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UŽ KREMLIAUS SIENŲ
BREŽNEVAS VYRAUJA TARPUSAVIO KOVOJE

Rašydami apie Leni
no sukaktį, pastebėjome, 
kad 2/3 jo pirmosios 
liaudies komisaro tary
bos narių mirė nenatūra
lia mirtimi. Už tat kai 
tos sukakties išvakarėse 
buvo paskelbta, kad su
sirgo net 5 dabartiniai 
Kremliaus šulai, kilo 
abejonių dėl jų ligų na
tūralumo. Ministeris pir
mininkas Kosyginas su
sirgo gripu, prezidentas 
Podgorny karščiavo,par
tijos vyr. ideologas Sus- 
lovas buvo persišaldęs, 
profesinių sąjungų va
das Šelepinas turėjo tul
žies uždegimą, o minis- 
terio pirm. Poljanskio li
ga smulkiau 
apibūdinta.

Tas ligas 
damas TIME 
kad tie susirgimai esą 
"mediciniškai įmanomi, 
tačiau statistiniai nepa- 
tikėtini". NEWSWEEK 
tačiau samprotavo, kad 
jei Brežnevas yra pakan
kamai pajėgus įsakyti 
kam nors susirgti, jis ga-

net nebuvo

komentuo- 
pas tebėjo,

• MASKVOJE nuo Širdies 
smūgio mirė -stažiRtikię baž
nyčios patriarchas Aleksis, 93 
metų amžiaus. Sovietijoje jis 
vadovavo stačiatikių bažnyčiai 
25 metus ir varžėsi dėl viso 
pasaulio stačiatikių valdžios su 
patriarchu Athenagoras, kuris, 
kaip sutapimas, šiuo metu guli 
Vienos ligoninėje.

• LIBIJOJE lankantis JA V 
valstybės pasekretoriui Joseph 
Sisco, buvo sumobilizuoti po
licijos bariai amerikiečių pa- ' 
siuntinybės apsaugai, prie ku
rios studentai suruošė protes
to mitingą. Sisco Libane pasi
liko tik 90 minučių.

• ŠVEICARAI birželio 7 re
ferendumu pasisakys ar nori iš
tremti 300,000 užsieniečių dar
bininkų, kurie dabar yra įsikū
rę Šveicarijoje. Įstatymo pro
jektas numato, kad Šveicarijoje 
svetimšalių negalės būti daugiau 
10*7o visų Šveicarijos gyventojų. 
Šiandien ten gyvena apie mili
jonas svetimšalių, kas sudaro 
l^visų gyventojų.

• VIENOJE amerikiečių-so- 
vietų derybos dėl apribojimo 
atominių raketų vyksta didžiau 
šioje paslaptyje. Yra tik žino
ma, kad amerikiečiai turi ke
letą planų ginklavimosi apri
bojimui tarp dviejų didžiųjų. 
Vienas jų yra "užšaldyti” tam 
tikrą skaičių raketų ir jų ba
zes. Turimomis žiniomis šiuo 
metu sovietai turi 1200 tarp- 
kontinentinių raketų, o ameri
kiečiai 1054.

• ANGLIJA, norėdama su
mažinti tabako importą, j rin
ką išleido sintetinio tabako ci
garetes, gaminamas iš po- 
pierio, kurios turi skonf, spal
vą ir kvapą tikro tabako. Jos 
vadinamos "cigsantab”.

• SOVIETŲ kompartija 
gūžės 1 proga paskelbė 57 
kius, kurie parodo sovietų
litikos liniją. Didžiuma jų yra 
tie patys kaip ir praėjusiais 
metais. Dauguma jų socialinio 
ir ekonominio pobūdžio. Gi kas 
liečia užsienio politiką, tai šū
kiuose reikalaujama visiško 
amerikiečių atsitraukimo iš 
Vietnamo, arba žydų atsitrauki
mo iš užimtų teritorijų. Joks 
šūkis nemini komunistinės Ki
nijos, bet kariuomenė kviečia
ma "budėti ir atmušti bet kokj 
agresorių", šiais metais nebė
ra šūkių kviečiančių kovoti 
prieš Vakarų Vokietijos ato
mini apginklavimą.
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VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
lėtų ir atleisti iš vietos.

Argumentų netrūksta 
nė vienai pusei, tačiau, 
aplamai imant, visi 
kremlinlogistai sutinka, 
kad Kremliuje vyksta 
smarkoka kova už vieš
patavimo monopolį. 
TIME cituoja Rytų žino
vą Leopoldą Labedzą: 
"Kai šunes plaunasi po 
paklode, mes galime ma 
tyti, kad po ja kažkas 
juda. Mes tačiau nega
lime žinoti, kuris šuo 
nugali".

Tai turbūt teisinga, ta
čiau iš kontūrų galime 
spėti, kad laimintis šuo 
kol kas yra pats Brež
nevas. Taip pat atrodo, 
kad dabartinė kova pa
aštrėjo nuo pereitų me
tų sausio 22 d.

Tą dieną pionierių lei
tenantas Iljin, 21 metų, 
be leidimo pasišalino iš 
savo dalinio, nuvažiavo 
į Maskvą, kur pasiskoli
no savo švogerio polici
jos kapitono uniformą. 
Su ja jis prasiskverbė 
per Borovicki vartus į 
Kremlių, kur turėjo įvyk
ti priėmimas kosmonau
tams. Kai pro vartus 
pradėjo važiuoti garbės 
svečių automobilių vilks
tinė, Iljinas paleido pen
kis revolverio šūvius į 
antrą limuziną, kuriame 
pagal protokolą turėjo 
sėdėti partijos viršū
nės. Iš tikrųjų tai ne
buvo partijos viršūnių 
automobilis, kuris sau
gumo sumetimais gavo 
kitą vietą, bet kosmo
nautų. Iljinas kosmo
nautą Beregevojų palai
kė Brežnevu. Jis iš tik
ro kiek panašus į parti
jos bosą ir turi labai pa
našius tankius antakius.

Po pasikėsinimo, per 
kurį Beregevoi ir vienas 
sargybinis motociklis- 
tas buvo sužeistas, pa
sikėsintojo pavardė ne
buvo paskelbta, taip pat 
nebuvo girdėti apie ma
sinių suėmimų bangą. Ta
čiau per 1969 metus So
vietijoje mirė apie 100 
aukštų karininkų, jų tar
pe krašto apsaugos vi- 
ceministeris, kariuome
nės štabo viršininkas, (Nukelta į 2 psl.)

Lietuvos Genocido parodos rengėjai supažindina spaudos atstovus su parodos paruošiamaisiais dar
bais. Sėdi iš kairės: V. Šimkus, J. Jasaitis, dr. L. Kriaučeliūnas, vadovaująs parodos pristatymui, R. 
Staniūnas, Z. Kolba, J. Vaidelis. Stovi: L. Prapuolenis, J. Jurevičius, A. Pužauskas, V. Kasniūnas, J. 
Janušaitis ir J. Gaidelis. V. Noreikos nuotrauka

priešlėktuvinės apsau
gos štabo viršininkas, 
vienos karo apygardos 
vadas ir keli aukšti ka 
riuomenės politiniai va
dovai. Ir tai buvo "me
diciniškai įmanoma, bet 
statistiniai nepatikėti- 
na".

Tik šių 
mėn. 21 d.

Podgorny dėl ligos ati
dėjo vizitą į Japoniją ir 
Tolimųjų Rytų Armijai. 
Šelepinas, į kurį savo 
laiku buvo žiūrima, kaip 
į būsimą Sovietijos val
dovą, bet kurio žvaigž
dė pradėjo leistis po Iz- 
raelio-arabų šešių die
nų karo, dar pergyveno 
savo tulžies uždegimą, 
tačiau neteko vieno svar
baus šalutinio posto. 
Profesinių Sąjungų pir
mininkas paprastai yra 
skiriamas Aukščiau
sios Tarybos rinkimų, 
kurie įvyks birželio 14 
d., komisijos pirminin
ku. Nuo jo priklauso kan
didatų išstatymas ir 
'išrinkimas’. Šelepinas 
į tą postą nebuvo paskir
tas. Pirmininku paskir
tas fabriko 'Raudonasis 
proletaras' pirmūnas 
Jermilov, bet visus rei
kalus tvarkys komisijos 
sekretorius Ivan Kapito - 
nov, kuris dirbo boso 
Brežnevo CK sekreto
riate.

Pats Brežnevas pas
taruoju laiku demonstra- 
tyviai fotografavosi su 
aukštais kariais ir be jo
kių kitų Kremliaus ’šiš- 
kų' draugystės stebėjo 
manevrus 'Dauguva' 
Baltgudijoje. Brežnevas 
paskelbė ir aštrią ūkinių 
vadovų kritiką, pareiga 
kuri priklauso stipriau
siam

Po Chruščiovo nuver
timo Kosyginas ir Brež 
nevas atrodė lygūs Krem. 
liaus valdžios dalinin
kai, kuriam grėsė paly
ginti jaunas Šelepinas. 
To žvaigždei pradėjus 
po 1967 m. leistis, Brež
nevas pradėjo pirmauti.

aliai pranešta, kad II- 
jinas patalpintas į "spe
cialios paskirties ligo
ninę". Kaip tik po to 
prasidėjo ligų atplūdis.

Vokietijoje gyvenantis skulptorius Stasys Motuzas atsiuntė Dirvai 
savo paskutinios medžio skulptūros, skirtos Lietuvos pavergimui 
priminti nuotrauką. Jis rašo, kad su šia skulptūra noris visiems 
priminti tą liūdną 1940 metų dieną, kai bolševikai pavergė Lietuvą 
ir mūsų broliai ir sesės priversti nešti sunkią vergiją.

SOVIETAMS PRIMINĖ LIETUVOS 
PAVERGIMĄ

Tarpparlamentinės Są
jungos 58-ji, šių metų 
pavasario sesija, įvyko 
Monaco, Monte Carlo, 
kovo 30 - balandžio 5 d. 
Šalia gausių JAV ir So
vietų Sąjungos delega
cijų, dalyvavo visos ei' 
lės valstybių delegaci
jos: Čekoslovakijos, Bul
garijos, Jugoslavijos, 
Lenkijos, Rumunijos, 
Suomijos, vak. Europos 
kraštų, dar ir Mongoli
jos ir kt. JAV delegaci
jai vadovavo šen. J. 
Sparkman. Sovietų dele
gacijai vadovavo I.V. 
Spirindonov.

Kaip jau buvo skelb
ta, Vlikas prašė savo at
stovą Vak. Vokietijoje 
V.K. Banaitį, nuvykti į 
Monte Carlo ir stebėti 
sesijos eigą, užmegsti 
ryšius su delegacijomis, 

paskleisti Eltos medžia
gą ir kt.

Vliko atstovas konfe
rencijoje matėsi su JAV 
delegacijos pirmininku 
šen. Sparkman. Lietuvos 
reikalu Banaičiui išsa
miai teko kalbėtis su 
JAV delegacijos nariu, 
Atst. Rūmų nariu E. J. 
Derwinski. Šiam pra
šant, buvo įteiktas Lie
tuvos kunigų memoran
dumas, kuris buvo pada 
lintas ir kitiems parla
mentarams, ypač austra
lams ir kanadiečiams. 
Banaitis kalbėjosi ir su 
kitais JAV delegacijos 
nariais, senatoriais 
Dodd ir Jordan.

Pasitarus su amerikie
čiais, jie iškėlė sovietų 
okupacijos Baltijos vals
tybėse klausimą balan
džio 3 d., "nesavarankiš
kų kraštų ir etninių 
klausimų" posėdyje. 
Kongresmanas Derwins- 
ki, paprašęs žodžio, per 
skaitė atitinkamą komen 
tarą (jo santrumpa skel 
biama žemiau).

Lietuvio rūpesčiu, 
Konferencijos delega
tams, be kunigų rašto, 
dar buvo padalinta El
tos biuletenio, vokiečių 
kalba (Elta - Presse- 
dienst) laida. Kunigų me
morandumas įteiktas ir 
prancūzų spaudos agen
tūros (Agence France 
Presse) atstovui — šis 
santrauką perdavė cent
rui Paryžiuje.

Sesijoje Monake daly 
vavo 282 įvairių kraštų 
parlamentarai, be to, 
dar per 100 parlamentų 
sekretorių ir kt. Tarp
parlamentinė Sąjunga 
(IPU) buvo įsteigta 1889

LIETUVIAI, 
PRTESTUOKIM!

UNESCO (Jungt. Tau
tų specialus padalinys — 
organizacija, turinti 
tikslą skatinti tarptauti
nį bendradarbiavimą 
švietimo, mokslo ir kul
tūros srityse ir kurios 
centras yra Paryžiuje), 
šiuos, 1970 metus, yra 
paskelbusi... Lenino me
tais, tariamai už šio 
"nuopelnus". Eltos gau
tomis žiniomis, tarptau 
tinis, Lenino "garbei" 
simpozium as balandžio 
mėn. 19-26 d.d. rengia
mas Suomijoje, Tam
pere mieste. Jo tema: 
"Leninas ir mokslo, kul
tūros ir švietimo pažan
ga".

