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SUNKUS SPRENDIMAS
KAIP PAREMTI COMBODIJOS ANTIKOMUNISTUS?
Kai šios eilutės buvo
rašomos,
prezidentas
Nixonas dar nebuvo ga
lutinai
apsisprendęs,
kaip ir kada padėti Combodijai. Grynai teisiškai
žiūrint, Cambodija yra
verta ne tik JAV, bet ir
kitų laisvų tautų pagal
bos. Juk šiaip ar taip
čia turima reikalo supli-

ŠIANDIEN
IR RYTOJ
ano
Nuo praeito šeštadie
nio aplink žemę erdvė
je skrieja naujas sateli
tas, kuris groja komunis
tinės Kinijos himną. Šis
įvykis, be abejo, turės
įtakos į tolimesnį blokų
jėgos lygsvaros išlaiky
mą.
Komunistinė
Kinija
jau nuo 1964 metų yra
"atominio klubo" narė,
šalia Amerikos, Angli
jos, Sovietų Sąjungos ir
Prancūzijos, o dabar ji
pasidarė ir "erdvių klu
bo" nare, gal tik tokiu
skirtumu, kad jei pran
cūzai, anglai, italai ir vo
kiečiai savo satelitus iš
kėlė erdvėn'su ameri’kie
čių raketų pagalba, tai
Kinija padarė tai savo
jėgomis. Vadinasi, jį tu
ri galingas raketas, ku
rios galės iššauti ne tik
satelitus, bet ir atomi
nes bombas.
Sovietų
laikraščiai
sekmadienį šį įvykį pa
minėjo tik trimis eilu
tėmis. Bet eilinis ru
sas sako: "Ne satelitas
mums kelia nerimą, bet
raketa, kuri jį iškėlė.
Šiandien kinai erdvėn iššauna satelitą, o už pen
kių metų galės iššauti
atomines bombas įMask
vą".
Ir komunistinė Kinija,
kuri visą laiką buvo vaiz
duojama atsilikusi ir per
gyvenanti ekonominę kri
zę, pasirodė sugebanti at
siekti ir didelius techni
kinius laimėjimus, kokių
dar nepasiekė pramoni
nės valstybės Europoje.
JAV gynybos sekreto,
rius Laird prieš porą
mėnesių pranašavo, kad
kinai turės tarpkontinentines raketas. Bet jis
galvojo, kad tai įvyks ne
anksčiau 1973 metų, ir
tik 1975 m. kinai turės
10 ar 25 raketų su atomi
nėm galvom.
Tarptautinių
įvykių
stebėtojai sako, kad Ki
nijos
satelitas turės
svarbios
įtakos į poli
tinius ir strateginius tri
kampio Pekinas - Washingtonas - Maskva san
tykius, o taip pat ir į vi
są pasaulį.
• JAV - KINIJA,
tas dialogas, buvęs
tą
metų pertrauktas
sausio mėn. vėl atnau
jintas Varšuvoje. Tie
sa, abu didieji tarpusa
vy nepalaiko diplomati
nių santykių, bet prez.

(Nukelta į 2 psl.)

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
ka komunistų agresija.
Kas nors panašaus pas
kutiniais metais įvyko
tik Tibete, kurį komunis
tinė Kinija užėmė lais
vajam pasauliui nepa
reiškus net žodinio pro
testo. Tačiau Tibetas bu
vo labai toli, gi ameri
kiečių ginkluotos pajė
gos nūdien yra Cambodijos pasienyje, o jų tal
kininkų pietų vietnamie
čių kariai net peržengė
sieną. Jei amerikiečiai
įstojo į Vietnamo karą
norėdami pasauliui įro
dyti, kad agresija neap
simoka, jie turėtų pa
dėti ir Cambodijai.
Visa bėda, kad noras
tvarkyti pasaulį teisi
niais pagrindais yra ge
rokai atvėsęs. Juk prak
tiškai visa Rytų ir Cent
ro Europa buvo sovietų
pavergta ir dėl to ne tik
niekas nekariavo, bet no
ri tą skriaudą užmiršti.
Į Vietnamą įsivelta tik
todėl, kad buvo padaryti
pirmieji žingsniai: pa
siųsti
'patarėjai'
ir
ginklai, tikintis, kad ten
prasidėję karo veiksmai
neišsiplės taip, kaip iš
tikro išsiplėtė.
Turint tai galvoje, Vū
tam tikro laipsnio gali
ma sutikti su tais, kurie
reikalauja neduoti jokios
pagalbos. Girdi, nusiusi
ginklus, kurių Cambodijos kariai nemokės nau
doti, reikės siųsti ins
truktorius, o vėliau pa
tarėjus, o padėčiai dar
daugiau pašlijus ne tik
aviacijos, bet ir pėsti
ninkų pagalbos.
Tai viena medalio pu
sė. Iš kitos pusės svars
tant, palikimas Cambodijos vienos ir jos even
tualus atitekimas komu
nistams labai susilpnin
tų pietinio Vietnamo po
zicijas. Juk prezidentas
Nixonas iš ten yra pasi
ryžęs pasitraukti 'su
garbe' t.y. duodant šan
są P. Vietnamui pačiam
apsiginti. Tokiu būdu tie,
kurie sako, kad Cambo
dijai nereikia padėti,
tuo pačiu yra besąlygi
nio pasitraukimo ir iš
Vietnamo šalininkai. Jų
pagrindinis argumentas
yra tas, kad JAV turi pa
kankamai bėdų namie ir

tos neleidžia vaidinti pa
šaulio žandaro rolę.
Tokiu būdu atsakymas
į klausimą: padėti ar ne
padėti Cambodijai —pri
klauso nuo atsakymo įki
tą klusimą. Būtent, ar
JAV iš tikro yra taip su
silpnėjusios, kad reika
lingos visų savo pajėgų
koncentracijos pilieti
niam karui ar bent dide
lio masto riaušėm iš
vengti? Į tą klausimą dar
sunkiau atsakyti negu j
pirmą. Triukšmas kelia
mas nemažas. Pvz., ko
misija studentų riaušių
priežastim tirti, teigia,
kad tol kol tęsiasi Viet
namo karas, naujų stu
dentų riaušių ne tik gali
ma, bet ir reikia tikė
tis.
Neesama vienų pažiū
rų ir į ūkinę būklę. Dar
bininkų
reikalavimai
smarkiai pakelti atlygi
nimą be abejo padidina
ir infliacijos tempą. Iš
kitos pusės kaip nerei
kalausi algų pakėlimo,
jei kainos vis toliau ky
la? Ligšiolinės ūkinio gy
venimo suvaržymo prie
monės sukėlė ūkinių sun
kumų, tačiau kainų kėli
mo nepaveikė, nors yra
duomenų,
leidžiančių
kiek optimistiškiau sam
protauti. Tačiau artėja
rinkimai gali priversti
atleisti ūkinio gyvenimo
varžtus, jiems dar ne
pradėjus kaip reikiant
veikti.
Žodžiu, prezidentas tu
ri atsakyti neįvieną.bet
keliolika klausimų. To
dėl suprantamas ir jo
sprendimo
atidėlioji
mas. Per tą tarpą, ad
ministracija stengiasi
suorganizuoti kitų vals
tybių pagalbą Cambodi
jai, kaip Thailando, ku
ris yra labai užinteresuotas Cambodijos ne
priklausomybės išlaiky
mu, Indonezijos, Japoni
jos ir Australijos. Kaip
žinia, Jungtinių Tautų
vardu vedamas karas Ko
rėjoje, amerikiečiams
neatrodė taip baisus,
kaip jų pačių vienų karas
Vietnme. Tačiau kartu
negalima užmiršti, kad
per tą laiką pasitikėji
mas tarptautinėm orga
nizacijom, kaip JT, ir
tarptautine veikla iš vi
so, sumažėjo iki nulio.

New Yorke balandžio 18 d. atidarant Batuno metinę konferenciją kalba vykd. pirm. K. Miklas. Prie
prezidiumo salo sėdi iš kairės: sekretoriai V. Jurgėla, O. Balodis ir konferencijos pirmininkas prel. J.
Balkonas.
V. Maželio nuotrauka

BATUKAS REIKALINGAS PARAMOS
rektoriato narys ir lie
tuvių sekcijos pirminin
kas prel. Jonas Balko
nas. Prezidiuman kon
ferencijos sekretoriais
buvo išrinkti — Olgerd
Balodis (latvis) ir Vytau
tas Jurgėla.
Perimdamas šios kon
ferencijos vadovavimą,
prel. Balkūnas kiek pla
čiau palietė BATUNo is
torinius bruožus, jo vi
dinius vargus kūrimosi
stadijoj, neužgęstantį batuniečių entuziazmą ir
kelius į palaipsnišką,
dar nepilną, BATUNo
darbo pripažinim ą ne
tik pabaltiečių veiksniuo
se, bet ir plačioje vi
suomenėj.
Konferencijai išrin
kus rezoliucijų bei nau
jos BATUNo vadovybės
rinkimų komisijas, se
kė apyskaitiniai veiklos
bei finansiniai praneši
mai. Plačiai apie BATUNo veiklą per pasta
ruosius metus padarė
pats prezidentas kun.
Norbert Trepša (latvis).
Iš jo pranešimo paaiškė
jo, kad BATUNui yra ne
gėda pasigirti savo at
liktais darbais. Didžiu
ma laiko buvo pašvęsta
JT vizitacijai.
Aplankyta net 86 atsto
vybės prie JT, kai ku
rios net porą kartų. BATUNo delegacijos buvo
priimtos 25 ambasa
dorių. 14 charge d'afAPAČIOJE: Batuno metinės
fairs, 12 ministerių, 17
konferencijos dalyviai. Pirmoj
eilėj vidury sėdi šios konferen pasiuntinybių patarėjų ir
cijos pirmininkas prel. J. Bal
18 pasiuntinybių sekreto
konas, antras iš kairės nauja
rių. Iš tų vizitacijų su
sis Batuno prezidentas dr. H.
rinkta daug vertingos me
Ainso ir ketvirtas iš dešinės
džiagos
Pabaltijo kraštų
Batuno vykd. pirm. K. Miklas.
bylai vesti. Dabar jau

BATUNas, kurio tiks
las kelti Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos kraš
tams laisvės, laisvo ap
sisprendimo ir nepri
klausomybės klausimą
Jungtinėse Tautose, šie
met balandžio 18, Pacem
in Terris puikioje audito
rijoje prie Jungtinių
Tautų būstinės, buvo su
šaukęs savo ketvirtąją
metinę konferenciją, su
tikslu supažindinti netik
batuniečius, bet ir visą
pabaltiečių
visuomenę
apie savo veiklą per pra
ėjusius metus, pristatyti
viešai savo ateities veik
los planus ir gauti jiems
pritarimą.
Konferencija buvo pra
dėta 10 vai. ryto. Atida
romąjį žodį tarė BATUN
vykdomasis pirmininkas
inž. KęstutisMiklas,ku
ris bendrais bruožais pa
kalbėjo apie BATUNą, nu
švietė šios konferenci
jos tikslą ir po to pa
kvietė invokacijos mal
dai sukalbėti New Yorko
Estų Liuteronų parapi
jos kleboną kun. Andrės
Taul.
Šiai konferencijai pir
mininkauti
buvo
pa
kviestas ir vienblasiai
išrinktas pirmasis BATUNo prezidentas, vie
nas pirmųjų BATUNo
steigėjų, dabartinis di-

