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iliustruotas tautines minties lietuvių laikraštis !

RUSAI PRIE NILO
IZRAELIS PRALAIMI ORO KARĄ VIRŠ SUEZO?

lis LIKS VIENMINCIIį IR BENDRADARBIŲ 
ŠIRDYSE AMŽINAI NEPAMIRŠTAMAS

Prezidentas Nixonas 
savo pašnekesyje su 
trim televizijos tinklų 
atstovais praėjusios sa
vaitės trečiadienį atkrei
pė viešosios nuomonės 
dėmesį į Artimuosius Ry
tus, kur, jo nuomone, sly
pi didesnis pasaulinio ka
ro pavojus kaip Vietna
me. Lyg į tai atsakyda
mas Senato užsienio rei
kalų komisijos pirmi
ninkas Fullbright sek
madienį, kalbėdamas 
per NBC programą 
"Meet the press" prie
kaištavo prezidentui, 
kad jis per mažai rūpi
nasi daugiau pagrindi
niais klausimais, kaip 
derybom is su sovietais 
dėl atominio apsiginkla
vimo lenktynių apriboji
mo. Tai turįs būti pa
grindinis JAV užsienio 
politikos tikslas, bet 
apie tai prezidentas vi
sai nekalbąs...

Tolimesnių dienų įvy
kiai tačiau parodė, kad 
tiesa yra prezidento pu
sėje. Izraelio generali
nio štabo viršininkas 
gen. lt. Bar Lev pir ma - 
dienį pareiškė, kad so
vietų priešlėktuvinės ra
ketos, Vakaruose vadi
namos SAM 3, per pra
ėjusias 6 dienas numu
šė 3 Izraelio ’Phantom* 
lėktuvus.

Kad supratus to pa
reiškimo svarbą reikia 
atsiminti neseną praei
tį. Norėdamas priversti 
Egiptą derėtis ar bent 
laikytis paliaubų, Izra
elis, pasinaudodamas 
savo aviacijos persva

DALYVAUKIME PAVERGTŲJŲ 
TAUTU SAVAITĖJE

Su Pavergtų Tautų Savaitės paskelbimu Ameri
kos vyriausybė viešai tarė prieš sovietinį kolonia- 
lizmą ir pavergtųjų tautų naikinimą. JAV paragi
no pavergtuosius nepavargti, nenutilti ir šaukti už 
savųjų tautų laisvę.

Prieš 30 metų Sov. Rusija okupavo Lietuvą ir 
pradėjo lietuvių tautos naikinimą — genocidą. So
vietų pavergti lietuviai yra nutildyti. Jie negali pa
sauliui liudyti apie okupanto žiaurumus, ir jiems 
atimta teisė reikalauti Lietuvai laisvės.

Mes esame laisvi ir privalome šaukti ir reika
lauti pavergtai Lietuvai laisvės. Mes turime pasa
kyti pasauliui tai, ko negali pasakyti pavergti bro
liai tėvynėje, Sibiro kankiniai ir laisvės kovose žu
vę partizanai.

Pavergtųjų Tautų Savaitės proga visi lietuviai 
susitelkime į milžinišką būrį, į visų laisvę mylin
čių lietuvių laisvės demonstraciją, kad mūsų balsas 
nuskambėtų po visą Chicagą, Ameriką ir laisvąjį 
pasaulį. Teišgirsta mūsų balsą ir pavergta Tėvynė. 
Težino pavergtieji mūsų broliai, kad mes jų nepa- 
miršome. Težino ir Lietuvos pavergėjas, kad mes 
neliksime nutildyti žmonės ir laisvės kovos nieka
da neišsižadėsim.

Laisvieji lietuviai, Tėvynė šaukia nors vieną 
dieną metuose paskirti Lietuvos laisvės kovai. Visi 
dalyvaukime didžiajame pavergtų tautų parade. Gau 
siu dalyvavimu parodykime Amerikai, kad SavoLie 
tuvai laisvės tvirtai reikalaujame. Tegul mūsų bal
so galingas aidas nuskamba Lietuvoje ir kalba pa
vergtiesiems lietuviams, kad laisvieji už Lietuvos 
laisvę kovojo, kovoja ir kovos, kol ta laisvė bus at
gauta.

Chicagoje Pavergtų Tautų paradas įvyks liepos 
18 d., 12 vai. dieną nuo Wacker Driveir Statė gatvių 
sankryžos.

