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PREZIDENTO ŽYGIS
L. B. JOHNSONO PAREIŠKIMAS, KAD JIS NE
STATYSIĄS SAVO KANDIDATŪROS ANTRAM 
TERMINUI, PADARĖ SPROGUSIOS BOMBOS 
ĮSPŪDI AMERIKOS POLITIKOS SCENOJE. — 
TAI BUVO VIENINTELIS KELIAS ATSTATY
TI VIENYBĘ VIDAUS FRONTE VIETNAMO 

KARO REIKALU.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Sekmadienio vakare 
Amerikoje sprogo poli
tinė bomba. Prezidentas 
L. B. Johnsonas pareiš
kė, per televiziją ir ra
diją, kad jis nesieksiąs 
ir nepriimsiąs demokra
tų partijos nominacijos 
antram terminui Baltuo
se Rūmuose. Nors toks 
jo sprendimas buvo staig
mena, negalima sakyti, 
kad tokia galimybe nie
kados nebuvo spekuliuo
jama. Pirmiausia, prezi
dento postas reikalauja 
nepaprastai daug darbo 
ir turint galvoje John- 
sono amžių, 59 metus ir 
galimą jo sveikatos stovį 
— jis pergyveno labai 
sunkią širdies ataką — 
jam turėtų užtekti vieno 
termino. Čia pat galima 
būtų dar pridėti, kad 
praktika parodė, jog 
kraštui būtų geriau, Jei 

ŠIANDIEN IR RYTOJ
JUNGTINIŲ TAUTŲ charta reiKaiauja ir garantuoja keliavi

mo laisvę visiems pasaulio gyventojams. Komunistai teoretiškai 
tą chartą yra pripažinę, bet praktikoje nevykdo. Sovietija yra apsi- 
tvėrusl "kinietiška siena", kurią nelengva peržengti ne tik sovietų 
piliečiui, bet ir vakariečiui.

Po Stalino mirties daugelio buvo manyta, kad Sovietijoje papū
tė liberališkesni vėjai ir santykiai su vakarais pagerės,bet tai tik 
optinė iliuzija, ką patvirtino prieš savaitę grįžęs iš Maskvos Pran
cūzijos kultūros minlsteris Andre Malraux, ministrų posėdy pa
reikšdamas, kad visos kalbos apie sovietišką liberalizmą yra tik 
pasakos. Jei šiandien sovietų saugumo organai mažiau persekioja 
negu Stalino laikais, tai tokia Kremliaus vadų politika,tačiau sau
gumo aparatas palikus nepakeistas ir davus ženklą, galės pradė
ti veikti kaip ir Stalino laikais. Sovietija ir toliau pasilieka herme
tiškai uždara vakariečio akiai.

Svetimšaliai, kurie gauna progos keliauti poSovietiją, turi lai
kytis iš anksto nustatyto maršruto ir visą laiką yra sekami, kad ne
padarytų jokių nukrypimų nuo kelio. Sueiti J tiesioginį konuktą su 
gyventojais galima tik su tais, kuriems saugumo leista turėti rei
kalų su svetimšaliais. Net ir tie, kurie susitinka su iš užsienio at
vykusiais giminaičiais, šiems išvažiavus, turi saugumo įstaigoms 
padaryti smulkų raportą apie tai kas buvo kalbėta. Ir jei saugumas 
iš kitų šaltinių sužinos, jog buvo kas nors raporte praleista, tai 
sudiev saulės šviesa...

Svetimšaliai, kurie priversti Sovietijoj gyventi ilgesnį laiką, 
kaip diplomatai, laikraštininkai, ar prekybos firmų atstovai, yra 
griežtai sekami. Sekami net ir satelitinių pasiuntinybių tarnauto
jai. Sovietų saugumas niekuo nepasitiki, net ir iš vakarų atvyks
tančiais komunistų lyderiais.

Paskutiniais metais sovietai kiek pravėrė sieną savo gyvento
jams, leisdami jiems lankytis vakaruose. Tačiau ne kiekvienas so
vietų pilietis, nors turėtų noro ir pinigų, gali išvykti. Neužtenka bū
ti partijos nariu, reikia dar įrodyti savo tvirtumą ideologijoje. 
Prieš išvykstant jie baigia "trumpus kursus", kitaip sakant, būna 
įskiepyti nuo vakarietiškos įtakos.

Daugumai jų pavedamos šnipinėjimo misijos. Jiems leidžia 
net sovietinį režimą pakritikuoti, savo "nacionalizmą" pademons
truoti, kad gavus didesnį pasitikėjimą vakariečių tarpe ir šių lie
žuviai atsirištų.

Charakteringa, kad beveik niekad neleidžiama į užsienį iš
vykti vyrui ir žmonai kartu. Visad vienas turi likti namuose kaip 
įkaitas... Grupėmis keliaują visad yra lydimi saugumiečio, kuris 
jų neišleidžia iš akių ir yra už visus atsakomingas. Jis griežtai 
daboja savo avis, kad visas iki vienos sugrąžinus į avidę, į darbi
ninkų rojų...

Kodėl valstybė, .kuri pretenduoja esanti pažangiausia ir der 
mokratiškiausla, taip elgiasi? Atsakymas tėra vienas: jos propa
ganda pagrįsta melu. O kas gyvena melagystėje, turi vengti tiesos, 
jei nori ilgiau išsilaikyti.

Bet kultūra sudaro pavojų melui. Žmogus, kuris išmoksta gal
voti, nebetiki aklai tuo, ką jam sako. Jis žino, kad abejonė yra vi
sų mokslų pagrindu ir kritika reikalinga tobulėjimui.

Žnjpnės Sovletijoje priversti gyventi užsidarę su savo minti
mis, nes kol jie nediskutuoja, kol nepasikeičia idėjomis, tol jokia 
opozicija negali susiorganizuoti.

☆
KOMPARTIJOS aukštas pareigūnas, iš Vilniaus nuvykęs į sa

vo gimtąjį miestelį ir susitikęs seną pažįstamą kleboną,bandė pa
šiepti:

— Kaip jūs galite viešai kalbėti apie Dievą, kai žinote, jog kiek
vienas vaikas jums gali įrodyti, kad Dievon nėra.

— Palikit man kalbėti apie Dievą, — atsakė klebonas, — juk 
Jūs kalbate apie socializmą, ar tai ne tas pats?l

prezidentai iš viso galė
tų būti renkami tik vie
nam terminui. Dėl tos pa
prastos priežasties, kad 
prezidentas visada gali 
būti tiek užimtas valsty
bės reikalais, kad negali 
ir neturėtų rūpintis sa
vo perrinkimo reikalais, 
o be to, valstybės rei
kalų, ypač užsienio poli
tikos, negalima sieti su 
besikeičiančiomis nuo
taikomis krašto viduje, 
kurios vieną dieną gali 
būti vienokios, kitą ki
tokios. Juo labiau, kad vi
si faktai negali būti žino
mi plačioms masėms. 
Deja, nuo masių priklau
so išrinkimas ar neiš- 
rinkimas.

Prezidentas savo 
sprendimą motyvavo no
ru atstatyti krašto vie
nybę. Iš tikrųjų prieš
rinkiminė kampanija, ku

rioje taip smarkiai buvo 
linksniuojamas Vietna
mo klausimas ir net pa
reiškiamas noras bet 
kokia kaina iš ten pasi
traukti, nedavė mažiau
sios vilties, kad priešin
goji pusė būtų linkusi bet 
kokiom derybom. Jai at
rodo, kad dabar kaip tik 
laikas padidinti savo pas
tangas galimai tvirčiau 
įsitvirtinti pietiniame 
Vietname. Tam atvejui, 
jei būsimo prezidento 
nuotaikos po rinkimų ir 
pasikeistų į ’sakališką’ 
pusę, jam praktiškai tai 
būtų sunku įgyvendinti, 
nes, kaip sakoma, 
"šaukštai jau būtų po pie
tų".

Todėl prezidento apsi
sprendimas nesirūpinti 
rinkimine kova ir pa
čiam nekandidatuoti yra 
sveikintlntas. Jis pasilie
ka atsakingas tik prieš 
savo sąžinę ir neturi tai
kytis prie masių nuotai
kų. Tačiau siekdamas 
vienybės, prezidentas pa
darė nuolaidą 'balan
džiams’, įsakydamas 
sustabdyti šiaurinio Viet
namo bombardavimą, iš- 
skyrus pačią jo pietinę da
lį, kur telkiama kariuo
menė prieš pietinį Viet
namą. Prezidentas kartu 
apeliavo į Ho Či-minąir 
Sovietų Sąjungą, kaip 
Ženevos konferencijos 
pirmininkę (kartu su D. 
Britanija), pradėti tai
kos derybas. Jei atsaky
mas bus neigiamas, o 
pirmi atsiliepimai iš ko
munistinės pusės buvo 
neigiami, Maskva tą pa
siūlymą pavadino net rin
kiminiu manevru, (atro
do, kad tokia išvada buvo 
padaryta iš pirmiau spau
dai perduoto prezidento 
kalbos teksto, kuriame 
nebuvo pasitraukimo iš 
rinkiminės kovos pareiš
kimo, padaryto pačiame 
gale) — prezidentas tu
rės laisvas rankas tą 
bombardavimą vėl atnau
jinti ar griebtis kokių ki
tų žygių.

Prezidento pareiški
mas parodė ne tik jo pa
triotiškumą, krašto in
teresų statymą aukščiau 
partijos ar asmens, bet 
ir nepaprastą jo politinį
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Kad šiais metais Ve
nezueloje Lietuvos Ne
priklausomybės paskel
bimo 50-ties ir mūsų 
bendruomenės 20-ties 
sukaktys bus minimos iš
kilmingiau, jau gerokai 
iš anksto matėsi iš puoš
niau atspausdintų pakvie
timų ir prie jų pridėtos 
trumpos apžvalgos apie 
Lietuvą ispanų kalboje
— Lituania en slntesis. 
Caracas, Maracay ir Va
lencia jaunimas, vado
vaujamas Aurelijos Žal- 
nieriūnienės ir Anitos 
Lammersdorf po keletą 
kartų savaitėje repetavo 
tautinius šokius, repeti
cijų ir minėjimo metu 
akordeonu lydint Tadui 
Garšvai; be to, Caracas 
jaunieji: Raimundas Bis- 
kys ir Algis Dugnas "ka
lė" Stasio Santvaro ir 
Mykolaičio Putino para
šytus eilėraščius.
Auksinio 

sukakties
kaip ir pridera, buvo ruo
šiamas Venezuelos sosti
nėje, Caracas mieste. Vi
sų penkių mūsų bendruo
menės apylinkių bei se
niūnijų lietuviai malo
niai buvo nustebinti, kai 
gavę pakvietimus paste
bėjo puikias Argentinos 
lietuvaitės - solistės, Zu
zanos Valadkaitės ir Ve
nezuelos lietuvio muziko
- virtuozo Donato Jaka- 
vičiaus foto nuotraukas; 
be to aiškiai parašyta, 
kad J.E. vyks. Vincentas 
Brizgys laikys iškilmin-

jubiliejaus 
minėjimas,

Venezuelos Lietuvių Bendruomenė surengė viešą Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 50 metų su
kakties minėjimą kovo 10 d. Caracas mieste. Nuotraukoje garbės prezidiumas. Sėdi iš kairės: Petras 
Tumėnas, Jurgis Bieliūnas, vyskupas Vincentas Brizgys, inž. Vladas Venckus, Venezuelos pilietybės 
departamento direktorius Antonio Aragon ir kun. Antanas Perkumas.

Iškilmingas minėjimas
Venezueloje

gas pamaldas, o abu anks
čiau minėtus menininkus 
pianinu lydės prof. Pablo 
Manelski. Tai pirmas 
toks parengimas mūsų 
bendruomenėje, Vene
zueloje.