baigiama paruošti visų
tų vizitų rezultatų studi
ją ir su išvadomis bus
įteikta Jungtinėm Tau
tom.
Kitas didžiulis BATUNo atliktas darbas
pereitais metais — tai
surengimas protesto ma
nifestacijos ir demons
tracijos prie JT, ryšium
su Molotovo-Ribbentropo klastingojo pakto 30ties metų sukaktim.
BATUNas visad buvo
budrus visiems pasaulio
politiniams
įvykiams.
Nepraleido,nei vieno ne
reagavęs savo aštriais
memorandumais.
Iš kun. Trepšos pra
nešimo paaiškėjo, kad
BATUNo įstaiga turėjo
labai daug darbo. Net
35455 laiškai per praė
jusiuosius metus buvo
parašyti ir išsiųsti.
Šalia viso to per pas
taruosius H mėnesių bu
vo išleisti 26 biulete
niai, kuriuos be jokio
užmokesčio BATUNas iš
siuntinėjo netik pabal
tiečių spaudai ir radi
jui, bet ir užsienio ži
nių agentūroms.
Apyskaitinį finansinį
pranešimą šiai konferen
ei jai patiekė BATUNo fi
nansų reikalams vado
vas dr. H. Ainso (estas).
Iš jo paaiškėjo, kad pra
eitų metų laikotarpy per
11 mėnesiu iki šių metų
kovo 31 turėta pajamų
$11,577.21, o viso išlai
dų net $13,763.24. Tuo
būdu BATUNas yra defi
cite, turi skolų virš
$2600 sumai.
Iš apyskaitinių veik
los pranešimų matėsi,
kad finansiškai BATUN
yra sunku verstis. Dau
geliui turėtų būti neįsi
vaizduojama, koks dide
lis darbas atliekamas
tokių ribotų pajamų rė
muose. Bet BATUNas
nenusimena ir tikisi, kad
darbą netik mūsų
veiksniai, bet ir plačioji
visuomenė pradės dau
giau įvertinti ir parems
piniginiai netik tam dar
bui toliau tęsti, bet jį ir
plėsti.
Popietinė sesija buvo
pradėta BATUNo naujos
vadovybės rinkimų komi
sijos pranešimu. Pietų
metu ji susirinkusi ati
darė korespondenciniu
keliu prisiųstus vokus su
balsavimo lapeliais, pa(Nukelta į 2 psl.)
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ei jai pritaikintą kalbą pa
sakė Panamos ambasa
dorius prie JT prof. Diįpareigojo BATUNo vado dimo Rios.
(Atkelta iš 1 psl.)
VLADAS RADZEVIČIUS tikrino juos ir, suskai vybę tučtuojau paruoš
Šioje
konferencijoj
čiavę rezultatus, prane ti memorandumą Jungti taip pat dalyvavo ir visa
šė konferencijai apie nau nėm Tautom, pareiš eilė garbingų svečių, ku
SKAIDRIŲ VAKARAS
jai išrinktuosius. Naujo kiant protestą dėl Leni rie taipgi tarė žodį susi
"Ateinantį šeštadienį Katalikų Centre rengia ji vadovybė — BATUNo no garbingumo ir jo 100 rinkusiems.
mas skaidrių vakaras"... Pranešimas vietos lie direktoriatas, vėliau su metų gimtadienio minė
Po konferencijos toje
tuviškoj spaudoj labai jau eilinis, lokalinis. Šiais sirinkęs, pasiskirstė pa jimo Jungtinėse Tauto
pačioje
salėje batuniese.
Konferencija
taipgi
laikais mėgėjiškas skaidrių ar filmų demonstravi reigom sekančiai. Naujo
čių
moterų
pastangomis
pritarė
BATUNo
pla

mas — jokia naujiena. Daug kas pas mus yra ap jo BATUNo prezidento
buvo
surengtos
vaišės
nams
dalyvauti
ir
vado

siginklavęs moderniškais fotografavimo ir filmavi postas rotaciniu keliu
visiems
konferencijos
at
vauti
seminarui
dėl
eg

mo aparatais. Naudodami juos atostogose ar kelio atiteko estui dr. Heino
stovams
ir
svečiams.
Po
zistuojančių
problemų
nėse, šie mėgėjai vėliau savo užfiksuotus vaizdus Ainso. Vykdomuoju pir
demonstruoja bičiuliams. Po vieno kito seanso mininku vėl tapo perrink pabaltiečių bendradar ros valandų bėgyje sve
skaidrės keliauja užmirštiri, kaip nereikalingas ba tas inž. Kęstutis Miklas. biavime. Sis seminaras čiai turėjo progos susi
iš įvyks latvių kongreso me pažinti su batuniečiais.o
lastas. Tačiau Adelaidė, Melbournas, Perthas turė Vicepirmininkais
jo progos pasigėrėti skirtingu skaidrių rinkiniu, ku rinkti — kun. Norbert tu šių metų birželio 30, patys batuniečiai pabend
rauti tarpusavy ir pakal
ris jau nėra eilinis. Tai originalus ir turiningas Trepša (latvis) ir Nastu- Toronte, Kanadoj.
bėti
apie sekančią kon
Viešas šios konferen
meno kūrinys, o kartu ir vaizdinė dokumentacija tė Umbrazaitė. Finansų
ferenciją
kitais metais,
vadovu ir iždininku — cijos posėdis buvo pra
ateičiai.
kada
BATUNas
minės
Australijos lietuviams jį parūpino adelaidiš- latvis Ints Rupners. Sek dėtas 4:30 po piet. I jį penkmetį.
(m)
—
Rein atvyko ir šiai konferenkis Vytautas Vosylius. Jis dirba įvairiausiose, dau retorius
giausia kultūrinėse lietuviško gyvenimo srityse, ta Wirkmaa (estas) ir di
čiau fotografijai yra atsidavęs su dūšia ir kūnu. rektoriai specialiems
PAGERBĖ LIETUVOS PARTIZANUS
I skaidres jis pažiurėjo profesionalo akimis ir pa projektams — Elena Kulnaudoja jas taip, kaip rašytojas naudoja žodžius ber-Kuibokienė, dr. UlLietuvių Fronto Bi J. Dambriūno ir "Žemė
ar dailininkas dažus. Laikydamas skaidres mūsų dis Blukis (latvis) irVic- čiuliai š.m. balandžio 26 kryžių ir smūtkelių" VI.
praeities ir dabarties gyvenimo gabalėliais, Vosy tor Vinkman (estas). Di dieną pagerbė žuvusius Jakubėno, akompanuo
lius pasiryžo tuos gabalėlius sistematingai sujung rektoriais antrininkais už Lietuvos laisvę kovo jant latvaitei A. Abends.
ti krūvon ir duoti jiems aiškesnį turinį, būtent iš lietuvių pusės išrinkti tojus partizanus, prade
Solistė, berods pirmą
skaidrėse galimai pilniau pavaizduoti lietuvio trem — prel. Jonas Balkūnas, dant pamaldomis Vieš kartą girdima New Yor
Dalia Bulgarytė ir Elena paties Atsimainymo lie ke, publiką vispusiškai
tinio kelią nuo Lietuvos iki Australijos.
Ir Vosylius šį darbą atliko pasigėrėtinai. At Miklienė. I BATUNo re tuvių bažnyčioje, Mas- sužavėjo. Malonus ir
skiros skaidrės, panaudojant komplikuotą apšvie vizijos komisiją buvo iš pety, N.Y. ir tos parapi stiprus, jaunatvišku gi
timą ir aparatūrą, prijungiant tinkamą muziką ir rinkti — Aleksandras jos salėje minėjimu. Baž liu įsijautimu perduoda
žodį, virto ištisiniu kūriniu, kuris ypač stiprus Vakselis, Olgerd Balo- nyčioje pritaikytą jautrų mas balsas, aiški tar
originalume ir prasmingume. Tai Tremtinio Ke dis (latvis) ir M. Kuus- pamokslą pasakė prel. sena ir itin jos naujas pa
lias.
sirinktas repertuaras,
kvere (estė).
J. Balkūnas.
Vosylius netaupė laiko Tremtinio Keliui pa
Tolimesnėj sesijos ei
Vytautas Volertas api nes jau nusibodo visur
ruošti. į jį jis sudėjo savo gabumus, ilgametį paty goj sekė biudžeto sekan būdino Lietuvos partiza girdimos tos pačios dai
rimą, pagaliau, m eilę pasirinktam tikslui. Jis ypa tiems veiklos metams nų herojines kovas, jų nos lyg neturėtume jų
tingą dėmesį kreipė į atskirų momentų sujungimą svarstymas. Numatytą tikslą, siekius, jų bega daugiau. Laimutė yra
ir tęstinumą, o tai pareikalavo ypač daug specialių, biudžetą pristatė ir smul linę tėvynės meilę ir pa buv. Lietuvos operos so
komplikuotų skaidrių, Lietuvą vaizduojančių meno kiai jį išdėstė BATUNo siaukojimą jo laisvės
listės Juzės Augaitytės
kūrinių, Lietuvos vaizdų. Kaip jis juos gavo, Vosy vykdomasis pirmininkas atgavimui. Jis paminėjo muzikos studijos moki
liaus paslaptis. Tačiau niekam iš adelaidiškių nepa- Kęstutis Miklas. Paaiš visą iki šiol išeivijoje nė, jeigu ji dainavimą ir
slaptis, kad kentėjo ir kenčia jo paties piniginė ."pa kėjo, kad ateinančių me išleistą literatūrą bei toliau gilins, tai norisi
ramos jis iš niekur neprašė.
tų veiklai tęsti reikalin faktus apie partizanų ko jai pranašauti gražią
Pirminėj Tremtinio Kelio versijoj viskas buvo ga turėti mažiausiai vas pabrėždamas, kad ateitį.
koncentruota viename kelyje — į Australiją, tačiau $15800.
Deklamavo Irena Vebsvetur turimas žinias
naujesnė versija, kuri buvo visai neseniai du kartu
Iš lietuvių visuomenės apie jų sąjūdžius tėvynė- laitienė. I. Šiugždaitė su
demonstruota Adelaidėje, lietuvis tremtinyst pali parama pamaži didėja, je patvirtina ir Lietu- . D. Melninkaite, dar vikęs Lietuvą, jau keliauja įvairiais keliais ir į įvai ir įplaukų atžvilgiu sto vos okupantai savo spau s ai jaunos dainininkės
rius pasaulio kraštus.
padainavo keletą daine
vima antroje vietoj po doje neslėpdami, kad
Tremtinio Kelio demonstravimui šiuo metu pa lavių. Visi, kurie vienu šios kovos su "buržua lių palydint gitara.
kanka pusvalandžio. Dėl to jo praturtinimas naujo ar kitu atveju įvertina ziniais nacionalistais"
Minėjimui vadovavo ir
mis skaidrėmis dar yra neribotas. Ir Vasylius sva BATUNo darbą turėtų buvę jiems labai sunkios scenos dekoracijas me
joja telkti skaidres, vaizduojančias lietuvius visuo jausti savo tautinę parei ir pareikalavę daug au niškai paruošė P. Jur
se pasaulio kraštuose, kur jie prisiglaudė bėgdami gą jam padėti. Aukas kų iš komunistų partijos kus. Baigiant sugiedo
nuo raudonojo tvano.
tas Lietuvos himnas. Da
siųsti United Baltic Ap- ir komjaunuolių.
Pasisekimas su Tremtinio Keliu atvedė auto peal vardu, 2789 Schurz
Tos herojinės kovos lyvavo apie 200 žmonių.
rių prie kitos vaizdinės dokumentacijos. Šiandien
Avė., Bronx, N.Y. 10465. buvo dar sunkesnės ir Salėje buvo galima įsi
jis jau turi ir sėkmingai demonstruoja atskirus
Apie BATUNo ateities, itin žiaurios mūsų par gyti "Kritusieji už lais
montažus, kuriuose atsispindi Australijos Lietuvių veiklos planus praneši tizanams, kurie daug vil vę" ir kitų knygų bei
Dienos Adelaidėje 1968 metais, o taip pat jubilieji mą padarė kun. N. Trep čių dėjo į Vakarus, iš plokštelių spaudos kam
nė Lietuvių Skautų Stovykla. Nuolatiniai Vosy ša. Šių metų svarbiau kur
(eč)
tikėjosi teisybės ir pelyje.
liaus talkininkai (inž. A. Galatiltis, aktorius J. Ne- sias uždavinys — pra laisvės, deja, nusivylę tu
verauskas, dailininkė Žibutė Westenberg ir garsų vesti akciją pasauliniu rėjo tragiškai žūti nely
Skaityk ir platink
sinchronizavimo specialistas P. Grigonis) ir šiems mąstu dėl Pabaltijo lais gioje kovoje su Lietuvos
kūrinukams įkvėpė naujos dvasios, suderindami dai vės klausimo iškėlimo okupantu. V. Volertas pa
nas, muziką, rašytojų žodį ir t.t. Tam tikra pras Jungtinėse Tautose jos minėjo laisvės kovose žu
me, jiems pavyko nugalėti ir statinį momentą, su 25 metų egzistencijos ju - vusių eilę kovotojų pa
maniai panaudojant techniką, apšvietimą ir gilų me biliejaus proga ir taipgi vardžių, vyrų ir moterų,
ninį pajautimą.
10-ties metų sukakties akademikų ir ūkininkų,
Viskas padaryta ir to proga nuo paskelbimo JT miesto
ir kaimo papras
liau daroma privačia ini deklaracijos, pagal ku tų darbininkų.
Jie visi tu
ciatyva. Be komitetų, be rią okupuoti ir kolonija- rėjo vieną didį
tikslą.
komisijų, be aukų rinki liniai kraštai turi teisę
Nušvietęs
lietuvių
par
mo. Australijoj jau ne į laisvą apsisprendi tizanų heroiką kalbėto
slepiami norai, kad Vo mą ir nepriklausomybę. jas pristatė VI. Ramo
sylius, iš vienos pusės, Konferencija priėmė ir jaus knygos 2—ją dalį
darytų montažus ir bū išnešė rezoliuciją, kad "Kritusieji už laisvę".
simų Lietuvių Dienų, o iš ši akcija būtų pravesta Tadas Alinskas paskai
kitos pusės, į Lietuvių ir JT atstovybių vizita tė iš'knygos ištrauką.
Dienas suvažiavusiems cija būtų praplėsta bei
Meninėje dalyje pasi
savo skaidrėmis at sustiprinta,
pavedant rodė jauna solistė Ona
naujintų anksčiau buvu naujai vadovybei, kad Laimutė Pliuškonienė iš
sių iškilmių prisimini tam reikalui rūpintis ir Philadelphijos, padaina
mus. O V. Vosylius įtas grynai tam darbui dirb vusi "Miegužėlio noriu"
iškilmes vyksta ne tik ti būtų sudarytas platus B. Budriūno, "Oi paklau
kaip fotografas, bet taip komitetas. Konferencija sykite
raibi paukšteliai"
pat, kaip Lituania choro
choristas, kaip Vaidilos
V. Vosylius
Teatro aktorius, kaip Kelionėj išbus apie penkis mėnesius. Išvykusį kleboną pavaduoja iš
Tremtinio kelio autorius Krašto Tarybos atsto Chicagos atkėlus kun. A. Spurgis, MIC,
LAIDOTUVIŲ
vas ir t.t.
• BOSIMŲ LIETUVIŲ DIENŲ griaučiai: Dainų šventė. Sporto

PO PIETŲ KRYŽIUM

• NAUJA SALE Melbourno Lietuvių Namuose iškilmingai ati
daryta (su balium ir šampanu) š.m. balandžio 25 dieną. Melbourno
Lietuvių Namai yra patys didžiausi, kokius tik turi Australijos lie
tuviai. Be salės koncertams, be naujai atidarytos salės didesnio
masto susirinkimams ir pobūviams, Melbournas turi gražiai Įreng
tą posėdžių salę, Moterų seklyčią, jaunimo kambarį, erdvią val
gyklą ir virtuvę, neskaitant eilės kitų mažesnių kambarių. Jei melbourniškiams nepritrūks ryžto, tie pačiam miesto centre stovi na
mai bus jų visų pagristas pasididžiavimas.
• DAIL. Vac. RATAS, gerai žinomas ir Amerikos lietuviams,
š.m. balandžio 26 d. Sydnejuje atidarė savo keturioliktą individuali
nę parodą, išstatydamas 40 kūrinių.
• ADELAIDĖS KLEBONAS kun. A. Kazlauskas, MIC, S.m. ba
landžio 25 dieną išskrido 1 Londoną aplankyti savo buvusių parapijie
čių, o iš čia vyks J Romą dalyvauti Marijonų Brolijos kongregacijoj.