Chicągos Lietuvių Taryba ir 
LB Chicągos Apygardos Valdyba

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

ra pradėjo jį smarkiai 
bombarduoti. Egiptas 
paprašė didesnės sovie
tų paramos. Sovietai į 
Nilo pakraščius pasiun
tė savo SAM 3 batarė- 
jas, aptarnaujamas ir 
saugomas pačių rusų. 
Kaip jau šioje vietojemi. 
nėjome, tos raketos lai
komos gana tobulu gink
lu, kurio sovietai iki 
šiol nedavė nei -savo sa
telitams nei Vietnamui. 
(Šiaurės Vietnam as turi 
tik SAM-2 raketas, ku
rios nėra taip pavojin
gos greitai skrendan
tiems lėktuvams kaip 
SAM 3). SAM 2 turi ir 
egiptiečiai, bet ir taip 
apginkluoti jų daliniai tu - 
ri sovietų 'patarėjus' ir 
greičiausiai yra jų va
dovaujamos. Kad apsau 
gojus tų batarėjų insta
liaciją, sovietai davė ir 
savo lakūnų kurie skrai 
dė su Egipto ženklais at
žymėtais lėktuvais, bet 
tarp savęs ir aerodromų 
kalbėjo per radiją ru
siškai.

Vengdamas konflikto 
su tais lakūnais, Izrae
lis savo aviacijos veiklą 
apribojo maždaug 30 my. 
lių į Vakarus nuo Suezo 
kanalo. Smarkiu bombar
davimu tos zonos Izra
elis bandė sulaikyti nau
jų priešlėktuvinų rake
tų instaliaciją Suezo ka
nalo vakariniame pakraš
tyje, kur egiptiečiai jau 
turi sutelkę per 900 arti
lerijos pabūklų. Tačiau 

kaip paskutinis Bar Levo 
pranešimas parodo tai 
sukliudė sovietams savo 
raketas pastūmėti Rytų 
kryptimi. Anksčiau ar vė 
liau tos raketos bus 
įrengtos ir Suezo kana
lo pakraščiuose, kas įga
lins didesnį Egipto armi
jos ten sutelkimą ir even 
tualų persikėlimą perka 
nalą. (Egiptas jau dabar 
netoli kanalo turi 10 di
vizijų. Izraelio kanalo pu 
sę saugo tik apie 10.000 
karių.)

Izraelis iki šiol aiški
no, kad jam tereikia turė
ti daugiau lėktuvų ir jis 
galės išlaikyti savo ka
rinę persvarą, ypač dy
kumų krašte, kur sunku 
ką nors paslėpti. Wa- 
shingtonas į tai žiūrėjo 
truputį skeptiškai. Taip 
kaip bombardavimas ir 
aviacijos persvara nepa- 
klupdė Vietnamo, taip jis 
negalės perblokšti ir 
Egipto, talkininkaujamo 
sovietų. Šiandien būklė 
yra tokia, kad Izraelis 
negali sudaryti rimtos 
grėsmės Egiptui, nebent 
jis norėtų ir nebijotų su
sidūrimo su sovietais, 
kurių prie Nilo pakraš
čių jau esą apie 28.000.

Tokiu būdu Izraelio 
būklė pasidarė nepavy
dėtina. Jei JAVparduotų 
jam daugiau lėktuvų (kai 
bama, kad dabar ameri
kiečiai tikduoda jam tiek 
lėktuvų, kiek egiptiečiai, 
tiksliau - sovietai, jų nu
muša), sovietai padidin
tų savo priešlėktuvinių 
batarėjų skaičių ir tik 
dar daugiau įsistiprintų 
Egipte. Ir juo daugiau 
pašlija Izraelio karinė 
persvara, juo daugiau 
arabai darysis nesukal
bami. Kartu didės spau
dimas į Washingtoną ką 
nors padaryti. Bet ką? 
Čia nuotaikos tokios, kad 
į naują užsienio politi
kos ir karinę avantiūrą 
žiūrima su didžiausiu ne 
pasitikėjimu ir kiekvie
nu atveju be jokio entu
ziazmo. Be to užstoji- 
mas Izraelio dar dau
giau pablogintų santy
kius su arabais ir pa
stūmėtų juos didesnėn 
sovietų ’globon'. Arabų 
nafta kol kas nereikalin
ga nei sovietams nei 
amerikiečiams, ji tačiau 
patenkina 80% Europos 
pareikalavimo ir 90% — 
Japonijos. Kas ją "glo
bos" turės daugiau įta
kos ir į tuos JAV gyvy
biniai svarbius kraštus.

Dėl viso to supranta
mas Nixono susirūpini
mas. Ciniškai žiūrint, Iz 
raelio egzistencija JAV 
daugiau kenkia negu pa
deda. Anot Fullbrighto, 
JAV teisiniai nėra įsi
pareigojusios Izraeliui 
padėti, tačiau taip dary 
ti yra labai didelis spau 
dimas šio krašto vidu
je. Ironiška, kad jis ky
la iš tos pusės, kuri rei 
kalavo 'realistiškos* po 
litikos ir atsisakymo nuo 
pareigos būti ’pasaulio 
policininku*.