Vlikas, ryšium su šiuo 
ir kitais galimais Leni
no minėjimais, ruošia 
protesto pareiškimą. Bū
tų gerai, kad protesto 
raštus pasiųstų ir kitos 
mūsų organizacijos.

Protestai siųstini ad
resu: UNESCO, Place 
de Fontenay, Paris 7, 
France.

Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimas New Yor
ke taip pat ruošia atitin 
karną protestą. (ELTA) 

m. ir kiekvieneriais me
tais, įvairiose pasaulio 
dalyse, ji renkasi po du 
kartus. Kitas Sąjungos 
suvažiavimas įvyks šių 
metų spalio mėn., Hago
je. Sesijose vyrauja dau
giau Afrikos ar Azijos 
interesai.

Sesijų metu netrūksta 
ir vaidų, ypač iš sovietų 
pusės. Dabar įvykusioje 
sesijoje sovietų delega
tai grubiai puolė ameri
kiečius, ypač negrų ir 
Vietnamo karo klausi
mais. Dauguma Vakarų 
parlamentarų sovietų at
žvilgiu nusistatę gana 
skeptiškai.

Kolonializmo ir nau
jojo kolonializmo klau
simas buvo iškeltas 
Atst. Rūmų nario E.J. 
Dervvinski ir šen. L.B. 
Jordan pareiškime — 
komentare. Abu JAVpar- 
lamentarai pažymėjo, 
kad jei rezoliucijoje dėl 
kolonializmo kalbama 
apie priemones okupuo
tų tautų laisvei bei ne
priklausomybei patikrin
ti, tai šis klausimas lie
čia ir sovietų okupaciją 
Čekoslovakijoje ir netei
sėtą, Sovietų Sąjungos 
įvykdytą, Baltijos valsty 
bių užėmimą. Toliau pa
brėžta, kad kalbant apie 
tautų tarpe vykdomą dis
kriminacijos vyksmą, de
ja, nebuvo nurodyta į So 
vietų Sąjungoje esam ą 
religinę ir tautinę dis
kriminaciją. Amerikie
čiai teigia, kad "TSRS 
ne rusų tautas yra palie 
tę politinis persekioji
mas bei diskriminacija 
ir visiems yra žinoma 
oficiali Sovietų valsty
bės prieš religiją nu
kreipta politika". Vis dėl 
to, JAV delegacija, šių 
trūkumų nepaisant, pa
sisakė palaikanti sesijo
se pasiūlytą rezoliuciją.

(ELTA)
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VLADAS RADZEVIČIUS

BUBULIS IR BURBULIS ATVYKSTA 
Į BOSTONĄ

AUSTRALIJOS LIETUVIU SPAUDA
Studijų Dienose, apie kurias kalbėjau paskuti

nėse dviejose apžvalgėlėse, buvo kiek panagrinėti 
ir Australijos lietuvių periodinės spaudos reikalai. 
Jos negalavimų diagnozes nustatinėjo keturi, kaip 
čia tvirtinama, šios rūšies specialistai: "MūsųPa
stogės" redaktorius rašytojas V. Kazokas. "Tėviš
kės Aidų" redaktorius kun. P. Vaseris, A.Garolis, 
ir šių eilučių autorius, jų receptuose buvo įrašy
ta: 1. Kokia bendruomenė, tokia ir spauda; 2. Vie
nas laikraštis turi rūpintis bendruomeniniais, ki
tas religiniais klausimais ir abiejų reikia; 3. Vi- 
suom enė neturi kišti nosies į laikraščių redagavi
mą, ir, pagaliau, 4. Dabartinę spaudą galima su
aktualinti ir prie esamų tremties sąlygų.

Australijoj, priglaudusioj apie 10.000 lietuvių, 
pastoviai išeina du laikraščiai: "Mūsų Pastogė" 
(leidžia ALB Krašto Valdyba) ir "Tėviškės Aidai" 
(leidžia Australijos Lietuvių Katalikų Federacija). 
Abiejų laikraščių tiražas (neoficialus) bendrai pa
ėmus siekia 3.500 egzempliorių (2.200 ir 1.300). 
Tariant, kad 3-4 asmenys sudaro vieną šeimą, iš
vedama, jog Australijoj yra apie 3.000 šeimų. To
kiu būdu 73% šeimų skaito "Mūsų Pastogė" ir 43% 
— "Tėviškės Aidus". Šie daviniai neturėtų toli nu
krypti nuo faktiškosios tikrovės: daugelyje šeimų 
galima užtikti abu lietuviškus laikraščius.

Tuo tarpu, kai "Tėviškės Aidai" paliekami 
sentimentalioj neliečiamybėj, "Mūsų Pastogės" 
atžvilgiu yra įsigalėjusi savotiška "nuosavybės 
teorija": bendruomenės laikraštis yra mano, kaip 
bendruomenės nario, nuosavybė ir dėl to jis turi 
man pataikauti; jis turi mane girti, bet negali ma
nęs peikti! O kadangi gyvenime ir geriausias laik
raštis nepajėgia visiems skaitytojams tuo pačiu 
laiku įtikti, tai vargšas bendruomeninis Austra
lijos lietuvių laikraštis nuolatos gauna pylos iš 
draugų ir priešų iš kairės ir dešinės, iš viršaus 
ir apačios. Redaktorius pliekiamas ne tik už tai, 
ką parašė bet ir dėl to, ko neparašė,o turėjo para
šyti.

Ir abu Austrlijos lietuvių savaitraščiai gyvena 
kaip dvi katės vienam maiše: nuolatos purkštauja, 
aštriais nagais viena kitą apdrasko. Tas apsidras- 
kymas buvo ypač ryškus prieš Studijų Dienas, "Tė
viškės Aidams" užėmus aiškią puolimų poziciją. At
rodė, kad ruošiama dirva gerokai išpliekti redak
torių Kazoką spaudos reikalus diskutuojant. Ir Ka
zokas per tas diskusijas buvo paplaktas, betvistiek 
ne taip jau žiauriai. Barė jį dėl Rapolo ir Dzido- 
riukės feljetonų (juoktis Australijoj yra uždrausta; 
"Mūsų Pastogės leidėjai, bet ne redakorius, Rapolą 
ir jo feljetonus iš laikraščio išspyrė), barė dėl atski
rų rašinių netalpinimo, dėl neleidim o "skriaudų ati
taisyti", dėl atskirų veikėjų nesutapdinimo su visa 
bendruomene ir t.t. Iš kitos pusės čia pag gana 
smarkiai buvo užkliudytas ir "Tėviškės Aidų" re
daktorius kun. P. Vaseris. Jam reikėjo nuryti prie
kaištus, kad "Tėviškės Aidai" sąmoningai kenkia 
bendruomenei (ragina nemokėti solidarumo mokes
čio, bendruomeninius namus vadina "balto arklio 
karčiama" ir pan.).

Iš šitų įsisiūbavimų nesunku suprasti, kad 
spaudos reikalai, apžvelgti Studijų Dienų referatuo
se, būdingus aspektus įgavo per diskusijas. Jose 
greitai išnyko konstruktyviniai momentai, užleis
dami vietą ne tik bendro pobūdžio priekaištams, 
bet ir asmeniškiems nuosprendžiams, kad tas ar 
anas laikraštis "man nepatinka", kad "aš jo daugiau 
neskaitysiu". Jeigu redaktoriams, vis dėlto,pavyks 
padaryti šiokį tokį susumavimą bei atsijojimą, jie 
galės spaudos reikalų aptarimuose rasti ir vieną 
kitą praktikai tinkančią formulę. Kiekvienu atveju, 
nelauktina kokių nors radikalių pasikeitimų Austra
lijos lietuvių periodinėj spaudoj bent tol, kol neiš
nyks "nuosavybės teorija” ir nepasikeis surambė
jusios pažiūros. ***

* AUSTRALIŠKOS AKTUALIJOS bėgamuoju 
momentu sukasi apie dvi problemas: kultūriniai 
mainai tarp atskirų kolonijų ir su užjūrio broliais; 
bendradarbiavimo klausimas. "Tėviškės Aidai" 
griežtai pasisako prieš bendradarbiavimą, išsky
rus asmeninį, o "Mūsų Pastogės" bendradarbiai 
aiškiai linkę į platesnį bendradarbiavimą ir bando 
ieškoti būdų, kurie duotų praktiškos naudos. Atro
do, kad labiausiai prigis mintis siųsti daugiau jau
nimo aplankyti Lietuvą ir ten esančius giminaičius. 
Daugelį atgrasina tik tas faktas, kad niekam nelei
džiama kelti kojos iš Vilniaus. Net į Trakus reikia 
specialių leidimų.

* JAUNIMO STOVYKLOS REIKALUS pakar
totinai liečia Tėviškės Aidai" ir šį kartą daro at
sargias sugestijas, kad gal dabar jaunimo stovyk
los įrengimo rūpesčiais imtų dalintis abi valdybos 
(ALB Krašto Valdyba ir Australijos Lietuvių Kata
likų Federacijos Valdyba). Kaip žinoma, stovyklos 
klausimus savo laiku svarstė ASK Federacijos su
važiavimas Adelaidėje, bet tada nieko konkretaus 
nebuvo nutarta ir tik vėliau rezoliucijose paskelb
ta, kad tas klausimas turįs būti studijuojamas. Spė
jama, kad tarp abiejų valdybų vykdomi nuomonių pa
sikeitimai.

* MELBOURNO MENININKAI,atrodo,ypatingu 
užsidegimu ruošiasi statyti Faustą. Kaip spauda in-

Velionio Ant. Rūko 
linksmas 3-jų veiksmų 
nutikimas, autoriaus pa 
vadintas Bubuliu ir Dun
duliu, bus vaidinamas š. 
m. gegužės 3 d. 3 vai. 
po pietų Thomas Parko 
Aukšt. mokyklos audito
rijoj, So. Bostone. Chi
cagos Lietuviai Scenos 
Darbuotojai, kurie tąvei 
kalą scenoj pastatė, 
po vaidinimo grįžta na
mo, tad spektaklis bus 
pradedamas punktualiai.

Ant. Rūko Bubulis ir 
Dundulis, eilėmis pa
rašyta smagi pjesė iš lie. 
tuviško kaimo buities, sa 
vo idėja atskamba Vaiž
ganto Rimus ir Neri
mus. Tai dviejų kaimy
nų kivirčas dėl bičių, 
įsiliepsnojęs iki susi
pykimo, bet baigiamas 
susitaikymu, linksma ir 
laiminga veikalo ato
mazga.

Bubulio ir Dundulio 
statymu scenoj pasirūpi
no Chicagos Lietuviai 
Scenos Darbuotojai, ku
rių ilgametė pirminin
kė yra buv. operos solis
tė S. Adomaitienė. Vei
kalo režisierius — akt. 
Algimantas Dikinis,dai
lininkas — Jurgis Daug- 
vila, kostiumų eskizus 
darė — dail. Bronė Ja- 
meikienė. Scenos tech-

UŽ KREMLIAUS

ŠIENU...
(Atkelta iš 1 psl.)

Jo asmeniškas patikėti
nis Andropov yra saugu
mo viršininkas. Brežne
vui labai artimi yra dar 
Maskvos partijos orga
nizacijos šefas Grišin, 
Kazachstano partinių or
ganizacijų viršininkas 
Kunajevas, Baltgudijos 
partijos vadas Mašero- 
vas ir Ukrainos ministe- 
ris pirmininkas Ščer- 
bicki. '

Aplamai imant, Brež
nevas laikomas griežtes
nės linijos šalininku, o 
Kosyginas, Šelepinas ir 
kiti tikrai ar tariamai 
susirgę skaitomi Krem 
liaus "balandžiais". Ta
čiau anot DER SPIE
GĖ L Brežnevas norįs 
laikytis paties Lenino 
patarimo: "Du žingsniai 
pirmyn, vienas atgal". 
Šelepinas jau pasirodė 
viešumoje, tačiau labai 
išbalęs.

nika ir administraci
niais reikalais rūpinasi 
Česlovas Rukuiža.

Bubulis ir Dundulis su 
pasisekimu buvo vaidina
mas Chicagoj, jo išvy
ka buvo surengta į Cle- 
velandą ir Detroitą, ge
gužės 2 d. vakare veika
las bus vaidinamas New 
Yorke, o, kaip minėta, 
gegužės 3 d. 3 vai. po pie
tų So. Bostone.