BATUNAS REIKALINGAS...

šventė. Tautiniai šokiai, Literatūros Vakaras, Jaunimo Koncertas,
Meno Paroda ir Teatro Spekuklis. Tai Įprastiniai, jauper eilę me
tų nusistovėję parengimai. Atrodo, kad iškrito foto paroda.Tautinių
Šokių Festivalyje didžiausia naujiena, be abejonės, bus iš Ameri
kos atvyksunčios uutinių šoktų grupės pasirodymas. Planuojama
per Lietuvių Dienas parodyti ir šios dienos apžvalgoje paliestas
V. Vosyliaus skaidres: Tremtinio Kelią, 1968 m. Lietuvių Dienas,
Jubiliejinę Skautų Stovyklą.
• PROTESTAI PRIEŠ LENINĄ SYDNEJUJ. Aktyviai dalyva
vo ir lietuviškas jaunimas bei studentija. Protesto susirinkimai bu
vo pravesti balandžio 17,19 ir 22 dienomis, plačiai panaudojant Sydnejaus universiteto paulpas, ukrainiečių salę ir pačiam mieste Martin aikštę. Protesto susirinkimuose kalbėjo senatoriai ir parlamen
tarai, o taip pat keli veiklos antikomunistinio judėjimo šulai. Martin
aikštėje protestas nukreiptas prieš UNESCO už tai, kad Leninas bu
vo pripažintas humanistu ir kad šie metai pavadinti "Lenino Metais".

ŠIANDIEN
IR RYTO7
☆☆☆
(Atkelta iš 1 psl.)
Nixonas praeitų metų
pabaigoje pareiškė, kad
norėtų normalizuoti san
tykius su Pekinu, paša
linant karo grėsmę Azi
joje tarp JAV ir Kinijos.
• KINIJA — SOVIE
TŲ SĄJUNGA. Nežiū
rint propagandinio karo,
taip pat vyksta slaptos
derybos nuo praeitų me
tų rudens, siekiant ne
leisti pasienio konflik
tui išsivystyti į atvirą
karą. Faktas, kad Mao
gali turėti tarpkontinentines raketas, galinčias
numesti atominę bom
bą į bet kurią Sovietijos
dalį, Pekinui duoda įran
kas stiprų kozirį "atomi
niame pokeryje" su
Maskva. Šį kartą susi
tarimas, net ir šlubuo
jantis, rusams pasida
rys priimtinas.
• JAV — SOVIETŲ
SĄJUNGA. Slaptas dia
logas, pradėtas nuo lap
kričio mėnesio dėl ap
ribojimo atominių gink
lų, tęsiamas Vienoje.
Galima manyti, kad ten
kalbama ir apie kinų
raketas bei atomines
bombas ir kaip nuo jų
apsisaugoti. Prieš bend
rą "geltonąjį pavojų" ga
lės būti greitai susitar
ta dėl antiraketinių ba
zių skaičiaus, kurias ru
s ai jau turi, o amerikie
čiai tik ruošiasi įreng
ti.
• AZIJA. Kinijos įsi
galėjimas erdvėje ir jų
raketos įgąsdiną Japoni
ją, kuri dabar labiau
kaip niekad bus reika
linga amerikiečių "ato
minio lietsargio". Tuo
pačiu Kinijos prestižas
didėja Azijos pietryčiuo
se, Indijoje, Pakistane ir
Pacifike. Šitoj pasaulio
daly, galima spėlioti, lyg
svara pasikeis Mao nau
dai ir pasaulis, norėda
mas išvengti atominio ka
ro bandys įsileisti Kini
ją į tarptautinį bendra
darbiavimą. Tad, kaip
matome, tas mažas sa
telitas, galės pakeisti visą pasaulio politiką
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Tai
ir tenka
mykčioti ir vis aplinki
niais keliais ieškoti žo
džių savo labai geriems
iš operos parsivežtiems
įspūdžiams išreikšti.
Kažkaip šįkart taip
susiklostė,
aplinkybės
grįždamas
iš Chicakad
kone
daugiau
galvogos
apie
publiką,
kaip
Pavasarį — gražiau- kurios nei žiauri okupan jau
šiame metų laikotarpyje to ranka neįstengė užgę- kad apie pačią operą,
gegužės mėnesį katali sinti.
Tuos tautiškus Tur būt, ir čia bus kalkiškasis pasaulis yra pa jausmus lietuvė Motina ta likimo galia... Taigi,
skyręs Dievo Motinos diegė savo vaikams prie žmona sėdėjo už vairo,
Marijos garbei — prašy verpiančio ratelio, moky o aš galėjau laisvai "ap
damas Dangiškosios Mo dama gimtąja kalba skai gromuliuoti" patirtus įs
tinos Malonių. Bet taip tyti ir melstis. Taigi lie pūdžius.
Vienas dalykas būtų
pat šiame mėnesyje, vie tuvė Motina
prisidėjo
ną dieną visos kultūrin prie mūsų tautos atgimi buvęs, jei po spektaklio
gos tautos pašvenčia že mo — prie Vasario še mes būtume grįžę pas
žmonos tetą, kur buvom
miškai Motinai pagerb šioliktosios.
ti. Šiais metais mes Mo
Lietuvė Motina ir šian- apsistoję ir vėl kitas da
tinos Dieną švenčiame 'dieną, kai pavergtojetė- lykas atsitiko, kaip vai
gegužės 10. Kas yra Mo vynėje, taip ir tremtyje dinimui pasibaigus nu
tina vaikui? Su Motinos vėl atlieka sunkų darbą. važiavome į priėmimą
vardu iŠ pasąmonės iš
Jų dėka, kad ir ne visų, pas Chicagoje ir ne tik
kyla brangios kūdikystės
su pasišventimu deda vi Chicagoje gerai pažįs
ir vaikystės dienos. Kas
sas pastangas, kad jau tamą prekybininką, kul
tada buvo geriausia mū
noji karta, nuo lopšio tūrininką ir mecenatą
sų apsauga,paguoda, už
iki subrendimo būtų auk Joną Karvelį. Buvo su
tarytoja? Kas mus ei
lėjama lietuviškoje dva kviesta kelios dešimtys
nančius į mokyklą paly
sioje, skiepijama tėvy žmonių, jų tarpe ir pats
dėdavo, rūpindavosi, kad
nės ilgesys ir meilė. dirigentas Vytautas Ma
mums nieko netrūktų?
Lietuvė Motina išsaugo rijošius, keletas rašy
Kas mus, ištikus kokiai
jo nuo užmiršimo ir iš tojų, žurnalistų, muzi
nelaimei — nuramino,
nykimo daugelį dainų bei kos kritikų ir kitų.
Taigi, jei nebūtų buvę
nušluostė gailesčio ir gražių pasakų, kurios už
to
priėmimo, tai mano
skausmo ašaras, jei ne siliko iki mūsų laikų.
Motina? Laim ingiausi pa Lietuvė Motina yra didi kalba apie įspūdžius ne
saulyje žmonės yra tie, mylėtoja viso to, kas bu būtų ilga: spektaklis la
kurie jaučia rūpestingą vo
ir yra lietuviška. bai pasisekė, solistai ir
Motinos artimą meilę ir Daugelis žymių mūsų tau choras dainavo kaip nie
tos vyrų pradinį mokslą kad, choro ir Vaznelio
globą.
Motinos meilė savo yra gavę mamos mokyk scena antrame veiksme
vaikams
neišsenkanti. loje. Lietuvė Motina iš geresnė ir negalėjo bū
Per Motinos vargą ir augino valančius, bas ana- ti, vienas kitas solistas
kentėjimą mes išvydo
vičius, kudirkas tumus, gal ir turėjo per daug
me šį margą pasaulį. maironius,
smetonas, svorio, bet dainavo iš
Per jos rūpestingas ir jakštus,
stulginskius, skirtinai gerai, publi
nemiegotas naktis mes grinius ir kt., kurie pri kai įskaudo delnus beplopraleidom e ant jos ran kėlė mūsų tautą iš ilgo jant, ir aš vos neapkurkų kūdikystės dienas. vergovės miego. Prasi tau nuo šalia sėdinčios
šūksmo: —
Jos maloni šypsena ir dėjus nepriklausomybės ■žmonos
švelni ranka nuramin kovoms, lietuvė Motina Bravo, bis!
Tiesa, paskutiniame
davo mus. Per Motiną laimino savo sūnus ir
mes supratome, kas yra degdama karšta tėvynės veiksme man truputįpaartimo meilė, skriauda meile, siuntė juos į fron kvipo lavoninės kvapsneir neapykanta kitam.
tą ginti tėvų ir protėvių lis, nes ar šiaip ar taip
libreto autorius nugala
Vienas vokiečių poe žemės.
bino
keturis savo didvytas rašytame laiške Mo
Daugelis neteko savo
tinai sako: — Reikia bu mylimųjų sūnų, vyrų ir
čiuoti žemę, kurią yra
brolių. Motinos širdis
palietusi Tavo koja. Tu viską iškentėjo — tau
beveik viską aukojai ma ta tapo laisva ir nepri
no jėgoms išugdyti. Ir klausoma valstybė. Taip vo palaiminimu. Praslin
ko jau virš dvidešimts
visa ką kada nors da
pat prisimintini Lietu šešerių metų nuo anų
riau ir drįstu daryti ge vės Motinos šiurpūs iš
dienų, kai mums išvyks
ra, yra Tavo kūrinys gyvenimai partizaninio
tant
iš Tėvynės ne vie
ir gražiausia padėka, karo metu.
ną
Motulė
kryžiaus ženk
kurią Tau galiu atiduoti.
Kai kurie būdami to lu palydėjo.
Motina yra didžiausia li nuo savųjų Motinų,bet
Baigiant reikia pa
darbininkė, bet kukliau visuomet stengiamės sa
sia reikalautoja. Jai vo mintyse išvysti jos brėžti, kad mūsų tautos
geriausias ir maloniau veidą. Ir nušvinta jis, išlikimas priklauso nuo
sias užmokestis už ne jungiasi jo bruožai, to lietuvės Motinos, nes nė
migo naktis — vaikų pa kie meilūs ir paprasti. ra stipresnio veiksnio,
prisimename kaip motinos žodžiai ir
sirinktas gražus ir pras Visados
besišypsančias
jos lū jos prašymai. Jaunimas
mingas gyvenimo kelias
ir pasisekimas. Motinos pas, paašarojusias akis, be tikrosios Motinos mei
dėka mes prabilome pir skausmų ir rūpesčių iš lės yra tarytum pavasa
muosius žodžius. Ji su brėžtas raukšles ir iš ris be saulės spindulių.
malonumu ir pasididžia balusius, lyg vyšnių žie Kokios bus lietuvaitės,
vimu stebėjo pirmuosius dai, plaukus. Mums Mo tokios bus ir būsimos
mūsų kreivus žingsnius, tule, tavo globa, rūpes Motinos, tokia bus ir
kuriuos mes pradėjome tis, apdangalas, mais mūsų tauta.
Gerbdami Dangišką
tas ir miegui užliūliuo
bandyti žengti.
ją
Motiną Mariją, ger
Motina — tautos auk janti lopšinė liko taip to
biame
mūsų Gimdytojas
lėtoja. Sunkiais mūsų tau li ir pasakiškai graži.
ir
Auklėtojas
Motinas.
tos laikais, kada lietu Lyg paukštės iš savųjų
Taip
pat
šia
proga
turi
viams bruko svetimą ti šeimos lizdelių vieną po
kėjimą ir rusišką kalbą kito siuntėte pasaulin sa me neužmiršti visų lie
bei rašybą, lietuvė Mo vo kraujo ir sielos jau tuvių brangios Motinos tina buvo kieta, kaip uo nus kūrinėlius. Ir dau Lietuvos. Kas moko my
la. Jos sieloje stipriai gelis iš mūsų jau esame lėti Motiną, tas mylės ir
ruseno lietuviškumo ir be Tavęs, be Tavo glo savo Tėvynę.
J. Jurevičius
tėvynės meilės ugnelė, bos, o tik su šventu Ta-

