
19235 Boavorland Str#
Detroit, Mio* 48219#

DIRVA
THE LITHUANIAN NATIONAL NEvvSPAPER

6907 SUPERIOR AVENUE. CLEVELAND, OHIO 44103 Telephon*: 431-6344

Lietuvos Laisves Kovos Metai
Birželis — June 24, 1968Lili. Nr. 72

ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO
20 METŲ BESITĘSIANTIS MASKVOS ŽYGIS VAKARŲ 

BERLYNO IZOLIAVIMUI IR UŽVALDYMUI

Paskutinis Rytų Vokie
tijos potvarkis susisie
kimo tarp Vakarų Vokie
tijos ir Vakarų Berlyno 
suvaržymui, apie kurį 
jau kalbėjome praeitam 
Dirvos numeryje, Vokie
tijoje buvo sutiktas su 
pasipiktinimu ir supra
timu, kad... nieko nepa
darysi "Wir muessen un- 
seren Aerger hinunter- 
schlucken, so schwer 
das auch fallen mag" 
(kad ir kaip būtų sunku, 
mes turime savo rūpestį 
praryti) — rašė kairiai 
nusiteikęs "Frankfurter 
Rundschau”.

Iš tikro, reikalavimas 
užsienio pasų ir vizų su
sisiekimui su Vakarų 
Berlynu tėra tik eilinis 
žingsnis sovietų kelyje į

• MOKESČIŲ PAKĖLIMO 
įstatymo projektas buvo pri
imtas JAV Kongrese ir Senate, 
pasiunčiant jį pasirašyti prezi
dentui.

MokesCiai lieCia įmones ir 
pavienius asmenis, išskyrus 
tuos, kurių metinis uždarbis ne
viršija 5.000 dol.

Įmonės 10% mokesčių priedo 
moka už visus 1968 m. Pavie
niai asmens tą mokestį moka 
nuo 1968 m. balandžio 1 d. Ka
dangi tai liečia tik 3 metų ket
virčius, tai pavieniams asme
nims atitenka primokėti 7.5% 
prie apmokėtų mokesčių. 1969 
m. jų teks primokėti 5%, nes 
mokesčio pakėlimas galioja tik 
iki 1969 m. birželio 30 d.

Pavyzdžiui, vedusiai porai su 
2 vaikais, uždirbančiai 7.500 
dol., 1968 m. teks primokėti 51 
dol., panašiai porai su 10.000 
uždarbio --84 dol. ir 1.1.

Mokesčių pakėlimas siejamas 
su Kongreso reikalavimu, kad 
vyriausybė iš savo biudžeto nu
brauktų 6 bil. dol.
• "NETURTINGŲJŲ EISE

NOS" VVashingtone metu birže
lio 20 d. buvo suimti 77 demons
trantai, bandę užblokuoti susi
siekimą prie Žemės Ūkio sekre
toriato rūmų. Ašarinėmis dujo
mis policija turėjo apraminti pa
kilusias nuotaikas ir t.v. Resur- 
rection City, neturtingųjų pala
pinių mieste. Policija buvo ap
mėtyta bonkomis, akmenimis ir 
kt. priemonėmis. Neturt. eise
nos vadovas rev. R.D. Abernathy 
pareiškė, jog reikalavimams 
dramatizuoti bus imamasi in
tensyvesnių nepaklusnumo prie
monių, Tai reiškia,kad Washing- 
tone lauktina aštresnių susi
dūrimų tarp policijos ir demons
trantų.
• GRAIKUOS PREMJERAS 

G.Papadopoulos pakeitė kai ku
riuos ministerių kabineto na
rius, atleistųjų vieton pakvies
damas jaunesnius civilius sudi- 
desne administracine patirtim. 
Septyni atleistieji buvo puolami 
visuomenės, kaipnekompetentin- 
gi užimamai vietai ir kenktą ka
rinės vyriausybės reputacijai.
• VAK. ALUANTAI suvaržė 

R. Vokietijos gyventojų judėji
mą i Vak. Berlyną, reikalaujant 
specialiu kelionei leidimų ir mo
kesčių. Žinomiems R. Vokieti
jos politikams iš viso užkirstas 
kelias keliauti i Vak. pusę.

• SOV. S-GOS Premjeras 
Kosyginas priėmė Švedijos vy
riausybės pakvietimą ir mano
ma, kad jau liepos II d. jis atsi
ras Stockholme oficialiam vizi
tui.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

visišką Berlyno užval
dymą. Prasidėjo jis jau 
prieš 20 metų, kai Sta
linas uždarė kelius į jo 
kariuomenės apsuptą 
Berlyną. Vienintėlis 
sveikas pasipriešinimas 
tam buvo jėgos — tankų 
— panaudojimas. Wa- 
shingtonas tada rado ki
tą išeitį - oro tiltą. Lėk
tuvai leido pakęsti Stali
no blokadą, tačiau ji kar
tu privedė ir prie politi
nių nuolaidų. Amerikie
čiai sutiko su Berlyno pa
dalinimu į vakarinę ir ry
tinę dalį. Tai buvo 1949 
metais.

Po devynių metų — 
1958 m. lapkričio 27 d. 
Nikita Chruščiovas pa
statė ultimatumą: per 
šešis mėnesius Vaka
rų Berlynas turi būti 
paversta 'laisvuoju 
miestu’.

Tas reikalavimas sie
kė daugiau ar mažiau 
įteisinti faktiną būklę, 
Vokietijos padalinimą į 
dvi dalis, su kuriuo va
kariečiai nenorėjo su
tikti, norėdami savo pu
sėje išlaikyti Vakarų Vo
kietiją. Kariauti dėi to 
niekas nesiryžo. Jei so
vietai perduotų susisie
kimo kontrolę Rytų Vo
kietijos organams — gal
vota Washingtone — tai 
vakariečių su jais san
tykių palaikymas dar ne
būtų jų pripažinimas. 
Anot Valstybės Sekre
toriaus John Foster Dul- 
les, amerikiečiai Rytų 
Vokietijos pareigūnus ga
lėtų skaityti sovietų 
'agentais' ir kaip su to
kiais santykiauti.

Tą pažiūrą parėmė ir 
naujas prezidentas John 
F, Kennedy, kuris pareiš
kė, kad nėra esminio 
skirtumo kas antspau
duos dokumentus ant 
plento į Berlyną, sovie
tų ar Rytų Vokietijos pa
sieniečiai... Kennedy su* 
formulavo tris "Essen- 
tials” — principus, dėl 
kuriu amerikiečiai, jei 
reiktų kovotų ir ginklais: 
vakariečiai turi teisę lai
kyti savo kariuomenę Va

Palengva patrankų kalibras darosi vis didesnis...

karų Berlyne, jie turi tu
rėti susisiekimo su mies
tu teisę, o pats miestas 
t.y. jo Vakarų dalis, tu
ri turėti teisę laisvai 
tvarkytis.

Tų principų padrąsin
tas Chruščiovas įsakė 
Vakarų Berlyną aptver
ti neperžengiama tvo
ra. Tuo būdu buvo su
laikytas -Rytų Vokieti
jos gyventojų bėgimas 
į Vakarų Berlyną, ta
čiau nepažeisti tie "es- 
sentials”. Kad tai patik
rinus, amerikiečiai pa
siuntė į Berlyną savo 
karines vilkstines, ku
rios buvo praleistos, 
nors viena iš jų buvo iš
laikyta prie pereinamojo 
punkto net 52 valandas.

Per visą tą laiką so
vietai po truputį visas sa
vo funkcijas Rytų Vokie
tijoje perdavinėjo Rytų 
Vokietijos režimui, su 
kuriuo vis daugiau ir dau- 
giau, nors ir ne 'forma
liai' bendravo ir Vakarų 
Vokietija.

Tas procesas po tru
putį vedė prie minties, 
kad Vakarų Vokietija tu 
r i ir 'formaliai' sutikti 
su susidariusia būkle ijr 
ko gero už jos įteisina
mą išsiderėti naują 'sta
tusą' Vakarų Berlynui. 
Apie tai buvo galvoja
ma, rašoma ir kalbama, 
tačiau nieko nepadaryta, 
o įsigalėjus naujam po
tvarkiui apie vizas, ne
bus nei dėl ko derėtis.

Prezidento Kennedy 
padrąsinimas berlynie
čiams: ”Ich bin einBer- 
liner" — to miesto Va
karų dalies neišgelbėjo 
nuo lėto smukimo. Apsup- 
ta Ulbrichto siena ji 
neteko savo turėto 'lais
vės simbolio’ presti
žo. Tiesa, išlaikymui 
Vakarų Vokietija kasdie
ną išleidžia 8 milijonus 
markių (2 mil. dolerių), 
tačiau energingesni gy
ventojai ir įmonės iš jo 
po truputį kraustosi į 
Vakarus. Iš 2,2 milijo
nų V. Berlyno gyventojų 
600.000 yra pensininkai. 
21% visų gyventojų yra 
senesni kaip 65 m. am
žiaus.

Jei anksčiau Vakarų

LIETUVA LONDONO PARODOJE
Rugpiūčio mėnesį 6-

24 d. Londone bus pre
kybos ir pramonės pa-

Vokietija galėjo grieb
tis kokių ūkinių sankci
jų, tai šiandien tas lai
kas jau praėjo. Rytų Vo
kietijos ūkis yra gero
kai sustiprėjęs, nors ir 
priklauso nuo prekybos 
su sovietų bloku.

Galutinoje išvadoje — 
kaip rašo Der Spiegei — 
Vokietija turi suprasti, 
kad ji pralaimėjo ne tik 
pirmą ir antrą pasauli
nius karus, bet ir šalto
jo karo mūšį dėl Vokie
tijos suvienijimo. 

rodą, kurioj dalyvaus ir 
Sovietų Sąjunga. Vienas 
iš dalykų, kuriuos toj pa 
rodoj bus stengiamasi 
anglams "parduoti” — 
tai bus įtikinėjimas, kad 
Baltijos valstybės yra 
vertingiausia Sovietų Są
jungos nuosavybė, ir kad 
joms ta priklausomybė 
esanti labai naudinga... 
Tuo sumetimu, šalia 
bendrosios eksponatų 
salės rengia atskirą spe - 
cialią "sąjunginių res
publikų" salę, o prie jos 
dar numato paskirti ir pa
pildomą vietą trims Bal
tijos respublikoms, iš ku
rių Lietuvai skiriamas 
didžiausias plotas (dau
giau kaip 600 kvadr. met
rų) ir didžiausias dėme
sys...

Tiesa, ir tame "Lietu
vos" plote Sovietų Sąjun
ga rodys savo pramo
nę, įtaisytą Lietuvoj:te
kinimo stakles, ultragar
sinius prietaisus ir net 
Klaipėdoj įtaisyto plau
kiojančio doko maketą, 
— visai panašiai, kaip ka
daise anglai rodydavo, 
ką jie turėjo įsirengę sa
vo kolonijose. Bus taip 
pat rodoma šiek tiek ir 
to, ką lietuviai ir patys 
pasidarytų, bet ir tie da
lykai bus parodyti, kaip 
liudijimai, "ką Lietuva 
turinti dėka priklausomy
bės sovietinei Rusijai." 
Tai bus Lietuvoj dabar 
gaminami baldai (net pa 
dengtas tradicinis lietu
viškas šventinis stalas!) 

taikomosios dailės ir 
liaudies meno kūriniai, 
gintaro dirbiniai, o ypač 
daug knygų, netgi vado
vėlių... Salia to, kaip ir 
Montrealyje buvo, bus 
koncertų, bus rodoma fil
mų ir bus skleidžiama 
propagandinių brošiūrų 
įtikinėjančių, "kokia Lie - 
tuva šiandien"... Kiek ta 
paroda lies Baltijos kraš
tus, joje aiškiai vyraus 
ne prekybiniai, o pro
pagandiniai motyvai, 
skirti išteisinti anglų 
akyse tų kraštų pagrobi
mą... Įžvalgesnieji galės 
paskaičiuoti, kaip suma
niai Maskva bus panau
dojusi tą pusę milijono 
svarų, D. Britanijos vy
riausybės atiduotų iš 
Baltijos valstybių aukso 
fondo...

Vienas iš tos parodos 
papuošalų, galbūt, nusi
pelnys visų lietuvių pa
lankaus vertinimo. Tai 
dailininko A. Stoškaus 
rengiamas sukamas vit
ražas, kuris būsiąs pa
vadintas "Vilnius — Lie
tuvos sostinė". (ELTA)

LIETUVIAI DIDŽIUOJASI 
SAVO SUGEBĖJIMAIS
Paskutinę gegužės savai

tę Kaunan buvo suvežti iš 
visos Sovietijos šilko audi
nių pavyzdžiai. Maskvos 
(lengvosios pramonės) mi
nisterijos pareigūnų komi
sija (Giršgornas, Segalis ir 
šmuilovičius) apži ū r ė j o, 
įvertino ir pareiškė, kad 

(Nukelta į 2 psl.)
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"RAUDONASIS 
ORKESTRAS” 

arba nuostabi 
špionažo istorija

Tai sovietų šnipų organi
zacija, veikusi II Pasauli
nio karo metu, kuri savo 
lizdą buvo susisukusi Vo
kietijoje, o tinklą išplėtusi 
visuose Europos kraštuose. 
”Raudonasis Orkestras”, ar
ba kaip vokiečiai vadino 
”Rote Kapelle”, Vokietijai 
pridarė milžiniškus nuosto
lius. Jo agentai buvo įsi
skverbę net į armijos vado
vybę ir jų veikla Vokietijai 
atsiėjo 200,000 kareivių gy
vybių, tvirtino vokiečių 
kontražvalgybos viršininkas 
adm. Canaris.

Prancūzų rašytojas Gilles 
Perrault, gerai susipažinęs 
su špionažo veikla, keletą 
metų rinko žinias apie šį 
pagarsėjusį šnipų tinklą ir 
padarė nuostabius atidengi
mus, kuriuos netrukus ga
lėsite skaityti Dirvoje.

LIETUVOJE...
(Atkelta iš 1 psl.) 

kauniškių šilko (dirbtinio) 
audinių fabrikų gaminiai 
geriausi. Toks sprendimas 
buvo numanytas iš anksto, 
— todėl ir visus kitus pa
vyzdžius suvežė Kaunan, o 
ne Maskvon. Kauno teksti
lės chemikai atliko didelį 
patarnavimą Sovietijos tek
stilės pramonės vadovybei. 
Ji, toji vadovybė, pasistaty
dino triasetatinio pluošto 
fabriką, bet ligi šiol ne tik 
Sovietijoj, bet ir visame so
vietiniame bloke nebuvo nė 
vieno fabriko, sugebančio iš 
tos medžiagos austi audek
lus ar megzti mezginius. Tą 
paslaptį ištirti ir to darbo 
išmokti buvo pavesta Kau
ne esančiam tekstilės pra
monės mokslo tyrimo insti
tutui. Tas darbas pradėtas 
1964 metais, ir jis atliktas. 
Kauno įmonėse triacetati- 
nis šilkas jau gaminamas ir 
eksportuojamas.

