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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

GINKLAI IR ŽMONĖS
AR GINKLŲ REGISTRAVIMAS IR JŲ PARDAVIMO
SUVARŽYMAS SUMAŽINTŲ NUSIKALTIMUS?

Prezidentas Johnsonas pasirašė kongreso
priimtą įstatymų rinkinį
kovai su nusikaltimais
giliai apgailestaudamas,
kad jis nepakankamas
šaunamųjų ginkų kontro
lei.
Plačioji visuomenė į
tą reiškinį paprastai at
kreipia dėmesįtik po ko
kio politinio atentato,
kaip dabar senatoriaus
Kennedy.

• PRANCŪZIJOJE vykusių
parlamento narių rinkimų pir
masis kėlinys parodė, kad pran
cūzų masė lieka toliau ištikima
de Gaulle politikai. Kad ir ne
oficialūs pirmieji duomenys,
bet ir tie jau rodo netikėtą de
gaulistų kandidatų laimėjimą.
Opozicinių grupių atstovai } rin
kimus išėjo susiskaldę, nesusi
tarę dėl bendros tolimesnės
programos.
Pagaliau, studentų ir darbi
ninkų riaušės ir streikai pa
rodė, kas lauktų Prancūzijos
davus kairiajai opozicijai val
džios vadeles.
Buvusiame ir de Gaulle pa
leistame parlamente iš 487 na
rių degaulistai turėjo tik 1 bal
so persvarą. Rinkimų duome
nys rodo, kad š} kartą jie gali
laimėti daugiau vietų ir turėti
parlamente svaresni balsą.
Sekant} sekmadieni bus perbalsuojama už kandidatus ne
gavusius reikalaujamos balsų
daugumos.
Pirmieji duomenys rodė, kad
komunistai nustojo 3% balsų.
• "NETURTINGŲJŲ EISE
NOS" vadovybė pareiškė, kad
jie geriau eis } kalėjimą, bet
neatsisakys numatytų demons
tracijų sostinėje VVashingtone.
Leidimas "neturtingųjų" sto
vyklavietei prie Lincolno pa
minklo baigėsi sekmadieni bir
želio 23 d. 8 vai. vak., duodant
kiek laiko stovyklavietės likvi
dacijai.
Tuo tarpu stovyklautojai rodo
noro iš stovyklos nesišalinti, ne
žiūrint kokių priemoniųbesiimtų policija.
Atrodo, kad sąmoningai ieško
ma konflikto, kad pašalinus dė
mes} nuo stovyklautojų menko
pasirodymo drausmės, tvarkos
ir sanitarijos atžvilgiais.
• JAV PREZIDENTO postui
kandidatai pirminių rinkimų ei
goje tebeveda intensyvią kovą
už savo partijų delegatų balsus.
Spauda ir tų pirminių rinkimų
duomenys artėja prie 2--Nixono ir Humphrey. Respublikonų
pusėje labai ryškią pažangą rodo
Rockefelleris.
• JAV VYR. TRIBUNOLO
pirm. E. Warren atsistatydinus
užkulisiuose vyksta kova dėl nau
jo pirmininko paskyrimo. Kal
bama, kad prezid. Johnsonas tam
postui numatęs ambasad. A. Gold'
bergą ir to teismo teisėją Abe
Forus. Juos paskyrus, JAV is
torijoje būtų pirmas kartas, kad
} š} aukštą postą patektų žydų
atstovai.
Spėjama, kad Senate bus de
damos pastangos sulaikyti nau
jo pirmininko paskyrimą kol
bus išrinkus naujas JAV prezidentas.
• ISLANDUOS SOSTINĖJE
Reykjavike vyksta NATO vals
tybių užsienio reikalų ministe
rlų konferencija. Vienas iš pa
grindinių klausimų, — Rytų Vo
kietijos suvaržymai susisiek
ti su Vak. Verlynu ir iš to iš*
plaukiančios politinės konsekvencijos.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
šiaip dėl to, kad JAV
gyventojai savo žinioje
turi tarp 50 ir 200 mili
jonų šaunamųjų ginklų,
nuo mažų pistoletų iki
kulkosvaidžių ir net mi
nosvaidžių imtinai, ma
žai jaudinamasi. Pas
tangos įvesti bet kokią
griežtesnę kontrolę netu
rėjo didesnio pasiseki
mo dėl samprotavimo,
kad nusikaltėliai savo
ginklų neregistruos ir ne
atiduos, o nuo suvaržy
mų nukentės tik geresni
krašto gyventojai, kurie
ginklus perka ir laiko ap
sigynimui ar sportui.
Žiūrint į praeitį, kada
Amerika buvo dar lauki
nis kraštas, tas noras ir
reikalas turėti ginklus
yra pilnai suprantamas.
Net antrame konstitu
cijos papildyme pareiš
kiama, kad "žmonių tei
sė turėti ir nešioti gink
lus negal būti pažei
džiama". Cituojant tą
sakinio dalį paprastai
praleidžiama jo pradžia,
kurioje kalbama apie mi
licijos — atseit savano
riškos — ne profesio
nalinės — tvarkos palai
kymo organizacijos rei
kalingumą valstybės sau
gumui. Visas nuostatas
skamba taip: "A wellregulated Militia, being
necessary to the security of a free Statė, the
right of the people to
keep and bear Arms
shall not be infringed".
Iš to galima išvesti, kad
ginklus turėti ir nešioti
galėtų tik milicijos na
riai, ar kažkas panašaus
į mūsų šaulius. Be to,
šiais laikais 80% ame
rikiečių gyvena mies
tuose su daugiau kaip
50.000 gyventojų, ku
rie turi savo nuolati
nius, profesionalinius
tvarkos darbuotojus —
policiją.
Kaip ten būtų, teisė

turėti savo ginklą, nors
jis praktiškai ir nebūtų
reikalingas ir naudin
gas, taip patinka eili
niam amerikiečiai, kad
Kongreso narių daugu
ma vengė imtis bet ko
kių žygių jos suvaržy
mui. O tam reikalui ne
pakanka atskirų valsti
jų nuostatų, nes jie vei
kia tik jose. Užtenka per
važiuoti jos sieną, kad
galėtum nusipirkti sau
ginklą. Pvz., New Jersey valstija jau beveik
du metus turi įstatymą,
kuris reikalauja gink
lui įsigyti specialų lei
dimą, neduodamą nusi
kaltėliams, alkoholi
kams ir net įtartiniems
asmenims policijos nuo
žiūra, tačiau jis negali
būti pakankamas, jei ki
tos valstijos neturi pa
našių. Dėl to reikalauja
ma federalinės įstatymdavystės, nors ji ir pri
sidėtų prie asmens tei
sių suvaržymo.
Argumentuojama, kad
jei kiekvienas automobi
lis turi turėti registra
cijos numerį, o jo valdy
tojas veikiantį tam leidi
mą, tai tas pats gali bū
ti padaryta ir su gink
lais. Iš kitos pusės, au
tomobilį be numerio leng va pastebėti, užtaisytą
ginklą kišenėje sunku
susekti. Čia peršasi pa
vyzdys iš prohibicijos
laikų. Oficialiai svaigių
jų gėrimų niekur nega
lėjai pirkti, bet iš tikro
jų buvo pakankamai. Už
tat ir dabar iš ginklų
kontrolės negali tikėtis
stebuklų. Jos įvedimas
nepadarys drastiškų per
mainų nusikaltimų statis
tikoje, jo įtaka tik paaiš
kės dešimtmečių bėgyje,
tačiau, kad ji reikalin
ga — dėl to sunku abejo
ti. JAV per metus nuo
šūvių žūsta per 6.000
žmonių, o tokioje D. Bri
tanijoje tik apie 60. Jei
tą skaičių, ir proporcin

io NUty la th« ChriMlan Adam Mealtor

— Pirmoji raidė yra G.