MOTINA SEIMOS IR
TAUTOS AUKLĖTOJA

VYT. ALANTAS

sceną, o gal moterys tu rėjo nusimoviusios koji
nėmis pamosuoti?
Ir be to, dar reikia
prisiminti, kad į operos
spektaklius publika su
skrenda, galima sakyti,
ne tik iš Amerikos, bet
ir Kanados. Man pačiam
per premjrtą teko susi
tikti su režisiere ponia
Mackialiene ir jos vyru
tyčia į
atskridusiu
Los
Angepremjerą iš
kasmet
atles. — Mes
skrendame į premjerą
— ji man sako. Nežinau
kaip tokie dalykai deda
si publikos aukštos tem
peratūros krašte, Itali
joje, tik kažkaip abejoju
ar ten skraido žmonės
tūkstančius kilometrų pa
matyti operą?

rius, bet nieko tokio:
klasikinėse operose tai
įprasta ir, žinoma, mes
prie to pripratę.
Per pertrauką po ant
ro veiksmo išeinu į ha
lę ir sutinku vieną pažįs
tamą detroitietį, kuris
man tuojau ir sakys:
— Tą operą mačiau
Metropolitan operoj.
— Mūsų geresnė, ar
ne? — sakau.
— Ne, — jis nusijuo
kė, — ten solistai geres
ni.
— Vienuolių scena tik
rai ir ten negeresnė, —
sakau.
Metropolitan operos
gerbėjas susvyravo ir
sako:
— Tur būt, kad ne... SUSITIKIMAS SU VY
TAUTU
MARIJOŠIUM
AR LIETUVIŲ PUBLIKA
PER ŠALTA?
Po ilgų metų malonu

Tai ir būtų visa mano
kalba apie įspūdžius, bet
pobūvyje pas p. J. Kar
velį operos tema labai iš
siplėtė. Vienas muzikos
autoritetas tarp kit ko iš
sitarė, kad lietuvių pub
lika esanti per šalta,
kad, sakysime, italų pub
lika esanti karštesnė.
Kažkas priminė, kad lie
tuviai esą šiauriečiai,
tai ir turį būti šaltesni,
aš norėjau su ta nuomo
ne nesutikti, kažką mė
ginau ginčyti, bet, kaip
dažnai tokiais atvejais
būna, pokalbis nukrypo
kita linkme, ir klausi
mas, mano nuomone, li
ko atviras. Tad,štai,dėl
ko aš ir sakau, kad va
žiuodamas namo daugiau
galvojau apie publiką,
kaip kad apie operą. Man
knietė klausimas: argi
iš tikrųjų lietuvių publi
ka per šalta?
Vis prisiminiau pub
likos
laikymąsi per
premjerą.
Spektaklio
pradžioje pasirodžius di
rigentui publika jį suti
ko plojimais: karštais
plojimais jį pasitikdavo
ir paskum jam pasiro
džius prieš kiekvieno
veiksmo pradžią. Karš
tai publika plojo visiems
solistams po kiekvienos
ilgesnės arijos, nepasi
gailėjome plojimų ir cho rui, kuris tikrai buvo to
vertas,
o pasibaigus
spektakliui publika ope
ros dalyviams, galima
sakyti, sukėlė ovaci
jas...
Taigi, man knietė klau
simas: kaip mes dar ki
taip galėjome pademons
truoti savo aukštą tem
peratūrą? Gal mes, vy
rai, turėjome nusiplėšę
kaklaraiščius
mesti į

Perrinkit

buvo susitikti su maest
ro, kaip su savo kaimy
nu, — Kaune anais lai
kais gyveno mano tėvo
namuose — ir kaip su
lietuviu muziku, kuris
mūsų visuomenėje ne
taip jau dažnai rodosi.
Marijošius yra ne tik ta
lentingas muzikas, bet
ir, kaip amerikiečiai sa
ko, labai "sociable". Jis
gerai valdo bautą, bet ge
rai valdo ir žodį. Kur tik
jis pasisuka, visur "pir
mininkauja" tiek savo im
pozantišku stotu tiek ir
savo sklandžiu įdomiu pa
šnekesiu.
Kas be ko: buvo užsi
mintas ir Chicagos Lie
tuvių Operos ateinantis
sezonas. Bijau suklysti,
bet, man rodos, maest
ro metė mintį kitą vasa
rą pastatyti tris viena
veiksmes
originalias
operas, kurioms muzi
ką parašytų lietuviai
kompozitoriai, o libre
tus — lietuviai rašyto
jai. Mūsų operos pasau
lyje tai iš tikrųjų būtų
kažkas nauja ir laukti
na. Vytautas Marijošius
išsitarė, kad tą sumany
mą jis vienaip ar kitaip
įvykdysiąs.

MALĖ

JOURNEYMEN
GENERAL MOTORS
PARTS DIV.

ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS GAIDŽIUKAS
Jau
kuris laikas
kaip autorius Aleksand
ras Solženicinas puola
mas Sovietų Sąjungoje.
Jis
buvo išmestas
ne tik iš sovietų rašy
tojų
sąjungos
bet ir
grasinamas ištrėmimu
iš savo krašto. Oficia
li spauda jį reguliariai
kaltina; prieš keletą sa
vaičių Sovietskaja Rosija
laikraštyje poema,
nemininti
Solženiciną
tiesioginiai, bet aiškiai
prieš jį nukreipta, skel
bė kad "jis seniai jau
su siela pabėgo"

A. Solženicinas
Nors
padėtis nėra
lengva namuose, Solže
nicinas taip pat rūpina
si laisvės grasinimu ir
užsienyje. Keli jo rank
raščiai atsirado ameri
kiečių ir europinių lei
dėjų rankose. Ir bent vie
nas rankraštis galėjo bū
ti gautas ir perleistas
iš KGB rankų. Nė vie
nas iš jų nebuvo pasiųs
tas pačio Solženicino, ku
ris kategoriškai prie
šinasi jo kūrinių spausdi
nimui vakaruose.
Jis jau ir dabar apkal
tintas uždraustų kūri
nių siuntimu į vakarus ir
honoraro perleidimu subversyvinėms antisovietinėms organizacijoms.
Už tokius nusikaltimus
sovietų pilietis gali būti
nubaustas sunkiųjų dar
bų kalėjimu septyneriems metams — Sol
ženicinas jau yra pralei
dęs aštuonis metus stalinistiniuose kalėjmuose ir koncentracijos s to.
vykiose.
Sekantį kartą: "Kodėl
atsisakot mane spaus
dinti Rusijoje?"

NEEDS

PIPEFITTER
MILIAVRIGHT
ELECTRICIAN
5140 Riopelle
Detroit, Mich.
r.quai Opportunity Employer
(31-33)

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

DEMOCRAT

SINCE 1959 YOUR

COUNTY COMMISSIONER
C. CARL. Chairman
18103 Norwell Avė.

Remiamas: COSMOPOLITAN DEMOCRATIC LEAGUE
HUNGARIAN DEMOCRATIC LEAGUE
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Nr. 33 — 4

1970 m. gegužės 1 d.

DIRVA

Kaziuko mugės Philadelphijoje metu paukštytėms užriša kaklaraiščius ps. D. Norvaišienė.
V. Gruzdžio nuotrauka

SKAUTU ŠVENTĖ PHILADELPHIJOJE
Gal kiek pavėluota ra
šyti dabar apie kovo 22
d. Philadelphijoje, šv.
Andriejaus parapijos sa
lėje skautų surengtą Ka
ziuko mugę, bet negali
ma nutylėti, nes ji buvo
visais atžvilgiais įdomi
ir svarbi mūsų jauni
mui.
Prieš mugei prasi
dedant įvyko iškilminga
sueiga. Sueigos metu da
vė įžodį paukštytės: I.
Ardytė, N. Gailaitė, A.
Gečytė ir D. Surdėnaitė. Skautės įžodį davė
R. Ardytė ir skautinin
ko įžodį davė Žemaitės
d-vės draugininkė D.

Norvaišienė ir K. Ma
tonis iš Elizabetho N.J.
Sueigos metu J. Lukšos
d-vės draugininkas, o
šiuo metu Atlanto rajo
no vadeiva ps. G. Sur.
dėnas draugininko pa
reigas perdavė s.v.v.sl.
G, Dragūnui.
Po iškilmingos suei
gos Kaziuko mugę ati
darė ir susirinkusius pa
sveikino LB Philadelphi
jos apylinkės pirminin
kė Aušra Zerr- Mačiulaitytė. Šių metų mugė
je Philadelphijoje atsi
lankė ne tik gausi vie
tos visuomenė, bet ir vi
sa
eilė skautininkų ir

svečių iš New Yorko ir
Elizabetho N.J.
Pačioje mugėje visus
stebino šaunūs visokios
rūšies gaminiai — visų
metų Philadelphijos se
sių ir brolių darbo vai“
šiai. Philadelphijos skau
tės šia proga suruošė ke
pimo ir margučių margi
nimo konkursus, kurių
rezultatai buvo paskelb
ti sueigos metu, Kepi
mo konkurse pasižymė
jo šios paukštytės: Gin
tarė Gečytė iškepė ska
niausią pyragą, geriau
siai paruoštas buvo V.
Bendžiūtės,
įdomiau
sias Danutės Pliuškonytės. Neatsiliko ir skau
tės — skaniausią py
ragą iškepė Alė Surriėnaitė. PTažiausiai Da-

tė ir įdomiausią — Vi
lija
Ramunaitė.
Vi
soms laimėtojoms įteik
tos dovanos. Margučių
marginimo laimėtojai:
skautai — R. Melnikas ir
A. Danta bei vilkiukai
L. Ramūnas ir V. Mašalaitis, taip pat atžy
mėti dovanėlėmis.
Mugė buvo gausi įvai
riais išdirbiniais. Čia
buvo apstu juostų, mar
gų pagalvėlių ir visokios
rūšies audinių, mezginių
ir kitokių gražumynų.
Ypač puošnūs ir vertin
gi buvo medžio išdirbi
niai, tekintos vazos, me
niškos koplytėlės ir kiti
dalykėliai, kuriems pir
kėjų netrūko. Matėsi ir
dailių odos išdirbinių, pa
čių skautų-čių pagamin
tų žaislų ir lietuviško
gintaro. Taip pat buvo ir
lietuviškos
spaudos
kioskas, kuriame buvo
platus pasirinkimas lie
tuviškų knygų ir plokšte
lių. Publika gausiai pir
ko plokšteles, bet knygų
atrodo jau nebeskaito.
Mugės metu buvo ir lau
žas. Skautai-ės gražiai
pasirodė jų pačių paruoš
tuose vaizdeliuose, taip
pat ir visi su svečiais
padainavo. Laužąpravedė G. Dragūnas ir O.
Pliuškonienė.
Taip gi šiais metais
buvo proga Kaziuko mu
gę parodyti televizijoj.
Proga lietuviams skau
tams pasirodyti televi
zijoje buvo dėka rūpes
čio ponios R. Mironienės.
Šiais metais buvo tre
čioji Kaziuko mugė Phi
ladelphijoje, kuri publi
kos buvo gausiai aplanky-
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Philadelphijoje Kaziuko mugėje

domisi tautodaile.
V. Gruzdžio nuotrauka

STUDENTU VALDYBA PRAŠO
TAIKOS
Neseniai išrinkta nauja nariai Vytenis Gatautis ir
šiaurės Amerikos Lietuvių Algis Rimas.
Studentų Sąjungos centro
Naujos ŠALSS centro
valdyba balandžio 15 d. valdybos nariai rimtai ap
perėmė iš senos valdybos galvojo dabartinės studen
knygas ir vadovavimo dar tijos kritišką padėtį,jos
problemas ii- uždėtas parei
bą.
Centro valdyba sudaro: gas. Per paskutinius ketupirm. Antanas Kalvaitis, rius metus ir vyko tos veik
17617 Harland Avė., Cleve los šlubavimas. Kodėl tai
land, Ohio 44119, Tel. 692- įvyko? Atsakymas neleng
1766, vicepirm. Teresė Nei- vas ir sudėtingas. Buvo
manaitė, sekr. Teresė Idze- daug priežasčių. Bet du da
lytė, ižd. Giedrius Lazdinis, lykai, kurie nepaprastai pri-

