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DE GAULLE PRIEŠAI
PABĖGĖLIS IŠ VOKIETIJOS SUKRĖTĖ PRANCŪZIJĄ

Trečią kartą iš eilės 
šioje vietoje linksniuoti 
de Gaulle pavardę atrody 
tų lyg ir per daug. Pa
saulis sukasi toliau, ne
paisant Prancūzijos 
streikų. Tačiau apie ją 
norisi dar pakalbėti, nes 
jos paskutiniųjų dienų 
likime tiek daug nepap
rastos ironijos. Mes jau 
žinome, kad išdidus, tė
viškas paternalinis de 
Gaulle režimas patyrė 
smūgį dėl susidariusios 
moralinės atmosferos ir 
rimtų ūkinių trūkumų. 
Prancūzai, pavyzdžiui, 
dirbo ilgiau (47,3 valan
das į savaitę už viduti
nį 81 cento atlyginimą) 
negu vokiečiai (43.9 vai. 
už 1.15 dol.) Apie 800.000 
prancūzų prieš dabarti
nę revoliuciją buvo be 
darbo. Ketvirtis tų be
darbių buvo jaunesni 
kaip 25 metai, ketvirtis 
dirbančių jaunų prancū
zų neturi pastovaus už
siėmimo, tačiau valdžia 
vaikų priedais skatina 
gausias šeimas. 40% jau
nų merginų uždirbo ma
žiau kaip 80 dol. į mėne
sį, net ir vedę vyrai, jau - 
nesni negu 25 metai, ne
uždirbdavo daugiau 140 
dolerių. Prancūzai pasta
tė po karo 4,5 milijonus 
butų, vokiečiai 10 milijo
nų. 2/3 visų prancūzų 
butų buvo pastatyti prieš 
pirmąjį pasaulinį karą.

* SAIGOJE vykstančių kovų 
metu vienas iš JAV helikopte
rių per klaidą numetęs bombą 
pataikė | laikiną Cholon prie
miesčio policijos būstinę, už
mušant 6 aukštus Saigono mies
to pareigūnus. JAV karinė vado
vybė dėl šio nemalonaus įvykio 
atsiprašė ir veda tolimesni tar
dymą.

Cholono priemiestyje kaip tik 
ilgesni laiką vyksta kovos su ko
munistų daliniais.

♦ DAR NEPASIBAIGUS de
monstracijoms, streikams ir po
litinei jtampai Prancūzijoje, 
italai gali susilaukti panašių ne
malonumų iširus 5 metus val
džiusiai partijų koalicijai.

Studentai tūkstančiais pirmie
ji pradėjo demonstracijas ir jau 
turėjo aštrių susikirtimų su po
licija.

Daug kas priklausys nuo nau
jai išrinkto parlamento, kuriam 
bus pristatyta nauja vyriausybė.

• PRAHOS Įmonėse dartebe- 
platinami lapukai, kuriuose dar
bininkija Įspėjama saugotis "in
telektualų revizionistinių pavo
jų". Spėjama, kad lapelius ruo
šia ir platina Novotnio pakraipos 
komunistai, nepritarią refor
moms ir kovoją už prarastas po 
zicijas.

• LONDONO LAIKRAŠTIS 
Sunday Express gegužės 19 
laidoje Įsidėjo straipsni ginantį 
Baltijos valstybes aukso nusa
vinimo byloje, kartu numatyda
mas tuo reikalu aštrias kovas 
anglų parlamente. Ūkinis susi
tarimas su Sov. S-ga numato at
silyginimą už konfiskuotą turtą 
piliečiams, bet jo neseka atsily
ginimas su Baltijos valstybė
mis, jei jos vėl atgautų nepri
klausomybę. Jau ne pirmą kar
tą šis laikraštis reiškiasi labai 
palankiai atsiliepdamas apie Bal
tijos valstybes.

VYTAUTAS MESKAUSKAS

"Lėtai, bet tikrai Pran
cūzija virsta griuvėsių 
lauku" — rašė paryžiš- 
kis ’Paris Match'.

Tiesa, Paryžiaus apy
linkėse gali nusipirkti 
10.000 liuksusinių butų 
kooperatyviniuose na
muose. Jie tušti, nes jų 
įgijimui reikia turėti 
tarp 55 ir 85 tūkstančių 
dolerių. Tuo tarpu pigių 
butų kolonijose trūksta 
įprastų patogumų, kaip 
išvietės su vandeniu. Tie 
butukai turi tik vieną ar 
du kambarius. Tik 28% 
butų turi vonias, Vokie
tijoje — 61%. 800.000 
šeimų gyvena tokios pa
talpose, kaip barakai, rū- 
sys, kurie kitur nesiva- 
dintų nuolatiniais na
mais. Iš kitos pusės esa
ma daug prabangos. Pa
vyzdžiui, liuksusinių 
Rolls-Royce limuzinų 
vien Paryžius turi aštuo
nis kartu daugiau kaip vi
sa Vokietija. Nepavydė
tina padėtis ir ūkininkų. 
Vidutinio ūkininko paja
mos 
7.500 
dol.

Bet 
si ne nuo šiandien. Ir ji 
buvo laikoma pakenčia
ma. Prancūzų politikai 
nesugebėjo jos išnaudoti 
savo naudai ir atsikra
tyti de Gaulle. Tai dėl to, 
kad šeiminiais laikais ir
gi nebuvo geriau. Gali 
sakyti, buvo net blogiau, 
nes nebuvo pastovios val
džios. Pastovumas, at
rodo, išpirko kitas de 
Gaulle ydas.

Kiekvienu atveju, tai 
kas nepasisekė prancū
zų politikams, palyginti 
lengvai įvykdė pabėgė
lis iš Vokietijos Daniel 
Cohn-Bendit. Pabėgėliu 
jį vadinti ne visai tikslu. 
Jis yra gimęs Prancūzi
joje, bet jo tėvai buvo 
pabėgėliai nuo nacių ra
sinio persekiojimo. Jie 
Prancūzijoje atsirado 
1933 m. 1958 metais Da* 
nielio tėvai grįžo į Vo
kietiją, kur jis baigė gim
naziją. 1965 m. jaunasis 
Danielis nuvažiavo studi
juoti į Paryžių, gauda

per metus siekė 
frankų — 1.500

toji padėtis tęsia-

— Kokį sąmokslą jie ruošia?...

mas stipendiją iš Hesse- 
no krašto valdžios, kaip 
nukentėjusios nuo nacių 
šeimos narys. Ir tas ru
dais plaukais 23 metų 
jaunuolis, sekdamas ber
lyniečio Dutschkes pa
vyzdžiui sukėlė studentų 
revoliuciją. (Jai dar 
vykstant, jis nuvažia
vo į Vokietiją prašyti 
Vokietijos studentų tal
kos, tačiau grįžti į Pran 
cūziją prancūzų pasie
nio sargybiniai, kurių bu
vo sutraukti keli tūks
tančiai, neleido. Mat jis 
Prancūzijoje gyveno su 
vokiečių pasu.)

Jo paties apibrėžimu, 
esąs marksistinis anar
chistas, faktinai nepri
pažįstąs jokios valdžios. 
Jo nuomone, universite
tus turėtų lankyti visi,be 
jokių įstojamųjų ar bai
giamųjų egzaminų. Pran
cūzų komunistai jį laiko 
ideologiniu išsigimėliu. 
Bet kai Danieliaus sukel
ta revoliucija susilaukė 
masių simpatijos ir dar
bininkų streiko, prie są
jūdžio prieš de Gaulle 
nutarė prisidėti ir jie. 
Prie to prisidėjo ir de 
Gaulle pastangos sukelti 
prieš Maskvą jos sateli
tus.

Čia reikia pastebėti, 
kad prancūzų profesinės 
sąjungos nėra taip glau
džiai susiorganizavu
sios kaip pvz. amerikie
čių. Visų pirma, ten yra 
trys ideologiniai nuda
žytos profesinių unijų or
ganizacijos, kurios rū
pinasi daugiau bendri
niais visos tautos politi
kos reikalais,negu speci
finiais darbininkų reika
lais paskirose įmonėse.

Įdomu, kad į studentų 
pradėtą revoliuciją pir
miausia įsijungė katali
kiškos profesinės sąjun
gos. Jų vadas Eugene 
Descamps aiškino, kad 
darbininkai turį išnau
doti progą paskelbti ka
rą prieš 'troškinančią vi
suomeninę ir socialinę 
struktūrą*, darbininkai 
turi įgyti teises įmo
nėse, kuriose dirba. Jie 
turi turėti bendravaldy- 
mą ir net įmonių nuosa
vybę. Kiekvienu atveju, 
jie nori gauti bent 1.000

ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Sydnėjaus (Australijoje) lietuvių vyrų choras, vadovaujamas p. Umbražiflnienės, dažnai išpildąs 
meninę programą vietos lietuvių parengimuose. Stovi iš kairės: Laurinaitis, Pūkas, Protas, Kapo
čius, Alekna, Maksvytis, Daniškevičius, Gaižauskas, Protas, Abromas, Bitinas, šliteris, Asevičius. 

V. Vilkaičio nuotrauka

MUSU INŽINIERIŲ SUVAŽIAVIME
IX-si s ALIAS-gos su

važiavimas Clevelando 
prasidėjo gegužės 30 d. 
gausiai susirinkusius 
inžinierius ir svečius 
rengėjų vardu pasveiki
nus ALIAS Clevelando 
skyriaus valdybos pirm, 
dr. inž. R. Kašubai. Ati
darymo iškilmėms vado
vauti jis pakvietė ALIAS 
C. Valdybos pirm. inž. 
J. Dačį iš Bostono. Su
giedojus himnus, pa
gerbus stebinančiai ilgą 
sąrašą mirusių inžinie
rių, buvo pakviesti gar
bės ir darbo prezidiu
mai.

Garbės prezid. suda
rė: St. Barzdukas, dr.

frankų — 200 dol. į mė
nesį už 40 valandų dar
bo savaitę ir sulaukę 60 
metų eiti pensijon. Ko
munistai, kurie iš pra
džių noromis ar neno
romis palaikė streikuo
jančių reikalavimus, vė
liau pradėjo rodyti di
desnio noro susitarti su 
valdžia negu kitų krypčių 
profesinės sąjungos. Ga
limas daiktas, kad komu - 
nistai apskaičiavo, jog 
de Gaulle išsilaikymas, 
ypač su komunistų pa
galba, valdžioje gali bū
ti jiems ir toliau naudin
gas. Dėl tos paprastos 
priežasties, kad kilus pi
lietiniam karui Prancū
zijoje vėl įsigalėtų de
šinieji.

