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VASARAI ARTĖJANT
koma, ir kilusi dabartinė
rasinė problema Ameri
koje. Jie buvo priešingi
rasiniam maišymuisi,
kas privedė prie indėnų
išnaikinimo, tuo tarpu
ispanai, užkariavę da
-------------VYTAUTAS MEŠKAUSKAS --------bartinę Meksiką, ir por
Nors dar pavasaris ir akis tą patį tikslą JAV- tugalai Braziliją, susi
neprasidėjo, Amerikoje bėse, tačiau jų pastangos maišė ir su vietiniais
jau nemažai rūpinamasi sugriauti dirbtiną ar na indėnais ir atvežtais
ateinančios
vasaros tūralią sieną tarp rasių vergais — negrais.
Kaip ten būtų, šiandie
karščiais. Ne fizine, bet visų pirma iššaukė tai,
ūpo prasme. Laukiama kas čia vadinama ’eks- ną reikia skaitytis su su
rasinių neramumų. Kaip tremizmu’, būtent juo sidariusiu faktu. JAV
praktika parodė, juos su dieji, kurie jaučiasi bu negrų mažuma yra atski
kelti nelabai sunku, o pa vę šimtmečius skriau ra mažuma, kurią bando
grindinę jų priežastį — džiami, dabar pareikala- ma suorganizuoti atski
negrų jausmą, kad jie vo sau specialių teisių. ros bendruomenės pa
yra skriaudžiami, išnai Jų vadams integracija grindais. Atrodo, kad
kinti neįmanoma nei per nėra reikalinga. Atvirkš integracijos bandymas
metus nei per dešimt Čiai, jiems yra reikalin šiuo metu jau yra pavė
metį, ypač jei visados ga rasinė bendruomenė, luotas. Specialus patai
atsiras žmonių, kurie iš kuriai jie galėtų vadovau kavimas negrams dau
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Ryt'; Apygardos Valdyba, paskyrusi Vilties draugijai 500 dolerių
tos minties’kėlimo susi ti. Užtat specialios pri giau ves prie segregaci Stovi iš kairės: iždininkas Bronius Valius, pirmininkas Algirdas Jonys ir sekretorius Bronius Vigelis.
daro sau neblogą pragy vilegijos šio krašto juo jos kaip integracijos.
Antra vertus, viso pa
venimą. Čia pat reikia diesiems gyventojams
DIDELĖ SPAUDAI PARAMA
pastebėti, kad bet koks veda ne prie integraci saulio problemų nieka
rasinis ar net tautinis jos, bet segregacijos, dos negalima išspręsti.
skirtingumas sudaro ne prie tos sistemos, kuri Reikia išmokti su jomis
ALT S-gos Rytų Apygarda įteikė Vilties Draugijai
blogą dirvą nuolati yra bandoma įgyvendinti gyventi. įstatymai ir
niams kivirčiams. Valo Pietų Afrikoje, būtent, tvarka turi būti išlaiky
penkis šimtus doleri M
nai ir flamai negali su apartheido - išskyrimo. ti, nors ir pasigirsta
gyventi Belgijoje. Kana Pietų Afrikoje norima su demagogiškų klausimų:
Šiais Lietuvos nepriklau kam besiryžtume, kokiais valdyba (pirmininkas Kęs
doje prancūzų kilmės tau daryti atskiras baltųjų ir kieno ta tvarka ir kie somybės atkūrimo sukaktu naujais užsimojimais nešini tutis A. Sidabras, iždinin
tiečiai reikalauja sau negrų provincijas, ta no įstatymai?
viniais metais mūsų vado j visuomenę beeitume, vi kas Romualdas Nemickas),
čiau tai vargu įmanoma
specialių teisių.
vaujančių institucijų yra suomet prisimintina pati pakeldami savo skyriaus
Vienintėlis
rasinės būtų čia. Ir Afrikoje tai LENKTYNES
suplanuota atlikti visa eilė pagrindinė visuomeninė pa Vilties įnašą iki tūkstanties
problemos
nuolatinis nesidaro visai sklan
ne eilinių užsimojimų, stip reiga, metai iš metų neat- dolerių, kaip tai buvo nu
rinančių išeivijos lietuvybę laidžiai apeliuojanti į mūsų tarta jų skyriaus metinia
sprendimas yra rasės džiai ir net abejojama, DUSETOSE
ir pabrėžiančių lietuvių visų lietuviškąją sąžinę — me susirinkime ir skelbta
išnaikinimas visiško su ar tai iš viso pasiseks pa
simaišymo keliu. Dvi daryti dėl ūkinių sumeti
Tradicinės eikliųjų žirgų laisvės kovos ryžtą. Kiek tai išlaikomas ir nuolatinis Dirvoje.
Visiems ALTS Rytų Apyvalstybės tuo keliu nu mų. Mat, bujojanti pra lenktynes Dusetose, ant jau dabar įsitikiname, pla stiprinimas tų institucijų,
ėjo. Tai Brazilija ir Mek monė reikalinga vis dau - Sartų ežero ledo, rengiamos čioji visuomenė gausiai ir kurios visą laiką siekė ir gados ir E. Chicagos sky
sika. Nūdieniai brazilie- giau ir daugiau darbinin kasmet, tik .jų stiliuje jau nuoširdžiai visus šiuos už sieks tų pačių tikslų, ku riaus nariams ir jų vadovy
čiai ir meksikiečiai yra kų ir jų gali duoti tik juo. daugiau naujų reiškinių, simojimus remia ir mora riuos šiais sukaktuviniais bėms priklauso nuoširdi
įvairių rasių mišinys. dieji. Kitaip sakant, neg negu tradicinių. Iš papasa liai ir materialiai. Visa tai metais stengiamės pabrėž padėka už tokią nepaprastą
Yra manančių, kad pašau rų kvartalai yra reikalin kojimo apie šių metų lenk prasminga ir būtina, nes ti. čia turime galvoje mūsų auką spaudos reikalams
koks laimėjimas, atsiek politinės kovos organizaci šiais metais, kada turėtų
lyje tik tada įsiviešpa gi kiekviename mieste, tynes (TIESA, ’68z29) ryš bet
tas sukaktuviniais metais, jas, mūsų kultūrinius sam būti naujai panaudotos vi
ku,
kad
tai
jau
valdinėmis
taus taika, jei visos ra neįmanoma juos išgaben prie monėmis organizuota yra mūsų visų laimėjimas, būrius, mūsų lietuviškąsias sos laisvės kovos priemo
sės ir tautos bus susi ti už, sakykim, 100 my
pramoga: iš Vil išskiriąs tuos metus iš visų mokyklas, pagaliau mūsų nės, kurių tarpe viena iš
maišiusios ir sunkiai iš lių, ir ten leisti jiems masinė
lietuviškąją grožinę litera taikliausių ir aštriausių ne
niaus, Panevėžio ir kitų kitų ankstyvesniųjų.
įsikurti.
skiriamos.
m i e s t ų suvažiavę net
Tačiau ką beplanuotume, tūrą ir periodinę spaudą. abejotinai yra patriotinė
Integracijos šalinin
Kiekviena rasė turi na 28 tūkstančiai žiūrovų.
Sukakties metai praeis, lietuviškoji spauda, A. L.
kai Amerikoje turi prieš tūralų instinktą išilaiky
įkarštis atslūgs, tačiau lie
Pramogos vieta ir turi
ti. Ta ypatybė ypač bū
tuviškasis visuomeninis ir
dinga žydams nuo pakliu nys tradicinis, bet nebėra pirmininko dešimtmetis sū politinis veikimas turės bū
• Lietuvos Generalinis
vimo Babilono vergijon tradicinio intymumo, paties nus) .
ti tęsiamas. Ir tai bus atlie Konsulas ir Lietuvos Lais
Ne vietinei tradicijai bū kama daugiausia tų, kurie vės Komitetas vasario 17
587 metais prieš Kris būdingiausio toms lenkty
nėms
požymio:
žirgai
dabar
dingi
ir žirgų vardai: "Ura sukaktuvinio judėjimo me dieną suruošė Lietuvos ne
tų. Juos seka germanų nebe asmeninis lenktyninin
las
”
,
"Lologas
. "Elbrusas”, tu bus ne kartą pamiršti ir priklausomybės atstatymo
kilmės, angliškai, olan kų nuopelnas ir pasididžia "Obvalas”.. . ”Arba
ir iš ru nepastebėti.
50 m. sukakties minėjimą
• GEN. EARLE G. WHEE- diškai ir vokiškai kal vimas, o kolchozų ar sovsiško "Orlionok” išsivers
svetimų valstybių atsto
Tačiau
ir
čia
pasitaiko
bančios
tautos.
LER, JAV gen. štabo viršinin
chozii auginti, ir lenkty tas "Ereliukas”. Taip kei tokių malonių prošvaisčių,
vams Carnegie Endovvment
Katalikybė
ir
islamas
kas, išskrisdamas iš Saigono
niauja jais kolčhozii ar čiantis "tradicijai”, netek
kurių
negalima
nutylėti
ir
International Center, 345
pareiškė nematąs greitos Viet nesipriešina rasių susi sovchozų "atstovai” arba
tų stebėtis po kiek laiko iš
kurios mūsii visti bendra E. 46 St., New Yorke.
namo karo pabaigos. Gręžda maišymui, tam daugiau
kai kuriais atvejais šių lai vydus Sartų ežere net ir
jam labui turėtų būti ne
Minėjimo aktui vadovavo
mas J VVashingtoną jis vežasi yra priešingi protestan
kų dvarų "urėdai" — kol "troikų” lenktynes... Tuo
atsitiktinės, bet nuolatinės. LLK pirm. V. Sidzikauskas.
gen. Westmorelando reikalavi tai, ypač puritonai. Iš pir chozų pirmininkai arba jų
tarpu,
po
žirgu
lenktynių
mą padidinti JAV karių skaičių
sūneliai. (Vienas laimėto dar buvo ir .. . automobiliu Štai šiomis dienomis Vilties Prasmingą įvado žodį pasa
Vietname. Tas reikalavimas iš mųjų kolonistų purito
jas — Stelmužės kolchozo lenktynės ant ledo. (ELTA) Draugijos valdyba, besirū kė Gen. Konsulas Anicetas
šauks atsarginių šaukimą akty- niško nusistatymo, sa
pinanti Dirvos ir kitų ver Simutis, Pavergtųjų Euro
DIDĖJA SUSIRŪPINIMAS GALIMOM RASINĖM
RIAUŠĖM. — GALIMI DU RASINĖS PROBLE
MOS SPRENDIMAI: VISIŠKAS SUSIMAIŠYMAS
AR GRIEŽTAS ATSKYRIMAS. — ABU ATVE
JAI ČIA PRAKTIŠKAI NEĮMANOMI.

