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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

TUO TARPU EUROPOJE...
NAUJI DE GAULLE IR VVILSONO BANDYMAI

Prezidentui Nixonui 
viešint Europoje sena
sis kontinentas po ilges
nės pertraukos vėl atsi
dūrė pasaulio dėmesio 
centre. Bet ir be to vi
zito čia paskutinėm die
nom buvo įvykių, kurie 
gali turėti didesnės ar 
mažesnės reikšmės atei
čiai. įdomu, kad nors G prezidentas Nixonas sa
vo kelione nežadėjo nie
ko pakeisti, daugiausia 
ko jis tikisi esąs tik šir
dingesnių santykių at
statymas, toji kelionė 
visdėlto paskatino euro
piečius patiems kai ką 
išsiaiškinti.

Prezidentas de Gaulle 
pasinaudojo ta proga, 
kad padarytų dar vieną 
priešamerikonišką žes- 
tą. Jis pasiūlė britus 
priimti į Europos Bend
rąją Rinką ar į naują 
panašią organizaciją, jei 
tie atsisakytų nuo bet 
kokių tampresnių ryšių 
su amerikiečiais ir su
tiktų su NATO likvida
cija. Britai iš savo pu
sės pasinaudojo ta pro

De Gaulle Europa...

kalams.
Olandas Jacob Kisten- 

maker dabar sugalvojo 
daug pigesnį urano 
’sukilninimo’ būdą, var
tojant nepaprastai grei
tai besisukančias cen
trifūgas (100.000 apsi
sukimų į minutę). Tose 
centrifūgose besisukan
čios Urano dujos greitai 
išsiskiria į U-235 ir U- 
238 daleles, kurias gali
ma vėliau sujungti į rei
kalingą mišinį. Tas bū
das reikalauja dešimt 
kartų mažiau energijos 
negu iki šiol vartotas du
jų difuzijos - filtracijos 
būdas. Be to, tokia įmo
nė gali būti daug mažes
nė ir ją, pridedant cen
trifūgų skaičių galima 
lengvai padidinti. Žo
džiu, už 100.000.000 do
lerių britai, olandai ir 
vokiečiai gali turėti įmo
nę, kuri jiems patiektų 
reikalingą ’sukilninintą’ 
uraną,

Wilsonas, neseniai lan
kydamasis Bonnoje taip 
pat nuvyko į Berlyną, kad

Nesileidžiant įtechniš- parodyti savo solidaru- 
kas smulkmenas reikia mą su vokiečiais. Berly- 
pastebėti, kad gamtoje nas, kaip žinia, dabar vėl

ga — de Gaulle pasiū
lymas buvo privatus ir 
britai buvo tie, kurie jį 
paskelbė, - kad pabrėž
tų savo specialius santy
kius su amerikiečiais ir 
NATO naudą D. Britani
jai, už ką tikisi atlygini
mo iš Nixono.

Reikia pastebėti, kad 
britų premjeras Eliso
nas paskutiniuoju metu 
buvo pakeitęs savo takti
ką. Vietoje veržęsis į 
Europą pro atviras du
ris, jis stengėsi joje pa
statyti koją per užpaka
lines duris. Negalėda
mas dalyvauti Europos 
bendroje Rinkoje, jis 
stengiasi sudaryti dvipu
sius ar trijų šalių susi
tarimus siekti bendro 
tikslo. Vienas iš tokių 
sumanymų yra britams, 
vokiečiams ir olandams 
pasistatyti bendrą įmo
nę urano apdirbimui — 
ne atominėm bombom 
gaminti, bet energijos 
pramonės reikalams ga
vimui.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

užtinkamas uranas turi 
tik 0,7 nuošimčius su
skaldomo isotopo U- 
245 ir 99,3% sunkiai, 
suskaldomo isotopo U- 
238. Norint uraną var
toti kaip kurą reakto
riuose reikia jį pagerin
ti, "sukilninti" taip,kad 
jis turėtų daugiau iso
topo U-235, bent iki 2- 
5%. (Sprogimui reikalin
gi 50-90% isotopo U- 
235.)

Paruošti tiems tiks
lams uraną iki šiol rei
kėjo nepaprastai bran
gių įmonių. Oak Ridge 
(Tennessee valstijoje) to - 
kia įmonė kaštavo per 
vieną bilijoną dolerių ir 
ji suvartoja beveik treč
dalį visos Vakarų Vokie
tijos dabar suvartoja
mos elektros energijos. 
Mažesnių įmonių, ku
rias turi britai ir pran
cūzai, produkcija kaš
tuoja tiek daug, kad ji 
netinka pramonės rei- 

atsidūrė dėmesio centre 
dėl Vakarų Vokietijos su
manymo ten rinkti kovo 
5 d. savo naują prezi
dentą. Šioje vietoje apie 
tai jau kalbėjome. Svar
bu tačiau skaitant apie 
tą miestą atsiminti, kad 
pačioje Vakarų Vokieti
joje buvo nemažos abe
jonės ar verta tuo erzin
ti sovietus, tačiau po il
gesnio svyravimo taip 
apsispręsta, kas, savai
me aišku, iššaukė sovie
tų reakciją. Tačiau so
vietai iš pat pradžių galė
jo numatyti, kad grasi
nimais jie negalės pri
versti vokiečius tuos rin
kimus nukelti įkitą mies
tą. Juo labiau,kadWil- 
sonas jau apsilankė, o 
Nixonas žadėjo demons
tratyviai apsilankyti ta
me apsuptame mieste. 
Už tat iš pradžių pagąs
dinę, sovietai per savo 
patikėtinį Rytų Vokieti
joje Walterį Ulbrichtą 
staiga pasiūlė mainus: 
už atšaukimą rinkimų Va
karų Berlyne, jis leis 
berlyniečiams per Vely
kas aplankyti savo gimi
nes Rytų Vokietijoje. Pa
siūlymas gerokai ciniš
kas, tačiau epochoje, ku
rioje visi nori daugiau de
rėtis negu kovoti, jis bu
vo priimtas palyginti be 
pasipiktinimo. Vakarų 
Vokietija davė suprasti, 
kad ji atšauktų rinkimus 
Berlyne, jei sovietai ar 
Rytų vokiečiai pasiūly
tų, ką nors daugiau kon
kretaus negu Velykų vi
zitus. Žodžiu, susidarė 
proga pasiderėti. Dery
bos, atrodo, vyks dviem 
plotmėm. Iš vienos pu
sės kalbėsis Berlyno 
burmistras su Rytų Vo
kietijos pareigūnais, ta
čiau daugiau priklausys 
nuo to, ką kancleris Kie- 
singeris sutars su am
basadorium Čerapikinu.

Ar kas iš to išeis, 
šiuo tarpu, rašant šias 
eilutes buvo sunku pasa
kyti. Jas rašant prezi
dentas Nixonas dar buvo 
Londone. Europiečiai 
prieš susitikdami su juo 
tačiau padarė po porą 
ėjimų tarptautinėje šach
matų lentoje.

Vasario 16 akto signataro ir buv. Lietuvos pasiuntinio Prancūzijoje Petro Klimo laidotuvės Kaune.

Lietuvos gen. konsulo New Yorke ir Lietuvos Laisvės Komiteto suruoštame Vasario 16 proga sveti
mų valstybių svečiams priėmime atsilankė daug Lietuvos draugų. Viršuje Estijos gen. konsulas Ernst 
Jaakson, Filipinų gen. konsulas Alejandro Holigores, J. Simutienė ir Lietuvos gen. konsulas Anicetas 
Simutis. Apačioje priėmime talkinusios lietuvaitės: Sandanavičiūtė, Stanulytė,Liaukutė,Liobienė ir Vir- 
bickienė. L. Tamošaičio nuotraukos

Vasario 16 Paryžiuje
Paryžiuje suruoštame Va

sario 16 minėjime dalyvavo 
gausiai lietuvių bei svetim
šalių. Mišių metu, kuriomis 
prasidėjo minėjimas ii- ku
rias atlaikė kun. J. Petro
šius, pamokslą pasakė 
Mons. Ramondot, užsienie
čių Prancūzijoje sielovados 
direktorius.

Pirmąjį žodį tarė LB Val
dybos pirmininkas kun. J. 
Petrošius, kuris iškėlęs šios 
dienos reikšmę lietuviams, 
nuoširdžiai padėkojo vi
siems svečiams už dalyva
vimą. Savo kalboje jis pa
minėjo kai kurių dalyvau
jančiųjų pavardes: gen. 
Ganeval, buv. France Balti- 
que draugijos pirmininką, 
pulk. Chabanier, minėtos 
draugijos sekretorių, p. 

Bouffanet, Prancūzijos sve
timšalių biuro direktorių, p. 
Bossin, knygos apie Lietuvą 
autorių, p. Silvaire, Mila
šiaus bičiulių draugijos vi
cepirmininką, Prancūzi jos 
Estų ir Latvių Bendruome
nių pirmininkus, p. Rehak, 
Pavergtųjų Tautų Asamb
lėjos biuro Paryžiuje direk
torių, prof. Matore, LB Ta
rybos narį ir jos nuoširdų 
bendradarbį bei kitus išti
kimus Lietuvos draugus.

Sekė min. S. Lozoraičio, 
Lietuvos Diplomatijos šefo, 
kalba, kurioje jis tarp kitko 
išreiškė pasitikėjimą Pran
cūzijos palankumu Lietuvai 
ir priminė neseniai krašte 
mirusį min. Petrą Klimą.

Prancūzų sveik i n i m u s 
perdavė France Baltiųue 

pirmininkas, ambasadorius 
baronas de La Tournelle, 
kuris prisiminė Lietuvoj 
praleistas dienas, kada jis 
savo akimis galėjo konsta
tuoti lietuvių tautos prisiri
šimą prie tautinių ir religi
nių tradicijų bei jos energi
ją atstatant savą, nepri
klausomą, valstybę. Jis iš
reiškė įsitikinimą, kad ir 
lietuvių tauta galės džiaug
tis laisve.

Minėjimo metu, vienos 
minutės susikaupimu, buvo 
paminėti visi žuvusieji už 
laisvę.

Po oficialiosios dalies, 
minėjimui pirmininkaujan
tis, Bendruomenės Tarybos 
pirmininkas Ričardas Bač
kis atidarė meninę progra
mą, kurioje gražiai pasiro
dė Paryžiaus lietuvių šokė
jų grupė, vadovaujama p. J. 
Kavaliūnaitės iš Cleveląn- 
do, dainininkė p. Hannecatt 
ir p. Martinkutė, paskaičiu- 
si keletą lietuviškų pasakų.

Meninei programai pasi
baigus įvyko vaišės, kuriose 
dalyvavo visi svečiai.

Ryšium su ministerio 
Petro Klimo mirtimi. Pary
žiuje gyvenantis jo sūnus 
gavo daug užuojautos pa
reiškimų ne tiktai iš lietu
vių, bet ir iš jo tėvą paži
nusių prancūzų. Oficialūs 
raštai buvo gauti iš Pran
cūzijos užs. reikalų ministe
rijos protokolo šefo ir Bel
gijos ambasadoriaus Pary
žiuje, nes velionis prieš ka
rą buvo akredituotas taip 
pat ir prie Belgijos kara
liaus.

N e p riklausomybės akto 
signataro mirtis buvo pami
nėta didžiųjų Paryžiaus 
dienraščių ’'Le Figaro” ir 
”Le Monde”, kurie iškėlė 
Petro Klimo nuopelnus Lie
tuvai ir jos santykių sustip
rinimui su Prancūzija, (si)
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Kernavės Tunto Chicagoje skautės skirstosi gėlių dažymo darbus. Iš kairės: A. Miglinaitė, G. Vinda- 
šititė, D, Stelmokaitė, D. Petktinaitė, J. Micevičiūtė, S. Traškaitė ir V. Petkūnaitė.

BALTIMORE

Graži talka, ruošiant Kaziuko
mugę Chicagoje Mečys valiukėna3

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Baltimorės Lietuvių Drau

gijų Tarybos rengtas 51 
metų Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo minėji
mas pavyko gražiai. Reng
tas dienos metu, su banke
tu, dalyvavo virš 250 asme
nų, jų tarpe miesto burmis
tras D’Alesandro, kongres- 
manas Friedel ir profeso
rius William David. Pagrin
diniu kalbėtoju buvo A. Ma
žeika iš New Yorko.

Pirmų kartą rengimas 
daryta pietų metu, dieną, 
bet pasekmės geros.

Minėjimas pradėtas rytą 
pamaldomis lietuvių bažny
čioje, ir gražią patriotinę 
programą perdavė lietuvių 
radijo valandėlė.

Vasario 23 d. minėjimą 
rengė LB Apylinkė, rinki
mui aukų Bendruomenės 
reikalams.

PREZIDENTO SMETONOS 
MINĖJIMAS

Aną vakarąpasukupas 
Petkūnus. Duris man 
atidaro Dana Petkūnaitė, 
kernavietė skautė, skau
čių bei mokyklų parengi
muose smarkioji aktorė 
ir deklamatorė. I mano 
klausimą, kur tėvelis, ji 
atsako: "Mes visi dirba
me rūsy". Einame į tą 
rūsį.

Jo nemažą dalį užima 
įvairios mašinos, tary
tum kokioj stalių dirb
tuvėje. Bet čia ne sta
lių, o skaučių-tų kasmet 
rengiamų Kaziuko mugių 
dirbtuvė. Ir ne pačių mu
gių, o jose išstatomų bei 
parduodamų meniškų 
medžio drožinių, ir ei
lės kitokių gaminių dirb
tuvė... Mano atėjimo me
tu prie eilės mašinų triū
sė "darbininkai", gal 
tiksliau, medžio išdirbi
nių meisteriai. Ūžė maši
nų motorai, ant sta
lo taukšėjo plaktuko dū
žiai ir viens po kito tai 
į vieną tai į kitą dėžę 
"krito" dalinai apdirbti 
gaminiai ar jųjų dalys.

Šeimininkas, pastebė
jęs mano susidomėjimą, 
pradėjo aiškinti kas čia 
gaminama. Taip atski
rame sandėlyje sukrau
tos dėžės su "kviečių var
pomis", jų šiaudais, o 
kitose dėžėse įvairios 
Lietuvos laukų "gėlės": 
ramunės, tulpės, lelijos, 
narcizai, konvalijos ir ki
tokios. Ant vieno stalo 
baltos baravykų galvu
tės, matyt, rengiamos to
lesniam "virimui". Ana, 
kitame kampe - kupstas 
taisyklingų piaustinių — 
tai būsimų stilizuotų vy
čių dalys. O čia štai žmo
nių figūros —pjovėjai ir 
grėbėjos Lietuvos lan
kose.