Ant. Rūko linksmą nu
tikimą vaidina šie Chi
cagos lietuviai scenos 
darbuotojai: Jonas Kele- 
čius — Bubulį, Stasė 
Kielaitė-Kelečienė — 
Rožę, Laima Petravičiū
tė — Radastą, Bubulio 
dukterį, Leonas Baraus
kas — Dundulį, Arvydas 
Dikinis — Dobilą, jo sū
nų, Juozas Valentinas — 
viengungį Girdžių, Algi
mantas Dikinis — vien
gungį Šaltekšnį, Julius 
Balutis — piršlį Tarulį, 
Elena Petrokaitė- Ru- 
kuižienė — našlę Agulę. 
Kaip matom, vaidintojų 
tarpe matomi ir mums 
gerai pažįstamų aktorių 
vardai.

Ant. Rūko Bublio ir 
Dundulio atkvietimas iš 
Chicagos į Bostoną nė
ra pigus dalykas. To įsi
pareigojimo ėmėsi Kult. 
Subatvakarių rengėjai,ti
kėdamiesi, kad Bostono 
ir jo plačių apylinkių lie
tuviai savo vaidinimo 
yra pasiilgę, kad jie ren
gėjų pastangas parems, 
gegužės 3 d. atvykdami į 
So. Bostoną susitikti su 
Chicagos Bubuliu ir Dun 
duliu.

Bilietų įvaidinimąbus 
galima įsigyti gegužės 3 
d. nuo 2 vai. po pietų 
Thomas parko Aukšt. mo
kyklos salėj. Rengėjai 
maloniai prašo į vaidi
nimą nesivėlinti. Iš anks 
to bilietai gaunami Kelei
vio redakcijoj, 636 E. 
Broadway, ir Vyt. Stel
moko draudimo įstaigoj, 
389 W. Broadway, So. 
Bostone, Mass.

a laiškai Dirvai
RUDĄJĮ MALŪNININKĄ IŠSKIRIANT

Retai tenka skaityti 
tokiu sąmojumi ir gied
ria nuotaika pilkąją kas
dienybę vaizduojančių 
straipsnių, koks yra A. 
Žiedo pasakojimas apie 
Pinčiuko apsėstąjį Ru
dąjį malūnininką (Dir
va 29 nr.). O juk jame 
gvildenama šiandien itin 
karšta tema — JAV LB 
Centro Valdybos darbo 
metodai!

Tik, man atrodo, A. 
Žiedas sumenkina savo 
vedamąją mintį, staty
damas klausimą: "Ar 
nevertėtų pergalvoti ir 
reviduoti išeivijos tarp- 
pasaulėžiūrinius ir

tarpgrupinius santy
kius, pagrindžiant juos 
džentelmeniškumu, gar
bingumu ir tarpusavio 
pasitikėjimu, pašalinant 
pragaro sieros dūmus". 
Manau, kad toks revi
davimas kiekvienam tau. 
riam lietuviui be klau
simo yra priimtinas ir 
laukiamas. Bet ar ne
siryžtų A. Žiedas tokiu 
pat lakumu parašyti dau 
giau, ir būtent, kokiais 
būdais ir priemonėmis 
tą visa pasiekti, ir netik 
išeivijoje, o ir visur ki
tur, norint Pinčiuko glo
bos išvengti?

M. Valukėnas

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 novelitĮ rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

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

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmeųų. 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 ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

MALĖ

MACHINISTS
EXPERIENCED PREFERRED 

. ON MILLS & LATHES 
Mušt be able to sel up work from 
Blue Prints & Close Tolerance. 
Steady work. 50 hour work week. 
Fringe benefits.

WEBCO MACHINE 
PRODUCTS 

10001 MEECH AVĖ. 
CLEVELAND, OHIO

(29-35 >

formuojama, Gounod Faustas būsiąs "suhumoristin- 
tas" ir Melbourno lietuviškai scenai jį pritaiky
sianti Ą. Karazijienė. Režisūrą į savo rankas pa
siėmė solistas Paulius Rūtenis. Arijų paruošimas 
ir muzikinė dalis pianistės D. Levickienės rankose. 
Chorinė dalis ant Dainos Sambūrio pečių, o baletas 
(su valsais ir Valpurgijos naktimi) pavestas išraiš- 
ko šokių šokėjai Julijai Klupšienei. Galimas daik
tas, kad tai bus staigmena ateinančioms Meno Die
noms , kurios įvyks Melbourne šių metų pabaigoje.

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.
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GARSĖIANTI SMUIKININKE
BRIGITA PUMPOLYTE MITTEN
Philadelphijos lietu

vių kolonijoje, jaunai kar
tai baigiant aukštuosius 
mokslus, šiais metais iš 
kyla naujas talentas, tai 
jau vietos lietuviams pa-

mes lietuviai turėsime 
naują smuiko menininkę.

Pagarsėjo jaunoji Bri 
gitą, laimėdama pirmą 
premiją 1959 metais Dir. 
vos suruoštame jaunųjų

TAUTOS ATSPARUMAS
Yra žmonių, kurie no

rėtų gyventi kaip Dievo 
užantyje: visa ko turėti, 
nieku nesirūpinti, dėl nie
ko nevargti, nesisieloti. 
Jie norėtų, kad ir tau
tos ar valstybės gyveni
mas plauktų savaime.be 
didelio darbo, be pasi
šventimo, be nervų įtem
pimo. Visokie sumany
mai, projektai, refor^ 
mos, sielojimasis dėl pa
žangos ir kūrybos, nekal
bant jau apie kovą dėl tei
sės gyventi ar atstatyti 
tai, kas kitų pamiršta 
drumsčia jų nuotaiką. 
Kai kiti juos žodžiu ar 
darbu užkliudo, jie bū
na nepatenkinti ir dėl 
to supyksta.

Taip pat netrūksta ir 
tokių tautiečių, kurie 
nors ir nuoširdūs ir lyg 
rodo prisirišim ąprie lie
tuviškos veiklos, bet vis 
vien kažkaip skeptiškai 
žiūri į visus darbus, ku
rie didesnių už juos en
tuziastų yra dirbami ar 
projektuojami. Atrodo, 
kad tokiems stinga ryž
to ir atsparumo.

Daug kas mums, lietu
viams, prikiša, girdi, lie
tuviai nori karo. Bet vi
sa tai netiesa. Yra ir ki
tų priemonių pamintai 
teisei ir pavergtai lais
vei atstatyti ir yra sąly
gų, kurios ne nuo vien 
mūsų pareina ir kuriose 
įvyktų nepermatomi po
litiniai pakeitimai. Sek
dami Sovietų Rusijos po 
litinį, ekonominį gyve
nimą ir jos pavergtų tau 
tų buitį, pirmiausiai 
esame tikri, kad Krem
liaus despotams nepa
vyks iš lietuvių, latvių, 
egtų, ukrainiečių ir ki
tų pavergtų tautų žmo
nių padaryti medžiagą 
komunistinei idėjai ug
dyti ir galutinai įsitvir 
tinti okupuotuose kraš
tuose. Sovietai visokio
mis priemonėmis smau
gia pavergtų tautų tauti
nį, kultūrinį gyvenimą, 
tačiau tautinės gyvybės 
instinkto pavergėjams 
nepavyks numarinti. Tas 
instinktas iškels juos ne
nugalimais galiūnais. 
Juk istorija aiškiai bylo
ja, kad tautoje didėjant 
spaudimui, didėja ir at
sparumas. Pavyzdžiui, 
vokiečiai, austrai išti
sus šimtmečius laikė sa
vo rankose daugybę sla
vų, bet vis vien jų nesu
naikino.

Kita vertus, pasaulio 
istorija ne nuo mūsų pri
klauso. Esame liudinin
kais didžiulių įvykių, ku
rių pasėkas sunku pra
matyti. Visuotinė taika 
kol kas tebėra nepasie
kiamas idealas. Vadina
si, negalima numatyti, 
kada sukeltos audros Af
rikoje ar kitur galėtų at
siliepti kur nors Balti
joje. Vienok žinom, kad 
Europos istorija yra pil-

na visokių sukrėtimų. 
Nuo jų nesaugi ir jos 
ateitis.

Pasaulio tautų gyveni
mo verpete tas visvien 
išners į paviršių ir tu
rės saugesnes kūrybos 
sąlygas, kas turės dau
giau gerų privalumų, kas 
bus labiau pasirengęs vi
sokiems netikėtumams, 
kas bus stipresnis netik 
fizine ir ginklo jėga, bet 
ir dvasios savybėmis.

Graikai, atgavęenepri
klausomybę, šim tą metų 
•kovojo dėl visų savo že
mių laisvės, prancū
zai 50 metų neišsiža
dėjo Elzaso ir Lotarin
gijos, danai ir be karo 
po pusės šimto su vir
šum metų susigrąžino 
iš galingo kaimyno Vo
kietijos kadaise jiems pa
veržtą Šlezvigo ir Hol- 
šteino dalį. Kas žino, 
kiek laiko teks mums ko. 
voti dėl Lietuvos išlais
vinimo. Metų skaičiaus 
mes patys negalim nu
statyti. Tačiau kiek te
būtų tų metų, mūsų pas 
tangos dėlto tegali turė
ti tik vieną kryptį: kas
kart augdamos vis į Lie
tuvos išlaisvinimą.

Nūdien visas kultūrin
gas pasaulis jau gana ge
rai žino Lietuvos okupa
vimą ir lietuviu tautos 
nepalaužiamą valią dėl 
tautos laisvės atgavimo.

J. Miškinis

Smuikininkė Brigita Pumpolytė-Mitten. V. Gruzdžio nuotrauka

žįstama talentingoji 
smuiko menininkė Bri
gita Pumpolytė-Mitten.

Vietos lietuvių tarpe 
Brigita pradėjo pasiro
dyti jau ankstyvoje jau
nystėje. Dar gimnazijos 
mokinė vietos lietuvių 
kultūrinėse programose 
Brigita savo smuiko iš
pildymuose parodė talen
tingų sugebėjimų. Smui
ko studijas ji pradėjo bū
dama 6 metų amžiaus. 
Tą jos talentą pastebė
jusi mamytė savo dukre
lei leido reikštis toliau. 
Gimnazijos suole, moky
tojų tarpe, jos talentas 
buvo aiškiai pastebėtas. 
Ir baigus gimnaziją vi
są laiką akademinėse stu
dijose ji turėjo stipendi
ją. Akademijos lankymo 
metu Philadelphijos lie
tuvių visuomenė džiau
gėsi naujo talento bren
dimu ir metai iš m etų ją 
kviesdavo į savo kultū
rines programas. Jos 
programos buvo mielai 
lankomos, nes visiems 
buvo įdomu stebėti jos 
pažangą su viltimis, kad

Amerikos pa- 
smuikininkė 

imta kviesti

talentų konkurse. Ryti
niame 
kr aš ty j e 
Brigita
smuiko koncertams. Ji 
smuikavo Philadelphijo 
je, New Yorke, Bostone, 
Baltimorėje. Elizabethe 
ir kitur.

Studijų metu Brigita 
ne vien mokykla pasi
tenkino. Ji buvo suor
ganizavusi savo smuiko 
kvartetą, su kuriuo ji 
pasirodydavo vietos 
am erikiečių kultūrinė
se programose. Brigi
ta turėjo, taip gi daug 
privačių smuiko pamo-

Amerikos Lietuviu Inžinierių ir Architektų Sąjungos (ALIAS) Los 
Angeles skyriaus pirm. inž. V. Vidugiris (kairėje) kalbasi su ALIAS 
Centro Valdybos pirmininku dr. inž. S.J, Matu artėjančio sąjungos 
suvažiavimo reikalu. Suvažiavimas įvyks gegužės 30 ir 31 d. Toron
te, Kanadoje.

SAVE AT

lietuvių ir amerikiečių. 
Iš labai plataus pasireiš
kimo savo mielo smuiko 
darbui, studentė Brigi
ta ne daug turėjo laiko 
plačiau reikštis lietuvių 
visuomeniniame gyveni
me, bet ji buvo visadE 
aktyvi ir ištikima lietu
viškai akademinei orga
nizacijai Korpl Neo-Li
thuania. Lietuviškuose 
pasirodymuose ją daž
nai matydavome tauti
niam kostiume su Korp! 
Neo-Lithuania spalvo
mis.

Reikia tikėtis, kad jau
noji Brigita plačiai pasi
rodžius lietuviškai visuo
menei, nepamirš esanti 
lietuvė ir toliau kaups sa
vo jėgas lietuviškos mu
zikos kultūrai puoselėti.

Linkėtina šviesaus 
rytojaus.

Vincentas Gruzdys

ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS GAIDŽIUKAS
Balandžio mėnesį 

Olandija išleido pasau
lio pirmuosius pašto 
ženklus, suprojektuotus 
kompiuterio.

Bet nors kompiuteris 
pirmauja šiame įvykyje, 
žmogaus ranka irgi ran 
dama. Čia dailininkas 
pirma paruošė eilę pir
minių struktūrų kurios 
buvo atiduotos kompiu
terių ekspertams. Ta
da ši informacija buvo 
atiduota mašinai.

Ir kada kompiuterio 
piešimo ranka pagavo 
šią informaciją, atsira
do daugybė skirtingų 
struktūrų.

