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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

INTEGRACIJOS BĖDOS
VAIKU MAIŠYMAS NEDAVĖ LAUKTU REZULTATU

Praeitos savaitės ant
raštės kaip "Retreat 
from Integration" (Ti
me) ar "The Turn from 
Integration" (U.S. News 
& World Report) aiškiai 
liudija, kad amerikiečiai 
neteko dar vienos iliuzi
jos. Būtent tikėjimo, 
kad sumaišius rases mo
kyklose bus padarytas

• PIETŲ VIETNMO prezi
dentas Thieu reikalauja iš Wa- 
shingtono už 600 milijonus do
lerių ginklų ir aprangos Vietna
mu!, būtent: helikopterių, pa
trankų, radarų ir statybai me
džiagų. Tai dvigubai daugiau, ne 
gu JAV buvo pasiryžusi duoti. 
Thieu sako nenusileisiąs dėl 
prašomos sumos ir jei reikės 
net viešai su prez. Nixonu susi
kirs.

• MASKVAI Tchang Kai Che • 
kas daugiaunebėrabanditas.So
vietai nedrąsiai bando gerinti 
santykius su Formoza. Tam 
priežastis: didėjantis nesutari
mas tarp Pekino ir Maskvos ir 
užsimezgusios derybos tarp Pe- 
kino ir Washngtono. Formozoj 
Tchang Kai Cheko karininkai 
studijuoja rusų kalbą, o Taipei 
žinių agentūra ruošiasi pasiųs
ti savo koresnondenri, 1 Mask
vą. Gi sovietų specialistai stu
dijuoja Kuomintang doktriną ir 
iš spaudos išmestas TchangKai 
Chekui pridedamas epitetas 
"banditas”.

• SOVIETŲ kariniai eksper
tai Damaske nustebę, kad siri- 
jiečiai skundžiasi lakūnų trūku
mu. Sovietai parodė ilgą sąra
šą sirijiečių kariškių, kurie So- 
vietijoj už rublius buvo apmo
kyti valdyti Migus. Pasirodo tie 
lakūnai nežuvo kare su Izraeliu f 
bet buvo nušalinti dėl nuolati
nių valymų per besikartojančias 
revoliucijas Sirijoje.

• IZRAELIS 1969 metais nu
mušė egiptiečių Migus su tri
mis sovietų lakūnais, bet Tel 
Aviv vyriausybė tai stengėsi nu - 
slėpti ir diskretiškai veda de
rybas dėl jų grąžinimo Rusijon, 
mainais už tai prašant išleisti 
iš Sovietijos tam tikrą skaičių 
žydų.

• AMERIKOS žydų manifes
tacijos prieš Prancūzijos prezi 
dentą Pompidou sukėlė visoj 
Prancūzijoj dideli nepasitenki
nimą. Net ir opozicijos lyderis 
Mitterand pasiuntė protesto la iš ■ 
ką JAV ambasadoriui Paryžiu
je, atkreipdamas dėmes}, kad 
toks elgesys su svečiu yra {žei
džiantis ir gatvių manifestan
tai niekad neturės jukos j Pran 
cūzijos politiką, kuri yra pran
cūzų vidaus reikalas. Dešinių
jų laikraštis Le Figaro prime
na, kad žydai pasaulyje turi 
daugiau priešų, ne vien arabus, 
ir su tokiom manifesucijom
j rankas jiems {davė ginklą. Tuo 
urpu komunistai išveda, kad 
manifesuntai reikalavo iš Pom. 
pldou aklo pasidavimo Amerikos 
politikai

• KALIFORNIJOJE mirė in
dėnė Tatzumbie Dupea 120 me
tų amžiaus. Ji buvo gimusi 1849 
liepos 29 d. ir buvo laikoma se 
niausią Amerikoje. Tatzumbie, 
arba "Gražioji žvaigždė", turė
jo nuosubią atminti, gerai pri
siminė Lincolno nužudymą ir 
didžiavosi buvusi liudininke še 
šių JAV karų.

• SOVIETUOS žydai, kurių 
skaičius siekia virš 3 milijonų 
ir didžiausias nuošimtis jų gy
venta Baltijos kraštuose ir Be
sarabijoje, anksčiau dar galėjo 
išvyktj j Izraelj, bet dabar, 
Maskvai nenorint pyktis su ara
bais, nebegauna išvažiavimo vi
zų.

prieštarauja konstituci
jai, ir reikalaudamas jo
se integracijos. Visa ne
laimė, kad baltieji ir juo
dieji paprastai negyve
na kartu, bet atskirai ir 
pagal ligšiolinę prakti
ką, jei kuriame nors ra
jone juodieji sudaro per 
30% gyventojų, baltieji 
iš jo visai pasitraukia, 
jis pasidaro beveik 100% 
juodas. Už tat išlaiky
mas rasinio balanso ver
čia vaikus vežti iš vieno 
rajono į kitą, kad vaikus 
reikiamu nuošimčiu su
maišius.

Nors vežimas autobu
sais į mokyklą Ameriko- 
je nėra naujiena, — 39% 
visų vaikų vistiek pasie
kia savo mokyklas tik au
tobusais — autobusų 
naudojimas tik rasiniam 
balansui išlaikyti sukė
lė didelio nepasitenkini
mo baltųjų gyventojų tar
pe, kuriam pritarė ir po 
litikai. Juodųjų kvarta
lų mokyklds normaliai 
yra blogesnės, už tat ir 
tie baltieji, kurie gabe
nami į tas mokyklas ra
sinio balanso naudai ir
gi gauna blogesnį išmoks
linimą ir auklėjimą, kas 
prieštarauja bet kokiam 
sveikam galvojimui. Be 
to, mišrus auklėjimas 
gal ir padėtų rasiniam 
sugyvenimui, jei jis pra
sidėtų nuo pat vaikų dar
želio, aukštesnėse mo
kyklose paskirų rasių 
vaikai tarp savęs retai 
kada susidraugauja. Kai 
kas tikisi,kadproblemą, 
rasit, galėtų išspręsti 
milžiniškos labai geros 
mokyklos į kurias vai
kai suvažiuotų iš įvairių 
rajonų. Bet toks spren
dimas ar bandymas rei 
kalauja daug laiko ir pi- 
ni^.

Žodžiu, dasigyvenome 
iki tokio laiko, kada dar 
daugiau forsuoti mokyk
lų integracija nėra daug 
prasmės. Tai pramato 
ne tik baltieji, bet ir pa
tys juodieji. Kai kurie jų 
vadai jau reikalauja ne 
integracijos bet geres
nio mokymo ir auklėjimo 
praktiškai segreguotose 
mokyklose.

Prezidento Nixono pa
tarėjas miestų reika
lams Daniel Patrick 
Mohnihan, pats labai li
beralių pažiūrų, prezi
dentui rekomendavo tam 
tikrą periodą "Benign 
neglect", ką laisvai lie
tuviškai galėtumėm iš
versti , kaip "naudingą 
apsileidimą" vykdant mo
kyklų integraciją. Anot 
jo, negrai per paskutinį 
dešimtmetį padarė mil
žinišką progresą, dabar 
reikia tik eigai duoti ra
mesnį tempą, jo forsa
vimas duoda tik progos 
kraštutiniams gaiva
lams iš kairės ir deši-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

'New

nės.
Kitas liberalas Yale 

universiteto teisės profe
sorius Alexander M. Bic 
kel rašo kairiųjų 
Republic':

"Kokia nauda iš 
gracijos, jei galų 
daugiau vaikų lanko se

didelis šuolis į geresnį 
rasių sugyvenimą. To ti
kėjosi Aukščiausias 
Teismas prieš 16 metų 
nuspręsdamas, kad pri
valoma rasinė segregaci
ja viešose mokyklose greguotas mokyklas ne 

gu prieš pradedant inte
graciją? Visai tikra, kad 
ji sukuria daugiau pro
blemų negu išspren
džia... Masinė mokyklų 
integracija šiame kraš
te negali būti greitai pa
siekta, iš dalies dėl to, 
kad niekas nežino ar ji 
tikrai pateisins išlai
das".

Prof. Bickel siūlo pa
kelti juodųjų (ir baltųjų) 
mokyklų lygį ir tuo dau
giau rūpintis.

Iš panašių faktų "Chi
cago Tribūne" padaro 
tokią išvadą: "Dabar, kai 
negrai turi visas teises 
pagal įstatymus ir vie
nodas galimybes išsi
mokslinime ir darbo ga
vime, jų ateitis priklau
so jiems. Ar jų pažan
ga bus tokia pat kaip ir 
kitų mažumų šiame kraš
te, priklauso nuo jų pa
čių pastangų. Laikas 
jiems sustoti kalbėjus 
apie 'blank power', už-?, 
miršti apie rasę,jiems 
reikia jaustis amerikie - 
čiais, gauti galimai ge
riausią apsišvietimą ir 
padaryti viską, kad pil
nai išnaudojus susidariu
sias galimybes".

Tai, žinoma, pats ge
riausias kelias, betnevi
sados naudingas politi
niams vadams ar jais 
norinčiais būti. Sakoma, 
kad niekas tiek daug ne
padėjo vokiečiams, kaip 
prūsų pradžios mokyk
los mokytojas Bismarc- 
ko laikais, kuris sa
vo mokiniams įskiepyjo 
nedingstančią iki grabo 
lentos drausmę. Nūdie
niais laikais tai pasiū
lyti būtų palaikyta skan
dalingu atsitikimu.

inte- 
gale

• Šveicarijos lietuvių ben
druomenė surengė vasario 
21 d. Liucerne Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
minėjimą ir ta proga sušati- 
savo narių visuotinį susirin-

Iš Lietuvių Fondo narių metinio suvažiavimo Chicagoje. Iš kairės pirmoje eilėje: B. Nainys, dr. A. 
Razma, dr. J. Kazickas, dr. G. Balukas ir A. Rėklaitis. V. Noreikos nuotrauka

Iš Lietuvių Fondo narių metinio suvažiavimo Chicagoje š.m. vasario 28 d. Pranešimą daro Lietuvių 
FONDO Tarybos pirm. dr. Gediminas Balukas. Iš kairės sėdi suvažiavimo pirmininkai: dr. Petras Kisie
lius, inž. Vytautas Kutkus ir inž. Vytautas Kamantas. V. Noreikos nuotrauka

DARBINGAS LIETUVIU FONDO SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių Fondo metinis 

suvažiavimas įvyko 1970 m. 
vasario 28 d., Chicagoje. 
Dalyvavo per 100 atstovų, 
atstovavusių 2,418 balsų.

Suvažiavimą atidarė Lie
tuvių Fondo Tarybos pirmi
ninkas dr. G. Balukas. Pa
sveikino suvažiavimo daly
vius ir tylos minute pager
bi mirusius Fondo narius. Į 
prezidiumą pakvietė pirmi
ninkauti : inž. V. Kut- 
kų, dr. J. Kisielių ir inž. V. 
Kamantą; sekretoriauti: 
dr. R. šomkaitę, P. Maldei- 
kį ir J. Kavaliūną.

Pirmininkauti ėmėsi de- 
troitiškis inž. Vytautas 
Kutkus. Darbotvarkė, su

kimą. Pamaldas atlaikė 
kun. prof. J. Jūraitis.

Naujos valdybos pirmi
ninku išrinktas dr, P. Rad
vila, kasininke bei sekretore
I. Kaestli-Augevičiūtė (buv. 
Šveicarijos konsulo Lietu
voje žmona) ir valdybos 
nariu dr. A. Hofer (V. Dar- 
gužas).

Minėjimas buvo suruoš
tas kartu su Šveicarijoje 
gyvenančiais estais ir lat
viais. Programoje dalyvavo 
I. Stasiulienės vadovauja
ma lietuvių taiftinių šokių 
grupė. Estai ta proga pami
nėjo savo valstypės nepri
klausomybės p a s k e Ibimo 
sukakti.

ANTANAS JUODVALKIS

mažais perstatinėjimais, su
sirinkimo buvo priimtas. 
Trumpai, bet svariais žo
džiais, suvažiavimą sveiki
no: generalinis konsulas dr. 
P. Daužvardis, A. L. B-nės 
Centro valdybos pirm. inž. 
Br. Nainys ir A.L.B. Chica
gos apyg. pirm. A. Juškevi
čius. Raštu sveikino: P. L. 
B-nės pirm. St. Barzdukas, 
Venecuelos L. B-nės pirm. 
Ig. Venckus ir kiti.

Fondo vadovybės pasiūly
tas komisijų sąstatas, suva
žiavimo buvo patvirtintas 
be jokių pakeitimų:

a) registracijos — man
datų : A. Rėklaitis, St. 
Rauckinas, K. Grina, Kl. 
Girvilas, St. Motuzas ir J. 
Vilutįp.

b) hominacijų: dr. V. Ši
maitis, P. Turūta, F. Eidim- 
tas, Bertašius.

c) balsų skaičiavimo: V. 
Naudžius, J a n k a uskaitė, 
Tamulionis, Eikelis.

d) rezoJiuciju-nutarimų; 
dr. K. Ambrozaitls, V. Kut
kus, A. Dumbrienė, F. Se- 
reičikas ir dr. V. šaulys.

Pranešimai
Pirmasis trumpą apžval

gą padarė Fondo Tarybos 
pirmininkas dr. G. Balukas. 
Taryba metų bėgyje turėjo 
4 posėdžius, įvykdė Fondo 
narių vajų, šiuo metu Fon 
de yra 2,555 nariai su 610,- 

000.00 dol. kapitalu. 1969 
m. iš gauto pelno paskirta 
lietuvybės reikalams $33,- 
300.00. Tarpusavis bendra
darbiavimas buvo sklandus 
ir nuoširdus. Dėkojo vajų 
komitetams, įgaliotiniams, 
spaudai, radijo, TV ir vi
siems talkininkams.

