROIT. MICH.

An Equal Opportunity Employer
(12-14)

BORING MILL
OPERATORS
DIE MAKERS
DIE TRYOIIT
PUNCH
FINISHERS
Die Barbers

SHAPER
OPERATORS
MUŠT HAVE
8 YEARS
EXPERIENCE

Congress
Tool & Die
3300 DENTON
DETROIT, MICH.
313 - 871-9202
(1315)

FREIGHT BROKERS
With late-model tnactors to haul
freight trailers. For information call
Mr. L. Suzor, Detroit, Mich., 313 —842-3000, Exts. 211 or 212.

An Equal Opportunity Employer
(13-19)

Kopijuodamas piešinį, dailininkas tyčia padarė septy
nias klaidas. Palyginkit abu piešinius ir bandykit surasti
tuos septynius skirtumus.

GRINDERHANDS
ALL AROUND
Job Shop experience only
DAY SHIFT

Alpha Press Machine, Ine.
9281 Freeland
Detroit, Mich.
(13-19)

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs

INDUSTRIAL
SECURITY
PERSONNEL
We have 3 full time openings in the
downtown area. 4 on the Eastside. 2
on the Westside. 5 positions available in Highland Park. Uniforma &
equipment are furniahed free. Com
pany paid Life & Hoapitalization In
surance. Paid vacation & retirement
program. The 3tarting rate is $83.20
for 48 hour week.

The work is not difficult & no experience is required. You mušt have
a clear police & work record, and
be in good health. Minimum height
5'9". Preferred age 25 to55.

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

CLEVELAND, Ohio

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Joseph f. Gribauskat
Executive Secretary

For further information on
this
career opportunity in this expanding
field of plant proteetion.

Call 313 — 444-4959 Suite 905

Northland Towers,
Nex to the Northland Inn
At Greenfield Rd. & West 8 Mile
WEEKDAYS 9:30 A.M. TO 4:30 P.M.

ON BONUS SAVINGS
Unit* of $1,000 00
For 3 Year*
Dividend* Paid
Ouarterly
or Compounded

ON INVESTMENTS
Units of $100 00
Dividend Check*
Mailed Ouarlerly

An Equal Opportunity Employer
(13-15)

1447 So. 49th Court
CICERO, ILLINOIS
•
60450
Phone (Area Code 312) 6544330
HOURS: Mon. 94; Tue*., Thvr»„ Fri. 9 5; Sat. 9 1; Wed. Ooaed
to By Tbe

10H

Of Tke MoaH

WIH fore

Tbe isf.

* LITUANUS FONDACIJOS valdyba sausio 21
d. Chicagoje buvo susi
rinkusi posėdžiui.
Lituanus 1967 metų 2
nr. jau išsiuntinėtas ir
3 nr. redaguojamas dr.
Broniaus Vaškelio, skir
tas lietuvių dramaturgi
jai neužilgo taip pat pa
sieks skaitytojus. Šiuo
metu 5.000 egzemplio
rių Lituanus žurnalo yra
siuntinėjama dykai lais
vojo pasaulio bibliote
kom, kultūrinėm įstai
gom, politikam ir visuo
menininkam. Laisvės Ko
vos Metuose lietuvių stu
dentija nori praplėsti
Lituanus žurnalo tiražą
ir siuntinėja lietuvių vi
suomenei specialiai pa
ruoštą jubiliejinį kišeni
nį kalendorių tikslu su
kelti lėšų Lituanus žur-

DIRVA

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
• Lietuvos atstovas Lon
done Vincas Balickas pri
pažintas Charge d’Affaires.
titulu — jis tuo titulu bus
įrašytas Foreign Office dip
lomatiniame sąraše vasario
mėnesy.
Atstovo V. Balicko ir
Lietuvos Pasiuntinybės ad
resas: 17, Essex Vilias,
London W. 8, England.

• Teodoras Blinstrubas,
ALT S-gos pirmininkas,
mokėdamas Dirvos prenu
meratą, pakėlė kartu savo
įnašą Vilties draugijai at
siųsdamas papildomai 10
dol. Dėkojame.
• Inž. Jonas Jurkūnas,
Lietuvių Tautinių Namų
valdybos pirmininkas, pra
vedęs šių namų metinį na
rių susirinkimą, išvyko tar
nybos reikalais į New Jer
sey. Numato ten užtrukti
porą savaičių.