JAV ir Kanados lietuviŲ Trečioji Tautinių šokių šventė Įvyksta šiais sukaktuviniais Lietuvos Laisvės
Kovos Metais liepos 7 d. Chicagoje, International Amphitheatre, 42 ir S. Halsted St. Nuotraukoje ren
gimo komiteto nariai. Iš kairės: iždininkas Julius Pakalka, spaudos reikalų vadovas Vytautas Radžius,
Kanados LB atstovė Dalia Tamašauskaitė, muz. Jonas Zdanius, sekretorė Regina Kučienė, pirminin
kas dr. Leonas Kriaučeliūnas, vicepirmininkė Marija Rudienė, vicepirmininkas Vaclovas Kleiza, Rūta
Domarkaitė, repertuaro pirmininkas Bruno Shotas, narys specialiems reikalams Jonas Paštukas.
V. Juknevičiaus nuotrauka

mergės miesto amatų
mokyklos direktorium.
Trumpą ir įspūdingą
Nevisi vienodai per nueitą visuomeninio dar sveikinimo žodį sukaktu
gyvena didesnę amžiaus bo kelią. P. Vėbra nuo vininkui tarė JAV ir Ka
sukaktį, vieniems ji sun jaunų dienų visuomeni nados Lietuvių III-sios
ki, vedanti į liūdesį, ki ninkas: priklauso Korp! Tautinių Šokių Šventės
tiems — kelianti gra Neo-Lithuania, ALTS- Komiteto pirmininkas
žius prisiminimus ir gai ir dažnai neatsisako dr. Leonas Kriaučeliū
džiaugsmą. Praeitas gy* būti išrenkamas įvaldy- nas. Sveikinimų žodžiu
venimo kelias ne visų bas. Ir šiuo metu P. Vėb ir raštu buvo ir dau
vienodas, todėl nevie ra yra ALT S-gos Chica giau. Šeštadienio vaka
nodas ir įvertinimas. gos skyriaus valdybos rą iki vėlumos skambė
Skirtingo įvertinimo su pirmininkas. P. Vėbrai jo Ed. Balcerio vadovau
laukia asmuo pergyve nesvetima ir bendruo jamos dainos, ir jaukio
nęs metų skaičių, kurio meninė veikla. Jis buvo je, linksmoje ir draugiš
gyvenimas nebuvo skir savos apylinkės valdy koje nuotaikoje buvo at
tas tik sau, savo malo- boje, apygardos valdy žymėtos P. Vėbros nuei
numamas, bet kuris ra boje ir apygardos val to gyvenimo kelio sukak
tuvės.
do laiko ir noro auko dybos pirmininku.
tis kitiems, dirbti savo
tautai, savo idėjai ir ar
timiesiems.
Mūsų tautai ypatingai
vertingi tie asmenys, ku
rie ir šiandieninėse są
lygose aukojasi mūsų tau
tos reikalams. Vienu iš
jų yra skulptorius Pet
ras Vėbra, sulaukęs še
šiasdešimties metų am.
žiaus.
Tai nedidelė sukaktis,
bet vertinga, nes Jis tiek
nepriklausomajame gy
venime Lietuvoje, tiek
išeivijoje aktyviai da
lyvauja lietuvių visuome
ninėje veikloje.
Petrui Vėbrai, sulau
kusiam šešiasdešimts
metų sukaktį, jo idėjos
draugai surengė kuklią
sukakties atžymėjimo va
karienę, Franklin House
restorane, Chicagoje.
Vakarienėje
dalyvavo
gražus būrys giminių,
idėjos draugų ir artimų
jųVakarienę
pradėjo
ALTS-gos Chicagos sky
riaus valdybos vicepir
mininkas Rimas StaniūALT S-gos Chicagos skyriaus pirmininkas Petras Vėbra neseniai
nas. Pasveikinęs sukak
atšventė 60 metų amžiaus sukakt}.
tuvininką, pagrindiniu
kalbėtų pakvietė ALTSP. Vėbra yra meni
Neliko be pabaigos žo
gos pirmininką Teodorą
ninkas skulptorius. Jis džio ir pats sukaktuvi
Blinstrubą.
T. Blinstrubas plačiau ir dabar dirba savo sri ninkas Petras Vėbra. Jo
palietė sukaktuvininko tyje. Neužmiršta ir kū žodis stipriai atskiestas
rybos tautiniais moty humoru, visus gerai nu
vais. Jo padarytos Vy teikė
tys plačiai paplitę viso
Išsiskirstėme. Am
je lietuvių išeivijoje. žiaus sukakties atžymėjigai gyventojų skaičių pa Paskutiniu laiku gražiai mas įvyko. Jis buvo pras
lietuvių mingas, nes sukaktuvi
didinsim, vistiek gausim sukomponavo
daug mažiau. Ginklų tautinių šokių šokėjų po ninko nueitas gyvenimo
kontrolė turėtų suma rą. Apskritai, P. Vėb kelias buvo prasmingas.
žinti bent nelaimingų at ra meninei kūrybai ski Jam linkime, dar daug il
sitikimų ir susišaudymų ria daug laisvalaikio. P. gų, darbingų ir linksmų
Vėbra Lietuvoje buvo Uk metų.
skaičių.
(kj)

Pagerbtas Petras Vėbra
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NEMALONI TEISYBE
V. ŠarkaSenai, labai senai (to
kiais žodžiais praside
da dauguma pasakų) B.
Raila savo akimirkose
labai tiksliai ir trum
pai aprašė apie vėžio
ligą ir jos plėtotę. Ne
buvo * tai medicininio
pobodžio tema, o dau
giau pagelbinė pagrin
dinei jo tema spalvin
giau nušviesti. Tačiau
Vienybės Girnakalis vi
som keturiom šoko iš B.
Railos šaipytis: iš kur
šis žino apie vėžio li
gą — jis joks gydyto
jas!
Norėjosi sužinoti teir
sybę. Ne tiek dėl šio gin
čo, kiek dėl pačios vė
žio ligos. Buvo pasikal
bėta su gydytoju ir žvilg
terėta į knygas. Susida
ryta tvirta nuomonė, kad
B. Raila apie vėžį turė
jo labai teisingas infor
macijas ir tuo pasinau
dodamas davė labai
realų vėžio ligos pa
veikslą. Kodėl Girnaka
lis nieko apie vėžio li
gą nežinodamas, šoko
su B. Raila ginčytis?
Įdomus psichologinis
momentas.
Ši įžanga apie vėžio
ligą ir maža kelionė į
praeitį tebūnie tik ma
žas raktukas į daug pai
nesnius ir mistiškesnius
labirintus, kurie vis dažniau ir dažniau prade
dami mūsų spaudoje nagrinėti. Pradžia tiesa, labai atsargi, su daugybe
klaustukų ir be jokių aiš'
kių atsakymų. P. Gaučys
Drauge, o K. Sruoga Dir
voje pradeda užsiminti
apie apkvailėjimus, iš
kvailėjimus ir sukvailėjimus. Al. Gimantas Tė
viškės Žiburiuose ir Pr.
Alšėnas Drauge su nuste
bimu ir baime rašo apie
išsiskyrimų "ligas". Pa
sirodo, kad šio pobūdžio
ligos jau seniai mumyse
egzistuoja, tačiau apie
jas kalbėti iki šiol buvo
kaip tai net nepatogu.
Jei kas šiuo klausimu
nuodugniau domis ir atsi
vers rimtus statistikos
duomenis — bus pri
trenktas! Statistika sa- ’
ko, kad didesnė žmonijos
pusė priskirtina prie ne-

normaliųjų. Tai būtų di
deli grituokliai, žmog
žudžiai, latrai, prostitu
tės, diktatoriai, vagys,
depresijon patekę nelai
mingieji "nervų maišai"
ir t.t. ir t.t.
(general
Gydytojai
praneša,
practicians)
kad apie 80% jų pacien
tų neturi jokių fizinių trū
kumų ir jiems eilinio gy
dytojo pagalba nereika
linga.
Vedybų konsultantai,
skyrybų teisėjai bei ad
vokatai remdamiesi sa
vo ir psichiatrų duome
nimis tvirtina kad 85%
skyrybų įvyksta dėka vie
no ar abiejų vedusių part
nerių psichinio nesubren
dimo, arba tiesiog dėl
psichiniai
nenorma
laus stovio. Ar tie tei
gimai tikslūs? Būkite pa
tys analizatoriais ir pastebėkie ilgesnį laiką
išsiskyrusių žmonių el
gesį, jų kalbas ir galvo
seną. Greitai atrasite
sau atsakymą.
Dvi labiausiai sutin
kamos "ligos" šiandien
yra "ulceriai" ir depre
sija. Charakteringiau
siai "ulcerių" arba
skrandžio ligų priežas
tis aiškina amerikiečiai:
jos atsiranda ne nuo to,
ką tu valgai, bet nuo to.
kas tave ėda... Taigi,
įvairios rimtos ir nerim
tos, tikros ir netikros
(įsivaizduojamos) problemos pradeda tave
graužti. Atsiranda "žaizdos"' tavo psichiniame
pasaulyje, o tik gerokai
vėliau jos jau tikrų žaiz
dų pavidale pasirodo ir
skrandyje. Čia tik tu ga
li būti patikimiausiu ir
geriausiu gydytoju. Grą
žink sau ramybę, išvyk
iš savęs bereikalingus
rūpesčius. Išeik į gam
tą, į žmones. Ilsėkis.
Pramogauk. Padėk ki
tam. Pradėk džiaugtis
gyvenimu. Daug džiaugs
mo apie tave. Pasaulis
kaip rožė: turi dyglius
ir žiedus. Išmok atskir
ti gėrį nuo blogio. Pri
simink, kad tu neprivalai
bėgti nuo nemalonios
gyvenimo pusės, bet tu
ri sustoti, atsigręžti ir