vlon tarnybon ir spartesnį nau
jokų ėmimą.
•GEORGE VVALLACE,"tre
čiosios partijos" kandidatas j
JAV prezidentus, gauna daug pa
ramos pinigais iš Alabamos de
mokratų, tuo sukeldamas de
mokratų partijos iždu besirūpi
nančiuose daug erzelio.
• R. KINUOS jėga iš "raudo
nosios gvardijos" eilių perėjo į
kariuomenės rankas. Nors vis
kas dar ir daroma "Mao gar
bei ir šlovei", bet karinės vado
vybės nariai sudaro Įvairias
sritis valdančių komitetų dau
gumą, | talką kviečiant dides
nę lygsvarą išlaikiusius civi
lius. Kova už vadovybę tebei
na, bet atrodo, kad su kariuo
mene kovoti sunku bet kuriai
grupei, kad ir pačiai kompar
tijos vadovybei.
Gi "raudonosios gvardijos"
jaunimui pasibaigė 2 metų atos
togos, mokyklų varpus skam
binant ginkluotiems kariams.
"Kultūrinė revoliucija" pasibai
gė pralaimėjimu. Tvarką gi at
statyti užtruks ilgesni laiką. O
per tą laiką R. Kinija, kaip
grasinanti jėga, bus žymiai su
silpnėjusi.
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Newarke suruoštame Vasario 16 minėjime pagrindinę kalbą pasakė Lietuvos pasiuntinybės Washingtone patarėjas dr. S. Bačkis. Nuotraukoje minėjimo rengėjai su prelegentu. Stovi iš kairės: Iz. Dilienė,
O. Bačkienė, J.V. Mėlinis — N.J. Lietuvių Tarybos pirmininkas, dr. S. Bačkis, programą pravedusi I.
Veblaitienė, ukrainiečių atstovai ir inž. V, Dilys.
V. Maželio nuotrauka

tingi! spausdinių leidimų, pos tautų Seimo pirm, bul
sulaukė Amerikos Lietuvių garas dr. Dimitrovas ir
Tautinės Sąjungos Rytų Laisvosios Europos Komi
apygardos pirmininko Al teto atstovas Flanagan.
girdo Jonio laišką, pasira Perskaityti sveikinimai iš
šytą jo paties ir jo bendra Nevv Yorko miesto burmis
darbių; Broniaus Valiaus, tro J. Lindsay, gubernato
iždininko, ir Broniaus Vige riaus N. Rockeffeller ir kiti.
lio, sekretoriaus. Laiške ra
Po iškilmingo akto įvyko
šoma :
priėmimas-vaišės. Svetimų
"ALTS Ryti] Apygarda, valstybių svečių tarpe ma
didžiai įvertindama Vilties tėsi Nevv Yorko burmistro
Draugijos užsimojimą bei atstovas O’Brien su ponia,
ryžtą išlaikyti istorijos bė Airijos Gen. Konsulas Cagyje lietuvišką žodį, o tuo fey su ponia, Estijos konsu
pačiu kuo ilgiau puoselėti las Linhorst su ponia, Jalietuvybę už mūsų Tėvynės maicos konsulas Evans, Fla
ribų, nutarė šiais 1968 Lie nagan su ponia, Cassel,
tuvos Laisvės Kovos metais Laisvosios Europos Komite
įstoti i Vilties Draugiją jos to atstovai ir kiti Paverg
nariu su įnašu penki šimtai tųjų Europos Tautų bei lie
dolerių. Jūsų siekimams bei tuvių organizacijų ir spau
tolimesniems užsimojimams dos atstovai. Dalyvavo ir
gražiausios sėkmės. Prie Ieva B. Rockefeller.
das $500 sumai”.
Prof. J. Puzinas suorga
Tuo pačiu paštu Vilties nizavo lietuvių periodinės
Draugijos valdyba sulaukė spaudos išeivijoje parodą.
ir kitą keturių šimtų dole
Puikias lietuviškas vai
riui čekį, kurį atsiuntė šes paruošė ponia M. MitALTS E. Chicagos skyriaus chell.
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KIM PHILBY 'šimtmečio šnipas’ (2)
Kim Philby -į britų ir
sovietų žvalgybų parei
gūnas kartu yra labai įdo
mi medžiaga žurnalis
tams ir rašytojams. Už
tat nenuostabu, kad Lon
dono "Sunday Times" su
darė net 10 savo repor
terių 'komandą’, kuriai
buvo pavesta surinkti
visas galimas apie jįžinias, o savo dalį apie jį
papasakojo jo trečioji
žmona Eleanora rašiniu
— "Šnipas, kurį mylė
jau..."
Tačiau
įdomiausia,
kad prie savo paslapties
atidengimo prisidėjo ir
pats Philby iš... Mask
vos. Mat, laikai kada so
vietai apie savo šnipus
nutylėdavo, negrįžtamai
praėjo. Dabar kiekvie
nas jų garsus šnipas ra
šo savo atsiminimus.
Juos gi kontroliuoja KGB
(Valstybės Saugumo Ko
miteto)
D-sekciia. —
"Desinformation", ku
rios priešakyje stovi ge
nerolas majoras Ivan I.
Agajanc, armėnas, lite
ratūros, ypač prancūzų,
mėgėjas.
Agajancas savo žinio
je turi 50 bendradarbių
štabą, kurių pagalba jis
paruošia visą reikalingą
medžiagą kokiam nors
reikalui.
Pavyzdžiui
Svetlanai Alelujevai pa
bėgus ir pasiūlius leidė
jui savo knygą, Aganjanco štabas skubiai pats pa
ruošė Alelujevos atsi
minimus, naudodamasis
jos pas draugus paliktu
nuorašu, ir juos pasiū
lė pigiau Vakarų leidė
jams...
1965 metais buvo pa
skelbti buvusio Ameriko
je sovietų šnipo pulki
ninko Rudolfo Abelio ati
tinkamai patvarkyti at

siminimai, papasakoti
rašytojui Kocevnikui. Ne
trukus pasirodė ir Bri
tanijoje nuteisto, bet vė
liau iškeisto šnipo Gordon Lonsdale knyga.
Abiem knygom yra ban
doma pasėti nepasitikė
jimo atmosferą tarp ame
rikiečių ir britų žvalgy
bų. Lonsdale net siūlė
britams prieš išlei
džiant jo knygą padary
ti biznį. Jis susilaiky
tų nuo jos paskelbimo,
jei britai sutiktų paleis
ti po 20 metų nuteistus
sovietų šnipus Petrą ir
Eleną Krogerius.
Pats Philby sovietų Va
karams . parduodamoje
knygoje neslepia savo
tikslų: "Žinoma, toji kny
ga turi padėti Sovietų Są
jungai. Juk esu KGB ka
rininkas. Savo knygoje
aš nieko nesakysiu apie
savo bendradarbiavimą
su KGB".
Ko sovietai ta knyga
siekia yra vakariečių
žvalgybų kompromita
vimas. Jis rašo: "Aš ži
nau, kad Vakarų žvalgy
bose sėdi žmonės, kurie
nori kaip aš pasiaukoti
kovai prieš fašizmą ir už
tarptautinį dirbančiųjų
solidarumą. Ir jų skai
čius auga, ir auga".
Už tat visus paties
Philby pareiškimus rei
kia vertinti labai kritiš
kai ir nepaprastai atsar
giai. Tačiau iš jų ir bri
tų laikraštininkų surink
tų žinių galima susida
ryti pusėtiną vaizdą žmo
gaus, kuris su tokiu ma
lonumu išdavė savo tė
vynę.
Philby giminė prieš
daug šimtmečių iš Skan
dinavijos atkeliavo įAng
liją. Iš jos tarpo išaugo
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10%
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visiems
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ūkininkų, pirklių, kuni
gų ir karininkų.
19 šimtmečio pradžio
je šnipo protėviai nusi
kraustė į Indiją, kur
įsigijo arbatos plantaci
jas ir gerokai praturtė
jo, Šnipo tėvas HarrySt.
John Philby buvo labai
gabus ekscentrikas, sa
vo artimiems pridaręs
nemažai rūpesčių. Jis
puikiai išlaikė egzami
nus į britų Indijos ad
ministraciją, tačiau kar
tu ją labai kritikavo. Lai
ke pirmojo pasaulinio ka
ro Harry dirbo britų slap
toje tarnyboje ir gerokai
pasitarnavo Arabijos ka
raliaus Ibn Saud naudai.
Britam okupavus Meso
potamiją, dabartinį Ira
ką, Harry Philby buvo
paskirtas vidaus reika
lų ministeriu, bet iš tos
vietos netrukus pasitrau
kė,
protestuodamas
prieš britų imperialis
tinę politiką.
1930 m. Harry Philby
perėjo į Islamo tikėji
mą ir kaip antrą žmoną
vedė vieną beduinų mer
giną, kurią pirko viena
me Arabijos vergų tur
guje. Kiek vėliau jis ve
dė vieną karaliaus Ibn
Saudo giminaitę, su ku
ria turėjo sūnų, dabar
gyvenantį Saudi Arabi
jos sostinėje EI Riade.
Reikia pastebėti, kad
nepaisant visų tų avan
tiūrų, o gal kaip tik per
jas, Harry Philby, ar kaip
jis pats save vadino Hai
Abdullah Philby,buvo lai
komas vienu didžiausių
Arabijos gamtos ir jos
žmonių bei jų papročių
žinovu. Fašistinių vals
tybių žvalgybos jį laikė
užsimaskavusiu D. Bri
tanijos agentu, britų lor
dai bolševikų agentu, o
pati britų žvalgyba pa
laikė jį nacių agentu ir
1940 m. uždarė į koncen
tracijos stovyklą.
Savaime aišku, kad to
kio žmogaus sūnui gyve
nimas nebuvo lengvas,
juo labiau, kad tėvas iš
jo, 1912 metais gimusio
Haroldo, labai daug ti
kėjosi. Tėvas jį pra
vardžiavo ’Kim’ ir ta
pravardė reiškė pro
gramą. Kimyra Kiplingo
romano herojus, kuris
su Tibeto lama keliauja
po Indiją ir šnipinėja
britams. Kiplingo Kimas turėjo tas ypatybes,
kurias savo sūnuje išug
dyti norėjo tėvas, pir
miausia instinktą klau
syti ir žvalgytis.
Tačiau jaunas Harol
das jautė, kad jis tėvą
apvylė, kad atsilieka nuo
jo įsivaizduoto idealo.
Tai privertė jį apsišar
vuoti nesudrumsčiamu
išoriniu šaltumu ir įsi
gyti tokią savikontrolę,
kuri tik viena galėjo jam
padėti laimingai išgyven
ti dvigubo agento rolę.
Mokyklose Haroldas Kimas niekuo nepasižy
mėjo, nors ir pajėgė
baigti universitetą. Dėl
savo mikčiojimo jis bu
vo labai nekalbus ir san
tūrus. Cambridge uni
versitete jis susipažino
su Guy Francis de Moncy Burgės — Hugenotų
šeimos palikuoniu,kuris
išviršiniai buvo jo prie
šingybė: geras kalbėto
jas ir karštuolis.
Laikai tada buvo nera
mūs. Ūkinės krizėspasė-