A. Butkus, inž. J. Da
nys, kun. K. Žemaitis, 
inž. A. Rudis, J. Daugė
la ir inž. R. Kudukis.

Suvažiavimui vadovau
ti pakviesti J. Jurkūnas, 
R. Kašuba, A. Mažeika, 
Č. Mickūnas, Č. Staniu
lis ir A. Trimakas.

Kun. K. Žemaitis per
skaitė prasmingą ir su
važiavimo dvasiai pri
taikytą invokaciją.

Suvažiavimą sveikino 
St. Barzdukas PLB var
du, inž. J. Danys — KLB 
ir PLIAS vardu, inž. R. 
Kudukis — Clevelando 
ALT vardu ir F. Eidim- 
tas LB I apyl. vardu. 
Raštu gauti sveikinimai 
iš JAV prezidentūros, 
kongresmanų F. Bolton 
ir W. Minnshall, Tauty
bių S-džio ir Cuyahoga 
County Auditor Ralph J. 
Perk, Lietuvos Atstovo 
J. Kajecko, ALT pirm, 
inž. E. Bartkaus, PLB 
pirm. J. Bachuno, LB Ta
rybos pirm, ir Liet. En- 
cikl. leidėjo J. Kapo
čiaus, JAB LB pirm. inž. 
Br. Nainio, inž. A. Ru
džio, inž. A. Navickio, 
AL Gyd. S-gos pirm.dr.
H. Brazaičio, Lit. Inst. 
pirm. dr. A. Flaterio, 
Dirvos red. J. Čiuber- 
kio.

ALIAS C. valdybos 
pirm. inž. J. Dačys pa
sakė kalbą, kuri ištisai 
tilpo Dirvos 63 nr.

Po to buvo atidaryta 
inž. R. Pauliukonio ir jo 
kolegų pastangomis suor
ganizuota paroda, ta 
proga mūsų inžinierių 
nuopelnus ir gražią pa
žangą iškeliant inž. J. 
Jurkūnui.

♦♦♦

Jau ketvirtadienio ryt
metį jautėsi svečių gau
sa ir judėjimas. Viešbu
tyje prie registracijos 
stalo plušo inžinierių po* 
nios, pasiruošusios pa
sitikti svečius, o 11 vai. 
ryto gausus suvažiavi
mo dalyvių būrys rinko
si Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčion pasimelsti ir 
susikaupime prisiminti 
žuvusius ir mirusius sa
vo kolegas.

♦♦♦

Suvažiavimas tikrai 
dalykiškai ir bendravi
mo prasme tikslingai su
tvarkytas. Be tokiais at
vejais neišvengiamo ce

remonialo, užtenka laiko 
ir organizaciniams rei
kalams, pabendravimui 
laisvoje ir nevaržytoje 
nuotaikoje, pasportuo
jant golfo aikštėje irpa- 
simatant su pažįstamais 
clevelandiečiais. O svar
biausia bene dėmesio 
centre, įdomios, aktua
lios ir iškilių mūsų sa
vo srities specialistų pa
ruoštos paskaitos.

Ir taip, jau pirmą su
važiavimo dieną, daly
viai išgirdo labai daug 
susidomėjimo sukėlusią 
dr. V. Klemo paskaitą 
apie planetų tyrinėjimų 
sistemų projektavimą ir 
diskusinį dr. S. Juzėno 
pranešimą apie "gerbū
vio siekimą organizuo
tai."

Penktadienį, gegužės 
31 d. po organizacinių 
darbų posėdžių ir skyrių 
pranešimų, pavakarys 
praėjo gyvai domintis 
prof. dr. A. Avižienio pa
skaita apie "Kyberne- 
tiką — dabarties atsieki- 
mus ir ateities perspek
tyvas" bei prof. dr. R. 
Vaišnio paskaita apie že
mės drebėjimų fiziką ir 
chemiją.

Tą dieną suvažiavimo 
dalyvių ponioms buvo su
ruoštas priėmimas — 
pietūs Kon-Tiki resto
rane, kur kalbėjo prof. 
A. Augustinavičienė.

Birželio 1 d., šešta
dienį, savo darbus atliko 
specialios komisijos, o 
po pietų arch. K. P. Žy- 
gas skaitė paskaitą apie 
futūristinę architektūrą, 
o dr. A. Darnu ši s apie 
makromolekulių mikro
pasaulį.

Pagaliau pavakariams 
inžinieriai patiekė savo 
komisijų paruoštas rezo
liucijas, kandidatus nau* 
jiems valdomiesiems or
ganams (apie tai — atski
rai) ir — suvažiavimas 
buvo uždarytas.

Vakare įvyko banketas, 
kurio metu programą iš
pildė viešnia iš Chica
gos solistė Nerija Linke
vičiūtė.

• ALT S-gos Los Angeles 
skyrius, vykdydamas savo 
narių susirinkimo nutari
mų, per savo valdybos ižd. 
H. Bajelj prisiuntė 25 dol. 
aukų Dirvai. Skyriaus val
dybai ir nariams už dėmesį 
savajai spaudai dėkojame.
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Bendras Montrealio parodos "Žmogus ir jo Pasaulis" vaizdas iš oro, žiūrint į rytus nuo ekspresi
nio geležinkelio. Lengvai galima atpažinti buv. Amerikos pavilioną, Sov. Sąjungos paviliono vietoj tik 
griaučių likučiai, kairėj apačioj Vak. Vokietijos ir kiti pavilionai. Tolumoj, už upės, Montrealio 
miesto vaizdas.

EXPO 68 ATIDARYTA
Montrealyje, Kanado

je, gegužės 17 d. popiet 
buvo atidaryta "nuolati
nė” EXPO '68, dabar 
pavadinta "Žmogus ir jo 
Pasaulis". Atidarymo da
ta sutapo su Montrealio 
miesto įkūrimo 326 me
tinėmis (įsidėmėtina, 
kad įkūrimo metu Mont
realis buvo pavadintas 
Ville Marie, Marijos 
miestu). Šiemetinė pa
roda tai yra lyg ir pra
eitų metų EXPO tęsinys, 
nes beveik viskas tas 
pats tebėra, kas buvo per
nai.

Dabar nebėra tik So
vietų Sąjungos, Čekoslo
vakijos ir Jugoslavijos 
pavilionų, o visi kiti te1 
bėra, nors daugelyje jų 
įrengta kas kita negu 
buvo pernai. Visa kita pa* 
lieka tas pats: susisieki
mas, judėjimo sutvarky
mas, visi 
įtaisymai, 
gamta ir 
sodresnė, 
mų, medelių ir gėlių. 
Net ir beveik visos sta
tulos ir skulptūros, taip 
gausiai stovėjusios iš
orėje, tebėra.

Iškilmingas atidary
mas įvyko 3 vai. popiet 
dalyvaujant daugybei 
kviestinių svečių, val
džios atstovams, diplo
matiniam korpusui, aukš
tajai dvasininkijai ir

įrengimai ir 
tik dabar 
aplinka daug 

daugiau krū-

Meksikos pavilionas su angelo skulptūra.

ANT. BERNOTAS 

gausiai susirinkusiai 
publikai. Atidarymo iš
kilmės buvo pradėtos 
Tautų Aikštelėje iške
liant visų dalyvaujančių 
parodoje tautų vėliavas 
ir uždegant parodos ug
nį. Atidarant buvo sugie
dotas Kanados himnas 
"O, Canada" (Didžiosios 
Britanijos himno, kuris 
iki šiol visur buvo priva
lomai giedamas šalia Ka
nados himno, šį kartą ne
begiedota). Pažymėtina, 
kad parodos ugnįuždegti 
buvo išrikiuotos trys po
ros žmonių, vaizduojan
čių tris rases: juodą - 
geltoną - baltą (balto
ji ėjo paskutinė, užleis
dama pirmaujančią vie
tą juodajai rasei!) Vė
liavas iškėlė skautų bū
rys.

Po atidarymo buvo mu 
zikos ir įvairių tautų šo
kėjų pasirodymai. Kiek 
vėliau įvyko Kanados avi
acijos pasirodymas: ke
liolika naikintuvų ir leng
vųjų bombonešių žemu 
sk ridimu ir oro akroba
tika žiūrovus nepapras
tai maloniai nuteikė. 
Atidarymo metu staugė 
visų uoste esančių laivų 
sirenos, skambino baž- 
nyžių varpai, buvo atida
ryti fontanai, o kai ku

rie laivai taip pat palei
do vandens švirkštus į 
orą. Vakare La Ronde 
pasilinksminimų dalyje 
vyko fejerverkų ir rake
tų laidymas.

Paroda truks iki ru
dens — spalio 14 d. ir 
bus atdara kas dieną nuo 
10 vai. ryto iki 9:30 vai. 
vakaro, o La Ronde da
lis nuo vidurdienio iki 
2:30 vai. nakties, {paro
dą įėjimas kainuoja: su
augusiems 2.50 dol., vai
kams — po 1.25 dol. Per
kantieji savaitinius ar se
zoninius bilietus gauna 
didelę nuolaidą. Taip pat 
tie gauna pigiau, bilietus 
užsisaką iš anksto. Tiki
masi, kad parodą per šį 
sezoną aplankys apie 20 
milijonų žmonių. Kaip 
pranešama, lankytojai 
jau yra išpirkę už 20 mi
lijonų dolerių įėjimo bi
lietų, ir susidomėjimas 
vis auga.

Kaip jau iš anksto bu
vo skelbta, Le Havre 
priemiestis su jo L'Ha- 
bitat ir labirintu šiemet 
į parodos ribas neįeina, 
bet į kaikurias tos vie
tos dalis lankytojai bus 
įleidžiami. Parodos te
atre bus filmų demons
travimai iš praėjusios 
EXPO ir kitoki. Meno ga
lerija pripildyta kad ir 
kiek skirtingų meno kū
rinių ir įruošta didžiulė 
fotografijų paroda. La 
Ronde pasilinksminimų 
dalis, kad ir nėra tiesio
ginėse parodos ribose, 
yra dar daugiau papildy
ta ir išplėsta ir lankyto
jai ras dar daugiau ma
lonumo, negu tai buvo 
pernai. Tarp kitko, vėl 
atsidarė garsusis bava
rų "Biergarten" su Muen- 
cheno alum.