Šiam darbui vadovavo mi
nėtojo instituto direkto
riaus pavaduotojas Vladas 
Brazauskas ir bendradar
biai : Aldona Dobilienė, Vla
das Paškevičius, Vladas La- 
savičius, Viktoras Kaplanas 
(jis įrengė "Kaspino” fab
rike ir dirbtinių kraujagys
lių gamybą, ištyręs iš už
sienių gautus pavyzdžius), 
Jonas Bazevičius ir įmonė
se dirbantieji tekstilės prak-

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

Mokamas už vienų metu taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

MUTUAL Federul SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

INSURLD

Fragmentas iš "Lietuviškų vestuvių" Lietuvos pasiuntinybėje Washingtone. šios lėlės buvo pagamin
tos Lietuvos dailininkų prieš karą New Yorke vykusiai parodai ir vėliau paliktos saugoti pasiuntinybė
je. Keliasdešimt lėlių, aprengtos tautiniais rūbais, vaizduoja charakteringus papročių momentus iš 
liet, vestuvių. ' Vyt. Maželio nuotrauka

tikai — Elvyra Marcinko- 
nienė, Vincas Gailiūnas.

Dėl to lietuviai vėl turi 
progos ir pagrindo pasidi
džiuoti savo sugebėjimais ir 
pranašumu, o Maskva — 
”dar vienu perlu į Krem
liaus žvaigždę”... (E)

LIETUVOS ARCHYVAI 
RUSŲ KONTROLĖJE

Lietuvos valstybės, moks
lo ir kultūrinės veiklos 
bei visuomeninių organiza
cijų dokumentų archyvai, 
kiek jų išliko "valymų” me
tu nesunaikintų, dabar 
kruopščiai saugomi, tvar
komi ir naudojami. Bet bū
dinga, kad tų archyvų bu
vimas, kaip ir pati Lietuva, 
įlietas į bolševikinės impe
rijos archyvų visumą, kaip 
"neatskiriama jų dalis”, 
šiomis dienomis buvo pa
minėta net tų archyvų "pen
kiasdešimt a s i s gimtadie
nis”, — o jų gimdytojas, 
pasirodo, buvęs ne kas ki
tas, kaip pats Leninas: jo 
įsakymu, pasirašytu 1918 
metų birželio 1 d., jie esą 
įkurti...

Archyvų valdybos ”prie 
LTSR Ministrų Tarybos” 
beesąs viršininkas E. Ro- 
zauskas. Tas vardas 1940-41 
metais buvo didžiai reikš
mingas Kaune, ypač tiems, 
kurie buvo čekistų-enkave- 
distų suimti. Rozauskas ta
da buvo kvotų skyriaus vir
šininkas ir suimtųjų likimo 
sprendėjas.

žodelis ”prie” dabartinia
me archyvų valdybos pava
dinime itin reikšmingas, 
nes jis rodo, kad "suvere
ninė LTSR” savo archyvų 
neturi: juos valdo imperiji- 
nė valdyba, įsteigta prie 
respublikinės administraci
jos.

| tokias rankas patekę, 
Lietuvos archyvai atitinka
mai ir naudojami, būtent: 
"Vienas iš svarbiausių ar
chyvinių darbo barų šiuo 
metu yra dokumentų pa

naudojimas ideolog i n i a m 
darbui”. Jie atsijojami iliu
struoti leidiniams tokiomis 
temomis: "Kova už tarybų 
valdžią Lietuvoj”, "Tarybų 
valdžios atkūrimas Lietu
voj” ir t.t. Objektyvaus 
vaizdo ieškantiems tie ar
chyvai uždaryti: be spe
cialaus leidimo net ir pasi
dairyti, ne tik studijuoti į 
tuos archyvus neįleidžia.

(E)

NAUJI DAKTARAI

Kauno Medicinos Institu
tas sovietinių aukštųjų mo
kyklų sistemoj jau yra įgi
jęs tiek pripažinimo, kad 
gali ir daktaro laipsnius 
teikti. Gegužės gale šiame 
institute apgynė disertaci
jas daktaro laipsniui dvi 
medikės: Klaipėdos ligoni
nės akių ligų skyriaus ve
dėja Ona Jaudegyčė ir in
stituto docęntė Jūratė Die- 
vaitienė.

Tuo pačiu metu meno 
mokslų daktaro laipsnį įgi
jo ir muzikologas J. Gaud
rimas, Vilniaus konservato
rijos muzikos istorijos ka
tedros vedėjas. Jam diser
taciją ginti teko Leningra
do konservatorijoj. (E)

IEŠKO NAUJŲ GINTARO 
KLODŲ

Lietuvos gintaro perdir
bimo įmonėse ima stigti ža
liavos. Dėl kažkurių prie
žasčių trūkumo nepapildo 
nė kasyklos ties Karaliau
čium. Todėl atgaivinamos 
pastangos prieiti prie gin
taro klodų Kuršių mariose, 
ties Šilute.

Dabartiniai to reikalo ty
rinėtojai primena, kad gin
taro kasimo galimybės Kur
šių mariose buvę tyrinėtos 
vokiečių firmų jau pereita
me šimtmetyje (1863-1899 
m.), bet tie tyrinėjimai likę 
tų dabar jau nesamų firmų 
paslaptis ...

Dabar geologai grįžę prie 
tų tyrinėjimų 1959 metais, 

ir jų tyrinėjimai patvirtinę 
Lietuvos "Gintaro” firmos 
1928-29 metų tyrinėjimų 
duomenis. Gintaro klodų 
šiaurinėje marių dalyje esą 
nuo 7 iki 12 metrų gylyje. 
Ginatro esą tiek, kad iš 20 
kubinių metrų žemės gali
ma išsijoti vidutiniškai 1 
kilogramą gintaro, o laimin
gais atvejais net 1 kg iš 
penkių kubinių metrų. Ma
noma, kad 189 kilometrų 
tyrinėtame plote esama iki 
30,000 tonų gintaro. O už
imant didesnį plotą ir gi
liau gręžiant — dabartinė
mis priemonėmis tai nebū
tų sunku, — būtų galima 
pasiekti net iki 110,000 to
nų gintaro.

Tuo tarpu dar nėra ženk
lų, kad tas sumanymas bū
tų greit pradėtas vykdyti.

(ELTA)

KAUNIEČIŲ PORA VĖL 
LAIMĖJO...

Kauno sporto halėj vėl 
buvo surengtos pramoginių 
šokių varžybos, kuriose da
lyvavo šokėjų poros iš Ry
gos, Talino, Minsko, Lenin
grado, Maskvos, o taip pat 
iš Vokietijos, Austrijos, Če
koslovakijos ir Jugoslavijos.

Pirmos vietos laimėto
jams skiriamąją dovaną — 
"Gintarinę porą” — vėl lai
mėjo kauniečiai gydytojai 
Jūratė ir Česlovas Norvai
šos. (E)

MAINTENANCE MAN 
NEEDED

To trouble shoot & repą i r equipment 
uaed in Manufacture of Stereo tapęs. 
Should have electrical & or mecha- 
nical background, will train concern- 
ing special equipment used. Starting 
rate $2.80 per hour with 3 regular 
increa.es the first year. Preferabie 
young man with good mechanical 
aptilude. Thi. is a new position with 
in company and needed some one 
interesled in grovving with company 
and assuming more responsibility. 
Apply:
2810 Elliot (14 Mile & Dequindre) 

STEREO DYNE INC.
Troy, Mich.

(70-72)

GAMINA RUSAMS, BET NE SAU
ELTA-PRESSEDIENST;, 

Vokietijos, Šveicarijos, Aus
trijos spaudai bei vokiškai 
s u p r a ntantiems Europos 
laikraštininkams ir visuo
menininkams Vliko leidžia
mo informacijos biuletenio 
gegužės mėnesio laidoj, tarp 
kitų dalykų, pateikiama iš
sami apžvalga duomenų 
apie visų trijų Baltijos 
kraštų pramonės gamybą 
1967 metais. (Parengta re
miantis vilniškio LIAU
DIES ŪKIO duomenimis). 
Jei dėmesys Baltijos kraš
tams ir būtų kiek atslūgęs, 
ši apžvalga negalės nepa
žadinti pramoningųjų Eu
ropos kraštų ekonomistų 
akies, nes ji statistikos duo
menimis vaizduoja, kokiose 
srityse ir kokiu mastu Ru
sija naudojasi Baltijos kraš
tais.

Nurodžius į statistikos 
vietas, kuriose krinta į akį 
arba staigus gamybos su
mažėjimas vienose šakose, 
arba pakilimas kitose, krei
piamas dėmesys į neišven
giamai iš to išplaukiančią 
išvadą, kad toks svyravimas 
negali būti kilęs iš pačiuose 
Baltijos kraštuose esančių 
priežasčių, o jis padiktuo
tas "didžiosios tėvynės” pa
reikalavimų, kurių kaitalio
jimasis kyla iš kaitaliojimo- 
si Maskvos biurokratijos 
apskaičiavimuose.

Be to, iki kokio laipsnio 
pramonė Baltijos kraštuose 
iš tikrųjų yra Rusijos pra
monė Baltijos kraštuose 
(kaip kolonijose), rodo ir 
visos eilės pramonės šakų 
apimtis šiuose kraštuose. 
Pavyzdžiui, elektros skai-

x SCHOOL GUIDE 1968

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

BROTHERS OF THE SACRED
HEART

ANDOVER, MASSACHUSETTS
(63-77)

NAUJOS, IDOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

A. Merkelis — SMETONA — Monografija ............$12.00
V. Šliogeris — A. SMETONA — ŽMOGUS IR

VALSTYBININKAS.....................................$2.00
O. J. C. Norem — TIMELESS LITHUANIA .......... $4.00
B. Armonienė — PALIK AŠARAS MASKVOJE ....$3.00
L. Mitkiewicz — WSPOMNIENIA KOWIENSKIE $7.50 

(Buv. Lenkijos karo attachž prisiminimai
iš Kauno 1938-39 m.).

V. Volertas — SĄMOKSLAS —
premijuotas romanas ................................... $3.50

A. Baronas — PAVASARIO LIETUS — romanas ....$2.50 
St. Yla — MODERNI MERGAITĖ ...........................$4.00
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00 
J. Juodis — TAUTOS KELIU — paveikslų albumas $7.00 
Gr. šimukonienė — SU DAINA —

Lietuviškų dainų rinkinys ...........................$2.00
J. Budrys — KONTRŽVALGYBA LIETUVOJ  $2.50 
Pr. Alšėnas — MARTYNAS JANKUS .................... $4.00
R. Skipitis — NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ........$7.00
Dagys — SKULPTŪRŲ IR PAVEIKSLŲ

REPRODUKCIJOS
(angliškų įvadu ir parašais) ........................$6.00

A. Vaičiulaitis — GLUOSNIŲ DAINA —
PADAVIMAI ...................................................$2.50

J. Mekas — PAVIENIAI ŽODŽIAI — POEZIJA ....$4.00 
A. ŠKĖMOS RAŠTAI I tomas .................................... $6.00
Dambriūnas, Klimas, Schmalstieg —

INTRODUCTION TO MODERN 
LITHUANIAN.................................................$7.00

P. Tarulis — VILNIAUS RŪBAS —
minkštais viršeliais ........................................ $3.00
kietais viršeliais ............................................ $3.75

J. Gliaudą — THE SONATA OF ICARUS
(Ikaro Sonata — angliškai) ........................$5.00

J. švaistas — DANGUS DEBESYSE
kietais viršeliais ............................................ $3.75
minkštais viršeliais ........................................$2.50

Mykolas Vaitkus — NEPRIKLAUSOMYBĖS
SAULĖJ (Prisiminimai — 1918-1940) ........$3.75

LITERATŪROS METRAŠTIS — Trečioji
Pradalgė ar Ketvirtoji Pradalgė
kietais viršeliais ............................................ $3.75
minkštais viršeliais ........................................ $3.00

J. J. Daužvardis — POPULAR LITHUANIAN
RECEIPES .......................................................$2.00

DIRVA,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103

•••

eikliai ar motorai skalbia
moms mašinoms Lietuvoj 
gaminami visai Sovietų Są
jungai (ir net jos ekspor
tui). Latvijoj Sov. S-ga ga
minasi tiek elektros lempu
čių, kiek jų pakaktų visai 
rytinei Vokietijai, o Latvi
joj telefono aparatų kas
met gamina trečdaliu dau
giau, negu visa Vakarų Vo
kietija turi telefonų ... Du 
penktadaliai Sov. S-goj ga
minamų radijo aparatų ga
minami vien Latvijoj. Esti
joj perdirba keturis penk
tadalius viso Sov. S-goj per
dirbamo naftinio skalūno 
(Sov. S-ga pasisavino Esti
jos kasyklas). Kai kurių 
plataus vartojimo dalykų 
gamyba Baltijos kraštuose 
irgi išpūsta neregėtai toli 
už prabangingiausių ribų. 
Pav., vien kojinių, vyriškų 
ir moteriškų, Baltijos kraš
tuose gamina 132 milijonus 
porų per metus (vien Lie
tuvoj 74 su puse milijono!), 
o tų kraštų gyventojams 
plataus vartojimo dalykų 
vis dar labai stinga.

Tie duomenys primena 
Vakarų Europos ekonomis
tams, kad Baltijos kraštuo
se esama aukšto ūkinio-pra- 
monininio potencialo, bet 
kad juo naudojasi Rusija 
Baltijos kraštų sąskaiton. 
Galimybę tuo naudotis Ru
sija įsigijo atviros ir ne
sutramdytos karinės agre
sijos būdu, šiuo smurtišku 
būdu Baltijos kraštų ūkinis 
potencialas yra išjungtas iš 
galimos ir pageidaujamos 
laisvo Baltijos ir Vakarų 
Europos kraštų ūkinio san
tykiavimo sistemos. (E)

increa.es
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"PARAMOS" PARAMA TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTEI

NUGALĖKIME JAUNŲJŲ 
KUKLUMO KOMPLEKSĄ

Ne tik tautininkų tarpe, bet ir kitose organiza
cijose esu girdėjęs iškeliant sumanymų, kad reikia 
į darbą pritraukti jaunimą. Kad reikia, daug kur 
sakoma, tik nedaug kur sugalvojama kaip, ir dar 
mažiau tuo reikalu kas nors daroma. Tiesa, gali
me pasidžiaugti su Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Chicagos skyriaus pirmininku P. Vėbra 
ir jo kolegomis valdyboje, kad jie sugebėjo į tauti
nės srovės darbą įtraukti visą eilę jaunųjų neoli- 
tuanų, bet kaip gi su visais kitais skyriais ir viso
mis kitomis organizacijomis? Atrodo, kad dauge
lis pasitenkina nuleidę rankas sakydami "neatei
na"...

Klausimas yra labai rimtas ir jis liečia ne vie
ną ar kitą organizaciją, bet visą lietuvių išeiviją. 
Pagaliau, jaunimo klausimas gi iškyla ir visos da
bartinio meto žmonijos problemose. Tik čia jau jis 
ne tiek "iškyla", kiek iškeliamas tų propagandinė
mis priemonėmis besinaudojančių šauklių, kurie tu
ri interesų, nesietinų su padorios visuomenės, kil
nesnių idealų siekiančios bendruomenės reikalais. 
Tuo badu prieiname prie didelės grupės jaunimo, 
kuriame dar neišnyko respektas vyresniesiems, ku
riame dar yra vietos idėjoms, puoselėjamoms ge
resnei, aukštesnei ir kilnesnei visuomenei ugdyti.

Respektas vyresniajam yra viena iš dorybių, 
kurią tenka kartu apginti respektuotinu darbu. Kai 
vien tik vyresniškumas tesudaro respektui pagrindą, 
jaunesniųjų tarpe tas respektas virsta "susilaiky
mo ir ignoravimo dorybe". Senosios ir jaunosios 
kartos santykiuose dažnai į tą aplinkybę neatsižvel
gus, atsiranda sunkiai atitaisomų spragų.