• Venezueloje seniau, kai
būdavo .iki 1700 lietuvių,
veikė akademikai skautai,
skautai, tautinių šokių gru
pė Caracase ir Valencijoje,
lituanistinė mokykla. Dau
giau kaip pusei išemigra
vus į JAV ar kitur, teliko
viena tautinių šokių grupė,
vadovaujama žalnieriūnaitės-Ross Valencijoje, ku
rioje dalyvių yra iš Maracay ir Caracaso. Po repeti
cijų šeštadieniais tenka šo
kėjams pasilikti ir pernak
voti. 1954-1968 metais kun.
Perkūmo iniciatyva, vyku
sios vaikų kolonijos arba
stovyklos nebeveikia.
Visuomenę ir suaugusiuo
sius apjungia trys LB apy
linkės ir centro valdyba,
šiuo metu vadovaujama inž.
Vlado Venckaus, kuris ir

laiko ir lėšų pašvenčia šiam
darbui. Maracay mieste gy
vena prekybininkas Jurgis
Bieliūnas, VLIKo atstovy
bės pirmininkas, kuris kar
tu su Venckum išrinktas
vykti į PLB seimą rugpiū
čio gale New Yorke.
Tarpusavy susižinoti se
niau padėjo aplinkraštis,
dabar rečiau išeinąs, ir ra
dijo valandėlė, dešimt mi
nučių kas mėnesį.
Šiuo metu Venecuelos lie
tuviai ruošiasi kovo 10 die
ną įvykstančiam Lietuvos
N e p riklausomybės sukak
ties minėjimui dalyvaujant
vysk. V. Brizgiui, VLIKo
pirm. K. Valiu :nui ir kt.
Kartu bus minimi ir dvide
šimtieji Venecuelos lietuvių
kolonijos metai.
• Long Beach Lietuvių
Klubo susirinkimas įvyko
sausio 20 d. Klubo pirm. B.
Morkis atidarė susirinkimą,
sekretorius Petraitis per
skaitė praeito susirinkimo
protokolą, revizijos komisi
jos narys Ed. Šerėnas —
revizijos komisijos aktą.
Pirm. Morkis pristatė
valdybos narius: pirm. Bro
nį Morkį, vicepirm. Juozą
Matijošaitį, sekr. Povilą
Petraitį, kasin. Vincą Archį ir finansų sekr. Oną
Mekišienę. Piym. Morkis
paaiškino, jog daromi žy
giai, kad būtų priimta Lie
tuvių Klubo narių delegaci
ja pas miesto burmistrą
Vasario 16 minėjimo pro
ga. Pagrindinę minėjime
kalbą sakys Devenienė. Me
ninės dalies atlikimui rūpi- naši muzikas Stasys Kalvai
tis. Minėjime dalyvauti
prašomas miesto burmis
tras su ponia, Lietuvos ge-

CHICAGOS LIETUVIŠKAJAI
VISUOMENEI PRANEŠIMAS
L.S.T. KORPORACIJA NEO-LITHUANIA
š. M. VASARIO 4 D. CHICAGOJE RENGIA

BRONIAUS KAZIO BALUČIO,
šios Korporacijos Garbės Nario, didžio lietuvio, po
litiko, visuomenininko ir publicisto, b. Lietuvos Pa
siuntinio ir Įgalioto Ministerio JAValstybėms, o pa
staruoju metu D. Britanijai, minėjimą-atsisveikinimą.

Minėjimo programa:
2 vai. p. p. Tėvų Jėzuitų koplyčioje gedulingos
pamaldos. Laike pamaldų giedos solistė N.
Linkevičiūtė.
3 vai. p. p. Jaunimo Namų didž. salėje minėji
mo valanda. Apie Velionį B. K. Balutį kal
bės redaktorius L. šimutis, Gen. konsulas
dr. P. Daužvardis ir prof. A. Augustinavičienė;
Meninę programą atliks: solistė D. Stankaitytė, solistas S. Baras ir aktorė Z. Kevalaitytė-Visockienė.
Chicagos lietuviškoji visuomenė maloniai kvie
čiama šiame B. K. Balučio minėjime dalyvauti. At
skiri pakvietimai nesiuntinėjami.

LST Korp! Neo-Lithuania
Vyriausioji Valdyba .

Skulptorė - keramikė Aleksandra Kašubienė savo studijoje New
Yorke.
Vyt. Maželio nuotrauka