Antruoju kalbėjo valdy
bos pirm. dr. A. Razma. Jis, 
kaip ir Tarybos pirm. dr. G. 
Balukas, pasidžiaugė nuola
tiniu Fondo kapitalo augi
mu, laipsnišku pelno didė
jimu, platesniais darbo ir 
uždavinių barais. Džiaugė
si, kad kiekvienais metais 
Fondas gali skirti didesnes 
sumas lietuvybės išlaikymo 
tikslams, bet toli gražu, ne
galįs visų reikalavimų pa
tenkinti.

Ilgesnį pranešimą padarė 
valdybos vykd. vicepir. ir 
reikalų vedėjas A. Rėklai
tis. Jis žvilgterėjo į kvotų 
lentelę ir pasidžiaugė tais, 
kurie skirtas kvotas išpildė 
ir perviršijo, o atsilikusius 
prašė pasitempti. Paminėjo 
jubiliejinius medalius, kurie 
Fondui davė per 1900 dol. 
gryno pelno, ženklelių ir 
medalių dar yra. Juos par
davus bus gryni pinigai. 
Kreipėsi į visus narius, o 
ypač įgaliotinius, kad dau
giau dėmesio atkreiptų į pa
likimus. Jau šiuo metu Fon
das yra gavęs iš palikimų 
arti 7,500 doi. Turi virš 10 
pažadėtų testamentų Fondo 
naudai.

Platesnį pranešimą pada
rė valdybos iždininkas Hen
rikas Daras. Pajamų ir iš
laidų apyskaita paruošta 
p r o f e s ionališkai. Fondas 
1969 m. turėjo pajamų $43,- 
447.00, o išlaidų $11,959.00. 
Tokiu būdu gryno pelno li
ko $31,488.00. Prisidėjus iš 
anksčiau likusį nepaskirsty
tą pertekliaus likutį ir jo 
padidėjimą, viso $2,120.00, 
susidaro galima paskirsty
mui suma $33,608.00. Di
desniam vaizdumui išryš
kinti buvo parodytos dia
gramos kur pinigai inves
tuoti ir koks pelnas gautas.

Investacijų komisija bu
vo nepaprastai apdairi ir iš
vengė akcijų kainų kritimo. 
64', < viso Fondo kapitalo 
yra laikoma arba einamose 
sąskaitose arbai greitai į pi
nigus iškeičiamose valstybi
nėse ir komercinėse obliga-

(Nukelta į 2 psl.)
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VLADAS RADZEVIČIUS

Solistas S. Baras Australijoje
Pakartotiniai velionies Juozo Bačiūno apsilan

kymai, vyskupo Brizgio vizitas,krepšininkų gastro
lės, Vliko pirmininko dr. Valiūno sustojimas Aus
tralijoj dar ir šiandien nenustojo reikšmės Austra
lijos lietuviams. Žiūrint jau vien iš tautinio taško, 
ir solisto Stasio Baro gastrolės Australijoj, kaip jau 
dabar matyti, ilgam laikui pasiliks Australijos lie
tuvių širdyse. Šių gastrolių išvakarėse "Tėviškės 
Aidai" savo vedamajame teisingai pastebėjo, kad 
panašūs apsilankymai yra tarsi neregistruotos Aus
tralijos lietuvių tautinės šventės. Pagal šį laikraš
tį, Baro "atsilankymas mums reiškia mūsų tautos, 
mūsiį meno kultūros ambasadoriaus atsilankymą".

Šias eilutes rašant, Stasys Baras jau Australi
joj. Ir pirmasis jo koncertas Adelaidėje tikrai vir
to tautine švente visu didingumu. Kaip australų laik
raščiai kitą dieną pastebėjo, lietuviai "in force" 
dalyvavo jo koncerte. Lietuvių nuotaikas jautė 
pats dainininkas, kai perpildyta Scott Teatro salė 
drebėjo nuo aplodismentų, o žodžiu jas solistui 
perdavė organizatorių vardu Jurgis Jonavičius, 
šiais žodžiais: "Nuoširdus ačiū už šią dainų šven
tę, kurios tik ką nuskambėję garsai dar ilgai ai
dės Adelaidės lietuvių ausyse. Jūsų galingas bal
sas giliai suvirpino mūsų širdis pasididžiavimu, 
kurį mes jaučiame ne tik prieš kitataučius, bet ir 
savyje, turėdami tokį iškilų dainininką, lietuvių tau
tos sūnų. Mūsų gili padėka už atvykimą į šį tolimą 
žemyną sustiprinti dainos garsais Australijos lie
tuvių dvasią ir tautiškumą".

Ir pats svečias, matydamas kaip vietos lietu
viai brangina ryšius su Amerikos lietuviais, jam 
pagerbti surengtoje puotoje nuoširdžiai apgailes
tavo, kad žmonės, kurių širdys plaka tuo pačiu 
ritmu, kurie gyvena tais pačiais troškimais ir ku
rie siekia tų pačių tikslų, yra atskirti dideliais at
stumais. O tie atstumai ir yra ta didžiausia kliūtis, 
kuri sunkina glaudesnį kultūrinį bendradarbiavimą. 
Jis, pagaliau, yra dusinamas didelių išlaidų, reika
lingų tiems atstumams nugalėti.

Kultūrinės "injekcijos" Australijos lietuvių se
nimui yra labai brangios, bet priaugančiam jauni
mui jos būtinos. Jos nuostabiai kelia jaunimo nuo
taikas ir pasididžiavimą savo lietuviška kilme. Sa
vo draugų akyse jie pasijunta visa galva didesni. Jie 
įgauna didesnį pasitikėjimą visais lietuviais.

Sprendžiant iš šiandieninių nuotaikų Australi
joj, vietos lietuviai iš savo pusės darys viską, kad 
tas kultūrinis bendradarbiavimas būtų praplėstas. 
Adelaidėje koncertas buvo sąmoningai prijungtas 
prie Adelaidės Meno Festivalio, kuris organizuo-

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
ĮUOSTO 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.

VIRŠUJE: solisto Baro priėmimas Adelaidėje. Vaizdai iš vaišių, 
kurias solistui pagerbti surengė organizacinis komitetas p.p. Jona- 
vičių sodelyje š.m. vasario 25 dienos vakare. Kairėje svečias ski
nasi pirmąją vynuogių kekę; "gundytoja” Birutė Jonavičienė. Deši
nėje viršuj dalis dalyvių; pačioj kairėj V. Baltutis, stovi Juozas 
Lapšys, organizacinio komiteto "spiritus movens", greta B. Lapšie- 
nė, garbės svečias sol. Stasys Baras ir šeimininkai B. ir J. Jo- 
navičiai. Apačioj abu solistai tarp spaudos atstovų: iš kairės N. 
Arminienė, St. Baras, J. Arminas, L. Radzevičienė ir Dirvos bend
radarbis VL Radzevičius; prieky sėdi kartu su St. Baru Australi
joj gastroliuojanti solistė G. Vasiliauskienė, kuri, gastroliuodama 
Amerikoje, pirmoji pradėjo kalbinti Stasį Barą atvykti į Australi
ją. A. Budrio nuotraukų montažas

jamas kas antri metai. Baro koncerte dalyvavo to 
Festivalio dignitoriai, kurie neslepiamai gėrėjosi 
tenoro Baro balsu. Dėl to vietos lietuviai puoselė
ja mintį netrukus tartis dėl būsimo Festivalio (1972 
m.), pasiūlydami įjungti į jį ir lietuvius menininkus. 
Šiuo atveju lemiančiais gali būti australų spaudos at
siliepimai apie solistą Stasį Barą. Angliškoji spauda 
Adelaidėje pirmąjį koncertą įvertino daugiau negu 
palankiai ir nepagailėjo solistui komplimentų.

Apie Stasį Barą, kaip dainininką, platesne ap
žvalgą Dirvos skaitytojams pateiks dar iš Lietu
vos gerai žinoma dainos meno kritikė A. Binkevi- 
čiūtė- Gučiuvi enė. ♦**

• BARAS SUSIRGO ir jo koncertai atidėtu Solistą lovon pa
guldė laringitis. Kovo 1 dienai Melbourne numatytas koncertas ati
dėtas kovo 11 dienai. Sydnėjuj ir Canberroj, ryšium su tuo, jo kon
certai irgi nukelti vienai savaitei. Tačiau ir šie numatymai šiandien 
(kovo 4 d.) informacijas siunčiant Dirvai dar nėra tikri. Jei solisto 
sveikata nepasitaisys iki pirmadienio, kovo 9 dienos, jis tiesiai iš 
Melbourno grįš atgal į Jungtines Amerikos Valstybes. Nereikia, 
manau, nė minėti, kad ši liga yra didelis smūgis tiek pačiam so
listui, tiek visiems Australijos lietuviams, kurie gastrolių nepapras
tai laukė ir jas brangina.

• 40 LIETUVIŲ KUNIGŲ MEMORANDUMAS, kur! Australijoj 
paskleidė VLIKo atstovybė, buvo plačiai panaudotas ir australiškoj 
spaudoj. Pietų Australijos katalikų laikraštis "SouthernCross" me
morandumą didelėm raidėm paskelbė ištisai. Ištisai jis buvo pa
skelbtas ir "Mūsų Pastogėje", o "Tėviškės Aidai" įdėjo Eltos komu
nikatą šiuo reikalu.

• DAIL. VACLOVAS RATAS šiomis dienomis kukliai buvo pa
gerbtas Sydnėjuj ryšium su jo 60 metų amžiaus sukaktimi. 1935 
metais baigęs Kauno Meno mokyklą, V. Ratas toliau studijavo Ve
necijoj, Florencijoj ir Romoj. 1945-1949 metais jis vadovavo Meno 
Mokyklai Augsburge, o į Australiją atvyko 1949 metais ir apsigyve
no Sydnėjuj. Be visos eilės individualinių parodų Australijoj, jo pir
moji paroda JAV įvyko 1966metaisClevelande. Ratasvisada nuošir
džiai dalyvauja kolektyvinės lietuvių menininkų parodose, kurios 
rengiamos Lietuvių Dienų progomis.

• VAIDILOS TEATRAS Adelaidėje, visuomenei pageidaujant, 
kovo 21 d. kartoja V. Mykolaičio-Putino keturių veiksmų dramą 
"Valdovas". Po to šis veikalas bus statomas Melbourne per Studijų 
Dienas, kurios ten rengiamos Velykų švenčių metu.

LIETUVIU FONDO...
(Atkelta iš 1 psl.) 

cijose. Likę 36'J turto yra 
laikomi gerai atrinktose 
korporacijų akcijose, šiais 
metais numatoma daugiau

kapitalo investuoti į akci
jas, nes laukiamai kainų pa
kilimo. Pranešimą baigė tu
rėdamas vilties šiais metais 
padaryti didesnę sumą lie-
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DIRVOS NOVELĖS 
KONKURSAS

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1970 metų 
spalio 1 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 300 dolerių 
premija Konkurso skelbėjas turi tfeisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskilai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmenų. Ji visai ne
priklausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama it 
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

tuvybės išlaikymo reika
lams.

Pelno paskirstymas
Pelno skirstymo komisiją 

sudarė: Fondo atstovai — 
dr. J. Valaitis, dr. K. Am
brazaitis ir inž. V. Kutkus, 
o ALB-nės C. v-bos atsto
vai — kun. J. Borevičius, 
agr. A. šantaras ir mokyto
jas J<_ Kavaliūnas. Buvo 
gauta per 40 prašymų, apie 
100,000 dol. sumai.

Pelno skirstymo komisija 
laikėsi maždaug tokio prin
cipo: 50% skyrė švietimui, 
25% — specialiems L. F. 
projektams ir 25% — ki
tiems kultūriniams reika- - 
lams.

a) Per ALB-nės švietimo 
Tarybą paskirta: 
ALB-nės Kultūros 
Fondui $1,500
Lituanist. skyriui 
Chicagos 
universitete $3,000 
Vadovėliams ir 
mokslo priem. 
rengti $2,600
Mokykloms 
remti $2,010
Mokytojų studijų 
spaudai $2,650
Kitiems švietimo 
reikalams $2,550

Viso $16,560
b) LF specialiems pro

jektams:
dr. Z. Ivinskiui 
LIETUVOS 
ISTORIJĄ 
ruošti $3,300
dr. J. Puzinui 
LIET PROIST.
APž. ruošti $2,000 
dr. J. Girniui
LIET. FILOSOF.
IST. ruošti $2,000

Viso $7,300
c) Kitiems kultūriniams

reikalams;
dr. R.
Ši 1 bajorių i $3,000
dr. P. Jonikui $1,200
dr. T.
Remeikiui $1,500
dr. Užpurviui $0.500
PLB-nei kult.
veiklai remti $1,500
Liet, rašyt.
d-jos premijai $1,000
Kitiems
reikalams $1,665

paskirstytai sumai. Kažkur 
aritmetika nesusibalansuo
ja.

Čia pat Tarybos pirm. dr. 
G. Balukas, pasikvietęs į 
talką v-bos pirm. dr. A. 
Razmą įteikė čekius: švie
timo Tarybos pirm. J. Ka
valiūnui, dr. Užpurvio at
stovui, lietuv. T.V. vedėjui 
Siutui ir kitiems.