•

■

Apie lituanistinių mokyklų
♦ drausmę
Mūsų korespondentas buvo atlankęs vienos li
tuanistinės mokyklos tėvų pasitarimą. Čia norėta
įkurti kažin ką panašaus, kaip amerikiečiuose ma
da: tėvų ir mokytojų draugiją.
Pradžioje buvo kalbėta apie tėvynės meilę ir
apie pareigą tą tėvynės meilę įskiepyti vaikams.
— Lietuvos meilė yra didžiausia dorybė, kurią
vaikams perduoda lituanistinė mokykla, — kalbėjo
mokytojas. — O pamilti galima tiktai pažinus. To
dėl vaikai turi pažinti Lietuvą.
— Kad Lietuvą reikia mylėti, aš sutinku, —
pasakė viena iš mamų, — bet aš nenoriu sutikti su
tamsta, kad tik pažinus, galima pamilti. Gyvenimo
praktikoje, mes, tėvai, visai nenorime kad mūsų
berniukai ir mergaitės pasižintų prieš pamildami.
— Tamsta netaip supratai mano sakinį, — pa
siteisino mokytojas. — Aš kalbu apie idealinę mei
lę. Apie meilę savo kraštui, o tamsta, dievai žino,
ką nušnekėjai.
— Jeigu aš jau, dievai žino kur, nušneku, —
užsigavo mama, — tai tamsta irgi, dievai žino,
kaip pasielgei su mano vaiku.
— Kaip gi aš su juo pasielgiau? — paklausė
mokytojas.
— Jeigu vaikas nemoka pamokos, taip, kaip
tamsta to nori, tai dar nereiškia, kad jam reikia
įrašyti į lapą "Nepatenkinamai".
— Bet jeigu jis nemoka, aš negaliu jam rašy
ti pažymio "Gerai", — pasipriešino mokytojas. —
Ar amerikoniškoje mokykloje jūsų vaiką giria, jei
gu jis nieko nemoka?
— Amerikoniška mokykla, tai ne lietuvių mo
kykla, — pasakė mama. — Ten kita tvarka.
— Tai tamsta manai, kad po dviejų mėnesių
vis nemokėdamas išlinksniuoti žodžio "namas", vai
kas vis dar vertas gero pažymio? Mokyklų tvarka
turi būti ta pati, ar amerikoniškoje ar lietuviškoje
mokykloje.
Bet kelios tėvų pakeltos rankos užginčijo tą
tvirtinimą.
— Atsiprašau, pone mokytojau, — pasakė vie
nas iš tėvų. — Čia ir ten, tai jau didelis skirtu
mas. Ten vaikas turi lankyti, o pas mus jį prašo
me, kad tik mokykloje pasėdėtų. Jeigu jį Čia pri
griebsime, jis išbėgs, ir sudiev tada Lietuvos mei
lė.
— Amerikoniška mokykla, tai ne lietuviška, —
pakartojo savo nuomonę mama. — Ir ten didesnės
vaikui laisvės kaip pas mus. Ten vaikas gali de
monstruoti, o pas mus tik skriaudžiamas.Nemokė 
jo mažmožio, ir gavo įrašą "Nepatenkinamai". Jis
man dabar pasakė, kad nenori mokyklos lankyti.
— Jūsų sūnui tik dešimt metų, — pasakė mo
kytojas. — Jūs atsakote Lietuvai už jo lietuvišką
auklėjimą.
Bet ir vėl kelios pakeltos rankos sustabdė
mokytoją.
— Aš siūlyčiau lietuviškas mokyklas pavers
ti linksmomis sueigomis, — pasakė vienas tėvas.
— Tegu sueina, padainuoja, pašoka ir gana. Pas
mus, amerikoniškoje parapijoje, organizuoja baž
nytinius šokius. Ir dėl to niekas nepasidaro blogu
kataliku. Taip ir čia. Vaikai pažais, pašoks, ir su
tvirtins lietuvystę.
— Bet gi reikia lietuviškai skaityti ir rašyti,
— suriko mokytojas.
— O kam? — kaž kas paklausė iš būrio. — Iš
to čia duonos nevalgys.
— Iš tikrųjų, gerai pasakė, — nustebo ir kiti.
— Juk mums reikia scenoje, kad jaunimas šoktų ir
dainuotų. Argi taip jau dangus nugrius, jeigu vai
kas ir raidę o parašys su nosine?
Netrukus visi ėmė skirstytis, nesukūrę tėvų ir
mokytojų draugijos.
sidėjo prie studentų veiklos žiavimų tikslą, efektingu
susilpnėjimo tai paskutinie mą ir pačių studentų suge
ji dvieji Studentų Sąjungos bėjimą kokia nors reikš
suvažiavimai. Organizacinis mingą veiklą išvystyti. Val
ir akademinis lygis šių dvie dyba įsitikinusi, kad stu
jų suvažiavimų ir rimčiausį dentų tarpe yra daug suge
studentą privertė ieškoti bėjimo, daug jėgų ir daug
Valdyba
įdomesnį užsiėmimą kitur. entuziazmo.
Studentų ir visuomenės kreipiasi j visus studentus
tarpe susidarė ypatingai ne ir visuomenę ir prašo para
gatyvi nuomonė apię suva- mos ir talkos darbe.

Viešėdami Chicagoje aplankykite Dili IMI
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ — * flftillllH
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANŪSAITIS ir J. MACEIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo {vairumu.
Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

KLIMAKTERINIS LAIKOTARPIS
Dabartinėje mūsų so
cialinio gyvenimo struk
tūroje klimakterinis ar
ba
taip
vadinamas
"change of life" laiko
tarpis įgauna vis dides
nę rolę moters gyveni
me. Jis prasideda apie
44-50 moters amžiaus
metus ir gali tęstis ke
letą mėnesių arba kele
tą metų. Anksčiau šis
laiko tarpas moters gy
venime nebuvo toks ryš
kus, nes daugelis mote
rų jo nesulaukdavo. 1900
metais Jungtinių Ameri
kos Valstybių baltos ra
sės moters amžiaus vi
durkis buvo 51 metai, o
juodos — tik 35 metai.
Dabar baltos rasės mo
teris gali tikėtis sulauk
ti 73.8 metus, o juodos
66 metus, todėl šis lai
kotarpis pasidarė beveik
kiekvienos moters gy
venimo dalis.
Klimakterinio laiko
tarpio metu moters kū
ne įvyksta dideli hormo
niniai pakitimai, kurie
radikaliai pakeičia mo
ters fiziologinę funkciją,
būtent, sustabdo jos pa
jėgumą gimdyti vaikus.
Šio laikotarpio metu mo
teriškų hormonų gamy
ba sumažėja ir moteris
nustoja mėnesinio ciklo.
Sumažėjus
moteriškų
hormonų gamybai, pasi
keičia ir kitų hormonų
kiekis, nes visi hormo
nai žmogaus kūne turi
vieni kitiems įtaką. To
dėl natūralu, kad mote
riai, įpratusiai prie nor
malaus hormonų balan
so, šitoks staigus jų ba
lanso pasikeitimas duo
da erzinančius ir nema-
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lonius reiškinius. Statis
tiškai imant, 85%klimakterinį laikotarpįpergyvenančių moterų, turi vie
nokius arba kitokius nu
siskundimus, 15% jų ne
turi. Vienas dažniausiai
pasitaikančių nusiskun
dimų yra "karščio pyli
mai". Moteris, staiga
nei iš šio nei iš to, vi
same kūne pradeda jaus
ti karštį. Tokia karščio
banga gali tęstis nuo ke
lių sekundžių iki kelių
minučių. Kai kada karš
tį seka prakaitavimas
bei šalčio krėtimas. Jei
gu tokie karščio ir šal
čio epizodai atsiranda
nakties metu, jie trukdo
normalų miegą ir, ži
noma, daro moterį nervuotą ir irzlią. Gi pa
keltos emocijos ir irz
lumas kai kam sukelia
dar daugiau karščio ir
šalčio bangų ir taip su
sidaro pasaka be galo.

Kitas, gana dažnas
nusiskundimas, tai šir
dies ritmo sutrikimas.
Šjrdis staiga pradeda
plakti tai per greitai ar
ba nereguliariai. Kai ka
da tokie širdies plaki
mai prikelia moterį iš
miego
ir
ją gerokai
išgązdina. Prie širdies
plakimų gali dar prisi
dėti ir kitokie simpto
mai, kaip oro trūkumas,
dusimas, arba neišaiš
kinamos baimės juti
mas.
Dar į kitokių nusiskun
dimų skaičių įeina gal
vos sukimasis, lygsva
ros netekimas, alpimas,

ir odos jautrumo sutri
kimai. Kai kurioms mo
terims atrodo, kad jų
odoje kažkas juda, lyg
skruzdėlės lakstytų, ar
ba oda pasidaro jautri,
lyg adatų prismaigsty
ta.
Šitokie reiškiniai
yra, berods, pirmieji kli
makteriniam e periode.
Jeigu prie išvardintų nu
siskundimų pridėsime
dar dažnus ir įkyrius gal
vos skausmus, nuovargį,
apatiją, užuomaršą, ne
galėjimą koncentruotis,
bei nemigą, tai susidarysim vaizdą, kad toks
laikotarpis nėra malo
niausias moters gyveni
me. Nenuostabu, kad jo
sulaukusios moterys pa
sidaro irzlios, nekant
rios, dažnai verkia ir
skundžiasi, kad lieka vy
rų nesuprastos. Įdomu
pastebėti, kad klimakte
riniai nusiskundimai yra
didesni tų moterų, ku
rios anksčiau savo gy
venime erotinį patrauk
lumą statė aukščiau ne
gu kitus moters priva
lumus.
Tokių įvairių
simptomų įtakoje, silp
nesnę nervinę sistemą
turinčios moterys, ga
li pasidaryti neurotikėm
arba ir rimtai susirgti
nervinėm ligom.

ANTINO PAVASARIO DAINOS REČITALIS
JURGIS GLIAUDĄ
Antano Pavasario re
----------čitalis (balandžio 14 d.)
praėjo gražios sėkmės tuarui solistas parinko
ženkle.
Immaculate lietuvių ir kitataučių kūHeart kolegijos salė pri rinius. Iš lietuvių kreisipildė artipilnė solisto
gerbėjų ir jo dainos mė
gėjų. Tai buvo neabejo
tina losangeliečių mei
lės demonstracija sa
vo dainininkui ir talen
tingam savo kolonijos
nariui.
Tačiau Antaną
Pavasarį pažįsta ir toli
mos lietuviškos koloni
jos, Washingtono ir Chi
cagos. Jį pažįsta ir iš jo
pernai išleistos įdainavimų plokštelės, plačiai
ir sėkmingai paplitusios
lietuviuose.
Šio rečitalio įspūdžiai
yra malonūs ir estetiš
kai - šilti. Bei canto
dainą mėgsta lietuviai,
ir Pavasaris nėra šykš
tus bisams. Tad solis
tui teko dar ir dar bisuoti, kol galėjo pritil
dyti salėje vis atbundan
čius aplodismentus.
Savo rečitalio reper-

nančių vaistų, kurie ma
žina nervinį įtempim ą.
Nerviniam
įtempimui
gydyti, turbūt pats svar
biausias vaistas, tai mo
ters supratimas ir reali
žavimas,
kad klimakte
Klimakteriniams nu
rinis
laikotarpis
yra mo
siskundimams palengvin
ters
gyvenimo
dalis
ir,
ti gydytojai prirašo mo
kad
jo
metu
pasitaikianteriškų hormonų, table
čių arba injekcijų for tieji negalavimai nėra
moje. Hormonai
yra organiniai, bet laikino
efektinga
priemonė pobūdžio sutrikimai,
dėl kurių nereikia daug
tiems nusiskundimams
gydyti. Kai kurios mote sielotis. Jos turi įsisą
rys be hormonų būna moninti, kad šiam laiko
dar reikalingos rami- tarpiui praėjus, moters
gyvenimas vėl pereina
į ramią ir normalią va
gą. Moterys, kurios tą
supranta, šį aikotarpį
lengviau pergyvena. Bet
tas dar nereiškia, kad
moteris gali save gydy
ti ir ignoruoti mediciniš
ką priežiūrą. Tame am
žiuje moteriškų ligų bei
įvairių kūno auglių kie
kis padaugėja. Klimak
teriniai nusiskundimai
gali slėpti ligą, kuriątik
gydytojas gali nustaty
ti.
Todėl, reguliarus
sveikatos patikrinimas
šiame laikotaryje yra
Paid for by the Citizens’ Committee for the Cuyahoga Community College Renewal Levy
Mrs Chester J. Gr»v. Secretary. 3375 Milverton M- CtoVjHand.
o .....
labiau reikalingas negu
Mrs Arthur J. Marvan. Treasurer, 3215 East Pleasant Velley Rd., Seven Hill*. O. 44131
kitais gyvenimo metais.