— Tai šioje dirbtuvė
je bus pagamintos "visos 
prekės" Kernavės tunto 
prekymečiui šimetinėje 
Kaziuko mugėje?

— O ne! tai tik dale
lė visų gėrybių, kurias 
gabens Kaziuko mugėn 
kernavietės. Didelė dirb
tuvė yra Krutulių namuo
se. Abi šias dirbtuves 
koordinuoja darbštusis 
šio tunto skaučių vienas 
tėvų — V. Petrauskas. 
Vasaromis jis vis dar 
plečia, gerina stovykla
vietę Rakė, o žiemomis 
Kaziuko mugės ruoša ir 
talka, jis sutelkia lėšas 
tuntui. O bendrai pilnes
nį Kaziuko mugėje Kerna
vės tunto "prekybinį" 
vaizdą, galbūt, geriau ga-- 
li nuvokti pati tuntinin- 
kė I. Kerelienė. Šiaip 
tenka nugirsti, kad be 
šių medžio apdirbimo 
fabrikų, savo ekspona
tus mugei ruošia eilė 
skautininkių ir mamyčių 
bei jųjų globojamos skau
tės, megsdamos, siūda- 
mos, siuvinėdamos, gal 
ir verpdamos bei ausda- 
mos, įvairius audinius 
ir mezginius...

Vos apžvelgus dirbtu
vę, į ją sugūžėjo jauno
sios talkininkės, grupė 
skaučių. Jos man toliau 
padėjo savo pastabomis 
ir paaiškinimais "susi
pažinti" su tuo metu dir
busiais meisteriais. Iš 
eilės. B. Vindašius, esąs 
įgudęs grybų gamintojas 
- tekintojas! Šiemet jo 
auginti grybai būsią daug 
didesni, negu kitais me
tais kad būdavę... Esą 
daugiau lietaus buvę, aiš
kino Viginija. Prie kitos 
mašinos, tarytum, prira
kintas sėdėjo Leopoldas 
Kupcikevičius — įvairių 
stilių mūsų vyčių ir her
bų modelių kūrėjas ir 
gamintojas. O štai šei
mininkas J. Petkūnas be
esąs simbolių kūrėjas, 
įvairių gėlių modelių ga
mintojas, teigė Graži
na. Netoliese Petkūnie- 
nės skyrius, Lietuvos gė
lių "auginimas", įvai

riomis varsomis dengi
mas ir pan. Čia daugiau
sia mes visos skautės 
dirbame, porino Silvi
ja. Šiandie dar nėra inž. 
Vyto Kupcikevičiaus, jis 
esą visus mokinąs ko
kius įrankius naudoti,ku
rias mašinas geriausiai 
parinkti, norint pagamin
ti tą ar kitą gaminį... O 
prie šios mašinos dir
ba kažkoks grafas, o ten 
dar kiti...

— Tas viskas labai 
gražu, kad Jūsų tėve
liai dirba, bet ką Jūs pa
čios čia darote?

— Mes "užauginame" 
kviečių varpas, (atseit, 
sulipinami stiebas ir pa
ti varpa), mes nusauli- 
name įvairiomis spalvo
mis visas gėlytes! — 
dėstė Dalia. Mes pjausto
me grybų, gėlių kotus su 
šia mašina, kažkuriai se-- 
sei aiškinant, Dada jau 
įjungė srovę ir atsisėdu-, 
si prie mašinės pradėjo 
piauti apskritimą...

Taip linksmai besi
šnekučiuojant ir besiaiš
kinant tą fabriko darbą, 
aš vos neužmiršau, ko 
buvau atėjęs — pasisko
linti specialaus rakto 
vandentiekio vamzdžius 
patvarkyti...

Grįždamas namo gal
vojau, kad graži idėja 
kasmet ruošti tokias Ka
ziuko muges, bet toji 
idėja būtų keleriopai 
gražesnė ir didesnė 
jeigu į tą ruošos darbą 
būtų įtraukiama daugiau 
pačios skautijos, jau
nuomenės. Juk tai jie čia 
išeitų praktišką ir dau
giašakę amatininko mė
gėjo, o gal ir menininko 
mokyklą ar bent gautų 
pirmuosius žingsnius, 
paskatą į tai. O visokiu 
atveju, jie atitrūktų nuo 
pilkos kasdienybės ir 
mokintųsi prasmingai 
leisti laisvalaikį...

Kita didelė popietė bus 
sekmadienį, kovo 9 d. A. L. 
Tautinės Sąjungos skyrius 
rengia Prezidento Antano 
Smetonos 25 metų mirties 
sukakties minėjimą, Lietu
vių salėje, šioje programo
je bus koncertinė dalis, ku
rią išpildys velionio Prezi
dento vaikaitis pianistas 
Antanas Smetona. Paskaitą 
apie Prezidentą Smetoną 
skaitys iš CIevelando atvy
kęs K. S. Karpius. Jis taip
gi parodys du ypatingus fil
mus: pirmutinis — Prezi
dento Smetonos apsilanky
mas CIevelande 1941 m. pa
vasarį. Kita dalis bus velio
nio Prezidento Smetonos 
laidotuvės, po jo nelaimin
gos mirties 1944 metų sau
sio 9 d. Clevealnde.

Antras filmas bus CIeve
lando Lietuvių Kultūrinio 
Darželio istoriniai vaizdai iš 
to darželio 40 metų gyvavi
mo. Bus parodyta iškilmės 
Dr. Basanavičiaus, Dr. Vin
co Kudirkos ir poeto Mairo
nio paminklų pastatymo ir 
kitos iškilmės vykusios ta
me paminkliniame daržely
je. (jr)

ROCHESTER

• Dr. Ged. Balukas, LF 
Tarybos pirmininkas, kovo 
1 d. atvyksta į Rochesterį. 
Jam pagerbti 7 v. v. ruošia
ma vakarienė šv. Jurgio lie
tuvių parapijos patalpose. 
Vakarienės metu svečias 
kalbės apie LF va j. Progra
mą praves LF įgaliotinis Br. 
Krokys.

• Dail. Pauliaus Jurkaus 
paroda kovo 1 ir 2 dienomis 
įvyks šv. Jurgio liet. par. 
patalpose. Ją atidarys 6 v. 
v. prof. dr. A. Klimas.

Rochesterio lietuvių vi
suomenė maloniai kviečia
ma atsilankyti į parodą ir 
dalyvauti LF ruošiamoje 
vakarienėje. Kviečiami taip 
pat lietuviai ir iš tolimesnių 
apylinkių ir Kanados.

J. Jurkus

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po $l,060.00)

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($5,000.00 ar daugiau, įdedant po $500.00)

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
»___j OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;
=— Thursday 9 to 8; Saturday 9 to. 1: VVednesday closed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

... IR BOSTONE

Bostono skaučių pagamintos lėlės, kurios bus išstatytos Bosto
ne kovo 9 d. įvyksiančioj Kaziuko mugėj.

neįtikėtina, bet tiesa...
• NIXONUI PAKELTA ALGA IKI $200,000 

DOLERIŲ METAMS. Tai pirmas Amerikos pre
zidentas su tokia didele alga. Iki šiol buvo 100 tūks
tančių dolerių. Reikia žinoti, kad algos pakėlimą 
pasiūlė buvęs prezidentas Johnsonas ir Kongresas 
nubalsavo dar prieš Nixono inauguraciją. Mat kons
titucija draudžia kelti ar mažinti algą tam prezi
dentui kurs tuo laiku prezidentauja. Sakoma, kad 
tai buvęs konstitucijos kūrėjų didelis atsargumas, 
kad Kongresas žadėdamas pakelti ar sumažinti al
gą negalėtų nei "papirkti" nei "pagąsdinti". John
sonas buvo vienas iš pačių stambiausiųjų buvusių 
Amerikos prezidentų milijonierių.

• MAŽIAUSIA 50% IŠSISKIRIA, KUR VYRAS 
IR ŽMONA DAR NETURI 20 METŲ. Tą rodo 
statistika. Kodėl? Pirmučiausia jaunuoliai veda ne 
šeimos kūrimui (apie tai jie nepagalvoja) bet dėl 
meilės ir aistros. Mat 50% tokių jaunamarčių jau 
yra nėščios. Antra svarbi priežastis ta, kad jau
nuolių poros (vyras) turi ne daugiau kaip tris tūks
tančius dolerių pajamų per metus. Tai nedatekliai 
ir skurdas stumia į nesantaiką ir galiausiai į sky
rybas. Kur išeitis? Siūloma, kad vedybos būtų ati
dedamos vėlesniam laikui — subrendimui. Dabar 
JAV yra per daug "senelių" ir "bobučių" kurie pa
tys dar skiriasi ir vėl veda. Kas daryti? Daug re
ceptų. įdomiausias, ir daug kam atrodo atmestinas, 
siūlymas vienos gan žymios JAVpsichologės. Ji siū
lo dar labiau sulaisvinti seksualinius santykius. At
skirti du dalykus. Seksualiniai santykiai dėl asmeniš^ 
ko malonumo, gi šeima ir vedybos dėl naujų gyvy
bių kūrimo ir auklėjimo, ir dėl bendro vyro ir žmo
nos gyvenimo. Ta psichologė skaitydama paskaitą 
tuo reikalu pasisakė, kad ji pati taip daranti ir esan
ti vedusi. Vienas žurnalistas paklausė kiek gi jai 
metų. Atsakė: 40 metų. Laikraštis nuo savęs pažy
mi, kad jos veidas atrodąs senai-jaunas.

• RAUDONOJI KINIJA MEILINASI PRIE 
AMERIKOS. Tokie ženklai matomi daugelyje vie
tų. Iki šiol JAV ne tik neturi diplomatinių santykių 
su R. Kinija, bet buvo nutraukti ir tie pusiau slap
ti pasitarimai, kurie buvo pradėti daugiau kaip 
prieš metus laiko Varšuvoje. Kodėl taip? Spėjama, 
kad Mao Tse-tungas prisibijo, kad Sovietai galė
tų bandyti okupuoti R. Kiniją pirmiau negu ji (R.K.) 
įsigys pakankamai atominių ginklų. Čekoslovakijos 
okupacija tą R. Kinijos baimę labai sustiprino. Ji 
(R. Kinija) jokiu būdu nenorėtų, kad JAV vienu ar ki
tokiu būdu paremtų Sovietus karo atvejuje. Sovie
tams toks R. Kinijos "meilikavimasis" įvaro nema
žai baimės. Sovietams labai patinka, kai JAV ne
sikiša į los "reikalų tvarkymą" Rytų Europoje (Ven
grijos, Čekoslovakijos ir kiti pavyzdžiai).

• "KATIUŠOS" PER MAŽAI VAIKŲ GIMDO.
Kremlius dėl to rūpinasi. Jei taip ir toliau bus, tai 
pagal jų apskaičiavimą per 300 metų rusų tauta 
bus pusiau išnykusi. Dabar Sovietai turi 237 mili
jonus gyventojų, gi Amerika 202 milijonus. Ameriko
je gimsta 17.9 iš kiekvieno 1000, gi Sovietuose tik 9.8. 
Kodėl taip? Blogos gyvenimo ir vaikų auginimo sąly
gos Sovietuose. Ypačiai nepastovumas ir teroro bai
mė. Sovietų specialistai siūlo duoti šeimas auginan
čioms moterims penkis metus apmokamų atostogų, 
mokėti joms algą maždaug po 60 dolerių į mėnesį, 
apmokėti medaus mėnesio keliones ir duoti premi
jas už kiekvieno vaiko pagimdymą. Tai vis tik pro
jektai. (š)
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KELIONES VIENŲ

PAS KITUS
Besiartinant pavasa

riui ir planuojant at
einančių atostogų sunau 
dojimą poilsiui ir atsi
gaivinimui, kelionių 
agentai jau dabar siūlo 
savo patarnavimus. Nė
ra tos savaitės, kada su 
ateinančiu paštu nesu
lauktume viliojančių pa
siūlymų už prieinamą 
kainą vasaros metu pa
togiai ir įdomiai pasiva
žinėti po svetimus kraš
tus. Nemaža tokiais siū
lymais pasinaudojo, ne
maža dar pasinaudos.

Be kitų agentų, sulau
kiame laiškų ir iš tokių, 
kurie panašias ekskursi
jas planuoja ir į sovietų 
pavergtus kraštus, jų tar
pe ir į pavergtą Lietuvą. 
Už stamboką, apskritą 
pinigų sumą, ketina nu
vežti į Vilnių, apgyven
dinti viešbutyje, su gru
pėmis panašių ekskur
santų pavežioti po apy
linkes ir visą savaitę 
leisti tame pat viešbuty
je susitikti su artimai
siais ir pažįstamaisiais, 
kurie galės suvažiuoti ir 
vaišintis tokio ekskur
santo lėšomis. Savaitę, 
ne daugiau. Po jos jeigu 
dar norėsi ir atlaikys ki
šenė, galėsi tą patį at
likti nebe Vilniaus, bet 
Rygos viešbutyje.

Sovietiniai garsiakal
biai net ir Čia išeinan
čiuose lietuviškuose laik
raščiuose mėgina aiškin 
ti, kad nesą tokios pa
vergtos Lietuvos ir lie
tuviai pareigūnai, kurie 
visomis priemonėmis 
stengiasi savame krašte 
kelti žmonių gerovę, jau
čiasi užgauti, jeigu kas 
nors juos laikąspaverg
tais. Bet kas bent kiek 
pažįsta sovietinę san
tvarką, tas nė kiek ne
sistebi, kodėl ir kam taip 
skelbiama. Toks eks
kursijų organizavimas 
ir išnaudojimas netiruž- 
kietėjusiems "pažangie
siems" parodo, kas ir 
kaip tvarko turistines ke
liones šiandien Lietuvo
je. Ir kada vienas mūsiš
kis, prieš kurį laiką vyk
damas mėnesiui į Vaka
rų Europą, mėgino Lie
tuvoje sergančiai moti
nai prasitarti, jog ko 
gera gal ta pačia proga 
bandysiąs ir ją aplanky
ti, gavo motinos laišką 
su aiškiu įspėjimu, kad 
nėra jam ko ten važiuo
ti. Keliasdešimt metų ne
matyta motina, visą lai
ką su juo susirašinėju- 
si laiškais ir susilau
kusi paramos dovanų 
siuntiniais, savo sūnui 
negalėjo būti nenuoširdi. 
O tokių įspėjimų ar pa

tarimų sulaukėme ne 
vieną kartą.