LOS ANGELES
"LAISVĖS ALĖJOJ”

Los Angeles skautų 
stovyklavietės komite
tas ruošia subatvakarį 
"Laisvės alėjoje". Šis 
įdomus ir naujom idė
jom pagrįstas parengi
mas įvyks šv. Kazimie
ro parapijos salėje, ge
gužės mėn. 9 d. 7:30 
vai. vak. Mūsų jaunieji, 
kurių dauguma Lietuvos 
nėra matę, nusprendė 
surengti nostalginės 
"Konrado kavinės" te
mą, tiems, kurie jau 
šiek tiek daugiau prisi
mena gražias ir lais
vas dienas jaunystėje, 
praleistas laisvoje tė
vynėje. Bus ir "kuni-

;nedėrlanc
2ŽŽ10

l"1

nederjand

i

V4

nederland-

nederland

kų. Studijų metu ji daly. gaik^ aludė" tiems, * • “ lnirio nrivino rrri^TT i lo-
vavo visoj eilėj Phila
delphijos 
certinių 
priklausė 
orkestrui 
certmeisteriu), 
Wilmington, Lancaster, 
Reading orkestruose. 
Paskutiniu metu ji groja 
Philharmonia Orchest
ra (tai 
kestras 
gramas 
Music).

Šiais 
baigia The Phiadelphia 
Musical Academy. Tai 
kolegija su pilna 5 me
tų akademine programa, 
kur specialiuoju kursu 
Brigita turėjo smuiko 
skyrių. Jaunoji smuiki
ninkė Brigita baigiant 
akademiją, apvainikuoja 
konservatorijos užbai
gimo rečitaliu, kuris 
įvyks gegužės 1 d. (penk
tadienį), 8 v.v. Philadel
phia Musical Academy 
patalpose, 313 So. Broad 
St. Smuiko rečitalyje 
Brigita gros: Mozart — 
Sonata Nr. 6 K.301;
Debussy — Sonata for 
violin & piano; Weber 
— 4 Pieces for violin 
& piano; Brahms —vio
lin concerto.

Smuikininkės Brigi
tos Pumpolytės-Mitten 
akademijos užbaigimo 
rečitalyje laukiam a daug

apylinkės kon 
orkestrų. Ji 

Haddonfield 
(čia buvo kon- 

toliau

koncertinis or- 
išpildantis pro- 

Academy of

metais Brigita

kurie norės grįžti į is
torinius mūsų laikus, ne 
apleidžiami nei tie, ku
rie jau čia gimė ir au
go, jiems — "akvarijaus 
diskoteka". Taip kad 
kiekvienas pagal savo 
skonį galės pasirinkti 
stilių, kuris jiems ar
čiausiai prie širdies.

Lietuviški pietūs ir 
alus bus duodami veltui. 
Veiks taip pat ir kavinė, 
kurioje vyraus visokiau
si lietuviški kepsniai ir 
skanumynai. Šįkartąsve
čių aukos liks grynai lie
tuviškam skautiškam jau
nimui, nereikės dalintis 
su kitais, kurių salėse 
paskutiniu laiku buvo ruo
šiami skautiški baliai.

Mūsų jaunimo pastan
gomis ir gausiomis vi
suomenės aukomis buvo 
įsigyta stovyklavietė, ku
ri dar nėra galutinai 
įrengta, nes amerikoniš 
kos įstaigos stato dide
lius reikalavimus, kad 
sumažintų visokiausius 
gaisro ar ligų pavojus.

Kiekvienais metais 
virš 90 lietuviško jau
nimo praleidžia skautiš
koje stovykloje, kuri la 
bai primena Panemunės 
šilą. Nieko nėra gra
žesnio, kaip mūsų jau
nimas, kuris susispietęs 
po skautiška vėliava puo
selėja lietuvišką dainą,

Šioje pasėkoje gimė 
penki pašto ženklai: 12 
centų ženklas — iso- 
metrinė projekcija nuo 
rutulio į kvadratą; 15 
centų — paralelinės 
plokštumos kube; 20 cen^ 
tų — dvi iš dalies padeng 
tos skalės; 25 centų — 
pereinamosios fazės kon
centriniam apskritime 
su didėjančiais diamet
rais; ir 45 centų — ke
turios spiralės.

Žinoma, šis įvykis ver
tinam as įvairiai. Vie
niems Čia randasi filate- 
linis unikumas, kitiems 
nauja moderniojo meno 
šaka, tretiems kvailų 
brėžinių rinkinys. O dau 
gumai — tik penki pa
prasti pašto ženklai, vie
nodai tinką liežuviui ir 
laiškams.

tradicijas ir kalbą; suku
ria lietuviškas šeimas ir 
baigę mokslus,užimda
mi aukštas vietas ame
rikoniškose įmonėse su
pažindina svetimtaučius 
su lietuvių tautos trage
dija ir suranda draugų 
mūsų tautai amerikiečių 
tarpe.

V. Iri

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

/y
INSURED

Mutual Federal 
Savings and Loan
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2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 
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LIETU VIII TAUTINIU NAMŲ CHICAGOJE 
METINIS SUSIRINKIMAS

1970 m . gegužės 3 die
ną (sekmadienį), Balio 
Pakšto salėje, esančio
je 2801 W. 38 St., Chica
goje šaukiamas Lietuvių 
Tautinių Namų Bendro
vės metinis narių susi
rinkimas. Pradžia 2 v.
P.P.

SUSIRINKIMO _ 
DIENOTVARKE

1. Lietuvių Tautinių 
Namų valdybos praneši
mas, 2. Diskusijos dėl 
pranešimo, 3. Direkto
rių rinkimas ir 4. Eina
mieji reikalai.

Susirinkime balso tei
sę turi tik LTN nariai, 
įmokėję bendrovei nema
žiau $100.00. Tačiau susi - 
rinkim e dalyvauti ir 
reikšti savo konstrukty
vius pasiūlymus kvie
čiami visi lietuviai, be
sidomintieji lietuviško
sios pastogės Chicagoje 
organizacija ir veikla.

Pasibaigus susirinki
mui (4 vai.) toje pat salė
je bus Lietuvių Tautinių 
Namų pietūs, kuriuose 
taip pat kviečiami daly
vauti visi nariai ir arti
mieji bei bičiuliai. Pie
tūs vienam asmeniui — 
$7.00. Prašoma iš anks
to rezervuotis vietas te
lefonu PR 6-1349 arba 
925-0693.

Pietų metu bus meninė 
programa, kurią atliks 
aktorė Zita Kevalaitytė 
-Visockienė, Balys Pakš
tas ir jo orkestras.

Iki malonaus pasima
tymo susirinkime ir pie
tuose!

Lietuvių Tautinių Na
mų Valdyba žada:

a) pastatydinti (ar nu
pirkti) visiems lietu
viams Chicagoje ir prie
miesčiuose skiriamus 
namus - pastogę, kurio
je visi galėtume tenkin
ti savo kultūrinius, or
ganizacinius ir sociali
nius reikalus,

b) suorganizuoti tų na
mų iš laikymą biznio pa
grindais ir į namus įdė
tąjį kapitalą ugdyti taip, 
kad jis ne tik išlaikytų 
ir plėstų pačius namus, 
bet juos išbaigus, duo
tų pelno, lietuviškajam 
kultūriniam judėjimui fi
nansuoti,

c) kad būtų sudarytos 
sportuojančiam jauni

mui bent minimalios są
lygos sportuoti, o taip 
pat, kad ir neorganzuo- 
toji lietuviška visuome
nė rastų sau vietos Lie
tuvių Tautiniuose Namuo
se.

Lietuvių Tautiniai Na
mai laukia,

kad lietuviškoji visuo 
menė, suprasdama padė - 
tį ir įvertindama reika
lo svarbą, įsijungs į šių 
nemų narių eils; kiek
vienas įnešdamas leng
vai jam pakeliamą įna
šą. O sutelktomis pajė
gomis tikrai galėsime 
įsigyti lietuvišką pasto
gę, kuri lietuviškąjį gy
venimą Chicagoje neabe
jotinai pagyvins ir j įpra
tęs tolimesnei ateičiai.

Visais LTN reikalais, 
prašom a kreiptis pas 
valdybos narius arba į 
ofisą, adresu: Lithu
anian National Hali, Ine. 
222 West Adams Street, 
Suite 949, Chicago, III. 
60606. Tel. 263-6547.

KOKIUS LTN NORIME 
TURĖTI?

LTN metiniame narių 
susirinkime, gegužės 3 
d., LTN Valdyba numato 
patiekti josios norimų 
turėti namų projektą. Pa
tiekiamasis projektas 
įsakmiai nesurišamas 
su konkrečia vietove, 
sklypu. Tai bus daugiau 
parodytas vaizdas,kuria
me galėsime aiškiau su
vokti LTN pastogės dydį, 
galimą išdėstymą ir lau
kiamą naudojimą. Žo
džiu, rengiamu projek
tu norima atsakyti kiek
vienam daugiau ar ma
žiau suinteresuotam lie
tuviui, ką mes, LTN, 
kaip organizacija nori
me turėti, ką ryžtamės 
padovanoti Chicagos ir 
jos apylinkių lietuviams, 
sutelkdami vienokį ar ki
tokį kapitalą.

LTN projektą malo
niai sutiko paruošti mū
sų narys, architektas 
Erdvilas Masiulis. Jis 
reziduoja Beverly Sho
res, Indiana. Toji gyven
vietė yra pasipuošusi ne 
vienu jo, Masiulio, supro
jektuotu pastatu. E. Ma
siulis taip pat yra Lithu
anian Plaza, Beverly 
Shores, sumanytojas ir 

joje Lietuvos Laisvės 
paminklo statybos pla
nuotojas bei judintojas.

Kaip architektas E. 
Masiulis, be privačios 
praktikos, dirba konsul
tantu architektūros fir
mos Shaver & Co. of Sa
lina Kansas. Dar viena 
sritis, kurioje stipriai 
reiškiasi arch E. Masiu
lis -- mokyklų statyba, 
jos projektavimas. Vie
nas didžiausių jo pasta
rojo meto įvykdytų pro
jektų — m okykla Lowell 
Ind., kurios statyba 
kainavusi $4,500.00 ir 
kt.

Ši dienotvarkės dalis, 
atseit, galimybė susipa
žinti su LTN projektu 
bei išgirsti jo autoriaus 
-architekto paaiškini
mus ir atsakymus į pa
klausimus, pastabas, ma 
sina kiekvieną lietuvį 
dalyvauti LTN narių su
sirinkime! Laukiamas ir 
Tamsta.

KIEKVIENAS NARYS 
PASIKVIEČIA SVEČIĄ

LTN savo organizaci
niame laikotarpyje jau 
yra praėję kelis tarpus. 
Pirmasis. Kada LTN 
steigėjai adresavosi į vi 
suomenę, kviesdami pa
vienius lietuvius ir jų or
ganizacijas įsijungti į 
LTN narius. Antrasis 
tarpsnis. Kai buvo suda 
ryta prie LTN valdybos 
talkininkų ratelis. Kiek 
vienas šio ratelio na
rys yra gavęs, o jį išpil
dęs, su talkininkų rate
lio vadovu sudaro nau
ją sąrašą, asmenų, su 
kuriais jis įsipareigoja 
susižinoti ir pakviesti 
bei įrašydinti juos į 
LTN narius. Šie talki
ninkai rodo daug pastan - 
gų, norėdami kalbamą 
uždavinį reikiamai at
likti. Tačiau pilkoji kas 
dienybė aiškiai sako, 
kad to dar neužtenka...

Todėl šįmetinio narių 
metinio susirinkimo pro
ga šiuo akinamas į LTN 
organizacinę talką kiek
vienas LTN narys. Už
davinys ne iš didžiųjų, 
bet jeigu kiekvienas jį 
įvykdytų, mūsų visuome
nės nuovoka apie LTN 
užmojus žymiai padidė 
tų. Todėl priimkime šū

kį, kad kiekvienas LTN 
narys pakviečia bent po 
vieną asmenį — svečią 
į šįmetinį narių susirin- 
kim ą ir jo vakarienę. 
Kiekvienas atvykęs į su 
sirinkimą turės retą pro
gą iš pirmųjų šaltinių ir 
vadovaujančių asmenų, 
patirti apie LTN uždavi
nius, viso to užmojo nū
dienę padėtį bei artimiau
sius planus. Neabejoti
na, LTN svečiai galės 
pareikšti savo pastabas 
ir sumanymus. Be to, 
kiekvienas dalyvis tu
rės malonų socialų va
karą su kultūrine pro
grama, kurią atliks ak
torė Zita Kevalaitytė- 
Visockienė, o Balys 
Pakštas su savo orkest
ru atliks lietuviškų me
lodijų pynę.

Tad, mieli lietuviai, 
iki malonaus susitikimo 
LTN metiniame susirin 
kime ir vakarienėje!