Visais keliais ir įvai
riomis susisiekimo prie
monėmis vyksta seni ir 
jauni į savosios tėvynės 
- Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 50- 
ties metų sukakties minė - 
jimą iš įvairiausių Ve
nezuelos vietovių. Štai 
lengvomis mašinomis iš 
Guarico, Maracaibo, 
Cabimas, Barąuisimeto, 
Pto Cabello, Valencia, 
Maracay, Vilią de Cura, 
Turmero, La Victoriair 
kitur. Atvyksta net spe
cialiai Centro Valdybos 
pasamdytas autobusas 
su tautinių šokių šokė
jais ir jų artimaisiais iš 
Valencia ir Maracay, 
vadovaujant Juozui Ku- 
kanauzai, Mariui Zupkui 
ir Henrikui Gavorskui. 
Caracas lietuviai dau
gumoje atvyksta nuosa
vais automobiliais; tik 
dalis iš jų išsiskiria, 
tai ponios:

Genovaitė Statkuvie
nė, mokt. Regina Jar- 
molavičiūtė, Aleksand - 
ra Vaisiūnienė, Rima 
Mažeikienė, Antanina Če- 
lienė, Elena Naus ėdie- 
nė, Nina Deveikienė, Son
gailienė, Jūratė Statkutė 
de Rosales, Danutė Stat
kutė de Rosalės, Jadvy
ga Valentienė, Rita Ja- 

loveckienė, Aldona Le- 
siūnaitė, Lesiūnienė, Ve
ronika Paukštienė, Ona 
Micevičienė, Bronisla- 
va Domeikienė, Janina
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• WISCONSINO valstijoje vy
kusiuose pirminiuose rinkimuo
se, kur kovojama ne tiek dėl 
nominacijos, kiek dėl kandida
tų populiarumo patikrinimo,de
mokratų kandidatas E. J. Mc 
Carthy surinko 56% balsų, kai 
tuo tarpu kandidatuoti atsisakęs 
prez. L.B. Johnsonas gavo 36%, 
R. Kennedy gavo apie 6%.

Respublikonų kandidatas R. 
Nixonas surinko 80% balsų, toli 
paliekant gub. Reaganą ir Stas- 
seną.

Kai kuriose valstijose demo
kratų partijos šulai ruošiasi ko
vai su R. Kennedy, pasisakant 
už viceprezidento H.H. Humph- 
rey kandidatūrą. Į jo rėmėjų 
eiles Įsirikiavo ir senat. F. 
Lausche iš Ohio.

• S. VIETNAMO bombardavi
mo sustabdymas sukėlė kontra- 
versiją, kai po jo paskelbimo 
JAV aviacija bombardavo taiki
nius virš 200 mylių į šiaurę 
nuo demilitarizuotosios zonos. 
Pagaliau išsiaiškinta, jog 20- 
oji paralelė privalanti būti pa
grindinė riba, su mažomis iš
imtimis, taikomomis grynai ka
riniams taikiniams.

• DR. JOZEF BRESTANSKY, 
Čekoslovakijos vyr. teismo pir
mininko pavaduotojas,buvo raš
us pasikoręs. Jambuvopavesta 
tirti 1955 m. {vykdytų teismo by
lų teisėtumas, nežiūrint, kad jis 
pats buvo tose bylose teisėju.

Iš pareigų atsistatydino dar 
du Novotnio režimo rėmėjai. 
Tai kompartijos sekretorius VI. 
Koucky ir partijos iedologasji- 
ri Hendrych.

• 711 KATALIKŲ KUNIGŲ 
perėjo 1 civilini gyvenimą 1966 
ir 1967 meuis. Kaulikųorgani
zacija (National Assoc. of Pas- 
toral Renewal), skelbdama tuos 
duomenis, pabrėžė, kad davi
niai yra aliarmuojantis ir reika
lingi vyskupų dėmesio ir studi
jų priežastims ištirti.

108 pasitraukusiųjų išbuvo ku
nigais virš 15 metų, kiti urp 3 
ir 12 metų. Iš tų 711 buv. kunigų 
322 sukūrė šeimas. 39 buvo se
minarijų profesoriais, 9 vys
kupijų aukšti pareigūnai, 34 kle
bonai ir 1.1.

• ČEKOSLOVAKIJOS kom
partijos vado Dubčeko užtikri
nimai, kad naujosios reformos 
krašte jokiu būdu nereiškia at
sisakymo draugystės su Sov. S- 
ga ir kitais "socialistiniais" 
krašuis, siejami su Sov. S-gos 
staigiai paskelbtais kariuome
nės "manevrais" Rytų Vokieti
joje ir Lenkijoje. Neabejojama, 
kad Brežnevo griežti Įspėjimai, 
tie "manevrai" ir kiti reiški
niai verčia Dubčeką laviruoti la
bai atsargiai, neišprovokuojant 
Sov. S-gos įsikišimo karinėmis 
jėgomis.
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Prezidento žygis...
(Atkelta iš 1 psl.) 

apsukrumą. Vienu smū
giu Jis atgavo prarastą 
populiarumą ir masių 
simpatijas. Jis tapo dė
mesio centru. Kuriam 
laikui, tai kitas klausi
mas, bet prezidentas, 
kaip tas burtininkas, vi
sados iš kišenės gali iš
traukti kokią staigme
ną.

Tai parodo ir nuotaikų 
parengimas sekmadie
nio vakare įvykusiam pa 
reiškimui. Per sekma
dienio politines progra
mas ’Face the Nation*, 
’Meet the Press* ir ’ls- 
sues and «answers* Viet
namo klausimas buvo na
grinėjamas buvusio Vals
tybės Sekretoriaus padė
jėjo George Bali, gen. 
Maxwell Taylor ir inty
maus prezidento patarė
jo Walt Rostow. Pirma
sis, kuris yra JAV įsi
vėlimo į Vietnamą prie
šininkas, visdėlto pa
brėžė, kad sprendimas 
įsivelti buvo padarytas 
1961 m., atseit preziden
to Kennedy, po ko sunku 
buvo ką nors pakeisti, o 
pasitraukimas be sąly
gų dabar turėtų kata
strofiškų pasėkų. Tay- 
loras aiškino, kad kari
nė padėtis po ’Tet’ ofen
zyvos esanti geresnė ne
gu tuoj pat atrodė, o 
Rostow, kaip istorikas, 
nurodė, kad po tokio su
krėtimo, koks įvyko Ki
nijoje, normaliai pasau
lis pergyvendavo dides
nio masto karą. JAV pa
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stangos Vietname nuo 
tokio karo pasaulį išgel
bėjo.

Tą pačią temą toliau 
vystė savo kalboje ir 
prezidentas, nurodyda
mas Indonezijos pavyz
dį. Tas penktas savo gy
ventojų skaičiumi kraš
tas pasaulyje pasuko tai
kos keliu. Prezidentas 
davė suprasti, kad tai įvy
ko kaip tik dėl JAV įsi
kišimo Vietname.

Vidaus politikos sce
noje prezidento sprendi
mas įnešė kiek chaoso. 
Senatorius Robert Ken
nedy paskubėjo pasiūly
ti savo talką krašto vie
nybei atsiekti, nurodyda
mas spaudos konferen
cijoje, kad Amerika 
prieš akis turi daugybę 
kitų rūpesčių, neskaitant 
Vietnamo, ir kad pasi
dalinimas mintimis yra 
dėkinga ir naudinga me
džiaga priešrinkiminėm 
diskusijom. Tačiau rei
kia keliolikos dienų iki 
pradės aiškėti naujų from 
tų kontūrai aštrėjančio
je priešrinkiminėje ko
voje.

Kalbant apie patį pre
zidentą Johnsoną, tai pir
madienį jis, kalbėdamas 
Chicagoje vykstančia
me radijo darbuotojų su
važiavime, pasirodė at
gavęs visą savo kovin
gumą, kurio jam lyg ir 
stigo sekmadienio va
kare. Jis įspėjo suva
žiavusius suprasti di
delę atsakomybę infor
muojant apie įvykius ir 
juos komentuojant, ypač 
priešrinkiminiame lai-
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kotarpyj, kuris Adams 
buvo taikliai pavadintas 
’Dance of Democracy”, 
kada dažnai vadovauja
masi daugiau Jausmais 
negu protu. Jis pats, at
rodo, buvo labai paten
kintas nusikratęs atsa
komybės prieš partiją ir 
ją pakeitęs didesne at
sakomybe prieš pačios 
istorijos teismą.

P.S. Tas jo Opas Chi
cagoje sužadino įtarimą 
kad ko gero, nepaisant 
visko, prezidentas nusi
leistų visuotinam parti
jos reikalavimui vėl kan
didatuoti, bet tam sąly
ga būtų Vietnamo karo 
likvidavimas.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

. Mokamas už vienų metų taupy- 
'q mo lakštus nuo išdavimo datos 

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po 
$1,000.00)

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL 60608 TELEPHONE 847-7747 A
OFFICE HOL’RS: Monday. Tueaday Fnday 9 to 4. iKMĮlUJįj 

Thuraday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wedneaday closed ySHRy

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS. Preaident

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANU8AITIS 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.

ATĖJO PAVASARIS IR
Kovo 22 dieną Vilniaus 

laikraščiai priminė, kad pa
sibaigė žiema, atėjo pava
saris. Drauge su žiema iš
vyko iš Lietuvos ir 600 ru
sų menininkų, kurie nuo ko
vo 10 buvo užtvindę Lietu
vą rusiškais koncertais. Jų 
vietoj, Vilniaus apylinkėse 
pragydę vieversiai, skelb
dami pavasarį... Bet tą 
dieną taip pat turėjo ir ly
giai 20 metų, kaip Lietuvoj 
plačiu mastu buvo pradėta 
žemės ūkio kolektyvizacija.

Prisimindama tą nelemtą 
sukaktį, TIESA rašė:

"Tuomet, prieš du de
šimtmečius, valstietišk o s e 
trobose vyko nepaprastai 
dideli dalykai. Kailiniuoti, 
sermėgėti žmonės galvojo, 
svarstė, ginčijosi, kaip gy
vens, dirbs, su kuo eis. Po 
ilgų ginčų ir svarstymų

• ••

kartais išsiskirstydavo, nu
tarę pažiūrėti, ką darys ki
ti, bet dažniausia vienas po 
kito artinosi prie žiburio ir 
atgrubusiais pirštais ant 
mokyklinio sąsiuvinio lapo 
vedžiojo raides: "Prašau 
mano šeimą priimti į kolek
tyvinį ūkį...”

Lietuvos ūkininkų "entu
ziazmas” eiti į kolchozus 
prisiminime atpasa kotas 
lyg ir ne perdaug nutols
tant nuo tiesos. Trūksta tik 
vieno labai svarbaus bruo
žo: kas atsitiko su dešimti
mis tūkstančių tų, kurie 
bandė dar "pažiūrėti, ką ki
ti darys". Tą tiesos dalį liu
dija Sibiro tundrose išbars
tyti tų "pasižiūrėti" ban
džiusiųjų kaulai ir gal kur 
nekur išlikusios pabėgusios 
suniokotų šeimų liekanos, 
po dešimties ar daugiau me
tų grįžusios ir namie ak
mens ant akmens neberadu- 
sios.

Trūksta ir atviro, sąži
ningo įvertinimo, kokia kai
na Lietuvos žemdirbiai 20 
metų, anot tos TIESOS, 
"turtina Tėvynės (Rusijos) 
aruodus". (ELTA)

DAUG TRŪKUMŲ 
MOKYMO DARBE

Kovo 25-26 d. Kaune bu
vo sušauktas trečiasis Lie
tuvos mokytojų suvažiavi
mas. Tai trečiasis bolševikų 
valdžios sušauktas suvažia
vimas. Anksčiau Lietuvoj 
mokytojų suvaž i a v i m u s 
rengdavo pačių mokytojų 
organizacijos. Pirmasis 
toks suvažiavimas buvo su
šauktas 1940 metų vasarą, 
pačioj rusų okupacijos pra
džioj. Jis buvo skirtas pri-

VIRŠUJE: Kennebunkporte,
Maine, veikia vienintelė Ame 
rikoje pranciškonų išlaikoma 
šv. Antano lietuvių gimnazija, 
| kurią priimami tik lietuviai 
berniukai. Gimnazijoje moks
las aukštai pastatytas ir moki
niai auklėjami lietuviškoje dva
sioje. Visi mokytojai yra lietu
viai. Mokykloje mokosi lietuviai 
berniukai iš Kanados,Chicagos, 
Clevelando, NewYorko,Bostono 
ir kitų vietovių. Ateinančiam ru ■ 
deniui jaugalima registruoti sa
vo vaikus, kreipiantis šiuo adre
su: Rev. Rector St. Anthony 
High School, Kennebunkport 
Maine 04046. Su registracija 
prašoma nesivėluoti.

grasyti Lietuvos mokyto
jus paklusniai pasiduoti ko
munistų partijos nurody
mams. Antrasis buvo 1961 
metais. Visi mokytojų su
važiavimai šaukiami Kau
ne, Europos krepšinio var
žyboms pastatytoje patal
poje, kuri ir lig šiol Lietu
voj tebėra didžiausia. Šį 
kartą į suvažiavimą buvo 
sušaukta 3,600 mokytojų ir 
švietimo administrat orių, 
— dešimtadalis dabar Lie
tuvoj toje srityje dirban
čiųjų.