Tuo tarpu iš ten susi
laukiame visokio plauko 
ekskursantų. Važiuoja 
kas gali ir bet kokia kab- 
na. Tai ne paslaptis, kad 
kiekvienas, grįžęs iš ke
lionės po Ameriką, turi 
duoti savo kelionės ata
skaitą. Koks tas ataskai
tinis pranešimas, kiek 
jis teisingas ir tikslus, 
tai jau kitas reikalas. Be 
abejo, tai pareina nuo 
žmogaus, kuris čia lankė
si, ir nuo sąlygų, kurio
mis jis čia atvažiavo. So
vietiniai komputeriai 
taip pat dirba, ir tai ži
no kiekvienas, kuris sa
vo užsieninę kelionę ap
rašo. Todėl ir bendrau
dami su čia esančiais 
jie negali būti neatsar
gūs. Atsargumas reika
lingas ypatingai - tiems, 
kurie savo širdyse dar 
jaučia, jog jie tebėra 
daugiau lietuviai, negu 
lietuviški sovietiniai pa
reigūnai.

Norėsime ar nenorė
sime, vengsime ar ieš
kosime, ne kartą daž
nam atsitiko ir, be abe
jo, dar atsitiks taip, kad 
privačiai turėsime susi
tikti su lietuviais, at
vykstančiais čia iš pa
vergtos tėvynės. Kalbė
damiesi su jais, būkime 
tikri, mes labai retai te- 
patirsime, o gal ir nie
kada nesužinosime, ką 
jie iš tikrųjų galvoja. Ir 
tai tebūnie jų reikalas, 
nes vėtytas ir mėtytas, 
gyvenimo išbandytas ir 
užgrūdintas tikras pat
riotas lietuvis visuomet 
susivoks, savo intymaus 
galvojimo neatskleisda- 
mas. Tačiau mes savo 
ruožtu didžiai nusikals * 
tume lietuviškam reika
lui, jeigu kiekviena pro
ga nepabrėžtume, jog ne 
tik siekiame, bet ir vi
somis priemonęmis siek
sime, kad lietuvis, kur 
tik jis šiame pasaulyje 
begyventų, galėtų ir jaus
ti. ir patirti, jog Lietuva, 
jo tėvų protėvių žemė 
ties Nemunu ir Nerimi, 
yra jo tėvynė ir priklau
santi tik jam taip kaip 
Ukraina ukrainiečiui ar 
Izraelis žydui. Mes čia 
tuo tikime ir gyvename, 
o mūsų pastangas pare
mia ir kiti, kurie galvo
ja, kad smurtas ir prie
varta negali amžinai 
tverti ir visą pasaulį val
dyti. Neturime duomenų 
galvoti, kad tuo negyven
tų ir masės pavergtoje 
tėvynėje.

Jeigu bent krislelis to 
tikėjimo būtų naujųjų eks
kursantų iš tikrųjų par
vežtas pavergton tėvy-
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NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTE TORONTE

Amerikos Lietuvių Tarybos Bostono skyriaus delegacija pas Bostono burmistrą, kuris Vasario 16-ją 
paskelbė Lietuvos diena. Iš kairės: Jackus Sonda, Lietuvos garbės konsulas adv. Anthony Sballna, Ona 
Ivaškienė adv. John Grigalus, burmistras Kevin H. White, pirm. inž. Edmundas Cibas ir inž. Alek
sandras Čaplikas.

Su dideliu dvasios pa
kilimu Toronte buvo 
švenčiama Lietuvos Ne
priklausomybės atstaty
mo penkiasdešimt vie- 
nerių metų sukaktis. Va
sario 16 d. Tėvynės Pri
siminimai davė specia
liai paruoštą radijo pro
gramą. Angliškai, bend
ra Baltijos valstybių te
ma, kalbėjo Irena Šer- 
naitė-Maklejohn; lietu
viškai — KLB Toronto 
apylinkės atstovė Laima 
Švėgždaitė.

Rytojaus dieną visuo
se trijų parapijų maldos 
namuose buvo atlaikytos 
iškilmingos pamaldos, 
kuriose organizuotai da
lyvavo Lietuvos kūrėjai 
- savanoriai, skautai, 
šauliai ir katalikės mo
terys.

Iškilmingas minėji
mas įvyko Brockton gim
nazijos auditorijoje, ku
rioje visos vietos buvo 
užpildytos. Pats minėji
mas kiek buvo skirtin- 
gesnis iš kitų ankstyves
niųjų. Jis pasižymėjo 
programos sutvarkymo 
naujumu ir jai išpildyti 
laiko trumpumu. Po Ka
nados himno nuskambė
jus dainos "Lietuvabran
gi" paskutiniems gar
sams, T. Ambrozijus, 
OFM paskaitė invokaci- 
ją, kuri buvo palydėta 
Varpo choro "Tėviškės" 
daina. LB apylinkės pir
mininko G. Balčiūno mi
nėjimui skirtas įžan
ginis žodis ėjo ketvir
tuoju punktu.

Toliau sekė Lietuvos 
Generalinio Konsulo dr. 
J. Žmuidzino žodis. Sa
vo prasmingame žodyje 
konsulas pažymėjo, kad 
po Mindaugo karūnacijos 
Vasario 16-sios aktas, 
tai buvęs visų didžiau
sias tarptautinę padangę 
pasiekęs politinis lietu
vių žygis, atremtas įmū- 
sų sentėvių ilgaamžę

nėn, negalėtume sutikti, 
jog tos kelionės tebuvo 
naudingos tik sovieti
niam režimui. (d) 

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ 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 žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

valstybinę tradiciją, į 
tautinę lietuvio sąmonę, 
į tautų apsisprendimo 
dėsnį, kuris andai su
darė ir nūdien tebesu
daro civilizuotam pa
sauliui jo tarptautinių 
santykių pagrindą. Nu
sakydamas Nepriklauso
mybės akto politinę, dva
sinę ir moralinę jėgą, jį 
prilygino Lietuvos Him
no tautinės dorybės di
dybei. Jisai ir Himnas, 
tai esą du labiausiai lie
tuvio sąžinės girdimi ir 
suprantami balsai, šau
kiantys į vienybę, į kovą 
už savo tėvų žemės švie
siausią rytojų. Štai ko
dėl, esą, žiauriai bau
džiama už Vasario 16- 
sios minėjimą pavergtoj 
Lietuvoj. Tačiau nepai
sant Maskvos 28 metų 
begėdiškos propagan
dos, Vakarų Pasaulis ne 
pripažįsta Lietuvos 
smurtingo įjungimo į So
vietų Sąjungą. Pabrėžė, 
kad Nepriklausoma Lie
tuva teisiniai tebeegzis
tuoja ir ji gyva kiekvie
no lietuvio patrioto šir
dyje. Šia baigiamąja min
timi, kad Lietuva turi 
būti laisva ir kad tikrai 
ji bus laisva ir nepri
klausoma valstybė ir kad 
ji būti kotokia negali, 
konsulas dr. J. Žmui- 
dinas baigė savo kal
bą.

Po KLB krašto valdy. 
bos pirmininko dr. S. 
Čepo sveikinamojo žo
džio pirmininkaujantis 
perskaitė gautus ministe-- 
rio pirmininko P. E. 
Trudeau, opozicijos va
do R. Stanfield, Ontario 
premjero J. Robarts.mi- 
nisterio J. Yeremko ir 
daugelio kitų sveikini
mus.

Pagrindiniu kalbėtoju 
buvo svečias iš Montre
alio dr. H. Nagys. Jo kal
ba buvo įterpta į meni
nės programos dainų cik
lą ir pasižymėjo poetiš* 
kurnu bei kultūriniais jau
nystės polėkiais. Prele
gentas iškėlė dainos ga
lią, kuri esanti galinges
nė už mirtį ir priespau
dą, o taip pat galinges

nė ir už naktį. Pažymė
jęs dainos amžinumą, pa
minėjo, kad jinai vedė į 
mūšį, guodė našlaičius 
ir dainavę neišvengia
mos mirties atžymėti 
miško broliai. Kolei jau
ni, prelegentas ragino 
dainuoti. Be jaunimo, 
esą Lietuvos istorija bū.- 
tų tik supelėję knygų pus* 
lapiai. Nusakęs, kad pri
sikėlime jaunimas yra 
mūsų žemės stebuklas ir 
kad Lietuva tebegyva bai
gė paskaitą dr. H. Na
gys.

Programą atliko Var
po ir Birbynės chorai, 
kuriems vadovauja Dar 
lia Viskontienė ir Gin
taro tautinių šokių gru
pė — Ritos Narušytės. 
Dainas akompanimentu 
palydėjo Jonas Govedas.

Minėjimo metu Tautos 
fondui buvo renkamos

Š. m. kovo 23 d., sekmadienį, Le Cordon Bleu 
salėje, Jamaica Avė. ir 96 gatvės kampas, Wood- 
haven, N. Y., įvyks anglų kalba veikalo ” LITHU
ANIA” autoriaus ir redaktoriaus, Lietuvos Pa
siuntinybės Patarėjo Šveicarijoje dr. Alberto Geru
čio, prof. J. Puzino, prof. J. Jakšto, dr. A. Budreckio 
ir min. S. Lozoraičio — leidinio autorių pagerbimo 
ir su veikalu susipažinimo POPIETĖ.

Akademija — kalbės dr. A. Gerutis ir dr. V. 
Paprockas, meninė dalis.

Vaišės — kokteilis, užkandžiai ir kava.
Pradžia 2 vai. p. p. punktualiai.
Auka 7 dol. asmeniui.
Maloniai kviečiame lietuvių visuomenę dalyvau

ti apie tai pranešant iki kovo 15 dienos šiais adresais:
J. Bagdonas, 85-59 88 Street, Woodhaven, N. Y. 

11421. Telef. 441-2374.
E. čekienė, 87-80 96 St., Woodhaven, N. Y. 

11421. Telef. HI 1-4172.
Rengimo komitetą sudaro šių organizacijų pir

mininkai bei atstovai:
E. čekienė, J. Kiaunė, A. Senikas, S. Sirusas ir 

L. Tamošaitis — Lietuvos Nepriklausomybės Fon
das ;

A. Diržys — Korp! Neo-Lithuania Filisterių 
Sąjunga;

V. Gruzdys — ALT S-gos Rytų Apygarda;
S. Gudas — New Yorko valstybės tautybių res

publikonų lietuvių atstovas;
A. Jurgėla — ALTS Brooklyno skyrius;
A. Sperauskas — Richmond Hill, N. Y. skyrius;
A. Trečiokas — Elizabeth, N. J. skyrius;
J. Valiušaitis — Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 

New Yorko skyrius.
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aukos. Salėje surinkta: 
$1738.04, pamaldų metu 
Prisikėlimo parapijoj - 
$390.57, Šv. Jono Kr. pa
rapijoj - $200.45 ir Evan- 
gelikų Vilties parapijoj 
_ $64. Iš viso: $2393.06. 
Po pirmininko G. Balčiū
no padėkos žodžio minė
jimas buvo baigtas Tau
tos Himnu.

Vakare Šv. Jono Kr. 
Parapijos salėje įvyko 
priėmimas, kurį paruo
šė LB vietos apylinkės 
vadovybė. (Pb)

LONDON, Ont.

VILTINGA JAUNIMO 
VEIKLA

Jau kelinti metai, kai 
Londono lietuvių apylinkės 
kultūrinius bei kitus paren
gimus atlieka tik mūsų jau
nimas. Ir šiemet Vasario 
16-tosios minėjimas buvo 
pravestas jaunimo: šešta
dieninės mokyklos ir "Bal
tijos” Sambūrio. Pagrindi
nis kalbėtojas taip pat bu
vo gražiai lietuviškoje veik
loje besireiškiantis stud. 
Eug. Blyskis.

šeštadieninė mokykla pa
tiekė deklamacijų, dainų ir 
tautinių šokių montažą, ku
rio pagrindinė mintis — 
Maironio Lietuva.

Sambūris "Baltija” tur
būt pirmą kartą ir pilnu 
sąstatu išėjo su nauju pa
sireiškimo būdu: prie pui
kiai skambančių dainų bei 
šaunių tautinių šokių pridė
jo, ir labai vykusiai, ir vai
dybos elementą. Jųjų gyvas 
ir natūralus "Pavasarėjant” 
lyg priminė dar Vokietijo
je, rodos, "Dainavos” an
samblio labai sėkmingai 
daug kur statytą "Nemunas 
žydi”.

(le)
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AUSTRALIJOIE PAGERBTAS JUOZAS BAČIŪNAS Palik imai ir testamentai
Apie staigią Juozo Ba- 

čiūno mirtį dalis adelai- 
diškių patyrė jau sausio 
24 dieną, o platiesiems 
visuomenės sluoks
niams ši liūdna žinia bu
vo pranešta per vietos 
australišką spaudą (The 
Advertiser) sekančios 
dienos rytą.

Fiziškai gyvendami to
li nuo velionies, adelai- 
diškiai visada palaikė su 
juo glaudžius dvasinius 
ryšius. Dėl to velionies 
pagerbimas čia buvo at
liktas spontaniškai ir 
greitai. Tuojau pat, sek
madienį, kiek liturginės 
apeigos leidžia, Adelai
dės Lietuvių Parapijos 
klebonas kun. A. Kazlaus
kas atlaikė pamaldas, 
pranešė tikintiesiems 
apie lietuvių bendruome
nę ištikusį smūgį ir pra
šė visus už velionįpasi- 
melsti.

Po šių pamaldų krū
von susimetę adelaidiš- 
kiai visuomenininkai su
darė programą velionies 
pagerbimo iškilmėms. 
Jos įvyko sekantį sek
madienį, vasario 2 die
ną Lietuvių Namuose, 
perpildytuose liūdin
čiais vietos lietuviais.

Oficialų pranešimą 
apie velionies mirtį pa
darė apylinkės valdybos 
pirmininkas Č. Zamois- 
kis. Jis taip pat vienu ki
tu bruožu palietė velio
nies asmenybę ir velio
nies reikšmę mūsų kovo, 
se dėl tautos teisių, pa
likdamas platesnę Juozo 
Bačiūno gyvenimo ap
žvalgą rašytojui - lau
reatui Pulgiui Andriu- 
šiui, kuris, kaip žinome, 
yra parašęs velionio bio
grafiją. (Šiuo metu P. 
Andriušis biografiją pa
pildo, apžvelgdamas pas
kutines Juozo Bačiūno gy
venimo ir darbo dienas).