Viso parodoje veikia 
80 pavilionų su ta pačia, 
kiek pakeista ar visai

atidaryta kas 
buv. Kanados 
dabar yra 

filmų ir foto

nauja programa ir ekspo
natais. Be jau nebedaly- 
vaujančių valstybių, šie
met tarp kitų tebėra Šios 
EXPO '67 dalyvavusios 
valstybės: Austrija, Bel
gija, Burma, Ceilonas, 
Kinija, Etiopija, Prancū
zija, V. Vokietija, Indi
ja, Persija, Izraelis (ir 
Judaizmo pavilionas), 
Italija, Japonija, Korėja, 
Meksika, Olandija, Sia
mas, Egiptas ir kitos 
arabų valstybės bei ke
letas naujųjų Afrikos 
valstybėlių. Bei visi spe 
cialūs pavilionai, kiti 
naujai atidaryti, kiti pa
pildyti. Iš kitų valstybių 
prisidėjo Lenkija ir Ai
rija.

Nebeveikiančiuose pa- 
vilionuose 
kita, pvz., 
pavilione 
EXPO '67 
paroda, Kanados Paci- 
fiko pakrančių pavilione 
įsikūrė jaunimas, Kana
dos indėnai pasiliko ta
me pačiame, buvęs Tele
fono pavilionas su savo 
puikiu filmu dabar pa
vadintas "Canada 67" ir 
rodomi tie patys filmai, 
skautų pavilionas pasi
lieka, Australijos pavi
lione įrengta fotografijų 
paroda. Šiemet Anglija 
parodoje nebedalyvauja, 
tai jos paviliono bokš
tas paverstas muzikos 
pavilionų, kur demons
truojama pati įdomiau
sia muzika, o šalia esan
čios patalpos paverstos 
automobilių muziejum; 
Graikijos pavilione 
įruošta teatro paroda, o 
buv. Ontario pavilione — 
žiemos sporto paroda. 
Yra ir baisenybių: buv. 
Plieno pavilione dabar 
rodomi karai ir jų istori
ja. O buvusiame Šveica
rijos pavilione įruoštas 
humoro skyrius. Buv. 
Jungtinių Tautų pavilio
ne atidaryta pašto ženk
lų paroda ir apsimainy- 
mo birža. Yra ir kitų 
naujovių: sakysim, buv. 
Popierio ir Celiuliozės 
pavilione dabar yra Po
licijos pavilionas, kuria
me 
veikla, o 
darytos... 
nės. Buv. 
džiuliame 
rika šiemet nebedalyvau
ja, taip pat nedalyvauja 
ir jos valstijos New 
York, Maine ir Vermont) 
įruošta paukščių paroda 
su 150 įvairių rūšių 
paukščių ir egzotinių au
galų ir sodelių paroda.

Lankytojų įdomumui 
yra numatyta visa eilė 
orkestrų, chorų ir solis
tų pasirodymų. Jau užre 
gistruotos net 727 muzi 
kantų grupės ir įvairiau 
šių tautybių pasirody
mai.

Gegužės 19 d., sekma
dienį, patys pirmieji pa
sirodė su savo tauti
niais šokiais ir choru 
Kanados lenkai, parodę 
40 šokėjų grupę. Po to

rodoma policijos 
netoliese ati- 
arklių lenkty- 
Amerikos di- 
burbule (Ame

IŠ KITOS PUSĖS...

Sustojus prie 'lyčių' klausimo mūsų spaudoje 
aš turiu tuo reikalu dar pacituoti iš Metmenų 15 Nr. 
Ten spaudos reikalais besisielojąs V. Trumpa tarp 
kitko taip bara vieną smulkiau neaptartą asmenį: 
"Jis prieš keletą metų puolė kitus su visokiais fan
tastiškiausiais įtarinėjimais (net abejodamas, ar 
tam tikras kolega žurnalistas yra vyras ar mote
ris)". Išeitų, kad suabejoti kokios nors asmens ly
timi yra fantastiškiausias įtarinėjimas. Po to lieka 
tik viena problema, kas blogiau — įtarti vyrą esan
tį moterim, ar moterį esant vyru? Ir ar lygiai taip 
pat "fantastiškai" žiūrėti vyrą po moters slapyvar- 
de? Tiems klausimams iš visų pusių išgvildenti 
reikia tikėtis atskiro 'Metmetų' numerio. Juk tai ne
mažesnė 'bendravimo' problema, kaip santykiai su 
kraštu. (vm)

Labai atsiprašau visų ponių ir panelių, kurios 
skaitys šį raštą bet... mūsų liaudyje iš senovės 
esama pažiūros, kad moterų liežuviai yrapalaides- 
ni negu vyrų. Tos prielaidos prisiminimas pagaliau 
leido išspręsti mane seniai kamavusią mįslę: kodėl 
kai kurie vyrai vartoja moteriškas slapyvardes? 
Tokių bendradarbių yra apstu chicagiškėse Naujie
nose. Tai, žinoma, ne mano 'biznis', nors kai ku
rios tų ponių, ar tiksliau ponų, buvo ir mane 'už
kabinusios' ar 'užkabinę' pvz. 'M. Šnarienė', ku
ri ar kuris bendradarbiauja ir kitam visam prie
šingam spaudos organe.

Dabar tą mįslę man vėl priminė Naujienų 
ponia 'A. Beržienė' man į lūpas įdėdama sakinius, 
kurių aš visai nesu sakęs. Aprašydama mano pas
kaitą Chicagoje 'ponia' teigia, kad aš pavadinęs 
Varną 'mažu liberalu' kas neatitinka tiesai. Ji 
man priskyrė pavyzdį, kurį per diskusijas pami
nėjo kol, S. Daunys, ir pagaliau teigė, kad aš bai
gęs sakiniu, po kurio iš tikro aš perskaičiau dar 
visą mašinėle rašytą puslapį! Būčiau linkęs pati
kėti, kad 'ponia' po to sakinio užmigo, kas, aišku, 
nekalba mano iškalbos naudai. Iš viso nebūčiau lin • 
kęs to rašinio diskutuoti, jei jis man nebūtų patei
kęs mane anksčiau kamavusios mįslės sprendimą. 
Atrodo, kad kai turima pasakyti ką nors svarbaus, 
pasirašoma savo pavarde su vyriška galūne, kai 
norima tik palaidai 'paliežuvauti' ir likti 'nenu
baustu', pasislepiama po moteriška slapyvarde. 
Gal ir praktiška...

lenkai Montrealio mies
tui padovanojo astro
nomo Koperniko statu
lą. Numatyta, kad šių 
metų parodoje savait
galiais turės savo tauti
nius pasirodymus sekan
čios tautybių grupės: vo
kiečiai, austrai, bava
rai, kinai, škotai, grai
kai, vengrai, airiai, ita
lai, latviai, lietuviai 
(kas lietuvius atstovaus 
ir kada, dar nežinoma), 
portugalai ir ukrainie
čiai. O gal bus ir dau
giau, ypatingai iš naujų 
Afrikos valstybių.

Išalkusiems ir ištroš- 
kusiems bus lygiai tas 
pats aptarnavimas, kaip 
ir pernai: veikia visa eilė 
restoranų ir užkandinių, 
vieni prie savo tautinių 
pavilionų, kiti — naujo
se vietose. Taip pat ati
darytas ir pernai veikęs 
Bravorų pavilionas, kur 
lankytojai bus vaišinami 
alumi, o netoliese savo 
alaus barus turi austrai, 
vokiečiai, airiai ir ki
tos tautybės. Kainos 
daug kur net nužemin
tos: sakysim, dešrelės 
pardavinėjamos po 25 
centus. Vėl štampuoja
mi pasai ir pardavinėja
mi suvenirai.

Šįmetinėje parodoje vi
sus tarnautojus, prižiū

rėtojus, vadovus, aiškin
tojus, parodos policiją 
ir kt., apmoka ir išlai
ko pats Montrealio mies
tas, tik atskirų tautybių 
pavilionų vedėjai išlai
komi jų pačių. Todėl 
daug kas prisibijo, kad 
Montrealis šiemet gali 
turėti labai didelių išlai
dų ir kad pajamos gali 
nepadengti išlaidų.

Laukiama, kad EXPO 
'67 lankytojai, taip gau
siai lankę pernai metų 
parodą, ir šiemet vyks 
ten apsilankyti ir senų 
sentimentų atgaivinti, o 
tie, kurie ne viską per
nai galėjo pamatyti, da
bar galės ramiau apžiū 
rėti, nes nebus tokios 
spūsties. Ypatingai daug 
tikimasi apsilankant 
amerikiečių, kai prasi
dės vasaros atostogų 
sezonas.

HELP WANTED MALĖ

WANTED IST CLASS 
TOOL & DIE MAKERS 

PROGRESSIVE DIE OR 4 SLIDE 
TOOLING.

Mušt be able to sėt up work froni 
Blue Pnnts 4c Close Tolerances. 
Opportunities in well established Ely- 
ria Co. Steady work, paid holidays, 
retirement prograni. Siek benefits, 
profil sharinu. Escellent opportunity. 

TIMMS SPRING CO.
Box 149 Elyria, Ohio

216 — 322)781
(61-67)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUšAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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PLANAVIMO IR APDAIRUMO
REIKALU

Mount Angel yra ramus, pažangus, 1.600 gy
ventojų turįs bažnytkaimis Oregono valstijoje. Jis 
randasi Wlllamette derlingame slėnyje. Pravažiuo
ją tą bažnytkaimį netrukus pastebi švarą, tvarką, 
gyventojų rūpestingumą. Be abejo, važiuojant pla
čiais Amerikos keliais, rasite tūkstančius tokių vie
tovių.

Staigmena ištiko minėto bažnytkaimio žmones, 
kai jie iš sostinės Washingtono, D.C., pareigūnų 
sužinojo, kad 40% bažnytkaimio gyventojų esą pri
skirti prie neturtingųjų kategorijos ir tuo būdu 
Mount Angel priskirtas prie Amerikos apleistųjų 
ir skubiai atstatytinų sričių. Negana to, čia turės 
būti įsteigta įstaiga, kurios išlaikymui trečdalį lė
šų turės sudėti patys gyventojai. Po to įstaigos 
pareigūnai pradės gyventojus apšviesti ir priruoš
ti naujai susikūrusiai padėčiai. Jie turės išmokti 
prašyti pašalpų, reikia to ar nereikia. Vienas iš 
atvykusių valdžios pareigūnų pareiškė, kad "gyven
tojai ligi šiol nežinoję, kas yra bedarbių aprūpini
mo įstaiga, pašalpų centras, nemokamo maisto ap
rūpinimas ir t.t. Jie nežino, kokių tam reikia kvali
fikacijų". Galima pridurti, jog Mount Angel gyven
tojai nežinojo net, kad jiems bent kokios pašalpos 
reikalingos. Dabar ir jie bus priversti išmokti, ko 
nesitikėjo.