Lietuvių tautinių šokių grupė "Žilvinas” išpildant programą Vasario 16 minėjime Philadelphijoje.
V. Gruzdžio nuotrauka

koje D. Britanija turėjo
du milijonus bedarbių.
Japonija okupavo Mandžuriją, Vokietijoje kilo
Adolfo Hitlerio žvaigž
dė. Britų aukštuomenės
jaunimui atrodė, kad atei
tyje įsiviešpataus arba
fašizmas arba komuniz
mas. Už tat reikia vieną
iš jų pasirinkti.
Burgės pasirinko ko
munizmą. į jį atvedė ir
savo draugus Philby ir
Donald Maclean, kurio tė
vas buvo liberalų parti
jos vadas ir ministeris.
Donaldas, kaip ir Philby,
kentėjo nuo stipraus tė
vo dominavimo. Jie abu
norėjo surasti kažką to
kio, kas atstotų tėvų svo
rį, kaž kokią naują reli
giją. Ir jie kartu su Bur
gės ją rado: jie pasida
vė komunistų partijos
globai ir jos taisyklėm,
jie sudarė vieną rečiau
sių grupių modernaus
špionažo istorijoje.
(Bus daugiau)

• Jonas ir Magdalena
Miškiniai, Rochester, N. Y.,
įsijungė j Lietuviu Fondo
narių eiles su $109.00 įna
šu. Tarpininkavo kun. Pra
nas Valiukevičius.

JAU... STROH’S

VELYKINIAI ATVIRU
KAI GAUNAMI DIRVOJE

Kaina: 10, 15, 25 ę. Taip
pat yra atvirukų Motinos
Dienai, Vardo Dienai ir
gimtadieniui.

BE-DEPOZITO
BE-GRĄŽINIMO

Tik nusuk , . . ir vęl užsuk
Mažas posūkis ir jūs pasiruošęs įpilti stik
linę Stroh’s. Nori sutaupyti vėlesniam lai
kui? Užsuk kamštį. Tai lengviausias bū
das gėrėtis skirtingo skonio alum. Lieps
noj darymas teikia tą skirtumą, Gėrekis
Stroh’s ... vieninteliu liepsnoj darytu
alum Amerikoje.
The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

LIEPSNOJ DARYTO SKONIS
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Dėkojame, bet...
Kiekvienais metais vasario 16 proga senatoriai
ir kongresmanai laikraščių redakcijoms siunčia
Congressional Record ištraukas ar savo privačio
je kanceliarijoje paruoštus laiškus, kuriuose lieja
si komplimentai Lietuvai jos didingą praeitį prisi
minus, užuojauta kenčiančiai lietuvių tautai, vargs
tančiai komunistų vergijoje. Ta proga išgirstame
ir žodžių, kuriais apgailestaujama, "kad tokia pro
ga, 50 metų nepriklausomybės sukaktį minint, ga
lime patiekti tik žodinę duoklę pasididžiavimo ver
tiems, savo tikslo siekiantiems ir drąsiems žmo
nėms... ir daugeliui lietuvių šiame krašte galime
tik su viltim pasižadėti, kad sieksime tokio pasau
lio, kuriame visi galės gyventi laisvės idealus puo
selėjant". (Kongresmanas Moorhead). Kitas kalbė
tojas, kong. Shipley pastebi, kad ši proga svarbi ir
tuo, kad ji primena neįvykdytus pažadus pagelbėti
atitaisyti padarytas skriaudas ir atstatyti laisvę
toms tautoms, iš kurių ji nelegaliai buvo pagrobta.
Šalia visos eilės kongresmanų ir senatorių,
kartojusių tuos pačius faktus ir kvietusių visus
"prisiminti lietuvių tautą savo maldose", buvo ir to
kių, kurie savo kolegoms priminė konkretesnius dar*
bus, atliktinus tautų išlaisvinimo srityje. Pavyz
džiui, kong. Minshall priminė pasiūlytus projektus
dėl įsteigimo specialios Kongreso pavergtų tautų
būklei tirti komisijos. Ta proga jis prasitarė, jog
"žodžiais išreikštos paramos ir gerų norų neuž
tenka, gi sudarymas tokios komisijos jau būtų žings
niu pirmyn, ir tokiu žingsniu, kurį suprastų visas
pasaulis".
i
Iškilmėms pasibaigus, džiaugsimės skaitlin
gomis kongresmanų ir senatorių kalbomis, primi
nusiomis Lietuvos būklę, džiaugsimės gubernatorių
ir burmistrų rezoliucijomis, džiaugsimės platoniš
komis ir giliau į reikalą pažiūrėjusiomis dignitorių
kalbomis. Reikia tikėtis, kad atsiras pakankamai
išauklėtų "veiksnių", kurie visiems tinkamai padė
kos už komplimentus.
Bet gi ateitin žvelgiant, negalime neatkreipti
išskirtino dėmesio ir į tuos, kurių nuomonės iš
anksto sutapo su mūsų pažiūromis, kad gražių žo
džių ir vien tik užuojautos negana.
Mūsų padėtis rekalauja gilesnės analizės ir
įžvalgumo, kad iš kalbėtojų masės galėtume iš
skirti tuos, kurie nesitenkina status quo padėtim,
kurie darė ir daro žygių, kad komunistų pavergtų
valstybių klausimas neliktų juoduose užuojautos rė
muose.
Jungtinėse Amerikos Valstybėse tą galima pa
daryti, nes iš daugelio kalbėjusių kalbų matyti, jog
jų naudotasi mūsų pačių sukurta ir jiems patiekta
medžiaga. Daugelis citatų, daugelis patiektų faktų
rodo, kad mūsų padėtis yra žinoma, bet stinga rei
kiamo spaudimo, reikiamo priėjimo ir tų kontaktų,
iš kurių išplauktų periodiškai renkamųjų pareigūnų
įsitikinimas, jog pavergtų tautų atstovai neliks abe
jingi per ateinančius rinkimus ir padarys kandidatų
sąrašuose kur kas didesnę atranką. Kai kuriuose
miestuose pavergtųjų tautų atstovų organizuotu
mas jau yra jaučiamas ir yra į tai atkreiptas ne
mažas politikų dėmesys. Kai kur tuo žvilgsniu dar
nėra nieko padaryta, o padaryti galima.
Politinis pavergtųjų tautų atstovų veiksnys, o
ne grynai reprezentainis, nulems, ar sekančiais
metais kongresmanų ir senatorių kalbose Vasario
16 proga bus pasikeitimų.

10,000 ŽMONIŲ KLAUSĖSI
LIETUVIŠKU DAINŲ
Floridos nuošalioje se
nesnių lietuvių koloni
joje, Miami mieste, Lie
tuvos Nepriklausomybės
50 metų sukaktis pami
nėta gana iškilmingai.
Vasario 16-tai pasitai
kius kaip tik penktadieni,
Miami miesto valdyba tą
vakarą paskyrė specia
liai Lietuvos 50 metų
nepriklausomybei pami
nėti. Orkestro direkto
rius LaMonaca progra
mai pasigamino lietuviš
kų dainų orkestracijas ir
mūsų dainas puikiai iš
pildė.