Kalbėdamas apie ve
lionį Juozą Bačiūną, Pul
gis Andriušis išleido vi
sa tai, kas adelaidiš- 
kiams yra jau žinoma, 
o dėmesį koncentravo į 
pavaizdavimą kelių, ku
riais eidamas velionis 
formavo savo asmeny
bę. Jis atkūrė vaizdus, 
kurie prasidėjo Jurbar
ke, grafo Vasilčiko dva
re, ir kurie tęsėsi per 
Chicagos skerdyklas,

VVANTEI) EXPERIENCED

DIE CAST SUPERVISOR
Able to supervise die east machine operation and setup. Permanent 
positions vvith promotional opportunity. Attractive salary and benefits.

Please phone personnel manager at (313) 366-1679.

V/OLVERINE DIE CAST
A division of the Pacific Co.ist Company 

(14-17)

22550 NAGEL ST. WARREN, MICH.

V. RADZEVIČIUS

per lietuviškus laikraš
čius, lietuviškas organi
zacijas ir atsimušė į Ta- 
bor Farmą, kaip plėtimo
si ir stiprėjimo bazę.

Pulgio Andriušio nuo
mone, velionis Juozas

M. MAŽEIKA

VIETOJ GĖLIŲ ANT 
A. A. J. BAČIŪNO KAPO

Mano pabaiga, bus mano pradžia.
T. S. E l i o t

Be paliovos tolyn
Vis mūsų dienos skrenda,
Taip panašiai, kaip tos žuvėdros baltos.
O skrisdamos jos neša mus
Į paskutinę stotį —
Kur jau daugiau raudonos šviesos.
Nesikeičia žaliom!
Sudiev aš tau tariau
Suklupęs ties karstu.
Šauniai tu praėjai pro saulę —
Retai kas taip praeis!
Palaidojom tave taip netikėtai
Baltos žiemos metu;
Ir aš su ašarom akyse tau linkiu:
Ilsėkis čia ramiai,
Nes taip norėjo Dievas.
Tu nemirei širdyje mano, 
O ne!
Tu tik anksčiau iškeliavai
Tenai kur mes sustosime visi.
Aš padariau kas galima dar buvo padaryti: 
Pasimeldžiau...
Prašydamas, kad Viešpats tau suteiktų
Amžinųjų Šviesą —
Gražiausioj Karalystėj iš visu.
Palaidojom tave su liūdesiu giliu,
Bet aš netižkasiau į žemę tavo vardo.
Jis mano atminty paliks
Kaip akmeny iškaltas,
Nes tu gražus ir didelis žmogus
Šiame pasaulyje buvai!

Bačiūnas nebuvo komi
tetų žmogus. Komitetų 
posėdžiai, varginančios, 
dažnai visai betikslios 
diskusijos tramdydavo 
jo neišsemiamą energi
ją. Bačiūnas, anot An
driušio, buvo solo veikė
jas. Daugeliu atvejų jis 
pasistengdavo pasilikti 
nuošalyje, ypač tose sri
tyse, kur jis prisidėda
vo finansiškai, kartais 
ir gana stambiom su
mom. Ši Pulgio Andriu
šio pastaba gali būti aiš
kiai pailiustruota ir ta 
parama, kurią jis davė 
Adelaidės Lietuvių na
mams.

Visi adelaidiškiai lie
tuviai savo širdyse dar 
ilgai nešios tuos ypatin
gus sentimentus, kurie 
surišo velionį su Adelai
dės lietuvių gyvenimu. 
Jis pats stambiom su
mom, nors kartais ir or
ganizacijų vardu, rėmė 
Lietuvių Namus. Jis iš

leido specialų leidinį 
(Blezdingėlės prie Tor- 
renso) apie Adelaidės lie
tuvių įsikūrimą Pietų 
Australijoj. Norėdamas 
paremti visus Australi
jos lietuvius, a.a. Juozas 
Bačiūnas savo laiku Jung
tinėse Amerikos Valsty
bėse buvo suorganizavęs 
Širdies Fondą. Žymi šio 
fondo lėšų dalis pagelbė
jo praplėsti ir patobulin
ti Adelaidės Lietuvių Na
mus, dabar parvirtusius 
visuomeninio ir kultūri
nio gyvenimo židiniu. 
Šiandien tuose namuose 
telpa vienintėlis visoje 
Australijoje Lietuvių Mu
ziejus - Archyvas, ku
riam savo eksponatų yra 
paaukoję ir Amerikos lie
tuviai. Tuose Namuose 
veikianti biblioteka - 
skaitykla, bene vieninte
lė visam pasauly, jau 
seniai buvo pavadinta ve
lionies Juozo Bačiūno 
vardu. Ir adelaidiškiai 
didžiuojasi tą vardą da
vę savai lietuviškai bib
liotekai dar tais laikais, 
kai pats Juozas Bačiūnas 
buvo gyvųjų tarpe.

Kai Adelaidės Lietu
vių Choras Lituania Ba
čiūno pagerbimo akade
mijos pradžioje giedojo 
jo garbei Reąuiem, vė
jo kedenami Adelaidės 
Lietuvių Namų sodelyje 
lengvai šlamėjo lapai jau 
gražiai paaugusio ąžuo
lo r kurį velionis Juozas 
Bačiūnas savo rankomis 
pasodino viešėdamas 
Adelaidėje 1962 metais. 
Vėlesnėje akademijos da
lyje Lituania choras su
giedojo velionies garbei 
Vanagaičio Maldą ir gies
mę Kritusiems Didvy
riams. Solistė Genė Va
siliauskienė pagerbė ve
lionį dviem giesmėm, o 
pianistė Nemira Masiu-

Negana to, kad rusiš
kasis okupantas sutrypė 
pavergtoj Tėvynėj gyve
nančio lietuvio nuosavy
bės teises,paskutiniu lai
ku jis vis įžūliau pradė
jo kištis ir į laisvuose 
kraštuose sudaromų 
testamentų vykdymą. Su
prantama, tai jis bando 
daryti, kai palikimai 
yra užrašomi giminėms 
ar draugams gyvenan
tiems už geležinės už
dangos.

Gražu, kad tai matyda
mi mūsų teisininkai ban
do šiuo svarbiu klausi
mu informuoti lietuviš
kąją visuomenę gyvenan
čią laisvame pasaulyje. 
Neseniai spaudos pus
lapiuose pasirodė teisi
ninko Charles Kai 
straipsnis šiuo reikalu.
M. Šveikauskienė, "Ke
leivio" teisinė patarėja, 
atsakydama į skaitytojų 
iškeltus klausimus, taip 
pat paaiškino to laikraš
čio puslapiuose apie 
tinkamai sudarytų tes
tamentų svarbą. Jos pa
aiškinimai buvo praktiš
kesni tuo, kad be bend
ro patarimo, kaip suda
ryti pakankamai tvirtus 
testamentus, kurių ru
sų samdyti advokatai ne
pajėgtų sugriauti, M. 
Šveikauskienė taip pat 
nurodė lietuvišką insti
tuciją, kuri mielai tar
pininkauja ir pačiame 
testamentų sudaryme ir 
jų vykdyme. Ta organi
zacija yra Balfas.

Kadangi Balfas yra 
jungtinė, visokių pažiū
rų, srovių ir įsitikinimų 
bendromis jėgomis įkur
ta, šalpos ir pagalbos 
organizacija, todėl ir 
šiame reikale jiyrapasi- 
ruošusi visiems padėti.

Balfas turi tuo reika
lu kelių patyrusių tei
sininkų iniciatyva sukur
tą testamento pavyzdį. 
Šis testamento pavyz
dys 1968 m. spalio mėn. 
buvo išsiuntinėtas vi
siems Balfo skyriams 
ir direktoriams. Pagal 
šį pavyzdį sudarytame 
testamente yra užblo
kuojami bet kokie oku
panto įsikišimai ir už
trenkiamos durys jų pa
samdytiems gizeliams.

Šiuo pranešimu Bal
fas nesiima advokato tei
sių ir nebando kištis į 
šios profesijos specia
listų teises. Nurodyda
mas Balfo skyrius ir di
rektorius (kur šie testa
mento pavyzdžiai gali
ma gauti), Balfas tenori 
suteikti informacijų ir 
pagelbėti visuomenei. 
Vadovaudamiesi čia mi
nimu pavyzdžiu, testa
mentų sudarytojai vis
tiek turės kreiptis pas 
savo advokatus.

Patirtis rodo, kad 
dauguma JA Valstybių ad-- 
vokatų (ne lietuvių) arba 
nežino visų okupanto 
suktybių ir visuotino 
žmogas teisių paneigi
mo, arba iš viso net nė 
bendros nuovokos apie 
komunistinės okupacijos 
metodus neturi. Tokiu 
būdu jų sudaryti testa
mentai melu ir per prie
vartą išgautais įgalioji— 

lytė paskambino Chopino 
gedulingą maršą.

Velionies Juozo Bačiū- 
no portretas, kuris puo
šia Adelaidės lietuvių 
skaityklą - biblioteką, 
dar ilgai bus aprištas ge
dulo kaspinu.

Dr. E. ARMANIENĖ 

mais (power of Attor- 
ney) komunistų pasam
dytų advokatų yra leng
vai sulaužomi. O paliki
mas tokiu atveju arba vie - 
toj dolerių yra išmoka
mas kapeikomis, arba 
tiesiog nueina į Maskvos 
bajorų kišenes.

Šiuo metu Balfas ir ki
tos lietuvių teises ginan
čios institucijos yraįvek 
tos į teismus dėl blogais 
testamentais paremtų pa
likimų. Kai kur pasise
kė dar šį tą išgelbėti. 
Bet daugeliu atvejų tūks* 
tančiai sunkiai uždirbtų 
ir ilgai taupytų dolerių 
nuėjo okupanto naudai 
vien dėl to, kad testa
mentai nebuvo gerai su
daryti.

Todėl praktiškas pa
siūlymas visiems, kurie 
planuoja ką nors palik
ti savo artimiesiems gy
venantiems Lietuvoje, 
kreiptis į savo apylinkė
je esančio Balfo sky
riaus vadovybę ar Balfo 
direktorių, prašant tes
tamento pavyzdžio. Tik 
po to kreiptis pas savo 
advokatą, kad remdama
sis šiuo pavyzdžiu su
darytų testamentą.

Jei tačiau testamento

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

PODAROGIFTS, INC.
GEROS NAUJIENOS!

MES VĖL PRIIMAME 
UŽSAKYMUS 
ŠALDYTUVAMS:

ŠALDYTUVAI
2181 Zil-Moskva 240

Ltr........................ $236.33
2182 Oka-3 200 Ltr. ..$212.11
2183 Yuryzan 175

Ltr.......................$196.00
2184 Orsk (KX-0100)

120 Ltr...............$191.89
2185 Minsk-2 119

Ltr........................ $169.67
2186 Biryusa 160

Ltr.........................$191.89
2187 Mir 125 Ltr.......$161.56
2188 Saratov 2,

85 Ltr.......... ••...... $111.11
2189 Dnepr ar Donbas,

165 Ltr................ $151.56 

P R I S T A T O M A TUOJAU— 
SKUBINKITE SAVO UŽSAKYMUS Į:

PODAROGIFTS, INC.
220 PARK AVĖ. SOUTH, NEW YORK. N. Y. 10003

212 — 228-9517

arba Į prie jo prisijungusias firmas:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 \Valnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 215 — 925-3455

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
15 Mest 45 Street, New York. N. Y. 10036 212 — 245-7905

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL 
AGENCY, INC.

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

sudarytojas turėtų tokių 
pageidavimų, kurie nė
ra pramatyti pavyzdy, 
tuomet prašome kreip
tis tiesiai į Balfo cent
rą — 105 Grand Street, 
Brooklyn, N.Y. 11211

KAIP GERIAUSIA 
GALIME ATŽYMĖTI 
ŠIUOS 1969 METUS?

šie metai yra Lietuvių 
švietimo ir šeimos Metai. 
Lietuvių Fondas kasmet 
skiria vis didesnes sumas 
lietuvių švietimui bei kultū
rai. Fondas sudaro pagrin
dą išlikti lietuviškai šeimai 
išeivijoje. Tad geriausiai ir 
prasmingiausiai šiuos me
tus atžymėsime ir save įam
žinsime įstodami į Lietuvių 
Fondo narius. Tegu būna 
šie metai ir Lietuvių Fondo 
Metais. Kas dar neatlikome 
savo šventos tautinės parei
gos — atlikime ją šiais me
tais. Lietuvybei Fondas iki 
šiol yra paskyręs 68 tūkst. 
dol. Virš į/į rnil. dol. Fon- 
dan sudėjo 2400 išeivijos 
lietuviai iš viso pasaulio. 
Tai LF pioneriai. O kur kiti 
tūkstančiai išeivijos lietu
vių? Ar jie abejingi LF 
tikslams? Tokių gali būti 
nedidelė dalis. Daugelis dėl 
kasdieninių darbų bei rū
pesčių neprisirengia tos pa
reigos atlikti. Kiti atidėlio
ja ar pamiršta. Dabar geras 
metas visiems pajudėti LF 
kryptimi. Kai milijoną Fon- 
dan sudėsime, tai kartu su 
lietuvybe ir politinį svorį di
desnį turėsime. LF adresas: 
6643 So. Maplewood Avė., 
Chicago, III. 60629, telef. 
778-2858. (Sk.)

EKSELENTIŠKOS
KAINOS!

MOTOCIKLAI
MOTORINIAI SKUTERIAI 
MOTORINIAI DVIRAČIAI

MOTOCIKLAI
2111 Ural-2 M-63 U su šoni

niu automobiliu $771.60
2112 K-750 M su šoni

niu automobiliu $740.74
2113 Jupiter-IZH-2 su 

šoniniu automob. $377.11
2114 Jupiter IZH-2 ....$270.89
2115 IZH-Planeta su

dviem sėdynėm $258.33
2116 Voskhold su dviem

sėdynėm ............. $203.33
2117 M-105, 1 cilindras,

7 H.P.. 123.5 c.c. $145.83

MOTORINIAI SKUTERIAI 
ir MOTORINIAI DVIRAČIAI
2121 Tula-tourist,

10 H.P., 199 c.c. $225.00
2122 Viatka-VP-150 M,

6 H.P., 148 c.c, $145.89
2123 Riga-3, 2 H.P.,

55 c.c.................... $ 79.22



1969 m. vasario 28 d.

Lietuvių Dailės Instituto jubiliejinėj dailės parodoj. Centre J.Bakio skulptūra, skirta Beverly Shores 
Lituanikos parkui. V. A. Račkausko nuotrauka

JUBILIEJINĖ MENO PARODA
Š. m. vasario mėn. 15 d. 