M. Gedvilo suvažiavime 
pasakytoje kalboje buvo 
kreipta nemaža dėmesio 
nebe tiek į mokyklų, moky
tojų bei mokinių didelius 
skaičius, kiek į reikalą ko
voti su gausiais trūkumais 
mokymo darbe. (E)

HELP WANTED MALĖ

Class A. Sheet Metai 
and Layout Man 

Raycon Electric Mfg. Co. 
Detroit, Mch.

313 — 537-4680
(J9-4I)
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Amerikiečiai ieško 
vienybės

Vienas iš respublikonams palankių provincijos 
laikraščių redaktorių (James A. Mayer) šaukte šau
kia:

"Dar mūsų istorijoje niekad taip nereikėjo
žmogaus, prie kurio visi spiestųsi, kuris išvestų 
mus tiesiu keliu, išaiškintų mūsų tikslus ir paaiš
kintų kaip nugalėti esamus sunkumus, kaip iš jų 
išeiti laimėtojais. Iki šiol joks kandidatas į prezi
dentus neparodė tų kvalifikacijų... Winstonas Chur- 
chillis suspietė aplink save visą pasaulį. Kas teisėta, 
kas gero, buvo atsiekiama...

Mes gi nematome kandidato, kuris pavergtų 
mūsų mintis ir širdis, kuris pasakytų, kaip rasti 
išeitį Vietname ar miestų ghetuose. Be to balso 
mūsų džiunglėse, mes užtvenkiame savo vertę Viet
name, bėgte bėgame nuo neturto miestuose... Toje 
kovoje neturime nei vadovo, nei šūkių, nei paradų, 
nei orkestro... Kariaujame užmiršdami taiką. Pa
vojingą taiką. Taiką betikslią, beveik be sau
gumo..."

"Mums reikia uvertiūros. Nugaras ištiesian
čio, vėliavas iškeliančio, būbnais ritmą išlaikan
čio maršo. Tokio, kurį visi girdėtume, kurį visi 
pasektume... Mes visi reikalingi žiežirbos, žvaigž
dės, tikslo, kurį įtikėtume".

Buvęs JAV prezidentas gen. D. Eisenhoweris 
Readers Di gest balandžio mėn, laidoje rašo savo 
ilgame amžiuje neregėjęs tokio "teatro", kaip šiuo 
metu. "Kas atsitiko mūsų drąsai? Kas atsitiko su 
mūsų lojalumu kitiems? Kas atsitiko su mūsų iš
didžiu šūkiu, kurį vadinam patriotizmu, ir kuris 
ankstyvesnių krizių metu išvesdavo mus iš bėdos?"

Kuria linkme pasuks Amerika, skaldantis ir į 
visas puses sketeriojantis dar tik rinkiminei kam
panijai prasidėjus, yra klausimas, kuriuo rimtai 
susirūpino ir eiliniai piliečiai. Nors tai ženklas 
gerojon pusėn, bet lieka dar visa eilė neatsakytų 
klausimų. Ženklas gerojon pusėn todėl, kad kuo di
desnės masės žmonių susirūpins krašto likimu, 
tuo ir kraštui naudingiau. Nesidomėjimas rinki
mais yra ženklu, kad nesidomima ir krašto politi
ka. O tada kaip tik ir naudojasi proga įvairiausi 
oportunistai, kuriems daugiau rūpi savo ir savo 
šeimos vardas ir pozicija.

Ne tik Amerika, bet ir visas pasaulis laukia ne 
blaškymosi, o stiprios, savo tikslų aiškiai siekian
čios politinės vadovybės.

Iškilmingas
(Atkelta iš 1 psl.)

Klovienė, Josefina Am
brazevičienė, Janina 
Kvedarienė ir Ona Šul- 
cienė atsivežė daugybę 
ryšulių ir pintinių su 
įvairiai paruošto maisto 
gerybėmis, kad po minė , 
jimo galėtų pavaišinti 
svetelius - atvykėlius iš 
tolimesniųjų Venezuelos 
vietovių. Šiuo atžvilgiu 
su Caracas poniomis nie
kas negali susilyginti. 
Už tai joms priklauso vi
sų mūsų pagarba ir lie
tuviškas dėkingumas.

Keliolika minučių 
prieš dešimtą valandą, 
Caracas priemiesčio — 
la Vega aikštelė, pilna 
to žodžio prasme, buvo 
"okupuota" Venezuelos 
lietuvių...

Seselių Saleziečių ko
legijos perpildytoje kop
lyčioje suskambėjo mū
sų tradicinė giesmė — 
Pulkim ant kelių... Šv. 
Mišias už Lietuvą atna
šavo ir atatinkamą šiai 
dienai pritaikytą pamoks
lą pasakė J.E. vysk. Vin
centas Brizgys.

Po pamaldų kolegijos 
salėje, papuoštoje Vene
zuelos ir Lietuvos vė
liavomis, sekėiškilmin-

PAVIENIAI RUNGTYNIŲ BILIETAI 
Kainos nuo $1 viršutinėms vietoms iki 
$5 viršutinėms ložoms.

SPECIALIOS NUOLAIDOS!
Studentams iki 19 m. amžiaus ir gru
pėms ne mažiau kaip po 10.
SKAMBINK THE CLEVELAND SOCCER CLUB 
TEL.: 696-5775 ARBA UŽSAKYK ARTIMIAU
SIOJE RICHMAN BROTHERS KRAUTUVĖJE.

SEZONO ATIDARYMAS SEKMA-
MADIENĮ, BALANDŽIO 21, 2 

VAL. P. P., STADIONE
UŽSAKYKITE BILIETUS JAU DABAR 
Visam sezonui bilietai viršutinėse ložė
se... $60. Kuponų knyga 16 bilietų (pa
gal turimą vietų skaičių)... $35.
(šie bilietai reikia įsigyti prieš 1968 m. 
balandžio 21 d.).

SOCCER

Venezuelos LB suruošto Lietuvos nepriklausomybės atstatymo sukakties minėjimo dalyviai giedant 
himną. Stovi iš kairės: Donatas Jakavičius, Zuzana Valadkaitė,p. Slavinskienė, dr. Jonas Hermavičius, 
vysk. Vincentas Brizgys, Zigrida Hermaviffienė ir kitu

minėjimas Venezueloj

Antonio Aragon, Venezuelos 
Pilietybės Departamento direk
torius, kalba minėjime.

gas aktas ir kultūrinė 
programa. Minėjimą ati
darė VLSB-nės pirminin
kas inž. Vladas Venckus, 
pakviesdamas Garbės 
Prezidiuman J.E. vysk. 
Vincentą Brizgį, piliety
bės depart. direktorių 
Antonio Aragon, VLIKo 
Atstovybės pirmininką 
Venezueloje Jurgį Bie
liūną, vieną iš mūsų b- 
nės steigėjų ir laikn. 
Centro Valdybos pirmi
ninką Petrą Tumėną ir 
b-nės kapln. kun. Antaną 
Perkumą.SDB Bendruo
menės pirmininkui visą 
laiką talkininkavo ir pui
kiai vertėjos pareigas 
atliko Danutė Statkutė - 
de Rosales.

Minėjimas pradėtas 
Venezuelos Himnu ir 
kun. Antano Perkumo In- 
vokacija. Toliau sekė pir
mininko inž. Vlado Venc
kaus žodis, kuriame jis 
jautriai priminė šios die
nos reikšmę ir prasmę 
mūsų tremties gyveni
me. Baigdamas savo žo
dį bendruomenės pirmi
ninkas padėkojo laisvo
sios Venezuelos buvu
siems ir dabartiniam 
Respublikos Prezidentui 
ir jų vyriausybėms už su
teiktąją lietuviams glo
bą. B-nės pirmininkas 
kviečia visus geros 
valios lietuvius, viso
mis išgalėmis, kiek mū
sų dvasinės ir fizinės jė
gos leidžia, dirbti ir au
kotis Venezuelos gero
vei ir savosios, visų mū
sų Motinos - Lietuvos 
laisvei ir nepriklausomy- 
bei. Toliau pabrėžė kal
bėtojas, kad išaušus Lie
tuvai Laisvės Rytui ir 
bent keletai mūsų ar mū
sų ainių grįžus laisvon 
Lietuvon, mes pasisteng
sime, kad laisvosios Lie
tuvos sostinėje - Vilniu
je, tarp mums draugiš

kųjų valstybių ambasa
dų rūmų ir prie Laisvo
sios Venezuelos Amba
sados plėvesuotų šio 
krašto žvaigždėtoji tri
spalvė vėliava! (plojimų 
audra). B-nės pirmn. 
žodžius keletą kartų pa
kartojo savo sveikinimo 
kalboje ir pilietybės de- 
partm. direkorius Sr. 
Antonio Aragon.

Venezueliečių vardu 
kalbėjo Sr. Antonio Ara
gon, Director de la Ciu- 
dadania de la Asociacio 
de Pro Venezuela. Tarp 
kitko direktorius palinkė
jo lietuviams ir ateityje 
būti lojaliems gyvena
majam kraštui, bet nie
kada nepamiršti savųjų 
papročių, gimtosios kal
bos, tikėjimo ir viso, kas 
šiame pasaulyje yra kil
nu ir humaniška. Jisai 
pareiškė: "Tikėkite ir 
Jūs, brangūs lietuviai, 
kad anksčiau ar vėliau 
teisingumas ir humaniš
kumas pasaulyje laimės 
ir Jūsų motina - tėvynė 
vėl bus laisva ir nepri
klausoma!"

Danutė de Rosales per
skaitė VLIKo paruoštą 
rezoliuciją, kuri buvo 
persiųsta Venezuelos 
Prezidentui Dr. Raul 
Leoni.

Minėjimo metu atvyko 
venezueliečių mokslei
vių ir studentų delegaci
ja ir prie Garbės Prezi
diumo stalo, pasveikino 
ir įteikė gyvų gėlių puokš
tę J.E. vysk. Vincentui 
Brizgiui, kaipo paverg
tos Lietuvos Katalikų 
bažnyčios Atstovui lais
vajame pasaulyje.

Toliau sekė ganytojiš
kai tėviškas sveikinimas 
J.E. vysk. VincentoBriz- 
gio. Jisai ragino ir toliau 
būti gerais žmonėmis, lo
jaliais Venezuelos pilie
čiais, siekti mokslo ir 
neišsižadėti savosios 
lietuvių kalbos; o kas 
svarbiausia, nelaukti nie
kada ir iš nieko padėkos 
už dirbamąjį lietuvišką 
darbą, nes šiandieną dir
bamo darbo vaisius tik
rai patys pamatysime už 
kelių ar keliolikos metų.

Zenono Garšvos pa
skaita, kruopščiai ir 
įdomiai paruošta, dėl 
laiko stokos teko sutrum - 
pinti.

Danutė de Rosales per
skaitė sveikintojų sąra
šą. Štai jie: PLB pirm. 
J. J. Bachunas, VLIKo 
pirm. Dr. J.K. Valiūnas, 
Stasys Lozoraitis, jr., 
Kolombijos Lietuvių b- 
nės pirmn. kun. M. Ta
mošiūnas, PLB Valdyba 
— St. Barzdukas ir kt.