Absurdų, klaidų didžiuliame biurokratijos apa
rate pasitaiko ne vienas. Čia tik vienas iš daugelio 
pavyzdžių. Pagaliau, kada socialinės globos reika
lams skiriama bilijonai dolerių, kur nors juos pa
dėti reikia, administruoti būtina, savo įtaką plės
ti ir darbais atsižymėti neišvengiama.

Netektų stebėtis tokiais pavyzdžiais, jei jų ne
pasitaikytų mažesnės apimties biudžetus planuojant 
ir skirstant. Tie mažesnės, mikroskopinės apim
ties (lyginant su federalinės valdžios biudžetu) biu
džetai, su kuriais susiduriame lietuviškojo gyveni
mo orbitoje, taip pat neišvengia kuriozų, nekal
bant apie pavydą, užmetimus ir priekaištus. Ne
konkretizuojant šį kartą atskirų faktų, norime tik 
priminti, kad didesnės ar mažesnės apimties orga
nizacijų biudžetai dar daugeliu atvejų stinga plana
vimo, tikslingesnio reikalų eilės rikiavimo. Daž
niausia gi vadovaujamasi to momento reikalu, be 
toliau pramatančių išvadų.

Ir taip metų eilėje susidaro daug kur didesnė 
disproporcija lėšų skirstyme,tą skirstymą pada
rant greitu ir nekomplikuotu rankų nusiplovimu. 
Paskirstyta ir — taškas. Jei kas jaučiatės nu
skriaustas, ateis sekantis kartas, gal būsit laimin
gesni...

Tokiu būdu pristingame ne tik planavimo, bet ir 
apdairumo ir daug kur tai pradedame justi.

KAS ATSIKVIETĖ 
ČIURLIONIO 
ANSAMBLĮ?

Dirvos Nr. 53-5,1968 
m. gegužės 8 d. (ksk) 
rašydamas a.a. Jurgio 
Salasevičiaus gyvenimo 
apžvalgą straipsnyje 
"Mirė Jurgis Salasevi- 
čius" suklydo teigda
mas:

"Kai 1948 metais St. 
Nasvytis susitarė su 
Karpium parkviesti Čiur
lionio ansamblį į Cleve
landą Jurgis Salasevi- 
čius su Karpium surado 
lietuvių namus ir šei
mas, kurios sutiko spon- 
soruoti ir priimti dau

The Lithuanian Newapap«r
Eatablished 1915

gumą čiurlioniečių (ma
no pabraukta) ir patys 
priėmė į savo namus".

Steponas Nasvytis su 
niekuo nesusitarė iš Va
karų Vokietijos į Cleve
landą parkviesti čiurlio- 
niečius. Šiame reikale 
veikė vienas savystoviai 
ieškodamas tarp Cleve
lando lietuvių patriotų 
pritarimo, kad šį suma
nymą įvykdžius. Pri
tarimą gavo: surado 23 
lietuviškas šeimas, ku
rios išdavė 65 darbo ir 
buto garantijas. Tiek jų 
buvo reikalinga, kad vi
sas Čiurlionio ansamb
lis galėtų atvykti.

Labai pasitarnavo a.a. 
Jurgis Salasevičius pats 
davęs 3 garantijas ir dar 
mane nuvežęs pas 3 lie
tuviškas patriotines šei
mas: Misčikus, Praške
vičius ir Polterius, jos 
davė 7 darbo ir buto ga
rantijas. Karpius davė 5 
garantijas. Su Jo, J. Sa
lasevičiaus ir minėtų 3 
šeimų garantijomis su
sidarė 15, o jų reikėjo su 
rasti 65, kad visiems 
čiurlioniečiams suteikti 

galimybę atvykti įCle
velandą.

Bet 15 garantijų iš 65 
nėra dauguma kaip tei
gia (ksk).

Be a.a. J. Salasevi
čiaus man padėjo sponso- 
rių surasti a.a. inž. P. 
Žiūrys ir dr. St. Tamo
šaitis.

Tačiau tai nereiškė, 
kad visi, <ką buvo kreip
tasi, davė čiurlionie
čiams darbo ir buto ga
rantijas. Jas davė dau
giausia senieji lietu
viai imigrantai. Jie ne 
visi žinojo, kad Čiurlio
nio ansamblis labai pra
garsėjęs Vakarų Vokie
tijoje lietuvių tremtinių 
tarpe, tarp vokiečių ir 
prancūzų kariuomenėje 
buvusioje V. Vokietijoje.

Visos 65 garantijos 
Čiurlionio ansambliui 
per 2 savaites buvo pa
siųstos per BALF'ą į 
Vokietiją.

Steponas Nasvytis

LENKIU GALVĄ...
Labai Gerbiamam 

Česlovui Gedgaudui.
Jūsų mintys pareikš

tos eilėj straipsnių Dir
voje — "Lietuvos vals
tybės kilmės beieškant" 
yra daug stipresnės, ne
gu raketos, kylančios į 
aukštį. Nes raketos ne
pasieks nuo neapsako
mai žiaurių mūsų tautai 
daromų skriaudų mūsų 
prislėgtos krūtinės. Bet 
jūsų mintys tikrai pa
sieks ne tik lietuvių šir
dis, bet ir Anapus tolius, 
iš kur mus stebi milijo
nai didvyrių ir galiūnų, 
kurie su nenuilstamu ryž
tu gynė mūsų didelę im
periją ir kuriuos, popie
žių laiminami ir gausiai 
auksu šelpiami kryžiuo
čiai* stengėsi išnaikinti.

Jūsų drąsios, kilnios, 
ir lietuvius susiprasti 
šaukiančios mintys yra 
vertos ypatingo dėme
sio. Tuos visus straips
nius: "Lietuvos valsty
bės kilmės beieiškant" 
kiek paryškinus ir išplė
tus, reikia išleisti atski
ra knyga, kurią kiekvie
nas lietuvis, o ypač mūsų 
jaunimas, turėtų prie sa
vęs laikyti, kaip išmin
ties ir kovai padrąsinti 
šaltinį.

Tokie reikšmingi, iš- 
kėlusieji mūsų tautos 
galią ir aukštos kultūros 
dydį, duomenys, negali 
palikti vien laikraščio 
skiltyse. Jie turi būti am
žini mūsų dvasios gaivin' 
tojai, teikią jėgos ginti 
tėvų palikimą.

Paskaitęs tokias min
tis, žmogus pajunti, kad 
mūsų tautos didinga dva
sia yra tikrai gyva. Rei
kia tik paskatinančio ži
burėlio ir Ji suliepsnos 
negęstamos Amžinosios 
Ugnies aušromis ir ko
vų gaisrais vaduoti tė
vų pavergtą šalį.

Aš lenkiu nuo mūsų 
tautai daromų skriaudų 
ir pažeminimų nuvargu
sią galvą prieš jūsų drą
siai pareikštas, mūsų tau
tą žadinančias mintis.

Su aukšta pagarba
Inž. Mantas Aukštuolis

"GINTARAS” YRA 
URUGVAJUJE!

Skaitėme, matėme ir 
didžiai stebėjomės Dir
vos Nr. 29 1968 metų fo
tografija, kur buvo pa
skelbta, kad Argentinos 
lietuvių jaunimo tautinių 
Šokių grupė "Gintaras" 
rengiasi dalyvauti 3-je 
Tautinių Šokių Šventėje

Min. Br. Balutis 1954 m. po širdies smūgio besveikstant ligoninėje. Iš kairės jo šeimininkė Kostė 
Noreikaitė, min. Bronius Balutis ir pasiuntinybės patarėjas V. Baltokas.

SAULĖLYDŽIO DIENOS
Vėlyvo 1967 metų rudens 

saulėlydžio spinduliai, pra
siskverbę pro retus, pagel
tusius medžių lapus, trum
pai pradžiugino kuklų, vien
gungišką ministerio Balučio 
miegamąjį. Jis, nebaigęs 
ūkanoto rudens trumpų 
atostogų, kurioms kasmet 
išvykdavo su savo bičiuliu 
estų ministeriu Torma, šį 
kartą grįžo nepailsėjęs, bet 
visai sunegalavęs, nebeįvei- 
kiąs pasikelti iš lovos.

Vieną tokių jo gyvenimo 
saulėlydžio dienų mes jį 
aplankėm. Kalbėjo jis dar 
įvairiomis temomis, nors 
pats prisipažindamas, kad 
kalbėjimas jį varginąs, kad 
ir skaityti nebegalįs, kad, 
girdi jis nebegirgždąs, bet 
jaučiąs jog visai sulūžo ir, 
anot jo, nebeįveikiąs net ir 
girgždėti...

Kai jis pakartotinai tiki
no, jog "ilgai nebegirgždė- 
siąs”, buvo jam priminta, 
kad vos prieš metus, pame
name, buvo žadėjęs, jog ką 
ne ką, bet Churchillį am
žiumi jis pralenksiąs...

— Tai bus pirmas kar
tas, kada aš neištęsėsiu žo
džio, — atsakė jis lūdnai 
šyptelėjęs, lyg ir atsiprašy
damas, lyg jis iš tikrųjų 
būtų kaltas, kad, va, jis ne
begalįs keltis, nebegalįs bū
ti mūsų tarpe ir eiti sa
vo pareigų. Jis jautė, žino
jo ir suprato, nors ir apie 
tai nesakė, jog jam iškelia
vus, deja, niekas nebegalė
siąs šiomis sąlygomis nei jo 
pareigų perimti, nei jo dar
bo tęsti tol, kol Lietuva vėl 
atgausianti nepriklausomy
bę.

Paskutinysis svetys 
Pasiuntinybėje

Gruodžio 8 dieną minis- 
teris Balutis iš pasiuntiny-

Chicagoje.
Į tai turime štai ką par 

sakyti: fotografija vaiz
duoja "Gintarą" dalyva
vusį 4-tajame Pietų 
Amerikos Lietuvių Kon
grese Argentinoje 1967 
metais. Tik tos fotogra
fijos šokėjai ir pats 
"Gintaras" yra Urugva
jaus jaunimo šokių gru
pė, o ne Argentinos, kaip 
tam laikraštyje yra pa
žymėta.

Mums būtų labai ma
lonu, jeigu Jūs šitą ap
sirikimą galėtumėt ati
taisyti. Mūsų "Gintaras" 
irgi rengiasi rimtai da
lyvauti 3-Čioje lietuvių 
tautinių šokių šventėje 
Chicagoje.

Jonas Giedrys, S.J. 
Urugvajaus Lietu
vių Klebonas ir vie
nas "Gintaro" glo
bėjų.