Čiurlionio Galerijoje, Chica
goje buvo atidaryta Lietu
vių Dailės Instituto narių 
meno paroda. Joje dalyvau
ja 19 dailininkų, ši sąjunga 
buvo įsteigta išeivijoje — 
Freiburge, prieš daugelį 
metų. Dabartiniu metu jos 
nariai yra išsiskirstę po 
įvairius pasaulio kraštus 
dėlto ir instituto veikla bu
vo labai aprimusi ir nepa
rodė ilgus metus jokio gy
vumo. Jei neklistu, tai pa
skutinioji paroda, kurioje 
daugumas sudarė Instituto 
nariai, Chicagoje įvyko 
prieš 19 metų, dėka A. Olio 
iniciatyvos.

Vyresnieji instituto na
riai išaugo Lietuvoje, belan
kydami dail. Vienožinskio 
studiją, o kai kurie jaunes
nieji savo studijas tęsė Vo
kietijoje, Prancūzijoje, š. 
Amerikoje ir kitur. Dėlto 
šioje parodoje ir jų pajėgu
mas nėra vienodas.

Kai kurie vyresnieji Vie
nožinskio mokiniai pasiliko 
sustingę savo kūrybingumo 
rėmuose, kurios labai avan
gardinės ir naujoviškos bu
vo prieš 50-70 metų, tačiau 
džiugu pastebėti, kad nors 
ir maža dalis vyr. dailininkų 
persiėmė šių laikų dvasia ir, 
panaudodami savo patirtį, 
rungtyniauja su tarptauti
nių arenų dailininkais. Ta
čiau iš kitos pusės su šird
gėla ir liūdesiu tenka paste
bėti, kad nė vienas instituto 
narys nesugebėjo dar iško
voti tarptautinio pripažini
mo, jei neskaityti V. Kasiu
lio, kuris toldamas nuo mū
sų svetimos aplinkos jūro
je, desperatiškai kovoja dėl 
savo egzistencijos ir talen
to pripažinimo.

šia proga norėtųsi prisi
minti ne instituto narį, ta
lentingą dail. J. Rimšą, ku
ris visas savo kūrybinės jė-

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 
MINĖJIMAS JAUNIMUI

LST Korp! Neo-Lithuania Chicagoje rengia 
iškilmingą Lietuvos nepriklausomybes atsta

tymo 51 metų sukakties minėjimą
kovo 9 d., 4 vai. p. p. Jaunimo Centro 

didžioje salėje.

Programoje1
4 vai. p. p. iškilmingas posėdis. 
Paskaitą skaitys korp. fil. inž. V. 
IZBICKAS iš Bostono.
Meninę dalį atliks jaunieji neo- 
lituanai.
Po to įvyks kavutė.

Nuoširdžiai kviečiame jaunimą ir visą vi
suomenę minėjime dalyvauti.

LTS Korp! Neo-Lithuania 
Chicagoje

ANTANAS NAKAS

gas atiduoda svetimiesiems 
ir kuris, pakartodamas P. 
Gauguino praeitą kelią, nie
kad netaps pirmaujančiu 
dailininku. Ar negeriau bū
ti pas savuosius pirmutiniu, 
negu pas kuskveniečius 
(Brazilijos indėnų kilmės 
tautelė) vidutiniu?

Šią parodą tenka suskirs
tyti į 5 dalis: tapyba, kola- 
žai, grafika, skulptūra ir 
vitražai.

TAPYBA

J. Akstinas kur kas buvo 
geresnis aktorius negu ta
pytojas. Iš išstatytų 3 pa
veikslų Vilniaus vaizdelis 
priimtiniausias.

A. Dargį reikia priskirti 
prie avangardinių mūsų 
dailininkų, pasisavinusį nau
ją, įdomią tapybos techni
ką- Parodoje išstatytos 4 
aliejinės kompozicijos, iš 
kurių katalogo Nr. 18 yra 
geriausia. Kompozicija Nr. 
16 įrėminta sunkiose, pla
čiuose rėmuose, kurie ken
kia kūriniui. Dargio, at
skiestų dažų liejimo techni
ka labai įdomi, šios techni
kos pagalba jis išgauna 
daug subtilumo, nešdamas 
drauge į tapybą ir naujo
viškumo, kurio ne kiekvie
nas instituto narys turi. 
Kai kurių paveikslo vietų 
faktūra išgaunama skutimo 
būdu.

V. Kasiulis parodoje re
prezentuojamas labai blan
kiai. Nemanau, kad pats 
dailininkas, turėdamas gerų 
paveikslų, būtų šia paroda 
patenkintas. Iš dviejų pa
veikslų "Gatvės Muzikan
tai’’ geresnis, kitas ”Repos” 
— anemiškai silpnas.

P. Kaupo iš 4 vidutinio 
dydžio paveikslų Nr. 35 

*”Kalaloch” geriausias. Kiti

DIRVA

paveikslai turi daugiau ge
ometrinių linijų pobūdį. Jo 
darbus dabar galima pri
skirti prie simboliniai ob- 
straktinės pakraipos, išlai
kyti neįprastame, naujoviš
kame stiliuje. Linijų pini- 
masis suvestas į gerą kom
poziciją. Gal tik "Rudens 
Sūkurių” paveikslo formos 
perdaug susmulkintos ir 
pervienodas koloritas. Be
veik neviena paroda Chica
goje neapsieina be Kaupo 
pagalbos. Draugiškas ir ma
lonus savo be visiems išim
ties kolegoms patarnavimas 
ir mokėjimas eksponuoti 
paveikslus, kiekvieno daili
ninko labai vertinamas. Ir 
ši paroda neapsiėjo be jo 
pagalbos.

P. Kiaulėno kūryba repre
zentuojama tik 3 nedide
liais ir necharekteringais 
darbais.

A. Kurausko 5 maži kola- 
žai įdomus savo naujovišku
mu ir atlikimo technika. 
Vertingi vario ofortai.

A. Valeška, tapytojas, 
vitražistas, dekoratorius iš
statė 4 paveikslus, atliktus 
įvairia tapybos technika ir 
vieną skaldyto stiklo vitra
žą. Malonu pastebėti, kad 
jis, kaip ir dail. Kaupas, bū
damas vyresnės kartos dai
lininkas, nesustingo kūry
boje, bet jau seniai, nuolat 
ieško naujų (vitražai) iš
raiškos būdų ir kelių. Ypač 
vitražų srityje jis sukūrė 
gerų kūrinių. Parodoje sti
lizuotas paveikslas ”Mano 
Paukščiai (aliejus) geriau
sias. Įdomi "Prieplauka” (pa
stelė). "Atomo Jėga” aps
kritimas, vaizduojąs atomą 
— naivus savo idėja ir iš
raiškos galimybėmis. Ato
mo pavaizdavimas dar ilgai 
liks mįslė ir problematiškas 
menininkui išraiškos objek
tas.

Dailininkui priklauso nuo
pelnas už šios neblogos pa
rodos suorganizavimą.

V. Vilimas, tapytojas, 
grafikas, akvarelistas, labai 
pajėgus dailininkas repre
zentuojamas parodoje tik 2 
n e r e ikšmingais kūriniais. 
Chicagoje pas p. Umbražiū- 
nus teko matyti jo puikų, 
didelio formato autoportre
tą. Jo paveikslų yra čia ir 
daugiau privačiose kolekci
jose.

V. Vizgirda šioje parodo
je nieko naujo neišstatė. Jis 
toks pat kaip buvo prieš 
daugelį metų. Akla ištiki
mybė savo geram mokyto
jui Vienožinskiui, neparodo 
dabartiniu laiku dailininko 
pajėgumo. Vizgirda, būda
mas savo laiku geras ii’ kū
rybingas dailininkas, nepa
jėgia išsivaduoti iš sustin
gimo ribų ir, matyti, nema
no ieškoti naujesnių išraiš
kos būdų. Jei kas mano, kad 
dailininko "savęs suradi
mas” yra labai esminis ir 
svarbus jo gyvenime tar
pas, tai — klysta. "Savęs 
suradimas” veda dailininką 
prie kūrybinių jėgų išseki

mo, silpnėjimo, nuolatinio 
pasikartojimo ir stagnaci
jos. Nuolatinis dailininko 
peizažuose motyvų pasikar
tojimas: kelių medelių, ta
kelio, bažnyčios, namo arba 
natiurmortuose vaisių su 
knyga pavaizdavimas, — 
temos, kurias tūkstančiai 
dailininkų iki nuobodumo 
išsėmė. Van Gogh’as, Hai- 
mas Soutine prancūzų ir ki
tų kraštų ekspresionistai 
taip vadinami avangardi
niai dailininkai, — A. Gu
daitis (spalvingas), S. Ju- 
sionis, L. Tuleikis, V. Cipli
jauskas, A. Savickas, V. 
Antanavičius ir eilė kitų, 
kurių vakarų Europos ir 
Amerikos kraštų naujos 
meno srovės dar nepalietė.

GRAFIKA, SPALVOTA 
LITOGRAFIJA, MEDŽIO 

RAIŽINIAI

Grafikos darbais gerai 
reprezentuojasi 6 dailinin
kai : P. Augius, V. Ignas, V. 
Petravičius, V. Ratas, A. 
Vaičaitis ir T. Valius. Įdo
mūs P. Augiaus "žemaičių 
Vestuvės” medžio raižiniai, 
T. Valiaus "Paskutinis Ry
tas”, V. Rato "Pievų Paukš
tis”. Jei estetikos pajauti
mą enciklopediškai galima 
apibūdinti kaipo žmogaus 
jausmą, kuris suvokia, pa
junta ir kuria yra labai jau
trus menui ir grožiui ir yra 
linkęs į grynąjį meną, tai to 
negalima pasakyti apie vi
sus V. Petravičiaus darbus. 
Estetiniu požiūriu "Motina 
ir Vaikas” yra abejotinas 
kūrinys.

VITRAŽAI

B. Jameikienė, A. Valeš
ka ir J. Daugvila. B. Jamei- 
kienės ir A. Valeškos dar
bai atlikti toje pačioje dirb
tuvėje ir ta pačia technika. 
Abiejų dailininkų vitražai 
įdomūs, vertingi. Jameikie- 
nės kūriniuose atspindi es
tetikos, proporcijos ir gro
žio pajautimas. Geras jos 
"Trys Karaliai” vitražas.

Vitražuose sviesos spindu
liai, persilauždami per spal
votą, skaldytą stiklą, suda
ro brangakmenį, virpėjimą, 
kuris taip vaizdžiai nupasa
kotas Oscar Wilde "Doriano 
Gray Portretas” romane. 
Skaldyto stiklo technika su
teikia neišsemiamas, fan
tastiškas, meniškas kūry
bos galimybes, šias galimy
bes gerai išnaudoja abu me
nininkai. Tačiau ši techni
ka turi ir trūkumų: skaldy
tas stiklas klijuojamas į 
pilkai-j uodą cemento masę 
ir vitražai įrėminami į ne
skoningas juodas dėžes, ku
riuose įmontuotas apšvieti
mas. Juodų lentų pastovas 
ir juodas įrėminimas suda
ro katafalko įspūdį. Juodu 
įrėminimu sudaromas švie
sų kontrastas, bet ar nerei
kėtų menininkams pagalvo
ti ir paieškoti kitų įrėmini
mo estetiškesnių priemo
nių ?

Šią problemą įdomiau iš
sprendė trečias vitražistas
J. Daugvila. Jis spalvotą, 
skaldytą stiklą įrėmina į 
šviesią plastikinę medžiagą. 
Kiek ji ateityje liks patva
ri, sunku pasakyti. Jo dirb
tuvėje teko matyti gerų vit
ražų. šioje parodoje išsta
tyti 3 durų didumo vitražai 
jungiasi į vieną kompozici
ją, tik jų apšvietimas nėra 
pakankamas.

Įvairios technikos ir me
džiagos skulptūroje stipriai 
pasireiškia J. Ba'kis, išsta
tęs 6 kūrinius, jų tarpe ir 
Lituanikos parko Beverly 
Shores paminklo projektą.

HELP WANTED MALĖ
EXPF.RIENCF.D 

GEAR CUTTERS 
BARBĖS .COLEMAN & FELEOWS.

Steady day position, fully paid hospi
tal, medical flc life insurance. Apply: 

CENTRAL GEAR CORPORATION 
971 East 10 mile 

Madison Heights, Mich.
(13-19)

VASARIO 16-ji PATERSONE
Lietuvos Nepriklau

somybės atkūrimo sukak
tuvių minėjimas Pater- 
son, J.N. šiais metais 
įvyko sekmadienį, vasa
rio 16 d.

Iš ryto 10 vai. 30 min. 
buvo pamaldos šv. Kazi
miero bažnyčioje. Šv. Mū 
šias atnašavo ir pa
mokslą pasakė kun. V. 
Dabušis, o maldą už tė
vynę sukalbėjo parapijos 
klebonas kun. J. Kinta. 
Po to buvo sugiedotas 
Tautos himnas.

Iškilmingas nepriklau
somybės šventės minė
jimas įvyko parapijos 
salėje 3 vai. p.p. Kadan
gi oras buvo labai gra
žus, todėl ir pamaldose 
ir minėjime žmonių bu
vo daug. Į minėjimą jau 
aštunti metai iš eilės at
silankė kongr. Charles 
Joelson ir miesto bur
mistro atstovas Robert
F. Prussack.

Iškilmingą susirinki
mą pradėjo LB Apyl. pir
mininkas Antanas Ru
gys, paprašydamas vi
sus susirinkusius atsi
stojimu pagerbti žuvu
sius už Lietuvos laisvę, 
o kleboną kun. J. Kintą 
sukalbėti maldą. Po to 
Eleonorai Sakavičienei 
palydint pianinu buvo su
giedoti Amerikos ir Lie
tuvos himnai.

Pirmasis į susirinku
sius kalbėjo kongr. Char
les Joelson, kurįprista- 
tė mokytojas Kęstutis Ci~ 
žiūnas. Kongresmanas 
džiaugėsi, kad jau aštun
tą kartą turi progos kal
bėti Patersono lietu
viams. Gipatersoniečiai 
džiaugėsi, kad turi tokį 
puikų valdžios atstovą, 
gerai pažįstantį komu
nizmą ir jo baisius kės
lus. Jis taip pat yra gerai 
susipažinęs ir su Lietu
vos byla. Jis prašė ne
prarasti vilties. Pas
kutinį žodį pasakė lietu
viškai, nes praeitais me
tais lietuviai jam pado
vanojo lietuvišką lėlę, 
kurios vardas Viltis. Jo 
duktė dar ir dabar ta lė
le džiaugiasi. Ji s pažadė
jo Kongrese iškelti Lie
tuvos reikalą, ką jis kas 
metai padaro.