PLANINGAS TAUPYMAS

su visom savo jėgom ir
užsigrūdinimu ją pasi
tikti. Tavo paties narsu
mas bus užmokestis, ku
rį tu gausi už savo per
galę. Tu turi gyventi pil
ną ir visais atžvilgiais
išbalansuotą gyvenimą.
Grąžink savo veidui šyp
seną. Tavo psichinis ba
lansas bus tuo skydu,
kurs tave gins nuo sunkių
gyvenimo nepasiseki
mų ir naštų. Kažkas yra
pasakęs, kad kai kurie
skausmai mums yra bū
tini, nes tik jie mums pa
deda suaugti ir subręs
ti. Ar žinai, kad visi su
auga fiziniai, bet ne vi
si subręsta protiniai?
Kuo tu nori gyvenime bū
ti: nendre ar ąžuolu?
Kito pasirinkimo nėra.
Nuo tavo pasirinkimo
priklauso tavo ateitis.
Šioj filosofijoj tu gali
rasti savus vaistus.
Depresija — baisi li
ga. Tai iliuzijų ir netikrovės liga. Depresija ne
aplenkia vyskupo, ministerio, partijos vado
ar žymaus bankininko,
Štai nustembame: buvo
toks puikus, išmintingas ir pilnas pasigėrė •
tinų gabumų vyras (ar
moteris) ir staiga pra
dėjo nesąmones kalbėti,
su niekuo nebesusitikti
savaip viską permatyti.
Depresijos ženklai: klai
dinga vaizduotė, nemi
ga, užsidarymas savyje,
baimė, atsiskyrimas nuo
žmonių. Toks žmogus
praranda gyvenimo pras
mę ir džiaugsmą. Jį pra
deda persekioti baimės
jausmas. Jis jaučiasi
esąs sekamas, galįs bo
ti nužudytas. Ne vienu
atveju,
gelbėdamasis
nuo "baisaus likimo"
toks ligonis kartais pats
nusižudo.
Mes dažnai linkę gal
voti, kad tokie nemalo
nūs atsitikimai mums
yra kaip pasakos. Jos vy
ko ir vyksta kaž kur toli
kitame mieste, kituose
blokuose ar pan. Deja,
tokie dalykai vyksta čia
pat, apie jus. Gal sekanti
auka bus jūsų šeimoje?
Tos rūšies ligonys ne
retai kreipiasi į eilinį gy.
dytoją (visgi jausdami
kad kaž kas su jais ne
tvarkoj). Šis viską sker
sai ir išilgai visais apa
ratais ištikrina ir atran-

SR. MANUFACTURING RESEARCH ENGINEER
(Welding-metals joining)

TĘST EQUIPMENT DESIGN ENGINEER
(BSME plūs minirnum 3 years experience)

LEAD PLANT DESIGN ENGINEER
(BSME plūs 4 years experience in machine design, heating, ventilating)

METALLURGICAL ENGINEER
(BS, 5 years minimum experience)

CHEMICAL ENGINEER
(BS, 5 years experience in Manufacturing processes)

INDUSTRIAL ENGINEERS
(Cost-estimating and forecasting)

MASTER SCHEDULER
(Program planning and status reports)

LEAD RELIABILITY ENGINEER
FAILURE MOLD ANALYSIS
&
PREDICTION
Call collect (313) 539-0300, Ext. 251
Or send confidential įtsume to:

Supervisor of Employment

LTV AEROSPACE CORPORATION
MISSILE & SPACE DIV.-MICHIGAN
P. O. Box 909
16’A Mile Rd., Warren, Michigan 48090
An equal opportunity employer M/F

da kad pacientas... svei
kas kaip ridikas! Dargi
prideda: daugiau pas ma
ne nepasirodyk! Ligonis
nuo to nepagyja. Jis vėl
eina pas antrą, trečią ir
aštuntą gydytoją. O at
sakymai visur visiškai
panašūs. Tu sveikas! Ta
čiau tik gerokai patyręs
"general practician" ga
li pagauti, kad pacientas
sveikas, bet pilnas psi
chinių žaizdų ir jam rei
kia psichiatro ar net jo
paties pagalbos.
Tačiau ir psichiatras
nėra lazdele mosikuojan
tis magikas. Dauguma jų
sako: padėk sau — aš tau
irgi padėsiu. Tu esi tas,
nuo kurio tavo ateitis
priklauso. Tu tas, kurs
turi pats mėginti grįžti
į gyvenimą. Tu turi pats
pradėti analizuoti savo
ir kitų gyvenimą. Staty
ti sau klausimus ir ras
ti jiems atsakymus. Svar
biausia: pramušti bai
mės ir netikrumo liniją
ir atverti savo lūpas. Lai
kas, gana ilgas laikas,
tokiais atvejais būna di
džiuoju gydytoju.
Atsiminkite, kad tai ne
pasaka, o žiauri gyveni
mo tikrovė. Ir ji sukinė
jasi čia pat. Jūsų bloke
ir prie jūsų namų.

MOKA GERUS DIVIDENDUS.
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Mokamas už vieny metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

Metinis dividendas mokamas už
indėlius taupymo knygutėse.

MUTUAL Federal
SAVINGS
OF
AND LOAN ASSOCIATION
CHICAGO
<l2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

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

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

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

BROTHERS OF THE SACRED
HEART
ANDOVER, MASSACHUSETTS
(63-77)

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’Zj jardo vilnonės angliškos labai ge
ros vyriškai eilutei medžiagos, 31/* 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, 3J/2 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 žetoniaus 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.

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

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

SCHOOL GUIDE 1968

žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

INSURED

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 j Income Tax suma
žinimą, jei siuntiniai yra siunčiami šeimai.
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Antano Olio
testamentas
Nedaug turime žmonių, kurie šiame Šimtme
tyje lietuvių tautai batų skyrę tokį turtingą, savo
asmenybe šviečiantį, visiems gilų įspūdį darantį
patriotizmo testamentą, kokį mums yra palikęs
Antanas Olis.
/
Taip jau esame įpratę, kad gyvųjų tarpe vei
kiančių savo iškilesnių asmenybių lengvai pripa
žinti, jiems tinkamą pagarbą ir užtarnautą kredi
tą atiduoti nepaslenkame. Mirusiuosius gerbiame
kartais formaliai, iš pareigos, kartais ir visu nuo
širdumu. Bet retai kada mirusįjį gerbiant taip gi
liai į žmogaus pasąmonę įsiskverbia jo darbai, nefalšyvas tikslas ir paliktas moralinis testamentas,
kaip gerbiant ir primenant Antano Olio asmenybę,
jo darbus ir idėjas.
Savo apimtim ir išore kuklus buvo Antano Olio
minėjimas, suruoštas ALTS-gos Clevelando sky
riaus. Gi savo turiniu ir dvasia tas minėjimas iš
ėjo vertas pagerbiamos asmenybės.
Būdinga, kad visi trys kalbėjusieji — J. P.
Nasvytis, K.S. Karpius ir T. Blinstrubas, iš skir
tingų taškų ir momento aplinkybių prie klausimo
priėję, vistiek suvedė savo mintis į vieną tašką:
Antano Olio idėjinis testamentas lieka gražiausiu
pavyzdžiu pavienio žmogaus, organizacijos visuo
menės ir tautos gyvenimui.
Ar minėjimą atidarydamas ALT S-gos Clevelan
do skyriaus pirmininkas J. P. Nasvytis,bendrais
bruožais pristatęs A. Olio asmenį, ar ALTS-gos
Clevelando skyriaus garbės pirmininkas Kazys S.
Karpius, trumpai, bet labai sklandžiai patiekęs bū
dingesnius bendros savo veiklos su A. Oliu bruo
žus, papildė viens kitą idėjinėmis ir konkretaus
darbo jungtimis, būdingomis didžiai ir kilniai jo
asmenybei.
ALT S-gos pirmininkas Teodoras Blinstrubas la
bai įspūdingai ir įtikinamai pabrėžė Sąjungos idė
jų ir darbų ryšį su Antano Oliu. Sąjunga bazuoja
si dviem darbo barais — kultūriniu ir politiniu —
ir tie darbai viens kitą puikiai papildo. Sąjungos
tikslai ir idėjos nėra specifinės vienai kuriai ri
botai žmonių grupei, o priimtinos visai patrioti
nei lietuvių visuomenei. Tai kaip tik ir atitinka An
tano Olio, pirmojo ALT S-gos pirmininko ir iški
laus tos srovės veikėjo, gyvenimui, jo pasirink
tiems tikslams, idėjoms. Tai atitinka ir jo gilios
tolerancijos, plačiai suprasto patriotizmo tiks
lams.