Apie Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktį pa
rašė šie Venezuelos dien
raščiai: La Religion-Ca- 
racas, EI Universal - 
Caracas, šis dienraštis 
atspausdino ir visą mi
nėjimo programą išti
sai, net su savo komen
tarais, EI Impulso-Bar^ 
ąuisimete.

Po oficialiosios dalies 
prasidėjo meninė pro
grama. B-nės pirminin
kas pristato solistę Zu
zaną Valadkaitę.

Solistės programa su
sideda iš 2-jų dalių. Pir.

Dainuoja sol. Zuzana Valad- . 
kaitė, Prie pianino prof. Pablo 
Manelski.

moję dalyje lietuviškai: 
Tau, muzika Poimans- 
kio, žodžiai Petro Ba
bicko; Aušta Rytas, muzi
ka ir žodžiai tų pačių au
torių; Motinos ilgesys, 
muzika Indro Andrijaus 
ko, žodžiai Lačio ir Mal
da, muzika Poimanskio, 
žodžiai Petro Babicko; 
prie pianino prof. Pablo 
Manelski.

Solistė jau pirmai
siais savo dainos žo
džiais pavergė klausyto
jus. Jos sodrus balsas, 
aiški tarsena, elegantiš
ki ir grakštūs judesniai, 
natūrali veido išraiška 
papildoma tai susikaupi
mo, tai malonios šypse
nos liūdija, kad Zuzana 
Valadkaitė turi visus 
privalumus netolimoje 
ateityje, pagalba gero

(Nukelta į 4 psl.)

Danutė Statkutė-de Rosales 
skaito rezoluciją ispanų kal
boje, kuri per siųsta Venezu
elos respublikos prezidentui.
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"DIALOGAS SU KRAŠTU” (14) BRONYS RAILA

ŠAMPANINĖ LAIMĖ
Čia tik keliais palšais brūkšniais sužymėjau 

savo "autobiografiją" per ketverius Lietuvos oku
pacijų metus (1940-44) ligi antrojo išbėgimo. Šį 
kartą jau nebe į Vokietiją, bet laimingu būdu į pran
cūziškąjį Elzasą netoli šveicarų sienos. Suminėjau 
tik tuos epizodus, kurie buvo tiesioginis reagavi
mas į draugo Baltušio tipingą enkavedistinį pliur
palą.

Įvykių ir nuotykių, pergyvenimų ir svajonių, 
džiaugsmų ir skausmų, be abejo, buvo žymiai dau
giau — visas aruodas. Bet tinkama forma ir sti
liumi visa tai surašyti (jeigu iš viso būtų kam įdo
mu ir naudinga skaityti) gerų geriausiai būtų gali
ma nebent sulaukus pensijos amžiaus, kada atsi
randa žymiai daugiau laisvo laiko ir kuomet pra
deda atrodyti, kad viskas, ką tu matei ir išgyve
nai, ką mylėjai ir dėl ko kentėjai, yra be galo įdo
mu ir turi nepaprastai didelės istorinės vertės. 
Mano įsitikinimai šia skaidria kryptimi kolkas dar 
nėra labai stiprūs.

Tačiau du baltušiškus motyvus specialiai pali
kau šio savo ”autobiografi jos" epizodo pabaigai. Tai 
- apie laimę ir žudynes...

Pats nedavęs — iš kito duoda
Žudynės ir laimė - sugretinimas kontrastiš

kas, visai makabriškas, turįs įtikinamai paliudyti, 
iki kokio niekšybės dugno buvo nusileidęs tasai jų 
smaguriautojas, galutinai išsigimęs parsidavėlis.

Bet taip "buvo”! Baltušis taip rašo - ir ne jis 
vienas iš sovietinių rašytojų, ir ne apie mane vie
ną. Esą, naciams okupavus Lietuvą, ją naikinant, iš- 
žudant kas ketvirtą žmogų, aš aktyviai stiprinęs 
okupantų jėgas ir padėjęs jų siautėjimui, - ir už tą 
parsidavėlišką darbą fašistiniai okupantai man tik 
pylę pinigėlius. O aš į taurę pyliausi šampaną, 
"traukiau sau" ir buvau laimingas.

Turėčiau dar kartą priminti, kad reikia skirti 
fašizmą nuo nacionalsocializmo, arba nacizmo, nes 
jie, šalia daugelio bendrumų, gana ryškiai skyrėsi 
ir savo ideologiniais pagrindais, ir nacionaliniais 
interesais, ir savo germaniškais ir romėniškais mi
tais, ir metodais. Italijos fašistai niekada Lietuvos 
nebuvo okupavę, ir Lietuvoje fašizmo ideologijos 
garbintojų vargiai buvo daugiau per šimtą, gi tikrų 
žinovų ir mėgėjų vos trys ar keturi. Piniginių san
tykių su fašistais už parsidavėlišką darbą lietuviai 
nėra turėję.

O iš nacių už parsidavėlišką darbą aš gavau 
lygiai tiek pat pinigėlių, kiek jų būčiau gavęs iš ru
sų okupuotos Lietuvos pirmojo Saugumo Departa
mento direktoriaus A. Sniečkaus ir jo vietą netru
kus užėmusio viršininko majoro Gladkovo, jeigu 
man būtų pasitaikiusi laimė patekti į jų karcerį.

Tikiuosi, kad stambių išlaidų nebūtų buvę... Gil
zė, parakas ir kulka vargiai kaštuotų daugiau, kaip 
pusė rublio.

Skirtingi laimės simboliai
Bet Baltušio metafora apie mano laimę, trau

kiant sau šampaną, tikrai jaudina.
Kaip gaila, kad per karą išbėgęs į Rusiją su ki

tais draugais soviečikais, apie šampaną jis galėjo 
tik svajoti. Jam - gerti šampaną tai laimės simbo
lis. Gal kartais gaudavo gurkšnelį gruziniško šam- 
choro, bet ir tas neskanus, jei užpilamas ant džio
vintos žuvies kąsnio. Deja, nacių okupuotoje Lietu
voje prakeiktai stigo šampano, nė už lašinius jo ne
būtum gavęs. Išplėšus Prancūzijos vynų sandėlius, 
kai kurie aukštesnieji vokiečių karininkai ir rud- 
marškiniai gal ir buvo atsigabenę į savo kanty- 
nus, bet man per pustrečių metų nė vienos Cham- 
pagne bonkos neteko matyti.

Mes čiabūviai, troškulio kankinami, buvome 
priversti daugiau nusisukti į savo tautinius gami
nius, krūminę ir virvelinę įskaitant.

Beje, aš niekada nepasižymėjau kaip šampano 
mėgėjas. Net Prancūzija tos dorybės neišmokė. 
Stipresnio gurkšnio ir ligšiol nespiaunu, iš taure
lės slaptai po stalu nelieju. Bet būtinam reikalui 
ištikus atiduodu pirmenybę kitokiam skystimui, ku

rio anuo karo metu Lietuvoje irgi nė lašo nebuvo 
galima gauti.

Blogi buvo laikai, ir laimės ne kažin kiek...

Nuostabi statistikos mįslė
Stingant šampano ir nesantkuo užsiimti, beveik ir 

galėjo ateiti noras žudyti. Na, ir buvo mano pasi
darbuota, tarnaujant, stiprinant ir padedant ru
diesiems okupantams, kol jie Lietuvoje per tris 
metus, kaip teigia Baltušis, išžudė "apie 700,000" 
žmonių. Tokio rekordo net kraugeriškiausiai nusi
teikę mano draugai dar nepasiekė!

Truputį nejauku patekti į vokiškai vadinamą 
"Galgenhumor", arba kartuvių humoro stilių. Bet 
statistika, kaip žinoma, yra vienas iš tų melų, ku
ris dėl didesnio įtikinamumo būna pagrindžiamas 
skaičiais. Septyni šimtai tūkstančių nužudytų!

Baltušis daug gal ir neperdeda, nes spėjamais, 
nebepatikrinamais duomenimis kai kurie lietuvių 
statistikai apskaičiuoja, kad Lietuvoje buvę nužu
dyta, žuvę per okupacijas ir karą, ištremta, pabė
go ar dingo netgi daugiau - netoli milijono. Taigi, 
ne kas ketvirtas, bet kas trečias žmogus.

Po karo į Lietuvą privažiavo tiek rusų kolo
nistų ir visokių kitokių iš plačiosios tėvynės, be to, 
per 25 metus turėjo būti natūralus gyventojų prie
auglis, - o vis dėlto dar ir šiandien Lietuvoje tė
ra tik vos per tris milijonus gyventojų, vis dar ma
žiau, negu tuose plotuose gyveno 1939 metais.

Kadangi nacių nebėra ir jie man už parsidavė- 
liška advokatavimą negalės apmokėti nei pinigėliais, 
nei šampanu, tai nebūčiau labai suinteresuotas juos 
ginti. Bet atrodo, kad Baltušio skaitmenyse yra 
keistų neaiškumų. Naciai naikino žydus, tai tiesa; 
sunaikino nemažai ir lietuvių, nors juos suskaičiuo
ti tiek daug nesirūpinama. Žydų Lietuvoje prieš pat 
karą buvo 168,000, su Vilniumi prisidėjo dar per 
70,000, - taigi iš viso, sakykim, buvo apie 240,000. 
Pridėkim kiek atbėgėlių iš Vokietijos ir Lenkijos, 
ir pakelkim skaitmenį ligi apskrito milijono ketvir - 
čio. Bet net ir pats Eichmanas negalėjo Lietuvoje 
nužudyti daugiau žydų, negu jų buvo.

Lietuvių žuvo keli tūkstančiai per karą, per 
Birželio sukilimą, savisaugos daliniuose, nacių bu
vo sunaikinti kacetuose, ištrėmimuose, - kiek? 
Tiksliai niekas nežino ir kažin ar kada apskaičiuos. 
Bet nesigailėkim aukų skaičiaus, pūskim bent ligi 
50,000. Tad sudėjus 250,000 žydų ir 50,000 lietuvių 
bei kitokių, gausim 300,000 lavonų.

Tada kur dingo likusieji 400,000? Kas juos iš
žudė, išvežiojo, iš žemiškojo rojaus perkėlė į dan- 
giškąjį?

Reikėjo patyrusią specialistų...
Aš griežtai nesakau, kad tuos likusius parsi- 

davėliškai padėjo nusmaugti Sniečkus, Paleckis, Bal 
tušis, Vildžiūnas ar Guzevičius. Bet mįslei kiek iš
aiškinti gal praverstų dar viena statistika, kuri ži
noma Vakaruose ir Kremliaus archyvuose nesunkiai 
būtų patikrinama.

Mums dalykų žinovai tvirtina, kad Sovietų Rusi
ja per ano karo metus (neskaitant anksčiau sunai
kintų 6,000,000 milijonų ukrainiečių ūkio kolekty
vizacijos laiktarpiuj išžudė, ištrėmė ar neregis
truojamais darbo gyvuliais pavertė: 697,000 čečė- 
nų.ingušų, 606,000 Pavolgio vokiečių, 359,000 ka- 
bardino-balkarų, 259,000 Krymo totorių, 200,000 
kalmykų, 150,000 karačių, na, ir iš buvusios Lenki
jos 1939 m. po užėmimo deportavo apie pusantro mi
lijono lenkų bei ukrainiečių, kurių nedidelė dalis 
išliko gyvi, kaip ir iš 1941 m. deportuotų apie 50,000 
lietuvių.

Valstybė ir ideologija, kurios abi turi tokią 
plačią ir išbandytą praktiką, be abejo, nestigo paty
rimo tinkamai susitvarkyti ir su tais į Baltušio sta
tistiką neįtalpinamais 400,000 kitų dingusių lietuvių.

Kraujo ir ašarų ten tekėjo tikrai daugiau, negu 
bet kada būta šampano Reimso apylinkių požeminiuo
se vyno rūsiuose. Tekėjo tam, kad naujo didingo gy
venimo laime užsigerdami apsvaigtų Kremliaus mas 
koliai Maskvoje ir jų aidų aidužiai Vilniuje.