Pagrindinė kalbėtoja 
buvo žurnalistė Emilija 
Čekienė. Kaip mieli jos 
straipsniai spaudoje, tai 
dar mielesnis jos gyvas 
žodis. Ji visuomet savo 
paskaitas puikiai paruo
šia, todėl jos ilgai neuž- 
sitęsia ir visų išklauso
mos su dideliu dėmesiu. 
Ji optimistė, nemato jo
kio lietuvių susiskaldy
mo. Jos nuomone, visi 
dirba vieningą Lietuvos 
išlaisvinimo darbą. Ji pa
sisakė, kad daug nekal
bės apie praeitį, bet 
daugiau apie ateitį. Bet 
Lietuvos praeitis yra to
kia didinga, graži ir spal
vinga, kad sunku jos ne
paminėti ir ji turi būti 
pamatais ateičiai. Sie
kiant Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo, ko
vojant dėl jos laisvės, 
turi būti paminėti ir pa
gerbti tie, kurie už ją 
anksčiau kovojo. Šiais 
šeimos ir švietimo me
tais reikia daugiausia dė- 
mesio kreipti į jaunimą, 
nes jaunimas labai grei
tai slysta iš mūsų tarpo. 
Neprikausomybės šven
tės minėjimai stiprina 
tautinę sąmonę, suteikia 
naujos stiprybės. Šie lai
kai yra tikro chaoso lai
kai, todėl turime ruošti

Nr. 17 — 5

vaikus, kad jie, patekę į 
universitetus, nenuplauk
tų su hipių ar ipių srove. 
Čia didelis ginklas yra 
kalba, kuri riša šeimas, 
parapijas. Reikia puose
lėti savo šeimą, mokyk
las, parapijas, nes tai 
yra tie plaustai, kuriais 
pasieksime tėvynės kran* 
tus. Nereikia pasiduoti 
komunistų propagandai 
apie bendravimą su kraš
tu. Baigdama prelegentė 
kvietė grįžti prie šei
mos, nes kas praranda 
šeimą, praranda dvasios 
pusiausvyrą. Nuo šei
mos priklausys, ar tauta 
sunyks, ar stiprės. Stip
ri šeima yra pamatai ne
priklausomai Lietuvai.

Meninę dalį pravedė 
Angelė Stankaitienė. Čia 
gražiai padainavo ne tik 
New Jersey, bet, galima 
sakyti, jau visoj Ameri
koj žinomas kvartetas — 
dvi mamytės ir dvi duk
rytės — Mėlynienė, Mė- 
lynytė, Kidžienė, Kidžiu- 
tė. Jos padainavo: Gra
ži tėvynė mano, Aš ver
kiau parimus. Kai ver
kiančio smuiko, Nery
mok prie vartų, Pražydo 
jazminai po langu.

Salėje aukų surinkta 
790 dol. Daugiausia, kaip 
ir kas metai, aukojo Jo
nas Krukonis — 100 dol. 
Už tai jis buvo atitinka
mai pagerbtas. Ta pačia 
proga buvo pagerbtas 
Petras Tarnauskas, ku
ris Lietuvių Fondui paau
kojo 1.000 dol. Tai pir
mas tūkstantininkas ne 
tik Patersone, bet ir vi
soj New Jersey.

Minėjimo programa tę
sėsi tik pusantros valan
dos. Po to visi rinkosi į 
salę po bažnyčia, kur vy. 
ko pasilinksminimas.

Minėjimą surengė LB 
Patersono apylinkės val
dyba. Valdybai talkino 
jaunimo atstovai: moky
tojas Kęstutis Čižiūnas, 
Vita Matusaitienė ir An
gelė Stankaitienė.

Vasario 16 d. proga vie
tos laikraštis "Paterson 
News" patalpino Vitos 
Matusaitienės laišką 
"Laisvės Pabaltijo tau
toms". (am)

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

HELP WANTED MALĖ

SHEET METAL 
MECHANICS

Experience in layout prototype 
and sample part fabrication.

STEADY WORK
COOD FRINGE BENEFITS 
NO AGE RESTRICTIONS

M. N. METAL PRODUCTS 
CORP.

1300 E. 9 Mile Rd. 
Hazel Park, Mich.

313 — LI 1-4050 or JO 4-5986 
(I3-I71

DIE MAKERS 
LATHE HANDS 

MACHINE RF.PAIRMEN 
Permanent position. 2nd shift, jour- 
neyman's card necessary. 

BORG & BECK DIV. 
12501 Chrysler Freevvay 

Detroit. Mich. 
An Equal Opportunity Employer 

(12-21)

BOX MAKER
BOX MAKER ADJLSTORS 

Splendid opportunities for men wilh 
experience on gluing machines for 
folding boxes. Will consider training 
men in paper and related industries. 
Phone Mr. Vizkelety. 3 I 3-34 I-222 I, 
Wolf Detroit I.nvelope Co., 14700 
Drxter Blvd., Detroit. Mich. (I4-I7»

WANTED AT ONCE
DIE MAKERS

MusL be able to build dies from 
parts prints, top vvages paid, and 
benefits.

Apply in Person 
CASS MACHINE CO.

691 Antoinette, Detroit, Mich.
(11-20)
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BALFO JUBILIEJINIS SEIMAS
Be sustojimo vykdęs 

sunkius labdaros dar
bus, Balfas ryžosi aki
mirkai įkvėpti daugiau 
oro, žvelgti į praeitį ir 
susumuoti bei paminė
ti, kas per 25 veiklos me
tus padaryta. Šiam tiks 
lui Chicagoje yra sudary
tas darbštus minėjimo 
komitetas, kurin įeina: 
Balfo generalinis sekre
torius Albinas Dzirvo- 
nas (pirmininkas), Jur
gis Janušaitis, kun. Pr. 
Garšva, MIC, Dalia Bo- 
belienė, kun. dr. Felik
sas Gureckas, Alg. Pu
žauskas, kun. A.Trakis, 
Antanas Gintneris ir Vy
tautas Kasniūnas. Komi
tetas yra paruošęs pla
čią minėjimo programą. 
Jau seimo išvakarėse, 
kovo 14 d., Balzeko Lie
tuvių Kultūros muzieju
je bus atidaryta Balfo 
veiklos dokumentinė pa
roda, kurioje bus paro
doma Balfo veikla per 25 
darbo metus. Parodos 
paruošimui vadovauja 
Adolfas Baliūnas.

Balfo jubiliejinis sei
mas prasidės kovo 15 d. 
šv. Kryžiaus parapijos 
salėje, Chicagoje. Čia 
bus apžvelgiami per 25 
metus Balfo atlikti dar
bai ir planuojama atei
ties šalpos veikla. O tos 
pačios dienos vakare 
(šeštad.), ir toje pačio
je salėje bus iškilmingas 
banketas, kurio pasiseki
mu rūpinasi veiklus bal
tininkas A. Gintneris su 
darbščiais talkininkais 
Marija Peteriene, Stase 
Semėniene, K. Repšiene, 
K. Repšiu ir kitais. Šio 
banketo metu bus pagerb
ti Balfo darbuose nusi
pelniusieji asmenys.

Kovo 16 d., sekmadie
nį, ruošiamas koncer
tas, kurio programą iš

pildys Čiurlionio an
samblis iš CIevelando. 
Koncertas įvyks Marijos 
Aukšt. mokyklos salėje. 
Jo ruošimą tvarko Dalia 
Bobelienė su talkinin
kais.

Spaudos ir radijo in
formacijai vadovauja 
red. Alg. Pužauskas, ku 
riam talkininkauja chi- 
cagiškiai spaudos dar
buotojai. Balfo C. Valdy
bai talkininkauja kun. A. 
Trakis, Balfo veiklos lei
diniui išleisti.

Praėjusių metų Balfo 
veikla parodė stiprėji
mo žymių. Globojant Bat- 
fo rinkliavą "Paramos" 
savininkams Jurgiui Ja- 
nušaičiui ir Jurgiui Ma
žeikai, buvo surinkta 
virš 23.000 dol. šalpos 
vargan patekusiems tau
tiečiams.

Juozas Šlajus

VASARIO 16 
VOKIETIJOJE
Gausiausia Vak. Vokieti

jos Lietuvių Bendruomenė 
Vasario 16 d. minėjimą tu
rėjo Memmingene.

Katalikams pamaldos bu
vo šv. Ulrichto koplyčioje, 
kur lietuviai susirenka sek
madieniais. Pats minėjimas 
įvyko Kultūros Namų di
džioje salėje. Minėjimą ati
darė kun. dr. Jonas Petrai
tis.

Minėjimo paskaitą skaitė 
Tėv. dr. Klemensas žalalis, 
pranciškonas iš kaimyninio 
Bad Woershofeno. Prele
gentas pasirinko ŠVIETI
MO IR SEIMO METŲ te
mą, pritaikydamas Vasario 
16 d. minėjimui. Buvo ban
dyta įrodyti iš lietuvių tau
tos praeities, kuri riša vi
sus tautiečius, gyvenančius 
tėvynėje ir emigracijoje, 
kad visi turi palaikyti lie
tuvių kalbą, papročius, dai
nas, tautinius šokius ir pa-

našius mums savitus pasi
rodymus.

Po svečių sveikinimų se
kė meninė programa, kurią 
puikiai paruošė buvęs vargo 
mokyklos mokytojas Vy
tautas Bernotas. Programą 
pranešinėjo dabartinė var
go mokyklos mokytoja ži
butė Vykintaitė-Pagels.

Kristina Radzevičiūtė pa
deklamavo ”Tu nematei”, 
Florida Butkutė, Birutė Da
mijonaity tė ir K. Radzevi
čiūtė išpildė "Partizano vė
lė” deklamaciją. Deklamavo 
vargo mokyklos vardu Snai
gė Darni jOnaitytė. Gi "Pa
laiminki mus” jautrai pa
sakė Daina Pungitytė. Tau
tinių šokių grupė, gausiau
sia Vokietijoje (neskaitant 
Vasario 16 gimnazijos), pa
šoko "Sadutę” ir "Audėjė
lę”. "Dainos mėgėjų rate
lio” kvartetas išpildė "Oi ži
ba žiburėlis” ir "Tykus bu
vo vakarėlis”. Gi visa rate
lio grupė sudainavo "Ko liū
di berželi”, "Gale lauko to
li” ir "Praded aušrelė auš

ti”. Visos dainos a. a. M. 
Budriūno, palaidoto Mem
mingene prieš 4 savaites, 
suformuoto choro "Darna” 
repertuaro. Velionies prisi
minimui dalyviai buvo atsi
stoję susikaupimo minutei.

Apylinkės pirmin i n k u i 
padėkojus visiems už daly
vavimą ir kantrybę, nors 
minėjimas neužsitęsė virš 
pusantros valandos, buvo 
sugiedas Lietuvos himnas.

Pagerbkime tuos, kurie 
gyveno ir mirė Dievui ir 
Tėvynei.

Lietuvos kankinių koply
čia šv. Petro Bazilikoje Ro
moje laukia kiekvieno lietu
vio atsiliepiant sava auka. 
Laiko jau nedaug.

Atsiliepkite adresu:
Lithuanian Martyrs’ Cha- 

pel Fund, 2701 W. 68th St., 
Chicago, III. 60629.

HELP WANTED MALĖ
F1TTERS

WELDERS
TRA1NEES

ELECTR1C EYE BURNERS 
Qualified for top ’paying jobs. Long 
program. Steady work. Excellenl 
working condfctions.

Day and Afternoon Shift

CUSTOM FABRICATORS
15720 Dale

(Near Telegraph & Fenkell) 
Detroit, Mich.

(10-19)

REFRIGERATION 
ENGINEER 

A & P WAREHOUSE 
$4.87 PER HOUR

N- W. Side of Detroit. First class 
refrigeration and low pressure boiler 
operators lic. required.
CalI Mr. Jahoda ,12364 Burt Rd., 
Detroit, Mich. Phone (313) 838-4980 

bet. 8 a. m. and 4:30 p. m.
An Equal Opportunity Employer

(16-19)

SWAIN INDUSTRIES
UNDF.R NEW OWNERSHIP 

BENCH HANDS 
MACHINE HANDS

Agc no barrier. Mušt be experienced. 
Paid vacations, Blue Cross, Holidays.

OVERTIME 
15115 SPANICH CT.,

L1VONIA, MICH.
(13-15)

F1TTERS
ELECTRIC EYE BURNF.RS 

Qualified for top paying jobs. Long 
program. Steady work. Excellent 
vvorking condilions.

Day and Afternoon Shift.
CUSTOM FABRICATORS 

15720 Dale
(Near Telegraph & Fenkell) 

Detroit, Mich.
(17-19)

PARDUODAMAS NAMAS
Prie Naujosios parapijos, 

E. 185 g- apsipirkimo cent
ro. Randasi ramioje gatvėje 
prie Nottingham. Rd. Vie
nas miegamasis arba darbo 
kambarys apačioje, 3 dideli 
miegamieji viršuje. I1/-* vo
nios. Valgomasis kambarys. 
Puikiai išremontuota virtu
vė su pečium ir indams 
plauti mašina. Būtinai pa
matykite ir įsitikinkite.

Tel. 486-2747.
FLORENCE M. ROME 

REALTY 
18202 Marcella Rd.

(13-18)

S KRAUTUVIŲ VALANDOS PENKTADIENI MIESTE 10 RYTO IKI 5:45 PO PIETŲ- SKYRIUOSE IKI 9:30 VAK.
MES DUODAM IR IšKEIČIAM EAGLE STAMPS

[MAY'S < BASEMENTS1
2 už vieną žemą kainą specialiai 

matracai ir spyruoklių dėže apačiai

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuota lietuvių įmonė, registruota 

U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2608 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60808. — Tel. 254-3320 

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

kitur kainomis.
KREIPKITĖS j mūsų vienintelę Chicagoje lietuvių įstaigą, 

turinčią teisę SAVO VARDU siųsti siuntinius tiesiai iš 
Chicagos j Lietuvą.

Veflėjai: E. ir V. ŽUKAUSKAI

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIU KLUBASV-

6835 Superior Avė. Telef. 391-1143
Cleveland, Ohio

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

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

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

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

Pasirinkimui 2 matracai arba 2 
spyruoklių dėžes, arba 1 Mat
racas ir 1 spyruoklių dėžės.