Kontrolės komisijos 
pranešimas

Kontrolės komisiją suda
rė: Vytautas Kamantas — 
pirmininkas, Kazys Grina 
ir Juozas Sadūnas — na
riai. Aktą perskaitė pirm. 
V. Kamantas. Aktas sura
šytas tiksliai ir vaizdžiai. 
Pridėti net 6 priedai, paaiš
kiną pajamas ir išlaidas. 
Kontrolės komisija, rašyda
ma apie knygas ir atskaito
mybę pažymi, kad visos iš
laidos pateisintos dokumen
tais, o knygos vedamos 
tvarkingai ir pavyzdingai. 
Reikalų vedėjas A. Rėklai
tis nesigaili nei laiko nei 
jėgų tvarkydamas Fondo 
raštinę ir knygas. Raštinė
je darbas vyksta 7 dienas 
savaitėje.

Iždininkas Henrikas Da
rąs yra atskaitomybės bei 
investavimo specialistas ir 
kaipo toks nepaprastai nau
dingas L. Fondui. Savo lais
valaikį ir savaitgalius pra
leidžia tvarkydamas Fondo 
atskaitomybę bei kontro
liuodamas Security Super- 
visors Ine. investacijas. L. 
Fondo pinigai visą laiką 
dirba ir neša nuošimčius. 
Visą šį darbą, reikalaujantį 
daug laiko ir sugebėjimų, 
Henrikas Daras atlieka be 
atlyginimo.

(Pabaiga kitame nr.)

Viso $10,365
Iždininko išvestoji pa

skirstymui suma neatitinka 
pelno skirstymo komisijos

REZI
STEN 

; CIJA 
II)
H
0
H
S

Kaina 6 doleriai.
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KBNGRESMANU KALBOS 
LIETUVOS REIKALU

Nepaprastai daugJung. 
tinių Valstybių kongres- 
manų (senatorių ir at
stovų priklausančių 
abiem partijom) kalbėjo 
šįmet Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbi
mo 52 m. sukaktuvių pro
ga. Tos kalbos padėjo ap 
šviesti kongreso narius 
mūsų laisvinimo reika
lu, kuris yra sudėtingas 
tarptautinio saugumo rei
kalas. Jos sudaro opini
ją amerikiečių visuome
nėj, kuri gali šios pro
blemos nežinoti, jei ji ne
informuojama. Jos kelia 
mūsų ryžtingą pasišven
timą mūsų pačių laisvi
nimo reikalui, be kurio 
laisvė ir orumas neįma
nomi. Atitinkamai pa- 
skleidus, jos sudaro pa
saulio opiniją, su kuria 
rusų komunistai yra pri
versti nors dalinai skai
tytis jų pačių vidaus ir 
tarptautinės politikos 
solidumo sumetimais.

Šen Percy (R.,III.) jau 
Senato vasario 4d. sesi
joj palietė tragišką lie
tuvių tautos padėtį rusų 
komunistų okupacijoj,ku 
rią pats matė lankyda
mas Vilnių 1966 m. 
(Congr. Records 1163). 
Kiti senatoriai kalbėjo 
Senato vasario 16 d. se
sijoj. Joj šen. Ralph 
Smith (R., III.) prašė už 
protokoluoti jo kalbą pa
sakytą Lietuvos Ne
priklausomybės paskel
bimo 52 m. sukaktuvių 
minėjime Chicagoj (CRS 
1875). Šen. Birch Bayh 
(D., Ind.) pabrėžė, kad 
lietuvių tauta kovoja už 
savo apsisprendimą* 
laisvę, nepriklausomy
bę ir žmogišką orumą, 
kaip ir amerikiečių tau
ta tat darė ir tebedaro 
(CR. S. 1684). Šen. Wil- 
liam Proxmire (D., 
Wisc.) priminė, kad Jung
tinės Valstybės nepripa
žįsta jėga padaryto Lie
tuvos įkorporavimo So
vietų Sąjungon (CRS 
1690). Šen. Hugh Scott 
(R., Pen.), kuris yra res 
publikonų vadas senate 
prašė užprotokoluoti Phi- 
ladelphia Record straips 
nį Lietuvos Nepriklau
somybės reikalu, kuria
me išreikšta viltis, kad 
lietuviai pergyvens rusų 
komunistų rėžimą, kaip 
jie pergyveno rusų carų 
rėžimą (CR. Ext. 920). 
Šen. Richard Schweker 
(?, Pen.) priminė Kon
greso 1965.VI.21 d. re
zoliuciją, kuri prašo pa
veikti, kad Pabaltijo tau
toms būtų suteikta lais
vė valstybiniai apsi
spręsti visuotiniais lais
vais balsavimais.

Rep. Glen Anderson 
(?. Cal.) pabrėžė pade
dąs lietuviams vesti lais
vinimo kovą (CR. Ext. 
924) Rep. Frank Annun-
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zio (D., III.) pabrėžė, 
kad laisvasis pasaulis pa
smerkė Lietuvos įjungi
mą Sovietų Sąjungon ir 
amerikiečių tauta remia 
lietuvių pastangas atgau
ti laisvę (CR. Ext. 925). 
Rep. Harold Collier (R., 
UI.) pabrėžė lietuvių ko
vą dėl nepriklausomy
bės ir kvietė melstis, 
kad laisvė būtų pasiek
ta (CR E 935). Rep. Wil- 
liam Broomfield (R., 
Mich.) pabrėžė, kad lie
tuvių tauta yra rusų im
perializmo pavergta, 
Jungtinės Valstybės tos 
padėties nepripažįsta ir 
jis kviečia melstis už tai 
ką (CR E 939). Rep. Hugh 
Carey (D., N Y) pabrėžė, 
kad lietuvių tauta dabar 
yra pavergtos valstybės 
padėtyj, bet Jungtinės 
Valstybės tos padėties 
nepripažino ir turima vil
ties, kad lietuvių tauta 
atgaus laisvę (CR E 940). 
Rep. John Dingell (D., 
Mich.) pareiškė viltį, 
kad lietuvių tauta atgaus 
laisvę (CR E 941). Rep. 
Edvvard Dervvinski (R., 
III.) išreiškė pagarbą lie
tuvių tautai dėl jos ne
priklausomybės kovos ir 
prašė užprotokoluoti lie
tuvių katalikų kunigų me 
morandumą dėl bažny
čios persekiojimo komu 
nistinėj Lietuvos san
tvarkoj (CR E 953). Rep. 
Lavvrence Coughlin (?. 
Pen.) pabrėžė viltį, kad 
lietuvių laisvė bus atsta
tyta (CR E 956). Rep. 
Richard Ottinger (D., 
N.Y.) pabrėžė, kad lietu
vių tauta yra pavergta 
bet, nenustojo laisvės 
dvasios (CR E 957). 
Repr. Joseph Minish 
(D., N.J.) išreiškė vil
tį, kad lietuvių tauta at
gaus laisvę (CR E 960). 
Rep. William Onge (?. 
Con.) palinkėjo, kad lie
tuvių tauta vestų išlais
vinimo kovą dabarti
niais politinės priespau 
dos laikais (CR E 968). 
Rep. Daniel Button (R., 
N.Y.) pabrėžė, kad lie
tuvių tauta yra viena pa
vergtųjų tautų, kuri tu
rės atgauti laisvę (CR E 
969). Rep. Lester Wolff 
(D., N.Y.) pabrėžė Lie
tuvos Valstybės įsikūri
mo 719 m. ir Lietuvos 
Respublikos įsikūrimo 
52 m. sukaktį ir kvietė 
įgyvendinti Jungtinių 
Valstybių Kongreso 1965 
m. rezoliuciją dėl Pabal
tijo valstybių laisvės 
(CR E 970).

Kongreso Atstovų Rū
mų vasario 19 d. sesijoj 
kalbėjo Lietuvos reika
lu: Rūmų pirmininkas 
McCormack (D., Mass.) 
Rūmų respublikonų ma
žumos vadovas Ford (R. 
Mich.), atstovai Byrne 
(D., Pen.), Dwyer (R., 
N.J.), Fallon (D., Mar.),

S. Jurskytė sega tautini ženkleli adv. A. Novasaičiui Vasario 16 minėjime Philadelphijoje. Adv. A. 
Novasaitis šiuo metu yra aukštose pareigose respublikonų partijoje. V. Gruzdžio nuotrauka

Gražiai praėjusi Vasario 16 
šventė Philadelphijoje

Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktis 
Philadelphijoje, buvo at
švęsta vasario 15 d. Minėji
mą rengė LB Philadelphijos 
ir Pietinės New Jersey 
apylinkės. Minėjimas buvo 
pradėtas lietuviškomis pa
maldomis visose trijose lie
tuviškose bažnyčiose; Iškil
mingas minėjimas vyko 3 
vai. p. p. Drexel Institute of 
Technology patalpose.

Minėjimą pradėjo LB Phi
ladelphijos apylinkės pirm. 
G. Mironas. JAV himną su
giedojo 0. Pliuškonienė. 
Maldą už pavergtą Lietuvą 
sukalbėjo šv. Andriejaus 
parapijos klebonas kun. G. 
Degutis. Toliau sekė val
džios atstovų žodis. Prezi
dento R. Nixono sveikini
mus ir ilgesnę kalbą pasa
kė, jo politinis patarėjas, 
James C. Humes. Sveikino 
taip pat Pennsylvanijos gu
bernatoriaus ir Philadelphi
jos burmistro atstovai. Va
sario 16 d. tiek Philadelphi
joje, tiek visoje Pennsylva- 
nijoje. buvo paskelbta Lie
tuvių Diena.

Labai daug simpatijų su
silaukė, tai O. K. Arm
strong, daugelio knygų au
torius, buvęs Kongreso na
rys ir Reader’s Digest žur
nalo politinis koresponden
tas, studijuodamas Ameri
kos istoriją, surado, kad ge
nerolas T. Kosciuška, akty
viai dalyvavęs Amerikos 
n e p riklausomybės kovose, 
buvo Lietuvoje gimęs ir yra 
lietuvis. O. K. Armstrong 
yra didelis antikomunistas. 
Jis pilnai supranta Rusijos 
kolonizacijos tikslus ir ma
no, kad laikas laisvoms val
stybėms, per Jungtines 
Tautas, pareikalauti,- kad 
Rusija apleistų okupuotus 
kraštus. Ta pačia proga, per 
G. Mirono ir A. Mažeikos 
vedamą anglų kalba, radijo

Feighan (D., O.), Grif
fith (D., Mich.), Hels- 
toski (D., N.J.), Hicks 
(D.-, Wash.), Maddon (D. 
Ind.), McClory (R. III.), 
Monagan (D., Con.) Pat- 
ten (D., N.J.) Reid (R. 
III.), Allen Smith (R. Cal) 
Henry Smith (R., N.Y.), 
St. Germain (D., R.I.), 
Whalen (R., O), Widnall 
(R., N.J.). Atstovas
Flood (D., Pen) kalbė
jo net du kartu ir pasku - 
tiniuoju iškėlė Rūmų 
priimtą pasiūlymą, kad 
pratęsiamas penkių die
nų laikas kalboms Lie
tuvos laisvės reikalu pa
tiekti (Cr H 1120-11320.

M. Kavolis 

valandėlę "Gintaro Kraš
tas”, buvo duotas pasikalbė
jimas su Armstrong, kur 
jis ir vėl kėlė Rusijos kolo
nizaciją ir Pabaltijo rusini
mą. Taip pat jis patvirtino, 
kad jo turimomis žiniomis, 
jau 1943 m. Teherano kon
ferencijoje, Roseveltas ati
davė Pabaltijį Rusijai, kad 
tik Sovietų S-gas įstotų į 
karą prieš Japoniją.

Toliau sekė labai įdomi, 
aktuali visuomenininko, ra
šytojo inž. V. Volerto, Pie
tinės New Jersey apylinkės 
pirmininko kalba. Čia jis 
palietė bendradarbia v i m o 
su kraštu ir krašte pasili
kusių lietuvių nuotaikas. 
Jis pabrėžė, kad jokio bend
radarbiavimo su tais kraš
to lietuviais, kurie tarnauja 
okupantui negali būti. Me
ninę dalį išpildė O. Pliuško
nienė padainuodama 3 dai
nas. Reikia pasidžiaugti, 
kad mūsų dainininkė, nors 
ir keletą kartų girdėta, šį 
kart labai puikiai pasirodė 
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PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuves; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.
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• ALLENTOWN, PA. — 126 TMohman Street .................................................. HE 5-1654
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet 8treet ............................................................. OI 2-4240
• BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue ..........................................   IN 7-6465
• BUFFALO, N.Y. — 701 Fiilmore Avenue .................  TX 5-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Aehland Avenue -.............................................. H U 6-2818
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenllworth Avenue ......................................... ”R 1-0696
• OETROIT, MICH. — 11601 Jo* Campau Avenue ........................................... 365-6780
• FARMINGDALE, N.J. — Freewood Acree ......................................................... 363-0494
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jot Campau Avenue ............  365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hlllslde Avė. ........................   249-6216
• JERSEY CITY, NJ. — 219 Montgomerp Street ............................................. HE 5-6369
e LOS ANGELE8, CAL. — 107 So. Vermont Avenue ........................................ DU 5-6550
• NEWARK, N.J. — 378 Market 8treet ............................................................... Ml 2-2452
• NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue ................................................... OR 4-1540
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Glrard Avenue ........................................... PO 9-4507
• RAHWAY, N.J. — 47 e. Milton Avė. ................................................. 381-8997
• 80. BOSTON, MA88. — 396 W. Broadway .................................................... AN 8-1120
• 8OUTH RIVER, N.J. — 46 Whltehead Avenue .............................................. CL 7-6320
• 8YRACU8E, N.Y. 13204 — 515 Marcellue 8treet ........................................... 475-9746
• TRENTON, N.J..— 1152 Deutz Avenue ......................................................... . EX 2-0306
• UTICA. N.Y. — 963 Bleecker Street ........................................................ RE 2-7476

ir nustebino ne tik mus, bet 
ir svečius amerikiečius.