BR. DAUNORAS

bės namų buvo išvežtas St. 
Bartholomeus ligoninėn ir 
paguldytas bendroje, sun
kiai sergančiųjų palatoje. 
Tos dienos išvakarėse jį 
dar spėjo aplankyti Londo
nan atvykęs VLIKo pirmi
ninkas dr. J. K. Valiūnas. 
Jis, dr. Valiūnas, bus pa
skutinysis lietuvis — sve
tys aplankęs velionį, Lietu
vos Pasiuntinybėje, Londo
ne.

47 metai su Balučiu
Tiems, kurie pažinojo mi- 

nisterį Balutį, tiems ku
riems teko vienokia ar ki
tokia proga jį aplankyti pa
siuntinybės namuose, gal 
tik su maža išimtimi, teko 
pažinti ir jo ilgametę šeimi
ninkę, atitarnavusią pas jį 
47 metus. Ypač paskutinį 
dešimtmetį, ministeriui su
negalavus, ji buvo nuolati
nė jo globėja ir slaugytoja 
iki pat jo mirties valandos. 
Ji taip pat, it pušelė, įbrė
žė 73 savo amžiaus rieves, 
dažnai negaluojanti, sun
kiai laiptais neužkopianti, 
taip pat, anot jos ilgamečio 
darbdavio žodžių — girgž
danti.

— Kada pradėjote tar
nauti pas ministerį Balutį?

— Pas ponus Balučius 
tarnaitės darbą pradėjau 
1920 metais, rugpiūčio 20 
dieną, Kaune. Balutis tada 
buvo Užsienio Reikalų Mi
nisterijos politikos depar
tamento direktorium. Gi už
baigiau darbą 1968 metais 
sausio 5 dieną Rytų Londo
no kapinėse, palikusi ten 
amžinam poilsiui žmogų, 
dirbusį visą amžių Lietuvos 
labui, kietų principų, ne
lengvai sugyvenamą, užsi
spyrusį, bet teisingą, daug 
dirbusį ir daug reikalavusį 
iš jam dirbančio. Mano dar
bas ypač pasunkėjo, kada 
ministerį ištiko pirmasis 
širdies priepuolis 1952 me
tais. Nuo tada, kaip žinote, 
jis didesniąją dalį dienos 
praleisdavo lovoje. Juo la
biau pasunkėjo, nes virtuvė 
ir mano kambarys pusrūsy
je, o jo miegamasis net tre
čiame aukšte. Toks nuola
tinis laiptais laipiojimas 
mane tikrai vargindavo. Jis 
užjausdavo mane dėl to lai
piojimo ir, kai tik sustiprė
davo, visada ateidavo val
gyt žemyn, pasikalbėti ir 
pasiguosti.

... Leiskite sustiprėti...
Pas kutiniais mėnesiais, 

kai beveik iš viso jis nebe- 
sikeldavo iš lovos, kai ir aš 
vos beįkopdavau į tretį 
aukštą, P. Varkala rūpinosi 
jo perkėlimu vienu aukštu 
žemyn, į šiek tiek erdvesnį 
kambarį, kad ir jam būtų 
patogiau ir man lengviau 

užkopti. Tačiau Balutis vis 
nutęsdavo, vis atsikalbinė
davo, sakydamas, kad, gir
di, greitai sustiprėsiąs ir 
pats nueisiąs. — Tik duo
kite man kiek laiko sustip
rėti ir, matysite, kaip aš 
pats susitvarkysiu ...

Trispalvės reikalai
Kartą, dar gerokai prieš 

paskutinįjį jo susirgimą, 
jis man sako:

— Koste, būtų gera, kad 
tu man nupirktumei trispal
vei medžiagos. Juk mes, ro
dos, ir neturime naujos vė
liavos? O man ji bus rei
kalinga. Gal ir greitai...

— Tai kam gi jau taip 
ūmai prireikė?

— Pala, pala... Kiek čia 
tų jardų reikėtų? — Ir čia 
pat jis ėmė matuoti savo 
ūgį, vis kažką skaičiuoda
mas ir matuodamas.

Kai paaiškėjo, kad jis rū
pinasi savo karstui prideng
ti tautine vėliava, po pa
kartotinų matavimų ir ap
skaičiavimų, žinojome pa
galiau, kiek iš tikrųjų reika
linga jardų. Man atsisakius 
vienai eiti tos medžiagos 
pirkti, rodos, kad tą pačią 
dieną abu iškiūtinome į 
Kensingtono didesnę par
duotuvę. čia mūsų visi ap
skaičiavimai ir matavimai 
sugriuvo, nes siauresnės 
medžiagos, kaip vienas jar
das nebuvo, o visas tris 
spalvas susiuvus, nebeati
tiktų vėliavos proporcijai...

Dabar ne tiek kreipėm 
dėmesio į plotį, bet daugiau 
į atitinkamas mūsų vėlia
vai spalvas. Kai medžiagas 
parsigabenome į namus, jis 
daugiau sau, negu man pa
sakė:

— Bet kas dabar jas ge
rai galėtų susiūti, Aš pasi
siūliau tai padaryti, bet jis 
nebuvo tuo patenkintas ir 
nęt pastebėjo, kad tai, gir
di, ne lopo prisiuvimas. Ir 
lyg norėdamas mane įtikin
ti, atnešė seną vėliavą:

— Taip turėtų būti su
siūta, tik jau neblogiau, 
nors ir čia nėra tobulas dar
bas.

Vėliavą pasiuvau jam ne
matant. Dirbau atidžiai, 
kad tik negaučiau pastabų. 
Prie progos ją parodžiau. 
Mano darbu jis buvo labai 
patenkintas. Nors negreitas 
bet kokiems pagyrimams, 
šį kartą jis mane pagyrė, 
tarsi būčiau padariusi tik
rai kažkokį ypatingai didelį 
darbą. Ilgesnį laiką jis sto
vėjo prie patiestos naujutė
lės trispalvės apie kažką 
galvodamas. Aš išėjau vir
tuvėn, palikdama jį vieną. 
Kai po keliolikos minučių 
sugrįžau, jis vis tebestovė
damas prie vėliavos, pasa
kė:

— Tą vėliavą tu galėsi

(Nukelta ( 4 psl.)
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VISI KELIAI VEDA I CHICAGA

ŠVENTE

Detroito Gabijos tunto Birutės d-vės paukštytės su savo vadovėmis: d-vės adjutante Viktorija Rat- 
nikaite ir draugininke ps. Aldona Bačkaitiene. Daugelis iš šių paukštyčių važiuos i Tautine Stovyklą, 
kuri prasideda liepos 8 d. j. Gaižumo nuotrauka

1968 metais liepos mėn. 7 dieną, 3 vai. po pietų
JAV IR KANADOS LIETUVIŲ

ŠOKIŲ
INTERNATIONAL AMPHITHEATRE

42nd and South Halsted Street
Bilietų kainos: $7, 6, 5, 4, 3 ir 2. LOŽES BILIETAS $10.00

LOŽĖSE YRA po 6, 8, 10 ir 12 vietų.

Saulėlydžio 
dienos...

OMAHOS LIETUVIŲ ŽINIOS

Gaunami MARGINIUOSE, 2511 W. 69th St, Chicago, III. 60629. Tol. PR 8-4585 
Paltu bilietai užsakomi, atsiunčiant Čekį ar piniginį orderį su sau adresuotu 

voku ir pašto ženklu, šiuo pavadinimu ir adresu:

LITHUANIAN FOLK DANCE FESTIVAL 
2511 West 69th Street, Chicago, Illinois 60629

(Atkelta iš 3 psl.)
pasilikti sau atminčiai... 
Lyg ir šviesiau būtų akims, 
jei jas užbertų nors žiups
nelis Lietuvos žemelės ...

— Gausime ir jos.
— Iš kur?
— Iš Lietuvos gausime.
— Iš Lietuvos?!
— Taip, iš Lietuvos. O 

jei norite, tai ir iš Dzūki
jos, — atsakiau.

— Et, — mostelėjo jis 
ranka, pyktelėjo, lyg aš bū
čiau sujaukusi jo mintis, ar 
jį užgavusi ir iškiūtino iš 
kambario. Vieną tos pačios 
vasaros, vieną dieną pažįs
tama moteris važiavo Lie
tuvon savo giminių aplan
kyti. Mano vienintelis buvo 
prašymas — atvežti iš ten 
saujelę žemės. Moteris ma
no prašymą išpildė: atvežė 
du plastikinius maišelius 
dovanų viename juodo Lie
tuvos juodžemio, kitame to
kios pat juodos, sudžiūvu- 
sios, Lietuvoje keptos, duo
nos.

Atvežtosios duonos rie
kute pavaišinau ministerį, 
paaiškindama iš kur ji at
vežta. Jis trupinėlį atkando, 
pagyrė jos rūkštelę, tačiau 
apie žemę neužsiminė, nors 
supratau ir jaučiau, jog jis 
žino, kad aš jos turiu.

Niūrią, šaltą ir dargano
tą 1968 metų sausio dieną, 
Rytų Londono kapinėse bū
rys lietuvių tarė paskutinį 
sudiev Nepriklausomos Lie
tuvos oficialiam atstovui. 
Anglijos lietuvių skautai 
išpildė jo paskutinį norą, 
užberdami iš Lietuvos at
vežtos žemės saują ...

★
Buvusi min. 

šeimininkė K, 
viešėdama pas 
Jurgį Noreiką
buvo atsilankiusi Dirvoje ir 
pasidalino mintimis apie ve- 
lionies darbus.

Ji žada nuolatiniam apsi
gyvenimui persikelti į JAV.

• Omahos Universiteto 
laikraštis ”The CCS News” 
įsidėjo trijų Omahos stu
denčių lietuvaičių nuotrau
kas ir plačiai aprašė apie 
jų studijas ir gyvenimą. 
Ypač daug dėmesio buvo 
paskirta Laisvutės Rūkai- 
tės odisėjai, 1960 metais 
atvykstant iš Lietuvos. L. 
Rūkaitė studijuoja namų 
ekonomiką.

Regina Mockutė ruošiasi 
vidaus dekoratorės profesi
jai, kartu dirbdama toje 
pačioje srityje vienoje di
delėje Omahos krautuvėje. 
Jos sesuo Virgilija studi
juoja kalbas ir dirba tele-

fono įstaigoje.
Visos trys yra Omahos 

lietuvių choro narės, o taip 
pat aktyvios ir kitose lietu
viškose organizacijose.