Reiktų nevengti ir vyresniesiems iŠ reikalauja
mo respekto aukštybių pažvelgti į gyvenimo tikrovę 
ir svarstyti ne vien tik pačią santykių su jaunes
niaisiais problemą iš formalios pusės, o pažiūrėti 
į tas gyvenimiškas bendravimo galimybes, kurios 
greičiau ir tikriau galėtų atnešti abipusę naudą.

Yra šimtai progų, labai paprastų, nereikalingų 
šokių šventės apimties, bet telpančių ir mažesnia
me ratelyje, o kartu parodančių šilimą, respektąir 
dėmesį jaunajai kartai, kuri savo keliu įtai reaguo
tų kitaip, negu į ją visą laiką tik iš vyresniškumo 
pjedestalo žiūrint. Asmeniškai ir mažesniu organiza
ciniu mastu parodytas dėmesys, koks netikėtas ges
tas priveda prie nuoširdaus ir prasmingo bendradar
biavimo, kuris gali nešti derlingą vaisių tiek orga
nizacijai, tiek visai visuomenei.

Nerevoliucionieriškas, nehippiškas, ne išskir
tinai kraštutinimų ieškantis, o sąmoningas jaunuo
lis savo esmėje yra kuklus, vengiąs kištis į tuos 
taip vadinamus vyresniųjų reikalus. Tą jų kuklumą 
nugalėti reikia ir galima atidavus dalį reikalaujamo 
respekto ir jam, tam jaunuoliui, kuris taip pat gy
vena sava ateities vizija, savo idėjomis ir savo 
bendruomeniškumo jausmu.

Raskime progų jį pagerbti mokslą baigus, ras
kime progų supažindinti jį su mūsų siekiais ir idea
lais, raskime progų pasitaikančius nuomonių skirtu
mus išlyginti ir dėl jų išsiaiškinti. Suteikime savo 
galimybių ribose lietuviškam jaunimui progų bend
rauti savo tarpe, remdami jų užsimojimus, vasaros 
stovyklas, jų veiklą mokslo metu.

Kai patys vyresnieji ne vien tik reikalausime ar 
pageidausime, bet ir aktyviau bei konkrečiau domė- 
simės jaunosios kartos gyvenimu, lengviau bus nu
galėtas jų kuklumas, kurį vadiname vengimu lietu
viškojo darbo. Gal pamatysime, kad klydo daug kur 
ir vyresnieji, ilgai laukdami jaunųjų atėjimo.

DĖKUI UŽ DĖMĖSI

Dėkoju už dėmesį Lie
tuvių Foto Archyvo veik 
lai, ypač uš straipsnį

"Lietuvių išeivijos do
kumentacija filmuose" 
(Dirva, 1968 birž. 10 d.). 
Jei ir toliau susilauksi
me tokios gražios pa
ramos iš spaudos, rei
kia tikėtis, kad mūsų fil
mo kelias bus tieses
nis ir ne toks vingiuo
tas. Labai prašau ir to 
liau mūsų nepamiršti.

Jūsų iškelta mintis 
apie anksčiau susuktų fil 
mų rinkimą yra mums 
labai prie Širdies. Vie
šai dar niekur neskel
bėme, kad tokius filmus 
renkame, bet privačiai, 
pasitaikius progai, pa-

"Paramos" savininkai J. Janušaitis ir J. Mažeika dalinasi su Trečiosios Tautinių šokių Šventės 
komiteto pirmininku dr. Leonu Kriaučeliūnu šventės rūpesčiais ir jai paremti (teikia 500 dol. auką. 

V. Noreikos nuotrauka

Chicagos lietuviškoji 
"PARAMA" šiais me
tais atšventė savo pen- 
kerių metų darbo sukak
tį naujose patalpose. Šią 
maisto ir gėrimų krau
tuvę žino plačiai ne tik 
Chicagos ir artimųjų apy« 
linkių lietuviai, bet ją 
aplanko svečiai ir iš to
limiausių lietuviškųjų ko
lonijų bei Kanados. "Pa
ramos" savininkai Jur
gis Janušaitis ir Jurgis 
Mažeika prekybą pradė
jo daug seniau ir nuo 
mažos krautuvėlės išau
go į tikrai gražią ir pa
vyzdingą prekybą.

"Paramoje" apsilan
kęs nustebsi. Čia visi tar
nautojai lietuviai. Daug 
dirba studentų-čių ar 
aukštesniąsias mokyk
las lankančio jaunimo, 
kuriam kitur laikino dar
bo surasti sunkoka. Tai 
tikrai lietuviško veido 
prekyba. "Paramos" sa
vininkų kelias į sėkmę 
nebuvo lengvas. Septy
nios darbo dienos savai
tėje ir nuo ankstyvo ry
to iki vėlumos, tačiau jų 
darbštumas ir malonus 
patarnavimas bei perso
nalo mandagus elgesys 
užtikrino šios prekybos 
sėkmę.

kalbiname buvusius ir 
dabartinius filmo entu
ziastus savo turimą 
medžiagą neužmesti į 
užpečkį. Visai neseniai 
dr. J. Puzinas atsiuntė 
Archyvui tris 8 mm fil
mukus apie dail. Povilą 
Puziną. Tai gal būt vie
nintelė filminė medžia
ga apie šįdailininką. Ten 
ka manyti, kad laikui bė
gant, atsiras ir daugiau 
tokių, kurie panašiai pa
darys kaip dr. Puzinas.

Algimantas Kezys.SJ 
LFA reikalų vedėjas

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

"Paramos" klijentai 
didelėje daugumoje lietu
viai. Todėl ir "Parama" 
lietuviškuose reikaluose 
nelieka abejinga. Kada 
tik užsuksi į ją, čia raš
tinėje vis sutiksi tai or
ganizacijos atstovą, ar 
tai kitokiu būdu aukas 
renkantį vis lietuviškam 
reikalui.

— Mūsų metinė sąma
ta lietuviškiems reika
lams stambi, o šiais su
kaktuviniais metais aukų 
prašančiųjų dar pagau
sėjo, kad sąmatą pervir- 
šinsime — kalbėjo besi
šypsodami "Paramos" 
savininkai, pasirašyda
mi aukų lape kažkokiam 
tikslui, bet, atrodo, ne
mažą sumą.

"Paramos" neaplenkė 
ir Trečiosios Tautinių 
Šokių šventės komiteto 
pirmininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas. O juk jam 
atsakyti tikrai negalima. 
Jis ir tikslą gražų pri
stato — jaunimą į šventę 
atgabenti juk reikia.

— Gal kokią p enk šim
tinę, vyrai, išmesite. Ti
kiu, kad jus spaudžia au
kų laukiančiųjų eilė, bet 
gi Šokių šventė šiais me
tais išskirtinas įvykis. 
Marios džiūgaujančio 
jaunimo suplauks į Chi- 
cagą, tad ir komitetas 
nori, kad šiam jauni
mui ši šventė visais at 
žvilgiais paliktų kuo gra
žiausi įspūdį. Kelionės 
dalies apmokėjimas te
gul bus jiems kuklus at
pildas už jų ištisų metų 
darbą — iškalbingai dės
tė motyvus dr. Leonas 
Kriaučeliūnas "Para
mos" vyrams.

— Tegul visais keliais 
suskrenda šokantis jau
nimas ir tegul įrodo vi
siems abejojantiems, 
kad jis ruošiasi ateity
je subanguoti didele, di
dele lietuviškojo darbo 
vilnimi. O jų pastangoms 

paremti štai čekutis — 
500 dol. auka. Jums, dak 
tarė, sėkmės — palinkė 
jo "Paramos" savinin
kai J. Janušaitis ir J. 
Mažeika, įteikę savo au
ką. į "Paramą" dar daug 
kartų atsilankys aukų rin
kėjas. O šiems vyrams 
sėkmės prekyboje ir lie
tuviškosios visuomenės 
nuoširdus ačiū.

Liepos mėn. 7 d. liks 
ilgam atmintina. Mūsų 
šokantis tautinius šokius 
jaunimas, tūkstančiai 
svečių ir graži šventės 
programa sudarys vieną 
nedalomą didingą lietu
viškąją demonstraciją ir 
gyvai liudys, kad mes po 
svetimu dangumi dar iš
tversime ateinančius 
dešimtmečius ir kova už 
Lietuvos išsilaisvinimą 
nenutils.

Visi keliai teveda 
laisvojo pasaulio lietu
vius į Chicagą Liepos 7 
d. savaitgaliui.

jvš

SVARBUS ĮVYKIS
Šiais metais lietuvių vi

suomeniniame gyvenime, be 
kitų svarbių įvykių manau 
vienas iš svarbiausių yra 
III Lietuvių Tautinių šokių 
Šventė, ši šventė juo reikš
mingesnė, nes ji vyksta 
kaip tik šiais jubiliejiniais 
metais. Į ją atvyksta iš vi
so pasaulio lietuviškasis 
jaunimas. Tokį svarbų įvy
kį negalima neatžymėti ir 
filatelijos srityje. Tad šiam 
tikslui yra išleistas specia
lus paminėjimo vokas.

Kita nemažesnės reikš
mės yra ir Prūsų Lietuvos 
patriarcho-filosofo ir rašy
tojo Viliaus Storastos-Vy
dūno sukaktis. Jo garbingai 
atminčiai, o taip pat ir visos 
Prūsų Lietuvos prisimini
mui šiai svarbiai sukakčiai 
yra išleistas paminėjimo 
vokas.

Vokai gaunami pas Ant. 
Belešką, 6921 S. Claremont 

Avė., Chicago, III. 60636. Jų 
kaina 15 centų už vieną, 
plius pašto išlaidos.

Su nemažesne atyda tek
tų dar stabtelti ir prie lap
kričio 22 d. Tai Kražių 
Skerdynės, kurios sukrėtė 
visą Lietuvą ir nuaidėjo po 
platų pasaulį. Tad ir šiam 
įvykiui paminėti to paties 
autoriaus bus išleista lap
kričio mėn. paminėjimo vo
kas. Nepraleiskite retos 
progos. Norintiems bus už
antspauduota specialia ju
biliejinių metų antspauda.

Ant. Beteška

"GYVATARO” IŠVYKA
Daugelis mūsų tautiečių 

teiraujasi, kokiu pagrindu 
jr kokiom aplinkybėm Ha
miltono "Gyvataras" buvo 
išrinkus atstovauti Kana
dą TarpUutiniam Festiva
lyje Prancūzijoj. Paduoda
me Kanados Tautinio Meno 
Tarybos direkt. L. Kossar 
KL B-nės Hamiltono apyl. 
valdybos pirm. A. Juozapa
vičiui rašto ištraukas:

",.. išrinkimas Hamilto
no grupės buvo atliktas iš 
aštuonių OnUrio finalinių 
grupių, kurios buvo pasiū
lytos mūsų National Board 
of Directors Executive 
Council.

Sveikiname Jūsų grupės 
išrinkimą ir esame tikri, 
GyvaUras savo pasirody
mais atstovaus Kanadą pa
čiam aukščiausiam laipsny
je, išpildydamas dalį savo 
programos kartu su Mont- 
realio Les Danseurs du St. 
Laurent grupe.

Kadangi abiem šiom tau
tinių šokių grupėm buvo 
paskirti Kanados šimtmečio 
proga kelionpinigiai jų gas
trolėse Kanadoj, tad ir mes 
be jokių abejonių rekomen
davome GyvaUrą ir Mont- 
realio Les Danseurs du St. 
Laurent Kanados Užsienių 
Reikalų Departamentui, ku
ris padės tolimesniuose ke
lionės reikaluose." Pasirašė
L. Kossar, Kanados Tauti
nio Meno Tarybos Vydk. 
Direktorius.

Dviejų savaičių laikotar
pyje Gyvataro išvykai pa
remti suaukota 426 dole
riai.

Išvykos Komitetas

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

HELP WANTED MALĖ

EXPERIENCED
PLASTIC EXTRUSION SĖT UP MEN 

and
EXPERIENCED PLASTIC INJECTION 

SĖT UP MEN.
Mu.t be eaperienced in Colored Vinyl. 

For all shift,.
Steady work. Fringe benefits 

Send resume to 
HOU'ELL INDUSTRIES 

1560 E. Milwaukee, Qetroil. Mich.
* (67-861

LINE ATTENDENT
Startini! rate 52 40 hourly.with three 

regular increases the first year. 
Company paid insurance. Duties 
consist of warehousing stock, sup- 
plymg line with power and clean- 
up at end of shift. Preferably 18-25 

years old with own transportation. 
Apply;

STEREO DYNE INC.
2810 Elliot. Troy, Mich.

(313) $85*1440
(70-73)
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"DIALOGAS SU KRAŠTU” (37)

REAKCIJA IR DARBININKAI
Iš tikrųjų, man mažai terūpi, kaip kieno būsiu 

pavadintas, ar kokią kas ant kaktos užklijuos etike
tę. Tai yra tik žaidimas komplimentais ar išbari
mais, pagyrimais ar išniekinimais, smulkus asme
niškas paspalvinimas, neišsprendžiantis jokio klau
simo. Žaidimas, virstantis visiškai juokingu, kai 
tam pačiam asmeniui dėl tų pačių reikalų klijuoja
mos labai skirtingos, diametrališkai priešingos 
etiketės.

Etiketės spalvom išgauti kartais griebiamasi 
visiškai absurdiškos argumentacijos. Pavyzdžiui, 
tokios, kaip Brooklyno "Vienybėje", kurią minėjau 
praėjusį kartą. Aš esąs "smetoniausias" dėl to, 
kad "Smetona su visa tautininkų partija įeina į fa
šizmo lagerį", o įeina dėl to, kad "esminė fašizmo 
esmė yra vadizmas".

Jeigu vadizmas yra fašizmo esmė, tai labai 
daug praeities ir dabarties partijų, sąjūdžių ir re
ligijų "įeina į fašizmo lagerį". O ypač rusiškasis 
bolševizmas, kuris turėjo neklaidingąjį savo idė
jos vadą Leniną ir po jo - Rusijos proletariato, vi
so pasaulio darbininkų ir valstiečių, pagaliau "vi
sos žmonijos" išmintingiausią ir genialiausią va
dą Staliną, iš kurio sukurtos laisvos ir laimingos 
imperijos kaž kodėl pabėgo į užsienį net jo vienin
telė duktė Svetlana.

Reiškia, mažiausiai per 30 bolševikinės sis
temos kūrimo metų ir Rusijoje buvo fašizmas. Gal 
tad ne visai veltui ir dabar bolševizmą daugelis 
vakariečių, satelitinių kraštų intelektualai ir net kai 
kurie sovietų rašytojai vadina raudonuoju fašizmu.

Streikuojantis reakcionierius...
Kiek kvailas bebūtų "Vienybės" silogizmas, aš 

jo neatmetu, jis man naudingas ir turi grūdą tie
sos. Ne tiek naudingas, kiek gyvenamiesiem lai
kam būdingas ir pakaruoklišku humoru trykštantis 
betgi man buvo sovietinių Lietuvos rašytojų sąjun
gos organo - "Pergalės" žurnalo tvirtinimas. Kaip 
aną kartą citavau, čia sovietinis politrukas kultū
riniams ryšiams su užsienio lietuviais tvarkyti, Vyt. 
Kazakevičius, ne pirmas ir tikiuos ne paskutinis 
mane apipiešė nė kiek nesvyruodamas: - kraštu
tinis reakcionierius (!)...

Tai stipriausias komplimentas, kokį iš ana
pus esu girdėjęs. Sovietiniame žodyne jis apima 
viską, ką tik nori: smetonininką, fašistą, hitleri
ninką, buržujų, kapitalistą, darbo liaudies kraujo 
siurbėlę, antisovietinį šiukšlę, šnipą, buržuazinį 
nacionalistą, banditą ir tt. Ir čia nusipelnyti reak
cionieriaus vardą ne tik šiaip sau per vidurį ar 
truputį iš šonų, bet "kraštutinio", tarptautiškai sa
kant, ekstremisto reakcionieriaus - yra pažymėti
nas ir gal būtų net pagerbtinas komplimento dosnu
mas.