Atvykęs chicagietis
baritonas Al Brazis ge
riausia tiko pristatyti
lietuvių tautą svečiams
kurių amifiteatre pri
gūžėjo apie 10,000 su di
deliu skaičium lietuvių.
Programos vedėjas
Gordon Shaw tarpais pla
čiai ir įdomiai daly
viams pasakojo apie lie
tuvių tautą.
Tai iškilmei Brazis
patiekė ypatingai įdomią
programą. Pradėta su
"Leiskit į Tėvynę", se
kė "Lietuvos pavasario
aidai", "Ramovėnai žen

Nr. 24 — 3

Viltie! Neužgęsink žvaigždės!...
(Kalba "Fidelio" statytojai ir solistai)

"Fidelio" opera (ne
skaitant uvertiūrų) pra
dedama Marcelinos (Dai
va Mongirdaitė) ir Jaquino (Stefan Wicik) du
etu, kurį muzikas Hek
toras Beriozas lygino
su geriausiais to pobū
džio Mozarto kūriniais.
Tai linksmas, pikantiš
kai paprastas gabalas, iš
karto atskleidžiąs abiejų
personažų charakterius.
STEFAN WICIK (dai
nuojąs Jaųuiną): Savo
partijos aš negaliu ly
ginti su tomis, kurias
dainavau "Traviatoje"
ar "Gražinoje". Ji netik
tai antraeilė, bet ir visai
kitoniška.
Skirtinga yra ir Beet
hoveno muzika. Gili,
daug reikalaujanti iš in
terpretatorių, ypač gru
piniuose numeriuose. Iš
tikrųjų man labiau patin
ka itališkas repertuaras
ir romantiški vaidme
nys, tačiau kaip tik dėl
to pasikeitimai reikalin
gi ir sveiki. Man patinka
dirbti su Chicagos Lietu
vių Opera ir jos duotus
uždavinius stengiuos kuo
geriausiai išpildyti.
KAZYS SKAISC-IRYS
(Operos valdybos narys,
daug laiko pašvenčius
gaidų paruošimo reika
lams): Iš tikrųjų "Fide
lio" buvo pasirinkta dėl
daugelio priežasčių, ku
rių viena buvo ir reper
tuaro išbalansavimas.
Iki šiol pastatėme septy
nias itališkas, dvi pran
cūziškas ir vieną lietu
višką operą. Vokiškai ar
rusiškai operai jau buvo
priėjusi eilė.
— Tiesa. "Fidelio"
operoje choro nėra daug,
bet, iš kitos pusės, ne
pro šalį ir chorui šiek
tiek atsipūsti... Ypač dar
ir dėl to, kad šiais me
tais daugelis choristų bu
vo ar tebėra užsianga
žavę kitų parengimų
programose.
VACYS PETRAUSKAS
(Valdybos vicepirminin
kas, spaudos- informa
cijos koordinatorius, jo
paties žodžiais tariant:
žiemą aktorius, o vasa
rą — kontr aktorių s):
Šiais sukaktuvinais me-

gia", ir sekė operų ari
jos iš "I Pagliacci", "La
Traviata," ir iš operos
"Lituanus".
Orkestras savu keliu
pridėjo keleto operų
uvertiūras, kelis kla
siškus kūrinius, išpil
dė "Lithuanian Rhapso
dy No. 1", ir baigta vi
sai publikai su orkest
ru giedant Amerikos him
ną.
Koncerto metu ore
plevesavo geltona-žalia
-raudona vėliava. Visa
tai matant, ne vienam
lietuviui per veidą nurie
dėjo ašara... Amerikie
čių spauda Brazįgražiai
įvertino.
Antra dalis minėjimo
vyko sekmadienį, vasa
rio 18, gausiai užpildy
toje Lietuvių Klubo salė
je. Dainų programą iš
pildė Al Brazis ir vieti
nė solistė - darbuotoja
Anita Karns. Gerai nu
siteikę dalyviai, kurie
daugumoje buvo tik laiki
nai atvykę iš šiaurės sve
čiai, Lietuvos laisvini
mo reikalams sudėjo 800
dol. aukų.
(s)

tais "Fidelio"geriausiai
tinka dar ir dėl to, kad
šioje operoje yra vaiz
duojama kova su prie
spauda ir iškeliamas hu
manizmas. Šiandien to
kią priespaudą kenčia ne
tik mūsų kraštas, bet ir
milijonai žmonių pasau
lyje.
— Kiekvieną operą statydami turime atsi
žvelgti ir į reikalauja
mų jėgų sąstatą, lygin
dami jį su savo turimu.
Jaučiamės
įpareigoti
tas savo turimas jėgas
kuo geriausiai panaudo
ti. Ir ta prasme "Fide
lio" buvo patogi opera.
Viena iš pagrindinių
arijų pirmame veiksme
yra kalėjimo sargo Rocco kupletai apie aukso
galią:
Bet jeigu kišenėj tau
auksas skambės
Nupirksi kiekvieną
svajonę:
Jėga ir meilė, galia
ir garbė
Ateina per aukso ma
lonę.
JONAS
VAZNELIS
(dainuojąs Rocco): Bal
so atžvilgiu partija at
rodo taip, lyg būtų spe
cialiai man rašyta. Apim
timi ji ilgiausia ne tik
šioje operoje, bet ir iš
visų mano iki šiol dai
nuotų. Mūsų sąlygomis
tai didelė ir sunki par
tija. Bet maloni ir man
labai prie širdies. Pats
charakteris — Rocco —
yra paprastas, geras
žmogus, sakytum, ge
rumo įsikūnyjimas...
— Ką tik klausiausi
Angel firmos užrekorduotą šios operos išpil
dymą (Rocco partiją dai
nuoja G. Frick)... Ma
nau, kad Beethovenas
daugiau reikalavimų sta
to publikai, negu voka
listams. Žiūrovas turi
būti pasiruošęs. Iš "Fi
delio" jis neišeis švil
paudamas ką tik girdė
tas melodijas...
BIRUTE PŪKELEVIČIŪTE (rašytoja, reži
sierė, aktorė, "Fidelio"
libreto vertėja): Šian
dien aš irgi klausiausi
"Fidelio". Vokiečių kal
ba, žinoma. O tai lietu
vių charakteriui gana to
lima kalba. Brigitte Nielsen dainavo Leonorą. Buvo įdomu ir įspūdinga.
Negalėjau mintyse ne
lyginti savojo vertimo
su originalu...
— Operos vertimas
yra labai suvaržytas da
lykas. Turi susitalpinti
gaidose, susidoroti su
pauzėmis. Kas tau pa
čiai gerai skamba, tik
neapsižiūrėsi — čia gai
da perilginta, čia dai
nininkui bus nepatogu...
Tai ne kūryba, o žodžių
akrobatika. Poezijos var
giai gali ką nors įdėti.
Libreto tėra įnagis. Rei
kia gi kad dainininkams
būtų kas į burną įsikąs
ti... Iš tikrųjų ir aš
kadaise, nors ir trumpą
laiką, mokinausi konser
vatorijoje. Tas, manau,
gerokai pagelbėjo "Fi
delio" verčiant, nors ne
noriu kad apie tai ką
nors minėtumėte. Šiam
savo darbui jokios kūry
binės reikšmės neski
riu...
VACYS
PETRAUS
KAS: Birutės Pūkelevičiūtės vertimas yra
tikrai puikus. Nusipirk
libreto ir patsai pama-

Kokia žydra dangaus
giedra!
O, koks gražus pa
saulis!
— Taip dainuoja kali
niai ilgą laiką nematę die
nos šviesos. Kokie skam
būs žodžiai! Ne bet kas
taip gali pasakyt...
(Libreto
tekainuoja
$1.00 ir jį galima nusi
pirkti visur, kur parda
vinėjami bilietai. Gali
ma gauti ir paštu, užsi
sakant operos adresu).
HECTOR BERLIOZ
(1803-1869J, orkestrinės
ir koncertinės muzikos
novatorius, kalbėdamas
apie Pizarro pasirody
mą "Fidelio" operos pir
majame veiksme): Šia
me baisiame epizode
žiaurus
džiaugsmas
monsterio besiruošian
čio įgyvendinti savo kerš
tą yra nupieštas su visu
bauginančiu tikrumu. Sa
vo operoje Beethovenas
griežtai laikėsi Gluck’o
taisyklės: instrumentus
angažuoti tokiame laips
nyje, kokio reikalauja
publikos užinteresavimas ir veikiančiųjų aist
ros. Šitoje vietoje pirmą
kartą visas orkestras
yra pilnai atpalaiduoja
mas... Viskas sukursty
ta, viskas dreba šauks
mų ir smūgių sąmyšyje.
Ta, vokalinė dalis čia tė
ra vien deklamacija. Bet
kokia deklamacija! Ko
kią laukinišką įtampą pa
siekia kompozitorius, ka
da jis, sukūręs pagrindi
nę nuotaiką, leidžia įsi
terpti sargybinių cho
rams, kurių balsai, pra
džioje tik murmėdami
pritarimą Pizarrui, pa
galiau prasilaužia visa
jėga į atomazgą. Tai ža
vinga!
ALGIRDAS BRAZIS
(kalėjimo viršininko Pi
zarro rolėje): Mano ro
lė yra tikrai dramatiška
ir įspūdinga. Duoda dė
kingą progą pasireikšti
vaidyboje. Partija mano
balsui kiek peržema.bet
nėra neįkandama. "Fi
delio" iki šiol neteko dai
nuoti. O tai išgyvenimas,
nes Beethoveno muzika
ne tik skirtinga, bet ir
puiki. Jaučiu garbę būti
jos išpildymo dalimi.
Leonoros ariją paly
dinčių ragų garsas, H.
Berliozo žodžiais ta
riant, "puikiai jungiasi
su jos gedulingu džiaugs
mu ir neramia viltimi,
jausmais, kuriais perpil
dyta Leonoros širdis.
Tai saldūs ir švelnūs
garsai. Tartum balan
džių burkavimas..."
Siekiu,
nepasiekiu
tavęs
Pro grotas, pro erš
kėčius,
Tačiau širdis mane
nuves,
Kad tau varge padė
čiau.
DANA STANKAITYTE
(titulinėje Leonoros - Fi
delio rolėje): Baisiai sun
ki partija. Graži ji. Daug
žodžių, daug muzikos...
Bet taipgi daug reikalau
janti. Yra nepaprastai
aukštų gaidų, ypač ant
rajame veiksme... Role
esu patenkinta ir prašau
Dievo, kad ji man pasic okti i
STASYS BARAS (Florestanas, kalinys, Leo
noros vyras): Mano ro
lė labai patraukli. Voka