• Jau porą kartų Dirvoje 
teko rašyti apie jauno Oma
hos lietuvio Mindaugo Kan- 
tanavičiaus pasireiškimą di
džiausiame Nebraskos dien
raštyje ”Omaha World He- 
rald”. šis jaunas vyras sa
vaitė po savaitės aiškino, 
įrodinėjo, ginčijosi ir aima
navo dėl Vietnamo karo, dėl 
pasaulinių Amerikos užsie
nio politikos klaidų, dėl Pa
baltijo ir kitų pavergtų tau-

UŽSAKYMUI PRAŠOME PASINAUDOTI ŠIA ATKARPA:

... dol. I 
I

Prašau prisiųsti ....

Adresas ...................................................... .........
...................... ....... 1

........ .....................  1
Telefonas ..._________ __________

1
... ........ ..........1

Šventės išvakarėse, liepos 6 d., 8 vai. vakare 
GRANDIOZINIS BALIUS

Arlington Park Rače Track Club

B. Balučio 
Noreikaitė, 
savo brolį 
Clevelande,

Omahos lietuvaitės seserys Mockutės.

Stalas — 10 asmenų. $6.50 asmeniui.

Bilietai gaunami MARGINIUOSE

tų nušlavimo į užmirštį...
Prasidėjus deryboms dėl 

Vietnamo karo užbaigimo 
M. Kantanavičius vėl at
kakliai įrodinėjo visokias 
blogybes, kurios sektų ne
garbingą šio karo užbaigi
mą nuolaidomis.

Mintys, kurias šiame lai
kraštyje M. Kantanavičius 
drąsiai ir sumaniai skleidė, 
kai kuriems skaitytojams 
sukėlė abejonių ar iš viso 
toks Mindaugas egzistuoja. 
Kiti galvojo, kad tai kokio 
nors patyrusio komentato
riaus darbas.

Laikraštis, iškilus tokiam 
klausimui įsidėjo Mindaugo 
Kantanavičiaus nuotrauką 
ir davė žinių apie jo asme
nį. Tačiau ... staiga jo raši
niai iš laikraščio dingo. Pra
ėjus kelioms savaitėms pa
sirodė pirmas klausimas: 
— Kas atsitiko su M. K., 
ar jis nesutikdamas su Viet
namo derybomis rezignavo? 
Paklausimai apie Mindaugą 
dažnėjo. Pasirodė laiškai, 
kuriuose buvo giriama jo 
politinė nuomonė. Tačiau 
M. Kantanavičius laikrašty
je vis nesirodė. Gegužės 24 
d. šio laikraščio laidoje til
po toks trumpas praneši
mas: Mindaugas Kantana-

vičius yra gyvas ir gyvena 
Omahoje 1 šio pranešimo 
antraštė (didelėmis raidė
mis) : Valio!

Ar tai ne malonus pavyz
dys, kaip kartais gali pa
vienis lietuvis pradėti savo
tišką karą už laisvės intere
sus tautoms Laisvės Kovos 
Metais ?

• LB Omahos apylinkės 
valdyba iš savo turimų iš
teklių paskyrė 100 dol. 
Jungtiniam Finansų Komi
tetui, 100 dol. Lietuvių Fon
dui (jau trečią šimtinę) ir

30 dol. Tautinių šokių šven
tei.

• Midland College, Fre- 
mont, Nebr. rodamame iš 
Lietuvos atvežtame filme 
'‘Gyvieji didvyriai”, pri- 
skaitant operatorių ir jo 
“giri friend”, dalyvavo viso 
9 žiūrovai. Nors buvo skelb
ta, kad filmas yra lietuvių 
kalboje, tačiau pasirodė, 
kad įkalbėjimas buvo ru
siškas. Ar reiktų kokių 
nors komentarų bendradar
biavimo apaštalams?!

V. š.

ANTANAS STRAZDAS
Paprastas kaimo katalikų kunigas. Pluoštas 

dokumentų. Knygą parašė Vincas Maciūnas.
Popieriaus viršelis. Kaina $2.00.
Gaunama Dirvoje, 6907 Superior Avė., Cleve

land, Ohio 44103. Arba pas leidėja — J. J. Bachu- 
nas, Tabor Farm, Sodus, Mich. 49126.

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 VVEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZAN AUSKAS. President

HMUi P’li1^ 5
INSURE D

MAROUETTE PARK
2533 W. 71 St. Jei 6R 6 2345 6

♦
CICERO UlINOIS

1410 S. 50 Avė., ui jn 3 2108 9
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• Inž. E. Cibas, Vilties 

draugijos vicepirm., iš Bos
tono ir inž. J. Jurkūnas, 
buv. ALT S-gos pirm., iš 
Chicagos, gegužės 31 d. 
lankėsi Dirvoje ir su Dirvos 
redaktorium J. čiuberkiu 
aptarė eilę bendrus intere
sus liečiančių klausimų .

• Dr. inž. R. Vaišnys su 
ponia lankėsi Dirvoje, kur 
įsigijo pluoštą lietuviškų 
knygų ir susipažino su Dir
vos leidimo darbais ir rū
pesčiais.

PAGERBĖ PREZIDENTO 
ATMINTĮ

Gegužės 30 d., Ramovėnų 
Clevelando skyrius sekma
dienį po pamaldų suorgani
zavo Prezidento Smetonos 
karsto aplankymą Knoll- 
wood mauzoliejuje ir padė
jo puokštę gėlių. Skyriaus 
pirmininkas Vladas Knis- 
tautas, pasakęs įvado žodį, 
po mirusių pagerbimo susi
kaupimo pristatė pulk. Vla
dą Braziulį pasakyti kalbą. 
Sugiedota "Marija, Marija", 
pagaliau dar apie preziden
tą kalbėjo jo sūnus adv. Ju
lius Smetona.

Dalyvavo nedidelis būre
lis vietinių ir keletas sve
čių iš kitur, kurie pirmą 
kartą turėjo proga mauzo
liejuje apsilankyti.

D. L. K. VYTAUTO 
DRAUGOVĖS SKAUTŲ 

VEIKLA
Draugovės draugininkas 

Eug. Jakulis praneša, kad 
vasaros metu reguliarios 
sueigos nutraukiamos. Atos
togų metu numatoma pada
ryti keletą ekskursijų ir iš
kylų.

Sekmadienį, birželio mėn. 
9 dieną, vykstame į zologi- 
jos sodą, kur praleisime vi
są dieną. Visi skautai, jų 
tėveliai ir skautų draugai, 
kurie norėtų vykti kartu, 
renkasi 9:30 vai. ryto šv. 
Jurgio parapijos kieme ir 
visi kartu išvyksime. Įėji
mas į zologijos sodą — 75 
centai, ir pasiimkit pakan
kamai pinigų užkandžiams.

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOMES 
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VViIliam 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

Atsisveikinant kapinėse su velioniu Vytautu Raulinaičiu. Prieky stovi velionies vaikai Ingrida ir 
Andrius, sėdi motina Kristina Raulinaitienė ir dešinėje stovi brolis Zigmas Raulinaitis.

J. Gar los nuotraukos

Birželio mėn. 21-23 die
nomis įvyks draugovės nak
tinė iškyla — pasiruošimas 
tautinei stovyklai. Visi 
draugovės skautai šioje iš
kyloje būtinai turi dalyvau
ti.

Kas dar neužsiregistravo 
į tautinė stovyklą, paskam
binkit savo draugininkui 
šiandien, tel. 481-3059.

Liepos mėn. pabaigoje 
numatoma aplankyti Air 
Force muziejų Daytone, 
Ohio ir rugpiūčio mėn. For
do muziejų Greenfield Vil
iūge, Dearborn, Mich.

D. L. K. Vytauto draugo

vės skautai linki geriausios 
sėkmės buv. tuntininkui s. 
V. Kamantui, kuris persike
lia į Chicago, III.

Vytautas A. Staškus, po
rą metų vadovavęs Pilėnų 
tuntui, sutiko eiti Neigh- 
borhood Commissioner pa
reigas, t. y. atstovauti Cle
velando lietuvių skautus pas 
Boy Scouts of America.

• Antano Olio dešimties 
metų mirties sukakties mi
nėjimą ruošia ALT S-gos 
Clevelando skyrius birželio 
22 d., 8 v. v. p. K. S. Kar- 
piaus namuose. Bus paskai
ta. Visuomenė kviečiama 
atsilankyti. Atskiri kvieti
mai nebus siuntinėjami.

• Surastas rankinukas, 
atrodo, priklausąs viešniai 
iš Kanados Clevelande įvy
kusiame ateitininkų suva
žiavime. Suinteresuotas as
muo gali kreiptis į Lietuvių 
Klubą.

ŽIAURIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

Lietuvių Teisininkų Drau
gijos Clevelando skyrius 
rengia žiauriojo birželio mi
nėjimą, kuris įvyks š. m. 
birželio mėn. 9 d., 4:30 vai. 
p. p., teis. A. Gailiušio bute, 
1829 Lampson Rd., E. Cle
veland, Ohio 44112.

Teis. J, Krygeris laikys 
paskaitą apie žiauriojo bir
želio įvykius. Po paskaitos

AMERIKOS
PILIEČIŲ

6835 Superior Avė. 

dalyvių pasisakymai ir sky
riaus einamieji reikalai.

Skyriaus valdyba malo
niai prašo visus teisininkus 
dalyvauti šiam minėjime.

Skyriaus Valdyba

RENGS "VIENO 
PASAULIO DIENĄ"

Kultūrinių Darželių Fe
deracijos susirinkime gegu
žės 23 d. buvo aptarti pla
nai šią vasarą ruošiamos tra
dicinės "Vieno Pasaulio Die
nos".

Federacijos valdyboje už
registruota dvi dienos dar
želių lankymui:

Sekmadienį, birželio 16 d., 
tuoj po pamaldų, ALT Cle
velando skyrius rengia Bir
želio įvykių minėjimą.

Birželio 23 d. tokį pat mi
nėjimą rengs savo daržely
je Clevelando estų kolonija.

PARENGIMAI I 

CLEVELANDE^

BIRŽELIO 9 D. šv. Kazimie
ro lit. mokyklos mokslo metų 
užbaigimas.

BIRŽELIO 14 D. Finis Semes- 
tri. Rengia Korp! Neo-Lithuania 
Čiurlionio ansamblio namuose.

BIRŽELIO 22 D. Adv. Anta
no Olio mirties dešimtmečio 
minėjimas p. K.S. Karpiaus na
muose. Rengia ALTS-gos Cle
velando skyrius.

LIETUVIŲ 
KLUBAS

Telef. 391-1143

SCHOOL GUIDE 1968

SACRED HEART SCHOOL
Resident School for Boys—Grade 4 through 8 

BROTHERS OF THE SACRED
HEART

ANDOVER, MASSACHUSETTS
(63-77)

BIRŽELIO 30 D. LVS Ramo
vė rengia gegužinę p. Visockio 
sode.