neiralinis konsulas dr. J.
Bielskis su ponia ir dau
giau žymesnių asmenų.
Minėjimas įvyks gražio
je W. O. W. salėje, 11 Plymout St. (prie Long Beach
Blvd. ir Market St.), North
Long Beach, Calif. vasario
18 d., 1 vai. p. p., sekma
dienį.
Long Beach, Los Angeles
ir apylinkių lietuviai kvie
čiami gausiai dalyvauti šia
me minėjime.
Po minėjimo bus vaišės.
(dm)
• Miami, Fla., lietuviai
švęs Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktį sekančiai:
Vasario 11 d., 10 vai. Jesus Church bažnyčioje bus
šv. Mišios už žuvusius dėl
Lietuvos laisvės. Bažnyti
nis choras su dirigentu Ste
ponavičium giedos lietuviš
kas giesmes.
Tą pačią dieną 5 vai. p.
p. Lietuvių Piliečių Klube
(3655 N. W. 34 St.) bus
koncertas - pietūs. Dainuos
vargo nininko Steponavi
čiaus choras. Bus šokiai.
Vasario 16 d., penktadie
nį, 7:45 v. v. Miami Lietu
vių Tarybos rūpesčiu įvyks
Bayfront parke viešas kon
certas su lietuviška progra
ma. Dainuos solistas Algir
das Brazis, dūdų orkestrui
pritariant. Miami visuome
nė bus painformuota apie
50 metų Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktį.
Vasario 18, sekmadienį
2:30 vai. Miami Liet. Tary
ba ruošia minėjimą Piliečių
Klube. Kalbės miesto bur
mistras. Dainuos solistai:
Algirdas Brazis ir Anita
Karns.
Programai pasibaigus —
banketas ir šokiai.

NEOLITHUANŲ
STOVYKLINIO RAŠINIO
KONKURSAS

Kaip anksčiau buvo skelb
ta ir dabar Korp! Neo-Li
thuania primena, paskuti
nis terminas neolithuanų
stovyklinio rašinio konkur
sui skirtiems rašiniams
įteikti yra š. m. kovo 31 d.
Konkurse gali dalyvauti
korporantai, stovyklavę pra
ėjusią vasarą. Rankraštis
paruošiamas rašomąja ma
šinėle, jo apimtis 2-5 pus
lapiai. Tema leidžiama pa
sirinkti laisvai, tačiau ji
DĖMESIO DIRVOS
turi liesti Korp! Neo-Lithu
SKAITYTOJAMS
ania stovyklos programą.
CHICAGOJE
Trys geriausi rašiniai bus
MEČYS ŠIMKUS, teisi premijuojami: I prem. 50
ninkas, turįs ilgametę prak dol., II — 25 dol. ir III —
tiką, tiksliai, tvarkingai ir 15 dol.
greitai užpildo įvairus I N Konkursiniai rašiniai iki
C O M E T A X blankus. nustatyto termino pasiun
Adresas: 4259 So. Maple- čiami Vyr. Valdybos pirmi
wood, Chicago, III., tel CL ninko Algio Modesto adre
4-7450 arba YA 7-2046. su: 6456 So. Talman Avė.,
Kasdien 9-8 vai.
Chicago, III. 60629.

AUKOS DIRVAI
V. Mažeika, Chicago ........ 2.00
V. Petricks, Dėl Mar ..... 1.00
J. Sirusas, Woodhaven ... 2.00
J. Stelmokas, Media........ 4.00
A. Krakauskas, Chicago.... 2.00
B. Bernotas, Cleveland .... 1.00
J. Juozaitienė, Cleveland .. 5.00
B. Galinis, Dorchester..... 1.00
M. Selivoncikas, Boston.... 2.00
G. Koshys,Brooklyn.......... 2.00
A. Juodvalkis,Chicago....... 2.00
K. širvinskas, Cleveland ... 1.00
P. Maleta,Chicago.............. 2.00
J. Rekašius, Detroit.......... 2.00
A. Rūką s, Chicago............... 2.00
A. Daugelavičius, Montreal2.00
A. Jankus, Delair................ 1.00
M. Vilkišius,Lawrence..... 2.00
K. Kriaučiūnas,Chicago.... 2.00
K. Miltakis, Detroit.......... 2.00
A. ščiuka, Rochester.......... 1.00
S. Stulpinas, Chicago......... 2.00
K. Gečaitė, Manteno.......... 4.00
P. Paprockas, Brooklyn.... 2.00
P. Povilaitis, Great Neck..4.00
Z. Jankus, Cleveland......... 5.00
E. Mazys,Cleveland.......... 2.00
H. Siaurys, Toronto.......... 5.00
A. Plioplys, Toronto......... 7.00
A. Statulevičius,Toronto ...4.00
I. Paukštys, Elizabeth........ 2.00
P. Stoncelis, Cicero.......... 2.00
J. Prockys, Chicago......... 4.00
J. Lesčinskas, Detroit..... 2.00

HELP VVANTEI) MALĖ

EQUIPMENT
INSPECTOR
Morothon Oll Companv'i Detroit Reflnerv deslres on Inspector with 2 to
4 vears exoerlence in chemical oro■cess Induetrv. Technlcal educabon is
on a»et. Excelient benefits and promotional opportunltv. Send retume
of experlence, educotlon, personai
data and salarv reaulrements to:

MARATHON 0IL C0.