Bet pažiūrėkim, kaip su tokiom etiketėm kar
tais būna gyvenimo tikrovėje, kasdieninėje ir gyvo
je dalykų pynėje. Pokštinga likimo ironija panorė
jo, kad kaip tik dabar (1968 m. birželio 14,15 ir 16 
dienomis), kada laisvalaikiu rašau apie šias kraštu
tinio reakcionieriaus ir kitų etikečių esmes, di
džiai kapitalistinės Reynolds Metais Bendrovės tri
jų Los Angeles branšų (gamybos ir prekybos san
dėlių) darbininkai dieną prieš tai išėjome į strei
ką.

Mes, tų įmonių darbininkai, visi priklausom 
Printing Specialties and Paper Products darbo uni
jai ir birželio 13 d. beveik vienbalsiai pasisakėm 
už streiką, kai derybos tolesnei darbo sutarčiai 
prailginti baigėsi mums perdaug nepatenkinan
čiai. Dabar aš kiekvieną dieną, sekmadienį įskai
tant, vykstu prie firmos fabrikų ir sandėlių po 4 
valandas piketuoti, į unijos susirinkimus irtt. Strei
ko tikslų pilnai greičiausia nelaimėsim, bet esam 
solidarūs, geros nuotaikos ir gal kompromiso būdu 
vėliau šiek tiek pasieksim mūsų darbininkų būklei 
pagerinti.

Jdomi formulė: - kraštutinis reakcionierius pi
ketuoja - prieš siurbėlišką kapitalizmą - jo darbi
ninkų unijos streiko metu...

Paklusnus revoliucionierius
Šis šiokiadienininis vaizdelis sovietinės Lie

tuvos skaitytojui (jei ten būtų laisvė užsienio lietu
vių spaudą skaityti, kaip mums sovietinę...) ir taip 
pat jos darbo klasės gerovės kūrėjams komparti
jos vadams, spėčiau, būtų kiek rūkštus ir net, bal- 
tušiškai sakant, gal truputį demagoginis.

NEPAMIRŠK 6IMTIIJIĮ NAMI|
Iš Vilniaus atėjo laiš

kas rašytas birželio 11 
d. "Tu prisiminki mū
sų tėvynę brangią. Nors 
tu esi nuo jos toli toli. 
Nors ir graži šviesios 
šalies padangė. Gimtų 
namų pamiršti negali".

Pasakymas išspaudė 
ašarą. Ji nusirito per 
skruostus.

Žodžiai iš Lietuvos,

kurioje užgrobikas sa
ko: "Išnaikinkime juos, 
kad nebebūtų lietuvių tau
tos".

Tai prislėgtųjų lietu
vių šauksmas į mus: 
"Būkite ištikimi Lietu
vai, išžėlę iš pačios Lie
tuvos žemės. Lietuvoje 
esate gimę, Lietuva yra 
jūsų tėvynė.

— Brangūs tėvai, bran

BRONYS RAILA

"Demagogijos" elementas čia yra. Neminint 
aukštesnių kategorijų, kur darbininkams reikia įsi
gyti painesnių specialybių, mūsų firmų pradinis 
darbininko atlyginimas dabar yra beveik 3 doleriai 
už valandą ir vėliau didės. Tai yra mažiausiai 3-4 
kartus aukštesnis atlyginimas, negu sovietinės Lie
tuvos ar Rusijos darbininko, kuriam "visi šalies 
turtai ir fabrikai priklauso". O palyginus rublio ir 
dolerio realią perkamąją galią, daugeliu atžvilgių 
bus kone dešimt kartų aukštesnis.

Tad sutiksiu, kad situacija yra rūkščiai dema
gogiška. Ir mes vistiek dar streikuojam, piketuo- 
jam, nepatenkinti, reikalaujam daugiau, grumiamės 
su mus išnaudojančio ir milijoninius pelnus siur
biančio kapitalizmo vergijos retežiais! O mūsų to
kie pat broliai darbininkai Vilniuje, Kaune, Klaipė
doje, Panevėžyje, kaip nuolat tvirtina Sniečkus, jo 
mokslininkai, rašytojai ir poetai, - yra patenkinti, 
laimingi, džiaugiasi pažanga ir darbo liaudies gero
ve, už tą sunkaus ir slogaus skurdo laimę dėkingi 
savo vietiniams vadams ir Kremliaus vyriausiems 
broliams, niekada nestreikuoja ir praktiškai neturi 
teisės streikuoti, nes gerai žino, kaip su jais už tai 
pasielgtų komunistinės valstybės turto ir kapitalo 
valdytojai ir jų policija. Norom ar nenorom, - tu
ri būti paklusnūs savo ponui.

Taip įsitalpinus į gyvenimo tikrovę, nesigrie- 
biant jokių per didelių marksizmų ir abstrakčių te
orijų, mūsų diskusija galėtų lengvai išsispręsti. 
Tai yra mano socialinė ir politinė pozicija Ameri
koje per pastarus 18 metų, kurią sovietinis valdi
ninkas V. Kazakevičius aptaria, kaip kraštutinio re
akcionieriaus. Gi savo poziciją jis turbūt vadintų 
jei ne kraštutinio, tai bent nuosaikaus, o greičiau
sia, paklusnaus revoliucionieriaus (?).

ViskcĮ reakcina gamtinė raida
Deja, čia mes jau skirsimės savo "filosofi

jomis". Ir ne tik mudu du, bet tūkstančiai šiapus ir 
anapus, dešimtys tūkstančių, ir kaip sovietiniai ra
šytojai su savo saugumo organais gerai žino - di
džioji, didžiausioji lietuvių tautos dauguma.

Ir čia ir ten mes visi siekiam didesnės ekono
minės gerovės, daugiau socialinio teisingumo, skais
tesnės dvasinės laisvės ir laimės, gilesnės teisy
bės ir lygybės, daugiau žmoniškumo, ką visa įvai
rūs fanatikai brutaliai spraudžia į ideologinius iz- 
mus, kasdienos gyvenime iš tikrųjų neturinčius la
bai svarbaus vaidmens. Ką gi reiškia ta skambiau
sių taršikalų propaganda apie laisvą ir nepriklau
somą sovietinę Lietuvą, net apie laisvą ir laimin
gą didžiulę Rusiją, kai» eilinis jos žmogus supran
ta ir mato, kad jis neturi laisvės, jo gyvenimas vis 
skurdus, nėra jokios lygybės ir kad valstybinis ka
pitalizmas per tiek metų niekaip nesugeba suteikti 
jam daugiau gerovės, negu kitur privatinis.

Kadaise revoliucinis komunizmas Rusijoje įkū
rė santvarką, kuri igainiui virto visais atžvil
giais galutinai reakcinė. Dėl to netektų perdaug 
stebėtis: tokia yra maždaug visų santvarkų gamtinė 
raida. Ji slėgia, slopina opozicininkus, subiurokra- 
tėja, susikausto savo pačios dogmomis, smurtu 
stengiasi išsilaikyti tokia, kokia yra. Ar ne tragiš
kas juokas, kai Čekoslovakijoje, Jugoslavijoje ar ir 
Rusijoje užkietėję vakar dienos stalinistai beileni- 
nistai jau pačių jaunesniųjų komunistų vadinami 
raudonąja buržuazija ir konservatoriais (taigi, re
akcininkais), tuo tarpu permainų ir demokratėjimo 
išsiilgusieji siekiasi puošnesnės liberalų etiketės.

Visa tai matyti ir Lietuvoje. Tik čia bolševiz
mo reakcingumas yra dvigubas, nes susijęs dar su 
didžiarusišku imperializmu, lietuvių tautos laisvės 
ir nepriklausomybės siekių ir idėjų smurtiški ausiu 
slopinimu. Tai grynakraujės formos reakcionieriš- 
kumas, kurio įnagiais ir tarnais prieš savo tautos 
laisvės valią išvirto kompartijos kazakevičiai ir vi
si jiem panašūs. Dažniausiai tokie, kurie patys nė 
vienos dienos nedirbo fabrike, nėra nei valstiečiai, 
nei darbininkai, ir tik minta pajungtos lietuvių liau
dies prakaito vaisiais, kaip parazitai.

Ir matot, kaip tokie reakcijos įrankiai ir "kraš
tutiniai" liaudies parazitai šiandien šoksta mus dis
kriminuoti reakcionieriais. Jie be abejo jaučiasi 
saugūs, kad rusiškos NKVD užuovėjos priedangoj nė 
vienas pajungtas lietuvis dar neišdrįs jiems už tai 
papiketuoti į užpakalį. Tikiu, kad ateis laikas, ka
da galbūt ir tas lietuvis išdrįs...

gūs vaikai, giminės, 
draugai, bet gimtoji že
mė suiima visas šias 
meiles" (Ciceronas).

Patriotizmas - mei
lė, ištikimybė žemei, ku
rioje gimėm — nėra tik 
jausmų išraiška, priim
tina ar ne pagal mūsų 
polinkius, bet tai yra pa
reiga. Pareiga, net dory
bė, išplaukianti iš Ket
virtojo Dekalogo Įstaty
mo.

Tai pareiga tėvams.

kurie davė gyvybę; tai pa- 
reiga broliams, sesėms, 
kurie paeina iš tų pačių 
tėvų; tai pareiga kraštui, 
kuriame susikūrė mūsų 
tauta. Ši pareiga yra dė
kinga valia mūsų tė
vams.

Nutolome nuo savojo 
krašto, bet tebeesame 
jam skolingi. Būti kitos 
šalies piliečiu šiosparei 
gos nemažina.

Amerikai, kaip jos pi
liečiai, reiškiame pa-

Skulptorės Kepalaitės skulptūra "Creation" (bronza), kurią nupir
ko Philadelphijos Meno Akademija. Kepalaitė yra garsėjanti lietuvė 
skulptorė, kurios darbus labai gerai įvertino pasaulinio garso skulp
torius Jacąues Lipchitz.

klusnumą, pildydami įs
tatymus, teisingumą. 
Bet Lietuva taip pat rei - 
kalauja iš mūsų meilės, 
atsidavimo.

"Nors ir graži švie
sios šalies padangė..." 
Graži, turtinga Ameri
ka sužavėjo kai kuriuos 
iš mūsų. Kai kurie lie
tuviai sumaterialėjo. Ma
terialistui nebereikia 
tėvynės, nes jis paliko 
ten tik medžiagą. Mate
rialistas nesutinka su pa
triotizmu. Todėl nenuos
tabu, kad tie, kurie lei
džia dienas prie ežerų, 
miškų, vilų, "farmų", lie
tuviškais dalykais ne
besidomi. Antri, pasi
šovę į materializmą, iš
mokę amerikoniškai nu
sikeikti, nubraukė pusę 
pavardės, nes "aš esu 
amerikonas, nieko nebe
padės lietuviška veikla". 
Dar kiti pakeitė pavar
des, kadangi norėjo ves
ti ne lietuvaitę, ar tekė
ti už nelietuvio.

Dėl tokių vedybų prisi
mintina pasakojimas iš 
Teisėjų knygos (14-1) 
"Samsonas Tamnate pa
matė moteriškę iš Fi
li stinų dukterų ir sako 
tėvams: — meldžiu, kad 
man tą moteriškę imtu- 
mėt žmona. Tėvai jam 
tarė: argi nėra moteriš 
kės visoje mūsų tautoje, 
kad nori imti žmoną iš 
Filistinų". Tokios vedy
bos buvo prieš tautos 
įstatymų dvasią, nors ir 
nebuvo griežtai uždraus, 
ta moterystė su kita
taučiais.

Lietuvė motina sako:
— Dukryte, nebėgiok 

su nelietuviais berniu
kais.

— Mamyte, neuž
miršk, kad aš jau 20 me
tų! — atkirto dukrytė.

"Jie tolsta nuo mūsų 
tautos; jie dingsta iš jos. 
Tai jau menki lietuviai. 
Jie negalvoja apie Lie
tuvą. Jie jaučia, bet ne
be lietuvių jausmais. 
("Smetona" 87 p. Mer
kelis).

Įvyksta vedybos tarp 
katalikų ir nekatalikų. 
Tai yra pavojingos vedy
bos dėl skirtingų tiky- 
biškų įsitikinimų. Bet 
pavojingumas gali būti

pašalintas. — "Netikin
tis vyras yra pašventi
namas tikinčios moteriš
kės yra netikinti mote
riškė — pašveninta ti
kinčio vyro". Šv. Povi
las korintiečiams 1- 
7:14.

Žmogus sutvertas taip 
vadinamai žmogiškajai 
meilei: duoti ir imti mei
lę.

Bet mūsų tautinėje ne
laimėje, vedybose tarp 
lietuvių ir nelietuvių, tu
rėtų būti duodami lietu
viškai meilei pažadai. 
Kaip vedybose tarp kata
likų ir nekatalikų pasi
žadama vaikus auklėti 
katalikiškoje dvasioje, 
taip panašiai galėtų bū
ti ir mišriose vedybose 
tautiškumo atžvilgiu. 
Lietuvis, sudarydamas 
šeimą su nelietuviu pa
sižada auginti vaikus lie
tuviškoje dvasioje. Sun
kus dalykas. Bet, jei yra 
meilė, sunkumai leng
vėja. Jei kitatautis my
li lietuviškąją pusę, ga
li pasižadėti vaikus auk
lėti lietuviškais keliais: 
lietuviška kalba, jos to
bulėjimui lietuviška skai
tyba, lietuviški pokal
biai šeimoje. Tokių šei
mų kaip pavyzdžiu, gali
me suieškoti ir be žva
kės mūsų tarpe.

Šeimoje pasirodė pir
mojo. kūdikio šypsena, 
vaikutis mato motiną, tė
vą ir šypsosi. Vaikelis 
auga. Tėvai jame kuria 
lietuviškąją - tautišką
ją sąžinę — savigarbą.

Jei nėra lietuvių tau
tinės savigarbos, nega
lės mūsų tauta darytis 
skaitlinga. Tautinė sa
vigarba, tautos rasės di
dingumas (pagal Dr. Jo
ną Balį).

Iš Lietuvos ateina 
prašymai — "Gimtųjų 
namų tu pamiršti ne
gali".

Jonas Paskutinis

M/F HELP

PL’BLlC HEALTH NURSE General- 
ized program .in city of 6.000, cent
rai Wi»con»in. Generous aalary, 
auto a)lowance, liberal fringe ben- 
efita. Eligibility for Wi»con»in re- 
gistration and P.H.N. certification 
required. Contact Waupun Health 
Dept., 201 E. Main St., Waupun. 
Wie. (64-73)
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Pagerbė Mūsų Lietuvos’ 
autorių ir leidėją

Akademinis skautų sąjū
dis gegužės 26 d. Jaunimo 
Centre, Chicagoje buvo su- 
ruošęs ”Mūsų Lietuvos” au
toriaus ir leidėjo pagerbi
mą.

Pagerbimo iškilmės pra
vedė Chicagos akad. skautų 
sąjūdžio pirm. S. Grėbliū- 
nas, savo kalboje pasidžiau
gęs, kad šis leidinys bus 
naudingas ne tik dabar, bet 
ir tolimoje ateityje.

Gen. kons. dr. P. Dauž- 
vardis priminė: jei turėtu
me bent tuziną tokių kaip 
Br. Kviklys, visos sritys bū
tų aprūpintos reikiamais 
veikalais.