las susideda iš arijos,
terceto, kvarteto, dueto
ir partijos su choru. Tai
nėra lengvas, bet taipgi
nėra ir nepasiekiamas
vokalas. Pats charakte
ris — įdomus: esu fi
ziniai (bet ne dvasiai)
palūžęs, du metus nekal
tai kalintas žmogus.
Jau gegužis nuplas
nojo
Dingo laimė kaip sap
ne.
Už teisybę aš kovojau
Ir laimėjau grandi
nes...
— Beethoveno muzika
ypatingai graži. "Fide
lio" yra sunkesnė už iki
šiol mūsų statytas ope
ras, dėl to ir jos eilė gal
ne taip greit atėjo. Šian
dien jai įveikti, manau,
nebebus keblumų nė cho
rui, nė solistams. O taip
gi ir publika per tą laiką
gerokai paaugo ir skoniu
ir reikalavimais...
VALENTINAS LIORENTAS (Don Fernando
— Valstybės ministeris): Mano atvykimas
nugąsdina tironą, taigi ir
mano- rolė atomazgoje
yra svarbi. Vokalinė par
tija nesunki. Yra ir trum
pa arija (jeigu iš viso ją
taip galima vadinti), ga
na skambi, patogi dainuo
ti. Pasiruošti, žinoma,
reikia... Manau, kad mes
visi būsim pasiruošę.
Tik tegu žiūrovai ateina
tinkamai nusiteikę mus
priimti...
VILIUS JUŠKA (Ope
ros choro valdybos pir
mininkas): Manau, kad
išeis gerai. Bent dabar
problemų neturim. Cho
ro nėra daug, bet jo dai
nuojamos vietos nėra
lengvos. Ypač moterims.
Joms ne kartą gerkles
reikia gerai ir gerai pa
tempti... Tačiau šiaip —
choro moralė gera...
VACYS
PETRAUS
KAS: Norėtumėm pasi
džiaugti ir ponios Lucy
Raila nuoširdžia pagal
ba. Ji suorganizavo Ope
rai Lėšų Telkimo komi
tetą, kurį sudaro šiame
krašte gimusios lietuvai
tės. Tos, kurioms rūpi
lietuvių garbė. Jų para
mą jau pajutome. Juo la
biau ji bus reikalinga at
eityje...
VILIUS JUŠKA: La
bai svarbu, kad publika
mus paremtų ir bilietus
išpirktų. Todėl tu jos
negąsdink sakydamas,
kad muzika persunki ar
žiūrovui
neįkandama,
ydant nesusidarytų per
dėtas vaizdas... Šios ope
ros biudžetas, berods,
$24,000. Darbo jėga pa
kilo, orkestro kaina pa
kilo, todėl ir už bilietus
esame priversti pakelti
kainas. Jeigu visus bilie
tus parduotumėm, tai iš
eitumėm maždaug ly
giomis. Gi jei ir liktų
vienas kitas doleris —
jis labai pravers sekan
čiam Juliaus Gaidelio
operos "Dana" pastaty
mui...
JŪSŲ
KORESPON
DENTAS (vartydamas
"Fidelio" libreto sąsiu
vinį ir užkliuvęs už Le
onoros žodžių: "Vil
tie! Neužgęsink žvaigž
dės! Tu ją pridenk nuo
šalto šiaurės vėjo..."):
Būtų gi neblogas pava
dinimas šitam pokal
biui su žvaigždėmis ir
talkininkais.
a. pavėjis

Skaityk ir platink
DIRVĄ
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ŽVILGSNIS Į PRAĖJUSIUS METUS
Nedidelė East Chicagos kviečia pasekti jų pavyz
lietuvių kolonija vis dar te- džiais, nesigailėti nei laiko,
berodo gyvastingumo ženk nei lėšų kovoje už savo tė
lus. šiomis dienomis pasiro vynės laisvę.
dė du biuleteniai: vienas iš
Apylinkės valdyba suren
leistas šv. Pranciškaus baž gė Motinos Dienos ir Birže
nyčios — Finansinis rapor lio trėmimų minėjimus. Pa
tas, o antras — ALB East skaitas skaitė R. Domarkai
Chicagos apylinkės ŽINIOS. tė ir Z. Moliejus, meninę
programą išpildė jaunimas:
Parapijos finansinė
Birutė ir Aldona Indreikaiapyskaita
tės, Eglė Juodvalkytė, Jū
ratė Tautvilaitė, Rasa Do
Parapijos klebonu yra markaitė ir Virginija Mar
čia gimęs ir mokslus išėjęs kevičiūtė. Ta proga buvo
kun. Ignas Vichuras, asis priimtos rezoliucijos ir pa
tentu — tremtinys kun. Po siųstos JAV Prezidentui,
vilas Jakulevičius. Parapi Valstybės Sekretoriui, JAV
jos trobesiai yra gana seni, Ambasadoriai prie Jungti
reikalingi nuolatinių remon nių Tautų, abiem Indianos
tų. Praeitais metais prie di senatoriam ir mūsų distrik
desnių pagerinimų reikia to kongresmanui R. Madpriskirti ir naujos tvoros denui. ši rezoliucija buvo
pastatymą. Senoji buvo ap atspausdinta Kongreso re
griuvusi, iškrypusi ir daž korduose.
nam gadino nervus. Dabar
Suruošė du pramoginio
naujai pastatytoji tvora pobūdžio parengimus: ge
puošia visą gatvės kampą, gužinę, Union Piere, Mich.
parapija finansiniai dar iš ir vakarą-koncertą vietos
silaiko ir suduria galą su parapijos salėje. Vakaregalu, nors ir turi skolą vys koncerte programą išpildė
kupijai. ši skola atsirado solistė Praurimė Ragienė.
prieš penketą metų, kai Abu parengimai pavyko ge
vyskupija sugalvojo pra rai ir papildė apylinkės ka
plėsti Bishop Noll institu są.
tą, Hammonde, ir visoms
Vietos administ racija
parapijoms uždėjo tam tik kiekvienais metais spalio
ras kvotas. Mūsų parapijai 24 d. mini Jungtinių Tautų
teko 40,000 dolerių kvota. įsisteigimą ir organizuoja
Pasižadėjimais parapijiečiai tautinių grupių pasirody
pasirašė ir sumokėjo 17000, mą. Lietuvius šiame komi
o likusiai sumai (23,000) tete atstovauja A. Vinickas,
vyskupija davė paskolą. ALT vietos skyriaus pirmi
Šiai skolai dengti buvo pa ninkas, o programą kiek
keltas parapijos mokestis vienais metais parūpina
iš 12 į 25 dol. metams. De apylinkės valdyba, šioje
ja, tą mokesti ne visi para dienoje lietuvius atstovavo
pijiečiai sumoka, tad ir Gramantienės vadovaujama
skolos grąžinimas vėluoja. tautinių šokių grupė iš Chi
Klebono pageidavimas, kad cagos. žiūrovai šokėjus la
kiekvienas parapijietis au bai šiltai priėmė.
kotų bent 10 dol. į mėnesį
Apylinkės valdyba iš tu
ir susimokėtų parapijinį rimų lėšų parėmė: Vasario
mokestį 25 dol. yra realus 16 gimnaziją Vokietijoje
ir gerai apgalvotas. Ne visi $50.00, ALB Chicagos Apy
parapijiečiai vienodai su gardą (lit. mok. vajui)
pranta parapijos išlaikymo $100.00,: ALT Lake apskri
pareigą, nes vieni per me tį $25.00, vietos skautus
tus aukoja 700 dol., o kiti $25.00, vietos parapiją $25,
tik 6 dol. Suprantama, kad lietuvišką spaudą $70.00 ir
tie, kurie neaukoja minima- kt. Be to, surinkta Vasario
lės pageidaujamos sumos, 16 gimnazijai iš veikiančio
yra lyg kitų — duosnesnių būrelio $130.00.
— šelpiami, šiaip ar taip
Solidarumo mokestis pa
galvosim, bet parapijos iš sigėrėtinai gerai išrenka
laikymas gula ant kiekvie mas.
no parapijiečio pečių ir kle
Kitų organizacijų veikla
bono pageidavimus reikia
ALT Lake apski it.ies val
paboti. Metai iš metų para
pijiečių skaičius mažėja. dyba pasitenkina su - uošimu
Vieni iškeliauja amžinybėn, Lietuvos Nepriklausomybės
kiti išsikelia į tolimesnes minėjimo. Tai vienintelis
apylinkes ir šiai parapijai parengimas, į kurį susiren
dingsta. Tad ir nenuostabu, ka po plačią apylinkę išsi
kad ant likusiųjų pečių pa blaškę visų kartų lietuviai
rapijos išlaikymo našta ir užpildo parapijos salę.
nuolat didėja.
Laisvinimo reikalams suauBažnyčioje sekmadieniais kojama apie 500 dol.
vienos mišios yra grynai
Praeitais metais buvo pa
lietuviškos, bet ir čia mes gerbti ilgamečiai šio sky
neesame pilnai įsisąmoninę riaus veikėjai: pirmininkas
ir kai kurie nuklysta į ang Albert Vinickas ir vicepir
liškas pamaldas. Labai mininkė Antanina Nenienė.
svarbu, kad lietuviškas pa
Apylinkėje
veikia
ir
maldas lankytų kuo di BALFo skyrius. Skyrius
džiausias skaičius ir tuo vos vegetuoja ir laikosi tik
įrodytumėm jų reikalingu kelių pasišventusių asmenų
mą. Kiekvienas, bažnyčią dėka, šalpos reikalams bu
lankąs, lietuvis turėtų eiti vo surinkta 360 dol.
tik į lietuviškas pamaldas.
★
Jau dabar parapijiečių są
Apylinkėje vienas iš veik
rašuose yra virš 3O',< nelie liausių ir gyvastingiausių
tuvių kilmės, o kalbančių ir yra ALT Sąjungos skyrius.
save dar lietuviais laikan Skyriaus valdybos pastan
čių susidarys apie 50'zt iš gomis buvo suorganizuotos
visų esamų 280 vienetų. dvi kultūrinės popietės: pir
Taigi, jei mes numosime mojoje Mečys Valiukėnas
ranka į lietuviškas pamal pristatė
Bronio
Railos
das, neturėtume stebėtis, "Laumių Juostą", o antro
kai jos išnyks.
joje — Z. Moliejus ir J.
Bagdanskistris pramoginio
ALB-nės East Chicagos
pobūdžio parengimus: ge
apylinkės žinios
gužinę Union Piere; sky
Kiekvienais metais apy riaus narių savybės išvyką
linkės valdybos rūpesčiu į Jonyno sodus, Chestertoyra išleidžiamas biuletenis ne ir rudens vakarą savo
— ŽINIOS, šiame biulete parapijos salėje. Programą
nyje žinias patiekia ne tik išpildė aktorė Irena Jonyapylinkės valdyba, bet ir nienė, Zigmas Moliejus ir
kitos, dar teberodančios gy Eglė Juodvalkytė.
Visi parengimai pavyko
vybės ženklus, organizaci
gerai ir papildė skyriaus
jos bei klubai.
Įžanginiame žodyje apy kasą.
Valdybos sekreto r i a u s
linkės valdyba primena ano
meto lietuvių pasišventimą pastangomis ir darbu buvo
ir pasiaukojimą atstatant pasiųsti laiškai su Chicago
Lietuvos nepriklausomybę, Tribūne vasario 4 d. veda
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DIRVA
A. JUODVALKIS