Reginos Stončiutės iniciatyva Toronte susidaręs mergaičių kvar
tetas jau spėjo savo pirmaisiais žygiais gražiai užsirekomenduoti.
To ketvertuko dalyvės šiuo metu lanko gimnazijos vienuoliktąją
klasę, yra ne tik darbščios ir pavyzdingos mokinės, bet kartu di
delės muzikos ir dainos mėgėjos, turi gana stiprius ir pakankamai
puikiai išlavintus balsus. Savo dalyvavimu Prisikėlimo parapijos
muzikos koncerto programos išpildyme jos susilaukė tikrai pelny
to ir nuoširdaus klausytojų įvertinimo. Nuotraukoj iš kairės: L.
Marcinkutė, R. Stončiutė, F. Gečionytė ir C. Plecan.
S, Dapkaus nuotrauka

PRENUMERUOKIME DIRVĄ!
Laiškai iš visų pasaulio kraštų byloja, kad pa
tikimiausias lietuvių ryšys ir informacijos šalti
nis yra laikraštis. Turime bičiulių ir artimesnių
žmonių visur. Ir ten, kur valiutos sunkumai, skir
tingos gyvenimo sąlygos, neleidžia skirti laikraš
čiui reikalingos pinigų sumos. Neapsunkinkime
BALF ar kitų labdaros organizacijų laikraščių
prenumeratomis ar knygų pirkiniais. Užprenume
ruokime laikraštį patys, tuo suteikiant didelę mo
ralinę paramą savo artimesniam žmogui.
Prašome, naudojantis žemiau dedama iškar
pa, pasitarnauti artimam broliui lietuviui P. Ame
rikoje, Vokietijoje ar kitur... o kad ir čia pat
Amerikoje...

Emplovee Relatlon* Dept.
1300 South Fort
Detroit, Micnioan 41217
An Eauol Oooortunltv Emplover

02-13)
ENGINEER

PRODUCTION ENGINEER

• Lietuvių Tautinis Aka
deminis Sambūris ir Korp!
Neo-Lithuania Chicagoje,
rengia š. m. vasario mėn.
24 d. Užgavėnių blynų va
karą Balio Pakšto salėje
(2801 W. 38). Svečiai bus
vaišinami šaltais užkan
džiais, karštais blynais ir
įvairiais skanėstais. Įėji
mas su vakariene 5 doleriai,
studentams — 3 doleriai,
šokiams grieš pilno sąstato
Balio Pakšto vadovaujamas
orkestras. Pradžia 8 vai. va
karo. Užsakymus priima
dr. Antanas Kalvaitis (6801
So. Washtenaw Avė. Telef.:
PR 6-8425) staliukai: po 4,
8 ir 10 asmenų.
LTA Sambūrio Valdyba

nalui paremti. Kovo mė
nesį vėl įvyks tradici
nis Lituanus remti va
jus, kurio metu visi, o
ypač jaunoji karta bus ra
ginama prenumeruoti ir
remti Lituanus žurnalą.
Lituanus žurnalui parem
ti aukas galima siųsti:
Lituanus, P.O. Box9318,
Chicago, III. 60690.

Gnu di.charue tube and vacuum tube
production. 3 to 5 years experience
in production engineerinu of glass to
metai and/or ce'ramic to metai electron tubes desirable. Complete responsibility for products, cost reductions and coordination wth sales and
Q. A. Two long range programa nivolving new commercial end ūse devices utiiizing ceramic to metai and
glass to metai sealing techniques on
automatic
equipment
have
been
started.
AgRressive men with ideas and ability can grow to group leader and
higher as Severai other products will
be programmed onto this šame equipment. Company growth rate in excess of 30$: annually and division
growth has been almost a factor of
3 in 26 mc.llhe, wilh another factor
of 2 forgeted for the next 2 years.
B. S. in E. E.: I. E., M. E. or Physics
preferred. Salary open. Wrile or call:

SIGNALITE, INC.
1933 HECK AVĖ.
NEPTŪNE, N. J.
(201) 775-2490
(12-16)-

DIRVA,
6907 Superior Avė.,
Cleveland, Ohio 44103
U. S. A.
Prašau siųsti Dirvą Į-metams (lĄ metų) šiuo adresu

Jungiu čekį, pašto perlaidą 13 dol. (7 dol.

metų).

Ta proga, jungiu Dirvai auką ................ dąl.

Parašas ............................................... . ...........
Adresas .............................................................................

Dirvos prenumerata 1 metams — 13 dol., Va metų
7 dol.