IZABELĖS MOTEKAITIENĖS ATŽALYNAS DAINUOJA
Izabelė Mote k a i t i e n ė
mums gerai pažįstama iš
Lietuvos, kada ji dainavo
Kauno valstybinėje operoje
pirmaeiles partijas ir radio
fone. Išeivijoje jos muziki
nė veikla dar labiau pagy
vėjo. Būdama Vokietijoje,
su grupe ietuvos operos
solistų ji surengė daugiau
kaip 300 koncertų. Atvyku
si į Ameriką koncertavo di
desniuose miestuose, o drau
ge su A. Kalvaitytė įgiedojo į plokštelės Kalėdų gies
mes. Lankydama Kauno
Konservatoriją drauge stu
dijavo Kauno V. D. U. hu
manitarinių mokslų fakul
tete. Pamėgo literatūrą ir
poeziją. Yra parašiusi eilė
raščių ir daugybę kritikos
straipsnių muzikos klausi
mais.
Jau keletą metų kaip
Chicagoje veikia jos daina
vimo studija, kurioje moko
si nemažas skaičius svetim
šalių ir mūsų jaunimo. Kaip
dainavimo pedagogė ji įgyjo gerą vardą ir prityrimo.
Ją vertinam ne tik mes, bet
ir amerikiečiai, kurie ją
dažnai kviečia į jury komi
sijas, ruošiant įvairius dai
navimo kontestus.

Š. m. birželio mėn. 16 d.
Chicagoje, Jaunimo Centre
įvyko jos dainavimo studi
jos mokinių koncertas. Pir
mojoje dalyje mažiau sudė
tingus dalykus atliko: R.

Ji nuotaikingai padainavo
Kinderio ”Močiutė Mano” ir
Kačanausko ”Lopšinė”. Jos
sumanymas išleisti savo
įdainuotų lietuviškų dainų
plokštelę būtų sveikintinas

traciją, šūkiu: LAISVĖS
LIETUVAI!
Demonstracija - Motorka
da, įvyks rugpiūčio 31 d.,
šeštadienį, 1968 m. New
Yorke. Mašinų vilkstinės su
atitinkamais plakatais, vyks
prie Sovietų ambasados ir
U. N. Po Motorkados Flushing Meadows parke, įvyks
mašinų paradas ir iškilmės.
Kviečiame ir prašome visų
vietovių jaunimą ir visus
lietuvius aktyviai dalyvau
ti su savo mašinomis ir pla
katais Motorkadoje ir iš
kilmėse. Mašinos su geriau
siais plakatais bus premi
juojamos. Pirmai vietai bus
skirta $100 premija, antrai
$50 ir trečiai $25.

Miss Lithuania rinkimai

Izabelė Matekaitienė

Tautkutė, D. Petreikytė, A. dalykas.
Antrojoje mokinių gru
Pavilčiūtė, E. Goodin, D.
Petersen, A. Senese, A. Ba- pėje nepaprastai malonią
ronaitytė, D. Bajalytė. Šiuos išimtį sudarė Dalia Kučėmokinius tenka priskirti nienė, kuri dainavimą stu
prie pradedančių studijuoti dijuoja jau ilgesnį laiką ir
dainavimo meną ir dar sun paskutiniųjų trijų metų lai
ku nusakyti jų pažangumo kotarpyje yra padariusi di
laipsnį. Kai kurie turi gerą delę pažangą. Išlygintas,
malonaus tembro kolaratūbalsinę medžiagą.
Antrojoje koncerto daly rinis sopranas be jokių sun
je pasirodė mokiniai ilgesnį kumų lengvai sugeba nu
laiką bestudijuojantieji dai galėti visas techniškas dai
navimą ir jau pasiekę gerų navimo kliūtis. Ori laikyse
na scenoje tampriai rišasi
rezultatų.
Programos įtarpoje pir su išpildomų dalykų inter
mą kartą girdėjome Teodo pretacija. Ji jau turi paruo
rą Serapinienę, turinčią šusi programą savo dainų
jau gerokai išlavintą balsą. rečitaliui, šiame koncerte ji
atliko ”The Spinning Giri”
Fanny Meldenssohn ir iš
operos ''Traviata” sudėtin
Iškyla Antanas Olis gi savo sugebėjimu didelę gas ir techniškai sunkias iš
dalį tų idėjų ir įgyventinti. Jame atsispindėjo netik traukas (”Ah, Forse Lui
kultūrinio ir politinio darbo puoselėtojo asmenybė, Che L’Anima”) ir su teno
bet ir vadovavimo galia, kuri patraukė gražų būrį ru J. Aleksiūnu gražų due
bendraminčių dideliems užsimojimams įgyvendin
tą '’Lontano, Lontano” iš
ti.
operos "Mefistofele” Boito.
Apie Antaną OI į kalbėta ir rašyta buvo ir bus Violetos rolėje ji verta bū
daug. Tų kalbų ir raštų niekada nebus perdaug. Tai tų geros operos scenos. Mū
asmenybė, kuria žavisi jaunimas, spindintis jai gy sų operos vadovybei never
tėtų toli dairytis ieškant
va Amerikoje gimusio ir Lietuvos nemačiusio pa
trioto pavyzdžiu. Tai asmenybė, kurios pavyzdžiu kandidačių soprano parti
joms.
didžiuotis gali ne tik ALTS-ga, bet visa lietuvių vi
Šį kartą labai gerai pasi
suomenė.
rodė bosas Tadas Rūta ir
tenoras Juozas Aleksiūnas.
Abu jauni dainininkai daro
malonų įspūdį ir pažangą.
Drauge su Zita Burneikyte,
kuri neatsilieka nuo kitų ir
kuri sėkmingai tobulinasi
dainavimo mene, turėjo šia
me koncerte užpelnytą pa
sisekimą. Jų dainavimo ma
lonu pasiklausyti, o toli
mesnė pažanga priklauso
nuo jų pačių ir nuo pasiti
kėjimo savo mokytoja.
Vytautas Nakas, jaunas
bosas, jau gerokai pažengęs
dainavimo mene, reikalin
gas ne pagirų, bet geros
kritikos (jis ją labai verti
na), sėkmingai padainavo
ariją iš operos "La Šeiva
ineantata” V. Righini ir ari
ją iš Handelio oratorijos
"Samsonas” ir su D. Kučenjene duetą iš vienaveiks
mės operos "La Servą Padrona" Pergolesi.
Geras Monigirdo Motiekaičio akompanimentas la
bai daug prisidėjo prie šio
koncerto pasisekimo.
(i)

Tie, kurie seka mūsų
jaunimo muzikinį brendimą
dainos srityje, negali nepa
stebėti pažangos, kurią da
ro mokiniai, besimokantieji
jos studijoje. Mokėjimas
laipsniškai, natūraliai, ne
forsuojant mokinio prigim
to balso tobulinti jo daina
vimą, duoda pastebimų re
zultatų. Dainavimo menas
yra labai sudėtingas ir
komplikuotas. Tik prityru
sio pedagogo pagalba gali
ma išbristi iš visų sunkumų
ir kartais iki aukšto laips
nio ištobulinti šią dievišką
dovaną.

PLB III SEIMO KOMITE
TO JAUNIMO SEKCIJA
SKELBIA:

Laimėjusiai Miss Lithua
nia titulą lietuvaitei bus
įteikta pereinamoji Ginta
ro karūna ir $300 piniginė
dovana. Antrą vietą laimė
jusi gaus $100 dovaną ir
trečią — $50.
Kandidatėmis gali būti
kiekviena lietuvaitė, nejaunesnė kaip 18 metų amžiaus
ir netekėjusi. Kandidačių
skaičius iš bet kurios vie
tovės neribotas.
Registracijai reikalinga:
vardas, pavardė, gyvena
moji vieta ir gimimo data.
Registruojamasi:
\
Mrs. J. Kiaunė, 180-24
Grand Centrai Parkway,
Jamaica Estates 32, L. I.,
New York 11432 iki rug
piūčio 10 d. 1968 m. Užsi
registravusias kandida tęs
i n f ormuosime tiesioginiai.
Kviečiame lietuvaites daly
vauti rinkimuose iš kiek
vienos vietovės. Miss Lithu
ania rinkimai įvyks 1968 m.
rugpiūčio 30 d. Rinkimų fi
nalas, Gintaro karūnos ir
dovanų įteikimas įvyks rug
piūčio 31 d. banketo metu
Statler-Hilton Hotel, N. Y.