(inf.)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

užuolaidos
Volanai $2 kiekvienas

Tikro senosios Austrijos charakterio neprosijamos' užuolaidos. Gyva medžia
ga iš Fortrel pOlvester, Avrįl medvilnės. 36” ilgio. Pasirinkite geltono, žalsvos, 
rausvos ar melono spalvos. May’s Budget krautuvėje užuolaidų skyriuje mies
te, Heights, Parma, Great Northern, Sheffield.

KRAUTUVĖS VALANDOS MIESTE NUO 10 VAL. RYTO IKI 5:45 V. V. SKYRIUOSE 
IKI 9:30. MES DUODAME IR KEIČIAME EAGLE STAMPS

DOWNSTAIRS

Saugus ir pelningas santaupų 
investavimas į nekilnojamąjį turtą

Jūs gaunate Kalifornijos 
valstybės 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 Blvd, 
Santa Monica, Calif. 90404 
Tel.: (213) 828-7525

• vestuvės: SPALVOTA ir juoda balta (gali vykti
ir Į kitus miestus)

• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai 
422 MENAHAN St. — Ridgewood, N. Y. 11237

SATUROAY 
BANKING

Jūsų apylinkės Society National Banko skyriai atidaryti šeštadieniais nuo 9:30 v. 
ryto iki 12:30 v. p. p. Skyriai atliks šeštadieniais visas bankines operacijas kaip ir 
kitomis savaitės dienomis. Džiaukitės šeštadienio banko patarnavimais. Atidarykit 
sąskaitų šiandien per Clevelando bankų lyderį Society National Bank.

APYLINKĖS SKYRIAI ATIDARYTI ŠEŠTADIENIAIS 
9:30 V. RYTO IKI 12:30 V. P. P.

(There will be no change in the office hours of our downtown offices at 1001 Euclid Avenue and 127 Public Square)

Member F.D.I.C. Deposits Insured To $20.000
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VANDENS TERŠIMAS
Jungtinių Amerikos 

Valstybių ežerų ir upių 
vandens kokybė kas me
tai vis blogėja. Pavyz
džiui, šiais metais buvo 
nustatyta, kad Erie eže
ro vanduo turi savyje iš
tirpusio sunkaus metalo,
gyvsidabriu 
Gyvsidabris 
nuodingas

vadinamo, 
yra labai 
elementas 

žmogaus organizmui, su
keliantis inkstų ir virš
kinimo trakto susirgi
mus, nuo kurių žmogus
miršta.

Prieš keliolika metų 
Japonijoj staiga mirė 
daug žmonių, valgiusių 
žuvis, pagautas iš už
krėsto gyvsidabriu eže
ro. Tyrim ai parodė, kad 
tos žuvys savo kūne tu
rėjo apie 10-25 milijoni 
nes dalis gyvsidabrio. 
(Milijoninė dalis t.y. san
tykis gyvsidabrio kiekio 
su žuvies kūno svoriu). 
Sunku nustatyti, koks 
yra mažiausias gysidab- 
rio kiekis nuo kurio žmo
gus gauna apsinuodiji
mo reiškinius. Sveikatos 
departamento nuostatai 
sako, kad žuvys, turin
čios šio elemento ma
žiau negu 1/2 milijoni
nės dalies, yra leidžia
mos valgyti. Erie ežero 
žuvys jo turi didesnę kon
centraciją, todėl jų gau
dymas valgymo tikslams 
buvo uždraustas.

Gyvsidabris į žuvies 
kūną patenka su jos 
maistu. Nežiūrint, kad 
vandenyje jo yra maži 
kiekiai, bet žuvies or
ganizme jis akumuliuo- 
jasi ir pasiekia žmogui 
nuodingą koncentraciją. 
Gyvsidabrio junginiai į 
Erie ežerą pateko iš dvie
jų fabrikų. Vienas jų yra 
Michigane ir jis savo 
srutas leidžia į Detroito 
upę; kitas yra Kanadoje 
ir jo srutos nuteka į St. 
Clair upę. Šių upių van
denys suteka į Erie eže
rą. Tolimesni tyrimai 
parodė, kad tie du fabri
kai kas dieną paleidžia 
apie 250 svarų gyvsidab
rio junginių į minėtas 
upes. Vienas jų tą daro 
jau 20 metų. Taigi, per 
dvidešimts metų į Erie 
ežerą nutekėjo daugiau 
negu pusantro milijono

DR. D. DEGESYS 

svarų gyvsidabrio. Tu
rint galvoje, kad gyvsi
dabrio svaras kainuoja 
aštuoniolika dolerių, tai 
gi, ekonomiškai galvo
jant toks jo išmetimas 
neša nuostolį patiems 
fabrikams.

Vandens teršimą gyv
sidabriu sustabdžius, jo 
kiekis Erie ežero van
denyje pradėtų mažėti, 
nes šio ežero vanduo vi
są laiką keičiasi irvisiš 
kai pasikeičia per penkis 
metus. Erie ežeras nėra 
gilus ir todėl jo vandens 
keitimasis vyksta paly
ginti greitai. Gilaus eže 
ro, kaip Michigano, van 
deniui pasikeisti užtruk
tų apie tūkstantis metų.

Amerikos žemyno eže
rų ir upių vandenyje ran
dami didoki kiekiai ir ki
tokių cheminių medžiagų 
bei įvairių srutų, paten

Algis Lapšys

ŠIAURĖS SŪNUS

Mano prabočių akys stebėjo 
Naktis ilgas ir baltas pūgas.
Mano sielos gelmėje glūdi
Tyras žiaurusis šiaurys.

Užmerkęs akis, regiu lygius laukus
Ir pakelėj rudens vėjuje linguojančius 
Lieknuosius berželius.

Šiaurės pavasaris buvo stebuklingas. 
Pirmoj melsvoj žibuoklėj
Senoliai juto galingas
Gyvenimo slaptas.

Purvino sniego pilkuose pavasariuose 
Ilgiuosi šiaurės padangių, 
Niekuomet čionais neregėtų.

Jaučiuosi benamis našlaitis
Šiame keistame krašte
— Plačiai pažįstamam
Ir slegiančiai svetimam.

Rodos viskas būtų miela 
Toj tolimoj šiaurės šalelėj, 
Žėrinčioj šiaurės pašvaistė.

kančių į ežerus bei upes 
per miestų kanalizacijos 
vamzdžius. Kai kurios 
jų nėra nuodingos, 
bet jos prisideda 
prie vandens teršimo. 
Viena tokių medžiagų tai 
fosfatai. Į jų sudėtį 
įeina fosforas. Jis yra 
vienas iš elementų, rei
kalingas gyvos celės au. 
gimui. Ūkininkai jį dide
liais kiekiais vartoja 
laukams tręšti. Kai ku
rie fosforo junginiai, fos
fatai, turi ir kitas savy
bes, būtent, jų skiediniai 
vandenyje labai gerai 
pašalina įvairius pur
vus, riebalus, bei kitus 
nešvarumus ne tik iš dra
bužių, bet ir nuo indų. 
Dėl šių savybių fosfatai 
yra labai plačiai varto
jami namų ruošoje, bal
tinių skalbimui ir indų 
plovimui. Be to, jie dar 
vartojami ir automobi
liams plauti. Dideli kie
kiai fosfato su lietaus 

vandeniu iš laukų nuteka 
į upes bei ežerus. Fosfo
ras, ištirpęs upės ar eže
ro vandenyje, pasidaro 
geras maistas bakteri
joms bei gera trąša van
dens augalams, ypač al- 
gėms. Algės augdamos 
dideliais kiekiais vande
nyje, sunaudoja jame 
esantį deguonį, todėl 
žuvys, kurios reikalauja 
daugiau deguonies, pir
mos išnyksta iš tokių eže
rų ir upių. Vietoj geros 
kokybės žuvų, vandenyje 
pradeda veistis prastos 
kokybės žuvys, o vėliau 
ir tos pranyksta ir jų 
vietoj atsiranda įvairios 
kirmėlės bei dielės. 
Toks procesas yra va
dinamas "ežero senė
jimu".

Ežero senėjimas vyks- 
ta gamtoje natūraliu bū
du, bet jo eiga yra lėta, 
gi fosfatų įtakoje ji labai 
pagreitėja.

Mokslininkai mano, 
kad Erie ežeras nuo 
1920 metų paseno 15 tūks
tančių metų. Kyla klau
simas, kaip tokįežero se
nėjimą sustabdyti? Vi
sų pirma reikia sustab
dyti srutų tekėjimą į 
upes ir ežerus. Antra, 
išimti fosforo junginius 
iš visų plovimo skiedi
nių bei miltelių. Trečia ( 
pakeisti fosforines lau
kams tręšti trąšas kito
kiais junginiais. Taigi, 
kaip matome, proble
ma nėra neišsprendžia
ma, tik reikia gerų no
rų.

CHICAGO
• ALTS-gos Chicagos 

skyrius balandžio 11 d. 
Dariaus-Girėno salėje 
turėjo nuotaikingą Pava
sario balių. Svečių prisi
rinko pilnoka salė. Me
ninę programą labai gy
vai atliko Jūratė Tautvi- 
laitė. Pilnai užtenka to
kių neilgų bet įspūdingų 
programą. Korp!Neo-Li 
thuania orkestras, vado
vaujamas Algio Modesto 
linksmino svečius. Salė 
didoka ir erdvi, tai lais
viau šokių mėgėjai galė
jo gerokai pasišokti. Sve
čiai buvo pavaišinti sky
riaus ponių paruoštu 
maistu. Minėjimas užsi- 
maistu.

• Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba balandžio

Nijolės Vedegytės-Palubinskienės medžio raižinys "Mergaitė su 
paukščiais", kuris su kitais jos kūriniais bus iš šutyta s gegužės 
2-3 d. ruošiamoje parodoje Toronte, Prisikėlimo parapijos paro
dų salėje.

12 d. McKay salėje su
ruošė akademiją paminė 
jimui šimto, metų nuo 
garbės nario kan. T. 
Vaižganto gimtadienio. 
Kalbėjo prof. Augustina- 
vičienė, Draugo dienraš
čio redaktorius kun. 
Garšva ir iš Kanados 
dr. A. Ramūnas. Pub
likos galėjo būti ir dau
giau. Keistoka, kad tokio 
buvusio žymaus veikėjo 
ir didžiojo tautos patrio
to, bažnyčios atstovo, 
kaip kan. Vaižganto pa
gerbime tesimatė tik du 
kunigai — paskaitinin
kas kun. Garšva ir žurn. 
J. Prunskis. Kur kiti? 
Minėjimas vyko beveik 
prie Marąuette Parko pa
rapijos klebonijos durų 
— nei vieno. Kan. J. Tu
mas-Vaižgantas nebuvo 
anas kun. Strazdelis, ku

rio nemėgo nei dvasišką
ja, nei klebonija.

• ALT S-gos Chicagos 
skyriaus valdybaš.m.bar 
landžio 15 d. savo posėdy 
je tarp visos eilės klau
simų, svarstė ir paskyrė 
a.a. Balučio paminklo 
statybai paremti $25. 
ALT Chicagos skyriui — 
$20. Taip pat numatė 
atatinkamą sumą Tauti
nių Namų statybai pa
remti. Nutarta gegužės 
17 d. sušaukti metinį sky
riaus narių susirinkimą.

(jj)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVO S 
PRENUMERATĄ

SOVIETIMIŲ A6ENTŲ APMOKYMAS (2)

DVI DIDŽIOSIOS 

KLAIDOS...
Kaarlo Tuomi buvo gimęs Jungtinėse Valstybėse, 

bet nuo pat vaikystės laikų jam komunizmo daigus 
įskiepijo evangelistas ir kartu jo patėvis, suomis. 
1933 metais, kada jis buvo šešiolikmetis berniu
kas, visa šeima iš Michigano persikėlė į Rusiją 
ir priėmė sovietų pilietybę. Po ketverių metų, per 
Stalino valymus, vieną naktį į jų namus atėjo sau
gumiečiai ir patėvį išsivedė. Jis niekada nebegrį
žo.

Kad išlaikytų savo motiną ir seserį, Tuomi dirbo 
miškuose medkirčiu, kol 1939 metais jį mobilizavo 
kariuomenėn. Keleris metus jis dalyvavo pačiose 
karštosiose kautynėse, bet 1946 metais buvo paleis
tas į atsargą. Iš viso pėstininkų batalijono per tą 
laiką gyvi buvo išlikę tik du žmonės, vienas Jų 
Kaarlo Tuomi. Grįžęs sesers neberado — ji din
go karo sąmyšy. Motina pasimirė oficialiai "nuo 
širdies negalavimų", iš tikrųjų nuo bado. Visa, 
ką jis dabar turėjo, susidėjo iš nešvarios karei
viškos uniformos, sulopyto palto, poros vokiškų 
batų, rankšluoščių ir apatinių skalbinių, telpan
čių kuprinėje, ir atsargon paleidžiant išmokėto at
lyginimo, prilygstančio dvidešimt dolerių.