Minėjimo pranešėjai bu
vo V. Mikėnienė ir advoka
tas St. F. Mankas. Į minė
jimą atsilankė apie 300 as
menų. Aukų surinkta ket
virčiu mažiau, kaip kitais 
metais. Gal kaltas labai blo
gas oras (lietus ir sniegas) 
neužtektinai išplatinta aukų 
lapų, o gal nevisiems pati
ko minėjimo vieta.

Jei prieš 10 ar 15 metų, 
lietuviams buvo sunku pa
tekti į amerikiečių spaudą, 
tai dabar, net dviejuose di
džiausiuose ir įtakingiau
siuose vietos dienraščiuose: 
"The Evening Bulletin” ir 
"The Philadelphia Inųui- 
rer” tilpo vedamieji, o "The 
Philadelphia Inųuirer” įdė
jo ir antrą straipsnį ir dvie
jų lietuvaičių tautiniais kos
tiumais pasipuošusių K. 
Kutkutės ir A. Pečiūraitės 
nuotrauką ir pasikalbėjimą 
su jomis. (pmj

ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS NUDŽIŪNĄS

Du metus Robert Goi- 
nes metė dešimtukus ir 
kvoterius į saldžių gėri
mų automatą savo gazo
lino stotyje Indianapoly- 
je. Dažnai automatas tik 
prarydavo pinigus, neiš- 
spiaudamas gaivinančio 
gėrimo bonkos. Ir ilgai
niui, pagal Goines ap
skaičiavimus, jis šiuo 
būdų prarado virš 25 
dolerių.

Praeitų metų gruo
džio mėnesį Goines pri
trūko kantrybes; bent 
taip jis aiškino Indiana- 
polio teismui. Tą dieną 
jis turėjo grąžinti au
tomato pavogtus pinigus 
dviem klijentam, o pas
kui ši pabaisa prarijo 
net ir jo 15 centų.

"Aš pakračiau maši
ną", teisme aiškino Goi
nes. "Tada nuėjau prie 
stalo, iš stalčiaus išsi
ėmiau 22 kalibro revol
verį, ir atgal grįžęs nu 
šoviau automatą. Po pir
mo šūvio pagalvojau kad 
tai paskutinis kartas 
kada tu ką apvogsi".

Bet teisėjas, matyt ne 
kaip šios tragedijos nu
teiktas Goines priteisė 
$160 ir dešimt dienų ka
lėjimo už netvarkingą el
gesį ir ginklo pavartoji
mą miesto ribose.

Sis nuotykis, be abejo, 
tikrai palietė ne vieno 
panašiai nuskriaustojo 
sielą; nors ir iš kapų au
tomatas liko vėl laimė
toju šioje žmogaus ir 
mašinos nesibaigiančio
je dvikovoje.

VANTED
IST CLASS 

DIE LEADER 
Mušt have experience on line and 
progressive dies.

Steady work for qualified man. 
Overtime and benefits.

EAGLE TOOL & DIE CO. 
2424 Wolcott Ferndalč, Mich.

(313) L! 7-4300
(11-20)
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Klaipėdos dienos minėjimo Šventėje bebrų "Nemuno" laivas pasipuošęs naujais kaklaraiščiais su lai
vo vadu j. ps. Ričardu Kuntsmanu. M. Jakaičio nuotrauka

Jūrų skautai minėjo Klaipėdos dieną
Laiko rūkas ir atstumai 

vis labiau pridengia mums 
lietuviams ir mūsų gimta
jam kraštui prie Nemuno 
brangias datas, svarbiuo

Kartais ir vyriausiam skautininkui tenka atsiklaupti prieš mažą 
bebrą... V.s. Vladas Vijeikis užriša kaklaraišti jauniesiems jūrų 
skautams. M. Jakaičio nuotrauka

sius įvykius. To neišgyve
nusiai, to krašto nemačiu
siai jaunajai mūsų kartai 
kiekviena proga reikalinga 
visa tai priminti, paiškinti

DIRVA

ir kartu iškilmingai pami
nėti.

C h c a g o s "Lituanicos” 
tunto jūrų skautų Algiman
to ir "Nemuno” laivai bei 
Seserijos jūrų skaučių "Ni
dos” laivas š. m. vasario 8 
d. Jaunimo Centre suruošė 
nariams ir svečiams iškil
mingų. Klaipėdos atvadavi
mo dienos minėjimą, kad šį 
svarbų įvykį jūrų skautai ir 
jūrų skautės žinotų ir tin
kamai vertintų.

Šioje iškilmingoje sueigo
je, sutraukusioje virš 80 jū
rų skautų-čių, dalyvavo ir 
gausus būrys tėvelių bei 
svečių. Iškilmingoje dalyje, 
kurią vedė laivo vadas v. v.
J. Jovarauskas, Klaipėdos 
reikšmę Lietuvai iškėlė at
vadavimo dalyvis v. s. V. 
Tallat-Kelpša ir sveikinimo 
žodžiuose v. s. M. Jonikienė 
jr v. s. V. Vijeikis. šia iš
kilminga proga buvo pra
vesti jūrų skautų-čių įžo
džiai, kuriuos davė 7 "Ni
dos” laivo ūdrytės, penki 
Algimanto laivo jūrų skau
tai ir aštuoniolika Nemuno 
laivo bebrų. Džiugu buvo 
matyti tris brolius Apana
vičius vienu metu duodant 
jaunesniojo jūrų skauto 
įžodį ir bendrai stebėti tokį 
gausų LSB jūrų skautų 
prieauglį Chiragoje.

Antroje sueigos dalyje, 
prie improvizuoto ežerėlio 
su bures iškėlusią jachta, 
sesės ir broliai vaidino, dai
navo ir suktinį šoko. Ypač 
puikiai skambėjo Nidos lai-

Vasario 16 
Vokietijoje
Kaip kiekvienais metais, 

taip ir šįmet, gimnazijoj 
buvo paminėta Vasario še
šioliktoji. šįmet ji įvyko va
sario 21 d.

Kadangi tai buvo centri
nis Vokietijoj minėjimas, 
ypatingai daug garbingų 
svečių suvažiavo į Romuvą: 
VLIKo pirmininkas J. K. 
Valiūnas iš New Yorko, dr. 
A. Gerutis iš Berno, J. 
Glemža iš Stuttgarto, Do
nelaičio "Metų” vertėjas 
Buddensieg ir daug kitų.

Gimnazijos direkto r i u s 
V. Natkevičius savo kalbos 
pradžioj pasveikino žymes
nius svečius specialiai, bet 
ir visų kitų atsilankymu 
širdingai džiaugėsi. Savo 
kalboje jis kalbėjo apie Lie- 

vo sesių dainos, gitaroms 
pritariant.

Minėjimą užbaigus, rū
pestingos jūrų skaučių ma
mos visus pavaišino kava ir 
skaniais pyragais. Minėji
mas visiems paliko malo
nius prisiminimus, ypač 
•tiems, kurie čia davė pasiža
dėjimus dirbti Dievui, Tė
vynei ir artimui, ir būti ge
rais jūrų skautais bei jūrų 
skautėmis. Minėjime daly
vavo ir "Prezidento Smeto
nos” jūrų budžių įgula, ku
rios dauguma narių eina va
dovų pareigas laivuose.

(bj)

Vasario 16 Gimnazijoje suruoštame Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjime, sėdi iš kairės: 
dr. H. Buddensieg (Donelaičio "Metų" vertėjas {vokiečių kalbą), Vasario 16 gimnazijos direktorius Vin
cas Natkevičius, Vliko pirmininkas dr. J.K. Valiūnas, Federalinės Vokietijos Parlamento narys prof. dr. 
Schachtschabel, dr. A. Gerutis iš Šveicarijos, vyr. mokyt. Saliamonas Antanaitis, Vokietijos krašto Val
dybos pirmininkas inž. kapitonas J. Valiūnas. Antroj eilėj visai kairėj majoras J. Černius, pulk. Sutkaus 
žmona ir kiti.

Živilė Vilčinskaitė 4 klasės mokinė ir Romas Žaliukas 5 klasės 
mokinys šoka tautini šok( "rugučiai".

tuvos ūkio klestėjimą Ne
priklausomybės laikais ir 
apie jo sugriovimą, sovie
tams atvykus. Partizanų 
kovas jis lygino su Vietna
mo įvykiais. Baigdamas 
kalbą jis minėjo lietuvių 
draugystę su vokiečių tau
ta.

Po direktoriaus kalbėjo 
Vokietijos parlamento na
rys prof. dr. Schachtscha- 
bel. Jis yra pirmas socialde
mokratas, kalbėjęs per lie
tuvišką minėjimą.

K u 11 ū r inėj programoj 
pirmiausia pasirodė Mann- 
heimo aukštosios muzikos

1970 m. kovo 13 d.

mokyklos smuikų kvarte
tas, po to dainavo muziko
K. Motgabio vadovaujamas 
gimnazijos choras, šventės 
vertingiausias punktas bu
vo gimnazijos tautinių šo
kių grupės pasirodymas, ši 
mokytojos E. Tamošaitie
nės vadovaujama grupė vėl 
visus svečius labai pradžiu
gino. Gražiai pasirodė ir 
Koelno - Bonnos apylinkės 
dainų kvartetas "Baltija”.

Minėjimas apskritai dau
gumai patiko, ir beveik visi, 
džiugina nuotaika tos die
nos vakare arba sekančios 
dienos rytą išvažiavo namo.

VYT. ALANTAS

IPOLITO ARBUTO 
didysis laimėjimas
Ipolitas Arbutas pabudo vėlai. Vakar pas jį 

posėdžiavo Lietuvių Golfo Sambūrio naujoji valdy
ba, kurios pirmininku jis buvo neseniai išrinktas. 
Į pareigas įvesdinimo proga jis suruošė valdybos 
nariams ir artimiems draugams vaišes, per ku
rias teko nugerti gal kiek daugiau kaip reikia, tad 
pamiegoti ilgėliau nebūtų buvę pro šalį.

Kai žadintuvas sukruto zirzti lygiai devintą va
landą Arbutas pašoko per jėgą trindamasis akis, o 
žadintuvui išsirėkus vėl griuvo ant pagalvio. Be 
abejo, jis ir vėltbūtų užsnūdęs, jei nebūtų pravėru
si miegamojo duris ponia Arbutienė: ji žinojo kaip 
tokiais atvejais pažadinti vyrą.

— Uzi, Kudliuk! — ji pašnibždėjo pasilenkusi 
rudam ilgaplaukiui šuniukui į ausį.

Kudliuko dukart piudyti nereikėjo: jis šmukš
telėjo pro duris ir, užšokęs ant lovos, be ceremo
nijų ėmė laižyti savo pono veidą. Arbutas gindama
sis palindo po antklode, bet ir ten Kudliukas mokė
jo rasti kelią: jis prasikasė po antklode ir narnėda
mas ėmė draskyti jo pižamą. Arbutas pašoko sirg
damas ir keikdamasis širdyje, bet, būdamas pado
rus ir principingas vyras, žmonos akyse balsiai 
keiktis nesikeikė.

— Matai, Politėli, — atskleisdama lango užuo
laidas kalbėjo Arbutienė, — tu vėl būtum pramie
gojęs: užmiršai, kad 10 valandą turi Skautų Tėvų Ko
miteto posėdį. Komitetas gi renkasi pas tave, tu gi 
jo pirmininkas. O vėlgi užmiršai, kad tavo darbas 
rytą su Kudliuku. Aš paruošiu pusrytįir bėgsiu į baž

nyčią, o tu pavalgyk ir pavedžiok Kudliuką. Sku
bėk rengtis.

— Ar paštas jau atėjo?
— Ak, užmiršau, tuojau atnešiu, — ji skubiai 

išėjo ir tuojau vėl grįžo su lietuviškų laikraščių 
pundeliu.

Pirmiausiai jis atsiskleidė sau maloniai širdį 
kutenančiu lūkesiu sau palankų Išeivių Balsą, ku
riame jis bendradarbiavo. Kronikos puslapyje bu
vo įdėtas per dvi skiltis straipsnelis su antrašte: 
"Mūsų visuomenės veikėjas p. Ipolitas Arbutas iš
ėjo į golfo aikštę". Laikraštis rašė, kad Lietuvių 
Golfininkų Sambūrio susirinkime valdybos pirmi
ninku vienbalsiai buvęs išrinktas "mūsų nepailsta
mas visuomenės veikėjas, žurnalistas ir mūsų 
bendradarbis p. Ipolitas Arbutas". Laikraštis lin
kėjo naujai Golfininkų Sambūrio vadovybei sėkmės.

— Gerai Greitablauzdis parašė! — murmtelė
jo Arbutas padėdamas laikraštį į šalį ir su nerimu 
atskleisdamas Nemuno Aido kroniką. Čia buvo tik 
trumpai ir pašiepiančiu tonu atžymėtas pats faktas, 
kad "ponas Arbutas, apėmęs visas visuomeninio gy
venimo sritis pritrūko darbo ir išbėgo į golfo lau
ką". Nė žodžio apie "veiklų ir nepailstamą visuo
menės veikėją" ir aplamai jokio komplimento ir pa
lankesnio žodelio. Arbutas sugniaužė laikraštį ir 
sviesdamas į kampą murmtelėjo:

— Tas velnio išpera Buiša man pavydi ir kai
šioja koją!