muoju visiems (100) sena
torių, kad netvirtintų konsuliarinės sutarties su So
vietų S-ga.
Skyriaus nariai aktyviai
dalyvavo Sąjungos seime ir
prisidėjo savo darbu. Iš tu
rimų kasoje pinigų, skyrius
parėmė: Sąjungos seimą
100 dol., Sąjungos valdybą
70 dol., ALT vietos skyrių
25 dol. ir kt. Be to, Vasario
16 gimnazijai, Vokietijoje
surinko (iš savo narių) au
kų 110 dol. Skyrius taip pat
yra vienas iš stambiausių
Dirvos rėmėjų.
★
Meškeriotojų ir Medžio
tojų klubas yra vienas iš
pačių jauniausių organiza
cijų. Į šį klubą susibūrė,
kaip pats pavadinimas sa
ko, šio sporto mėgėjai. Gre
ta savo sportinių užsiėmi
mų, klubas suruošia vieną
balių, kuriame svečius pa
vaišina laukine paukštiena
ir žvėriena. Praeitais me
tais klubas sušelpė po 20
dolerių Gary Lituanistinę
mokyklą ir East Chicagos
liet, skautus.
★
Paskaičius biuletenyje iš
vardintų organizacijų val
dybos narių sąrašus, tos pa
čios pavardės užtinkamos
dvejose ar net trejose val
dybose. Mažųjų kolonijų ir
yra silpnoji vieta, kad kul
tūrinę ir organizacinę darbo
naštą velka tik keli asme
nys, kai didžioji visuomenės
dalis lieka pasyvi. Dar ne
tolimoje praeityje buvo
veržiamasi į organizacijų
vadovybes ir susirinkusieji
galėdavo laisvai pasirinkti
net iš keliolikos kandidatų,
kai dabar sunkiai suranda
mi įstatuose numatyti trys
ar penki asmenys, šiandien,
aplankius namuose, daug
lengviau gauti penkinę ar
dešimkę vienam ar kitam
lietuviškam reikalui, kaip
prisiprašyti atvykti į susi
rinkimą, minėjimą ar kon
certą. Daugelis jau pavar
go ar tapo abejingi lietuviš
kiems reikalams. Amerikie
tiškas gyvenimo būdas dau
gelį pririšo prie namų ap
linkos ir padeda užmiršti
kenčiantį savo brolį tėvy
nėje ar net ištremtą į šaltą
jį Sibirą. Daug patogiau,
parėjus iš darbo tysoti pa
togiam minkštasuolyje ir
gėrėtis spalvotos televizi
jos vaizdais, negu nueiti į
parapijos salę į ten vyks
tantį susirinkimą ar minė
jimą. Nežiūrint daugelio
apatijos ir pavargimo, ne
trūksta entuziastų, kurie ir
velka visą lietuvišką veži
mą. Visų organizacijų pa
rengimus, minėjimus bei
lietuviškus reikalus remia
nepilna šimtine asmenų.
Beveik tik šiais asmenimis
ir remiasi visas lietuviškas
gyvenimas. Pradėję naujus
metus, su didesne viltimi ir
■ ryžtu žvelgiame į ateitį.

HELP WANTED MALĖ
WANTLD AT ONCE
EXPERIENCED SKILLED HELP
MACHINE MA1NTENANCE, DIE
REPAIR. LATHE HAND.
BENDER REPAIR.
Mušt have experience Workmu ol>
Mouldina
Stamping Dies.
ROMI O MI.TAL PRODUCIS
80380 Scotch Settlement- Rd.
Romeo. Mich.
( 19-28)

I X< EL.LI N T OPPORTLN! IY
FORMEN
\Vith mechanical aptitude to become
machine adjusters in mediumą sized
plastics company. Preler men looking for steady employment and willing to grow with the company. Ap
ply for mterview, 7000 E. l5Mile
Rd.. Warren. Michigan.
(23-29)

WANTED JOLRNI YMAN
BORRING M1LLS
NIGHTS
Full benefits
SIARTO
MACHINE & TOOL
21000 W 8 Mile
Southiield. Mich.
313 — 444-1474
(23-26)

Jūsų pinigai
atlieka jums sunkų
darbą teikiant

Bonus
Passbook Account
ŠTAI FAKTAI, APIE
KURIUOS TURITE ŽINOTI
jBiociety Bonus Passbook sąskaita leidžia įgyti 5% į metus
iš jūsų rezervinių fondų. Tai vyksta tokiu būdu.

Paprastai deponuokit $1,000 ar daugiau
Išlaikykit minimalų balansą iš $1,000
Papildykit įnašais po $100 ar daugiau bet kuriuo metu
Fondas privalo išbūti depozite 90 dienų, kad gavus
5r/
• Nuošimčiai skaičiuojami nuo deponavimo dienos ir
išmokami kas ketvirtį metų kovo 1, birželio 1, rug
sėjo 1 ir gruodžio 1
• Po 90 dienų galite pinigus išsiimti kovo, birželio, rug
sėjo ir gruodžio pirmųjų 10 dienų bėgyje
• Nuošimčiai įrašomi į jūsų ^odety einamą, taupymo ar
Bonus Passbook sąskaitą, arba išsiunčiami’ paštu. Ga
lite pasirinkti.

•
•
•
•

Šios sąlygos liečia fondus, paliekamus nurodytam laikui,
kad gauti 5% ir yra dalimi Federalinės Rezervų Sistemos
ir Federalinės Depozitų Draudimo Bendrovės taisyklių.
Tos sąlygos liečia visus bankus, priklausančius Federalinei
Rezervų Sistemai ir arba Federalinei Depozitų Draudimo
Bendrovei.
Jūs dirbate sunkiai, kad gauti pinigų. Dabar leiskite jūsų
pinigams dirbti už jus. Atidarykit godely Bonus Passbook
sąskaitą.

Sodetu
NATIONAL BANK<-J
OF CLEVELAND
MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM and
FEDERAL DEPOS1T INSURANCE CORPORATION
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• Sibiro tremtinys B.
Butkus, tik pernai atvykęs
iš Lietuvos, ALT S-gos Cle
velando skyriaus rengiama
me tradiciniame Vasario 16
minėjime š. m. kovo 2 d.,
šeštadienį, 7 v. v., Čiurlio
nio ansamblio namuose, pa
darys ' išsamų pranešimą
J.E. Kardinolas J. Krol priima iš kongresmano M.A. Feighan
apie dabartinę padėtį Lie JAV prezidento L.B. Johnsono sveikinimus kardinolui suteikto
tuvoje ir atsakinės į klausi National Human Relations žymenio įteikimo proga. Kardinolo pa
mus. Meninę programą mi gerbimo iškilmės |vyko Clevelande vasario 11 d.
nėjime išpildys pianistė Bi
rutė Smetonienė. Po pro tas nuo Clevelando lietuvių buvo nepatogus, kapo lan
gramos, tęsiant diskusijas, visuomenės gėlių vainikas.
kyme dalyvavo apie 30 as
bus vaišės. Clevelando lie
Trumpą žodį tarė ALT menų.
tuvių visuomenė kviečiama S-gos pirm. J. Nasvytis ir
• Kleb. kun. B. Ivanaus
atsilankyti.
K. S. Karpius.
kas kviečia kovo 3 d. po
Adv. J. Smetona padėko
• Tautininkų ir ramovė10:30 v. pamaldų šv. Jurgio
nų iniciatyva vasario 17 d. jo dalyviams pagerbusiems parapijos salėje, organiza
buvo aplankytas prezidento jo tėvo atmintį.
cijų atstovų pasitarimą, ry
Nors laikas dirbantiems
A. Smetonos kapas ir padėšium su kovo 17 d. įvyks
tančia Maldos ir Aukos Die
na už Persekiojamą Bažny
čią Lietuvoje.

Mes sakėm "taip" 1500
kartų vakar. Yra
galimybė, kad 9 iš 10
mes vėl sakysime "taip".