PLB II Seimo Komiteto
Jaunimo Sekcija

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

HELP WANTED MALĖ
EXPER1ENCF.D
PLASTIC EXTRUSION SET UP MEN
and
EXPER1ENCED PLASTIC INJECTION
SĖT UP MEN.
Mu»l be experienced in Colored Vinyl.
For all shifts.
Steady work. Fringe benefits
Send resume to
HOWELL INDUSTRIES
1560 E. Milwaukee, Detroit, Mich.
(67-86)

LINE ATTENDENT
Startinę rate $2.40 hourly with three
regular inereases the first year.
Company paid insurance. Duties
consist of warehousiną stock, supplying line with povver^and clean-

up at end of shift. Preferably 18-25
years old with own transportation.
Apply:
STEREO DYNE INC.
2810 Elliot,
Troy, Mich.
(313) 585-1440
(70-73)

Layout Man and Fitters
FOR STRUCTURAL STEEL
and niiscellaneous iron, $3.61 to $3.76
per hour plūs paid hospital insurance
and other fringe benefits. Openings of
first and second shifts.
YPSILANTI STEEL FABRICAT1ON
2643 E. Michigan
Ypsilanti, Mich.
313 — 483-1321
(72-75)

W ANTRI) IST CLASS

CENTERLESS GRINDERS
Sel up and operate.
All Shifts
Steady work. Top rate. All fringe
benefits. Apply 9 A. M. to I I A. M.
LINK CENTERLESS GRINDING
10020 Capital,
Oak Park. Mich.
(69-75)

M/F HELP

Motorkada

Zoom ir iškyla jūsų taupomoji sąskaita deponavus iki liepos 10.
Mes mokėsime nuošimčius nuo liepos 1.

Cleveland Crust
.Meaaterr F. H. I.C.

PLB III-jo seimo metu,
50 metų nuo Lietuvos Ne
priklausomybės atgav i m o
proga, jaunimo sekcija ruo
šia Motorkados pobūdžio
anti - komunistinę demons

PUBLIC HF.ALTH NURSE Generalized program .in city of 6.000, cent
rai VUisconsin. Generous salary.
aulo allowance. liberal fringe beneflls. Eligibility for Wisconsin registration and P.H.N. certification
required. Contact Waupun Health
Dept., 201 E. Main St., Waupun,

Wi.,

(64-73)
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Bronys Raila

Akimirkos

PASIŠOKIM KUPIŠKĖNŲ VESTUVĖSE
Leiskit įterpti '‘aki
mirką” iš šalies, malonią vieno vakaro pra
mogą, į ilgą mano bėdų
ir kančių pynę, kai už
simezgė "dialogas su
kraštu", kuris dar tuoj
nesibaigs, besigalinėjant su Lietuvos valdo
vais, kitais brangiais tau
tiečiais, o taip pat ir tar
pusavyje su visais mu
mis išeiviais, biednais
mužikėliais.
šį atsigaivinimą man
suteikė gal pats links
miausias privatinis žmo
nių gyvenimo įvykis vestuvės. Ir ne šiaip bet
kokios, o lietuviškos.
Ypač kad už kelių dienų
jau ruošiamės kilti į ki
tas tikras vestuves, kur
gražus ir turtingas ūkininkaitis, brangus mano
draugas dramos akto
rius ir režisorius Algi
mantas Žemaitaitis nu
raškys lietuviško darže
lio žalią rūtelę, baltą le lijėlę, melsvą rugiagė
lę - mokytoją Audronę
Alminaitę...
Bet tai bus, be abejo,
miesčioniškos ir poniš
kos vestuvės. Ne tokios,
kokias besirengdamas it
generalinę repeticiją, iš
klausiau šį vakarą.

Vestuvės, kuriose Šį
vakarą dalyvavau, buvo
visai kitoniškos. Tai lie
tuviškos vestuvės "iš pa
skendusio
pasaulio",
tiksliau - "Senovinės ku
piškėnų vestuvės", ku
piškėnų
vyresniosios
kartos meno sambūrio
mėgėjų artistų Lietuvo
je atkalbėtos, atidainuotos ir atšoktos.
Tokią "Lietuviškų ves
tuvių" ilgo grojimo plokš
telę pagal gautus iš Lietu
vos magnetofono juostos
įrašus ką tik išleido Ma
žosios Lietuvos Bičiulių
Draugijos
Montrealio
skyrius Kanadoje, plokš
telės įmautę vienoje pu
sėje papuošdamas daili
ninkės Onos Šablauskienės modernistinio sti
liaus "Rūtų vaininkėlio"
piešiniu, kitoje pusėje
pridėdamas tvarkingai
redaguotus, pakankamai
išsamius paaiškinimus
lietuvių ir anglų kal
bomis.
Tai įdomus ir daugeliu
atžvilgių vertingas lei
dinys kiekvieno lietuvio
diskotekai. Ne tik kaip
etnografinio liaudies me

no ir papročių dokumen
tas, bet ir kaip lietuvių
tautos senobinės kultū
ros, jos subtilumo, sod
rumo ir artistiškumo iš
raiška. Šimtmečiais, kai
skyrybos buvo nežino
mos ir kada tai būtų bu
vęs nedovanotinas nusi
kaltimas, vestuvės reiš
kė labai svarbų ir neat
šaukiamą aktą dviejų
žmonių gyvenime. Ka
dangi valstiečių ir ūki
ninkų tarpe jos dažniau
siai pirmoje vietoje bu
vo ekonominis sandėris
(kaip lygiai ir kitose tau
tose), jos kėlė didelę dra
mą jauniesiems, ypač iš
tekančiai mergaitei, kai
jai tekdavo išeiti iš tė
vų namų į grėsmingą ne
žinią. Todėl vestuvių
apeigos buvo ne vien
linksmybių ir dainų, puo
tų ir šokių, bet drauge liū
desio, nerimo ir raudų iš
kilmės.
Plokštelėn įrašytas
kupiškėnų
vestuvinis
spektaklis betgi įdomiau
sias tuo, kad visas jo
dainas, oracijas, dialo
gus ir monologus atlie
ka tikri Kupiškio apy
linkių gyventojai, daugu
mas jau bekopiantieji į
septintąjį amžiaus kry
želį. Vaidintojų tarpe nė
ra nė vieno aktoriaus
profesionalo,
ir ką
"Vestuvėse" girdime,
tai autentiškas Kupiš
kio šalies balsas, sti
lius, tonas ir kalbos tar
mė.
Kaip panevėžiečiui, vi
sa tai man labai artima
ir prisimenama. Nekar
tą teko Kupiškyje apylin'
kėje lankylis pas labai
jaunų dienų "panas", o
mokantis Panevėžio gim
nazijoje du metu viena
me kambaryje gyventi su
kupiškėnais, tad pusėti
nai gerai ir jų rytietiš
kos aukštaitiškos kalbos
pramokti. Pietų aukštai
čiams (kapsams, zanavy
kams, dzūkams) ta kal
ba bus irgi nesunkiai su
prantama. Gal daugiau
sia vargo turės nebent
žemaičiai, kurių kalba
dar skirtingesnė, daug
muzikalesnė ir mums ki
tiems labai sunki.
Kupiškėnų
vestuvių
dramą nemokėčiau ge
riau įvertinti, kaip tai at
lieka plokštelės viršelio
informaciniame pusla
pyje žinovė ir betarpė

stebėtoja Monika Jonynienė. Sekant jos žo
džiais, tam vaidinimui
medžiagą parinko ir pri
taikė dideli savo krašto
mylėtojai: Petrė Zulonienė, Ona Paulauskienė ir
Henrikas Paulauskas, ku
ris įkalbėjo plokštelės
įvadą ir trumpus paaiški
nimus, o režisavo ir pai
niausią piršlio rolę vai
dino kupiškėnas Povilas
Zulonas.
Plokštelė, pasak M.
Jonynienės, tikru gyvu
žodžiu, meile pašildytu
skelbia ir garsina lietu
vių liaudies kultūros
kraitį. Ji pavaizduoja au
tentišką kupiškėnų praei
ties buitį (ir prileisčiau
gera dalimi dabarties),
kuri yra jų pačių pra
eities dalis. "Šis mėgėjų
būrelis atkuria, nelygi
nant Viduramžių misteri
jų vaidintojai, išgyven
tus praeities fragmentus
su reta meile ir švelniu
pamaldumu".

Būdingiausia
betgi,
man atrodo, tai bus tas
skirtumas ar bent inty
mus niuansas, kuriuo ku
piškėnų vestuvių spektak
lį ir plokštelę ten išgy
veno ir čia išgyvens Lie
tuvos lietuvis ir išeivi
jos lietuvis.
Mums tokia plokštelė,
spėju, pirmoje vietoje
bus šiltas senosios Lie
tuvos prisiminimas, nuo
širdus, tikras ir gabus
tų jau dingstančių, gi
Amerikoje veik visai iš
nykusių liaudies papro
čių ir misterijų, tauti
nės buities ir jos kultū
ros gyvas pavaizdavi
mas autentišku turiniu
ir forma. Normaliomis
aplinkybėmis, kitiems
gal tik senųjų lietuviš
ko gyvenimo papročių,
tautosakinės medžiagos
liaudies kūrybos "krai
čio", etnografinio lobio
vertingas uždokumentavimas.
Bet ne taip dabarties
Lietuvoje.
Ten kupiškėnų spek
taklis buvo pergyventas
daug šilčiau ir jautriau.
Jo žiūrovai buvo nepap
rastai dėkingi kupiškė
nų kolektyvui. Kodėl?
Nes, kaip rašo Monika
Jonynienė, "jų ryžtas at
naujinti senų, gražių lie
tuviškų papročių viziją
scenoje yra tautinės iš
tikimybės liudijimas vi

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
Kietaisviršeliais ...................................... $3.00
Minkštaisviršeliais .................................. $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
Dagys — ART COLECTION ............................................................................................ $6.00
INTRODUCTION TO MODERN LITHUANIAN........................................................ $7.00

Užsakant paštu, prašome prijungti 25 c. pašto išlaidoms.