Evening S ta r

2.38“
Dviem mažom ar pilno dydžio lovai, iškimš
tas matracas storu kraštų apvadu. Stiprus ir 
patogus. Pritaikinta apatine spyruoklių dėžė.

Supreme Ręst

2.47"
Dviem mažom ar vienai pilno dydžio, žalvos 
spalvos, stiprus iškimštas matracas, tvirtai 
apsiūta briauna. Pritaikinta apatine spyruok
lių dėžė.

Buckingham

Dviem mažom ar vienai didelei. Stipriais 
kraštais minkštu apdangu viršus. Stiprus, il
galaikis. Pritaikinta apatinė spyruoklių dėžė.

Ortho King Deluxe

2 .75“
Dviem mažom ar vienai didelei, minkštu vir
šum, gydytojų rekomenduojamas. Labai stip
rus, patogus. Pritaikinta apatinė spyruoklių 
dėžė.

{MOKĖJIMAS NEREIKALINGAS 
Patogios išsimokėjimo sąlygos 

Gaunama tik G.. L., M.. Gt. Northern, 
Southgate. Dvi savaites truks 

pristatymas.

Nustatomi plieniniai lovoms 
rėmai

2*13
Skirtumas eina nuo 3” iki 4’6”. Labai stip
rios konstrukcijos.

Pildomi užsakymai paštu ir telefonu. Skambinkit CH 1-3070: Lorain, 233-6111; Elyria, 322-6304;
RŪSYJE NAMAMS REIKMENŲ SKYRIUJE. VISOSE 7 KRAUTUVĖSE
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ŽUVO AUTOMOBILIO 
NELAIMĖJE

Praeitą šeštadienio naktį, 
vasario 22 d. automobilio 
katastrofoje buvo sunkiai 
sužeista mokytoja Neringa 
Barbora Karaliūtė, kuri ne
atgavusi sąmonės mirė li
goninėje.

Palaidota vasario 27 d.

• Bubulis ir Dundulis šį 
šeštadienį bus Clevelande. 
Šią linksmą Antano Rūko 
parašytą 3 veiksmų kome
diją vaidins iš Chicagos at
vykę Scenos Darbuotojų Są
jungos aktoriai. Vaidinimą 
globoja Vysk. M. Valan
čiaus lituanistinė mokykla. 
Vaidina L. Barauskas, J. 
Balutis, Alg. Dikinis, A. Di
kinis, J. Kelečius, S. Kielai- 
tė, E. Petrokaitė-Rukuižie- 
nė, L. Petravičiūtė ir J. Va
lentinas. Vaidinimas įvyks 
Šv. Jurgio parapijos salėje. 
Pradžia 7:30 v. v.

Clevelandiečių susidomė
jimas vaidinimu didelis, ko
kio jau seniai nebuvo paste
bėta rengiant parengimus.

• Clevelando Lietuvių 
Teisininkų Draugijos susi
rinkime, vasario 23 d. buvo 
pasikeista mintimis aktua
liais mūsų visuomenę lie
čiančiais klausimais ir iš
rinkta nauja valdyba: pirm. 
Juozas Krygėris, sekr. An
tanas Gailiušis, ižd. Jonas 
Mockus. Clevelando Liet. 
Teis. Dr-jos adresas — Mr. 
J. Krygeris, 17812 East 
Park Dr., Cleveland, Ohio 
44119. Tel. 531-1702.

• Inž. R. Kudukis, veiklus 
jaunosios kartos lietuvis, 
Cuyahoga Apskrities Res
publikonų partijos pirmi
ninko Robert Hughes pa
skirtas Respublikonų Parti
jos Vykdomojo Komiteto 
nariu, šis komitetas skaito
si aukščiausiu respublikonų 
partijos organu apskrityje.

Inž. Kudukis nesenai bu
vo paskirtas naujai išrinkto 
respublikono senato r i a u s 
Saxbe atstovu Clevelando 
sričiai. Respublikonų parti

East Clevelande pradėta statyti pirmas tokios rūšies pastatas, 
231 butų apartamentas 15600 Terrace Road, kur bus priimami gy
venti asmenys virš 62 metų amžiaus, vienas asmuo su metinėm 
pajamom $4,500 ar mažiau, pora su metiniu uždarbiu $5,400 ir 
mažiau. Pastatas bus 12-kos aukštų, su visais patogumais.

Tą pastatą finansuoja vežikų unijos Lokalas 41, įsteigęs firmą 
Teamsters Housing, Ine., vardu kurios prezidentu yra Robert 
Hearns.

Statybos darbą pradedant, žemės prakasimo iškilmėse dalyvavo 
Kongreso atstovas Charles Vanik, Teamsters Council prezidentas 
Wllliam Presser ir East Clevelando miesto reikalų vedėjas Grant 
Apthorp.

Tam pirmutiniam bandymui galimybes sudaro ir valdžia duodama 
ilgametę paskolą tik su 3 nuoš.

Tam planui vystantis, pasirodo jau gauta apie 200 aplikacijų no
rinčių apsigyventi. Nuomos bus nuo $82.50 iki $101.50 už mažasias 
patalpas, didesnės po $125.50. Aplikacijas priima Senior Consul- 
tants, Ine., 3717 Euclid Avenue.

Neringos tunto skautės sueigoje pasveikino savovadovesps.M. Jokubaitytę ir vyr. skautę J. Petrai
tytę, kurios tą dieną Šventė savo gimtadienį. V. Bacevičiaus nuotrauka

jos aukščiausiame organe 
jis vienintelis ne Ameriko
je gimęs narys.

• Henryk Szeryng, pa
saulinio garso smuikinin
kas, Clevelande Music Hali 
duos vienintelį koncertą ko
vo 1 d., globojamas Cleve
land Opera Assn.

Gimęs Varšuvoje, dabar 
Meksikos pilietis, Szeryng 
yra koncertavęs visame pa
saulyje, muzikos kritikų 
aukštai įvertintas.

Bilietai į koncertą gau
nami Burrows bilietų par
davimo biure, 419 Euclid 
Avė. ir Higbee’s muzikos 
centre.

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

PAGERBKIME TAURIĄ 
JŲ ATMINTĮ

Mirus Sofijai Smetonie
nei, kuri buvo L.D.K. "Biru
tės” Draugijos Garbės Pir
mininkė, Clevelando biru- 
tietės ėmėsi iniciatyvos 
įamžinti Sofijos Smetonie
nės vardą Lietuvių Fonde ir 
paskelbė tuo reikalu aukų 
vajų.

Dauguma aukotojų pasi
sakė, kad kartu būtų įrašy
ta į Lietuvių Fondą ir Lie
tuvos prezidento Antano 
Smetonos vardas. Aukoto
jai pageidavo, kad jų abiejų 
vardai, kaip šeimos narių, 
kurie keliavo per gyvenimą 
vienas šalia kito, jiems mi
rus neturėtų būti atskirti.

Clevelando birutietės au
kotojų pageidavimą įvykdė 
ir į Lietuvių Fondą įrašė 
Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos ir Sofijos Smeto
nienės vardus, įnešant į 
Lietuvių Fondą $407.00.

Pradžia jau padaryta. Da
bar kreipiamės į visus tau
rios širdies lietuvius ir į vi
sas organizacijas kviesda
mos prisidėti savo auka prie 
jų pagerbimo. Pastatykime 
Jų vardu didingą paminklą 
Lietuvių Fonde. Aukas siųs
ti: p. A. Rėklaitis, 6643 So. 
Maplewood Avė., Chieago, 
III. 60629.

Ant piniginės perlaidos 
rašyti: Lithuanian Founda- 
tion. Kartu pažymėti, kad 
auka skiriame Smetonų va
jui.

Lietuvos prezidento An
tano Smetonos ir Sofijos 
Smetonienės vardų įrašy
mui į Lietuvių Fondą au
kojo: L.D.K. "Birutės”
Draugijos Centrinis Chica
gos Skyrius — $25.00; L.D.
K. "Birutės” Draugijos Los 
Angeles Skyrius — $25.00;
L. D.K. "Birutės” Draugijos 
New Yorko Skyrius — 
$25.00; Milita ir Vincas 
Apaniai — $20.00; Jadvyga 
ir Kazys Budriai — $18.00; 
Veronika Nagevičienė — 
$13.00.

Po $10.00 aukojo: Mėta 
šepetienė, Sofija Bartkūnie- 
nė, Janina Ūsienė, Izabelė ir 
Antanas Jonaičiai, Nina 
Norienė, Pranė Balandienė, 
Z. ir P. Juškevičiai.

Po $6.00 aukojo: Apolo
nija ir Lionginas Leknickai.

Po $5.00 aukojo: Pranė 
Bliumentalienė, Aldona Bar- 
tuškienė, Stefanija Stasie- 
nė, Vladislava Maciejaus- 
kienė, Stefanija Garlauskie- 
nė, Vladas Bacevičius, Liu
da Raubienė, Ona čepukai- 
tienė, Marija ir Vaclovas 
Valiai, Kristina Daugvydie- 
nė, Irena Gerulaitienė, Jo
lanta Grusmanienė, A. Rėk
laitis, Natalija Mitkienė, 
černiai, Marija Tumienė, 
Ona Pautienienė, L. Stasiū
nienė, L. Morkūnienė ir Pa- 
talauskienė.

Po $3.00 aukojo Antani
na Jonynienė.

Po $2.00 aukojo: O. And- 
riušaitienė, Z. Samuolis, M. 

Bąbickienė, J. Bertulis, A. 
Rūkštelė, Dainauskienė ir 
P. Karosienė.

Labai atsiprašome tų au
kotojų, kurių pavardžių čia 
nepaskelbėme, nes negalė
jome jų išskaityti aukų la
puose.

Taip pat turime pažymė
ti, kad į aukščiau surašytas 
sumas įeina: L.D.K. "Biru
tės” Draugijos Detroito 
skyriaus narių sudėtos au
kos — $58.00; L.D.K. "Bi
rutės” Draugijos Clevelan
do skyriaus narių bei visuo
menės sudėtos aukos — 
$136.00.

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Clevelando birutietės

PAGERBTAS MAY CO 
PREZIDENTAS COY

Clevelando visuomeninių 
veikėjų sueigoje Sheraton- 
Cleveland viešbutyje daly
vaujant apie 1,850 svečių, 
vasario 23 d. buvo pagerb
tas šio miesto visuomeninis; 
veikėjas Francis A. Coy, 
kuris yra The May Compa
ny prezidentas.

Jis pagerbtas už veiklą 
ž m on iškumo santykiuose, 
vadovaujant Krikščionių ir 
žydų Konferencijai. Ta iš
kilmė sutaikinta su metine 
visame krašte vykusia Bro
liškumo Savaite. Tai buvo 
36-ta tokia metinė sukaktis 
nuo tos organizacijos įstei
gimo.

Garbės ženklą jam įteikė 
iš New Yorko atvykęs Os- 
car S. Straus II, sūnus vie
nos tos organizacijos įstei
gėjų.

Visame krašte ta Krikš
čionių ir žydų Konferencija 
buvo įsteigta šalinimui se
nesniais laikais išplitusios 
krašte neapykantos prieš 
žydus.

• Richard Dwyer, nuosta
bus šiuožėjas, kuris pasiro
do naujoje Shipstads ir 
Johnson Ice Follies progra
moje Clevelando Arenoje. 
Programoj taip pat daly
vauja ir Olimpiados dailiojo

SPECIAL GUEST STAR

RICHARD DWYER 
DONAID JACKSON 
MR. FRICK 
SCARECROV/S. ETC., ETC.

JOINS

I N.‘(įlįY fL8MINQ
5 times UNITED STATĖS FIGURE SKATING CHAMPION 

3 times WORLD CHAMPION 
AMERICA S ONLY GOLD 

MEDAL WINNER AT 
1968 WINTER OLYMPICS 

0
THRU MARCH 9

CLEVELAND ARENA
TUESDAYS THRU FRIDAYS—8 P.M.

SATURDAYS - 1 P.M., 5 P.M., 9 P.M. 
SUNDAYS—2 P.M. and 6 P.M.

Prices: $4.50. $4.00, $3.50, $3.00
Fri., 8 p.m. & Sat. 9 p.m.-$5.00, $4.50, $4.00,$3.50

'A PRICE JRS. (16 & UNDER)—TUES., WED„ 
THURS., 8 P.M., SATURDAYS AT 5 P.M.

TICKETS AT CLEVELAND ARENA & RIGHMAN BROS.

ORDER BY MAIL - SEND CHECK TO ICE FOLLIES, 
CLEVELAND ARENA. CLEVELAND, OHIO DEPT. # 

STATĖ TIME AND DATE, ENCLOSE STAMPED ENVELOPE 
FOR INFORMATION-361-3700

čiuožimo čempionė, aukso 
medalio laimėtoja Peggy 
Fleming. Programa tęsis 
iki kovo 9 d.

MADŲ PARODA

Naujai įsteigtas Moterų 
Komitetas prie Nationali- 
ties Service Center rengia 
"Tarptautinių Įvykių” pra
mogą — moterų madų pa
rodą, su šampanu ir užkan
džiais, Women’s City Club 
patalpose, šeštadienį, kovo 
15, 11:45 vai. ryto.

Pranešimus ir aiškinimą 
atliks Ingrida Bublienė.

Muzikinėje dalyje bus 
įvairių tautų dainos, šiai 
pramogai įžanga $5.00 as
meniui. Rezervuoti galima 
telef. 781-4560.

NAMŲ SAVININKAMS 
ĮSPĖJIMAS

Clevelando Statybos De
partamentas įspėja saugo
tis nuo klastingų žmonių, 
kurie lankydami namus sa
kosi esą East Ohio Gas Co. 
aptarnavimo tikrintojai ar
ba kokių apšildymo firmų 
atstovai.

Tiems suktiems asme
nims namų savininkai yra 
bereikalingai sumokėję nuo 
keleto net iki $600.00. Jie 
dažnai net sugadina įrengi
mus, kurių taisymui pas
kiau reikia daug sumokėti.

Apsisaugoti jų lengva. 
The East Ohio Gas Co. yra 
vienintelė firma aptarnau
janti tą reikalą, ir jos at
stovai dėvi uniformas, tam
siai žalios spalvos su aiškiai 
prisiūta "liepsna”. Jie taip
gi turi atpažinimo korteles, 
kurią privalot pareikalauti, 
jeigu kas jums kalba apie 
namų apšildymo įrengimų 
patikrinimą.