Cuyahoga Community College yra
visą College. Paremkite jį!
SOVIETINIŲ AGENTŲ APMOKYMAS
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PASKUTINIS
PATIKRINIMAS
1956 metų rudenį Alevtina Stepanovna, dvide
šimt devynerių metų amžiaus našlė pradėjo lankyti
pamokas, kurias dėstė Tuomi. Ji nebuvo graži, bet
jos šviesūs plaukai, švelniai rusvos akys ir daili fi
gūra ją išskyrė iš kitų merginų. Ji dėstė prancūzų
kalbą vienoje gimnazijoje ir pasiryžo pati mokytis
anglų kalbos.
— Ar negalėtumėte man duoti anglų kalbos pa
mokas privačiai, — vieną dieną ji paklausė Tuomi,
prie jo prisigretinusi einant iš klasės. Jos kreipi
masis, sustiprintas švelnia šypsena, atrodė nuošir
dus, ir Tuomi pažadėjo ją pamokyti kiekvieną sek
madienį po porą valandų.
Alevtina buvo nuostabiai gera mokinė. Priva
čių pamokų metu ji visiškai susikaupdavo, steng
damasi įsiminti kiekvieną žodį ar posakį. Atrody
davo, kad niekas kitas tuo metu jos nedominavo.
Bet pamokai pasibaigus ji sulaikydavo savo moky
toją Tuomi, pavaišindama arbata ir pyragaičiais.
Dviejų kambarių butas, kuriame ji gyveno su savo
motina ir sūnumi, buvo šiltas ir šviesus. Kalbė
damasis su ja ir stebėdamas pro langą krintančius
saulės spindulius, Tuomi jautėsi patenkintas suti
kęs ją mokyti.
Tokioms vaišėms nuolatos kartojantis, Alev
tina pamažu ėmė domėtis jo asmeniniu gyvenimu.
Ji klausinėdavo visuomet šypsodamasi, protarpiais

prislopindama savo žodžius, tarsi skatindama, kad
į atvirą klausimą priderėtų atvirai ir atsakyti.
— Ar tiesa, kad jūs esate gimęs Amerikos
Jungtinėse Valstybėse? — vieną kartą įprastu bū
du paklausė.
— Taip.
— Ar nenorėtumėte ten pagyventi, jeigu tai
būtų galima?
Sovietinio piliečio intuicija įspėjo Tuomi būti
atsargiu.
— Aš manau, kad kiekvienam būtų įdomu pa
matyti vietą, kur jis gimęs, — atsakė. — Bet ten
apsigyventi niekada nenorėčiau. Ateitis priklauso
ne Amerikai, bet Sovietų Sąjungai.
Pasidabinusi nauja mėlyna suknele, Alevtina
labai gundančiai atrodė vieną sekmadienį, kada pas
ją į pamoką atėjo Tuomi 1957 metais sausio mėne
sį. Stovėdama prie lango, ji sušuko:
— Tik pažiūrėk į sniegą!
Jam priėjus prie lango, Ji prisiglaudė prie Jo
ir pusbalsiu sušnibždėjo:
— Šiandien čia mes esame tik abu.
Tuomi akimirkai susvyravo tarp pagundos ir
savo neatlaldžių KGB įpareigojimų. Bet staigiai su
siėmęs atitrūko nuo jos ir patebėjo:
— Labai gaila, kad šios dienos pamoką turime
praleisti. Susirgo abudu mūsų vaikai, ir aš turiu
padėti Ninai juos prižiūrėti.
Po poros dienų Alevtina jam pranešė, kad Ji
daugiau su Juo privačiai nebesimokysianti.
Kelioms savaitėms praslinkus, vieną kartą
eidamas namo, Tuomi prieš savo pamatė ta pačia
kryptimi skubančią moteriškę, nesidairančią nei į
kairę, nei į dešinę. Iš povyzos jis atpažino, kad tai
buvo Alevtina. Susidomėjęs pasekė ją, kada ji pa
suko į šalutinę gatvę. Kada ji įėjo į vienus namus,

su piano palyda, taip pat
turi dramatišką prigimtį. Labai geri yra kūrinio
finalo akordai.
Tai buvo labai kūrybin-

Solistas Antanas Pavasaris TUgoletto operoje.

pė dėmesį tai, kad buvo
įtraukta ir visiškai nau
jų dalykų, dar negirdė
tų mūsų koncertuose.
Tai buvo Los Angeles
mieste reziduojančių mu
zikų O. Metrikienės ir
V. Motiekaičio kūriniai.
Žinomas smuikinin
kas V. Motiekaitis su
kūrė visą eilę vokalinių
kompozicijų. Viena iš to
kių, daina Koks gražus
pasaulis
(žodžiai
V.
Kastyčio) solisto buvo
pristatyta su gera įžval
ga į kūrinio nuotaiką.
Sutirštintas piano įva
das, palengva vis dra
matizuojamas, atskleidė susižavėjimo lyriką,
dingstančią
proteste
prieš pasaulio nedarną.
Kompozitorius sujungė
lyrišką svajonę su realy
bės kontrastais, ir Pa
vasaris tiksliai interpre
tavo idėją.
O. Metrikienės daina
Užburti gintarai, pra
dedama švelniu unisonu

gas solisto nuoveikis
įvesti tuos du naujintėlaičlus vokalinius daly
kus savo repertuaran. Iš
kitų lietuvių kompozito
rių Antanas Pavasaris
paėmė melancholiškąjį
Liepė tėvelis J. TallatKelpšos, ypatingai švel
nią J. Strolios dainelę
Ar tu žinai? S. Gailevičiaus Klajūnui, žaismin
go tempo A. Vanagaičio
Godelės.
Iš griežtųjų klasikų Pa
vasaris paėmė, tik Valen
tinos Kojelienės čia nuos
tabiai ekspresingai at
kurto G.B Pergolesi, to
kompozitoriaus trumpą
muzikinę noveletę Nina.
Taip pat plataus forto ir
ritmo S. Gastaldono kū
rinį.
Buvo dvi Fr. Schuber
to baladės. Ir operinės
arijos iš Halevy, Bizet,
Verdi operų, kur Antano
Pavasario tenorui yra
daugybė progų tikrai pui-

jis apstulbęs sustojo. Tai buvo vieni iš saugumo
namų, kuriuose jis ne kartą susitiko su Serafinu.
41*41

Po dviejų mėnesių Tuomi sulaukė pakvietimą
į Maskvą. Dabar, apgyvendintas erdviame bute, jis
suprato, kodėl KGB jį bandė, panaudodami Alevtlną. Jie stengėsi išsiaiškinti, kiek gilus yra jo vidu
jinis nusiteikimas Jungtinių Valstybių naudai. Bet
dar svarbiau, nepasiduodamas jos meilinimosi gun
dymui, jis parodė, kaip stipriai jis yra atsidavęs sa
vo šeimai. Kas nesirūpina savo šeima, to ir šeima
laikoma menkaverčiu įkaitu.
Kada ryto aušra pradėjo brėkšti tibs miestu,
Tuomi bandė palyginti uždarbį ir naudą iš ameri
kinės misijos priėmimo su išdavomis Ją atmetus.
Jis prisiminė savo vaikus: devynmetį Viktorą, še
šiametę Iriną ir ketvertų metų Nadieždą, čia pat
įsivaizduodamas ilgus metus, prarastus be jų. Jis
taip pat apgalvojo, kaip atlyginimo pakėlimas ir nau
ja padėtis pagerins Jo šeimos buitį. Ji gaus geresnį
butą, šaldytuvą, televiziją ir tiek kiek reikalinga
maisto ir drabužių. O KGB jau pasirūpins, kad jo
vaikai galėtų siekti net aukštojo mokslo.
O kas atsitiktų, jeigu jis tą pasiūlymą atmestų?
Paprasčiausiai jis būtų paženklintas kaip nepatiki
mas. Tuo pačiu būdu, kaip KGB Jam sukombinavo
darbą, ji galėtų sukombinuoti ir jo tarnybos neteki
mą. Jis pats ir visa jo šeima atsidurtų varge, net
neaiškinant jo priežasties. Nebūtų nė kam pasi
skųsti.
Bet jeigu apsiėmęs šnipinėti, būtų išaiškintas
ir nučiuptas? Kalėjimo baimė ir mirties bausmė
kėlė jam nerimą taip pat. Ir taip vispusiškai ap
svarstęs, patriotiškai aukodamasis komunizmui,

(Nukelta į 6 psl.)
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A. PAVASARIO
REČITALIS

(NEŠKITE GYVYBINGUMĄ Į KONGRESĄ!

(Atkelta iš 5 psl.)

Išrinkto

kiai demonstruoti savo
piano ir pianissimo įgu
dimą ir tuose, atsakin
giausiuose pasažuose,
kur viskas atremta į kvė
pavimo techniką.
Savo balsine medžia
ga, kūrinio interpreta
cija, instinktyviu muzi
kinio tūrio dramatizavi
mu Antanas Pavasaris
yra operinis daininin
kas. Verdi, Donizetti,
Bizet teikia jam progų
atrasti save, perteikti
tai klausytojui ir sukelti jo atsaką į solisto bal
są. Todėl ir lietuvių kū
riniams jis teikia dramatiškesnį koloritą ir smar
kiau įpučia dažnai tik ly
riškai žibantį aukurą.
Solistui akompanavo
Raimonda Apeikytė. Jos
palyda buvo puiki subtyli, ir turininga, kada pia
nino protarpiai buvo il
gesnio įvado ar finalo.
Pavasario
rečitalis
buvo gražus įnašas į mu
zikinį gyvenimą. Ilgai
dainavęs Caracas opero
je Venezueloje, gavęs
ten pirmąjį operinį gar
są ir skonį, Pavasaris,
šiuo dainos rečitaliu, vėl
užsirekomendavo skam
biu, dainuojančiu pava
sariu mūsų scenoje.
Skaityk ir platink
DIRVĄ

JAMES V.

STANTON
DEMOKRATĄ

20TH DISTRIKTO KONGRESMANU
Remiamas COSMOPOLITAN DEMOCRATIC LEAGUE
OF CUYAHOGA COUNTY

James V. Stanton

PAGALVOK...
* Moterys mėgsta ne
kalbančius vyrus, nes
jos galvoja, kad jie klau
so.
* Vaikščiojimui ar bė
giojimui - turime kojas,
tačiau, kad jos nepavarg
tų — mums dar pridė
tos galvos.
* Laikraštis Kiel Record (Wis.) pataria kaip
elgtis su perilgai užsi
likusiais svečiais: Trak
tuokite juos kaip savo
šeimos
narius ir jie
greit išnyks!
* Kada jūsų vaikas nu
stoja klausinėti iš kur
jis atėjo ir pradeda ne
besakyti kur išeina —
nenusigąskite! Savo šei
moję susilaukėte jaunuo
lio. Linkėjimai!...
* Šaltinio vandenį ger

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

si —kvarabų nenutversi!
(Iš senelio pamokymų)
* Jefferson miestely
je, New Jersey, ant labai
pavojingo kelio posūkio
nežinomas asmuo pasta
tė užrašą:
"Šypsokis,
tu esi radaro ekrane".
* Saulės akiniai sau
lėtą dieną apsaugo akis
nuo perdidelės šviesos,
o tamsią dieną ar mė
nesienoj — pabrėžia per
teklių tamsos.
* Užrašas dovanų krau tuvėje: Vyrui, kuris vis

SUPERIOR
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Už įvairius taupymo certifikatus moka

Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki
$20,000.00.

ką turi dovanok — kalen
dorių; prisiminti sekan
čio mokėjimo datai.
* Ar kelyje sutikti juo
dą katę yra nelaimės
ženklas? Tai priklauso
nuo to, kas esi: pelė ar
vyras.
Paruošė V.Š.

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

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

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)
Telephone 681-8100

SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE
Telephone 431-2497

SOVIETINIU AGENTU APMOKYMAS
(Atkelta iš 5 psl.)
jis pasiryžo įsipareigoti tam, ko iš jo reikalavo
tėvynė.
Generolo ir pulkininko veidai nieko nereiškė,
kada juodu įžengė į Tuomi butą. Visiems suėdus,
generolas kiek palinko ir paklausė:
— Ar vispusiškai apsvarstei mūsų reikalą?
— Taip, aš pasiryžau vykdyti savo pareigą,—
Tuomi atsakė.
— Gali didžiuotis savo apsisprendimu, — pri
dėjo generolas, ir abudu atvykėliai nusišypsojo pa
tenkinti. — Žinoma, visa tai turi gauti patvirtini
mą iš aukščiau, bet aš manau, kad praeis be kliū
čių. Už keletos savaičių mes tau pranešime.
Grįžęs į Kirovą, Tuomi pasakojo savo žmonai
ir savo draugams mokytojams, kad jis laikęs kon
kursinius egzaminus į vertėjų mokyklą, dabar lau
kiąs tų egzaminų rezultatų. Rezultatus pranešė 1957
m. balandžio 27 d. telegrama iš Maskvos:"Esipri
imtas lankyti kursus".
(Bus daugiau)

Saugus ir pelningas santaupų
investavimas į nekilnojamąjį turtą
Jūs gaunate Kalifornijos
vnlstybės įstaigose Įregistruotą nuosavybės lakštą,
be Jūsų sutikimo ar su Jumis neatsiskaičius niekam
neperleidžiamą. Dėl smulkesnių informacijų kreipkitės į mus, lietuvių įkur
tą ir vadovaujamą inves
tavimo Bendrovę

411, >1
,, ].
:
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RŪTA Ine., 3002 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, Calif. 90404
Tel.: (213) 828-7525

CARBIDE GRINDERS
High level produetion people needed. 3. years shop experience
and referentes reųuired.
EXCELLENT WAGE OPPORTUNITY
LIBERAL FRINGE BENEFITS INCLUDE:

• 7 PAID HOLIDAYS
• INSURANCE/MAJOR
MEDICAL
• HIGHER STARTING RATE

•
•
•
•

PAID VACATION
PENSION
MERIT INCREASES
PARKING

Jūs negalite ignoruoti 135,000 benamių ir alkanų, atsilikusių ir
invalidų, sergančių ir senų žmonių. Jūs negalite užsimerkti ir
sakyti, kad taip nėra.
Sutikime su teisybe. Jei mes neatnaujinsime 1,6 mil. County
Health and Welfare Levy, nebus medicinos pagalbos, maisto, pa
stogės ar drabužių tiems, kurie to reikalingi. Bet mes galime tai
padaryti ne vienu centu nepakeldami taksų.
Tai yra Issue No. 1 mūsų bendruomenėje. Pripažinkime tai.