RUGPIŪČIO 11 D. — Ameri
kos Lietuvių Piliečių Klubo ge
gužinė šv. Juozapo parke.

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

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

REIKALINGA MOTERIS 
antrad. ir ketvirtad. Suau
gusių šeima. Valymui ir bal
tiniams. $12.00.

Tel. 932-1909.
(64-66)

MALĖ

IST CLASS SK1LLED 
GRINDERS 

Hyprolop—let, 2d, 3d shifte
O. £>. Crinders—Ist, 2nd, 3rd shifts 

I. D. Crinders—2nd and 3rd shifts 
Inspectors—Ist shift 

Mušt have job ahop experience 
also

Shipping & Receiving—Ist & 2d shift 
Steady work. Top wages & fringe 
benefits. Call Mr. Toth for an ap- 
pointment — 621-4363.

Univergai Grinding Corp. 
2200 Scranton Rd. 

Cleveland, Ohio 44113 
63-69)

Dženitoriai
REIKALINGI RYTINĖJE 
IR VAKARINĖJE DALYJ 
Privalo dirbti besikeičian

čiose pamainose.
Privalo turėti Ohio vairuo

tojo leidimą.
Privalo kiek susikalbėti ir 

rašyti angliškai.
Naujas aukštesnis atlygini

mas ir didesni priedai.

KREIPTIS
nuo pirmad. ligi penktad. 

10656 EUCLID
8:30 iki 12 ir 1 iki 4:30 

arba 
113 ST CLAIR E. 

8:30 ryto iki 4:30 p. p.

OHIO BELL
An F.qual Opportunity Employer

CUTTER—MEN’S 
CLOTH1NG 

Experienced and apprentices. Steady 
work, 3 weeks paid vacation. retire- 
meni & medical benefils. Apply in 
person.

LYON TAILORS 
2320 SUPERIOR AVĖ.

CLEVELAND, OHIO
(60-68)

MACHINE OPERATORS
MJLLS 

SHEET METAL 
SAW SĖT UP 
WELDERS 

Ejcpanding subsidary of national com- 
pany requires experienced personnel 
in Oak Park and Redford areas. Top 
rntes, with overtime, excellent fringe 
benefits. Call Mr. Crubbe, 

THE GROVER CO.
313 — 532-4104

63-69)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių įmonė , registruota 

U. S. Department of Justiee 
COSMOS P ARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GDFT PARCELS SERVICE
MM W. 49th Chlcogo, III. 40419. — Tel. WA 9.1737 
1901 W. 49Hi4ty Chlcage, |H. 40619. — Tel. WA 9 * 1717 
3333 So. Holstod St., Chkato, III. 60603. — Tol. 1544320 

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

kitur kainomis.

Priimami užsakymai automobilių, šaldytuvų, 
televizijos aparatų ir 1.1.

KREIPKITĖS į mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun
tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos j Lietuvą. 

Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

MALĖ

JOURNEYMAN

POWER HOUSE 
ENG1NEER 

SECOND CLASS 
STATIONARY 

ENGINEER
To operate power house of 
medium size industrial 
plant. City license reąuired. 
E\cellent benefits.

AMER1CAN 
STANDARD 

CONTROLS DIVISION 
Detroit, Mich. 48208 

313 — TR 2-0300 Ext. .251
An Equal Opportunity Employer 

(63-65)

G. M.
NEEDS 

SCREW MACHINE 
OPERATOR 

and 
BOR1NG MILL 

HAND
Mušt be journeymen 

Permanent opening in our 
Tool Room.

See:
H. T. Buttort

G. M. Reserch Labs 
G. M. Tech Cente?

12 Mile and Muund 
Warren, Michigan 

313 — 539-5000 Ext. 2555 
An Equal Opportunity Employer 

(62-66)

DRIVERS
SEMI FOR CITY DELIVERY 

and
OVER ROAD DRIVERS 

Union wages & fringe benefits. 
Apply Mon. thru Friday 
8:30 A. M. or 1:30 P. M. 

REA EXPRESS 
2500 Newark Detroit, Mich.

(62-69)

ARC WELDERS
AND

TRUCK BODY SPRAY PAINTERS
APPLY IN PERSON 

REMKE, INC. 
28100 Croesbeck Hwy. 

Roseville, (Detroit) Mich.
(61-67)

VANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED MEN 

VERTICAL MILL HANDS 
LATHE HANDS

Mušt be able to sėt up work fron> 
Blue Prints. Steady work. Overtime. 
Apply in Person.

STELCO CORPORAT1ON 
18824 Mt Eliiot Detroit, Mich.

(60-69)

WANTED IST CLASS 
HAMMERMAN AND HEATERS 

PAID INSURANCE 
PAID VACATION

Ali Shifts
Steady work, top rates, apply 

CENERAL FORCE AND TOOL CO 
18325 Dix-Toledo Rd. 

Wyandotl, Mich.
313 — 285-1680

(59-65)

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Į Pedagoginį Lituanis
tikos Institutą jau įstojo 
šie Chicagoje Aukštesnio
sios Lituanistikos Mokyklos 
abiturientai: Laima Balu- 
kaitė, Marija Baranauskai
tė, Edvardas Bubnys, Mari
ja Rūta Butvilaitė, Vytau
tas Beleška, Ingrida Bleky- 
tė, Danutė Endrijonaitė, Vi
da Galėnaitė, Birutė Gudai- 
tė, Rūta Gierštikaitė, Lore
ta Grybauskaitė, Vytautas 
Jurgutis, Gintaras Karaitis, 
Kristina Karaliūnaitė, Ma
rius Kasniūnas, Arūnas

Krutulis, Viligailė Laurai- 
tytė, Juozas Lazauskas, Bi
rutė Lieponytė, Jonas Lie
poms, Kristina Martinkutė, 
Tomas V. Martis, Rūta Mi- 
kalajūnaitė, Roma Misiuly- 
tė, Daina Narytė, Emilija 
Pakštaitė, Audronė Pavil- 
čiūtė, Gintaras Plačas, Ra
mutė Plioplytė, Kęstutis 
Pocius, Vytautas Ramonis, 
Aldona Rušėnaitė, Augusta 
šaulytė, Brunonas Trapi- 
kas, Saulius Vaičekonis, Vy
tautas Valaitis, Laima Va
lančiūtė, Rasa Varankaitė.

PADĖKA

Mūsų mylimo vyro bei tėvo
A. A.

ANTANO SODAIČIO netekus
Gegužės 1, 1968 staiga paliko mus mūsų my

limas vyras ir tėvas Antanas Sodaitis. Apvaizdos 
valia, įvykus šiam didžiajam praradimui, mes pa
tyrėme iš velionies draugų, organizacijų bei mūsų 
šeimos bičiulių tiek daug užuojautos ir paguodos 
žodžių bei veiksmų, kurie likimo smūgį didžiai su
švelnino, už ką jaučiame pareigą padėkoti.

Šv. Mišias aukojo, prasmingą pamokslą pasa
kė ir į kapus palydėjo kun. J. Pakalniškis, šv. Mi
šių metu jam asistavo kun. V. Pikturna ir kun. S. 
Valiušaitis.

Atsisveikinimo programą vedė, spaudai gra
žų nekrologą parašė ir Korp! Neo-Lithuanijos var
du kalbą pasakė A. Diržys. Kiti kalbėtojai: gen. 
konsulas A. Simutis, SLA pild. tarybos vardu P. 
Dargis, Teisininkų S-gos vardu J. Šlepetys, L. 
Laisvės Kovotojų S-gos (tremtyje) vadovybės 
vardu V. Alksninis, L. Taut. S-gos I skyriaus var
du A. Budreckis ir ALB Queens apyl. vardu A. 
Ošlapas.

Velionies atminimo vardu BALFui aukas pa
skyrė R. Virkau šeima, J. Valakas ir K. Bačaus- 
kas. Medžiaginiai parėmė J. A. Daunorai ir E. Mi- 
kužiūtė.

Ypatingą pasiaukojimą, lengvinant mūsų rū
pesčius parodė SLA centro įstaigos vadovė B. Pi- 
varonienė su savo bendradarbiais ir B. Oniūnienė. 
o taipogi Kaunai, Alksniniai, Nemickai, žumba- 
kienė, Prekerienė.

Labai gražius ir mielus rašinius apie velionį 
talpino laikraščiai Dirva, Darbininkas ir Tėvynė. 

Gėlių vainikais karstą papuošė: SLA Pildomoji 
Taryba, SLA Centro įstaigos tarnautojai, SLA 
126 kuopa, L. Laisvės Kovotojų S-gos (tremtyje) 
vadovybė, Dičmonas, žumbakiai, Alksninių šei
mos, Oniūnai, Daunorai, Sugintai, Nemickai, 
Kondrotai, S. Sodaitienė, Urbonai, Stukai, žižiai, 
Bačėnai, Rohde, Santic, Sperauskai, Vilučiai, Mo- 
dzeliauskai, Steponiai, žiliai, Nardi ir bendradar
biai.

Gausus skaičius aukų šv. Mišioms, taipogi 
užuojautos spaudoje, laiškais ir žodžiu. Gausus 
dalyvavimas karstą lankant koplyčioje, bažnyčio
je ir palydint į kapus.

Laidotuvių apeigomis su didžiu rūpestingumu 
rūpinosi šalinskienės vedama įstaiga. Polaidotu- 
vinius pietus gražiai paruošė Beleckas.

Visa tai imant drauge, toks gausus mūsų šei
mos bičiulių ir A. A. Antano draugų atjautimas 
mūsų didžios nelaimės liudija koks artimas ir 
brangus velonis buvo ne vien tik savajai šeimai. 
Jūsų jautrus širdingumas mus paguodžia, didžio
jo praradimo skausmą sušvelnina ir už visa tai 
Jums, mielieji, esame dėkingi iš pačių širdies 
gelmių.

česė Sodaitienė ir vaikai — 
Tomas, Birutė, Mindaugas

Mielam bičiuliui

VYTAUTUI RAULINAIČIUI 

mirus, žmoną ALDONĄ, MAMYTĘ, VAIKUČIUS 

ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Julius Savrimavičius

Eismo nelaimėje

VYTAUTUI RAULINAIČIUI 
žuvus, žmonai, sūnui, dukrai, motinai ir giminėms 

reiškiame nuoširdžią užuojautą

Gražina, Raimundas ir Petras
K u d u k i a i

SkauEių Seserijos vadovės gegužės 25 ir 26 d. lankėsi Rako stovyklavietėje, Michigane, kur su sto
vyklavietės vadovais apžiūrėjo skautėms skirtą vietą Tautinėje Stovykloje. Nuotraukoje iš kairės: R. 
Račiūnas, J. Pečiūrienė, M. Barniškaitė, O. Roznikienė, Vyr. Skautininkė M. Jonikienė, S, Gedgaudie
nė, R. Vaitkevičienė, L. Ramanauskas ir A. Namikienė.