Petras Buiša buvo Užnemuniečių Klubo vice
pirmininkas ir artimas Nemuno Aido bendradarbis. 
Arbutas keletą kartų mėgino tapti Nemuno Aido ko
respondentu, tačiau visada atsidurdavo į tylų ir at
kaklų redakcijos pasipriešinimą: redaktorius jo ko
respondencijų arba visai nedėdavo arba dėdavo taip 
išbraukytas, kad ir jis pats jųnebeatpažindavo. Ne
muno Aido redaktorius Bronius Jotautas buvo vy
ras taktingas ir nuolaidus, bet iš tikrųjų redakcijo
je šeimininkavo jo artimas giminaitis Petras Bui
ša, vyras kietas ir užsispyręs, kuris be to dar bu

vo turtingas ir paremdavo laikraščio leidimą 
stambesnėmis sumomis. Kodėl jis nemėgo Arbuto, 
niekas negalėjo pasakyti, bet visi žinojo, kad tarp 
jų visada rusena nesantaikos liepsnelė. Gal Arbu
tas ir nebe pagrindo Nemuno Aidą vadindavo "Už
nemuniečių Aidu", nes tą savaitinuką daugiausiai 
rėmė ir palaikė Užnemuniečių Klubo nariai, kitaip 
sakant, jis buvo lyg ir jų "oficiozas".

Visuose lietuvių laikraščiuose Arbutas turėjo 
neblogą vardą, redaktoriai nemetė į krepšį jo kores
pondencijų, ir niekas jam neginčijo "įžymaus ir ne
pailstamo visuomenės veikėjo" vardo, išskyrus Ne
muno Aidą, kurį susirūstinęs Arbutas vadindavo 
"Pletkų Aidu". Tapęs Užnemuniečių Klubo pirmi
ninku jis, be abejo, taptų ir tikruoju Nemuno Aido 
redaktoriumi, o turėti savo laikraštį buvo jo sena 
svajonė. Jei jis būtų išrinktas to klubo pirmininku, 
be abejo, Nemuno Aido pirmame puslapyje tilptų 
didelė, per tris skiltis jo nuotrauka... Kažką pana
šaus jis matė amerikonų laikraščiuos išrinkus 
naują prezidentą..

Jo svajones nutraukė Kudliukas vėl lyžtelėda
mas jam veidą. Arbutas iššoko iš lovos ir nuėjo į 
vonią praustis. Kudliuką jis mėgo, bet kai žmona 
išvarydavo pavedžioti šuniuką po šiukšlių gatvelę, 
jam kone kaskart sugiždavo nuotaika ir sugiždavo 
ne tiek dėl šuns vedžiojimo, kiek dėl kaimyno Me
čio Ginkaus, kurį jis sutikdavo gatvelėje atlikinė
jantį tą pačią misiją, būtent, vedžiojantį savo Mar
giuką. Ginkus buvo aukšto stoto, prokaulaus veido 
linktelėjęs priekin vyras, visada labai tvarkingai, 
beveik elegantiškai apsirengęs ir Arbutui rodyda
vosi, tarsi jis būtų nužengęs į tą apniūkusią ir pikt
žolių prižėlusią gatvelę iš kažkurio kito aukštesnio 
pasaulio. Tais rytais, kai Ginkus su savo Margiu
ku nepasirodydavo, Arbutas šiukšlių gatvelėje jaus
davosi visai neblogai, kitaip sakant, jis jos nepas
tebėdavo ir laisvai atsiduodavo savo mintims bei 
svajonėms.

(Bus daugiau)
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"STENGIAUSI NIEKUR
NEMELUOTI”

Neturėjau laimės Romualdo 
Spalio pažinti, pabendrauti, nors 
kartą susitikti. Mūsų žingsnių geo
grafija ir laikai vis prasilenkdavo. 
"O kodėl jis tąu rūpi?" kas nors pa
klaus: "Jei nori kalbėti apie romaną, 
tai ir kalbėk apie literatūrinį veika
lą, o ne apie jo parašytoją. Kalbėk 
apie patį meno kūrinį, o ne apie au
torių. Svarbu, koks kūrinys, o ne au
torius"...

Literatūros ir kitų meno reiški
nių vertinimuose tokia pažiūra daž
nai girdima ir ji turi savo logiką. 
Bet man tiek neužtenka. Man svarbu 
ir autorius, svarbu žmogus, kuris tą 
veikalą sukūrė: kas jis per vienas, 
koks jo gyvenimiškas patyrimas,kaip 
jis gyvenimo aplinkoje reiškiasi,ko
kiu pagrindu ir duomenim jis galėjo 
parašyti savo romaną, kokįjis sta
tėsi uždavinį, kokios jo pažiūros į 
problemas, kurias jis savo veikaluo
se ryžosi spręsti. Tatai žinant, man 
daug aiškesnis tampa ir jo pastangų 
rezultatas. Beveik pagal aną seną ir 
jau visų nuvalkiotą Goethės nurody
mą: kas dainių nori suprasti, tas tu
ri keliauti į dainiaus šalį...

Tad reikia "keliauti", susitikti, 
bent pasikalbėti su Spaliu. Bet kaip 
tatai padarysi, jeigu Los Angeles ir 
Halifaxas atskirti ne tik ištisu žemy
nu, bet dar ir vandenynu? Ryžausi 
"pasikalbėjimą" atlikti laišku. Tai 
labai oficiali, šalta,skurdi,nelanks
ti priemonė, nors gal geriausia iš vi
sų kitų blogųjų priemonių. Surašiau 
keliolika klausimų ir paprašiau būti 
nei per kukliu, nei per išdidžiu, o pa
prastai pasisakyti maždaug per vi
durį, gi aš, atsakymus gavęs, gal kiek 
kitais žodžiais tuos pačius klausi
mus perredaguosiu ar kita tvarka jo 
žodžius sugrupuosiu. Be to, pasiža
dėjau nedaryti per daug kiaulysčių, o 
tik truputį, jei ir paliksiu vieną ar 
kitą momentėlį vieš ame pasikalbėji
me, ko jis buvo prašęs neminėti.

Ak, tie "pasikalbėjimai" spau
doje, kurių dabar tiek dažna! Stam
būs ir ploni veikėjai kalbasi su laik
raštininkais. Vieni, kai jaučiasi turį 
ką nors svarbaus liaudžiai pasakyti, 
tik be reporterio talkos nesugeba 
patys savo kilnių minčių užrašyti. 
Kiti vargais negalais galėtų ir patys 
surašyti straipsnelį ar ilgėlesnę kro
nikos žinutę, - bet yra rimčiau ir vei
kėjo prestižui svariau, kai ne jis pats 
rašo, bet reporteris jo aukštas idė
jas užrašo ir dar puošnių komentarų 
nepagaili. O kartais, kaip buvo Chi
cagoje, net keli veikėjai susišaukia 
būrį reporterių, kuriem išdėsto,kad 
dabar visiškai nieko naujo jiem ne
turi pasakyti, bet būtų gerai, kad re
porteriai vis vien ką nors parašytų 
veikėjų gerų norų ir su spauda gerų 
santykių palaikymo vardan.

Deja, mudu su Spaliu tikrai netu
rėjom kito būdo geriem santykiam 
užmegsti ir "padaryti pasikalbėji
mą", kaip tik laiškais.

***
— Dialogas padeda abišališkiau 

palukštenti klausimus, giliau pa
žvelgti į reikalus. Deja, mudu tam 
neturim sąlygų. Bet kai prašėt sku
bėti, tai skubu atsiliepti, nors neži
nau, ar pataikysiu, - pradėjo savo 
laišką Romualdas Spalis, man papra
šius "dialogo" ir įrašius pirmąjį 
klausimą:

- Kiek rūpėjo, kiek dėmesio krei- 
pėt į politinę problemų pusę "Re
zistencijos" romane? Juk mūsų 
žmogiškus likimus tada persunkė 
politika?

- Politinė pusė man nedaug te
rūpėjo. Politika buvo daugiau tik pli
ka fizinė jėga. Ją pastūmus šalin, 
lieka pats gyvenimo nuogumas, savo 
keliu rodęs to gyvenimo grožį, ver
tę ar menkumą. Pirmasis bolševik-

NEPAMIRŠKIT ĮSIGYTI

"REZISTENCIJA;

mėtis ir Birželio sukilimas mūsų 
tautai buvo labai lemtingi momen
tai, kurių svarbumas ir reikšmė, 
mano manymu, ims aiškėti tik žy
miai vėliau, gal po 50 metų ar net 
po šimtmečio. Būtų tačiau didelis 
pareigos netesėjimas, kone nusikal
timas, jeigu mūsų rašytojai išsa
miau neužfiksuotų to laikotarpio, jei
gu jis liktųsi tik polemikose, partinė 
se neapykantose ir priekaištuose ar 
kitaip būtų žalojamas. O ir ligi šiol 
jis dar žalojamas, kai kurių tyčiom, 
vėl kitų nesuvokiant dalykų ar per 
apsirikimą. Žaloja jį ir memuarai, 
kai juos rašantieji nepajėgia nuslo
pinti savo egoistinių tikslų. Man 
rodos, rašytojo tikslas būtų - per
teikti savo laikotarpio dvasią, nuo
taiką ir foną, apčiuopti syvus, kar
tais savo turiniu gal atrodančius ba
naliais, bet reikšmingus tam laiko
tarpiui. Ir tai atlikti kiek galint be- 
šališkiau, be specialios meilės ar 
neapykantos...

***
Antras mano iškeltas klausimas 

buvo apie keturių romanų plėtoja
mą turinio eigą ir tų pačių veikėjų 
giją kintančiais jų amžiaus ir likimų 
laikotarpiais.

- Niekas nesidarosavaime,-fi
losofiškai atsakė rašytojas. - Visur 
buvo tam tikros priežastys, tam tik
ros sąlygos, kreipusios mano veikė
jų likimus. Jų kilmė dažnai glūdėjo 
jau vaikystėje... Norėdamas rašyti 
apie šią mūsų tautai svarbią epochą 
- nepriklausomybės laikotarpį ir kas 
įvyko vėliau, - turėjau susidurti ar 
tiesiog išeiti iš sąlygų tos mūsų kar
tos, kuri nepažino svetimo jungo,ku
ri jau į pradžios mokyklos suolą sė
do, prieš akis matydama ne sveti
mus viengalvius ar dvigalvius ere
lius, bet Lietuvos Vytį. Taigi, tos 
epochos istorija sutapo su tos kar
tos istorija. Reikėjo pradėti nuo ma
žamečių - nuo "Gatvės berniuko" 
nuotykių. Stengiausi, kad jie būtų 
įdomūs skaityti, tikėjausi patraukti 
jaunimą, troškau, kad jis dirbtinai 
neverčiamas susidomėtų tėvų praei
timi. Spėju, kad bent iš dalies kai 
ką laimėjau. Gausi pirmoji romano 
laida ir neseniai stambi antroji lai
da, taip pat buvę itin gražūs, latvių 
atsiliepimai apie tą knygą, atrodo, 
pateisino mano viltis. Kai kurie to 
romano nuotykiai ir ten veikiantie
ji asmenys atkurti iš anų dienų, ka
da vasaros buvo ilgos ir rūpesčių 
nė už grašį. Su jais kartu buvo nu
matyta ir pasėta sėkla ne tik antra
jam, bet ir ... būsimam septintajam 
tomui.

- Vadinasi, tos kartos nuotykiai 
ėjo ir dar eis tolyn sekančiuose ro
manuose?

- Taip, ėjo ir eis. Romane "Ant 
ribos" buvo jau Kauno gimnazijos fo
nas. Gimnaziją mėginau atvaizduoti 
tokią, kokia ji buvo be pagražinimų 
ar visų tų sunkių gimdymo skausmų, 
kurie po 1918 metų buvo charakterin
gi kitom gimnazijom. Lietuvoje anuo 
metu to amžiaus jaunuolis buvo drū
tai mokomas. Jį mokė tėvai, bažny
čia, mokykla, organizacijos, suaugu
sieji ir ypač draugai. Stengiausi nie
kur nemeluoti, siekiau realumo, ku
ris rodytų jaunuolių bundančius ilge
sius, pirmąsias meiles, pagundą ir 
kitką. Eilė Amerikos lietuvių jaunuo
lių man dėkojo už tą knygą, tartum 
save atpažindami. O trečiasis ro
manas, "Alma Mater" - tai lapas iš 
studentų gyvenimo, tai džiaugsmo, 
nerūpestingumo, veržlumo ir nepa
tyrimo metai, kada psichinis ir fi
zinis gaivalingumas gimdo šventuo
sius ir prakeiktuosius. Jo pagrindi
niai veikėjai iš "Ant ribos", dar pri
dedant Paberžytę, Ruseckaitę, Nor.- 
mantaitę... Ir pagaliau vėliausioji 
"Rezistencija", kurios visi herojai 
ateina iš trijų pirmųjų knygų, pra
dedant "Gatvės berniuko nuotykiais".

(Pokalbis apie ano laikotarpio 
vienos kartos likimą tuo dar nebai
giamas. Jį tęsim su autoriumi dar 
per porą "akimirkų").
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Dail. Vandos Balukienfes dailės kūrinius apžiūrint. Iš kairės: Jurgis Janušaitis, dail. Adolfas Valeška, 
Vytautas Kasniflnas, kun. dr. Juozas Prunskis, dail. Vanda Balukienė. Viduryje prie stalo Algirdas Pu
žauskas. V. Noreikos nuotrauka

Vandos Batakienės kūryba yra
spalvinga poezija V2TAUTASKASN1ŪNAS

Kartų kova ar vaidai? 
... Diskriminacija? ... 
Ne! ir ne!

Tai graži menininkų 
šeima, kur jaunieji, pa
gal generaciją, yra tre
čios kartos dailės kūrė
jai.

Jie visi trys išsiten
ka vienoje dailės studi
joje. Motina, sūnus And
rius ir duktė Laima. Vie
ni jau baigę meno studi
jas, kiti tik įpusėję, tre
ti pradedą.

Bet šį kartą dėmesio 
centre yra dailininkė 
Vanda Balukienė, kurios 
dailės kūrybos paroda 
atidaroma šį šeštadienį 
kovo 14 d. Chicagoje, 
Čiurlionio galerijoje. 
Apie jaunimą rašysime 
kitą kartą.