DaiL Anastazija Tamošaitienė (dešinėje) prie savo gobeleno "Ru 
dens sodas", kuris drauge su kitais jos darbais buvo išstatytas pa
rodoje Windsoro universitete. Kairėje sėdi aktorė ir režisierė Z. 
Arlauskaitė-Mikšienė.

Žinot, buvau koncerte...
"Kūrybinių sąjungų” var

du leidžiamas laikraštis 
LITERATŪRA IR MENAS 
Vilniuje kovo 23 d. papasa
kojo apie Vilniaus katedrą, 
kuri dabar paversta paveik
slu galerija ir koncertų sa
le:

"Paveikslų galerija — 
pilnutėlė. Kas sėdi, kas sto
vi — nedrįsta net dorai at
sikvėpti. čia viešpatauja 
menas.

"Tuo tarpu šoninėse na
vose, kaip paprastai, atsi
daro nedidelė tuštybės mu
gė. štai mergaitė užsimer
kė, atrodo, nualps nuo mu
zikos garsų. Prie jos, to
kios jausmingos, pasuka 
bernelis. Akys bematant at
simerkia, pasilieja kalba, o 
netrukus — ir kikenimas. 
Kita mergina aiškiai vi
siems demonstruoja mini 
sijonėliį ir paltą, o la
biausiai — lakuotus batu
kus (tikrai gražūs!). Kul
niuku net atsiremia j sieną, 
palikdama dėmę. O išilgai 
navos godžiais žviligsniais 
ir gana nerūpestingoms šyp
senom vaikštinėja ir po du, 
ir po tris... Mat, prospekte 
dabar šlapia, o čia, be pasi
vaikščiojimo malonumo, dar 
galima pasigirti: 'Žinot, bu
vau koncerte’..

Rytojaus dieną ir TIESA 
sudejavo:

"Kone kas sekundė vars
tomos durys. Ateina vis 
nauji žmonės ir, vildamies 
susirasti patogesnę vietelę, 
kur galėtų ne tik girdėti, 
bet ir matyti, iriasi pro ki
tus, blaškydami jų dėmesį, 
trukdydami.

"Teatruose ir filharmoni
joje galioja sena gera tai
syklė: po trečiojo skambu-

čio į salę neleidžiama. Pa
veikslų galerijoje Valstybi
nės filharmonijos vadovybė 
šią taisyklę’ užmiršta. Čia, 
prasidėjus koncertui, ir į 
vidų leidžiama, ir bilietai 
parduodami tol, kol yra kas 
juos perka." (ELTA)

PLASTICS FOREMAN 
Immediate opening for an in- 
jection and blow molding fore- 
men. Salary plūs excellent ben- 
efit package, experience and 
inititive reęuired. Apply: Call 
or write Bruce Martin, Re- 
search Molding Ine., Rt. 1, 
Mendon, Mich.

616 — 496-2265
(38-40)

WANTED EXPERIENCED 
MILLING MACHINE 

OPERATORS 
AFTER NOON SHIFT 

GOOD WORK1NG CONDITIONS 
AND TOP PAY

AND 
STEADY WORK. 

APPLY 1N PERSON 
VR/WESSON €0. 
1279 RICKETT RD. 
BRIGHTON. MICH.

(57-44)

WANTED AT ONCE
IST CLASS SKILLF.D 

GEAR A SPLINE GRINDERS 
AIRCRAFT & TOOL ROOM 

MACHINISTS
Day & Night Shift 

looę; company paid penaion. paid 
vacation, paid holidays, Blue Cross, 
life insurance & siek & accident 
insurance. Steady work. plūs over- 
time.

GEARCRAFT, INC.
2)349 Dequindre Avė. 

Hazel Park, Mich. 
313 — 564-5923

(40-46)

WANTED JOL'RNEYMEN 
TOOL & DIEMAKF.RS 

Age no barrier.
For day.s & afternoon shift 

Steady year round work for qualified 
men. Eniployment office 8:30 A. M. 

INLAND TOOL & MFG. CORP. 
20263 Hoover Detroit. Mich.

(40-45)

IŠKILMINGAS MINĖJIMAS VENEZUELOJE
(Atkelta iš 3 psl.) 

dainavimo meno profeso
riaus, tapti žymia šio 
žemyno kylančia žvaigž
de - soliste.

Numatytoji programa 
baigiasi, salėje užvieš
patauja nenutilstanti plo
jimų audra. Bisui solistė 
dar padainavo Palangos 
Vėjelį, bet ir po vėjelio 
plojimams ir valiavi
mams nėra galo. Dr. J. 
Hermanavičius įteikia 
gyvą orchidėjos žiedą. 
Solistės koncertinės per
traukėlės metu, prista.

tomas Venezuelos lietu
vis, muzikas - virtuozas 
Donatas JakaviČius. Jo 
programoje smuikui at
žymėta: Csardas de V. 
Monti, Cansonetta de A. 
Ambrosio; Capricio S. 
Erhards ir popuri Lie
tuvos Kaime.

Muzikas Donatas Ja
kaviČius yra vienas iš žy 
miausių muzikų - virtu
ozų Caracas. Donatui 
Jakavičiui baigus savo 
programą popuri Lietu
vos Kaime, ilgai, ilgai 
buvo plojama, bet biso iš

prašyti nepavyko.
Antroj dalyje solistė 

Zuzana Valadkaitė pa
dainavo ispaniškai Pueb- 
lito, mi Pueblo ir La Ro- 
sa Y EI Sauce, muzika ir 
žodžiai Guastavino. Po 
biso ir gausių plojimų, 
Marius Kvedaras įteikė 
solistei gėlių puokštę.

Toliau sekė tautiniai 
šokiai. Mažųjų grupei 
vadovavo Anita Lamm- 
ersdorf ir suaugusiems 
— Aurelia Žalnieriūnie 
nė. Šokių pertraukų me
tu jaunuoliai iš Caracas 
padeklamavo. Raimun-

Smuikininkas Donatas Jaka
viČius.

das Biskys iš vaidinimo 
"Vargo Mokykla" žo
džiai Stasio Santvaro ir

Algis Dugnas — Vargin
gos Tėvynės, Vargingi 
vaikai — žodžiai Myko
laičio Putino. Abi tauti
nių šokių grupių vado
vės buvo apdovanotos gė
lėmis.

Po programos trum
pas VLSB-nės pirminin
ko žodis ir istorinis mi
nėjimas baigiamas Lie
tuvos Himnu.

Po minėjimo, Lietuvių 
Centro salėje įvyko šei
myninis pobūvis su liau
dies dainomis ir pasi
linksminimu jaunimui, 
grojant plokštelių muzi
kai.

(1 .k.)

EXPF.RIENCED 
PRODUCTION \VORKERS 

PUNCH PRESS OPERATORS 
DR1LL PRESS OPERATORS

& 
ASSEMBLERS 

Days & afternoon shift 
Steady work. Employnient office open 
8:30 A. M.

INLAND TOOL & MFG. CORP. 
20263 Hoover Detroit, Mich.

(40-45)

WANTED 
JOURNEYMEN 

TOOL ROOM 
GRINDER 

OPERATORS 
EIGHT YEARS EXPERIENCE 
Steady work for ąualified men. 
Fringe benefits.
DIESEL EQUIPMENT 

DIVISION 
GENERAL MOTORS CORP. 
2100 Budingame Avė., S. W. 

Grand Rapids, Mich.
An Equal Opportunity Employer 

(39-41)
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Audronė Butvydaitė modeliuoja madų parodoje New Yorke. 
R. Kisieliaus nuotrauka

Madų paroda New Yorke
Š. m. kovo 24 d. įvyko 

penktoji madų paroda New 
Yorke organizuojama ini
ciatorių moterų būrelio. Tą 
būrelį sudaro dauguma jau
nosios kartos atstovių, šie
met vėl prisirinko pilna 
puošni Le Cordon Bleu salė 
publikos, virš 400 žmonių.

Savo ir kitų kūrybos dra
bužius demonstravo net ke
lios profesionalės modeliuo
tojos bei madų kūrėjos, tai 
žinoma chicagietė Nijolė 
Manelienė, Regina-Rūta Žy
mantaitė, G. Montvilienė ir 
I. šilkaitienė. Be to, gražiai 
bei grakščiai pasirodė: I. 
Kybartaitė, E. Garunkšty- 
tė, V. Gerdvilytė, J. Mažei
kaitė, R. Noreikaitė, L. Sen- 
ken, V. Steponavičiūtė, E. 
Vaičiūnaitė, A. Vaikutytė, 

Puošni salė, kur vyko madų paroda, buvo pilna susirinkusių lie
tuvių, Modeliuoja Nijolė Manelienė. R. Kisieliaus nuotrauka

V. Vaikutytė ir visa eilė 
mamyčių rankomis papuoš
tų vaikų: A. Bulotaitė, T. 
Garunkštis, V. Glezerytė, J. 
Gudaitytė, M. Gustaitis, R. 
Sabalytė, L. Ridikaitė ir D. 
Ogdenaitė, kurias pačių pa
siūtomis ir megstomis eilu
tėmis papuošė ne tik mamy
tės, bet ir močiutės. Buvo 
demonstruojama ir brangių 
kailių papigintomis kaino
mis.

Parodą atidarė ir žodį ta
rė nuolatinė to parodų ren
gimo komiteto pirmininkė 
A. Kazickienė.pakviesdama 
vadovauti B. Plioplienę iš 
New Jersey.

Matėme kasdieninių suk
nelių, eilučių, paltų, matė
me išeiginių puošnesnių rū-

DIRVA

bų ir labai puošnių vakari
nių trumpų ir ilgų.

Kita didelė staigmena bu
vo dail. Vytauto Raulinaičio 
dovanota labai vertinga 
skulptūra ”Moteris”, kurią 
laimėjo škėrienė,ir dail. K. 
žoromskio paaukotas pa
veikslas bei eilė paduškai- 
čių.

Šis penktasis moterų su
keltas tūkstantis šiemet 
skiriamas New Yorko Lie
tuvių Kultūros Centrui, tė
vų pranciškonų pastango
mis organizuojamiems sta
tyti lietuvių namams.

Parodos rengimo komite
tą šiemet sudarė: A. Kazic- 
kienė ir jos dešinioji ranka 
A. Sabalienė, R. Kudžmie- 
nė, N. Ulėnienė, I. Didžpi- 

Regina Žymantaitė modeliuoja madų parodoje,
R. Kisieliaus nuotrauka

Velykines nuolaidos

visiems

Automobiliams
UŽSAKYTIEMS DOVANOTI 

GIMINĖMS GYVENANTIEMS
LIETUVOJE IR SOVIETŲ SĄJUNGOJE

NUOLAIDA VEIKIA IKI
1968 BALANDŽIO 28 DIENOS 
PRAŠOME UŽSAKYTI TUOJAU PER 
BET KURIĄ IŠ MŪSŲ AFFILIATES

IR JŲ SKYRIUS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 
AGENCY, INC.

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 
TeL: 212 — 581-6590, 581-7729

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

Tek: 215 — WA 5-3455

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

45 West 45 Street, New York, N. Y. 10036 
Tel.; 212 — CI 5-7905
ARBA TIESIOG Į:

PODAROGIFTS Ine.
220 PARK AVENUE SOUTH, 

NEW YORK, N. Y. 10003 
Tel.: 212 — 228-9547

nigaitienė J. Kiaunienė, F. 
Ignaitienė, R. Alinskienė, J. 
Vytuvienė ir M. Varnienė.