• Padovanojo vėliavą.
Jadvyga Budrienė pasiuvo
ir padovanojo šių sukaktu
vinių metų proga Clevelan
do ALT skyriui naują ge
ros rūšies Lietuvos vėliavą,
pritaikintą Amerikos vėlia
vos dydžiui, nes senoji vė
liava jau buvo pametus sa
vo spalvas. Už tokią bran
gią dovaną p. Budrienei
ačiū.
ALT Skyriaus Valdyba

Clevelandiečiai Aldona Balčiūnaitė ir Romas Zorska gruodžio
30 d. susituokę šv. Jurgio parapijos bažnyčioje. Abu jaunieji yra
veiklos Clevelando visuomeniniame gyvenime. Aldona priklauso
Giedros korporacijai, dalyvauja Vaidilos teatro šutomuose vaidi
nimuose ir baigusi universitetą, mokytojauja vienoje Clevelando
gimnazijoje, o •Romas Zorska yra Vaidilos teatro administratorius,
baigęs universitete chemijos mokslus tarnauja vienoje sumbioje
įmonėje.

SUPERIOR
SAVINGS

Main Office: S,NCI ”09
798 EAST 185th STREET
k
<>712 SUPERIOR AVENUE
^k

13515 EUCLID AVENUE

HOME and
REMODELING
LOANS

O

••••

• SOLISTE ALDONA
STEMPUŽIENE daly
vaus Filharmonijos or
kestro koncerte sekma
dienį kovo 3 d. 3 vai.
p.p. Masonic Auditorium
salėje, kur išpildys ope
rų arijas. Be sol. A,
Stempužienės koncerte
arijas išpildys tenoras
Ch. Smith, sopranas R.
McConnell ir baritonas
W. Dempsey. Dirigentas
Zoltan Rozsnyai. Kon
certe pasirodys ir Filharminojis choras dirig.
W. Appling.
Programoje numaty
tos ištraukos iš 16 ope
rų. Bilietų kainos po
2.50 ir 1.50 dol.
• Vysk. Valančiaus mo
kyklos vyr. skyrių moki
niai, mokyklos vedėjo P. Jo
gos lydimi, vasario 24 d.
lankėsi Dirvoje, kur susi
pažino su laikraščio leidi
mo darbu, esamais spaus
tuvės įrengimais. Tai buvo
dalis mokyklos programos
supažindinant mokinius su
lietuviškųjų institucijų vei
kla ir darbais.

• Pamaldos su specialiu
pamokslu už a. a. kun. Lion
gino Jankaus,: buv. BALFo
centro reikalų vedėjo, sielą
įvyks š. m. kovo 3 d. (sek
madienį), 10 vai. 30 min.
šv. Jurgio bažnyčioj. Balfo
veikėjai, rėmėjai ir visi Cle
velando lietuviai prašomi
pamaldose dalyvauti. Kvie
čia Balfo skyr. valdyba ir
direktoriai.
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Niekas tiek nedžiugintų, kaip skolinimas pinigų
10 kartų iš 10 mūsų prašant. Bet faktas yra, kad
sakome ”taip” 9 iš 10 paskolų prašantiems.
Dešimtuoju yra asmuo, galįs susidurti su sun
kumais paskolą grąžinant. Tokiu atveju, sakant
”ne” gal mes ir gero padarome. Paprastai, kaip
finansiniai patarėjai, mes galime pasiūlyti alter
natyvą.
Bet jeigu turite 21 metus, darbą ir finansinę
atsakomybę, yra 9 iš 10 galimybių, kad pinigus
skolinsime. Taigi, klauskit mūsų. Mes mėgstame
sakyti "taip”.

Cleveland Crust
šaulyje už laisvę kovoja: jauni
ar seni; ginklu, darbu ar min
timi. Padėk, kad jų ir mūsų
troškimas greičiau taptų tikro
ve; leisk mums visiems susi
Dieve, kur| mūsų tėvai ger
tikti galutinės savo Sūnaus per
bė ir garbino nesuskaitomus
galės Dienoje.
tūkstančius metų: nors gal ma
Amžinasis Visatos Valdove
žiau už daugeli mūsų Tave pa
— štai mes šiandieną prieš
žindami, bet nemažiau mylė
dami; ir tikrai geriau pažindami Tave: gyva ir laisvoji Lietu
va! Padėk mums perduoti šią
už tuos, kurie Tavimi netiki —
gyvybę savo vaikams ir vaiky
Dieve, kuris žmogui, savo kū
vaikams; sutelk mums išmin
rybos viršūnei, davei galią vie
ties ir jėgų laimėti laisvės ko
nam ir su kitais laisvai apsi
spręsti; su meile siekiant kas vą savo širdyse — kad galėtu
me būti vadais Į laisvę ir | mei
geriausia — net mirties aki
lę ne tiktai mūšy tautai, bet ir
vaizdoje —
kitoms tautoms; būti draugais
-- dėkojame Tau už visą mū
kiekvienam iš Tavo sūny ir duk
sų tautos kelią; prašome padė
ti mums išlyginti praeities klai terų, kuriuos kasdieną pasauly
das; prašome sujungti mus šian je sutinkame. Lydėk mus savo
Dvasios ugnimi, stiprink mus
dieną vieningu ryžtu taip gyven
mūsų Viešpaties ir Brolio Jė
ti ateičiai, kad būtume savo tė
zaus Kristaus ištverme ir drą
vų, savo brolių — ir Tavęs —
sa, būk su mumis visais dabar
verti.
Labiausia esame Tau ir jiems ir amžinai. Amen.
dėkingi už dvidešimt dvejus,
brangia kaina atgautos, lais
• Vienos berniukų choras
vės metus. Su pagarba ir pasi
gastroliuos Clevelande. Ko
didžiavimu lenkiame galvas
prieš pirmųjų nepriklausomy
vo 2 d., 8:30 vai. vak. Music
bės dienų kovotojus; prisime
Hali duos savo koncertą,
name mūsų valstybės atstatyto
susidedantį iš 3 dalių, ap
je ir vade; auklėtoje ir ra
imant religinę muziką, per
šytoje; ūkininke ir darbinin
einant į operetę, o baigia
ke -- kiekvieną, kuris negyve
ma tradiciniais Vienos val
no sau vienam. Dalinamės šian
sais.
dieną savo tėvų žemėje gyve
Bilietai gaunami Operos
nančių, iš savo žemės išvarytų,
kasoje, 2816 Euclid Avė.,
skurdu ir dvasios kančia. Jun
Burrovs ir Higbee’s krau
giamės Į partizanų laisvės ko
tuvėse.
vą -- kartu su visais, kurie pa-

INVOKACUA, skaityta
kun. K. Žemaičio Vasario
16 minėjime Clevelande.

• Gėlių paroda, kuri veiks
Public Hali patalpose nuo
kovo 2 iki kovo 10 d., turės
specialų CTS autobusų pa
tarnavimą gausiems savo
lankytojams, kada sekma
dieniais neveikia Downtown
Loop autobusai.
Specialūs autobusai ve
žios iš Municipal Parking
Lot ir iš Union Terminai.
MECHANIKO MOKINYS
Reikalingas jaunas vyras
išmokti tvarkyti ir dirbti
prie popierinių dėžių maši
nų.
Kreiptis į Apex Paper
Box Co., 2716 E. 79 st., prie
CTS autobuso sustojimo.

PARDUpDAMAS NAMAS

Specialiai nagingam!
Mūrinis colonial prie E.
185 gt. Namas didelei šei
mai. Vienas miegamasis ir
vonios kambarys apačioj.
Didelė, moderniška virtu
vė. 3 miegamieji ir vonia
viršuj. Arti mokyklų ir
krautuvių. Siūlykit kainą.
Savininkas jau išvykęs.
Teiraukitės pas MILLIE
SANDERS telef. 261-1182.
WM. T. BYRNE
261-5100

INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Della E. Jakubs & VViIliam J. Jakubs

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

6621 Edna Avenue
EN 1 - 1763

936 East 1851 h St.

CLEVELAND, Ohio

KE 1 - 7770

Kainos

žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

DIRVA

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
• J. Radas, iš Livonia,
Mich., Dirvos rėmėjų dova
nų paskirstyme laimėjo
metinę prenumeratą.
Tą laimėtą pronumeratą
jis paskyrė kitam asmeniui,
pats ne tik apsimokėdamas
savąją, bet prijungdamas
dar ir auką Dirvai paremti.
Priimdami J. Rado pa
stabas skolininkų sumažini
mo reikalu, kartu dėkojame
už jo tokį džentelmenišką
sprendimą.
• Poetas Stasys Santva
ras ir komp. Julius Gaidelis
lankėsi Chicagoje, kur va
sario 16 iškilmių proga da
lyvavo jų sukurtos kanta
tos "Kovotojai” premjeroje.

JAV LB GARBĖS TEISMO
SPRENDIMAS

Jungtinių Amerikos Val
stybių Lietuvių Bendruo
menės Garbės Teismas —
pirmininkas V. Sidzikaus
kas ir teisėjai J. Šlepetys ir
Br. Nemickas, — išžiūrėję
Irenos D. Treinienės prašy
mą dėl Lietuvių Bendruo
menės Bostono skyriaus
pirmininko veiksmų ir skun
dą prieš Beatričę Kerbelienę, savo 1968 metų sausio
23 dienos posėdyje nutarė:
1. Lietuvių Bendruome
nės Bostono Kultūros Klu
bas yra Lietuvių Bendruo
menės kultūrinės veiklos
apraiška;

2. Jungtinių Amerikos
Valstybių Lietuvių Bend
ruomenės Bostono Apylin
kės pirmininko veiksmai,
liečlą Lietuvių Bendruome
nės Kultūros Klubo reika
lus, yra teisėti;
3. Irenos D. Treinienės
skundas prieš Beatričę Kerbelienę nesvarstytinas.