Norėdamas tapti anglų kalbos mokytoju, Tuomi 
įstojo į mokytojų institutą Kirovo mieste, esančia
me miškais apaugusioje lygumoje, 475 mylios į 
šiaurės rytus nuo Maskvos. Mokėdamas nedidutę 

nuomą, jis dalijosi penkiolikos pėdų ilgio ir sep
tyniolikos pėdų pločio kambarį su ten gyvenančia 
našle ir dviem jos dukrom. Kambaryje buvo viri
mo krosnis, atskiros virtuvės ar vonios jie netu
rėjo. Už lango baisiai dvokė atmatų dėžė, kurioje 
šeimininkavo žiurkės, kačiukų didumo.

Rudenį Tuomi ir našlės vyresnioji dukra Ni
na sutarė tuoktis, ne tiek iš meilės, kiek iš drau
gystės ir patogumo. Susituokė jie vieną dieną pie
tų pertraukos metu, o pirmąją naktį praleido ta
me pat kambaryje, kur už keletos pėdų miegojo 
motina-uošvė ir kita jos dukra. Gaudama meniną 
atlyginimą, Nina dirbo pardavėja drabužių parduo
tuvėje. Tuomi skaldė malkas, o baigęs pamokas 
pristatydavo duoną valstybinei arbatinei Nr. 3. Jo 
uždarbis prilygdavo 50 dolerių mėnesiui, plius mais
tas, todėl didžiumą savo kortelių atiduodavo mo
terims. Bet vis dėlto maisto labai dažnai trūkdavo 
ir tai privertė Tuomi padaryti jo pirmąją dviejų 
didžiųjų klaidų, kurios iš pagrindų pakeitė jo gyveni
mą.

1947 m. gruodžio pabaigoje Tuomi tempė rogu
tes, prikrautas duonos kepalų, per sniegą į arba
tinę. Pastebėjęs, kad dėžė atrodė sunkesnė kaip 
paprastai, jis pradarė Ją. Šviežių prancūziškų bul- 
kūčių kvapas veržėsi iš po dangčio, kada jis skaičia
vo bulkučių skardines. Skaičiavo susigrįždamas. 
Nebeliko abejonės, kepykla įdėjo vieną skardinę su 
šimtu bulkučių perdaug. Jeigu jis jas pasiims ir 
tatai paaiškės, už valstybės turto vogimą gaus de
šimt metų kalėjimo. Bet kas tai išaiškins?

Beveik dvilinkai susikūprinęs, jis pratempė ro
gutes pro vietinę KGB įstaigą, niekam nieko gera 
nežadančią ir įsikūrusią pastate, kuris pagal spal
vą buvo vadinamas pilkuoju namu. Akimirkai su
drebėjo, bet greit užbėgo į savo namus.

— Dieve mano, — sušuko Nina, pamačiusi jį 
kambaryje su skardine bulkučių. — Iš kur gi jas 
gavai?

— Nekvaršink galvos, — atkirto jai Tuomi. — 
Nupirk degtinės ir sviesto, kol aš grįšiu duoną 
arbatinėn pristatęs. Šią naktį pabaliavosime!

Savo antrąją klaidą Tuomi padarė tuojau pat 
žiemos metu. Kada malkų trūkumas grasino užda
ryti arbatinę, jos vedėjas susitarė su naktiniu sar
gu iš valstybinio sandėlio pasivogti kuro visai žie
mai. Jis prikalbino Tuomi pasiskolinti sunkvežimį 
iš draugo, dirbančio valstybiniame garaže, mal
koms parsigabenti, o atlygindamas už pagalbą lei
do pusę sunkvežimio malkų pasiimti pačiam. Tuos 
abu atvejus Tuomi užmiršo iki 1949 m. gruodžio 8 
dienos. Tą naktį jis grįžo namo po darbo arbati
nėje, kada prie jo priėjo vyras, elektrine lempu
te apšvietė KGB kortelę savo rankoje ir tarė:

— Eik su manim.
KGB būstinėje Tuomi pateko į patalpą, esančią 

rūsyje, šykščiai apšviestą vienos lemputės, paka
bintos palubėje ant vielos. Už medinio stalo sėdė
jo KGB majoras Serafim Aleksejevič, storokas vy
ras su neproporcingai didele gaiva ir šaltomis, 
mėlynomis akimis. Greta jo, vargiai pastebimos, 
sėdėjo dvi paniūruisos žmogystos, civiliai apsi
rengusios.

— Sėskis, vagie, ir pasiaiškink, kodėl pasida
rei liaudies priešu? — sušuko majoras.

— Aš nesuprantu, — atsakė Tuomi.
— Biauriai nusikaltai socializmo tarnybai, — 

paaiškino Serafimas. — Esi kaltas už kenkimą vals
tybei ir dėl to turi būti nubaustas.

Tą naktį KGB buvo areštavusi naktinį sargą už ki
tą nusikaltimą ir iš jo išspaudė prisipažinimą, kad

(Nukelta į 6 psl.)
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Clevelando birutininkės su svečiais metiniame susirinkime. V. Bacevičiaus nuotrauka

• REZISTENCIJA. R.
Spalis, Romanas. 430 psl.
Išleido Viltis. Kaina $6.00.

Domas Velička. Knygos 
mecenatas ALT S-gos Ci
cero skyrius. Kaina 2 dol.

— Kodėl kovoti prieš norą? Eikim ir pažiūrėkim 
kas yra šaldytuve!

STUDENTAI DAINUOJA

BIRUTIECIIĮ
Š.m. balandžio mėn. 

12 d. p.p. Liongino ir 
Apolonijos Leknickų bu. 
te įvyko L.D.K. Birutės 
D-jos metinis susirinki
mas, dalyvaujant nema
žam skaičiui narių ir 
svečių. Svečiai su šei
mininku linksmai šneku
čiavo atskirame kamba
ryje kol birutininkės už 
baigė savo susirinkimą.

Draugijos pirmininkę 
Veronika Nagevičienė, 
atidarydama metinį su
sirinkimą, pirmininkau
ti pakvietė Gražiną Nat
kevičienę, sekretoriauti 
Jadvygą Budrienę, pa
tiekdama susirinkimo 
darbotvarkę ir senos Val
dybos atsistatydinimą. 
Buv. pirmininkė V. Na
gevičienė perskaitė nu
veiktų darbų kruopščiai 
paruoštą apyskaitą, o A. 
Leknickienė patiekė. Re

SUSIRINKIMAS CLEVELANDE
vizijos Komisijos aktą. 
Buvo iškelta keletas D- 
jai svarbių reikalų, ku
riuos išsamiai refera
vo I. Jonaitienė. Po to 
vyko naujos Valdybos 
rinkimai. Išrinktos įnau- 
ją Valdybą šios birutinin
kės: pirm. Veronika Na
gevičienė, vicepirm. Iza
belė Jonaitienė, kultūros 
vadovė — Ona Mikuls
kienė, sekretorė — Ste
fanija Stasienė, kasinin
kė — Melita Apanienė.

Revizijos komisijoje 
pasiliko tos pačios: Ste
fanija Garlauskienė, Ona 
Pautienienė ir Apoloni
ja Leknickienė.

Susirinkimas baigtas 
tradicine daina Lietuva 
brangi. Po to, visi sve
čiai buvo pakviesti pasi
klausyti rašytojos Aure
lijos Balašaitienės pas
kaitos apie šių dienų jau

nimą ir jų problemas. 
Talentinga kalbėtoja iš
kėlė dabartinio jaunimo 
problemas vaizdžiai 
nurodydama jų priežas
tis. Temos aktualumas, 
ypatingai perdavimo sti 
liūs išlaikė klausytojus 
neišblaškytus.

Po paskaitos sekė vai 
šės ir draugiški pasikal
bėjimai.

Clevelando birutinin
kės dėkingos paskaitinin 
kei A. Balašaitienei už 
įdomią paskaitą ir p. 
Leknickams už skanias 
vaišes ir jaukią patal
pą bei malonią progą 
praleisti sekmadienio 
popietę. (d)

dialogas

• DIALOGAS SU LIE
TUVIAIS. Bronys Raila. 
Akimirksnių kronika 560 
psl. Išleido Lietuvių Enci
klopedijos leidykla. Kaina 
$7.00.

SOVIETINIU AGENTU APMOKYMAS
(Atkelta iš 5 psl.)

vogęs malkas. Karininkui bedėstant nusikaltimo ap
linkybes, Tuomi pajuto, kad baimė jį visiškai paver
gia.

— Mes panaudojome malkas, kad nereikėtų arba
tinės uždaryti, — bandė aiškintis. — Ar tuo neuž
sitarnavau pasigailėjimo? Aš buvau kare, dalyva
vau kautynėse. Už narsumą mane apdovanojo ordi
nais. Nesu niekada kuo nors kitu nusikaltęs.

Pirštų galais barškindamas stalą, Serafinas 
neskubėdamas dėstė:

— O kas atsitiko su prancūziškomis bulkutė- 
mis? Papasakok mums, kaip tu pavogei šimtą 
bulkučių ir lyg ta kiaulė jas suėdei, kada tavo 
draugai vaikščiojo pusalkaniai. Matai! Tu ne tik 
vagi, bet ir meluoji.

Tuomi nutirpo ir pajuto, kad nebėra mažiausios 
vilties išsisukti.

— Visa, ką aš galėčiau pasakyti, yra tas, kad aš 
apgailestauju, — jis pratarė visiškai nusiminęs.

KGB majoras paniekinančiai susiraukė. Vienai 
kitai minutei tylos praslinkus, prašneko viena gre
ta mojoro sėdėjusi žmogysta:

— Baisiai nukentės tavo šeima, kai tu sėdėsi 
kalėjime. Kokia gėda. Man rodos, kad turėtų būti 
kokia nors geresnė išeitis.

— Atkutęs Tumi tuojau pat paklausė:
— Kokią išeitį jūs turite galvoje?
— Ar negana, jeigu tau pasakysiu, jog mes tu

rime be galo daug visokio darbo, ir tu sutinki 
mums padėti, — atsakė žmogysta.

Serafimas parodė antroje pusėje stalo padėtą 
popieriaus lakštą ir plunksną, tuojau pat įsakė: 
— Pasirašyk!

Tuomi klusniai pasirašė priesaiką, įsipareigo
damas amžinai laikyti paslaptį ir stropiai vykdyti 
visus KGB įsakymus. Po to majoras jam padavė 
popieriaus skiautelę, kurioje buvo užrašytas ad
resas, ir pridėjo:

— Čia nurodytoje vietoje lauksi manęs po savai
tės lygiai devintą valandą vakaro.

Tai buvo klasiškas KGB agento užverbavimas. 
Kaip po daugelio metų Tuomi sužinojo, KGB tyčia 
įkišo bulkutes ir sugundė jas pavogti. Po to jie 
kantriai laukė progos apkaltinti dėl kito dalyko, 
kad galėtų šantažuoti. Dabar jis jau buvo jų nuo
savybė.

(Bus daugiau)

• LITHUANIA 700 
YEARS. Redagavo dr. A. 
Gerutis. .Anglų kalboje. 476 
psl. didelio formato. Išleido 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondas. Kaina $12.00.

• Birutė Pūkelevičiūtė. 
RUGSĖJO ŠEŠTADIENIS. 
Draugo premijuotas roma
nas. Kaina $5.00. Gauna
mas Dirvoje.

• RIMAI IR NERIMAI. 
Vaižgantas. Išleido Chica
gos Pedagoginis Lituanisti
kos Institutas. Redagavo

• POEZIJOS PILNATIS. 
Bernardas Brazdžionis. Ei
lėraščių rinktinė. Iliustraci
jos A. Dociaus. 592 psl. di
delio formato. Kaina $10.00.

TĖVIŠKĖLĘ Aš REGIU. 
Prano Imsrio parašyti eilė
raščiai jauniesiems skaity
tojams. Iliustravo Aida 
Vektarytė. 40 puslapių.

Kaina $1.00.

• Aloyzas Baronas, DIE
NA PRIE EŽERO. Pieši
niai Nijolės Vedegytės-Pa- 
lubinskienės. Išleido Terra 
(3237 W. 63rd St., Chica
go, III. 60629). Knyga di
delio formato, kietai įrišta, 
spalvotomis iliustracijomis, 
40 psl., kaina 3 dol.

♦ MEILĖ DVIDEŠIMTA
ME AMŽIUJE. P. Madelkis. 
Išleido Lietuviškosios kny
gos klubas. Viršelis Pau
liaus Jurkaus. Knyga 273 
psl., kaina $5.00.

Lietuvis jau dainuoja nuo pat jaunų dienų. Ir ta 
meilė dainai riša mus visus. Albumas ”Vitvat Akademia”, 
jaunimo įgrotas ir įdainuotas, šokių muzika linksmina 
visus, o patriotiniais žodeliais primena Nemuno šalelę ...

Tai graži Velykinė dovana jaunimui, o ir vyresniems 
puikus studento dienų prisiminimas. Albumo kaina $8.50.