Kaip greit, per tris ar 
keturias valandas ir dar 
sekmadienio popietėj tūks
tantis dolerių! — girdėjosi 
balsai skirstantis namo. Ta
čiau niekas nepagalvojo, 
kiek valandų moterys dirbo 
besiruošdamos tai parodai. 
Dirbo, posėdžiavo, dalinosi 
darbais komitetas, o dar 
daugiau plušo siūdamos ir 
megsdamos mamytės, mo
čiutės ir pačios jaunosios 
modeliuotojos. Tačiau visos 
darbuotojos laimingos skir
stėsi namo, kai jų įdėtas pa
stangas apvainikavo tūks
tantis dolerių kultūriniams 
reikalams. (eč)

UETUVA GAUNA FILIPINU 
RESPUBLIKOS 
PREZIDENTO PARAMA''

Filipinų respublikos pre
zidentas Ferdinant E. Mar- 
cos kovo 14 d. Vliko pirmi
ninkui dr. J. K. Valiūnui 
suteiktoj audiencijoj paro
dė didžiai palankų Lietuvos 
padėties supratimą ir, per
duodamas per Vliko pirmi
ninką lietuviams savo lin
kėjimus, pareiškė tikįs, kad 
visi lietuviai vėl susilauks 
laisvos Lietuvos.

"Lietuva gauna Respub
likos Prezidento paramą", 
— skelbė Manilos (Filipinų 
sostinės) dienraštis THE 
SATURDAY CHRONICLE 
kovo 16 d. pranešdamas 
apie audienciją, kurioje, 
laikraščio žiniomis, prezi
dentas užtikrinęs Filipinų 
paramą Lietuvos išsilaisvi
nimo pastangoms.

Dr. Valiūnas Maniloje 
matėsi su visa eile kitų 
aukštą pareigūnu ir politi
niuose sluoksniuose įtakin
gų privačių asmenų. Prieš 
ir po audiencijos pas prezi
dentą, Vliko pirmininkas 
matėsi ir išsamiai išsikal
bėjo su Filipinų Senato pir
mininku Gil J. Puyat. MA
NILA DAILY BULLETIN 
kovo 16 įdėjo dr. Valiūno 
susitikimo su Atstovų Rū
mų pirmininku Jose B. Lau- 
rel, Jr., nuotrauką. Vliko 
pirmininkas susitiko pietų 
ir su buv. senatorium Lo- 
renzo Samulong, kuris buvo 
Filipinų atstovas Jungtinė
se Tautose Chruščiovo apsi
lankymo metu ir dėl kurio 
pastabos apie Baltijos vals
tybes įvyko garsusis'Chruš- 
čiovo bato”išsišokimas. Ga
limas dalykas, kad L. Sa
mulong vėl grįš į New Yor- 
ką kaip Filipinų ambasado
rius Jungtinėms Tautoms.

Iš vyriausybės pareigūnų, 
Vliko pirmininkas aplankė 
viešųjų darbų bei susisieki
mo sekretorių Antonio V. 
Raųuiza, kurio žinioj ir paš
tas, ir pietavo su užsienių 
reikalų pasekretorium poli
tikos klausimams, Jose Ing- 
les, kuriam su Vliko pirmi
ninku susitikti buvo pave
dęs užsienių reikalų sekre
torius Narciso Roma, pats 
negalėjęs Vliko pirmininko 
priimti, nes buvo susirgęs 
ir gydomas ligoninėje.

Kaip Korėjoj ir Taivane, 
taip ir čia Vliko pirminin
kas iškėlė mintį apie pašto 
ženklą Lietuvos penkiasde
šimtmečiui paminėti. Iš es
mės ši mintis buvo sutikta 
palankiai, tik paaiškėjo, kad 
tokio sumanymo įvykdymas 
greičiausia, nors ne bevil
tiškai, bet ilgai užtruksiąs, 
nes esanti nemaža eilė vie
tinių organizacijų bei insti
tucijų, irgi laukiančių, kol 
galės būti išleisti jų pasiū
lytieji specialios paskirties 
pašto ženklai.

Kalbėdamasis su užsienių 
reikalų pasekretorium Vliko 
pirmininkas iškėlė ir kitą 
mintį, — įsteigti Maniloje 
Lietuvos garbės konsulatą. 
Užsienių reikalų pasekreto- 
rius sutiko tą klausimą aiš
kintis ir paprašė pateikti 
jam esamųjų Lietuvos pa
siuntinybių, konsulatų ir 
garbės konsulatų sąrašą. 
Dr. Valiūnas tuojau pain
formavo apie tai Lietuvos 
Diplomatijos šefą.

Visuose tuose žygiuose 
Vliko pirmininkui daug pa
dėjo Maniloje gyvenąs R. 
G. Vildžius. Jis paskirtas 
Vliko įgaliotiniu Filipiniuo- 
se.

Prieš išvykdamas iš Ma
nilos, Vliko pirmininkas ga
vo laišką iš Taipei, iš Pa
saulinės Prieškomunistinės 
Sąjungos Kinijos padalinio, 
kuriame tarp ko kita rašo
ma:

"Skuboto mūsų susitiki
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mo dėka daugumas čionykš
čių laikraščių supažindino 
skaitytojus su visomis Jūsų 
pastangomis ir Jūsų krašto 
padėtimi, šio mėnesio šeštą 
dieną televizijos programoj 
buvai parodytas ne tik 
tamsta pats bei Tamstos 
pasikalbėjimas su kores
pondentu, bet buvo taip pat 
parodytas Jūsų krašto že
mėlapis ir papasakota Jūsų 
krašto istorija. Mūsų žmo
nės įgijo daug žinių apie 
Jūsų darbus ir apie šaunių 
Jūsų tautiečių kovą dėl 
laisvės".

Toliau laiške patvirtina
ma, kad yra gauti Vliko pir
mininko — Liet. Dipl. šefo 
laiškų vyriausybėms teks
tai, ir užtikrinama, kad jie 
bus išdalinti visoms redak
cijoms. Ir, su apgailestavi
mu, pranešama, kad pastan
gos dėl sukaktuvinio ženklo 
išleidimo, deja, atrodą ne
duosiančios lauktų vaisių. 
Prie laiško buvo prijungtos 
penkios iškarpos iš laikraš
čių (tik viena anglų kalba, 
kitos — kinų), kuriose esą 
pranešama apie Vliko pir
mininko apsilankymą Tai
pei ir perduodami jo pareiš
kimai spaudai. (ELTA)

VASARIO 16 MINĖJIMAI 
LIETUVIU LS 

DALINIUOSE PRIE JAV 
ARMIJOS

šiuo metu veikia dar trys 
lietuvių LS daliniai prie 
JAV armijos, tai Schwett- 
zingene, Kaiserslauterne ir 
Darmstadte. Visi trys iš
kilmingai minėjo Nepri
klausomybės paskelbimo ju
biliejų. Programą visur at
liko Vasario 16 gimnazija.

Paskaitas skaitė gimna
zijos direktorius V. Natke
vičius. Jis žvelgė į Lietuvos 
kelią per 50 metų, iškėlė 
jos tragiškus ir heroiškus 
momentus atskiruose laiko
tarpiuose, parodė, ką lietu
viai atsiekė ryžtingai kovo
dami ir ką prarado neapsi- 
spręsdami. Galop paskaiti
ninkas atkreipė dėmesį į 
Vasario 16 gimnaziją, kuri 
lietuviams suteikia galimy
bę mokinti ir auklėti savo 
vaikus lietuviškai ir tuo pa
laikyti savo tautiškumą.

Meninėje prog r a m o j e 
gimnazijos mokiniai, vado
vaujami mok. E. Tamošai
tienės, vedė žiūrovus į ne
priklausomą Lietuvą, ragi
no grožėtis jos puošnumu, 
liudijo jos laimėjimus ir jai 
padarytą ir tebedaromą 
skriaudą, skatino laisvės 
viltį, kvietė bendron mal- 
don į Galingąjį Dievą.

Antroje meninės progra
mos dalyje tautinių šokių 
grupė sušoko Kepurinę, 
Lenciūgėlį, Kalvelį, Suktinį 
ir "Barė ponas katinėlį". 
Programą žiūrovai palydė
jo gausiais plojimais.

Schwetzingene, 8951 LS 
dalinyje, minėjimas įvyko 
vasario 16. Minėjimui vado
vavo kuopos vadas kpt. Jo
nas K. Valiūnas. Po oficia
lios dalies ir svečių pavaiši
nimo sekė bendras pasižmo- 
nėjimas klube.

Prieš minėjimą kat. pa
maldas laikė kun. Br. Liu- 
binas.

Kaiserslauterne, 8593 LS 
dalinyje, minėjimas įvyko 
vasario 17. Minėjimą ruošė 
8593 LS kuopa ir jam va
dovavo tos kuopos vadas 
kpt. Juozas Venckus.

Darmstadte, 2040 LS da
linyje, minėjimas įvyko 
1968 vasario 23 d. Minėji
mui vadovavo kuopos va
das kpt. Marijonas Petkū- 
nas. Po programos ir vaišių 
taip pat buvo linksmintasi 
ir dainuota.
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 
MINĖJIMAS BRIPOEPORTE

Minėjimas prasidėjo 
pamaldomis. Prieš pa
maldas, Bridgeporto vys- 
kūpą W. Curtis atlydėjo 
į bažnyčią bažnytinė pro- 
cesija, tautiniais rūbais 
pasipuošę moterys ir 16 
Vasario rengti Komite
tas. Šv. Mišias atnaša
vo ir pamokslą pasakė 

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

CLEVELAND VAULT CO.
8616 BIICKEYE ROAD

CE 1-3538

GREETINGS and BEST WISHES

CHAMPION MOTOR & 
TRANSMISSION SERVICE

6928 Carnegie Avė. 391-6430

kun. klebonas P. Prano
kus ir vyskupas W. Cur
tis.

Po pamaldų, 3 vai. p.- 
p. minėjimą atidarė ir 
jam pirmininkavo LB 
apyl. pirmininkas A, Mit 
kus. Minėjimas buvo pra
dėtas kun. P. Pranckaus 
malda. Kalbas pasakė 

JAV kongresmanas D. 
Irwin, burmistras H. 
Curran ir A. Milukas. 
Kalbas sekė Nepriklau - 
somybės akto skaity
mas ir meninė progra
ma.

Kongresmanas D. Ir- 
win žvelgė į JAV poli
tiką, kuri suformavo vi
są pokarinę pasaulio si
tuaciją. Šią politiką jis 
nubrėžė sekančiais žo
džiais: "Nežiūrint, kad 
JAV visada buvo užta
rėjos naujai atsikūru
sių valstybių po I Pas. 
karo, įskaitant ir Lie
tuvą, Jaltos, Posdamo 
ir kituose susitarimuo
se jas perleidom Sovie
tų Sąjungai. Geriau pa
sakius, pardavėm komu
nizmo vergijai Rytų Eu
ropos tautas ir jų krau
ju iškovotas laisves. To 
neapdairumo ir nepra- 
matymo pasėkoje mes pa
tys brangiai apmokame 
savo sūnų krauju Toli
muose Rytuose ir daugel 
kitų vietų". Toliau jis 
nurodė kelią, kaip turė
tų būti laisvinamos pa
vergtos tautos. "Man ro
dos , būtų pats laikas, 
kad mūsų vyriausybė, 
tarpininkaujant Jungti
nėms Tautoms, turėtų 
priversti sovietus iš
vesti savo karines pajė. 
gas iš užgrobtų kraštų, 

kad tie kraštai galėtų iš
sirinkti sau demokrati
nes vyriausybes. Kol to 
nėra, JAV ir toliau ne
pripažins, kaip ir iki 
šiol nepripažino, bruta
lia jėga ir apgaule pri
jungimą tų valstybių prie 
Sovietų Sąjungos. Ta link
me aš stengiuosi palenk
ti Kongresą. Žinau, kad 
daugelis mano draugų 
kongresmanų pritars 
man, kartu ir jums, ir pa
dės tai įvykdyti".

Burmistras Hugh C. 
Curran prisiminė savo 
jaunystę Bridgeporte, ka
da jis, mažas būdamas 
bėgiojo po "South End" 
— lietuvių apgyventą 
miesto dalį. "Lietuviai 
tais laikais šiai gražiau
siai miesto daliai davė 
didelį indėlį, kuris prisi
dėjo prie miesto plėti
mosi. Jie ir tada buvo lyg 
drąsūs žibintų nešėjai 
tamsoje. Jie yra tokie ir 
šiandien. Linkiu, kad bū
tumėt visada tų žibintų 
nešėjais ir kad jūsų tė
vų žemė atgautų laisvę, 
kuria jūs galėsit džiaug
tis."