DIRVA,
6907 Superior Avenue,
Cleveland, Ohio 44103

siems lietuviams, ne
žiūrint, kurioje pasaulio
dalyje jie šiandien rastų
si. Senovinių kupiškėnų
vestuvių vaidintojai kal
ba į klausytoją nuošir
džiu pasididžiavimu sa
vo tauta, sava žeme ir
jos tradicijomis"...
Jiems tai ne tik etno
grafija, ne tik menas,
ne vien sau linksmas
pažaidimas, bet ir pat
riotizmas.
Ir visa tai yra jau...
"bendradarbiavimas su
kraštu", "dialogas" ar
"kultūriniai
mainai",
kas tik norite.
Žinoma, kaip papras
ta, mainai vienašališki,
bet jie galėtų virsti ir
abišališki, jei pvz. Lie
tuvoje būtų pakartotinai
išleistos ir išplatintos to
kios plokštelės, kaip B.
PukeleviČiūtės režisuo
ti "Žirginėliai" ir "Mil
žino paunksmė". Tik vie
nas V. Vaitekūnas, para
šęs specialią brošiūrą
apie "Bnedravimą su Lie
tuva", mums tegalėtų
scholastiškai išaiškinti,
kiek toks bendravimas
yra "tikslingas ar ne
tikslingas, naudingas ar
kenksmingas, karitatyvinis ar kultūrinis, re
zistencinis ar kolaboran
tinis" (18 psl.)...
Tuo tarpu kupiškėnų
įdomios vestuvės buvo
ten ir yra čia, ir mūsų
žemaičių kaimynai mažlietuviai pirmieji jomis
susidomėjo. Gi Lietu
voje šis spektaklis kėlė
didžiausią furorą, ir tai
liudija aplanke cituoja
mi mūsų mielo draugo
ir jau gero pažįstamo
Juozo Baltušio įspū
džiai. Esą, kupiškėnai
vestuves iškėlę taip,
"kad nuo ovacijų drebė
jo sienos, šimtai žmo
nių šluostėsi džiaugsmo
ir pasigėrėjimo ašaras,
pritarimo ir sveikinimo
šflksniame nebuvo galo,
nei krašto".
Na, sovietijoje visuo
met mėgstama kalbėti
superlatyvais, bet, ma
tyt, buvo gana gerai. Spek
taklis buvęs vežiojamas,
rodytas ne tik Kupiškyje,
bet, kaip pasakoja Baltu
šis, "ir kitų respublikos
rajonų darbo žmonėms,
o taip pat ir sostinės žiū
rovams".
Iš tokio grakštaus pa
sakymo kyla įspūdis, bū
dingas naujai sovietinei
tikrovei.
Provincijoje
spektaklį žiūrėjo "darbo
žmonės", o Vilniuje tik "žiūrovai". Lyg sos
tinėje tegyventų tik nau
joji klasė, tarybinė poni
ja, o ne taip pat darbo
žmonės.

Bet šiaip, nežiūrint hit
lerinio šampano, baisiai
trankių šūvių ir kitokių
skirtumų mūsų sko
niuose, štai kupiškėnų
vestuvių puotoje pasivalgę svočios karvolio
ir atsigėrę jaunamartės
tėvuko gero "biržietiško" alaus, kaip atrodo,
mudu gana vienodai išgy
venam ir sutariam. Tad
gal ateityje nereikėtų
taip piktai bartis.
Juk drama čia yra gi
li, dar gilesnė kaip tos
ištekančios mergaitės,
kurios ašaras raminda-

FILATELIJOS KAMPELIS
Antanas Bernotas
Prancūzų ANTARKTIKA (Ter.
res Aust ra les et Antarctiąues
Franęaises) išleido naują trijų
pašto ženklų seriją su {vairiais
vaizdais, čia dedame 30 fran
kų pašto ženklą su admirolu
Dumont d’Urville.

Julės Sebastien Cesar Du
mont d'Urville (1790-1842), pran
cūzų laivyno karininkas ir at
radėjas, gimė Condė-sur-Noireau, Normandijoje. Jau 1820
m. jis dalyvavo prancūzų eks
pedicijoje l graikų salyną, kur
buvo rasta ir iš jūros ištrauk
ta statula, kurią jis atpažino
kaip Milošo Venerą ir ją įsi
gijo Prancūzijai. 1822 m. jis
dalyvavo kelionėje aplink pa
saulį laivu Coąuille. Tarp 1826
ir 1829 m. jis vadovavo tam
pačiam laivui, pavadintam Astrobale, ir plaukiojo pietinio
pusrutulio vandenyse, rasda
mas ir atžymėdamas žemė
lapiuose pietinės Australijos,
Naujosios Zelandijos, Naujo
sios Gvinėjos ir Naujosios Kaledonijos krantus. Vanikoro sa
loje, Santa Cruz salyne, jis
išaiškino, kad dingusi tyrinė
tojo Count de la Perouse gru
pė čiabūvių buvo išžudyta. 1837
m. jis su dviem laivais išvyko
į pietinio ašigalio vandenis ir
atrado Palmerio Žemę ir Joinville salą. 1840 m., išvykęs iš
Hobarto, Tasmanijoje, jis ra
do Adelijos Žemę ir kitas sa
las, kurias dabar valdo pran
cūzai. Jo vardu buvo pavadinta
jūra prie Adelijos krantų ir vie
nas iškyšulys N. Gvinėjoje. Su
grįžęs jis aprašė savo kelio
nes į Antarktiką.

SOVIETŲ SĄJUNGA išleido
gražią 9 pašto ženkų seriją su
Tretjakovo meno galerijos kū
riniais. čia dedame 4 kapeikų
p. ženklą su J. Aivazovskio pa
veikslu "Jūros pakrantė".
Ivan Konstantinovič Aivazovskij (1817-1900), žinomas ru
sų jūros peizažų tapytojas, bu
vo armėnų kilmės ir gimė Feodosijoj, Kryme. Tapybos mokė
si St. Peterburgo Meno Akade
mijoje ir Romoje. Pagarsėjo sa
vo jūros bei pajūrio vaizdais,
ypač mėgęs Juodąją jūrą, ro
mantinės srovės atstovas. Ge
riausi jo paveikslai yra: "Sau
lėtekis prie Juodosios jūros",
"Petras Didysis Krasnaja Gorkoj", "Rami jūra”, "Neapolis
mėnesienoj", "Apšviesta pajū
rio pilis" ir kt.
***
Šveicarija vis tebeieidžia
papildymus prie savo nuolati
nės miestų vaizdų serijos, čia
dedame 75 rappų pašto ženklą
su Lucernos miesto viduram
žių laikų vandens bokštu ir deng
tu tiltu.

mos pamergės dainuoja:
"... rūtelių nesėsi, nuo
veidelio ašarėlių šluos
tyt nepaspės!, išmirs ta
vo tėvaliai, apsiženys
brolaliai, tavy marčios
neužkys, broliai slūžytų
varys"!
Ir varo tave slūžytų, ne tie mūsų mažiukai
kupiškėnai broliukai,
bet anie didieji broliai.

Lucerna (vok. Luzern, pranc.
Lucerne) yra to paties vardo
vokiškojo kantono sostinė, ir
guli prie Keturių Kantonų (ar
ba Lucernos) ežero krantų ten,
kur iš ežero išteka Reuss upė.
Tai garsus pasaulio turistų
centras, kurių čia kasmet ap
silanko apie 300,000.
Sena
miestis turi daug iš viduram
žių laikų išlikusių statinių, kai
naujamiestis žymus savo vieš
bučiais, mokslo ir meno įstai
gomis ir daugeliu mokyklų. Lu
cernos kantonas su kitais tri
mis sudarė Šveicarijos pra
džią. Pats kantonas yra dau
giausia žemės ūkio kraštas, kur
auginama labai daug galvijų ir
daromas garsusis šveicarų sū
ris, auginamos vynuogės, bet
žymi ir maisto produktų, popierio ir kit. pramonė. Mies
tas jau 1180 m. turėjo miesto
teises, 1291 m. buvo užimtas
austrų, 1332 m. prisijungė prie
pradinės šveicarų sąjungos, ka
talikiškųjų kantonų priešaky nuo
1529 m. kovojo prieš reformaci
ją, nuo 1579 m. popiežiaus nun
cijų rezidencija, vėliau — Helvetų respublikos sostinė. Da
bar mieste gyvena apie 65,000
gyventojų. Ypatingai ža* ..:gos
Keturių Kantonų ežero pakran
tės su savo Rigi Kulmo ir Pilatus kalnais. Ežero srityje vei
kė garsusis Vilius Telis. Prieš
I Pas. karą čia vasarojo mūsų
Maironis ir paraše savo žavin
gąjį eilėraštį "Vakaras ant Ke
turių Kantonų ežero". Pasiskai
tykite!