Kalbėjo ir ML leidėjas J. 
Kapočius, savo kalboje pa
sidžiaugęs, kad su Br. Kvik
liu darbas ėjęs sklandžiai. 
Stebėjosi Br. Kviklio darbš
tumu, įstengus rasti laiko 
nuo darbo fabrike atliekant 
tokį milžinišką ir sunkų 
darbą. Susirado įvairiuose 
pasaulio kraštuose virš ke
turių šimtų talkininkų. Ke
turių metų bėgyje sugebėjo 
spausdinimui surinkti ir 
paruošti keturięms tomams 
medžiagos, gausiai iliustruo
jant aprašomąsias vietoves 
nuotraukomis.

Stud. Rūta Domarkaitė 
perskaitė sveikinimus iš 
JAV, Anglijos, Vokietijos, 
Italijos, Kanados ir iš Lie
tuvos, net ir iš Sibiro.

Geografas Ant. Bendo- 
rius, atvykęs iš New Yorko, 
savo kalboje prisiminė, kad 
lietuvių tauta panašaus vei
kalo neturėjo. Veikalas pa
ruoštas ir išleistas tremties 
kelionės metu, toli, toli nuo 
gimtojo krašto.

Bibliografai stebisi, kaip 
tokiose sąlygose galima to
kį veikalą išleisti. Viena 
amerikoniška knygų lei
dykla apskaičiavusi, kad to
kį veikalą angliškai išleisti 
kainuotų 180,000 dolerių.

Vyr. skaut. Eug. Vilkas 
pravedė Br. Kviklio pakė
limą į akad. skautų garbės 
narius.

Vyr. sk. V. Statkus papa
sakojo, kad Bronius Kvik
lys jau prieš 40 metų įsi
jungęs į skautiškąjį gyve
nimą. Buvęs aktyvus ne tik 
jaunystės dienomis, bet 
tremtyje bei šiame krašte. 
Buvęs ir tebesąs kruopštus 
spaudos darbininkas.

Perskaitytas aktas, ku
riuo Br. Kviklys pakeliamas 
į Akad. skautų garbės na
rius.

Meninėje dalyje solistė 
Nerija Linkevičiūtė, akom
panuojant Alv. Vasaičiui, 
padainavo keletą dainų.

Pagerbimo iškilmėms bai
giantis prabilo ir autorius 
Bronius Kviklys. Pasakojo, 
kad ML veikalą beruošiant 
turėjęs gražų būrį bendra
darbių, kurie buvę įvairiuo
se pasaulio kraštuose, turė
jęs net tremtinių tarpe Si
bire. Esą talkininkų, kurie 
jau iš gyvųjų tarpo pasi
traukė. Jie pagerbti atsisto

B. Kviklio "Mūsų Lietuva" keturi tomai. L Valančiaus nuotrauka

jimu. Paskelbė buvusių ben
dradarbių sąrašą ir jiems 
nuoširdžiai padėkojo už 
prielankumą ir atliktą dar
bą. Dėkojo už pagerbimą. 
Dėkojo visiems, kurie bet 
kuo prisidėjo. Antram ML 
tomui pasirodžius, gavęs 
1000 dol. premiją iš Ohio 
Lietuvių Gydytojų Sąjun
gos. Dėkojo marijonams ir 
jėzuitams už leidimą nau
dotis jų archyvais, bet sy
kiu nusiskundė, kad vieti
nės lietuviškos kilmės sese
lės neįsileidusios į savo tu
rimus archyvus bei knygy
nus.

Parengimo vyriausis šei
mininkas buvo akademinis 
lietuviškasis atžalynas. Jau
nimas ruošė, kvietė sve
čius ir visais reikalais rū
pinosi, jaunimas vadovavo, 
jaunimas ir svečius vaišino.

Mačiau šventės dalyvę 
nusiperkant "Mūsų Lietu
vos” 4-to tomo 2 egz. Pasi
teiravus atsakė, kad turin
ti 2 anūkus, šiais metais 
baigusius aukštesniąją li
tuanistinę mokyklą. ML 
ketvirtame tome kaip tik 
aprašoma vietovė, iš kurios 
ji kilusi.

Pobūvis praėjo darniai ir 
šiltoje nuotaikoje.

J. Ervydis

NAUJI LEIDINIAI

JAUNIMO CENTRAS 
ANTRAME 

DEŠIMTMETYJE
Tik ką gautas Jaunimo 

Centro šeimininkų Tėvų Jė
zuitų leidinys "Čikagos Jau
nimo Centras 1957-1967” 
byloja žodžiu, vaizdu ir 
skaitlinėmis, kiek daug toji 
institucija jau spėjo patar
nauti lietuviškam reikalui.

”Kas nori susidaryti tik
slesnį vaizdą (apie Jaunimo 
Centro veiklą. Red.), tam 
gal bus įdomu žinoti”, — 
rašoma leidinyje, — ”kad 
1964 m. Jaunimo Centre 
įvyko 6 teatro spektakliai, 
10 koncertų, 18 minėjimų, 
113 paskaitų, 5 Kalėdų eg
lutės, 130 pobūvių, 7 vaka
rienės, 1743 susirinkimai, 
16 sukaktuvių, 9 meno pa
rodos, 195 choro ir teatro 
repeticijos, 240 stalo teni
so treniruočių, 22 religinės 
paskaitos ir susikaupimo 
dienos, žiemos metu, ypač 
per Kaziuko ir Klaipėdos 
mugesj Jaunimo Centras 
būna panašus į bičių avilį”.

žinoma, ir tie skaičiai dar 
toli gražu neapima visos 
veiklos, visų darbų, atlieka
mų toje judrioje pastogėje.

Viską sudėjus, Chicagos 
lietuviai pajuto, kad ir čia 
kartais pristinga vietos vi
siems visuomenės reikalams 
patenkinti. Todėl ir yra už
simoti Jaunimo Centrą dar 
praplėsti naujomis statybo
mis.

Atsiųstasis leidinys tik 
16 psl. Bet jame atsispindi

LIETUVIŠKOJO GYVENIMO

NUOTAIKOS Emilija Čekienė

IŠ TREČIOS PUSĖS...
Birželio 5-tos dienos 

Dirvoje, straipsnyje "Iš 
kitos pusės" vm tarp 
kitko rašo:

"Labai atsiprašau vi
sų ponių ir panelių, ku
rios skaitys šį mano r aš' 
tą, bet... mūsų liaudyje 
iš senovės esama pažiū
ros, kad moterų liežu
viai yra palaidesni negu 
vyrų. Tos prielaidos pri
siminimas pagaliau lei
do išspręsti mane seniai 
kamuvusią mįslę: kodėl 
kai kurie vyrai vartoja 
moteriškas slapyvar- 
des?... Atrodo, kad kai 
turima pasakyti ką nors 
svarbaus, pasirašoma 
savo pavarde su vyriš
ka galūne, kai norima 
tik palaidai ’paliežuvau- 
ti* ir likti nenubaustu, 
pasislepiama po moteriš
ka slapyvarde..."

Ta proga prašau ger
biamą Dirvos redaktorių 
leisti pasisakyti irištre. 
čiosios pusės didžiai 
įžeistam moterų luomui. 
Atsiprašau visų ponų vy
rų, kuriems joks vardas 
nei slapyvardė negali bū-

Chicagos lietuvių veiklos 
horizontai, Tėvų Jėzuitų su
teiktoji milžiniška parama 
ir reikalas toliau prisidėti 
prie gražių ir prasmingų 
jų pastangų.

II Vatikano Susirinkimo 
Dokumentai, 2 dalis, Dekre
tai ir Pareiškimai. 304 psl. 
knyga, kietais viršeliais 
1968 m. išleido Krikščionis 
Gyvenime leidykla. Knygos 
mecenatas prel. Ignas Alba- 
vičius. Dokumentų verti
mus į lietuvių kalbą darė 
prel. V. Balčiūnas ir Ani
cetas Tamošaitis, S. J. Ilius
travo Telesf. Valius. Spau
dos darbą atliko Liet. Enci
klopedijos spaustuvė. Besi- 
domį Vatikano susirinkimo 
duomenimis ras įdomios me
džiagos, liečiančios Katali
kų Bažnyčios gyvenimą. 
Kaina 3.50 dol.

★
Tu esi mano žemė — 

Danguolės Sadūnaitės eilė
raščių rinkinys. Išleido Juo
zas Kapočius, 1968 m. 45 
psl. leidinyje sutalpinta 40 
poezijos kūrinių. Kaina ne
pažymėta. Leidėjo adresas: 
361 W. Broadvvay, So. Bos- 
ton, Mass. 02127. 

ti primetama ir turiu 
garbės pareikšti, kad 
moterys nė nebando sa
vintis vyrų privilegijų 
bei talento operuoti "pa
laidais liežuviais" tiek 
politinėj tiek kultūrinėj 
veikloj ir kasdieniniam 
gyvenime.

Tiesa, kad seniau bu
vo tokia pažiūra, jog mo
terys daugiau už vyrus 
plepa, bet ši pažiūra bu
vo priskiriama tik siau
ram davatkėlių luomui. 
Jeigu ir sutiktume, kad 
senovėj moterys buvo 
kalbesnės už vyrus, tai 
šiuo metu mūsų gyveni
mo sąlygose kalbėjimo 
rolė visiškai pasikeitė, 
nes moteriai tenka atlik
ti savo tarnybinį darbą, 
visą namų ruošą, rūpin
tis šeimos maitinimu, 
vaikų auklėjimu, reikia 
ir į lietuvišką spaudą pa
žvelgti, o ir pasaulio ži
nių išgirsti, kai tuo tarpu 
vyrams, grįžusiems iš 
darbo tų rūpesčių bei dar
bų tenka tik maža dale
lė, todėl jie daugiau nei 
moterys jungiasi į orga
nizacinę veiklą. Jiedaž-r 
niau posėdžiauja, lanko 
susirinkimus, diskutuo
ja nuolat kartojamus 
klausimus, kuria įvai
rius planus, dažnai ne
pagalvodami apie jų įgy
vendinimą, prasėdi kar
tais ligi aušros, nes nuo 
tų pagrindinių organiza
cinių klausimų vis nu
krypsta į nereikšmingus 
asmeninius pasikalbėji
mus ir apkalbėjimus.

Nors vm ir palygino 
tą senovėje buvusią pa
žiūrą apie moteris, ta
čiau jis pats labai teisin
gai apgina šių laikų mo
teris tvirtindamas, kad 
"palaidu liežuvavimu" 
užsiima ne moterys, o 
kaip tik vyrai,ypač Nau
jienose pasivadindami 
moteriškomis slapyvar- 
dėmis. Kalbant apie sla- 
pyvardes pravartu pri
siminti, kad skaitytojai 
maža dėmesio skiria ra
šiniams, kurių autoriai 
bijo savo minčių tikru
mą viešai įrodyti.

Žinoma, ir šių laikų 
moterys nėra be ydų, iš 
kurių vieną populiariau
sių dr. J. Adomavičius 

joms priskiria rungty
niavimą puošnumu ypač 
savo kolegų gydytojų 
žmonoms, Draugo svei
katos skyriuj balandžio 
9 d. rašydamas:

"Blogiausia esti tam 
gydytojui, kuris gauna ne • 
brandžią moteriškę sau 
žmona. Tokiam gydyto
jui gyvenimas esti pra
garas. Štai vienas gydy
tojas nori tobulintis me
dicinoj, bet jo kirpykli- 
nė blondinė žmona pri
vertė eiti dolerį kalti, 
nes jai reikėjo įsigyti to
kius kailinius, kokius bu
vo nusipirkusi Antanie
nė, jos draugė, kito gy
dytojo žmona".

"Arba vėl kito gydyto
jo vargai: menkos asme
nybės jo žmona skraido 
nuo vieno baliuko į kitą, 
paskui save vyrą tempda
ma. Ji mat, nori pasiro
dyti prieš kitus esanti 
daktariene. Pats gydyto
jas kaltas, kad leidžiasi 
suvyniojamas į lengva
pėdės žmonos sijono 
kvoldus".

Ir taip dr. Adomavi
čius mums pateikia vi
są eilę panašių pavyz
džių ir tos moterų ydos 
blogų paskemių, kada 
dėl to nukenčia šeima ir 
gydytojų profesinis to
bulinimasis.

PLB SEIMO 
PARODA

Dirvoje birželio 17 d. 
PLB Seimo rengimo in
formacijos sekcija atsa
ko į Drauge iškeltą pasi
piktinimą, kad vietoje lie
tuvių dailininkų meno kū
rinių parodos New Yor
ke Seimo metu ruošiama 
parodyti visuomenei jų 
kūrinius skaidrėmis ir 
aiškina tokios naujoviš
kos formos parodos nau
dą, kad parodys ne vie
nos kurios apylinkės, bet 
viso laisvojo pasaulio lie
tuvių dailininkų kūri
nius. Be to, tikrai paro
dai esą reiktų mažiau
siai metų laiko ir daug 
pinigų kūrinių apsaugai.

Toks aiškinimas visuo
menės neįtikina. Lais
vės Kovos Metai buvo pa
skelbti labai anksti ir ta
me paskelbime dalyvavo 
B-nės vadovybė. Taip

VIRŠUJE: Skautai ir skautės 
išsirikiavę vėliavų nuleidimui 
IV-je Tautinėje Stovykloje 1958 
m. rugpiūčio 23 d.Highlandvals
tybiniame parke, Michiganvals- 
tijoje. Jubiliejinę dieną stovyklo
je buvo 417 skautų ir 396 skau
tės. Šios vietovės turėjo didžiau
sią stovyklautojų skaičių: Chi- 
caga — 73 skautus, 57 jūrų skau
tus, 89 skautes ir 41 jūrų skautę; 
Clevelandas —60 skautų (su jū
rų skautais) ir 55 skautes ir Det
roitas 45 skautus ir 48 skautes. 
Be to, į stovyklą buvo susirinkę 
virš 120 vadovų.

V-ji Tautinė Stovykla {vyksta 
liepos mėn. 8-20 dienomis Rako 
stovyklavietėje, Custer, Mich. 
Skautai nepraleiskite šios pro
gos ir visi skubiai registruoki
tės | stovyklą.

V. Kizlaičio nuotrauka

pat visiems aišku, kad 
laisvajame pasaulyje tų 
istorinių metų atžymėji- 
mo pagrindinis ir di
džiausias vaidmuo teks 
PLB-nei, todėl niekas 
netrukdė laiku pradėti 
ruoštis.

Labai vertinga ir įdo
mu pamatyti visų mūsų 
dailininkų kūrinius skaid 
rėmis, betgi tuo galės pa
sinaudoti tik nedidelis 
žmonių skaičius seimo 
metu ir tai tik tam tikru 
trumpu laiku, kai tuotar 
pu tikrą parodą lankytų 
visą seimo laiką, o svar 
biausia ją lankytų ir sve 
tima visuomenė, juk 
tai mūsų didžiausi norai 
ir šių metų siekiai.

Viso pasaulio lietu
vių dailininkų kūrinių re 
prezentacija skaidrė
mis, kurios pereis PLB 
nuosavybėn yra girtinas 
sumanymas, bet seimui 
iškilmingumo ji neduos. 
Nei kiek ne mažesnio 
lygio paroda būtų ir vien 
tik New Yorko apylinkė 
se gyvenančių dailinin
kų. Jų turime nemaža ir 
jų kūryba didžiuojamės,

(Nukelta į 6 psl.)
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APIE KAI KURIUOS ANO METO VEIKĖJUS

Bronius K. Balutis
Pradžioje minėjau 

apie mūsų išeivijos do
vaną Lietuvai po karo, 
tarp jų Dr. Šliupą, B.K. 
Balutį ir kun. F. Kemė- 
•kČia trumpai paminė
siu, kaip jie trys buvo 
įvelti į srovinę painia
vą, kurioje Balučiui bu
vo lemta tapti tuo, kuo 
jis buvo savo ilgoje vals
tybinėje tarnyboje Lie
tuvai naudingas.