Meno studijas ji pra
dėjo Vilniaus meno aka
demijoje, jas tęsė ir bai
gė Vokietijoje, Freibur- 
go meno mokykloje.

1961 metais tose pat 
patalpose surengė pir
mąją dailės parodą, ku
ri praėjo su dideliu pa
sisekimu. Tai buvo pir
mieji jaunystės žings
niai su drąsiais užsimo
jimais, ryškiu savitu 
veidu.

Vienas vyresnės kar
tos dailininkas tada pa
stebėjo: jei nepalflš gy
venimo kelyje su moti
niškos meilės atsidavi

mu šeimai, jei nepadės 
teptuką į lopšelį, dailės 
kūryboje augs, stiprės 
ir pasieks didelių laimė
jimų.

Dail. Vanda Balutie- 
nė neleido rūdyti meno 
pašaukimui ir savo ta
lentui. Gal kartais ir nu
krito teptukas į lopšelį 
po nuovargio bepiešiant 
ir beniūniuojant mažu
lėliams, bet drobė, daž
nai ir teptukas visą lai
ką buvo kelionės dienų 
palydovas. Iš mamos pa
veldėjęs meninius gau- 
mus, sūnus Andrius jau 
5 metų būdamas pasižy
mėjo savo piešiniais, o 
nuo jo neatsiliko ir se
suo Laima,

O Andriui ūgtelėjus ir 
ryškiai apsisprendus stu
dijuoti meną (jis laimė
jo pirmąją premiją Chi
cagoje Vasario 16 d. pro 
ga surengtoje apžvalgi
nėje dailės parodoje), nu 
tarė ir ji pati gilinti me
no studijas. Ir atkaklaus 
ryžto dėka, po 4 metų 
studijų, 1969 metais bai
gė Academy of Fine 
Arts.

Dabar bus jos antroji 
individuali dailės paro
da. Visi darbai aliejinės 
tapybos. Žmogus yra su
sidomėjimo centre. To
dėl vyrauja įvairios fi
gūros, daugiausia mote-

VANDA BALUKIENĖ Prie veidrodžio

rys. Čia daug spalvų žais
mo, šešėlių, daug gyvas
ties. Nematyti sustingi
mo. Visa kūryba dvelkia 
spalvinga poezija. Ko
kios nors išskirtinos, 
mėgstamos spalvos ne
matyti. Kiekvienas kūri
nys yra savito uždavinio 
sprendimas. Žmonių fi
gūrų veidai neišryškin
ti. Dailininkė į juos ne
kreipia dėmesio. Juk 
jie tik modelis. Bet už 
tai su figūrų linijomis 
ir su spalvomis dailinin
kė yra išskirtinai žavin
ga, išradinga. Trys skir
tingos mokyklos — Lie
tuva, Vokietija, Šiaurės 
Amerika — gražus pa
saulis, karo išgyvenimai 
ir reali tikrovė, dailinin
kei padarė įtakos suras
ti save dailės kūryboje.

Dailininkė turi parin
kusi 5 peizažus ir 5 abs - 
traktus. Jie nėra atmes
tiniai, pripuolami dar
bai. Žaviesi ir jais, nes 
ir šiuose darbuose ji iš
radingai spalvinga. Bet 
nenumanau, kad prie abs
traktų kūrybos ji ir atei 
tyje kada nors ilgiau su
stos.

Kiekviena dailininko 
paroda, tai jo praėjusio 
gyvenimo visuotinė išpa
žintis. Kiekvienas žiūro
vas yra teisėjas. Todėl 
tik ją pamačius, tuoj ky. 
la mintis, o koks atei
ties kūrybinis gyveni
mas, kokie yra nauji už 
simojimai.

Dailininkė turi ir nau
jų darbų, kurių šį kartą 
parodoje neparodys.Juo
se vyrauja tautodailės 
motyvai. Prie šių darbų 
ir mano ateities kūrybi
nio gyvenimo kelyje il
giau apsistoti.

* JAUNIMO SIMPO
ZIUMAS įvyks 1970 m. 
gegužės mėn. 2-3 die
nomis Chicagoje. Sim
poziumą ruošia JAV LB 
Centro valdyba. Audro
nė Kubiliutė, Laima Nai- 
nytė, Vitalija Ruibytė, 
Povilas Žumbakis, Algis 
Augaitis ir Algis Anta
navičius sudaro JAV LB 
jaunimo simpoziumui 
ruošti komisiją. Komi
sija, posėdžiaudama kas 
savaitę ir intensyviai 
dirbdama, jau paruošė 
simpoziumo programą. 
Komisiją sudarė JAV LB 
Centro valdyba.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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PASONIC DABAR PRAMOGAI...

AM/FM radijo-laikrodžių pardavimas!
The Russel
29.88 reg. 34.95
FM/AM radijo laikrodžiai turi 60 minučių 
automatinį išjungimą. Atsibuskite prie 
muzikos ar skambučio žadintuvo. Turi 4” 
garsiakalbį, automatinę bangų kontrolę.

The Decorator
32.88 reg. 39.95
Turi 60 minučių automatinį išjungimą. 
3%” dinamišką garsiakalbį, FM/AM radi
jo laikrodis su slank'ojančia stočių rodyk
le, muzikos ar skan.bučio žadintuvu, ap
šviestu ciferblatu.

Riešuto medžio dėžutė
39.88 reg. 49.95
Turi muzikos ar skambučio žadintuvą, 
AM■FM radijo laikrodis su iliuminuotu 
laikrodžio priekiu. 60 minučių automatiniu 
išjungimu, slankiojančia rodykle.

Besisukęs pagrindas AM FM 
49.88 reg. 59.95
Radijo laikdrodis turi Telechron, muzikos 
ir skambučio žadintuvą, miegojimo laiką, 
snuduriavii io migtuką, apšviestą ciferbla
tą. slankiojančią rodyklę.

125 kv. in. nešiojamas
99.95
Turi iškart garsą ir vaizdą, visų stočių 
priėmimą ir įmontuotą anteną. Pasirinkite 
ir imkite kreditan May’s.

Panasonic nešiojamas
89.95
Turi 75 kV. in. ekraną, visų stočių pri
ėmimą, viduj įmontuotą anteną, prieky 
kontrolę.

^3

18” Panasonic spalvotas
359.95
Turi didelį 180 kv. in. ekraną (18” dia- 
gonaliai), "Užstatyk ir užmiršk” įjungi
mą, spec. anteną, prieky kontrolę ir gar
siakalbį. Su staliuku.

Panasonic nešiojamas
129.95
Turi 19" diagonaliai matuojamą ekraną, 
"Užstatyk ir užmiršk” įjungimą, automa
tiniai kontroliuojamą tinklą, įmontuotą 
anteną, visos stotys pagaunamos.

General Electric dabartinei šeimininkei...

G. E. freezer
189.95
Muzikos Centre, ketvirtame aukšte mieste ir skyriuose.
Turi 12 kb. pėdų šaldymo plotą, erdvią durų talpą. Tal
pina 405 svarus.

159.95
Turi automatinį ciklą su dviem šildymo pasirinkimais. 
Oru džiovinimas. Parcelenas viduj ir iš lauko.
Gazo modelis .............................................................189.95

G.E. šaldytuvas
299.95

G.E, skalbimo mašina
219.95
Turi Filter-Flo skalbimo, dviejų greičių, 16 svarų pa
jėgumo. Tvirtos jėgos konstrukcija.

Reguliariai reikmenys 5 aukšte mieste ir skyriuose
IŠMĖGINIMO NAMUOSE PLANAS

G.E. išsivalanti plyta
219.95
Turi greitą Calrod šildymo skyrius, push-button kont
rolę, save išsivalanti plytą.

G.E. indų plovimo mašina
199.95
Turi medinį virių. "Powe-Shower" valymas, Rinse-Glo 
ir patogų iš priekio pakrovimą.

Išbandykite bet kurį daiktą iš šiame puslapy nurodytų privačiai savo namuose. Jei nebūsite pilnai patenkinti to daikto veikimu, jūs galėsite grąžinti be jokio įsipareigojimo.

Pirkite mieste į 10 iki 5:45,

The May Co
ts/Parmatown/Southgate Great Lakęs Mall Great Northem Sheffield 10 iki 9:30. Mes duodame ir keičiame Eugle Stamps.
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L.
^CLEVELANDE 
IR apylinkėse
• Nepamirškit šį šešta

dienį, kovo 14 d., 5 v. v. at
silankyti į Clevelando skau- 
tijos ruošiamą Kaziuko mu
gę Naujosios parapijos sa
lėje. Atsiveskit -jaunimą. 
Bus lėlių teatras, saldumy
nų stalas, karšta vakarie
nė ir didžiausias pasirinki
mas tautodailės darbų.

• Tradicinis pavasario 
balius, Vysk. M. Valančiaus 
1 i t u a n i s tinės mokyklos, 
įvyks balandžio 4 d., šešta
dienį, 7:30 vai. vak., šv. 
Jurgio parapijos salėje.

Pro gramoje: "Aldutės” 
—vad. muz. Alice Stephens. 
Šilta vakarienė, šokiams 
groja J. Pažemio kapela 
"Sūkurys”.

• Lietuves tragedija, do
kumentinis filmas, sudary
tas iš istorinių apžvalgų, 
kurio rodymas trunka 2 v., 
bus demonstruojamas Cle
velando lietuviams balan
džio 12 d.

• Kongresmanas M i cha ei 
A. Feighan išreiškė padėką 
vengrų demokratų lygai 
Clevelande už jo rėmimą 
kandidatuojant naujam ter
minui j Kongresą.

Taip pat jis remiamas ir 
kroatų grupės. Kongresma
nas M. A. Feighan jau 28 
metus eina šias pareigas.

• Petras Kudukis tiksliai 
ir tvarkingai užpildo IN- 
COME TAX blankus, dirb
damas su Assdciated Tax 
Service, adv. A. širvaičio 
įstaigoje 19451 Euclid Avė.

Norintieji pasinaudoti jo 
patarnavimu kreipiasi į jį: 
įstaigos telef. 692-1222; na
mų telef. 932-0959.

Darbo valandos šeštadie
niais nuo 10 iki 4 v. p. p., 
sekmadieniais nuo 1 iki 4 
v. p. p. Nuo kovo 30 d. kiek
vieną dieną nuo 10 iki 4 v. 
p. p. Velykų šeštadienį ir 
sekmadienį įstaiga bus už
daryta.

"ŠOKTINIS” LIAUDIES 
MENO FESTIVALY

Kovo 8 šy. Kazimiero lit. 
mokyklos tautinių šokių 
grupė "ŠOKTINIS”, vad. 
Jolitos Kavaliūnaitės ir 
Mindaugo Leknicko, daly
vavo 21-me metiniame Tau
tybių liaudies meno festiva
lyje. Mokyklos šopėjai sim
patingai ir grakščiai pašo
ko Aštuonytį, lyrinės nuo.- 
taikos mūsų liaudies šokį, 
savo judesiais ir formomis 
atskleidžianti audimo poezi
ją, ir sulaukė gausių ir nuo
širdžių publikos plojimų.

Šv. Kazimiero lit. mokyklos tautinių šokių grupės "šoktlnio” Kepurinės šokėjos. Iš kairės: 1. čiuber- 
kytė, A. Kaminskaitė, S. Kazėnaitė, D. Rydelytė, V. Nasvytytė, I. Janulevičifltė, R. Ramonytė ir D. Že
maitytė. Balandžio 19 d. "Šoktinis” drauge su muz. Alfonso Mikulskio vadovaujamu mokinių choru at
liks programą mokyklos koncerte. J. Vyšnionio nuotrauka

DIRVA

Grupė lietuvių respublikonų su kandidatu į Cuyahoga apskrities komisijonierius Seth Taft. šalia jo sė
di lietuvių respublikonų klubo pirmininkė Rita Premeneckienė. J, Gar los nuotrauka

RESPUBLIKONŲ 
KLUBAS REMS 

SETH TAFT
Seth Taft, kandidatas į 

Cuyahoga apskrities komi
sijonierius,. jau iš anksčiau 
lietuviams žinomas respub
likonų partijos veikėjas, ga
vo Lietuvių Respublikonų 
Klubo užgirimą pirminiams 
balsavimams, kurie įvyks 
gegužės 5 d. Svarbu tas, 
kad už tą kandidatą galės 
balsuoti visos didelės Cuya
hoga apskrities lietuviai pi
liečiai.

Pastatymu ir išrinkimu 
Seth Tafto tai vietai norima 
sulaužyti 40 metų demokra
tų viešpatavimas apskrity
je, kurių trys komisijonie- 
riai, pakartotinai buvo iš
renkami, padarė apskrities 
reikalus lyg jų asmeniniu 
dalyku, ir milijonus dolerių 
leidžia niekam, nežinant 
kiek kas verta ir kam rei
kalinga.

Kandidatas Taft yra gar
sios respublikonų politikų 
visame krašte giminė. Jo 
senelis VVilIiam JHbvvard 
Taft buvo išrinktas JAV 
prezidentu 1912 metais; jo 
dėdė, garsus senatorius, per 
daugybę metų buvo res
publikonų partijos galva.