Alfonsas Milukas pa
sidžiaugė, kad visi lietu
viai bendradarbiauja Lie
tuvos laisvinimo reika
le. Toliau tęsė savo kal
bą anglų kalba, nupasako
damas savo pergyveni

mus Sovietų pavergtoje 
Lietuvoje, Sovietų kon
centracijos stovyklose 
ir vargus sugrįžus į Lie
tuvą. A. Milukas užbai
gė savo kalbą šiais žo
džiais: "Vargu kas gali 
daugiau džiaugtis laisve, 
laisve tokia, kurią mes 
čia naudojamės, kaip aš, 
tos laisvės nematęs per 
26 metus sovietijoje".

Meninėje dalyje buvo 
tautiniai šokiai ir dek
lamacijos. Waterburio 

GREETINGS and BEST W1SHES
J U D G E

ANTHONY A. RUTKOWSKI
MUNICIPAL COURT

GREETINGS and BEST WISHĘS 
To Ali the Lithuanian People

JORDAN CAMERA & SUPPLY 
STORE

3802 West 25th Street SH 1-55M

GREETINGS and BEST WISHES

EAST 200TH HARDVfARE
673 East 200th St IV 1-8448

GREETINGS and BEST WISHES

EUCLID & COLLINWOOD 
POULTRY MARKET’S

LIVE FRESH AND DRESSED POULTRY

CaU KE 1-8187

Howard and Louis Baker

tautinių šokių grupė "Sū
duva", vadovaujama G. 
Maurutienės pašoko tau
tinius šokius. Po to Al
dona Rygelienė padekla
mavo Fausto Kiršos 
"Wooden Christ".

Minėjimas sutraukė 
daug žmonių į bažny
čią ir salę. Dalyviai pa
sireiškė dideliu duosnu- 
mu Lietuvos reikalams. 
Viso suaukota $638.15.

(jr)

Jūsų mėsininkas, kepėjas, 
gydytojas, pienininkas, 
įžymus futbolo žaidėjas, 
vaistininkas, mechanikas, 
duktė, kaimynas ir uošvė 
gali turėti ką nors bendro.

Jie visi gali būti The illuminating Company 
savininkais. Neįmanoma? Dar ir kaip. 
The Illuminating Company akcininkų tarpe 
yra milijonai žmonių įvairiausių profesijų. 
Faktas yra tas, kad ir jūs galite būti
Illuminating Company savininku, tiesioginiai ar 
netiesioginiai. Jei jūs turite draudimą, 
dalyvaujate pensijos fonde, ar turite 
akcijų, turėtumėte žinoti, 
kad investoriai tų fondų turi ir 
Illuminating Company akcijų.
Bet tai tik dalis visos istorijos. Nes 
The Illuminating Company savininkas 
yra investuotojai, o dalis už elektros sąskaitą 
apmokėtų dolerių naudojama mokesčiams 
apmokėti... 25 c. iš kiekvieno dolerio, 
iš tikrųjų. 1967 m. tai sudarė 
$49 milijonus federaliniams, valstijos ir 
lokaliniams mokesčiams. Iš jų $9 milijonai 
liko čia mokyklų ir bendruomenės reikalams. 
Kiekvienas turi naudą dėl to, kad milijonai 
žmonių yra investavę į 
The Illuminating Company. Zte ILLUMINATING^^

BEST WISHES
1 o Ali the Lithuanian People 

LYNDHURST HOME BAKERY
SPECIALIZING IN ALL TORTS, COOKIES

AND FINE PASTRIES

5359 Mayfield Road CalI HI2-9360

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

HILDEBRANDT PROVISION CO.
3619 WALTON ME 1-3700

GREETINGS and BEST WISHES

MULEE BODY, INC.
E-Z TERMS — INSURANCE W0RK 

REPAIRING — PAINTING
COLOR MATCHING 

JIM MULEE owner
621 E. 152 St. 761-0880
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L. .
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• Ryšy su Velykų šven

tėmis Dirva nepasirodys 
balandžio 15 (pirmadienio) 
laida.

Sekantis po švenčių Dir
vos numeris išeis trečiadie
nį, balandžio 17 d.

• VLADę BUTKIENĘ, 
įgijusią magistro laips
nį bibliotekos srityje, pa
sekė ir sūnus Gediminas 
Butkus, įgijęs bakalauro 
laipsnį elektros inžine
rijoje.

Gediminas šiuo metu 
Western Reserve uni
versitete ruošiasi inži
nerijos magistro laips
niui įsigyti.

Dr. Antanas Butkus, 
ponia Vladė ir sūnus Ge
diminas, atsiekę gražių 
laimėjimų mokslo srity
se, aktyviai reiškiasi 
Clevelando visuomeni
niame gyvenime.

Gyvai reikšdamiesi 
tautinės srovės organi
zacijose, visi trys yra 
įstoję ir į Vilties drau
giją, savo įnašais pare
miant Dirvą.

• EUROPIETIŠKASIS 
futbolas (soccer), bando

Turime gerą pasirin
kimą namų naujosios 
parapijos rajone ir Cle
velando priemiesčiuose. 
Taip pat imame namus 
pardavimui visuose spal
votų rajonuose.

J. ŠIRVAITIS
Wm. T. Byrne 
Real Estate

KE 1-4080 — namai,
MU 1-6100 - įstaiga.

PARDUODAMI NAMAI

17,900 
EASTLAKE

Lovely 2 bedroom ranch 
with attached garage and 
utility room. Built on crawl 
space with hardwood floors. 
House near entrance to 91 
extension convenient to 
Lakeland freeway. Many 
extras in home—including 
carpeting—large Patio in 
rear covered by aluminum 
awning essemble by slid- 
ing French doors. The lot is 
exceptional being 57 X ap- 
prox 280 ft. deep. Entire lot 
landscaped. Refrigerator — 
washer & dryer can also be 
purchased reasonable. 
Home is located in St. Jus- 
tins Parish, and is close 
to Elementary — Junior — 
and Senior High Schools. 
Call for appt.

WILLOUGHBY 
17,700.00

New 3 bedroom colonial 
with l1/* baths builtin oven- 
range & disposal with alu
minum siding for ease of 
maintainance, large utility 
room 3 mammoth bedrooms, 
master bedroom with walk- 
in closet. Main bath with 
shower—clay tile and vani- 
ty. Totai livable area 1380 
Sq. ft. Homes are within 
seven minutes of Lakeland 
Freeway. Two homes avail- 
able plūs six more construc- 
tion sites. Location of con- 
struction is South off Lake 
Shore Blvd. You Decorate.

VINE REALTY INC.
35165 Vine St., WH 2-4440

(39-44)

Clevelando Sv. Kazimiero lit. mokyklos tautinių šokių grupės šokėjai, šokę televizijos programoje 
kovo 31 d. J. Garlos nuotrauka

prasiveržti ir į ameri
kiečių sporto areną. Per
nai pradėtasis profesio
nalų turnyras šiemet ban
doma dar stipresnėmis 
jėgomis iškelti į svarią 
ir patrauklią sportinę 
šaką.

Stokers futbolo koman
da, sudaryta iš pačių pa
jėgiausių Europos futbo
lo žaidėjų, draugiškose 
rungtynėse pasirodė ei
lėje valstybių ir parsi
veža eilę gražių laimė
jimų. Balandžio 5 d. ko
manda atskrenda į Cle- 
velandą ir 7:30 vai. vak, 
aerodrome jiems ruošia
mas sutikimas, nes dau
gelis žaidėjų šiame mies
te pasirodys pirmą kar
tą.

Pirmosios rungtynės 
įvyks Chicagoje prieš to

BILIETAI JAU PARDUODAMI!

METROPOLITAN OPERA
APRIL 29 THRU MAY 4 IN CLEVELAND PUBLIC AUDITORIUM

Apr. 29, Eva.: LUISĄ MILLER
Apr. 30, Eva.: FORZA DĖL OESTINO 
May 1, Eva.: CARMEN
May 2, Eva.: MADAMA BUTTERFLY

PRICES: $2 50, $3.50 $4.50, $5.50. $6.50 $9 $11, $13, $13.50 (No Tax) 
Tickets Available for Ali Operas—Not Ali Prices for Some Operas.

BOX OFFICE: Broalview Savings & Loan Lobby, 299 Euclid Ava.—Phone 621-8897 
Open 9:30 A.M.-5:30 P.M. Librettos on sale Knabę Piano Used Esclusivaly

flfff TICKETS
TO CLEVELAND STOKERS

ST. CLAIR SAVINGS invites you to 
be their guest at any 1968 Cleveland 
Stokers Soccer Game. TWO UPPER 
DECK RESERVED SEATS are yours 
FREE when you deposit $1000 or 
more in a new or existing St. Clair 
Savings Account. The tickets are good 
for any game . . . limit 2 tickets per 
family. Offer.expires April 16.

SOCCER

S T. CLAIR
AVINGS

813 EAST 185TH STREET/481-7800

S235 ST. CLAIR AVENUE/43V5670 • 25000 EUCLID AVENUE/28M200

26000 LAKE SHORE BLVD /73V1200.6135 WILS0N MILLS R0AD/449-2900

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOMES 
Vėsinamas oras Jūsų patogumui 

Della E. Jakubs & William J. Jakubs 

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 -1763 KE 1 - 7770

DIRVA

miesto Mustangs koman
dą.

Clevelande balandžio 
21 susitinkama su Los 
Angeles Wolves.

ATITAISYMAS
Mus prašo painformuoti 

skaitytojus, kad Dirvos 38 
nr. vaizduose iš Kaziuko 
mugės parašas po pirmąja 
nuotrauka atitaisytinas ta 
prasme, kad šoka Clevelan
do tautinių šokių grupė 
SUKTINIS, kuriai vadovau
ja M. Aukštuolis ir N. Mo
tiejūnienė. Po parašu klai
dingai įsivėlė "ŠOKTINIO” 
vardas.

• Harlem Globtrotters 
krepšininkai atvyksta į Cle- 
velandą ir čia pasirodys ba
landžio 13 d. (pirmadienį), 
8 vai. vak. Arenoje prieš

May 3. Eva.: ROMEO ET JULIETTE
May 4. Mat: MARRIAGE OF FIGARO
May 4. Eva.: TOSCA 

New York Nationals ko
mandą.

Pertraukos metu prista
toma įdomi ir įvairi varie- 
tinė programa.

Bilietai po $4.00, $3.50, 
$3.00 ir $2.00 galima jau 
dabar įsigyti Arenos kaso
je ir Richman krautuvėje, 
736 Euclid Avė.

PADAVĖJA
Nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. 

p. p., nuo pirmadienio iki 
penktadienio. (Privalo kal
bėti angliškai). $1.25 į va
landą. Carls Cafe, Mar- 
ųuette Road. Telefonas — 
361-8997. (40-41)

HELP WANTED MALĖ

ELECTRICAL DRAFTSMAN 
To be responsible for layout of print- 
ed circuit, cabling , wiring diagrama, 
achematica, etc. of electronic inatru- 
mentation syalem. Some experience 
deairable. Mušt be HS Grad. with 
some vocational technical education. 
Good starting salary & fringe ben- 
efita. Apply Personne! Dept. or call 
Cliff Martin Supervisor Drafting Dept. 
449-300 Ext. 427.

PICKER INSTRUMENTS 
1020 LONDON ROAD 

CLEVELAND. OH1O 44110
An Equal Opportunity Employer 

(39-40)

A. M. D. REALTY
Euclid — Green rajonas. 

3 mieg. vienos šeimos na
mas turi antrame aukšte 3 
kamb. butą. $15,000.

Alg. Dailidė — Realtor
Bendradarbiai :
Ant. Mikoliūnas ir 

Mike Sekara 
1123'/j Norwood Rd.

432-1322

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

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

GREETINCS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

THE EKCELSIOR VARNISH 
WORKS MCORPORATEb 

1228 West 74th Street AT 1-8600

SCOTTY’S AUTO BODY 
SERVICE

492 SO. GREEN RD. 
NORTH OF MONTICELLO

EXPERT BODY REPAIR FOREICN AND DOMESTIC 
CARS. FREE ESTIMATES.