Apie Balutį plačiau 
rašiau po jo mirties Lon 
done gruodžio 29 d. Čia 
paliesiu kelias smulk
menas ir tą reikšmingą 
painiavą.

Balutis buvo išrinktas 
tautinės srovės atstovu 
Chicagos seime 1919 m. 
dalyvauti Versalio kon
ferencijoje todėl, kad ka 
talikų srovė anksčiau at 
metė Tautinės Tarybos 
paskirtą Dr. Šliupą. Ka
dangi taikos konferenci
joje atstovai turėjo būti 
abisroviniaį. Balutis ka
talikams buvo priimti
nas.

Tačiau tautininkai at
sisakė užgirti katalikų 
išrinktą atstovą kun. Ke- 
mėšį. Jo vietoje tauti
ninkams priimtinu buvo 
kun. Dobužis.

Nei Dr. Šliupas nei 
kun. Kemėšis nebūtų ti
kę ir nebūtų buvę pa
kviesti, po Versalio kon
ferencijos, toms parei
goms, kokiose Balutis 
taip naudingai Lietuvai 
tarnavo iki pat mirties. 
Taigi, tas keistas sro
vinis susikirtimas išėjo 
visai tautai didele nau
da.

Su tuo vienu žymiau
sių tautinės srovės as
meniu susipažinau tik 14 
metų vėliau, 1933 metais 
Clevelande, kai p. Balu
tis jau buvo Lietuvos mi
nistru Washingtone.

Kaip bendramintės 
spaudos žmonės buvom 
artimi savo darbais, dėl 
to jis, išvykdamas į Eu
ropą, kvietė mane į Chi- 
cagą paimti Lietuvos re 
dagavimą. Nesutikęs ap-

Lietuviškojo 
gyvenimo 
nuotaikos...

(Atkelta iš 5 psl.) 
o skaidres galima vežio
ti po visas lietuvių kolo 
nijas bet kuriuo laiku.

Dirvos vedamasis bir 
želio 17 d. abejoja tais 
nurodytais parodos ren 
gimo sunkumais ir reko
menduoja pasimokyti iš 
neseniai New Yorke pra
ėjusios latvių parodos, 
dabar vežiojamos kitur.

Gal būt kitur ji geriau 
suorganizuojama, bet iš 
New Yorke buvusios tik
rai nėra ko pasimokyti, 
nes ji nebuvo latvių dai
lininkų reprezentacija, o 
pačių latvių žodžiais ta
riant, gėda ne dėl blogų 
kūrinių, bet organiza
torių visiško nenusima- 
nymo meno srityje ir ne
turėjimo skonio. Maty
sit, kalbėjo daugelis lat
vių parodoj, kad lietu
viai daug geriau už mus 
suorganizuos. Jie viską 
geriau padaro, sakė ki
tas.

Ir jie dabar laukia. De
ja!

K. S. KARPIUS 

leisti Dirvos, į Chicagą 
vykti atsisakiau.

Kadangi Balutis aplei
do Chicagą 1919 metų va
sarą, per pusantrų me
tų nuo 1917 m. pabaigos, 
kai aš atvykau prie Dir
vos, nei jam Clevelande, 
nei man Chicagoj nebuvo 
reikalo lankytis.

Tais 1933 metais bu
vom pasikvietę Balutį 
kaip Lietuvos ministrą, 
Dr. Basanavičiaus pa
minklo atidengimo iškil
mėms Lietuvių Kultūri
niame Darželyje birže
lio 11 d.

1935 metais, dalyvau
jant l Pasaulio Lietuvių 
Kongrese Kaune, vėl su 
Balučiu susiėjom. Tada 
jis jau buvo Londono at
stovybėje, parvykęs į 
Lietuvą atostogoms. Lie
tuvos Žurnalistų Sąjun
ga pakvietė jį dalyvauti 
su mumis užsieniečiais 
laikraštininkais posė
džiuose ir pietuose Vik
torijos Viešbutyje Klai
pėdoje.

Balutis, pasišalinęs iš 
Rusijos kariuomenės 
plintant karui su Japoni
ja, atvykęs į Ameriką 
1905 metų pradžioje, čia 
tuoj įsijungė į tautinės 
srovės organizacijas ir 
jų veiklą.

1906 metais dalyvavo 
visuotiname Amerikos 
Lietuvių seime Phila- 
delphijoje. Tapęs Susi
vienijimo Lietuvių Ame
rikoje nariu, 1907 me
tais seime Clevelande 
buvo išrinktas Literati- 
nės Komisijos pirminin- 
ku. Tos organizacijos 
nariu išbuvo iki mirties. 
1966 metųSLAseimeCle
velande Balutis buvo iš
rinktas garbės nariu.

Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos narys, išrink
tas pirmininku, 1910 me
tais apdovanojo narius 
šešių tomų Dr. Vinco Ku
dirkos raštų leidiniu, nu
stebindamas mūsų išei
viją. TMD išaugo nariais 
keletu tūkstančių.

1912-19 metų laikotar
piu būdamas Lietuvos re. 
daktorium Chicagoje, ga
bus kalbėtojas, aštrus 
kritikas, buvo vienas 
stipriausių kovotojų 
prieš plintančius ir kim
bančius į lietuvių orga
nizacijas socialistus ir 
vėliau komunistus.

B. K. Balutis buvo gi

IEŠKOT DOVANOS
savo bendradarbiui, kaimynui, bičiuliui,

Norite supažindinti svetimtaučius su Lietuva, jos rūpesčiais, 
laimėjimais ir siekiais —
visa tai lengvai ir patogiai, nebrangiai, bet sėkmingai galite 
padaryti, užsisakydami ar įsigydami DIRVOJE šias knygas:

Owen J. C. Norem — TIMELESS LITHUANIA ........................................................ $4.00
Barbora Armonas — LEAVE YOUR TEARS IN MOSCOW .................................... $3.95
Dr. J. Savasis — THE WAR AGAINST GOD IN LITHUANIA

Kietais viršeliais ...................................... $3.00
Minkštais viršeliais ..................................$1.25

Dr. A. Šapoka — VILNIUS IN THE LIFE OF LITHUANIA .........  $1.50
.J. Gliaudą _ THE SONATA OF ICARUS ..............................................................$5.00
Franciscan Fathers — ART COLECTION ................................................................... $6.00
Dagvs — ART COLECTION .......................................................  $6.00
INTRODUCT1ON TO MODERN L1THUANIAN.........................................................$7.00

Užsakant paštu, prašome prijungti 25 c. pašto išlaidoms.

DIRVA,
6907 Superior Avenue,
Cleveland, Ohio 44103

męs Seirijų miestelyje, 
Dzūkijoje, gruodžio 29 
d. 1879 m.

KAN._ PROF. F. 
KEMĖŠIS

Laikas gydo žaizdas 
ir nudildo aštrumus. Su 
kan. Fabijonu Kemėšiu 
asmeniškai susipažinau, 
po visų laikraštinių kovų 
ir audrų, tik 1934 me
tais, kai jis buvo atvykęs 
į Ameriką kaip Dotnu
vos Žemės Ūkio Akade
mijos profesorius, jau 
tautininkų laikais. Jis 
aplankė mane ne tik Dir
vos redakcijoje, bet pa
viešėjo ir namuose. Tai 
buvo jo tęsimas švelni
nimo katalikų su tautinin - 
kais santykių, ką jis vyk
dė Lietuvoje parvykęs po 
karo 1924 metais.

Kunigu įšventintas Lie * 
tuvoje 1901 metais, vika
ravo, bet turėdamas pa
linkimo dalyvavo spau
doje ir visuomeninėje 
veikloje; Vilniuje dirbo 
Vilties redakcijoje 1911— 
13 metais.

Senosios kartos kuni
gų ir rusų valdininkų 
tramdomas, 1913 metais 
išvyko į Škotiją, ten re
dagavo Išeivių Draugą. 
1914 metas atvykęs į 
JAV, buvo pakviestas į 
Draugo redakciją. Pla
čiai veikė stiprinimui 
srovės, jaunimo Vyčių 
organizacijoje, padėjo įs
teigti Liet. Katalikių Mo
terų Sąjungą; Liet. Kata
likų Darbininkų Susivie
nijimą su Darbininku, ku
rio tūlą laiką buvo re
daktorium. Liet. R. -K. 
Susivienijimui padėjo įs
teigti Garsą.

Karui kilus 1914 me
tais įsijungė į darbu s ko
kių Lietuvos ateitis rei
kalavo iš kiekvieno lietu
vio — nuo tada ir sekė vi
si tie jo darbai ir elge- 
siai.kuriuos metas iš me
to ”Angoje" suminėjau. 
Energingas, sumanus, 
darbštus vyras, laikyda
masis siaurai katalikiš
kos srovės ribose, tikėjo 
kad visa tai ką daro yra 
reikalinga. Tuo prisidė
jo prie sustiprinimo ka
talikiškos srovės iki 
aukščiausio laipsnio.

Chicagoje sušauktame 
katalikų srovės seime 
1914 metų rudenį, įstei
gė Tautos Fondą ir Ame
rikos Lietuvių Tarybą, 
kurių ribose buvo laiko

ma visas Amerikos lie
tuvių katalikų judėjimas.

Karui pasibaigus, 1924 
metais Katalikų Univer
sitete Washingtone įsi
gijo daktaratą ir tais me
tais išvyko į Lietuvą.

Kan. F. Kemėšis gimė 
vasario 20 d. 1879 m., 
Vestapų k., Aluntos vai. 
Mirė bolševikų ištrem
tas į Sibirą, sausio 21 
d. 1954 metais.

JONAS ŽILIUS

Jonas Žilius, atvykęs 
į Ameriką klieriku 1892 
metais, įšventintas kuni 
gu 1894 metais, greta ku
nigavimo ir klebonavi
mo keletoje parapijų, bu - 
vo plataus masto visuo
menininkas ir rašyto
jas. Tėvynės Mylėtojų 
Draugija išleido jo eilė
raščius Jono Jonilos 
vardu. Jr. Jono vardu 
rašė įvairiais visuome
niniais klausimais. Bu - 
vo ankstyvesnio Susivie- 
nijimo Lietuvių Ameri
koje pirmininku, Tėvy
nės redaktorium; 1906 
metais su Dr. Šliupų ir 
kitais organizavo Phila- 
delphijoje visuotiną Ame
rikos Lietuvių Seimą.

1908 metais išvykęs į 
Europą sveikatos patai
symui, studijavo Švei
carijoje ir Berlyne. Bu
vo sugrįžęs 1912 metais, 
tačiau netrukus vėl iš
vyko į Europą. Paryžiu
je santykiavo su ten vei
kiančiu Juozu Gabriu 
Lietuvos reikalais.

Karo užtiktas būnant 
Europoje, kaip Ameri
kos pilietis pasinaudojęs 
proga lankėsi lietuvių 
tremtinių stovyklose Ru
sijoje, ir 1916 metais 
rūgs, pabaigoje grįžo į 
Ameriką. Su juo atvyko 
Martynas Yčas karo nu- 
kentėjusiems aukų rink
ti.

Grįžęs darbavosi ka
talikų veikėjų eilėse. Dė
vėjo civilinius rūbus. 
Buvo aukšto ūgio vyras, 
geras kalbėtojas.

1919 metų pabaigoje 
delegacijoje buvo pata
rėjo pareigose Versaly
je; į Ameriką grįžo ka
rininko uniformoje kaip 
Lietuvos kariuomenės 
atstovas. Kai tų metų 
gale atvyko Lietuvos Fi
nansinės Misijos atsto
vai Jonas Vileišis ir P. 
Žadeikis, Žilius buvo pri
skirtas prie tos misijos. 
Darbavosi Lietuvai pa
skolos kėlime.

1921 metais išvyko į 
Lietuvą, apsigyveno Klai
pėdoje, dalyvavo sukili
mo veiksmuose. Civili

niai buvo vedęs Ameri
kos lietuvaitę. Kunigau
ti negrįžo. Tarnavo Klai
pėdos gubernatūroje. 
1925-26 metais buvo 
krašto gubernatorium.

Gimęs 1870 m. spalio 
18 d., Domeikių k., Šuns
kų vai., mirė Klaipėdo
je kovo 1 d. 1932 metais 
Prieš mirtį pareiškęs 
savo apgailestavimą, mi 
rė susitaikęs su bažny
čia.

Kaip Dr. Šliupas, ku
ris ėmėsi ne savo sri
ties darbo — organizuo - 
ti Lietuvai prekybinį lai
vyną Klaipėdos uostui, 
ir Jonas Žilius taip da
rė: Amerikoje būdamas 

I 
I

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

^AUDRONE
JUL 87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425

■ 
■
■ 
I

Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 22 D iki RUG
SĖJO MĖN. 15 D. ir jau DABAR priimami užsakymai.

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST., 
BOSTON, MASS. 02124. TEL. 288-5999, o po BIRŽELIO 
22 D. tiesiai į vilą AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS.

' Visi maloniai kviečiami atvykti
—■ didrinnain Panų C’nd 7fllnmvnnnc

i j šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

VOCATIONAL GUIDE

Sisters of Reparation of the Congregation of Mary 
JOIN A CHANGING COMMUNITY IN A CHANGING 

CHURCH
Generous young girls wishing to serve God 
in His poor & friendless are invited to join 
the Srs. of Reparation, who conduct a home 
for Friendless Women: make home visita- 
tions; work among Exceptional Children; 
do catechetical work; nursing & maintain 
residences for business women & Ręst 
Homes for the Aged. Write: Mother M. 
Gabriel, St. Zita’s Vilią, Monsey, N. Y. 19052

L.S.T. KORP! NEO-LITHUANIA 
LEIDINYS

išleistas 1965 m. liuksusiniame apvalke ir popie
tyje, gausiai iliustruotas, gaunamas

DIRVOJE,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103

"Trokštam, kad priaugančioms kartoms šis leidinys būtų pa
tikimas ir tvirtas ramstis, akivaizdi gairė jų jaunatvėje, jų po
lėkiuose. jų idealuose ir siekimuose”.

(Redakcinės Komisijos įžodis).

Leidinio kaina — 10 dol.
Puiki dovana studijuojančiam jaunimui.

organizavo Lietuvai že
mės banką.

MALĖ

Layout Man and Fitters 
FOR STRUCTURAL STEEL 

and miscellaneous iron, $3.61 to $3.76 
per hour plūs paid hospital insurance 
and other fringe benefits. Openings of 
first and second shifts.
YPSILANTl STEEL FABRICAT1ON 

2643 E. Michigan Ypsilanli, Mich. 
313 — 483-1321

(72-75)

WANTED IST CLASS 
CENTERLESS GRINDERS 

Sėt up and operate. 
Ali Shifts

Steady work. Top rate. Ali fringe 
benefits. Apply 9 A. M. to II A. M. 

LINK CENTERLESS GR1ND1NC 
10020 Capital, Oak Park, Mich.

(69-75)
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L. .
CLEVELANPE 

IR APYLINKĖSE
BAIGĖ AUKšTESNIASIAS 

MOKYKLAS
Notre Dame Academy — 

mergaičių gimnaziją, šį pa
vasarį baigė šios lietuvai
tės — Gražina Brazaitytė, 
Danutė čiuberkytė, Rita 
Dautaitė, Marytė Gruzdytė 
ir Liutkutė.