• Šią gražuolę žiūrovai 
gali matyti Clevelando na
mų ir gėlių parodoje, kuri 
šiuo metu vyksta Cleveland 
Public Auditoriume ir tęsis 
iki kovo 2 d.

PLAUKŲ TAISYTOJA 
(Beautician)

Patyrus. Darbas nuolati
nis. Savaitinis atlyginimas 
ir komisas. Lyndhurst-So. 
Euclid priemiestyje.

Telef. 381-0998.

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

PARDUODA 
SAVININKAS

Du namai ant vieno skly
po. Gerame stovyje. Geras 
investavimas, sklypas 50x 
200. Dviem automobiliams 
garažas. Grovevvood srity
je.

Telefonas 531-1837.
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CHICAGO

VASARIO 16-SIOS 
MINĖJIMAS IR DOVANŲ 

PASKIRSTYMAS

Kovo 9 d., sekmadienį, 4 
vai. p. p. Jaunimo Centre, 
L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 
Chicagoje rengia 51 metų 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimų.

Programoje: akademija, 
meninė dalis, DOVANŲ PA
SKIRSTYMAS IR kavutė.

Paskaitų skaitys — Korp! 
Neo-Lithuania filisteris inž. 
Vytautas Izbickas. Meninė
je dalyje — montažas, kurį 
atliks Korporacijos jauni
mas.

Maloniai kviečiame kor- 
porantus ir sambūriečius 
su šeimomis bei bičiuliais, o 
taip pat ir kitų organizacij ų 
narius bei plačiųjų visuome
nę, o ypač jaunimų, į šį mi
nėjimų atsilankyti ir kartu 
lietuviškoje aplinkoje pa
bendrauti.

Dovanų paskirstyme yra 
šios dovanos: AUTOMOBI
LIS, SPALVOTA TELEVI
ZIJA, RADIJO IR FILMI
NIS APARATAS.

Norintieji dalyvauti do
vanų laimėjime, bilietus dar 
gali įsigyti iki š. m. kovo 
mėn. 5 d. skambinant telef. 
778-7707 arba 434-0351.

Bilietų platintojai prašo
mi gražinti šakneles ir at
siskaityti iki š. m. kovo 
mėn. 5 d.

L.S.T. Korp! 
Neo-Lithuania 

Chicagoje

• Komiškoji opera Gio- 
vanni Pergolesi ”La Servą 
Padrona” (Ponia Tarnaitė) 
bus statoma Chicagoje kovo 
mėn. 8 d. "Laiškai Lietu
viams’’ parengime.

Operos solistai: kolara- 
tūrinis soprano Dalia Ku- 
čėnienė ir bosas Vytautas 
Nakas.

Solistus paruošė pedago
gės Izabelės Motiekaitienės 
dainavimo studija. Operų 
režisuoja ir vaidybinę par
tijų atliks aktorius J. Va-

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ 

Pranešame giminėms, bičiuliams ir 
buvusiems bendradarbiams, kad 1969 
m. vasario 12 d. staiga mirė mūsų my
lima žmona, motina, sesuo ir teta

A. t A.
ONA KONDRATAVIČIŪTĖ 

PALTUVIENĖ,
ilgus metus buvusi Lietuvos Užsienių 
reikalų ministerijos tarnautoja.

Palaidota Šv. Kryžiaus kapinėse, 
Los Angeles, Kalifornijoje.

Nuliūdę 
vyras Stasys, sūnus Alfredas, 
seserys Marija, Valerija bei 

Julija ir dukterėčios

A. A.
NERINGAI KARALIŪTEI 

tragiškai žuvus, didžiojo skausmo valandoje tėve
liams v. skautininkui PRANUI KARALIUI ir po
niai, broliams ir giminėms reiškiame gilių užuo
jautų ir kartu liūdime

Clevelando Skautininkės ir 
Skautininkai

lentinas. Dekoracijos daili
ninko J. Daugvilos. Kostiu
mus suprojektavo dail. N. 
Banienė. Pačio kompozito
riaus opera orkestruota ma
žam kamerinio ansamblio 
orkestro sųstatui. Orkestre 
dalyvaus: M. Motiekaitis, 
P. Armonas, P. Matiukas, 
F. Strolia ir A. Paukštys.

• Balzeko Lietuvių Kul
tūros Muziejui, ruošiamai 
š. m. kovo 14 d. BALFo 25 
metų veiklos jubiliejinei pa
rodai, trūksta Balfo veiklai 
pavaizduoti, fotografijų.

Visi Balfo veikėjai — bu
vę ir tebesu visokių valdybų 
pirmininkai, nariai ir visi 
kiti (kad ir privatūs asme
nys), turintieji kokių nors 
Balfo veiklų vaizduojančių 
nuotraukų, prašomi, tokias 
nuotraukas minėtam muzie
jui paaukoti arba nors pa
rodos laikotarpiui paskolin
ti, siunčiant šiuo adresu: 
4012 Archer Avė., Chicago, 
III. 60632.

LOS ANGELES

Pianistė R. Apeikytė

• Los Angeles menininkų 
grupė kovo 15 d., 7 :30 vai. 
vakare, šv. Kazimiero para
pijos salėje ruošia dainos, 
muzikos ir poezijos vaka- 
rų-koncertų. Koncertų išpil
dys: solistai — F. Korsa
kaitė, S. Pautienienė, A. Pa
vasaris, pianistė R. Apeiky
tė, aktoriai — N. Apeikie- 
nė ir J. Kaributas.

Visa Los Angeles ir apy
linkių lietuviškoji visuome
nė kviečiama šiame koncer
te dalyvauti.

Detroite suruoštame Vasario 16 minėjime kalba dr. AlgirdasBudreckis. Prezidiume: E. Paurazienė, 
prel. L. Gižinskas, gen. J. Černius ir A. Rugienius.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI DETROITE
Vasario 15 d., 7 vai. Lie

tusių Namuose svečiui ir 
minėjimo pagrindiniam kal
bėtojui dr. Algirdui Budrec- 
kiui ir jo žmonai buvo su
ruošta pagerbimo vakarie
nė. Po vakarienės dr. A. 
Budreckis skaitė paskaitų 
"Bendradarb i a v i m a s su 
Lietuva ir okupuotos Lietu
vos lietuviais" ir atsakinėjo 
į klausimus.

DLOC valdybos pirm. E. 
Paurazienė padėkojo vi
siems į šių vakarienę atsi- 
lankusiems ir šios vakarie
nės paruošėjams: šeiminin
kui A. Sukauskui ir jo pa- 
gelbininkėms: E. Jodinskie- 
nei, Marijai Krisčiūnienei, 
Petrei Juškienei ir Marijai 
Žilinskienei.

Sekmadienį, 9:15 prie 
miesto savivaldybės rūmų 
buvo iškelta Lietuvos tri
spalvė vėliavų. Vėliavų iš
kėlė skautai: Antanas No
rus, Tomas Norus, Antanas 
Strakšys, Antanas Viskan
tas, Rimas Bulata, Aras 
Vaitėkaitis ir Robertas Se- 
lenis.

Už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės pamaldos buvo at
laikytos: šv. Antano, šv. 
Petro ir Dievo Apvaizdos 
bažnyčiose. Pamaldose or
ganizacijos dalyvavo su sa
vo vėliavomis. Pamaldas at
laikė ir tai dienai skirtus 
pamokslus pasakė: kun. K. 
Simaitis, kun. V. Krisčiūne- 
vičius ir kun. A. Babonas. 
Po pamaldų visur buvo su
giedotas Lietuvos himnas.

Iškilmingas aktas įvyko 
Merchy Collegijos McAuley 
auditorijoj, sutraukęs apie 
800 žmonių.

DLOC v-bos pirmininkė 
Elžbeta Pauražienė atida
riusi iškilmingų aktų, į pre
zidiumų pakvietė: prel. Leo= 
nardų Gižinskų, gen. Jonų 
Černių, JAV Kongreso at
stovę Marthų Griffith, LB 
Detroito apylinkės pirmi
ninkų Algį Rugienių ir dr. 
Algirdų Budreckį. Progra
mai pravesti pakvietė Rimų 
Sukauskų. Tai jaunosios 
kartos lietuvis, dar mažas 
būdamas su tėvais atkelia
vęs į šių šalį, Lietuvos ne
matęs, bet visu pasišven
timu dirbii jai ir lietuvybės 
išlaikymui, studijuoja De
troito Universitete teisę ir 
po metų Detroitas turės 
naujų lietuvį advokatų, 
įneštos vėliavos ir sugiedo
tas Amerikos himnas, akom 
panuojant Reginai šližytei. 
Invokacijų atkalbėjo prel. 
Leonardas Gižinskas. Po in- 
vokacijos atsistojimu ir ty
los minute buvo pagerbti 
žuvusieji dėl Lietuvos lais
vės.

Michigano Valstybės gu
bernatoriaus W. G. Milliken 
ir Detroito burmistro Cava- 
nagh proklamacijas', skel
biančias Vasario 16 Lietu
vos Nepriklausomybės die
nų Michigano valstijoje ir 
Detroito mieste, perskaitė: 
Saulius Kaunelis ir Vilija 
Baukytė.

JAV Kongreso atstovė 
Martha Griffith savo kalbo
je pabrėžus , kad JAV 1922 
metais Lietuvų pripažino de 
Jure, to pripažinimo laikosi 
ir nepripažįsta rusų okupa
cijos. Jos žodžiais Lietuva 
atgaus nepriklausomybę ir 
vėl bus laisva.

Dr. A. Budreckis, Vliko 
narys ir Europos pavergtų 
tautų seimo atstovas, savo 
kalboje lietė dabartinę Lie
tuvos padėtį ir mūsų veiks
nių darbus. Kas yra pada
ryta ir kas yra daroma. Jo 
pasakymu labai svarbus ir 
žymus įvykis mūsų veiks
nių yra padarytas, tai at- 
budinimas lietuvių veikimo 
Pietų Amerikoje. Kalba bu
vo turininga, sklandi ir įdo
mi.

Indrė Damušytė perskai
tė paruoštų rezoliucijų, kuri 
plojimu buvo priimta.

Detroito jaunimo choras, vadovaujamas St. Sližio, išpildant programą.

cbiCAĘos Lietuviu. openA
MARIA AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS SALĖJE
LITHUANIAN PLAZA / WEST 67 STREET & CALIFORNIA AVENUE. CHICAGOJE

stato KOMP. JULIAUS GAIDELIO
T r i j y V e i k s m ų Op erę

C A N A
Libretas — STASIO SANTVARO

Dirigentas — ALEKSANDRAS KUČIŪNAS

Solistai:
DANA STANKAITYTĖ ROMA MASTIENĖ

STASYS BARAS ALGIRDAS BRAZIS JONAS VAZNELIS 
Režisierius — Petras Maželis Dailininkas — Algirdas Kurauskas

Baletmeisteris — Jaunutis Puodžiūnas

Premjera: 1969.IV. 12/8:00 vai. vak.
II Spektaklis: 1969.IV. 13/3:00 vai. popiet
III Spektaklis: 1969.IV. 19/8:00 vai. vak.

Bilietai parduodami: "Marginiuose”, 2511 W. 69th St., Chicago. III, 60629. Tel. PR 8-4585

Bilietai užsakomi paštu, siunčiant čekį: Lithuanian Opera of Chicago, 6441 S. Kedvale Avė., 
Chicago, III. 60629.

Bilietų kainos: Parteryje $8.00, $6.00, $5.00. Balkone $7.00, $5.00, S3.00.

Premjeros spektakliui visi bilietai vienu doleriu brangesni.

Po trumpos pertraukos 
sekė meninė dalis. Buvo 
choras ir tautiniai šokiai. 
Mišrusis choras vadovauja
mas muz. Stasio Sližio pa
dainavo : Gintaro Kraštas 
(Punsko daina) harm. Sta
sio Sližio, Mano tėvynė muz. 
Br. Budriūno, Mergytė jau
noji (liaudies daina) harm. 
Stasio Sližio, kurios išpildy
me dalyvavo smuikininkė 
Eleonora Mikulionytė ir su 
akordeonu Aldona Petraus
kaitė ir Tėviškės Namai 
muz. Br. Budriūno. Akom- 
ponavo Regina Sližytė, o 
pranešėjos buvo: Karolė 
Vaselkaitė ir Aida Smalins- 
kaitė.

Lietuvių Tautinių šokių 
Grupė, vadovaujama G. Go- 
bienės ir grojant Rimui 
Kaspučiui, pašoko: Kepuri
nę, Pakeltkojį, šiaudelę, 
Aštuonytį ir žilvytį.

Pabaigoje sugiedotas Lie
tuvos himnas.

E. Paurazienė padėkojo 
visiems į šį minėjimų atsi- 
lankusiems ii- meninės da
lies atlikėjams, tuo pačiu 
pranešdama, kad ^Detroito 
lietuviai šiais metais minė
jime gausiai ALTui suau
kota 2876.50 dolerių.

A. Grinius

LIETUVIŲ PASIRODY
MAS MOKYKLOS 

TRADICINĖJ ŠVENTĖJ

Vasario 17 d. Dearborn 
Heights Crestwood aukštes- 
nioje mokykloje uždarant 
tradicinę šventę, pasirodė 
su savo programom tauty
bės, gyvenančios tame ra
jone ir kiti meno vienetai.

Puikiais tautiniais rūbais 
pasipuošusi Karolė Vesel- 
kaitė, supažindino publikų 
su Lietuvos geografine pa
dėtim, istorija, kalba, dai
nomis ir tautiniais šokiais, 
primindama, kad Lietuva 
dabar rusų pavergta ir mū
sų visų pastangas Lietuvos 
laisvei atgauti ir lietuvių 
kalbai išlaikyti.

Rimas Kasputis meistriš
kai akordeonu pagrojo 
"Stumbriškių” polkų. Po to 
K. Veselkaitė apibūdino tau
tinį šokį "Siautelė”, kurį 
pašoko ateitininkės — "ši
lainės” atžalynas ir padė
kojo mūsų gabiajai šokių 
vadovei Galinai Gobienei už 
tokį puikų šokio paruošimų, 
šoko: A. Abariutė, A. Kas
putytė, A. Mikailaitė, R. 
Mikulionytė, D. Petrulytė, 
V. Skiotytė, A. Smalinskai- 
tė ir K. Veselkaitė. šokiui 
grojo Rimas Kasputis.

Lietuvių pasirodymas bu
vo entuziastiškai publikos 
sutiktas. Pasirodymų ir 
tautodailės parodėlę organi
zavo Elvyra ir Jurgis Idze- 
liai. (vv)
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