CHICAGO
• "Fidelio”, Beethoveno
operos, pastatymas įvyksta
š. m. kovo 23, 24 ir 30 d.d.
Marijos Aukšt. Mokyklos
salėje, Chicagoje. Bilietai
ga u n ami "Marginiuose”,
2511 W. 69th St. Telef.: PR
8-4585. Atdara: pirmad. ir
ketvirtad. nuo 9 v. ryto iki
8 v. vak., sekmad. — 10 v.
ryto iki 1 v. po pietų. Ki
tomis dienomis nuo 9 v. ry
to iki 6 v. vak.
Užsakant bilietus paštu
prašoma rašyti: Lithuania
Opera of Chicago, 6441 So.
Kedvale Avė., Chicago, III.
60629. (Telef. 767-7290).
Bilietų kainos: Partery
je — 8, 6.50 ir 5 dol. Bal
kone — 7, 5 ir 3 dol. Prem
jerai — visi bilietai — pusę
dol. brangesni.
Su bilietais kartu galima
gauti naujai išleistą "Fide
lio” operos libretą, kurio
kaina — 1 dol.
Chicagos Lietuvių Opera

A. A.

gen. TALLAT-KELPšAI

mirus, drauge liūdi ir užjaučia ponią JANINĄ su

šeima
Janina Ūsienė ir
Gražina ir Ričardas
I* a u 1 i u k o n i a i

Generolui KAZIUI TALLAT-KELPŠAI

mirus, žmonai JANINAI i r sūnui ALGIUI nuoširdžią užuojautą reiškia

E. Mazys

Buvusiam Lietuvos Kavalerijos viršininkui
Brigados generolui
KAZIMIERIUI TALLAT-KELPšAI
mirus, jo žmonai poniai JANINAI TALLAT-

KELPŠIENEI nuoširdžią užuojautą reiškia

Helena ir Vytautas Vilkutaičiai

Mylimam tėveliui ir uošviui

A. A.
BENEDIKTUI

MILAŠIUI

• JAV LB Centro Valdy
bos posėdis įvyks 1968 va
sario 28 d., trečiadienį, 7
vai. 30 min. vakaro Jauni
mo Centro patalpose. Bus
aptariamas Kultūros Kon
grese padarytas nuostolis,
Trečiosios Tautinių šokių
šventės piniginė sąmata ir
kiti reikalai.
• LB švietimo Taryba
Jubiliejinių Metų proga or
ganizuoja lituanistinių mo
kyklų moksleivių vajų. No
rima moksleivių skaičių iš
trijų su puse tūkstančio pa
kelti bent iki penkių tūks
tančių.
DĖMESIO DIRVOS
SKAITYTOJAMS
CHICAGOJE

MEČYS ŠIMKUS, teisi
ninkas, turįs ilgametę prak
tiką, tiksliai, tvarkingai ir
greitai užpildo įvairus I N C O M E T A X blankus.
Adresas: 4259 So. Maplewood, Chicago, III., tel CL
4-7450 arba YA 7-2046.
Kasdien 9-8 vai.

New Yorko Amerikos Lietuvių Taryba, surengusi Vasario 16 minėjimą.

R. Kisieliaus nuotrauka

• Pagyvenkime Vilniaus
Kaziuko mugės prisimini
mais!
Kovo 3 d., Chicagos skau
tės ir skautai ruošia Kaziu
ko mugę su verbomis, tradi
cinėmis širdelėmis, cepeli
nais ar kugeliu valgyklose
bei sausainiukais ir kavute
kavinėse. Visi kviečiami
dalyvauti.

NEW YORK
• Pagrindinis New Yorko
lietuvių 50-čio minėjimas
įvyko vasario 18 d., sekma
dienį, pradedant iškilmin
gomis pamaldomis šv. Pa
triko katedroje, vėliau 4
v. p. p. minėjimas Washington Irving High School, 40
Irving PI.
Invokaciją paskaitė tė
vas dr. V. Gidžiūnas, O. F.
M. Atidarymo žodį tarė
New Yorko Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirm. A. Ošlapas, pakviesdamas vado
vauti N. Umbrazaitę. Pa
grindinę kalbą lietuviškai
pasakė VLIKo pirm. dr. J.
K. Valiūnas, o angliškai
John J. Rooney, JAV kon
greso atstovas, proklama
cijas ir sveikinimus paskai
tė taip pat N. Umbrazaitė,
rezoliucijas adv. S. Bredes.
Meninę dalį atliko visiems
žinomas ir mėgiamas solis
tas S. Baras akompanuo
jant pianistei Aldonai Kepalaitei ir montažą "Kai
Lietuva prabyla’’ — mūsų
scenos veteranai Vincė Jonuškaitė ir Henrikas Ka
činskas.

Lietuvių atsilankė apie
800, tik deja, daugiausia
vyresnio amžiaus. Po minė
jimo rinktinė publika buvo
pakviesta į vaišes, kurios
įvyko Gramercy Park Hotel, Green Tree Room, ne
toli minėjimo salės. Vaišė
se taip pat dalyvavo pro
gramos dalyviai ir rengėjai.
New Yorko ALTo skyriui
šiemet rotaciniu būdu va
dovavo valstiečiai liaudi
ninkai, kurių ALTo atsto
vas ir šių metų pirminin
kas yra adv. Albertas Ošlapas.

Vasario 16 proga New Yorke suruoštame priėmime dalis svečią. Stovi iš kairės: aktorius Vitalis ir
dr. Marija Žukauskai, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, Jamaica gen. konsulas E va ns, Barbara Rockefeller, O*Brien, LNF pirmininkė E. čekienė ir Darbininko redaktorius kun. Bučmys.
R. Kisieliaus nuotrauka

reklamų ir madų skyriui J.
P. Stevens bendrovėje New
Yorke. Apie ją Long Island
dienraštis Newsda.v sausio
mėn. 27 d. įdėjo ilgą ir įdo
mų straipsnį su nuotrauka,
pavadin (lamas Audronę
"The Feminine Persuader”.

• Dr. Vytautas Slavins
kas Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondui prisiuntė
šimtą dolerių auką paremti
dr. A. Geručio, Lietuvos
P a s i u n t inybės Patarėjo
Šveicarijoje redaguojamą,
LNF leidžiamą anglų kalba
veikalą apie Lietuvą.
Dr. V. Slavinskas yra įsi
kūręs Monticello, N. Y.,
kur jis apart gydytojo
praktikos turi ir nuosavą li
goninę. Dr. Vytautas ir Ma
rija Slavinskai, nežiūrint il
gos distancijos kelio, New
Yorke dalyvauja visuose
žymesniuose lietuvių gyve
nimo įvykiuose.

DETROIT
• Inžinierių ir Architektų
Detroito skyriaus susirin
kimas ir pobūvis įvyks ko
vo 2 d., 7 vai. vakaro Lietu
vių Namuose. Bus aptaria
mas ALIAS ruošiamas su
važiavimas Clevelande ir
kiti reikalai. Taip pat bus
pasižiūrėta filmų ir paben
drauta prie kavos ir užkan
džių.

• Įspūdingai 50 m. su
kaktį paminėjo ir Laisvės
žiburio radijas, vadovauja
mas R. Kezio ir A. Mažei
kos, tam tikslui paskyręs
visą valandą lietuvių ir ang
lų kalba. Jie pranešė ir ligi
vasario 18 dienos lietuvių
kitose kolonijose pasiektus
laimėjimus populiarinant
Lietuvos vardą ir šią reikš
mingą sukaktį amerikiečių
tarpe. Taip kruopščiai, tu
riningai paruoštą radijo
programą galima būtų per
duoti per kitas lietuviškas
programas.
(eč)

F E M A L E
CLERICAL TYPISTS — Immediate openings for young
tvomen with good typing abilities and math aptitude. Sonie
knotvledge of the comptometer
is necessary. If you have these
ųualifications call for an interview appointment at Acme
Quality Paints, Ine. 313 —872•1800, Extension 205.
An

I quul

Opportunity

BORING MILL
OPERATORS
DIE MAKERS
DIE TRYOUT

PUNCH
FINISHERS
DIE BARBERS
SHAPER
OPERATORS
CUTTER
GRINDERS
MUŠT HAVE 8 YEARS
EXPERIENCE

CONGRESS
TOOL & DIE
3300 DENTON
DETROIT. MICH.
313 — 871-9202
(22-24)

Employer
120-26)

l'LBl.K 10 AL TU NCRSE Immediule openings m semirur.il <jftici.il
agency with expnnding generulized
program- B. S. I’. II. N. reųuired. Snlary dependent on <|ualilicationa und
<-xperience. Liberal personnel policies.
Michigan Slale University and cultural advantage of Michigan's Stale
Capitol. Lansing vvithin tvventy nules.
\Vrit.- B- I*. Brown, M. O., Direclor,
l.aton County I lealth
Oepartment,
J 19 I
Liivvrence, Cliarlotte, Mich.
(23-26)

• Madų parodoje, kurį
įvyks kovo 24 dieną, Ne\v
Yorke, sutiko modeliuoti
Audronė M. ButvydaitėButvav. ši jauna, graži ir
talentinga lietuvaitė yra la
bai iškilusi amerikiečių ma
dų pasaulyje — vadovauja

HELI’ tVANTEI) MAI.E

GAS DISTRIBUTION ENGINEER
A challenging engineering poaition
wilh a fcinall expanding gas utility
m Southern Michigan. Thia progrea.
sive utility is offering a permanent
salaried position with many (ringe
benefits. Good opportunity for professional growth. Applicants mušt
have at leasl two years experience.
B. S. degree required. Send complete
resume and salary requirements to
Thomas Haney, V. P., Citizena Gas
l'uel Company, P. O. Box 40, Adrian,
Michigan 49221.
(24-26)

mirus, mielus MARYTĘ ir KAZIMIERĄ MON-

ČIUS ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame
Ona ir Antanas Juodvalkiai

PLANINGAS TAUPYMAS

MOKA GERUS DIVIDENDUS.
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Mokamas už vienų metų taupvq mo lakštus nuo išdavimo datos

Metinis dividendas mokamas už
indėlius taupymo knygutėse.

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

RITAI

J U C A IT Y T E I

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

mirus, liūdesyje likusią JUCAIčIŲ šeimą, gimines

ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame
St. Astrauskas.
VI. Blinstrubas.
P. Milašius

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; Wednesday closed

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