BOSTON• LB Centro Valdyba, 
paruošė anglų kalba straips
nių amerikiečių spaudai 
apie Lietuvoje vykdytus ve
žimus ir genocidą. Straips
niai siuntinėjami LB apy
linkėms patalpinimui vieti
nėje amerikiečių spaudoje.

• Vytautas Vaitiekūnas, 
paruošė straipsnį anglų kal
boje apie Lietuvoje vyku
sius vežimus į Sibirą ir Lie
tuvos okupaciją. Straipsnis 
siuntinėjamas LB apygar
dų ir apylinkių valdyboms.

• JAV LB Washingtono 
Apylinkė vietoj gėlių A t A 
Rhani O. Puzinauskienei, 
skulptoriui Vytautui Rauli- 
naičiui, Monikai Slapšienei 
jr dr. Mykolui Slapšiui pini
gus paskyrė K. Donelaičio 
Lituanistinei Mokyklai, ku
rioje M. Slapšienė mokyto
javo, o R. Puzinauskienė 
leido tris vaikus ir labai 
daug dirbo šios mokyklos 
Tėvų Komitete,

• B. Pulkauninkas, Be- 
verly Shores, Ind., buvo stip
riai sunegalavęs ir gydomas 
ligoninėje. Prieš keletą sa
vaičių grįžo į namus ir pa
mažu sveiksta. Jis eina 77 
metus.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

NUNEŠ UPELIS ŽĄSŲ 
VARGUS

Nuneš upelis žąsų vargus 
— tai Alės Rūtos premijuo
tas vaidinimas, skiriamas 
vaikų teatrui. Gegužės 26 
d., 5 vai. po pietų, Ameri
kos Lietuvių Piliečių drau
gijos III a. salėj, tą veikalą 
scenoj parodė Bostono mok
sleiviai ateitininkai, 6-14 
metų jaunuoliai. Veikalą 
statė ir režisavo Janina Am- 
braziejienė,

Negalima norėti, kad vai
kai vaidintų nors taip, kaip 
vaidina suaugę scenos my
lėtojai — scenos menas dar 
jiems yra per plačios sąvo
kos. Tačiau regimos drąsos 
ir gabumų parodė lapė Ci- 
baitė, vilkas Cibas, liūtas 
Ambraziejus, žąsis Girniū- 
tė, žąsinas Jasaitytė ir dar 
būrys kitų paukščių ir žvė
relių.

Vaidinimo mintis opti
mistinė — tiesą dengusi, 
grobuoniškumas pasmerkia
mas, tad vaikams ji turėtų 
būti suprantama ir pa
traukli.

Geras dalykas, kad tokio 
amžiaus vaikai išvedami į 
sceną, pratinami viešumoj 
reikštis gimtąja kalba. Ir 
visi jie pasirodė nesą basi

VYTAUTUI ORINTUI

mirus, gilią užuojautą jo žmonai REGINAI, duk

rai su šeima ir visiems artimiesiems reiškia

B. Paulionis

Dr. inž. MYKOLUI SLAPŠIUI 
ir

MONIKAI SLAPŠIENEI 
mirus, MARYTĘ ir KAZĮ MARCINKEVIČIUS, 
šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Julius Savrimavičius

MONIKAI ir MYKOLUI SLAPŠIAMS 

tragiškai žuvus, jos motinai, seseriai MARYTEI 

su šeima, broliui ANTANUI ir artimiesiems nuo

širdžią užuojautą reiškiame

Stefa ir Vytautas Gedgaudai

Tragiškai žuvus
A. A.

VYTAUTUI RAULINAIČIUI, 
jo brolį ZIGMĄ — Kario redaktorių — ir kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame

Alksninių šeima

AUKOS DIRVAI
M. Ulėnas, Brooklyn..... 2.00
T. Tallat-Kelpša, Chicago 2,00
S. Vaškys, Ozone Park .... 5.00
R. Zylė, Cleveland............3.00
A. Kisonas, Detroit...........2.00
B. Jonušas, Omaha.......... 5.00
P. Bakūnas, Baltimore .... 2.00 
J. Žvirblis, Grand Rapids 20.00 
V. Paukštys, West Hill.... 2.00 
V. Venckus, Venezuela •••• 5® 00 
J. Misčikas, Miami......... * 2.00
LDK Birutės D-ja

Los Angeles Sk..........10.00
V. Abraitis, Fords .........  7.00
S. Petrauskas, Elizabeth .. 2.00 
O, Kremeris, Chicago ..... 2.00 
J. Bružas, Cleveland ••••••• L 00
J, Gaižutis, Detroit..........7.00

G. Žebertavičius, Cleve.... 2.00 
J. česekas, Toronto......... 2.00

A. Mačys, Chicago............10.00
V. Morkūnas, Chicago ......2.00 
V. Sederavičius, Omaha....2.00 
G. Alekna, Racine............... L 00
A. Ereminas,Thomaston... 2.00

toj srity, ypač svarbesnieji 
veikėjai ilgus eiliuotus tek
stus buvo išmokę gerai, 
juos tarė gana švariai, tarė 
dar nesugadinta liet, kalba.

J. Ambraziejienės staty
mas rūpestingai paruoštas, 
vaidintojų apranga buvo 
skoninga ir spalvinga. Vai
dinimo administracija, kiek 
teko nugirsti, rūpinosi č. 
Aleksonienė.

Žiūrovų, mažų ir didelių, 
buvo nemažai. Po vaidinimo 
jie visi buvo pavaišinti py
ragaičiais ir kava. Pelnas 
paskirtas Eglutei, (t. st.)

VEDfi ALGIRDAS 
BUDRECKIS

Kaip žinom, Algirdas 
Budreckis gyvena ir dirba 
New Yorke, Laisvosios Eu
ropos Komitete. Jis yra 
Korp! Neo-Lithuania ir 
ALT S-gos veikėjas, istori
kas ir publicistas, stipri ir 
apsisprendusi mūsų jauno
sios kartos asmenybė. Jo 
vestuvės įvyko š. m. gegu
žės 25 d. Bostone, Mass. 
Jaunųjų rankas surišo kun. 
J. Klimas šv. Petro liet, pa
rapijos bažnyčioj, vestuvių 
pokylis, surengtas motinos 
p. Karosienės ir sesers p. 
Kleinienės, maloniai pra
leistas Amerikos Lietuvių 
Piliečių draugijos III a. sa
lėj.

Jaunoji Giedrė Karosaitė- 
Budreckienė, su tėvu giri
ninku A. Karosu ir motina, 
broliais ir seserim atkilo į 
Ameriką iš tremtinių sto
vyklos Vokietijoj, Bostone

P. Vaiginis, Cleveland ...... 1.00
New Jersey L. Taryba ... 25.00
H. Dilys, Chicago.............. 2.00
L Kaimelis, Detroit......... 2.00
V. Dabrila, Worcester..... 2.00
A. Tveras, Chicago ......... 5.00
L. Gaudušas, Omaha.......... 2.00
L. Šukytės ir Antano 

Rakštelės Bičiulių 
Sambūris, Cleveland... 10.00

augo ir mokėsi, būdama 
ypač veikli liet, skautų ei
lėse. Ji yra baigusi moky
tojų kolegiją, iki šio pava
sario dirbo kaip mokytoja 
ne tik amerikiečių mokyk
loj, bet ir Bostono lituanis
tinėj mokykloj. Kaip vai
dintoja ji reiškėsi ir čio
nykščiuose dramos sambū
riuose, o dabar su savo vyru 
Algirdu iškeliavo į New 
Yorką.

Budreckių vestuvės pra
ėjo jaukioj nuotaikoj. Jau
nieji gavo dovanų ir pluoš
tą sveikinimų iš Lietuvos ir 
Amerikos. Newyork iečių 
vardu sveikino vestuvėsna 
atvykęs Ant. Diržys, buvo 
keletas ir su "vietiniu žo
džiu”. Visi palinkėjom jau
niesiems, laimės ir ilgiau
sių metų.

M/F HELP

PUBL1C HEALTH NURSE—Ceneral- 
ized program In city of 6.000, cent
rai Wiscon«in. Cenerous salary. 
auto al!owance, liberal (ringe ben- 
efita. Eligibility for Wisconsin re- 
gistration and P.H.N. certification 
required. Contact Waupun Health 
Dept., 201 E. Main St., Waupun, 

(64-73)

Tik per Angliją... Pigiau, greičiau, geriau, ga
lima pasiųsti dovanų siuntinėlius savo artimiesiems 
Lietuvoje.

Artėjant vasarai, dabar, jau pats laikas pagal
voti kokį dovanų siuntinėlį sudaryti ir pasiųsti savo 
giminėms, žemiau siūlome du specialiai paruoštus, 
praktiškus ir labai naudingus siuntinius.
VASARINIS 1968. 1.

Gėlėto, nepermatomo, storo nailono medžiaga 
dėl 4 suknelių, 3 Vi jardo vilnonės angliškos labai ge
ros vyriškai eilutei medžiagos, 3 Vi jardo, vilnonės 
angliškos moteriškai eilutei medžiagos, 1 terelyno 
bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vy
riškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
kojinių.
$75.00.
VASARINIS 1968. 2.

Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė 
medžiaga, 3 Vi jardo vilnonės angliškos puikios eilu
tei medžiagos, stora nepermatomo nailono medžia
ga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški 
nailoniniai labai geros rūšies nailoniniai marškiniai, 
1 sv. šokoladinių saldainių, vyriškas arba moteriš
kas nailoninis lietpaltis.
$75.00.

Taip pat, į betkurį siuntinį galima pridėti že- 
miaus išvardintus dalykus, kurie yra visada nau
dingi ir laukiami Lietuvoje. Vilnonė skarelė $4.00, 
nailoninis itališkas lietpaltis $10.00, vyriški arba 
moteriški megstukai $12.00, •nailoniniai marškiniai 
vyriški $7.00, vyriškos arba moteriškos nailoninės 
arba vilnonės kojinės $2.00.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. SHO 8734.
Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos 

pats siuntėjas pasirenka iš kainoraščio arba užsako 
kas jam patinka. Taip pat. persiunčiame ir jūsų pa
čių supirktus siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda teisę į Income Tax suma
žinimą, jei siuntiniai yra siunčiami šeimai.
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