APPLY:

MASTER CARBIDE CO.
13930 STANSBURY

DETROIT, MICH.

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

Vote FOR issue no.1 on Moy 5.
County HealHi &Welfare Levy
County Action Committee. 220 St Clair Avenue, N W , Cleveland, Ohio 44113, William D. Ginn, Chairman
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PASISKIRSTĖ
PAREIGOMIS
LB Clevelando II Apylin
kės naujai išrinktoji valdy
ba pasiskirstė pareigomis
sekančiai-, pirmininkas V.
Čyvas, vicepirm. F. Bara
nauskas, iždininkas M.
Aukštuolis, sekretorė O. Jokūbaitienė, vicepirm. švie
timo ir kultūros reikalams
P. Balčiūnas, parengimų va
dovas A. Jonaitis ir valdy
bos narys J. žagarskas.
Praeitų sekmadienį įvy
ko abiejų apylinkių valdybų
bendras posėdis, kurio me
tu buvo aptarti tolimesni
abiejų valdybų veiklos pla
nai. šiame posėdyje valdybos nutarė ir paskyrė jau
nimo atstovus į suvažiavi
mą, kuris įvyks 1970 m.
geg. mėn. 16 ir 17 d. Cleve
lande. Pirmąją apylinkę su
tiko atstovauti R. Zorska, o
antrąją apylinkę M. Jokū
baitytė. šie abu jaunimo at
stovai yra pilnateisiai ben
druomenės nariai.

PARAMA GRANDINĖLEI
Clevelando tautinių šokių
grupė "GRANDINĖLĖ”, va
dovaujama L. Sagio, vyks
ta j Pietų Ameriką, ši išvy
ka pareikalaus iš šokėjų ir
jų vadovų sunkaus darbo, o
iš lietuviškos visuomenės
aukų.
Clevelando Liet. Bend
ruomenės antroji apylinkė,
įvertindama šias gražias
jaunimo pastangas, pasky
rė šimto dolerių auką, tuom
prisidėdama prie jų kelio
nės išlaidų padengimo, (oj)

Lietuviy Konservatorių Klubo Clevelande balandžio susirinkime kalbėjo dešiniųjų respublikonų kandi
datas j kongresą Thomas W. Lippitt. Jo pasiklausyti buvo susirinkęs nemažas būrelis žmonių — šj kar
tą daugiausia lietuviai. Kalbėdamas apie vidaus netvarką, Lippitt pabrėžė, kad Amerika jau visai priar
tėjo prie anarchijos. Iki šiol, kalbėjo Lippitt, tebėra daugiausia sprogdinami viešieji pastotai, bet netoli
tas laikas, kad teroras persikels j privačių žmonių gyvenamuosius namus. Tad kovokime su anarchija,
kol ne vėlu — pareiškė Lippitt. Nuotraukoje kandidatas į kongresą Thomas W. Lippitt tarp susirinkimo
dalyvių.IŠ kairės: dr. Kazimieras Pautienis, Irena Šatkauskienė, Julius Smetona, Paulius Mikšys, Tho
mas W. Lippitt, Algis Pautienis, Natalija Carneckienė, Birutė Smetonienė, Česlovas Šatkauskas.

A. STEMPUŽIENĖ IR
D. LAPINSKAS
KONCERTUOS
MUZIKOS INSTITUTE
Gegužės 10 d. sekma
dienį, Clevelando Muzi
kos Institute "The Port
felio series" pristato
Chicagos De Paul univer
siteto Naujosios Muzi
kos grupę.
Bus atlikti kūriniai
kompozitorių — Raymond
Wilding-White,
Barney Childs, Robert
Lombardo, Dariaus La
pinsko ir Phil Winsor,
"Ainių Dainas" dai
nuos Aid. Stempužienė,
fortepionu skambins Susan Parenti, mušamai
siais instrumentais —
Darius Lapinskas, flei
ta — Rodney Prunckle.
Darius Lapinskas for
tepionu atliks Phil Winsor variacijas.
Koncertas įvyks gegu
žės 10 d. 8:30 vai. vak,
Clevelando Muzikos Ins
tituto Kulas salėje, 11021
East Boulevard.
Įėjimas laisvas.
• Balsuok už CCC mokes
čių atnaujinimą. Tai nepa

• Howard M. Metzenbaum, kandidatuojąs demo
kratų sąraše į US senatą,
yra remiamas tautinių gru
pių. Jis jau seniai priklauso
demokratų partijai ir daug
prisidėjęs prie jos veiklos
išvystimo lokalinėje ir na
cionalinėje plotmėje.

• Balsuokit už Issue No.
1, kad būtų atnaujinta 1.6

kels taksų, bet padės jauni
mui baigti mokslą ir turėti
geresnį darbą.
CCC greit išaugo iš 3000
studentų iki 15,000.

PARDUODAMAS NAMAS
Naujosios parapijos rajo
ne prie E. 185 St., 4 miega
mųjų su dideliu sklypu už
$21,500. Teirautis Multiple,
819 E. 185 St. Tel. 481-9300.
(32-33)

mil. County Health and
• Apdraudos reikalais ge
Welfare Levy gegužės 5
rinkimuose, kurio galioji riausius patarnavimus gau
mas po 4 metų baigiasi šį site kreipdamiesi į Z. ObeJenj tel. 531-2211.
rudenį.

VIEŠNIA Iš BALTIMORĖS

• Frank M. Gorman, ku
ris gegužės 5 rinkimuose
kandidatuoja perrinkimui į
County Commissioner, yra
remiamas Cosmopolitan Democratic League, AFL-CIO,
Lenkų kongreso, Clevelan
do vengrų demokratų lygos
ir dienraščio Cleveland
Plain Dealer.
Frank R. Pokorny taip
pat remia jo kandidatūrą,
sakydamas, kad Gorman
savo patirtimi ir sugebėji
mais daug prisidėjo Cleve
lando progresui ir yra ma
lonu drauge su juo dirbti.

• Į Grandinėlės išleistu
vių bąlių, kuris įvyks gegu
žės mėn. 16 d. šv. Jurgio
parapijos salėje, bilietų rei
kalu kreiptis: K.Gaižutis
431-8722, p. Skrinskienė
942-7937, p. Mainelienė
692-1690.
• Maldininkų kelionė į
Sorrovvful Mother Shrine in
Frank, Ohio, organizuoja
ma CTS autobusais įvyks
gegužės 10 d., sekmadienį.
Išvykstama iš Cleveland
Public Square tarp 8:30 ir 9
v. ryto ir grįžtama iš Frank
4:30 v. p. p.
Bilietai: s u a u g usiems
$4.75, vaikams $2.75. Gau
nami CTS 1404 E. 9 St.,
Clevelande.

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
(laupiau į Statė Savings tau
pymo certifikatus — Jūs už
dirbsite milžinišką 6.25% per
metus, išmokamus Jums (ar
kam kitam nurodytumėte) su
MĖNESINIU ČEKIU.
INSURED
Skambinkit ar
ateikit pilnom
v
smulkmenom nemokamo
patarnavimo!

Demokratų kandidatas į teisėjus Sam H. Griff, ir adv. Julius Sme
tona. Sam H. Griff yra gimęs Lietuvoje. Lietuviškai nebekalba, bet
Lietuvai tebeturi daug simpatijos: nuperka vieną - kitą lietuvišką
knygą, paaukoja pinigų. Neturtingas valkas, mokslą išėjo savo Jė
gomis, dalyvavo antrame pasauliniame kare, šiandien Griff yra
žinomas advokatas.

Statė
Savinga
AND LOAN COMPANY
4065 Mayfield Rd., South Euclid

11623 Buckeye Rd., Cleveland
30500

lake

Shore

Boulevard,

Willowick

Julija Rastenienė, adv.
Nado Rastenio žmona, iš
Baltimorės, Clevelande lan
kė savo motiną Oną Baltrukonienę ir seseris Eleną ir
Albiną. Atskrido dalyvauti
savo sesers Elenos sūnaus
vestuvėse.
Julija čia gimus, augus,
iš pat jaunystės buvo darbš
ti tautinėje srovėje veikėja,
kai I pasaulinio karo metais
buvo daugybė rimtų darbų.
Greta to, ji dalyvaudavo
rengiamuose vaidinimuose
ir dainavo. Apsivedus su
adv. Rasteniu, išvyko j Baltimorę, ir ten ji darbuojasi
jau virš 30 metų, daug me
tų pirmininkaudama lietu
vių moterų draugijai.

• Grandinėlės kelionės iš
laidoms padengti aukojo:
Lietuvių Kultūrinių Darže
lių Valdyba $300.00, Sam
Tobin $100.00.

Howard M

METZENBAUM
U. S. Senator • Democrat
Endorsed By

COSMOPOLITAN
DEMOCRATIC
LEAGUE
Member Nationalities:
CZECH
CROATIAN
GERMAN
GREEK
ITALIAN
HUNGARIAN
LEBANESE
LITHUANIAN
SLOVAK
POLISH
SLOVENIAN
Nationalities Groups for Metzenbaum
Chairman: Frank Pokorny, 11912 Buckeye Rd-. Cleveland, Ohio

MACHINISTS
EXPERIENCED PREFERRED
ON MILLS & LATHES
Mušt be able to sėt up tvork from
Blue Prints &. Ciose Tolerance.
Steady vvork. 50
hour vvork vveekFringe benefits.

WEBCO MACHINE
PRODUCTS

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVO S
PRENUMERATĄ

W0MEN

Turret Lathe Operators
Engine Lathe Operators
All Around
Machine Operators
Bullard Operators

Factory work. Overtime, paid
Blue Cross, vacation and pension. Steady work.

Saginavv Products

10001 MEECH AVĖ.
CLEVELAND, OHIO

U9-35)

Immediate openings.
Second shift.

KVIEČIAME Į TALKĄ! Call: Steve Simon 621-9624
Corp.
Lietuvių Enciklopedijos FREEMAN MFG. CO.
68 Williamson
Saginavv, Michigan
1315 Main Avė.
leidykla isleidusi eilę ver
An L'gual Opportunity Employer
(near W. 25th & Detroit)
tingų ir kažin ar bepakarto(31-33)
(32-33)
jamų leidinių, iš naujo su
telkė jėgas prie ENCYCLO
PEDIA LITUANICA, ku
rios bus 6 tomai. I-sis tomas
AMERIKOS LIETUVIŲ
yra' jau išleistas. Maloniai
kviečiame į talką ją užsipre
PILIEČIŲ KLUBAS
numeruojant.
6835 Superior Avė.
Telef. 391-1143
Clevelapde prenumeratas
Cleveland, Ohio
priima: Juozas Stempužis,
p. Balio Gaidžiūno krautu
Kviečia visus tapti klubo nariais.
vėje ir Dirvos administra
Palaikydami
Klubą — kartu paremsime Cleve
cijoje.
lando
lietuvių
organizacijas.
Iš anksčiau išleistų leidi
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly
nių dar turime:
nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis
1. Lietuvių Enciklopedija
dienomis įvairūs kiti valgiai.
— 36 tomai
2. Vinco Krėvės Raštai
Visi susitinkame Lietuvių Klube!
— 6 tomai
3. Mūsų Lietuvą — 4 to
mai.
Tai yra vertingos dova
nos bet kuria proga. Jų kai
DELLA E. JAKUBS & SON
nos yra žemos, leidžiant da
LAIDOJIMO {STAIGA
bar kaštuotų beveik dvigu
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
bai. Nedelsiant užsisakyki
te, nes atsargos yra nedide
Della E. Jakubs & William J. Jakubs
lės.
Licensijuoti
laidotuvių direktoriai ir balsamuotojii.
Adresas: Juozas Kapo
35
metai
simpatingo ir rimto patarnavimo
čius, 361 W. Broadway, P.
Cleveland, Ohio
O. Box 95, So. Boston, Mass.
02127, USA. Tel.: Leidyk
6621 Edna Avenue
936 East 185th Street
los — (617) 268-7730, na
361-1763
531-7770
mų (617) 282-2759.

DIRVA

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Pasaulio Lietuviy Gydytojy Sąjunga, vadovau
jama dr. V. Paprocko, iš
siuntinėjo devyniom pasau
lio enciklopedijų leidyklom
raštą su I-jo New Yorke
mokytojo lietuvio K. Kuršiaus dizertacija, atkreip
dama dėmesį, kad šis var
das jų enciklopedijose nėra
pažymėtas.