Plokštelės gaunamos pas platintojus:
Chicagoje:

Karvelio krautuvėje, 2501 W. 71 St.
Gradinsko krautuvėje, 2512 W. 47 St. 
Brazdžionio krautuvėje, 2646 W. 71 St.
Marųuette Delicatessen, 2553 W. 71 St. 
Feliksas Daukus, 7159 Maplewood Avė.
Endzelis, 3240 So. Halsted

Clevelande:
Dirvoje, 6907 Superior Avė.
Baltic Delicatessen, 677 E. 185 St.

Bostone:
Baltic Florist, 502 E. Broadway 
Lendraitis Leonas, 450 E. 7 St.

New Yorke:
Jack Stukas, 1016 Schliefer Rd., Hillside, N. J. 
Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 
Pašukonis Jonas, 86-22 98th St., Woodhaven, N .Y.
Galminas Jonas, 84-20 Jamaica Avė., Woodhaven, N. Y.

Detroite:
J. Gaižutis, 571 Grixdale
Sabalis Antanas, 32 Simpson Rd., Rochester, N. Y.

Los Angeles:
A. Skirius, 4366 Sunset Blvd., Hollywood, Calif.

Toronte:
J. R. Simanavičius, 175 Parkside Dr.

Pirmoji plokštelė "Grojame Jums’’ gaunama pas B. 
Brazdžionį, 2646 W. 71 St., Chicagoje.

PRENUMERUOKIME DIRVĄ!

DIRVA,
6907 Superior Avė.,
Cleveland. Ohio 44103

Prašau siųsti Dirvą 1.metams (’Zj metų) šiuo adresu

Dirvos prenumerata 1 metams — 13 dol., U metų 
7 dol.

Ta proga jungiu Dirvai auką ...............  dol.

Parašas ................. ...............;..........................

Adresas ..........................  :........................-
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• ČIURLIONIO AN
SAMBLIS gegužės 2 d. 
Clevelande ruošia 30 me
tų ansamblio veiklos su
kaktį - akademiją.

Programoje:
1. Čiurlionio Ansamb

lis vad. muz. A. Mikuls
kio išpildys keletą dainų.

2. Čiurlionio naujos 
plokštelės pristatymas.

3. Čiurlionio ansamb
lio eksponatų parodėlė.

Akademija įvyks Čiur
lionio ansamblio namuo
se, 10908 Magnolia Dr. 
Pradžia 7:30 v.v.

Po akademijos vaišės 
- pasilinksminimas.

Clevelando ir apylin
kių lietuviai maloniai 
kviečiami dalyvauti.

Valdyba

• JAMES V. STAN- 
TON, Clevelando mies
to tarybos pirmininkas, 
kandidatuoja demokra
tų sąraše į JAV kongre
są iš 20-tojo Distrikto ir 
yra remiamas Cosmopo- 
litan Democratic League 
of Cuyahoga County.

Ankstyvesniais me
tais lyga rėmė jo opo
nentą kongresmaną Mi- 
chael A. Feighan, bet 
kaip sako Stantono rin
kiminės kampanijos ko
miteto pirm. Marie Ca- 
landra, tūkstančiai bal
suotojų, kurie balsavo 
už Feighaną, pasisuko į 
Stantoną.

James V. Stantonaspa
žįstamas ir lietuviams. 
Jis yra dalyvavęs lietu
vių šventėse ir remia 
Lietuvos išlaisvinimo 
reikalą.

Stantono programa 
baigti greičiau Vietnamo 
karą, išvystyti akciją 
prieš vandens ir oro ter
šimą, padidinti federali- 
nę paramą sveikatos rei
kalams, kovoti su biuro
kratiškumu.

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

ĮNEŠKITE GYVYBINGUMĄ Į KONGRESĄ!

Išrinki*
JAMES V.

STANTON
20TH DISTRIKTO KONGRESMANU

James V. Stanton

STANTON FOR CONGRESS COMMITTEE,
Marie Calandra (3312 Fulton Rd.) and
Mike Sweeney (4411 W. 185th St.) Co-Chairmen

DEMOKRATĄ

Remiamas COSMOPOLITAN DEMOCRATIC LEAGUE 
OF CUYAHOGA COUNTY

Mokinių choras ir kanklininkai su vadovais. Vidury stovi iš kairės: mokyklos vedėjas P. Balčiūnas, 
tėvų komiteto pirm. Miškinis, kanklininkų vadovė O. Mikulskienė ir choro vadovas muz. A. Mikulskis. 

J. Garlos nuotrauka

Įdomiai pasirodė litu
anistinė Šv. Kazimiero 
mokykla savo mokinių 
koncerte vadinamos 
Naujosios parapijos sa
lėje balandžio 19 d.

Mokyklos vedėjas P. 
Balčiūnas gyvais, malo
niais žodžiais pasveiki
no svečius ir pranešė 
apie kai kuriuos progra 
mos eigos pakeitimus 
techniškam patogumui 
pasiekti.

Programą atliko kan
klininkai — solistė ir 
orkestras, choras, cho
ras su kanklių orkestru, 
tautinių šokių grupės ir 
akrobatika. Viskas su
skirstyta dviem dalimis, 
ne perkrauta ir ne per- 
ilga. Tiktai tarp paskirų 
numerių kai kur pertrau
kėlės perilgos. Patar
tina rasti didesnio sklan
dumo, apgalvotų įstangų 
ir... drausmės (moki
niams naudingos).

Puiki solistė Danutė 
Bankaitytė kankliavo A. 
Mikulskio — Lietuvišką 
rapsodiją Nr. 2. Tai nau
jas kūrinys, parašytas 
įmantriai, turtingomis 
bei labai įvairuojančio
mis raiškos priemonė
mis, plačiais fantazijos 

Ingrida ir Romas Andrušaičiai atlieka baletinj-akrobatinj šok|. 
J. Garlos nuotrauka

polėkiais, nesiribojant 
lengvomis frazėmis. Pa 
auguolės solistės kan
kliuota susikaupus, drą
siai žengiant sudėtingais 
atspalviais ir lyg besi
džiaugiant intymiomis 
grožybėmis. Nors, de

Detalė iš "Šoktinio" grupės šokio. J. Garlos nuotrauka

’f z. . 6 t1 E:

ja, garsintuvas perdaug 
sustiprino garsus ir kiek 
nustelbė savotišką kan
klių tonų grožį.

Lituanistinės Vysk. 
M. Valančiaus mokyklos 
kanklių orkestras, O. Mi
kulskienės diriguoja
mas, pateikė J. Švedo 
— Tris liaudies dainas 

ir to paties J. Švedo — 
Šeinių— tautinį šokį. Pa
žanga didelė. Dalyvauja 
net 14 kanklių su dviem 
padidintomis, puošian
čiomis muzikos pilnumą 
basiškais pagrindais. 
Jau išeita iš lengvos ska
lės, išvystyta platesnių 
mojų skambesiai. Bend
ra darna tikrai lepi.

Pagausėjęs sujungtas 
abiejų mokyklų choras, 
apie 60 dainininkų, A. 
Mikulskio vadovauja
mas, dainavo: harm. A. 
Mikulskio — Ta mūs' 
seselė, harm. St. Šim
kaus — Tu, mano moti
nėle ir harm. A. Mi
kulskio — Ten, už kluo
no, ežere ir su kanklių 
orkestru: F. Strolios, 
žodžiai K. Džiugo — Aš 
esu lietuvis, J.Naujalio, 
žodžiai Maironio — Lie
tuvos grožybė ir J. Gai
delio, žodžiai K. Barū- 
no — Dainuojanti jaunys
tė. Lengvučiai kanklių 
akompanimentai — A. 
Mikulskio. Tenka stebė
tis, kiek pavyko išlavin
ti tą chorą per palygin
ti trumpą laiką. Deri
niai įvairiais balsais, at
spalvių ryškinimas, bai
singumas bei išsižioji— 
mas — užtikrinti ir pa
girtini (net mažyčių gra
žuolių), — visuma labai 
glaudi. Turinys ir jopa- 
vidalas kartais net jau
dino ne tik tėvus, bet ir 
visus žiūrovus. Kai ką 
teko bisuoti.

Visai kitokios nuotai
kos įspūdžiai kilo iš In
gridos ir Romo Andru- 
šaičių baletinio - akro
batinio adagio, šauniai 
bei stipriai paveikusio 
visą nuogąstaujančią sa
lę. Ketvirto skyriaus mo
kiniai vikriai ir narsiai 
figūravo rizikingais šuo
liais, net ir salto mor- 
tale. Išsilavinimas ne
paprastas. Plota dažnai 
ir aistringai.

Šoktinio grupės, J. Ka
valiūnaitės ir M. Lek- 
nicko vadovaujamos, jau 
nuteikė šventiškai. Šok
ta daug: Suktinis, Blez-

dingėlė-Suktinėlis, Mi- 
kitienė, Grandinėlė, Lan 
dytinis, Blezdinginis 
Jonkelis, Vėjo polka, Su 
batėlė, Kepurinė ir Aš- 
tuonytis. Akordeonistas 
— Š. Stempužis. Šį kar
tą vieningumas beveik be 
priekaištų. Judesių,
linksmumo, žingsnių
žingsnelių, graikštumo, 
vaidybos ir lengvumo ne 
trūko. Vienas kitas vei
das be reikalo rimtas, 
vienas kitas bernelis tru
putį persunkus. Šokiai ir 
junginiai be abejonės lie
tuviški, o drabužiai ver
ti nuodugnesnio nagrinė
jimo.

Vadovai ir mokytojai 
apdovanoti gėlėmis. Tė
vų komiteto pirminin
kas V. Miškinis nuošir
džiai padėkojo visiems 
ir pakvietė vaišintis ir 
susidomėti loterija.

Per visą popietę tėvų 
komiteto nariai ir moky 
tojai — aiškūs pasišven 
tėliai — kantriai plušo 
dirbo. Tėvai ir svečiai 
daug aukų įvairiomis rū
šimis sudėjo. Mokyklos 
naudai, atrodo, bus stam
baus pelno.

Publikos buvo apytik
riai 300 asmenų. Ir ne 
visai aišku, ar daugiau 
buvo suaugusiųjų, ar vai
kų. Lengva buvo pastebė
ti, kad tėvų širdyse tokia 
iškilmė klestės, kaip kil
nus ir brangus džiaugs
mas.

Vladas Braziulis

KOKIAS ATEITYJE 
STATYS BAŽNYČIAS?

Clevelande lankėsi ar
chitektas Alfonsas Macy 
iš San Diego, California. 
Jis dalyvavo balandžio 
20 d. Clevelando John 
Carroll Universiteto 
rengtoje paskaitų apie 
bažnyčių architektūrą 
ateityje, senų bažnyčių 

SUPERIOR 
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS UŽ PADĖTUS

INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka

Už įvairius taupymo certifikatus moka 

5U% » 7%%
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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO (STAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojaii.
85 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

Cleveland, Ohio
6621 Edna Avenue 936 Eaat 185th Street

361-1763 531-7770

atnaujinimą, naujų sta
tymą.

Alfonsas Macy, Cle
velande gimęs ir išsi
mokslinęs architektū
ros srityje, yra plačiai 
žinomas ir užsienyje.

Šiuo atsilankymu Al
fonsas pasimatė su savo 
tėvu p. Macijausku ir 
dviem savo sesutėmis, 
Birute ir Albina. Jie aug
dami, savo jaunose die
nose buvo veiklūs lietu
vių jaunimo rateliuose. 
Dalyvavęs šv. Kazimie
ro lituanistinės mokyk
los mokinių koncerte 
sekmadienį, Alfonsas ga
vo progą pamatyti dabar
tinės jaunosios kartos 
veiklą ir pirmą kartą 
matė lietuviškų kanklių 
koncertą ir naujuosius 
šokius.

(k)

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnayimus gau
site kreipdamiesi j Z. Obe- 
tenj tel. 531-2211.

PARDUODAMI NAMAI

6 kambariu mūrinis vien
aukštis (ranch) ir dvigu
bas garažas. Eddy Rd. 
ir Bishop.

6 kambarių mūrinis 185 
gatvės rajone. Parduo
da savininkas.

943-2588

Turret Lathe Operators
Engine Lathe Operators 

All Around
Machine Operators 
Bullard Operators 
Immediate openings. 

Second shift.
Saginavv Products 

Corp.
68 Williamson 

Saginaw, Michigan 
An l.quul Opportunity Employer 

(31-33)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PASITARIMAS JAUNIMO

KONGRESO REIKALU
Antro Laisvojo Pa

saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso reikalu pasi
tarimas įvyks š.m. ge
gužės 16-17 dienomis 
Čiurlionio ansamblio na
muose, Clevelande.