St. Joseph High School — 
berniukų gimnaziją — Jo
nas Degutis, Arūnas Pet
kus, Ričardas Pivoriūnas, 
Mykolas Rakauskas, Scott 
Savickas, Jonas Skardis, 
Eduardas Staškus, Kęstutis 
Sušinskas. Pažymėtina, jog 
už atsiektus laimėjimus 
moksle specialiai atžymėti
K. Sušinskas, Jonas Skar
dis, Scott Savickas ir R. 
Pivoriūnas, gavę stipendi
jas studijoms universite
tuose.

Baigę kitas mokyklas ma
loniai prašomi pristatyti 
Dirvai baigusiųjų sąrašus.

• Regina Minija Laniaus- 
kaitė ir Eugenijus Mindau
gas šilgalis, abu aktyvūs 
Clevelando lietuvių jaunimo 
organizacijų veikėjai, birže
lio 22 d. sukūrė lietuvišką 
šeimą.

CLEVELAND 
STOKERS 

FOOTBALL 
(SOCCER) 

at the Stadium 
WED„ JUNE 26, 8 P.M. 
Cleveland vs. New York 

and 
SAT., JUNE 29, 8 P. M. 

Cleveland vs. Detroit
BLEACHER SEATS 11.00
STUDENT T1CKETS $1.00
ALL LOWER DECK $3.00

Ticket* on aale at the Stadium
or Richman Broa.

SUPERIOR 
SAVINGS 

Main Office: »•"« ”°’
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUĘ W

HOME end 
REMODEUNG 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta 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

• Aldona Raulinaitienė, 
po tragiškos katastrofos 
paguldyta ligoninėje Wa- 
shingtone, sparčiai taisosi 
ir už poros savaičių žada 
grįžti į CIevelandą, kur dar 
turės išbūti gipse, lūžus 
rankos ir kojos kaulams.

Birželio 15-16 d. savait
galyje ją aplankė dukra su 
sūnum ir dr. Ant. Butkus 
su ponia.

• Aleksas šemeta, lietu
vių spaudos bendradarbis, 
turėjo keletą sunkių opera
cijų ir šiuo metu gydosi 
Lake County ligoninėje.

• Ignas ir D. Gataučiai, 
birželio 22 d. savo šeimos 
bičiulių ir giminių tarpe at
šventė savo vedybinio gy
venimo 25 metų sukaktį.

Ignas Gatautis aktyviai 
reiškiasi Vaidilos teatre, 
priklauso Lietuvių Salės ir 
Lithuanian Viliage b-vių 
vadovybėms.

PAVASARIO GEGUŽINĖ

L.V.S. Ramovė Clevelan
do skyrius birželio mėn. 30 
d., 2 vai. p. p. rengia gegu
žinę Visockio sode, 14307 
Superior Road, Cleveland 
Hts.

Bus pasveikinti visi bir
želio mėn. varduvininkai. 
Bufetas, šalti gėrimai, lai
mėjimai.

Nariai, šeimos ir svečiai, 
prašomi dalyvauti ir pra
leisti sekmadienio popietę 
gryname ore — gražiame 
Visockiu sode. (Sk.)

(72-73)

GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC. 

Clevelando skyrius 
dėl atostogų bus uždarytas 
įuo liepos mėn. 4 dienos iki 
liepos mėn. 23 dienos.

Tuo pačiu pranešame 
gerb. klijentams, kad siun
čiant siuntinius į Lietuvą 
ir Sov. Sąjungą turi būti 
pilnas gavėjo vardas, pa
vardė ir tėvos vardas. Siųs
ti siuntinius ”iki pareikala
vimo” arba pažymint pašto 
dėžutės numerį — nelei
džiama. Turi būti pilnas ga
vėjo adresas.

Globė Parcel Service, Ine.
787 E. 185 St.
Cleveland, Ohio 44119 
Tel. 486-1836

MOKSLO METU PABAIGTUVĖS
Lituanistinė šv. Kazimie

ro mokykla svarbų savo 
darbo tarpsnį paminėjo bir
želio 16 d. Naujosios para
pijos salėje.

Prisirinkus mokytojų, tė
vų, svečių, mokinių ir jų 
svečių per porą šimtų as
menų, pir ąją iškilmės da
lį pradėjo mokyklos vedė
jas A. Tamulionis, pabrėž
damas siaubingus žudynių, 
kankinimą ir visuotinio te
roro smūgius, žvėriškų oku
pantų vartotus ir vartoji
mus mūsų tėvynėje nuo ne
laimingojo birželio. Liūde
sio ir sielvarto vaizdai dar 
skausmingiau stojo prieš 
akis, mokinei V. Nasvyty
tei bedeklamuojant B. Braz
džionio — Tremtinių maldą.

Į garbės prezidiumą pa
kviesta LB II-sios Clevelan
do apylinkės pirmininkas 
K. žiedonis, mokyklos tėvų 
komiteto pirmininkas A. Jo
naitis bei mokytojai V. Ka
valiūnas ir J. Minkūnienė. 
Trumpai, bet turiningai ir

• Clevelando Vasaros Or
kestro koncertų programo
je birželio 26 d. vėsinamoje 
Public Auditorium salėje 
išgirsit garsųjį klarnetistą 
Pete Fountain ir jo Dixie- 
land orkestrą. Be to, diri
gentas Louis Lane su sim
foniniu orkestru gros popu
liarias uventiūras ir kt. po
puliarias muzikos kūrinius.

Birželio 28 ir 29 dieno
mis — Rodgers ir Ham- 
merstein kūrinių programa, 
čia orkestras lydės ir 4 po
puliarius solistus: Bonnie 
Murray, Anita Darian, Wil- 
liam Tabbert ir Jack Rus- 
sell, asistuojant chorui.

Bilietų kainos — $1.00, 
$1.50, $2.00 ir $2.50. Iš 
anksto įsigyti galite Bur- 
rows krautuvėse ir Seve- 
rance Hali kasoje arba tel. 
231-1111.

• Skulpt. Vytauto Rauli- 
naičio vaikų mokslinimo 
fondui aukoms siųsti yra 
atidaryta taupomoji sąskai
ta Superior Savings & Loan 
Assoc. Sąskaitos #28030, 
Raulinaitis Children’s Fund.

• 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.

PARDUODAMAS NAMAS
Willowick — 3 miegamie

ji ranch. Prie bažnyčių, su
sisiekimo ir prekyviečių. 
Idealus vyresniai porai ar 
jaunavedžiams, (kainuotas 
$19,500.

Tel. 944-1543.
(72-74)

FEMALE HELP

SIUVAMŲ MAŠINŲ 
OPERATORIAI

Prityrę ar norį išmokti. 
Pastovus darbas, malonios 
darbo sąlygos, aukštas va
landinis atlyginimas ir 
akordinis darbas. Apmoka
mos atostogos ir šventės. 
Daugelis apdraudų.

WORK WEAR 
CORPORATION 
1768 East 25 St. 
(South of Payne)

(70-72)

NAMŲ RUOŠOS DARBAI
1 dieną savaitėj. Nedide

lis namas. Suaugusių Šei
ma. Prie autobuso linijos.

Tel. 331-4117.
(71-72) 

šiltai kalbėjo K. žiedonis ir
A. Jonaitis. Aštuntąjį sky
rių išėjusiųjų mokinių var
du gražų ir mielą padėkos 
žodį tarė R. čyvaitė. Ener
ginga nuolatinė tėvų komi- 
miteto ir šeimininkių veikė
ja A. Kazėnienė nuoširdžiai 
įvertino ir padėkojo visa
dos dosniems aukotojams 
už mokyklos šelpimą pini
gų, patiekalų ir darbų pa
vidalais.

Pasižymėjusieji, geriausi 
ir geri, mokiniai pasveikinti 
ir apdovanoti knygomis iš 
mokytojų rankų: paties ve
dėjo — XII skyrių baigusi 
D. Karaliūnaitė, VIII sk. — 
R. Balytė, R. čyvaitė, V. 
čyvas, M. Ežerskytė, A. 
Gudėnas, Br. Kazėnas, A. 
Mikoliūnaitė ir D. Balytė; 
mok. V. Kavaliūno — IX 
sk. — D. Bielinytė, A. Ka
valiūnaitė, L. Nykštėnaitė 
ir D. Sušinskaitė; mok. J. 
Minkūnienės — VII sk. — 
R. Balytė, R. Kazlauskas,
M. Laniauskas, D. Miškiny
tė ir V. Nasvytytė; mok. E. 
Mackevičienės VI sk. — J. 
Ignatavičiūtė, A. Petrulytė,
B. Strimaitis ir I. šama- 
tauskaitė; mok. A. Miški
nienės V sk. — R. Belzins- 
kas, L. čipkutė, L. Puško- 
rius, D. Rydelytė ir D. Stri- 
maitytė; mok. J. Kazėno IV 
sk. — D. Balčiūnaitė, L. Jo- 
hansonas ir A. Mackevi
čius ; mok. Tamulionienės 
III sk. — R. Kaunas, S. 
Kaunas, A. Kazlauskas, D. 
Petukauskaitė ir R. Staniš- 
kytė; mok. M. Matulionio II 
sk. — R. Kamantaitė E. Ki- 
žys ir D. Miškinytė; mok.
M. KiŽienės I sk. — R. Jo
naitytė, D. Kamantaitė ir 
A. Miškinis (teatleidžia 
moksleiviai ir tėveliai, kad 
čia minime pavardes abėcė
lės tvarka, tačiau pažymių 
laimėjimais nuopelnai būtų 
susirikiavę kitokiomis pa
kopomis). Tatai — viena iš 
maloniausių programų da- 
liy.

Čta pat A. Tamulionis iš
kėlė naudingas savo išva
das iš mokyklos gyvenimo 
kasdienybės: pasiekimus ir 
ryžtą, viltis ir linkėjimus 
ateičiai, norą vieningai ben
drauti ir bendradarbiauti 
su visais tėvais.

Po pertraukos pasidžiau
gėme įvairiais vaikelių ir 
paauglių gabumais. I sk. 
vaikučių "minia” ir ”gyva” 
pelėda puikiai nuteikė žiū
rovus, sudainuodami ir su
vaidindami "Išėjo tėvelis į 
mišką”. V sk. mokiniai žyb
telėjo pavieniui: D. Ryde
lytė skambino pianinu Miš
ko pasakas, R. Belzinskas 
deklamavo Lietuvos laukus 
ir D. Strimaitytė grojo 
akordeonu Dunojaus ban
gas. Atrodo, kad stipriau 
paveikė publiką akordeo
nistė. Mažųjų grupė, mok. 
Matienės paruošta, darniai 
sušvito Sadute ir Klumpa- 
koju. Gausesnė vyresniųjų 
šokėjų grupė, mok. J. Ka
valiūnaitės, M. Leknicko ir 
P. Maželio paruošta, atliko 
Mikitienę, Landytinį, Gran
dinėlę ir Gyvatarą, kuriuo
se pastebėta jau didesni 
techniški reikalavimai, ju
desių bei žingsnių lengvu
mas ir grakštumas, šokių 
įvardijimus pranešinėjo D. 
Bielinytė. Akordeonu šo
kiams grojo š. Stempužis. 
Galų gale jau apstų bendrą 
mokyklos chorą, buv. Vil
niaus operos solisto J. Ka
zėno mokytą ir vadovautą, 
svečiai priėmė džiūgauda
mi. Išklausyta: Pavasarė
lis — J. Kazėno, Du gaide
liai giesmininkai — Jauni
mo daina, Ei, jaunyste — 
Br. Budriūno ir Mūsų kuo
pa — Karių kaina, — su 
fortepionu R. čyvaitės it 
Br. Kazėno (paeiliui) ir 
akordeonais G. Puškorius, 
š. Stempužio ir R. Strimai-

Brazilijoje, S. Paulo mieste gyvenantis dr. Eliziejus Draugelis 
neseniai atšventė 80 metų amžiaus sukaktį. Nepr. Lietuvoje akty
viai reiškėsi Liet. Ūkininkų Sąjungos veikloje. 1919-1920 m. buvo 
vidaus reikalų ministru. Nuo 1934 m. iki bolševikų atėjimo buvo S. 
Kalvarijos psichiatrinės ligoninės direktoriumi. 1947 m. atvyko į 
Braziliją ir Čia, nežiūrint savo amžiaus, aktyviai dalyvauja Bra
zilijos lietuvių veikloje. Nuotraukoje sukaktuvininkas dr. Elizie
jus Draugelis su žmona Julija.

čio (drauge) palyda.
Vėliau jaunimėlis buvo 

lipšniai pavaišinti. Tėvai 
jaukiai praleido vieną kitą 
valandėlę prie rinktinių 
gardumynų. Prie garbės 
stalo atvyko ir parapijos 
klebonas kunigas Angelai
tis. Tinkama proga palin
kėta geros kloties ir sugie
dota Ilgiausių metų moky
tojai J. Kavaliūnaitei, besi
rengiančiai t o 1 i m esnėms 
studijoms į Paryžių.

Vladas Braziulis

PARENGIMAI 
CLEVELANDE

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

LIEPOS 14 D. Lietuviams B Vi
džiams Remti Valdybos ruošia
ma gegužinė Dr. J. Mačio sody
boje.

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

RUGSĖJO 7 D. Jungtinių Fi
nansų Komiteto parengimas — 
koncertas.

RUGSĖJO 28 D. Dirvos ren
giamas jaunųjų talentų vaka
ras.

SPALIO 5 D. Grandinėlės 
vakaras.

SPALIO 19 D. LithuanianVil- 
lage metinis koncertas -balius.

LAPKRIČIO 16 D. L.V.S. Ra
movė rengia kariuomenės šven
tės minėjimą.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų 
Metų sutikimas Naujosios pa
rapijos salėje. Rengia LB abie
jų apyL valdybos.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ 

LIEPOS 7-JI CHICAGOJE

Esame liudininkais didžių 
pasiruošimo darbų, kurių 
pasekmes pamatysime lie
pos 7 d., 3 vai. Chicagos 
A m p h i t eatre. Trečiojon 
Tautinių šokių šventėn iš 
įvairių Amerikos ir Kana
dos lietuviškų kolonijų at
kyla 44 šokėjų grupės su 
impozantišku 1500 dalyvių 
skaičium.

Jau keli metai kai šim
tai jaunų lietuviškų širdžių 
plaka besiartinančiai šven
tei ir tik jiems suprantamu 
virpesiu laukia valandos pa
rodyti saviesiems ir pasau
liui, kad mūsų jaunimas 
noriai reiškiasi lietuvybės 
darbuose. Rampų prožekto
rių šviesose sumirgės nuo
stabios vaivorykštės varso
mis tautiniai rūbai pada
binti kaspinais ir juosto
mis, dailiai puošią gražiuo
sius jaunimo žiedus, taip 
nuoširdžiai ir nuolatos pasi
ruošusius senajai motinai 
tėvynei visa savo buitimi.

Jaunimo vadovai, moky
tojai, kolonijų veikėjai ir 
programų organizatoriai šią 
šventę jau senai garsina 
spaudoje ir tikisi, kad jos 
vaizdai ir garsai nuaidės 
nuo Atlanto iki Didžiojo 
vandenyno krantų. Miesto 
ir valstijos vadovai į ją at
kreipė tinkamą dėmesį ir 
pažadėjo dalyvauti, išleis
dami specialius atsišauki
mus.