• Dr. A. Gerutis, Pasiun
tinybės patarėjas š. m. ba
landžio 18 d. Miunchene ma
tėsi su laisvosios Ukrainos
valstybės prezidentu Miko
la Livyckiu. Pasitarimų
metu buvo pasikeista nuo
monėmis Lietuvą ir Ukrai
ną dominančiais klausimais.
Tarp kita, buvo aptarti
klausimai,
išplaukiu iš
Kremliaus varomos tauti
nės diskriminacijos Sovietų
Sąjungoje nerusiškų tautų
atžvilgiu.

BOSTON

RADIJO GEGUŽINĖ
Seniausios lietuviškos ra
dijo programos Naujoj An
glijoj, 36 metų sukaktuvių
metinis piknikas įvyks sek
madienį, rugpiūčio 9, gra
žiame lietuviškame Ramuvos Parke, Claremont Avė.,
Brockton- Montelloj.
Steponas ir Valentina
Minkai prašo tą dieną ne
rengti kito pikniko ir kvie
čia visus atvažiuoti į vieną
iš šios vasaros linksmiau
sių piknikų.

VASAROTOJŲ DĖMESIUI

Cape Cod Centėrvilėje va
sarotojams išnuomojamas
4-rių miegamųjų vasarna
mis, su dideliu medžiais ap
augusiu kiemu, viena mylia
nuo pajūrio. Kreiptis šiuo
adresu: Sofija Vieškalnienė,
21 Bowdoin Avė., DorPREMIJA
chester, Mass. Tel. 436-5139
1965 m. gruodžio 7 d. mi
(Sk.)
ręs Kipras Bielinis paliko
3000 dolerių premijai, už
parašytą mokslinį ar bele DETROIT
tristine forma veikalą, apie
• Vaižganto sukakties
rusų bolševikų ir vokiečių
nacių okupuotoj Lietuvoj minėjimas nukeltas į gegu
vykdytus teroristinius veik žės 17 d.
Minėjimas bus pradėtas
smus ir genocidą.
Premijai veikalai turi bū .12 vai. žemutinėje Lietuvių
ti įteikti ligi 1972 m. sau Namų salėje. Paskaitą skai
sio 1 d. Testamento vykdy tys LžS centro valdybos pir
tojų bus pakviesti eksper mininkas rašytojas Vytau
tai, kurie iš pasiūlytų ar tas Alantas, o Vaižganto
jau išspausdintų veikalų pa raštų ištraukas skaitys:
rinks vieną premijuotiną ir Danutė Jankienė ir Marius
jo autoriui bus išmokėta Sajus. Rengia LžS Detroito
premija. Premija bus išmo skyrius.
kėta, kada premijuotas vei
• Vladas Selenis, LB apyl.
kalas bus išspausdintas.
valdybos narys, tvarkys De
Dėl informacijų ir su pa troito parengimų kalendo
siūlymais prašome kreiptis rių. Visos organizacijos
šiuo adresu: Pijus Venclova, kviečiamos parengimus re
6324 So. Maplewood Avė., gistruoti pas Vladą Selenį,
Chieago, III. 60629. USA.
tel. 293-4611.

AUKOS DIRVAI
Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
J. Černius, Flint ............ 3.00
A. Martus, Cleveland .... 7.00
S. Rimkus, Dover
00
P. Račkauskas, Dorchester2.00
S. Virkutis, E. New Market3.00
V. Plioplys, Rockford...... 3.00
G. Žukauskas, Chieago •••• 2.00
J. Naruševičius, Elizabeth 3.00
J. Žostautas, Richton Pk. 2.00
J. Gudėnas, Euclid .............. 2.00
V, Dedulionis, Cleveland ,. 2.00
L. Sagys, Cleveland......... 10.00
V. Matulevičius, Weston .. 10.00
Č. Žilionis, Chieago..........7.00
A. Jurgėla, Brooklyn........ 7.00
V. Katinas, Richomond H1112.00
A. Valavičius, Los Angeles 5.00
J. Vaičjurgis.Dorchester ..2.00
O. Kremeris, Chieago....... 2.00
C. Pocius, Columbus........ 5.00
B. Veitas, Braintree........ 5.00
L.D.K. Birutės Draugijos Centrinio Chicagos skyriaus buvusi ir esama valdyba ir revizijos komisija.
A. Aglinskas, Chieago......2.00
Iš kairės: B. Gustaitienė, Ir. Kulikauskaitė -- rv. kom. narės, M. Babickienė — vald. pirmininkė, L.
J.
Klimas, Gary.................. 7.00
Stasiūnienė — rev. k. narė, J. Žitkuvienė — parengimų vadovė, V. Kulikauskienė -- vicep., L. DainausJ.
Kregždė,
Cincinnati......5.00
kienė -- sekr. (Nuotraukojetrūksta: V. Genienės — rev. k. pirmininkės ir M. Jautakienės — iždininkės).
V. Karalius, Baltimore.... 2.00
V. Noreikos nuotrauka
D. Giedraitis, So. Elgin ..,.2.00
D, Degesys, Cleveland ... 50.00
BIRUTININKĖS PADOVANOJO ENCYCLOPEDIA
V. Skirmuntas, Kenosha ... L00
A. Pustelnlkas, Chieago ... 2.00
A. Stankevičius, Waterbury2.00
LITUANICA CHICAGOS UNIVERSITETUI
V. Janulaitis, Chieago .... 10.00
LDK Birutės D-jaChicagojl0.00
buv.
Lietuvos
karius
ir
Šiemetinis
Visuotinas
LDK Birutės Draugi
M. Rėklaitis, Chieago....... 5.00
jų
šeimas
Sibire,
Lietu

narių
susirinkimas
įvy

jos Chicagos centrinis
V. Jokūbaitis, Cleveland .. 2.00
skyrius, vadovaujamas voje, ar kitur į vargą į- ko balandžio mėn. 1 d., A. Butkūnas, St. Charles .. 5.00
M. Babickienės, akylai puolusius, nedalios ištik Jaunimo centre. Susirin V. Mažeika, chieago........ 2.00
kime buvo prisiminti - A. Grushnys, Larned........ 7.00
seka lietuviško organi tus. Turi įsisteigusios
net
ir
Sibiro
fondą.
Daž

pagerbti
mirusieji ramo. M. Abromaitis, Toronto ... 2.00
zuoto gyvenimo veiklą ir
H. Gavorskas, Maracay ... 2.00
nai
pasiunčia
siuntinius
vėnų - birutininkių šei
pagal reikalą bei galimy

bes į jį jungiasi. Chi
cagos birutininkės pir
mosios atskubėjo su do
vana tautinės kultūros
naujagimiui — Lituanistikos katedrai, Chicagos
universitete, padovanodamos Encyclopedia Li
tuanica ir laukia progos
įteikti. Jos išklausė ir
Clevelando Grandinėlės
prašymą, paskirdamos
50 dol. auką. Chicagos
birutinininkės, kaip or
ganizuotas vienetas, vie
nos pirmųjų įstojo nariu
ir į Lietuvių Fondą, vie
no tūkstančio dol."įnašu.
LDK Birutės seklyčiai
įrengti organizuojamuo 
se Tautiniuose Namuose
Chicagoje — davė $100
auką. Jau visa eilė me
tų, k&i birutininkės sa
vo dosnia ranka, apčiuo
piamai remia, šelpia

• Mirė D. B. Brazis, ba
landžio 22 d. sulaukęs 72
metų. Jis buvo Detroito lie
tuviams gerai žinomas, nes
jis anksčiau turėjo lai
dotuvių namus. Vėliau nuo
jo nupirko Valentinas Bau
ža, kuris pereitais metais
mirė. D. B. Brazis priklausė
SLA 352 kuopai ir ten ėjo
iždininko pareigas.

Punsko lietuviams. Birutinininkių konkrečios
paramos yra susilau
kusios ir vietos jaunimo
organizacijos, kaip tai
skautai, sportininkai ir
kiti. Galima drąsiai saky
ti, jog birutininkės yra
istorinės Lietuvos mo
ters idėjos tęsėjos, —
tautinių principų ir tra
dicijų uolios puoselėto
jos.

mų nariai: A. Steponavi
čienė, Peliučkienė, kap.
V. Jautakis, pulk. Genys,
P. Žilys.
Susirinkimo eigoje na
rėš
iškėlė ir aptarė
LDK Birutės draugijos
atkūrimo dvidešimtme
čio sukaktį, įvyksiančią
sekančiais, 1971 metais.
Nutarta išleisti sukaktu
vinį leidinį ir surengti
balių.
Šiems uždavi
niams vykdyti sudarytas
KONKRETŪS UŽMOJAI komitetas, į kurį įeina:
ATEIČIAI
O. Andrius aitienė,
Z.
Z. Gri
Birutininkės savo veik Juškevičienė,
lą vysto planingai, ger
galiūnienė, S. Oželienė,
bia organizacinius prin M. Tumienė. Perrinkti
cipus: kasmet šaukia vi ir skyriaus administra
ciniai organai: valdyba
suotinius narių susirin
ir revizijos komisija.
kimus, oficialiai patei
Susirinkimasbalsų dau
kia veiklos ir finansų
guma paliko buvusias.
apyskaitas. Pavyzdingai
M. Babickienė — pirmi
veda kasos ir protokolų
ninkė, V. Kulikauskieknygas.

PRENUMERUOKIME DIRVĄ!
DIRVA,
6907 Superior Avė.,
Cleveland, Ohio 44103
Prašau siųsti Dirvą 1 metams (’/j metų) šiuo adresu

A. Grinius

MALĖ
MAINTENAN'CE MEN
We are I of the largest industrial
laundries in Michigan & have a
training program to teach young
men about laundry machinery maintenance. For men who want to finish
out their mechanical, electrical &
plumbing experiences, there are good
conditions & pay with an opportu
nity to advance into supervision, Ali
references wili be checked.

Dail. Alfonsas Krivickas, Vasario 16 gimnazijos mokytojas, š.
m. gegužės 3 d. rengia pirųiąją savo grafikos kūrinių parodą Ame
rikoje, Detroito Lietuvių namuose. Bus išstatyta apie 30 spalvotų
ir juoda-balta grafikos darbų. Atidarymas {vyks 11:30 vai. ir paro
da tęsis visą savaitę. Parodą globoja LB Detroito Apyl. Valdyba.
Nuotraukoje spalvota A. Krivicko grafika.
a. Augūno nuotrauka

_ SAVE AT

Dirvos prenumerata 1 metams — 13 dol., V-> metų
7 dol.
“
Ta proga jungiu Dirvai auką ............... dol.
Parašas ..................... ........ ............................

Adresas ....................................................... ....................

CADILLAC OVERALL
SUPPLIES CO.
616

2625 EMERALD DR1VE
KALAMAZOO. MICH.
349-9747
For Appointment
\
(33-35)

0N 8AVINGS CERTfflCATES
0F $10,000. 0R MORE.

INSURED'
r\
T0 Z77
\\azo ooo^jįz
PER ANNUM

Mutiial Federal
Savings and Loan
2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608

Peter Kazanauskas, President

Tet 847-7747

2 YEAR MATURITY

5%

REGULAR
PASSBOOK
ACCOUNT

PER ANNUM

NOW INSURED TO $20,000.

Visiems aukojusiems Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

nė — vicepirm. L. Dainauskienė — sekr., M.
Jautakienė — iždininkė,
J. Žitkuvienė — paren
gimų vadovė, Ir. Kuli
kauskaitė — valdybos
kand. Revizijos komisi
ja: M. Genienė — pir
mininkė, narės: B. Gus
taitienė ir L. Stasiūniebuvo prisiminta - pa
gerbta ir EI. Linkuvie
nė pargabenusi, iš Ru
sijos gilumos, išžudyto
Lietuvių Sibiro batalio
no vėliavą, kas daro
įspūdį ir jai teikia pa
garbą: ji vėliavą parga
beno pėsčia ir ją apie
save apsivyniojusi!... Bu
vo aptarta ir visa eilė
kitų organizacinio gyve
nimo reikalų. Po susi
rinkimo vyko paskaita
ir vaišės.
Susirinkimui pirminin
kavo, jį sklandžiai pra
vedė Z. Juškevičienė,
sekretoriavo — N. Gri
galiūnienė.
DR. V. RAULINAITIENE
ATSILANKĖ PAS BIRUTININKES

Birutininkės
dr. V.
Raulinaitiėnę sutiko pa
garbiai ir entuziastin
gai, kaip Amerikos iški
lią moterį ir drauge tau
rią lietuvę moterį, pui
kią mūsų ambasadorę.
(Kaip žinia dr. V.Raulinaitienė savo pagerbimo
-apdovanojimo metu, už
nuopelnus kraštui, Baltuo
se rūmuose priimdama
ordiną prisiminė Lietu
vą, pasidžiaugė savo tau tos sveika dvasia, svei
komis pažiūromis į gy
venimą). Dr. Raulinaitienė savo paskaitoje ap
tarė vidutinio amžiaus
moters dvasinę, nervi
nę būseną ir pasitaikan
čias to meto problemas.
Visą reikalą pristatė psi
chiatrinės
medicinos
mokslo šviesoje, popu
liariu stiliumi. Paskai
tos
klausytojos, kurių
eilėje buvo ir daug vieš
nių, širdingai dėkojo dr.
V. Raulinaitieneį už taip
naudingą dovaną — rei
kalingas žinias ir įteikė
rožių puokštę.
A. Beržienė