486-3441

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
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 5-27R7 
2501 W. 69th St.. Chicago. III. 60629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St.. Chieago. III. 60608 — Tel. C A 5-1864 

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

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

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš (’hicagos i Lietuvą. 
Vedėjai E. ir V. Žl KAl'SKAl
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MUZIEJAUS RETENYBĖ

Nepriklausomos Lietuvos 
monetos pardavimui. 5 litai 
J. Basanavičius. 10 litų Vy
tautas Didysis. 10 litų prez. 
A. Smetona ir kitos. Kai
noraštis pareikalavus. P. 
Zablockis, P. O. Box 4642 
Stn. C. Vancouver 10, B. C. 
Canada.

PARDUODAMAS
2 šeimų namas, 4-4 kamb. 

2 pečiai, 2 porčiai, 2 gara
žai. Labai geroje vietoje 
prie E. 185 gt., Nauj. para
pijoje. PRIEINAMA KAI
NA.

Teirautis telef. 481-3335.
(38-40)

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

• Inž. Eugenijus Vilkas, 
Akad. Skautų Sąjūdžio pir
mininkas ir žurnalo "Mūsų 
Vytis” leidėjas, balandžio 
3 d. buvo pagerbtas Ameri
kos Inžinierių Welding So- 
ciety surengtos parodos 
proga bankete Palmer 
House viešbutyje. Jo pažan
ga, išradingumas ir origi
nalumas dirbant savo sri
tyje buvo atžymėtas 1000 
dol. premija ir specialiu 
diplomu.

šiuo metu inž. E. Vilkas 
yra vyr. inžinierius Sciaky 
Bros., Ine. Fusion Welding 
laboratorijoje. Jis priklauso 
savo srities inžinierių są
jungoms, aktyviai jose reiš
kiasi savo moksliniais dar
bais, kartu neužmirštant ir 
savų lietuviškųjų pareigų.

Džiaugdamiesi jo laimė
jimais ir tų laimėjimu pri
pažinimu, linkime nuolati
niam Dirvos skaitytojui ij 
rėmėjui tokios pat geros 
sėkmės ateities darbuose, 
keliant lietuvio specialisto 
ir mokslininko vardą.

• Brooklyno Apreiškimo 
parapijos choras, diriguoja
mas Algirdo Kačanausko, 
balandžio 7, verbų sekma
dienį, 5 vai. p. p. bažnyčio
je atliks T. Dubois ”Pasku- 
tinius Septynius Kristaus 
žodžius”. Solo gieda: Louise 
Senken - Sinkevičienė, Liu
das Stukas ir Fred Lučka. 
Vargonais palydi ir solo: 
Preliudą ir Fugą g-minor, 
muz. M. Dugre ir Introduk
ciją ir Passacaglia, muz. M. 

DR. JUOZUI ŠABANUI 

mirus, jo žmonai dr. ALVINAI, sūnui

ALGIUI didelio skausmo ir liūdesio va

landoje reiškiame gilią užuojautą ir 

kartu liūdime

Alfredas ir Aleksandras 
K a s n i c k a i

Poniai NORAI MITALIENEI ir šeimai, jos

MYLIMAI MOTINAI

mirus, reiškiame gilią užuojautą

J. ir K. Karalių šeima

Reger atliks Albinas Priž- 
gintas.

Koncertą globoja parapi
jos klebonas kun. J. Alek- 
siūnas.

• Lietuvių Operos Chica- 
goje suruošti Fidelio operos 
pastatymai praėjo dideliu 
pasisekimu. Apgailestauja
me, kad operos recenzijos 
Dirvoje negalėsime talpinti 
dėl to, kad tam reikalui pra
šytas Dirvos bendradarbis 
muz. A. Nakas, operos val
dybos nariams net du kartu 
telefonu žadėjus prisiųsti 
bilietus, tų bilietų negavo, 
o panorėjus jų įsigyti savo 
lėšomis jų jau nebebuvo.

Muz. A. Nakas mums ra
šo, kad jis jaučiasi Lietuvių 
Operos valdybos suvedžio
tas, be to privačiai esąs pa
tyręs, jog operos vadovybei 
atrodo, kad Dirva turėtų 
būti dėkinga už reklaminių 
straipsnių ir nuotraukų ga
vimą prieš spektakliams 
įvykstant.

žinome gerai, kiek Lietu
vių Operos vadovybė turi 
darbo ir rūpesčio statant ir 
paruošiant operą bei atlie
kant visus administracinius 
darbus. Bet spaudos bend
radarbiams, nežiūrint kurių 
pažiūrų jie bebūtų, nereik
tų taip išdidžiai nugarų at
sukti.

Ligi šiol Dirvos suteikta 
talka džiaugėsi visų dides
nių parengimų vadovybės, 
neatsižvelgiant į pažiūrų 
skirtumus. Lietuvių Operos 
vadovybės elgesys šį kartą 
nepasitarnauja mūsų visų 
bendrai kultūrinių darbų 
talkai ir neteikia garbės 
kultūrinį darbą atliekančių 
reputacijai.

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. Maple- 
wood, Chicago, III., tel CL 
4-7450 arba YA 7-2046. 
Kasdien 9-8 vai.

Jaunos balerinos Dalia ir Asu Bložytės ir RQU Skrinskaitė išpildo šokĮ vaidinime "Keturi keliau
ninkai", kuris po didelio pasisekimo Clevelande ir Detroite, ŠĮ šeštadienĮ šutomas Chicagoje, Jaunimo 
Centre. Vaidinimo pradžia 7 vai. ŠĮ Įdomų suaugusiems ir vaikams Antano Rūko veikalą vaidina Cle- 
velando Vaidilos teatro aktoriai. Režisūra, choreografija ir dekoracijos Petro Maželio.

J. Gaižučio nuotrauka

Keturius keliauninkus sutikus
50-siems Lietuvos 

Nepriklausomybės me
tinėms atžymėti Cleve- 
lando Vaidilos teatras 
balandžio 30 d. 6:30 v. 
v. Holy Redeemer audi
torijoje pasirodė su An. 
tano Rūko 5 veiksmų vai
dinimu "Keturi Keliau
ninkai".

Į vaidinimą atsilankė 
apie 300 žmonių. Jų tar
pe buvo virš 100 vaikų 
bei jaunimo.

Prieš vaidinimą admi
nistratorius , Romas 
Zorska pakvietė atsi
lankiusius į šį vaidini
mą atsistojimu ir susi
kaupimo minute pagerb
ti mirusį autorių Anta
ną Rūką.

Vaidinimo metu ketu
ri keliauninkai, ieško
dami svajonių šalies, 
mus pravedė pro indė
nų žemę, besočių šalį, 
velnių karalystę ir pa
rodė pačią svajonių ša
lį Lietuvą.

Vaidinimas tiek suau
gusiems tiek ir vaikams 
gražus ir įdomus. Gra
žūs kostiumų eskizai, 
meniškos dekoracijos ir 
aktoriai teikė gražų 
vaizdą. Įdomu, kad akto
rių tarpe dauguma — 
jaunimas. O mūsų visų 
akys kaip tik šiuo laiku 
krypsta įjaunimą. Mums 
svarbu ir malonu ne tik 
kad mūsų jaunimas ge
rai vaidina, bet kad jis 
ir kalba gražiai lietuviš
kai. Ir ta tarsena aiški 
ir gerai skamba.

Vaidinime dalyvavo 
virš 30 aktorių. Reži
sūra, dekoracijos, cho
reografija ir kostiumai 
Petro Maželio.

Vaidilos teatras Det- 
roitan atvyko A LT S-gos 
Detroito skyriaus kvie
čiamas. Vaidinimui pa
sibaigus sk. pirmininkas 
A. Musteikis savo ir at
silankiusiųjų vardu tarė 
padėką ir dvi lietuvai
tės apsirengusios tauti
niais rūbais vaidinto
jams įteikė gėlių puokš
tę.

A. Grinius

• LB Detroito apylinkės 
naujai išrinktoji valdyba 
pasiskirstė pareigomis: Al
gis Rugienius — pirminin
kas, dr. Vytautas Majaus
kas — vicepirmininkas ir 
lietuvių atstovas Pabaltie- 
čių komitete, Ringailė Zo- 
tavienė — sekretorius, Ste

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

pas Smalinskas — iždinin
kas, Vytas Petrulis — švie
timo vadovas ir ryšininkas 
su lituanistinėmis mokyklo
mis, Jurgis šembergas — 
įgaliotinis jaunimo reika
lams, Jurgis Idzelis kultū
riniai reikalai, parengimai 
ir parengimų kalendorius, 
Jonas Urbonas — valdybos 
narys ir ryšininkas su Jubi
liejinių Metų Komitetu.

Detroito apylinkės valdy
ba prašo visus rengiamus 
parengimus registruoti pas 
valdybos narį Jurgį Idzelį 
tel. 274-4506.

• P. Vaitiekūnas balan
džio 7 d., 12:30 vai. Lietu
vių Namuose skaitys pa
skaitą "Ryšiai su Lietuva”.

• Motinos minėjimas šiais 
metais įvyks gegužės 12 d., 
12 vai. Lietuvių Namuose. 
Rengia LB Detroito sky
riaus valdyba.

"Keturi keliauninkai" Detroite. Scena iš "Besočių žemės". Vaidina: Rūta Jokūbaitytė, Ramūnas Švar
cas, Violeta Žilionytė, Petras Matulevičius ir Mindaugas Leknickas. J. Gaižučio nuotrauka

Detroito lietuviai, žiūrėję vaidinimo Keturi keliauninkai, pertraukos metudalinasi Įspūdžiais. Prieky 
sėdi: K. Sragauskas, Z. Mikšienė su dukra, L. Petersonienė, dr. V. Majauskas ir kt.

J. Gaižučio nuotrauka

• Muziko Stasio Sližio 
mergaičių choras giedos šv. 
Antano bažnyčioje Velyko- 
se ir Atvelykių sekmadie
nį per lietuviškas Mišias 
10:30. (ag)

AUKOS MIMAI
J. Kalnietis, Baltimore,.... 2.00
G. J. Okunis, Flushlng .... 10,00
H. Janužys, Morgan Hill1.00
X.Y. Cicero........................ 2.00
J. Nesavas, Bloomfleld .... 2.00 
J. Petkūnas, Chicago........2.00
U. Urbonas, Glawson ...t... 2.00 
P. Matiukas, Rochester ...,2.00 
A. Reventas, Rockaway..... 2.00
V. Ūsas, Detrolt.................4.00
S. Gotceitas, Chicago ..... 6.00 
N. Linkevičiūtė, Chicago... 2.00
J. Žostautas, Chicago......2.00
Balzekas Museum of

Llthuanian Culture..... 3.00
K. Krulikas, Richmond Hill 2.00 
S. Petravičius,

Marina dėl Rey............. 2,00
V. Dedullonis, Cleveland .. 2,00 
S.Staras, Worcester ........ 2.00
G. čekas, Metuchen......... 2.00
A. Barčas, Bellwood........ 2.00
W. Valys, Stratford......... 2.00
S. Jurkūnas, Chicago.......5.00
F. šlepetis, Elizabeth ..... L00
F. Bočiflnas, Hartford ..... 2.00 
J. Kumpikas, Richmond..... 2.00
M. Manomaitis, Boston .... 7.00 
A. Pakalnis, Llnden........ . 1.00
A. Martus, Cleveland........ 7.00
H. Kulber, Brooklyn..........3.00
S. Rudokas, Chicago..... . 2.00
A. Kiršonis, Inglewood .... 7.00 
V. Petraitis, Toronto 3.00 
J. Liutkonis, Boston......... 2.00

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Scena iš A. Rūko veikalo "Keturi keliauninkai". Jaunieji keliaunin
kai Arūnas čiuberkis, Živilė Kliorytėir Egidijus Marcinkevičius kal
basi su knygininku Petru Balčiūnu. J. Gaižučio nuotrauka
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