UAR-EGIPTAS UNESCO se
rijoje išleido 3 p. ženklus si
senojo Egipto meno kūriniais,
čia dedame 80 milliemes p.
Ženklą su piešiniu iš faraono
Tutanchamono kapo.

Apie patį faraoną šioje vie
toje kadaise jau buvo rašyta.
Reiki tik pridėti, kad kas pra
eitais metais lankė Montre
alio EXPO '67, galėjo matyti
Egipto pavilione ir puikių me
no kūrinių iš to faraono kapo.
Tiesa, tai buvo replikos, pada
rytos pagal originalus, nes pa
čius originalus buvo rizikinga
taip toli išvežti, bet ir replikos
taip puikiai padarytos, kad tik
žinovai galėtų jų tikrumą nusta
tyti.
MALĖ

CUTTER GRINDERS
EXPERIENCED
STEADY EMPLOYMENT
APPLY
ROBERT POTURALSKI

THE BUDD COMPANY
TElUMSEH

RD.. CLINTON.
313- -456-4171

MICH.
(73-74)
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1968 m. birželio 26 d

dėjai - profesionalai, lošimo
lygis yra labai aukštas, tik
pasigendama daugiau lan
kytojų. Kreipiamasi į visas
Clevelando tautybių grupės
gyviau ta sporto šaka susi
domėti ir iškelti į pirmau
jančią vietą kitų sporto ša
kų tarpe.

L.
CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

PAVASARIO GEGUŽINĖ

• Clevelando lituanistiniu
mokyklų šokėjų autobuse,
kuris vyksta j Chicagą į
Tautinių šokių šventę dar
yra vietų. Prašome skubiai
kreiptis į VI. Palubinską
tel. YE 2-3798.
• Jūra Gailiušytė ir dail.
Romas Viesulas birželio 22
d. Clevelande sukūrė lietu
višką šeimą.
Jūra Gailiušytė, baigusi
Amerikoje a u k š t u o sius
mokslus, visą laiką aktyviai
reiškėsi jaunimo organiza
cijose ir iškilo j vadovau
jančią vietą PLB Jaunimo
Sekcijoje.
Romas Viesulas savo kū
ryba yra iškilęs Amerikos
ir lietuvių dailininkų eilėse.
• Prof. dr. Jonas Puzinas
— PLB Kultūros Tarybos
pirm., praeitą savaitgalį
lankėsi Clevelande dalyvau
ti J. Gailiušytės ir R. Vie
sulo vestuvėse.
Ta proga iš New Yorko
buvę atvykę ir dail. V. Ig
nas su ponia.

• Rasa Liuda Unguraitytė ir Kęstutis J. Valaitis
kuria lietuvišką šeimą. Ves
tuvių apeigos įvyks šešta
dienį. birželio 29 d. šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje, o
priėmimas Slovėnų salėje.

• Jūratė S. Karaliūtė ir
Vygintas Paulius Mitalas
kuria lietuvišką šeimą Cle
velande, birželio 29 d. Ves-

AMERIKOS
PILIEČIŲ

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.)
Sv. Kazimiero lit. mokyklos Clevelande mokslo metų baigimo iškilmėse atžymėti mokiniai. Sėdi iš kai
(72-73)
rės: R. Balytė, A. Mikoliūnaitė, R.Cyvaitė, D. Ralytė ir D. Kavaliūnaitė.

PARDUODAMAS NAMAS
tuvių apeigos vyks 3 vai.
p. p. šv. Jurgio parapijos
bažnyčioje. Vakare priėmi
mas Golden Door Party
Center salėje.
Abu jaunieji aktyviai
reiškiasi neolituanų eilėse.
Jaunosios tėvas Kaz. Karalis yra ALT S-gos Clevelan
do sk. valdybos narys, jau
nojo tėvas Petras Mitalas
šiuo metu vadovauja ALT
S-gos Philadelphijos sky
riui ir uoliai bendradarbiau
ja Dirvoje.

• Jonas Adomaitis, gyv.
Rochestery, Dirvos skaity
tojas ir rėmėjas, Alf. Nevulio lydimas birželio 22 d.
lankėsi Dirvoje ir susipaži
no su spaustuvės ir redak
cijos darbais.

LIETUVIU
KLU BAS
Telef. 391-1143

6835 Superior Avė.

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!

SUPERIOR
SAVINGS

Main Office: i,NCI ”°’
798 EA8T lSSth STREET

k

J, Garlos nuotrauka

6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE

W

• Lietuvių Klubo Direk League žaidėjus, pradedant
cija birželio mėn. 28 d., 7 rungtynes su New Yorko
vai. vak. ruošia tradicinį šio Generals.
Rungtynės įvyks trečia
mėnesio varduvininkų pa
gerbimą, kurių šį mėnesį dienį, birželio 26 Clevelando
yra apsčiai: kaip Valerija, Stadione, pradžia 8 vai. vak.
Pirmaujantieji pirmeny
Margarita, Antanas, Zeno
nas, Jonas, Vladislovas, Le bėse Stokers birželio 19 su
onas, Petras, Povilas, Mar Bostonu sulošė lygiomis 1:1
Birželio 29 d. vėl Cleve
celė, Salomėja ir daug kitų.
Kviečiame visus gausiai lande Stokers susitiks su
dalyvauti. Nemokamai alus, Detroito Cougars, kuriuos
prieš tai ”stokeriai” buvo
skanūs užkandžiai, šokiai.
Taip pat šiame parengi nugalėję 3-1 rezultatu.
Cleveland Stokers vado
me laimingasis galės laimė
vybė, kiek nusivylusi euroti $100.00.
Atvykite ir, nedideliame, pietiškojo futbolo žaidynių
bet jaukiame būrelyje pra sėkme, skaito, kad nuo lan
leiskite linksmai savaitga kytojų priklausys tolimes
lį.
(Sk.) nis šios sporto šakos liki
mas Amerikoje.
• The Cleveland Stokers
Komandoje lošia iškilieji
pagerbs Lake Erie Soccer Europos ir P. Amerikos žai

GLOBĖ PARCEL
SERVICE, INC.
Clevelando skyrius
dėl atostogų bus uždarytas
nuo 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

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

Willowick — 3 miegamie
ji ranch. Prie bažnyčių, su
• Prieš atnaujindami sa
sisiekimo ir prekyviečių.
vo
namų ar automobilių
Idealus vyresniai porai ar
jaunavedžiams, {kainuotas draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami
$19,500.
V. Giedraičiui tel. 944-6835.
Tel. 944-1543.
(72-74)
_________________ MALĖ HELP__________________

MECHANICAL ENGINEERS
MECHANICAL DESIGNERS
MECHANICAL AND ELECTRICAL DETAILERS
Career opportunities Involving design of special machines, including
automatic inspection machines and automatic assembly machines.
Work in a small company atmosphere wilh large company benefits
and stability.
Benefits include Paid Vacation—Holidays,—Pension—Paid Hospitalizaton.
Degree desirable, not necessary.

Phone Area 219—589-2136 or Send Resunie —

MICRO-PRECISION DIVISION
MICROMATIC HONE CORP.
BOX

192

BERNE, IND
(73-74)

10 IKI 9:30. NAUDOKITE EAGLE STAMPS KAIP PINIGUS MAY’S KRAUTUVĖSE.

(MAY'S ;

BASEMENTS)
Nereikalingos proso dėvėjimui
paruoštos Fortrel* Polyester ir
medvilnės kelnės vyrams
Sensacinga
£.99
žema kaina
Naujas Koratron procesas iš Celanese Fortrel
Polyesterio ir medvilnės suteikia galimybę paga
minti gatavai nešiojamos formos kelnes. Kartu
su dviguba Scotchguard® apsauga nuo dėmių.
Tik ką atgabenta. Tai dar viena siunta Koratron* pro
ceso kelnių iš 50' , Celanese Fortrel* polyesterio ir 50%
medvilnės. Nereikalingos prosyti. Lygaus priekio Ivy
modelio, pastovūs kantai ir fasonas, nesitepą, atsiūtos.
Alyvinės, juodos, mėlynos ar mėlynai alyvinės. Dabar
mūsų Koratron* kelnės gaminamos su Scotchguard ap
saugojimui nuo dėmių.