Seth Taft atsilankė Lie
tuvių Respublikonų Klubo 
susirinkime sekmadienį, lie
tuvių salėje, ir inž. R. Ku- 
dukio perstatytas, sklan
džiai išdėstė savo pažiūras į 

Society National Bankas atidarė naują skyrių North RandalI, 4880 
Northfield Rd. Iš kairės skyriaus vedėjas Ralph F. Holihan, skelbi
mų agentūros,teikiančios Dirvai skelbimuszvedėjas SanfordHerman 
ir Society National Banko prezidentas J. Maurice Struchen.

apskrities reikalus ir ateitį.
Susirinkimas, gausus da

lyvių skaičium, vyrų ir mo
terų, pirmininkei Ritai Pre- 
meneckienei vadovauj ant, 
aptarė ir savo kitus veiklos 
klausimus. Partijos veikėja 
EI. A. Bagdonaitė-Cesenes 
supažindino dalyvius su pir
minių ir paskiau galutinų 
balsavimų taisyklėmis.

Kitas susirinkimas, svar
besnis, nes jau bus arti kan
didatų nominavimų, nutar
ta šaukti balandžio 12 d., 12 
vai. po pamaldų, lietuvių sa
lėje.

Lietuviams į g i j usiems 
JAV pilietybę svarbu yra 
įsiregistruoti apskrities rin
kiminėje taryboje, kad ga
lėtų dalyvauti balsavimuo
se. (Ks)

BALFO VISUOTINIS 
METINIS SUSIRINKIMAS

BALFo Clevelando Sky
riaus visuotinis metinis su
sirinkimas šaukiamas š. m. 
kovo 15 d., 11 vai. 15. min. 
(po 10 vai. pamaldų) Nau

jos parapijos patalpose. 
Darbų tvarkoje — Valdy
bos pranešimai, susirinkimo 
pageidaujamų ir iškeltų 
klausimų svarstymas ir 
naujos valdybos rinkimai.

BALFo Skyriaus Valdy
ba tiki, kad Clevelando vi
suomenė atkreips reikalin
gą dėmesį į BALFo sky
riaus tolimesnį išlaikymą ir 
gyvą jo veikimą, nes BALF

yra viena iš pagrindinių 
mūsų išeivijos organizacijų 
ir labai didelius darbus nu
veikusi pavergto brolio lie
tuvio šalpos srityje. Nors 
Clevelande turime apie 600 
nuolatinių BALFo rėmėjų 
bei aukotojų, yra sunku 
gauti dirbantį rėmėją arba 
kandidatuojantį j valdybą. 
Tačiau negali juk metų me
tais dirbti ir aukotis tie pa
tys žmonės, vieni jų jau pa
vargsta, kiti sensta ir yra 
būtina, kad ateitų naujos 
jėgos ir juos pakeistų.

BALFo Skyriaus Valdy
ba prašo Clevelando visuo
menę atsiliepti į šį kvietimą 
ir gausiai dalyvauai BALFo 
visuotiniame metiniame su
sirinkime. Tik bendromis 
jėgomis ir aktyviu darbu 
galėsime ir toliau tiesti pa
galbos ranką vargstantiems 
broliams!

BALFO RINKLIAVOS 
ŽINIOS

1969 metais BALFo Cle
velando skyriui aukojo že
miau išvardintieji asmenys. 
Nario mokestis pridėtas 
prie aukų sumos.

šia proga Skyriaus Val
dyba nuoširdžiai dėkoja vi- 
siels aukotojams, rinkėjams 
ir visiems, kurie vienu ar 
kitu būdu prisidėjo prie au
kų rinkimo. Ačiū!

Aukojo:
(Tęsinys iš praeito nr.) 

$10.00 — V. Z. Akelai
čiai, M. Aukštuolis, St. As
trauskas, R. Babickas, P. P.
Balčiūnai, A. Baliūnas, A. 
Barzdukaitė, V. Blinstru- 
bas, M. Biynas, dr. A. Bri
džius, J. K. Budriai, S. J. 
Butrimai, L. V. Civinskai, 
VI. Gyvas, J. V. Dautai, T. 
V. Degučiai, A. Dovydaitis, 
P. Drabišius, E. F. Eidintu 
tai, B. Gaidžiūnas, V. Ged
gaudas, V. Geležiūnas, Z. 
Gobis, A. Gylys, S. H. Idze- 
liai, D. Ješmantas, Z. Jaku
lis, J. Janulis, F. Kamins
kas, Pr. Karalius, B. Kark- 
lius, K. Karpius, R. Kašuba, 
L. S. Keženiai, J. P. Klio- 
riai, R. Kubiliūnas, P. Ku
dukis, K. A. Laikūnai, S. S. 
Laniauskai, A. R. Laniaus- 
kai, J. Lepeška, T. Liutkie- 
nė, S. Lukas, A. Masilionis, 
dr. S. Natas, V. O. Mažei
kai, A. Mikoliūnas, P. Na
vickas, A. Nevulis, P. Pet
raitis, A. R. Petrauskai, J. 
Pikturna, A. Plečkaitis, Z. 
Ragauskas, St. Slabokas, E.
R. šilgaliai, J. Smetona, H.
S. Stasai, A. V. Šenbergai, 
E. Ungeris, E. Varekojis, 
V. Vinclovas, P. Zigmantas,

• R. Zorska, J. O. Žilioniai, J.
Margevičius, J. V. Stuogiai, 
B. Bacevičienė, R. Kudukis, 
J. Cieška.

$7.00 — V. Gelažius.
$6.Oo — J. Apanavičius, 

V. Bartuška, A. Benokrai- 
tis, A. Gargasas, B. Grin- 
cius, J. Itomlenskis, S. Jur
gaitis, V. Januškis, P. Kau
nas, A. Kasulaitis, A. Liut
kus, A. Lūža, V. Matulionis, 
O. B. Maželiai, J. Margevi
čius, E. Martinėnienė, K. 
Minca, A. Nasvytis, V. Pa
lubinskas, J. P. Palukaitis, 
A. Rakauskas, S. Rydelie- 
nė, O. V. Rociūnai, A. Ruk
šėnas, B. Snarskis, J. Stem- 
pužis, J. Švarcas, A. Su- 
šinskas, B. Trimakas, J. žy. 
gas.

$5.00 — V. Augulytė, S. 
Ambrazevičienė, V. Andriu- 
šaitis, B. Auginąs, V. Ba- 
kūnas, V. Besperaitis, V. 
Bačiulis, J. Balsys, J. Ba
ranauskas, V. Brizgys, M. 
Bajoraitienė, S. Balys, K. 
Bruožis, K. Balaišis, V. 
Bartkus, S. A. Barzdukai, 
E. Čepas, P. čygas, S. čip- 
kus, A. čiuprinskas, A. 
Daugirdas, K. Eidukaitis, 
P. B. Ežerskiai, R. Eidukai- 
tytė, A. Garmus, B. S. Gar- 
lauskai, A. Gudėnienė, V. 
Giedraitis, K. Gelažius, K. 
Gaižutis, A. Gailiušis, K. 
Gaižutis, V. B. Juodišiai, J. 
Jakštas, S. Jakulis, T. Idze- 
lytė, M. Ivanauskienė, J. 
Juodišius,. S. Jurgutavičie- 
nė, J. Jasinevičius, S. Igna
tavičius, A. I. Jonaičiai, P. 
Jocius, J. J. Kijauskai, L. 
B. Kazėnai, V. Kaunas, A. 
Kasperavičius, J. B. Kaz
lauskai, M. D. Kižiai, M. 
Kriaunys, J. Kasperavičius,
A. Kavaliūnas, A. Karso- 
kas, F. Klimaitis, J. Kašu
ba, E. Krištaponis, A. La- 
niauskaitė, S. Lazdinis, B. 
Melsbakas, V. Miškinis, S. 
Mačys, S. Mikalauskas, K. 
M. Maslauskai, V. M. Ma
rianai, J. Miglinas, P. Mai- 
nelis, P. Milašius, I. Mulio- 
lis, W. J. Noris, V. Neimo- 
nas, K. Narbutaitis, P. Nau- 
rušas, S. Orantas, V. Pet
kus, J. Pauža, Z. Peckus, V. 
Pliodžinskas, J. Rinkus, V. 
Ramūnas, J. Rastenis, V. 
Račkauskas, D. Ramonis, J. 
K. Starinskai, J. K. šlape
liai, J. Skavičius, E. Stepo
navičius, V. Steponavičius, 
D. Staniškis, J. šarkauskas,
I. Stankevičius, A. švarcie- 
nė, K. širvinskas, A. Sa
dauskas, M. Trainauskaitė, 
V. Taraška, P. Titas, Z. Ta
rutis, S. Urbonavičienė, V. 
Unguraitis, J. Urbšaitis, R. 
Valodka, D. Vaičiūnas, M. 
Vinclovas, A. Verbylienė, E. 
Visockis, V. Valaitienė, V. 
žilionytė, K. žygas, F. Zylė.

$4.00 — J. Auguątinavi- 
čius, B. Nainys.

$3.00 — V. Alis, E. Bliu- 
mentalis, VI. Braziulis, P.
B. Butkai, I. Gatautis, B. 
Jakaitis, J. Kazėnas, J. Kry- 
geris, J. Kaunas, J. Liuima, 
A. Pinkus, K. Palubinskas,
J. Stoškus, P. Šukys, H. Ta-

SUPERIOR 
SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 

INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Už įvairius taupymo certifikatus moka

nuo sy,»iy2%
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.

SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497 

13515 EUCLID AVENUE 
At Superior — (Near Rapid) 

Telephone 681-8100

Nr. 20 — I
tarūnas, D. Yung, J. Za- 
garskas.

$2.00 — A. Andrijaus
kas, I. Belžinskas, E. Ber
notas, R. Brazaitienė, P. 
Dragūnas, J. Grėbliūnas, V. 
Kijauskas, J. Lozoraitis, U. 
Lincevičienė, E. Lasky, J. 
Macijauskas, E. Macijaus
kienė, V. Rutkauskas, A. 
Stankūnas, A. šumakeris, 
A. Stankūnas, K. Vaičeliū- 
nienė, I. Verbyla, R. Vid- 
mer, A. Vedegys, A. Vasi
liauskas, J. Zaruba, R. Zylė.

$1.00 — V. Amšys, O. 
Geležiūnienė, J. Kalanta, P. 
Liaukonienė, I. Malėnas, V. 
Mėlinauskas, J. švedas, J. 
Vaičiūnas, E. Vainavičienė, 
U. Verbylaitė, J. Zaunis.

$53.67 — nevardinės au
kos šv. Jurgio Bažnyčioje 
vokeliuose BALFo rinklia
vos metu.

Dėl pastebėtų šitame są
raše netikslumų prašome 
kreiptis į BALFo skyriaus 
valdybos iždininką — Oną 
Jokūbaitienę, 13813 Othel
fo Rd., Cleveland, Ohio 
44110, telef. 681-9143, arba 
į valdybos pirmininką — 
Edvardą Stepą, 24451 Lake 
Shore Blvd., Apt. 400, Eu
clid, Ohio 44123, telef. 261- 
3413.

BALFo Skyriaus 
Valdyba

VASARIO 16-JI AKRONE
SLA 198 kuopos iniciaty

va kovo 1 d. buvo surengta 
Vasario 16-sios minėjimas 
Akrone šv. Petro parapijos 
salėje.

Minėjimą atidarė A. Kir- 
tiklienė. Įneštos JAV ir Lie
tuvos vėliavos ir sugieduo- 
tas JAV ir Lietuvos him
nai. Programai vadovavo 
SLA kuopos pirm. F. Bal
dauskas. Programoje daly
vavo A. Aleknienė, A. Kri- 
ženiauskas ir pagrindinę 
kalbą pasakė inž. Jonas P. 
Vaičaitis, nusviešdamas So
vietų Rusijos padarytą Lie
tuvai skriaudą ir kaip Jung
tinių Tautų Organizacija ir 
visas laisvasis pasaulis la
bai nejautriai atsiliepia į 
lietuvių pagalbos šauksmą. 
Taip pat buvo panagrinėtos 
priemonės ir būdai, kaip 
pagyvinti laisvės kovą.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Muzikas dr. H. J. Dah- 
men, gyvenąs netoli Stutt- 
garto Vakarų Vokietijoje, 
vasario 21 d. minėjo savo 
60 metų amžiaus sukaktį.

Dr. Dahmen yra pasižy
mėjęs kaipo ištikimas lietu
vių tautos bičiulis. Pasiųs
tas kaipo kultūroj reikalų 
referentas į vokiečių gene
ralinį komisariatą Lietuvo
je antrojo pasaulinio karo 
metu, jis suėjo į draugiškus 
saitus su visa eile lietuvių 
kultūrininkų. Dr. Dahmen 
ne tik neslopino lietuvių 
kultūros, bet, priešingai, pa
sidarė jos gynėju, todėl ne
trukus buvo iš Lietuvos at
šauktas. Tačiau jis nenu
traukė ryšių su lietuvių kul
tūrininkais.

Pokario laikais dr. Dah
men priklausė prie Baltų 
Draugijos Vokietijoje stei
gėjų ir jau ilgesnį laiką ei
na vokiečių-lietuvių sekci
jos pirmininko pareigas. Jis 
uoliai dalyvauja "Baltų 
Draugijos” veikloje ir yra 
vienas aktingiausių jos gau
sių kultūrinių parengimų 
organizatorių. Beveik nei 
vienas muzikinis parengi
mas neapsiėjo be jo vieno
kios ar kitokios paramos. 
Būdamas Stuttgarto radijo 
stoties aukštas pareigūnas 
(dirigentas), jis atvejų at
vejais pasiekė, kad baltų 
parengimų programos buvo 
perduotos per vokiečių radi
jo stotis. Jo dėka baltų mu
zikinės programos buvo at
liktos pirmaeilių vokiečių 
simfoninių orkestrų.

Jubiliatą asmeniškai pa
sveikino muzikas W. Banai
tis, "Baltų Draugijos” lietu
viškosios sekcijos lietuvių 
pirmininkas, o centro valdy
bos vicepirmininkas dr. A. 
Gerutis pasveikino telegra
ma. Stuttgarto miesto bur
mistras įteikė dr. Dahme- 
nui miestoaukso medalį. Ju
biliejų plačiai paminėjo tiek 
Stuttgarto radijos stotis, 
tiek visa tenykštė spauda.