Vienas dalykas rengėjus 
baimina ir kelia veiduose 
matomus rūpesčius: ar pa
kankamai parems šią šven
tę Chicagos visuomenė? Ar 
ji bus parengimų dalyviu, 
ar tik pašaliniu stebėtoju?

Lygiai prieš 5 metus lie
tuviškoji visuomenė buvo 
kviečiama dalyvauti tuome
tinėje šokių šventėje. Į tą 
kvietimą buvo nuoširdžiai 
reaguota, šiandien su dė
kingumu prisimename, kad 
mūsų kreipimąsis neliko 
šauksmu tyruose. Todėl ir 
dabar, matant didelio dar
bo didelius pasirengimus ir 
pastangas, norėtume kartu 
su visais skaitytojais pasa
kyti, kad mes neliksime ne
byliais ar tik stebėtojais, 
bet būsime tos visų mūsų 
šventės aktyviais dalyviais.

K. Radvila
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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DR. BRONIUS NEMICKAS 
ATŽYMIMAS AMERIKOS 

MOKSLO IŠTAIGŲ
Prof. dr. Bronius Nemic

kas, Good Counsel Kolegi
jos mokomojo personalo ir 
A d m i nistracinės Tarybos 
narys, dėstąs politinius ir 
ekonominius mokslus, atžy
mimas Amerikos mokslo 
institucijų jau antras kar
tas. Jis 1965 m. vasarą bu
vo Amerikos Mokslų Aka
demijos (National Science 
Foundation) parinktas ir 
dalyvavo šešių savaičių se
minare, vykusiame South- 
ern Methodist Universitete 
(Dalias, Texas) ir nagrinė
jusiame matematikos tai
kymą politiniams moks
lams.

šiemet dr. Nemickas, re
komenduojamas jo vyres
nybės, yra pakviestas daly
vauti kitame moksliniame 
seminare, kuris tęsis ketu
rias savaites (nuo birželio 
23 d. ligi liepos 20 d.) įvyks 
Chicagos universitete. Se
minarui, finansų ojaman. 
General Electric Founda
tion, atrinkta 30 dalyvių iš 
Amerikos aukštųjų mokyk
lų profesorių. Seminaro da
lyviai nagrinės paskutinią
sias taikomosios ekonomi
kos naujoves.

ATVYKO BALFO 
REIKALŲ VEDĖJAS
Birželio 11 dieną BALFo 

patalpose, Brooklyne, N. Y. 
įvyko Centro valdybos po
sėdis, kuriame pirmą kartą 
dalyvavo naujasis BALFo 
reikalų vedėjas kun. Pra
nas Geisčiūnas, atvykęs iš 
Montanos valstybės.

Jis gimęs 1919 m. Punio
je. 1941 m. baigė Prienų 
Žiburio gimnaziją ir įstojo 
į Kauno kunigų seminariją. 
Artėjant Lietuvos okupan
tui 1944 m. pasitraukė į 
Vokietiją ir 1945 m. išvyko 
Romon tęsti teologijos stu
dijų, kurias baigė ir 1947 
m. buvo įšventintas kunigu 
Romos lietuvių kolegijoje.

1949 m. atvyko į Monta
nos vyskupiją ir išbuvo ke
turis metus vikaru, po to 
klebonu.

"Toje parapijoje buvo 
tik vienas lietuvis parapie- 
tis, o man išvažiavus neli
ko nė vieno", sakė kun. P. 
Geisčiūnas. Jis yra labai 
pasiilgęs lietuvių ir, nežiū
rint to, kad buvo gavęs di
doką parapiją, jis iš tų pa
reigų atsisakė ir jaučiasi 
laimingas perėmęs BALFo 
reikalų vedėjo pareigas, ku
rios nėra lengvos. Kun. P. 
Geisčiūnas tiki, kad jam 
tos pareigos bus lengvos rū
pinantis nelaimės ištiktais 
viso pasaulio lietuviais.

Po a. a. kun. L. Jankaus 
mirties BALFo reikalų ve
dėjo pareigas ėjo dešimtį 
metų BALFe išdirbusi se
kretorė J. Grigienė pade

Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos Chicagoje abiturien
tės Rimvydą Valiukėnaitė ir Marija TraSkaitė (teikia mokyklos ve
dėjui J. Sirkai dovaną.

dant nuolatiniams BALFo 
talkininkams Jonui Jankui 
ir Juozui Zarauskui.

• Dr. Elena Armanienė, 
BALFo Centro valdybos vi
cepirmininkė, nors gyvena 
Baltimorėj, Md., bet nuoto
lis jai netrukdo aktyviai 
dirbti visuomeninį darbą, 
atvykti į BALFo centro val
dybos posėdžius New Yorke 
kas mėnesį, nes ji eina 
BALF advokatės pareigas 
palikimų bylose, kas reika
lauja daug laiko ir susikau
pimo, taip pat ir pinigų ke
lionių išlaidoms, kurias ji 
padengia iš savo kišenės. 
Palikimų reikalais jai ten
ka važinėti ir į kitus mies
tus.

CHICAGO

• Eugenijus Kniukšta, 
ALT S-gos Chicagos sky
riaus narys, grįžo iš karinės 
tarnybos. Tėveliams ir sky
riaus v-bai didelis džiaugs
mas, nes tarnybą atliko la
bai pavojingoj vietoj: sau
gojo ir gaudė šiaurės Korė
jos siunčiamus slapukus. 
Kulkos, anot jo pasakoji
mų, dažnai švilpdavo aplink 
galvą. Dabar Eugenijus il
sisi pas tėvus, o rudenį tęs 
elektros inžinerijos studi
jas. Skyriaus valdyba linki 
gero poilsio ir sėkmės stu
dijose.

VASAROS BALIUS
ALT S-gos Chicagos sky

rius liepos 20 d. Jonyno sa
lėje, Veden Rd., Chester- 
ton, Ind., rengia vasaros 
balių. Valdyba tikisi sulauk
ti daug svečių, nes salė ir 
aplinka tikrai yra puiki.

• Irena Smieliauskienė, 
kelių tautinių šokių grupių 
vadovė ir mokytoja Chica
goje, yra. paskirta Trečio
sios Tautinių šokių šventės 
vyr. vadovės J. Matulaitie
nės asistente vaikų progra
moms.

• Visos tautinių šokių 
grupės ir atskiri šokėjai 
prašomi laikytis Tautinių 
šokių Instituto nustatytų 
tautiniams drabužiams rei
kalavimų, kad rūbai neiš
kryptų iš lietuviško stiliaus 
ir kad būtų išlaikytas di-

New Haveno liet, mokyklos mokiniai su mokytojomis. Trečioj eilėj stovi pirmos dvi iš kairės: dr. E, 
Vaišnienė ir Gitą Merkevičiūtė, penkta iš eilės Dalia MackeviČiūtė-Baker ir šešta G. Ivaškienė. 

S. Lipčiaus nuotrauka

dėsnis darnumas pačios 
šventės metu. Ypač tas 
svarbu jaunesniųjų, mo
kyklinio amžiaus, šokėjams.

MINĖS DARIŲ IR 
GIRĖNĄ

š. m. liepos 17 d. sueis 35 
metai nuo tragiškojo mūsų 
tautos didvyrių — Dariaus 
ir Girėno žuvimo. Chicagoje 
bus rengiamas didžiulis-mi- 
nėjimas prie paminklo Mar- 
ųuette parke. Balzeko liet, 
kultūros muziejus taip pat 
nori šią sukaktį kuo tinka
miau atžymėti, ir nutarė 
surengti parodą. Joje bus 
išstatyta fotografijos, do
kumentai, D-G paminklo 
brėžiniai ir kiti eksponatai. 
Taip pat bus atliedinti ir 
bronzos Dariaus-Girėno biu
stai. Visuomenė dar galės 
įsigyti "Sparnuoti Lietu
viai" knygą.

Į parodos komitetą pa
kviesti K. Baltramaitis, L. 
Kairys ir E. Jasiūnas. Be 
muziejaus turimų ekspor
tų, daug medžiagos yra 
gauta iš vietos lietuvių. Bet 
medžiagos dar trūksta, ir 
visi, kas turėtų kokių su 
Dariaus-Girėno skridimu su - 
rištų fotografijų, dokumen
tų ir šiaip kokių dalykų, 
maloniai prašomi pranešti 
adresu; Balzekas Museum 
of Llthuanian Culture, 4012 
Archer Avenue, Chicago, 
Iii. 60632, tei. 847-2441.

(ej)

NEW YORK

• New Yorko Lietuvių 
Gydytojų Draugijos nariai 
birželio 8 dieną buvo susi
rinkę su šeimomis dr. A. 
Narvido rezidencijoje, East
N.orthport, N. Y. Draugijos 
pirm. dr. V. Avižonis skai
tė paskaitą apie akių gydy
mo pažangą bei metodus.

Susirinkimas tylos minu
te prisiminė mirusius kole
gas prof. dr. Vincą Kanau- 
ką ir dr. Jurevičių. Nutarė 
išleisti prof. Kanaukos mo
nografiją, kurią paruošti 
sutiko dr. Pranas Bagdas 
(Bagdonavičius). Apie prof. 
V. Kanaukos paskutines gy
venimo dienas pranešimą 
padarė dr. Vaclovas Paproc- 
kas.

Perrinkta valdyba su il
gamečiu pirmininku dr. Vy
tautu Avižoniu priešaky. 
Susirinkimui vadovavo dr. 
V. Ingelevičius.

Po oficialios dalies gau
siai susirinkusius kolegas 
ir jų šeimas dr. A. Narvi- 
das priėmė lietuvišku vai
šingumu.

LOS ANGELES
• Vasario 16 gimnazijai 

per evangelikų lietuvių ben
druomenę aukojo: A. ir V. 
Bimbiriai $10.00, Emilis 
Būdvilaitis $10.00, A. Deve-

NEW HAVENO LIETUVIU ŽINIOS
C

New Haveno lietuviškos 
šeštadieninės mokyklos tė
vų ir mokytojų susirinki
mas įvyko gegužio 24, ma
žojoj parapijos salėj, 7 vai. 
vakare. Dalyvavo pusė tė
vų. Susirinkimą pradėjo ir 
vedė A. Lipčienė. Praėjusio 
susirinkimo protokolą skai
tė ir šiam susirinkimui se
kretoriavo V. žemliauskie- 
nė.

Mažam tėvų skaičiui su
sirinkus, nebuvo galima su
žinoti tikro skaičiaus vaikų, 
kurie mokyklą lankys se
kančiais mokslo metais. 
Apytikriai, nustatyta tarp 
18-20.

Nutarta steigti prieš mo- 

nienė $10.00, Mart. Vyt. 
Glažė $10.00, Martynas 
Kregždė $10.00, Jonas Kut- 
ra $10.00, Mertynas Preik- 
šaitis $15.00, Bruno Pūke
lis $10.00 ir Emilius Sinkys 
$15.00. Viso $100.00. Auko
tojams nuoširdi padėka. Pi
nigai pasiųsti Vasario 16 
Gimnazijai mok. Fr. Skėrio 
vardu.

SAN FRANCISCO
• Arch. Sigitas ir Kristi

na Navickiai birželio 7 die
ną susilaukė dukrelės Brigi
tos. Be to, Novickiai augina 
sūnų Darių ir dukrą Liudą. 
Abu Novickiai yra buvę 
nevvyorkiečiai akademikai.

• Reikalinga lietuvė mo
teris prižiūrėti 3 metų mer
gaitę ir šiek tiek namų tvar
ką. Kambarys su atskira 
prausykla. San Francisco 
priemiestis. Oras sveikas, 
be šalčių. Dėl algos ir per
sikėlimo sąlygų rašyti: D. 
Januta, 2631 Dana Street, 
Berkeley, California 94704.

(71-73) 

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos New Haveno klubo narės. Pirmoj eilėj iš kairės: E. Mackevičiū
tė, G. Židonienė, Gr. Rannitienė, K. Kasperavičienė, V. Mackevičiūtė, dr. G. Vebrienė, Stovi: V. Gruz- 
dienė, D. ščiukienė, S, Leikienė, V. Žemliauskienė, A. Lipčienė, S. Valiukienė, L, Židonytė, A. Jonynie- 
nė, A. Goldupienė, S. Lipčiaus nuotrauka

kyklinio amžiaus 2-5 metų 
klasę. Dr. Elenos Vaišnie- 
nės ir Dalios Mackevičiūtės- 
Baker vieton, apleidžian- 
čioms New Ha veną, moky
tojauti sutiko Kęstutis 
Tautvydas besiruošiąs dok
toratui Yale universitete ir 
Birutė Tautvydienė. Reika
lui esant, talkininkauti pa
sižadėjo I. Mantautienė, 
taip pat kviesti Gitą Merke- 
vičiūtę, buvusią šios mo
kyklos mokinę ir, jau, šiais 
metais talkininkavusią.

Gegužio 25 d. mokykloje 
buvo atsisveikinta su mo
kytoja Dalia Mackevičiūte- 
Baker. Tėvų vardu pareikš
ta padėka už darbą mokyk
loje. Labai malonu buvo iš
girsti iš Dalios padėką už 
sudarytas sąlygas dirbti 
lietuviams lietuviškoj mo
kykloj.

★

L. M. K. F. New Haven 
klubas, penkių metų veiklai 

Smuikininkas I. Vasyliūnas su sūnum Vyteniu koncerto mptu New
Havene. S. Lipčiaus nuotrauka

atžymėti gegužės 26 d., su
ruošė smuikininko Izido
riaus Vasiliūno koncertą. Į 
koncertą atvyko svečių iš 
apylinkės kolonijų ir New 
Yorko. Smuikininko Vasi
liūno koncertai, amerikie
čių, įvertinti labai palan
kiai. Mums didelė garbė tu
rint tokių pasišventėlių 
kaip I. Vasiliūnas, kuris ne
sigailėdamas savęs ir bega
lino darbo, lietuvių meną 
išneša švieson ir pristato 
svetimiesiems, publika kon
certą labai įvertino ir džiau
gėsi turėję progos išgirsti 
žymiųjų lietuvių kompozi
torių jūrinius. Smuikinin
kui akompanavo sūnus Vy
tenis.

Koncertui pasibaigus dail. 
Lijolė židonytė — klubo 
pirmininkė visus pakvietė į 
Danutės ščiukienės ir K. 
Kasperavičienės suruoštas 
vaišes, sayo namuose Sey- 
mour, Conn. ščiukų namuo
se buvo tęsiamas, klubo 
veiklos penkmečio minėji
mas. Pirmininkė padarė 
klubo penkių metų veiklos 
apžvalgą. Galia žilionienė 
— Pabaltijo Moterų Klubų 
Federacijos Tarybos narė, 
pasidžiaugus klubo darbo 
vaisiais supažindino su Ta
rybos veikla ir šiek tiek nu
švietė neseniai įvykusiu su
važiavimo atsiektus rezul
tatus. Lietuvių Moterų Klu
bų Federacijos pirm. Vin
cė Jonuškaitė - Leskaitienė, 
vaizdžiai, jautriai ir įdo
miai pristatė lietuvės mo
ters vaidmenį praeityje ir 
dabar.

Vėliau svečiai šeiminin
kės buvo pakviesti prie ska
niai, skoningai ir turtingai 
paruoštų vaišių. Sunku ras
ti tinkamų žodžių padėkai 
išreikšti Vasiliūnams, vieš
nioms, svečiams ir ypatin
gai ščiukams ir Kasperavi
čienei, nepasigailėjusiems 
laiko, darbo ir išlaidų, ap
vainikavusiems klubo penk
mečio minėjimą puikiomis 
vaišėmis savo gražiuose na
muose, atsisakant bet ko
kios klubo paramos.

Albina Lipčienė
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