GARANTIJA: The May Co. garantuoja, kad ši prekė
niekada nereikalinga proso arba grąžinami jūsų pinigai,
jei kelnės neišlaiko savo fasono, raukšlėjasi ir neišsi
laiko be raukšlių.
SIZE CHART ------------------------Šizes Į 29 Į 30 Į31 Į 32T33~'| 34 Į' 36"! 38 | 40 | 42
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Fortrel?- i* a Trademark of Fiber Induitriet Ine.
Fortrel?) the fiber that keept it* promite

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
EN 1 - 1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

Priimami užsakymai paštu ir telefonu CH 1-3070
Lorain 233-6141; Elyria 322-6304
BASEMENT MEN’S CLOTHING ALL 7 STORES

DIRVA

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
MOTERŲ FEDERACIJOS
SUVAŽIAVIMAS
BOSTONE
Bostone įvykusiame ”General Federation of Women’s Clubs” suvažiavime
dalyvavo ir Vincė Jonuškaitė, Lietuvių Moterų Klubų
pirmininkė. Lietuvės sudaro
tarptautinę o r g a nizaciją,
nes klubai yra ne tik Ame
rikoje, bet Europoje, Pietų
Amerikoje, Aust ralijoje.
Tai tąsa mūsų darbo, kuris
prasidėjo dar prieš Lietu
vos Nepriklausomybės at

gavimą, ir kuris tęsiamas ir
dabar. Kur tik proga pasi
taiko, ten moterys kelia sa
vo balsą ir sako pasauliui,
ką komunistų priespauda
yra Lietuvoje padariusi.
Lietuvės moterys dėjo pa
stangas, kad būtų priimta
"žmogiškumo teisių dekla
racija”, o kad Lietuvai bū
tų gražintos visos teisės.
Suvažiavimas vyko Hilton Statler viešbutyje, kur
buvo suvažiavusios apie
1500 moterų. Vyko paskai
tos, seminarai, koncertai.

Buv. Sibiro tremtiniui

MARIJONUI MACIJAUSKUI
mirus Lietuvoje, jo brolį HENRIKĄ

MACIJAUSKĄ, visą šeimą ir artimuo

sius gilaus skausmo ir liūdesio valan
doje nuoširdžiai užjaučia

Vilties Draugijos Valdyba
ir
Dirvos tarnautojai

PADĖKA
Mūsų sunkioje valandoje, netekus
mylimo vyro, brangaus tėvo, mielo se
nelio ir prosenelio,
A tA

LEONO

JAUGELIO

Visiems, išreiškusiems užuojautas,
aplankiusiems per šermenis, nupirkusiems gėlių, dalyvavusiems ir prisidėjusiems prie Šv. Mišių ir palydėjusiems
į kapus, reiškiame gilią padėką.

J. Jaugelienė ir
S. Jaugelio
Strikaičių
Sablauskų ir
Viskantų šeimos

• Liepos 4 — JAV Ne
priklausomybės šventė. Tą
dieną pašto įstaiga neveiks
ir paštas, išskyrus special
delivery siuntas, nebus iš
nešiojamas.
Šventės proga ir Dirva
nepasirodys savo penkta
dienio, liepos 5 d. laida.
Liepos ir rugpiūčio mė
nesiais Dirva išeis du kartu
į savaitę — trečiadieniais
ir penktadieniais.

Viena popietė buvo skirta
ir tarptautiniam pasirody
mui: rodėsi vokiečiai, korė
jiečiai, ukrainiečiai ir lietu
viai. šiemet ypač buvo at
kreiptas dėmesys į lietuvių
tautinius šokius, kurie dėl
savo rūbų spalvingumo ir
šokėjų skaičiaus atkreipė
susirinkusiųjų dėmesį. Be
to, ponios pasipuošiusios
tautiniais rūbais, sėdėjo
prie parodos stalo, kuria
me buvo mūsų audiniai ir
gintaro išdirbiniai. Parodos
sudarymu rūpinosi Bostono
klubo pirmininkė Daukan
tienė.
Entuziazmas buvo didelis
ir svetimtaučiai mūsų dir
biniais domėjosi. Bostono
moterų klubas yra įdėjęs
darbo į šią parodą, bet daug
nuopelnų priklauso Vincei
Jonuškaitei - Leskaitienei,
nes dėka savo energijos ji
sugebėjo įeiti į amerikiečių
įtakingą organizaciją ir ap
šviesti jos nares apie komu
nizmo esmę ir jo pavojus,
bei duodama vaizdą, kas da
rosi Lietuvoje ir okupuo
tuose kraštuose.
Elena Vasyliūnienė.

• Waterburio Apylinkės
Bendruomenės metinis piknikas-gegužinė įvyks sek
madienį, birželio 30 d., 1 v.
p. p., Bazėnų sodyboje, 15
Neagle St., Union City, Connecticut. Keliaujant Rt. 8
iš bet kurios krypties, iš
sukti ”Main St. — Union
City” išvažiavimu. Toliau
bus kelio rodyklės. Waterburio Bendruomenė kviečia
visus lietuvius iš arti ir to
li atvažiuoti, pasivaišinti ir
p a s i linksminti metiniame
piknike ir tuo paremti Lie
tuvių Bendruomenę. (Sk.)

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS

CAPE COD - OSTERVILLE
KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

^AUDRONE
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655
Tel. (Area 617) 428-8425
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 vilų AUDRONĖ — CAPE COD, MASS.,
MARIJA JANSONAS.
Visi maloniai kviečiami atvykti j šių gražiausių ir
didžiausių Cape Cod žalumynuos paskendusių lietuviškų
pajūrio vilų.

• ALT S-gos Chicagos sky
rius liepos 20 d. Jonyno salėje, Veden Rd., Chesterton, Ind., rengia vasaros
balių.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių Įmonė , registruota
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2608 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tai. WA 5 * 2787
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tai. WA 5 - 2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

Garbingam lietuviui buv. Žemės

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

Ūkio Akademijos Rektoriui ir Švieti

Priimami užsakymai automobilių, šaldytuvų,
televizijos aparatų ir 1.1.

mo Ministrui

KREIPKITĖS Į mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun
tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos i Lietuva.
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

SOVIETINIS PAMINKLAS
SU PABALTIEčIŲ
REIKALAVIMAIS

Birželio 16 d. du ženklai
su šūkiu "Russia get out of
Estonia Latvia Lithuania”
buvo užklijuoti ant sovieti
nio paminklo prie JTO rū
mų pjedestalo New Yorke.
Šalia to atsirado užrašytas
žodis ”When” (kada) ir
”ICBM 2 too” (ICBM 2
taip pat).
Paminklas turi originalų
įrašą ”mes privalome pa
keisti kardą į arklą”. Klau
simas vietoj — kada, lygiai
kaip tinka klausimas, kada
Sov. S-ga nustos masiniai
gaminusi ICBM 2 raketas,
kada visą laiką kalbama
apie nusiginklavimą.
Paminklas randasi sode
prie JTO rūmų ir prieina
mas publikai, nors ir sau
gomas skaitlingų JTO sar
gybinių. Birželio 16 pasitai
kė graži, saulėta diena ir
sode lankėsi daug žmonių.
Tačiau paminkle prierašų
dedančiuosius niekas nepa
stebėjo.

L.S.T. KORP! NEO-LITHUANIA
LEIDINYS
išleistas 1955 m. liuksusiniame apvalke ir popieryje, 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 žodis).

Leidinio kaina — 10 dol.
Puiki dovana studijuojančiam jaunimui.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

LIETUVIŠKA
VASARVIETĖ

Lietuvoje mirus, mieliems broliui MY

BANGA

KOLUI su žmona ir giminėms nuošir

GREAT MARSH ROAD,
CENTERVILLE, MASS.

prof. JUOZUI TONKŪNUI

CAPE COD’E, MASS.

• Prie Atlanto vandenyno,
Golfo srovės šildomo gar
saus Craigville Beach.
• Patogūs kambariai ir atskiri
namukai, kur patiems gali
ma gamintis valgį.
• Skanūs lietuviški valgiai.
• Grynas pušų oras ir rami
vietovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų auto
mobilių — transportacija į
ir iš paplūdimio.
• Šalia "Bangos" randasi eže
ras su paplūdimiu. Žuvavimo mėgėjams yra laivelis.
Norintieji puikiai praleisti
atostogas prašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:

džią užuojautą reiškia

Elena ir Mykolas Gureckai

A t A

MARIJAI AUŠROTIENEI
mirus, malonų bičiulį BRONIŲ AUŠROTĄ, šeimą
ir artimuosius liūdesio valandoje nuoširdžiai už

jaučiame

Aldona ir Stepas Mackevičiai
šv. Kazimiero lit. mokyklos Clevelande jaunosios choristės išpildžiusios meninę programą mokslo
metų užbaigimo iškilmėse.
J. Garlos nuotrauka

A. Pakštienė,
BANGA,
Box 188, Centerville,
Cape Cod, Mass.
Tel. (617) 775-4633
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