Pakviesti dalyvauti 
jaunimo organizacijų at
stovai, Kanados ir JAV 
LB Valdybų ir Jaunimo 
Sekcijų atstovai bei jau
nimo laikraščių redak
toriai. Kitų kraštų lie
tuviai Jaunimo Kongre
so reikalu paprašyti pa
sisakyti raštu, nes 
jiems dalyvavim as pasi 
tarime dėl tolimų atstu
mų neįmanomas. Pasi
tarime bus pasisakoma 
dėl bendro Jaunimo Kon
greso pobūdžio ir jo pro
gramos bei diskutuoja
ma specifiniais jo suren
gimo klausimais: dėl 
vietovių bei datų, kultū
rinių, sporto bei pramo
ginių parengimų vietos 
bei apimties, stovykla
vimo būdo ir stovyklų 
organizavimo detalių. 
Bus aptartos JK ruošti 
komisijos, jų sudėtis,pa
skirtis, atsakomybė bei 
sudarymo būdai ir mė- 
gianama jų branduolį ta
me pasitarime sudaryti.

Pakviestų organizaci
jų vadovybės yra papra
šytos iš anksto pranešti 
dalyvių skaičių bei pasiū
lymus dėl pasitarimo 
darbotvarkės projekto. 
Iki šiol gautas praneši
mas iš Akademikų Skau
tų Sąjungos pirm. L. Gri
niaus, kad jų delegaciją 
sudaryti pavesta p. S. 
Gedgaudienei iš CIeve
lando. Akademinių Pro
švaisčių red. A. Pakal
niškis Jr. pažadėjo pats 
dalyvauti. Kanados Kr aš 
to LB pirm. dr. S. Če
pas, žadėdamas atvykti 
rašo, kad Kanados jauni
mo sekcijos pirm. G. 
Breichmanas sudarė pa
jėgią delegaciją iš lietu
viškam gyvenime akty
viai besireiškiančio jau
nimo.

Mielus mūsų prietelius ALEKSĄ, 

KAZĮ, BRONIŲ ir jųjų šeimas, jųjų 

motinai-močiūtei

ONAI SILIŪNIENEI

Lietuvoje mirus, užjaučiame ir skaus

mu dalinamės

Valiukėnai, Chicagoje

— I I I I ■ ■

A. A.
TERESEI MITKIENEI 

mirus, jos vyrą kapitoną JURGĮ MITKŲ ir duk
teris ALDONĄ STAŠAITIENĘ ir GRAŽINĄ 
PETRULIENĘ, bei jų šeimas, nuoširdžiai užjau
čia

Lili ir Vladas Bložės

Maloniai laukiame pa
sisakymų ne tik iš pa
kviestų organizacijų at
stovų, bet ir iš visų lie
tuvių, kuriems rūpi mū
sų jaunimo reikalai ir 
antrojo Jaunimo Kon
greso pasisekimas. Pa
sitarimo posėdžiai atvi
ri. Pasisakymus raštu 
prašome siųsti PLB Val
dybos vykd. vicep.dr.A. 
Butkaus adresu: 2370 
Canterbury Rd. Cleve
land, Ohio 44118.

Pasitarimą kviečia ir 
jo darbotvarkės prave- 
dimu rūpinasi PLB Val
dybos įgalioti nariai. Pa
sitarimą globoja LB 
Ohio Apygardos Jauni
mo Sekcija ir I ir II 
LB Apylinkių Valdybos.

A. Butkus, PLB 
Vykd. vicepirm.

V-ASARVIETEI IEŠKOMI 
TARNAUTOJAI

Cape Cod lietuvių vasar
vietei vasaros sezonui ieš
koma: 2 mergaitės padavi
nėti į stalą ir tvarkyti kam
barius ir 2 moterys — vir
tuvės darbams.

Dėl sąlygų kreiptis raš
tu: Marija Jansonas, 15 
Rosedale St., Boston, Mass. 
02124.

LONG BEACH
MOTINOS DIENA

Long Beach Lietuvių 
Klubas rengia motinos 
dienos minėjimą gegu
žės 2 d. 6 v.v., šeštadie 
nį, gražioje Morgan 
Hali, 835 Locust Avė., 
Long Beach, Calif. Ta 
proga kalbą pasakys dr. 
Jonas Kregždė. Meninę 
programą atliks daininin 
kai: Ona Deveikienė, Da
ilia Mackialienė, Anta
nas Polikaitis ir Bro
nius Seliukas, akordeonu 
juos palydės Algis Kaza
kevičius. Vaikai padekla
muos mamytėms, pa
gros smuiku ir paskam
bins pianinu.

Šokiams gros orkest-

"Piršlybos šapnagiuos" repeticijos metu. Vaidintojai: B. Kutkutė, E. Zubrickienė, A. Tautkevičlūtfe, 
A. Smalinskaitė, R.Selenis,A. Paškus,L.Mikulionis,K. Karvelis, K. Balys, L. Tautkevičiūtė ir muz. S. 
Sližys. R- Selenio nuotrauka

'PIRŠLYBOS ŠAPNAGIUOS' DETROITO SCENOJE
Detroito meninės pa

jėgos stato gegužės 16 
d. 8 v.v. Crestwood High 
School auditorijoje, mu
zikinį veikalą "Piršly
bos Šapnagiuos". Auto
rius Viktoras Kaleckas. 
Režisierius Justas Pus- 
dešris. Šokius atlieka Ga 
linos Gobienės vadovau
jamas Šilainės ansamb
lis, muziką išpildo Sta
sio Šližio diriguojamas 
Jaunimo choras. Veikalo 
pobūdis muzikinė kome
dija iš Aukštaitijos links
mos ir šviesios kaimo 
buities. Laikas netolima 
praeitis. Daug masinių 

Rež. Justas Pusdešris prie "Piršlybos Šapnagiuos" veikalo de
koracijų modelio. K. Sragausko nuotrauka

7 PAID HOLIDAYS 
1NSURANCE/MAJOR 
MEDICAL
HIGHER STARTING RATE

ras.Veiks bufetas.
Bus lietuviški ska

nūs pietūs. Pietų laike 
patarnaus vyrai pagerb
dami motinas - moteris.

GRANDINĖLES RĖMĖJAI
Pirmą kartą istorijoje JAV 

lietuvių šokėjų grupė birželio 
15 d., 1970 m. išskrenda kon- 
certinėn kelionėn l P. Ameriką. 
Pirmasis sustojimas Medellin, 
Colombia. Prie šios CIevelan
do šokėjų išvykos konkrečia pi
nigine parama jau prisidėjo: 

200.00 dol. -- Maironio Par
kas, Worcester;

100.00 dol. — CIevelando L.
V. Sąjunga Ramovė, Philadel
phijos A LB-nė, ALIAS Bosto
no Skyrius, Mr. P. Fritche, J. 
Žilinskas, V. Biliūnas — visi 
iš CIevelando.

80.00 doL -- A. Vaitonienė, 
Torontas:

75.00 dol. -- Baltimorės LB- 
nė.

50.00 dol. — VVorcester ALB- 
nė, V. Balčiūnas, Rev.,Thomp- 
son, A. Buknis, E. Lenkauskas, 
M.D..J. Švarcas, J. Žygas — 
visi iš CIevelando, J, Tomašaus - 
kas - Worcester, Parama Food 
& Liquors, Thornton Ind, Cen- 
ter, Julija Bičiūnienė, Kunigaikš 
tienės Birutės Karių šeimų Mo
terų Draugija -- visi iš Chicar 
gos;

40.00 doL — J. Garla,Cleve
land;

30.00 dol. — V. K. Kamaitis, 
Milbury, Ma., J. Kriaučiūnas, 
M.D., Toledo;

25.00 dol. — Washington, D. 
C. ALB-nė, J.G. Byla, M.D., 
Evergreen Park, III., A. Raz
ma, Joliet, I1L, dr. J. Mauru
kas, Elyria, O., Laucis, A.M.D. 
Mount Olive, I1L„ A. Papievis,
W. Hartford; SLA 14 kuopa, 
Mrs. D. D. Burdett, Mrs. W, 
T. Burdett, A.L. Čepulis, M. 
D., D. Degesys, M.D., V. Gali
nis, K.S. Karpius, J. Krištolai

scenų. Vienoje bus net 
90 veikėjų.

Veikalo sąstate daly
vauja: Karolis Balys, 
Elena Zubrickienė, — Al
dona Tautkevičiūtė, An
tanas Paškus, Aida Sma- 
Hnskaitė, Kastytis Kar
velis, Linas Mikulionis, 
Robertas Selenis, Biru
tė Kutkutė, Birutė Kvie- 
tytė, Laimutė Tautkevi
čiūtė.

Šviesų efektus tvarko 
Algirdas Plečkaitis. De
koracijos Justo Pusdeš- 
rio, talkininkaujant My
kolui Abariui.

Rengėjai tikisi detroi-

tis, V. Nasvytis, V. šenber- 
gas, E. šilgalis — visi iš Cle 
velando; F.V. Kaunas, M.D., 
St. Biežis, M.D., Baltijos Klu
bas -- visi iš Chicagos;

20.00 dol. — New Haven 
ALB-nė, Toronto Stud. Atei
tininkų d-vė, J. Andriušis, New 
York, V. Katarskis, Rev„ Van- 
dalia, Ont., R. Sidrys, Streator, 
I1L, M. Miščikienė, N. Miami, 
H. Brazaitis, M.D., Z. Gobis, 
A. Miliauskas, M.D., R. ir G. 
Pauliukonis, M.D., — visi iš 
CIevelando, A. Skrebūnas, To
ronto;

Grandinėlės rėmėjų sąrašas 
diena iš dienos auga. Grupę 
jau parėmė virš 250 asmenų 
sudėdami virš 3500.00 doL Gran
dinėlė dėkoja visiems aukoto
jams. Tikima, kad ir mažesnės 
aukos drauge su didesnėmis 
daug prisidės prie pirmosios 
šokėjų P. Amerikos išvykos ge - 
resnio, tikslesnio atlikimo.

Rėmėjų sąrašas bus tęsia
mas ir toliau.

šiuo metu Grandinėlė, kuri 
savo jėgomis, ryžtu, darbu, pra
kaitu apkeliavo su šokių spektak
liais visas žymiausias lietuvių 
kolonijas, ir toliau dirba, kreip
dama visą savo energiją Colom- 
bijos programai, kuri bus su
daryta iš CIevelando, New Yor
ko, Detroito koncertuose atlik
tų šokių. (Sk.)

M A L E

JOURNEYMEN
GENERAL MOTORS

PARTS DIV.
NEEDS

PIPEFITTER
MILLWRIGHT
ELECTRICIAN

5140 Riopelle
Detroit, Mich.

An OpportunHy Employer
(31-33) 

tiečių pritarimo jų pas
tangoms ir gausaus at
silankymo spektaklyje.

(sš)

WANTED AT ONCE

ELECTRICIANS
We have an immediate opening for General Maintenance 
Men with 8 years experience in skilled trades classification, 
affording a good knowledge of electricity, electronics, hy- 
draulics, good wages and fringe benefits, apply at the 
Employment Office Monday thru Friday 8 to 12 an,d 1 .to 5.

UNIVERSAL DIE CAST DIVISION
232 MONROE STREET 

SALINE, MICHIGAN 
(313) 429-9411

An Eąual Opportunity Employer (28-31)

CARBIDE GRINDERS
High level production people needed. 3 years shop experience 
and references required.

EXCELLENT WAGE OPPORTUNITY
L1BF.RAL FR'NGE BENEFITS INCLUDE:

APPLY:
MASTER CARBIDE CO.

13930 STANSBURY DETROIT, MICH.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

(28-34)
(Nr. Grand River-Schoolcraft)

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL:

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

KNYGA, APIE 
KURIĄ VISI 
KALBA...
AR TURITE?

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103
Siunčiu........ dol. pinigais/čekiu, už kuriuos^ prašau atsiųsti:

...........  egz. R. Spalio romaną "Rezistencija" 
Kaina 6 dol.

Mano adresas: ................................................................
(pavardė ir vardas)

(namo numeris ir galvi)

(mitalas ir valalybi, zip Nr.)

Jus džiaugsitės 
gyvenimu daugiau 
su Statė Savings

MĖNESINIU 
ČEKIU

Mes siusime Jums čekį se
kantį mėnesį — ir kiekvieną 
mėnesį — kol jūs pasakysite 
mums sustoti!

Tik investuokit $1,000 ar 
daugiau į Statė Savings tau
pymo certifikatus — Jūs už
dirbsite milžinišką 5.25% per 
metus, išmokamus Jums (ar 
kam kitam nurodytumėte) su 
MĖNESINIU ČEKIU.

Skambinkit ar [Į
ateikit pilnom \

smulkmenom nemokamo 
patarnavimo!

Statė 
Savinga 

AND LOAN COMFANY

4065 Maylield Rd , South Euclid

1 1623 Buckeye Rd., Cleveland 

30500 Lake Shore Boulevard, Willowick

• PAID VACATION
• PENSION
• MERIT INCREASES
• PARKING

F=?. S PAL-lS
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