• Estų laikraštis "Voitle- 
ja”, išeinąs Heidelberge, 
Vakarų Vokietijoje, Lietu
vos ir Estijos nepriklauso
mybės paskelbimo sukakčių 

LJS suruoštoje Klaipėdos mugėje Jaunimo centre. Iš kairės: j.v.s. 
A. Gasnerienė, J. Daužvardienė laiko muginukus, skaučių dovaną, 
j.v.s. Z. Juškevičienė ir Jaunimo Centro direktorius kun. J. Bore- 
vičius, SJ.

Saugus ir pelningas santaupų 
investavimas į nekilnojamąjį turtą

Jūs gaunate Kalifornijos 
valstybes įstaigose įregis
truotą nuosavybės lakštą, 
be Jūsų sutikimo ar su Ju
mis neatsiskaičius niekam 
neperleidžiamą. Dėl smul
kesnių informacijų kreip
kitės į mus, lietuvių įkur
tą ir vadovaujamą inves
tavimo Bendrovę

RŪTA Ine., 3002 Santa Monica BlvcL. 
Santa Monica, Calif. 90404 
Tel.: (213) 828-7525

proga įsidėjo dr. A. Geru
čio ilgėlesnį straipsnį. Jame 
autorius suminėjo visą eilę 
faktų iš netolimos praeities, 
liudijančių apie lietuvių ir 
estų tautų glaudų bendra
darbiavimą. Straipsnyje nu
rodoma, kad estų sostinės 
Talino gimnazijoje nuo 
1896 metų senąsias kalbas 
dėstė prof. Jonas Jablons
kis, lietuvių rašomosios kal
bos "tėvas”. Taline nuo 
1896 iki 1918 m. gyveno ve
terinarijos gydytojas Jonas 
Bulotas, žinomas visuome
nės veikėjas, Lietuvos ne
priklausomybės laikais pa
keltas į generolus. Tartu 
universitete mokslus ėjo ne
maža lietuvių jaunimo. 
Straipsnyje pastebima, kad 
carų valdymo laikais estų 
tauta buvo laimingesnėje 
padėtyje, negu lietuvų tau
ta, kuriai teko pakelti bar
barišką spaudos draudimą. 
Tuo metu kai kitos tautos, 
pagautos tautinio atgimimo 
dvasios, galėjo daugiau ar 
mažiau nevaržomai plėtoti 
savo tautinę kultūrą, lietu
vių tauta vilko pikčiausios 
rusiškos priespaudos jungą.

Straipsnis pailiustruotas 
dail. J. Mackevičiaus pa
veikslo "Vytautas prie Juo
dosios jūros” nuotrauka.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
OPERA stato G. Verdi pro
logo ir 4 v. operą "Likimo 
galia”. Premjera — 1970. 
4. 18 d., 7:30 vai. vak. Kiti 
spektakliai: 1970. 4. 19 d., 4 
vai. popiet, 1970. 4. 25 d., 
7:30 vai. vak. ir 1970. 4. 26 
d., 2:30 vai. popiet. Bilietai 
gaunami Marginiuose, 2511 
West 69 St., Chicago. Dar
bo valandos: pirm., ketv. 
9-8 vai., antr., treč., penkt. 
ir šešt. 9-6 vai., sekm. 10-1 
vai. Bilietus užsakant paš
tu siųsti čekį, nurodant da
tas ir kainas: Mr. Pr. Naris, 
6538 So. Washtenaw Avė., 
Chicago, III. 60629. Bilietų 
kainos: Parteris — $8.00, 
$6.50, $5.00; Balkonas — 
$7.00, $5.00, $300. Premje
rai bilietai vienu doleriu 
brangesni. Spektakliai vyk
sta Marijos A. M. auditori
joje, Chicagoje.

Pa balt iečių liaudies dainų vakaro {vykusio vasario mėn.NewYorke programos dalyvės. Vakaras {vy
ko Estų namuose. Sėdi iš kairės: lietuvių liaudies dainas atlikusi sol. Sal. Nasvytytė-Valiukienė, iš 
New Haven, latvė sol. Xenia Brante, latvė pianistė Mirdza Naruna, užpakaly — vakaro rengėja estė Juta 
Kurman, estė sol. Eilėn Parve, pianistė Aldona Kepalaitė, iš New Yorko, akompanavusi ir skambinusi 
solo K.V. Banaičio kūrinius ir BATUN veikėja, kalbėjusi apie lietuvių dainas trijų tautų auditorijai, Nas- 
tutė Umbrazaitė iš New Yorko.

KVIEČIAME Į TALKĄ!
Lietuvių Enciklopedijos 

leidykla išleidusi eilę ver
tingų ir kažin ar bepakarto- 
jamų leidinių, iš naujo su
telkė jėgas prie ENCYCLO- 
PED1A L1TUANICA, ku
rios bus 6 tomai. I-sis tomas 
yra jau išleistas. Maloniai 
kviečiame į talką ją užsipre
numeruojant.

Clevelande prenumeratas 
priima: Juozas Stempužis, 
p. Balio Gaidžiūno krautu
vėje ir Dirvos administra
cijoje.

Iš anksčiau išleistų leidi
nių dar turime:

1. Lietuvių Enciklopedija
— 36 tomai

2. Vinco Krėvės Raštai
— 6 tomai

3. Mūsų Lietuva — 4 to
mai.

Tai yra vertingos dova
nos bet kuria proga. Jų kai
nos yra žemos, leidžiant da
bar kaštuotų beveik dvigu
bai. Nedelsiant užsisakyki
te, nes atsargos yra nedide
lės.

Adresas: Juozas Kapo
čius, 361 W. Broadway, P. 
O. Box 95, So. Boston, Mass. 
02127, USA. Tel.: Leidyk
los — (617) 268-7730, na
mų (617) 282-2759.

DETROIT
JAUNIMO ŠOKIAI

Kovo 14 d. po dramos 
”Penki stulpai turgaus aik
štėje" pastatymo, ten pat 
Detroito Lietuvių Namuose 
įvyks Chicagos ir Detroito 
jaunimo susipažinimo šo
kiai. L. bendruomenės apy
linkės jaunimo komitetas 
kviečia Detroito ir apylin
kės jaunimą gausiai daly
vauti. Įėjimas į šokius tik 
vienas doleris, tie kurie tu
rės vaidinimo bilietus, įėji
mas nemokamas. Šokiams 
gros jaunimo orkestras 
"Liepsnos”.

SUSIRINKIMAI
• LB Detroito apylinkės 

metinis susirinkimas šaukia 
mas balandžio 5 d., 12 vai. 

LF Detroite suruoštame koncerte - vakarienėje 
dalis svečių. Iš kairės: V. ir E. Kutkai, kun. K. Si
maitis, dr. M. Miškinienė ir dr. A. Zotovas. 

J. Gaižučio nuotrauka

susirinki-
22 d., 12 
Namuose.

padarys

Lietuvių Namuose. Susirin
kime bus patiekta praeitų 
metų veiklos apyskaitą ir 
nustatytos gairės ateinan
tiems metams. Aišku ir 
naujos valdybos rinkimai.

• Stasio Butkaus šaulių 
kuopos metinis 
mas įvyks kovo 
vai. Lietuvių 
Kuopos valdyba
pranešimus iš savo praeitų 
metų veiklos ir bus aptarti 
ateinančių metų reikalai. 
Bus renkama nauja kuopos 
valdyba.

• Detroito Lietuvių Radi
jo Klubo "Lietuvių Balsas” 
narių metinis susirinkimas 
įvyks kovo 15 d., 12 Vai. 
Lietuvių Namuose.

-• Lietuvių Diena Tarp
tautiniame Institute įvyks 
balandžio 12 d. Jos pasise
kimu rūpinasi "Aušros Mo
kyklos” mokytoja Stefa 
Kaunelienė.

• Ignas Kaunelis, Dirvos 
skaitytojas ir lietuviškų rei
kalų rėmėjas gavo liūdną 
žinią iš Lietuvos, kad ten 
vasario 19 d. Užpalių vals., 
Utenos apskr. mirė jo mo
tina Veronika Kaunelienė, 
sulaukusi 89 metų.

A. Grinius

• Paieškomas dr. Balys 
Petkauskas. Prašomas atsi
liepti, ar kas jį žino, apie jį 
pranešti šiuo adresu: Jus
tina Pocius, 6490 Gladstone 
St., Vancouver 16, B. C., 
Canada.

REIKALINGOS SIUVĖJOS 
PRIE SIUVAMŲ MAŠINŲ

Prityrusios ar norinčios 
išmokti. Pastovus darbas. 
Malonios 
Aukštas 
akordinis 
priedų.

W0RK WEAR CORP.
1768 East 25th Street 

(South of Payne) 
Cleveland, Ohio 

(19-20)

darbo sąlygos, 
atlyginimas ir 
darbas. Visokių

LONG BEACH

GRAŽIAI PAVYKĘS 
MINĖJIMAS

Long Beach lietuvių ko
lonija nedidelė. Naujų atei
vių nedaug, senesnių atei
vių daugiau. Bet jie nuo ki
tų lietuvių kolonijų neatsi
lieka. Lietuvių Klubas Va
sario 16 minėjimą suruošė 
vasario 22 d. gražioje Mor- 
gan Hali — salėje. Publikos 
buvo pilna salė, ne tik vie
tinių, bet ir iš Los Angeles, 
Santa Monica, ir kitų apy
linkių. Svečių buvo ir iš to
limesnių miestų.

Į minėjimą atsilankė gen. 
konsulas dr. Julius J-. Biels
kis ir ponia, dr. J. Kregždė 
ir ponia, solistai: Fl. Kor
sakaitė, A. Pavasaris, R. 
Aukštkalnytė. Klubo pirm. 
Vytautas Tamošaitis atida
rė minėjimą, tarė žodį apie 
Vasario 16 reikšmę ir pra
vedė programą. Amerikos 
himną sugiedojo sol. Stasė 
Pautienienė. Invokaciją su
kalbėjo prel. J. Kučingis. 
Tarė žodi gen. konsulas dr.
J. Bielskis. Taipogi žodį ta
rė svečias iš Chicagos kun.
K. Kuzminskas. Pagrindinę 
minėjimo kalbą pasakė dr. 
Zigmas Kungys.

Meninę programą labai 
gražiai atliko solistai: Sta
sė Klimaitė - Pautienienė, 
Kvirinas Dargis ir muzikas 
Stasys Kalvaitis. Tautinius 
šokius šoko Los Angeles, 
jaunimo grupė, vadovauja

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

ma mokytojos Onos Razu- 
tienės. Lietuvos vadavimui 
aukas rinko: Aldona Mer
kis su Stasiu Jasučiu ir Ona 
Mekičienė su Bruno Morkiu. 
Aukų surinkta $208.00. Mi
nėjimas baigtas Lietuvos 
himnu.

Surinktos aukos pasiųs
tos A. L. Tarybai.

D. Mekišius
• Dail. Ilona Peterienė 

priimta į Los Angeles Art 
Association kaip ”exhibit- 
ing members". Išstatys pa
veikslus L. A. A. A. Gallery 
Row patalpose.

AUKOS DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
K. Žukauskas, Cicero ••••• 7.00 
B. Makaitis, Norwood ..... 7.00 
M. Manomaitls, Boston .... 3.00
E. Rėklys, Warren..............2.00
J. Mitkus, Detroit............ 2.00
P. Grigonis, Cleveland......2.00
F. Andrlflnas, Wyncote .... 2.00
J. Paškus, Detroit............2.00
E, Andrašlflnas, Cleveland 2.00 
P. Mainelis, Cleveland .... 2.00 
LJS Klaipėdos Junginys,

Cleveland ............... 25.00
Burba, Detroit .......... 7.00
Deksnys, Vineland .... 2.00 
Galinis, Dorchester .. 5.00 

1.00

B.
J.
B.
J. Šišas, Elizabeth
J. Saulėnas, Provldence...2.00
P. Paprockas, Forest Hills 

Gardens ..................... 2.00
K. Balukas, Chicago........ 5.00
V. Aglinskas, Chicago......2.00
S. Staras, Worcester.......2.00
V. Maurutis, Euclid.........  7.00
P. Pakštas, Chicago........ 2.00
P. Matiukas, Rochester .. 10.00
J. Bagdonas, Woodhaven ... 5.00
V. Bačanskas, Baltimore 5.00
V. Tamošiūnas, Detroit .. 4.00
J. Litvinas, Chicago........ 2.00
J. Mačiulaitis, Dearborn 2.00
V. Kleinas, Dorchester ... 2.00
J. Jankus', Chicago...........5.00
A. Cypas, Rochester .........2.00
E. Spačkausklenė, Chicago 1.00
V. Vilkutaitis, Hlnckley ... 3.00
A. Mažeika, Los Angeles 5.00
J. Valčys, Albion...............2.00
J. Naujokaitis, Cleveland ..3.00 
A. Stankevičius, Port

Colborne.......................1.00
A. Simonaitis, Chicago .... 2.00
P. Petrušaltis, Racine ••••• 00
Visiems aukojusiems Dir

va nuoširdžiai dėkoja.
IEŠKO V. FEDOSEVO
Iš Lietuvos gautas pra

šymas paieškoti Fedosevo 
Vytauto, gim. 1922 m. VI. 
12 d. Vilkaviškio mieste. 
Karo metu buvo Vokietijo
je. žinantieji prašomi duoti 
žinią V. Bacevičiui, 923 
East 144th St., Cleveland, 
Ohio 44110, U.S.A.
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