Pačiame gražiausia
me metų laike, birželio 
25 d. savo vasaros rezi
dencijoj, esančioj apie 
50 mylių į šiaurę nuo To
ronto, Keswick*e prie 
Simcoe ežero, staigiai 
mirė Aleksas Statulevi- 
čius. Dar tos pačios die

Aleksas Statulevičius darbo metu Paramoje, Toronte.

nos rytą jautėsi visai ge
rai, buvo linksmas, juo
kavo ir saulutei pakilus 
išsiruošė su kitais 
dviem savo prieteliais 
laiveliu paplaukioti eže
re. Tačiau juos lydėjusi 
sėkmė, gera nuotaika ir 
juokas buvo neilgam. 
Aleksas p ai juto blogai 
ir visos pastangos jam 
padėti nieko negelbėjo. 
Jo mirtis visiškai buvo 
netikėta ir nelaukta. Žai
bo greitumu pasklidusi 
žinia apie jo mirtį toron- 
tiečių lietuvių buvo su
tikta su giliu nusiminimu 
ir liūdesiu.

Po pašireiškusio praė
jusių metų rudenį šir
dies sušlubavimo, Alek
sas dviem atvejais ligo
ninėje ir nuolatinėje dak
tarų priežiūroje jau bu
vo pakankamai pasitai
sęs, jautėsi esąs pasvei 
kęs ir netrukus žadėjo 
vėl grįžti į darbą, bet tai 
buvo tik vytimasis. Kaip 
matyt, mirties demonas 
nesitraukė, jį persekio
jo ir laukė tik momento 
pasiimti naują auką.

Aleksas Statulevičius 
gimė 1911 m. spalio 21 d. 
gražiame ežerais - eže
rėliais nusėtame Rytų 
Lietuvos kampelyje. Pra
dines mokslo žinias įsigi 
jęs savo gimtojo kaimo 

-pradžios mokykloje, to
liau mokėsi Zarasų gim
nazijoj, kurią baigęs iš
vyko į Kauną ir studijavo 
ekonominius mokslus. 
Studijų metu įsijungęs į 
LST Korp! Neo-Lithu- 
ania narių eiles ir veik
lą, pasiliko toms idė
joms ištikimas visą savo 
gyvenimą. Baigęs studi
jas tarnavo Finansų Mi

PRANAS BASTYS
nisterijoj. Buvo viešojo 
atsiskaitymo kredito 
įmonių revizorius.

1944 m. rudenį nuo 
grįžtančių rusų, kurie iš 
naujo nešė Lietuvai ver
giją, Aleksas su dauge

lių kitų lietuvių pasitrau 
kė į Vakarus. Prasidė
jus emigracijai 1949 m. 
atvyko į Kanadą. Kiek 
pagyvenęs Hamiltone at
sikėlė į Toronto, kur 
tuo metu gausiau negu 
kur kitur telkėsi lietu
viai pastovesniam apsi
gyvenimui. Čia jis ne
sėdėjo rankas sudėjęs, 
bet nieko nelaukdamas 
tuojau pat metėsi į pa
čias ryškiausias ir rei
kalingiausias veiklos 
sritis. Per eilę metų 
daug kruopštaus darbo 
yra įdėjęs į Lietuvių Na 
mus, kurie jam buvo už
krovę svarbias ūkio rei
kalų vedėjo pareigas. 
Nemažiau gilią vagą ve 
lionis Aleksas yra išva
ręs būdamas vietos tau
tinių organizacijų vado
vybėse ir kooperatinėj 
veikloj. Mūsų visuome
nei jis buvo žinomas 
kaip sumanus, kultūrin
gas, darbe pareigingas, 
realus ir sąžiningas žmo 
gus. Įvairių klausimų 
sprendimuose visuomet 
turėdavo sveiką galvoji
mą, logišką minčių dės
tymą ir joms paremti 
mokėdavo rasti įtikinan 
čius argumentus.

Dirbdamas lietuvių 
kredito kooperatyve Pa 
ramoj, su šia įstaiga bu 
vo taip susigyvenęs ir 
kaip savo kūdikį ją pa
milęs. Per eilę metų 
jos rūpesčiais sielojo
si ir gyveno. Pravažiuo 
jantiems pro Lietuvių 
Namus ir pažvelgus į jų 
langus dažnai tekdavo 
matyti viduj degančias 
šviesas ir už stalo sė
dintį Aleksą Statulevi- 
čių. Jam Paramos dar
bas, tarytum būtų buvęs 

jo paties namuose savo 
asmeninių reikalų tvar
kymas. Su laiku nesiskai
tė ir į laikrodį nesidai
rė. Jam darbo valandos 
baigdavosi tada, kai bū
davo visi tos dienos rei
kalai sutvarkyti, Krei
piantis kredito, ar kitu 
reikalu su visais buvo 
malonus, visiems vie
nodai prieinamas ir pa
slaugus. Jeigu pastaruo
ju metu Centro parei
gūnų gražūs atsiliepi
mai apie Paramą yra pa
siekę mūsų ausį ir jei
gu jinai sparčiais žings - 
niais artėja prie 4 mili
jonų balanso, tai didžia 
dalimi yra Alekso Statu - 
levičiaus nepalaužiamos 
energijos ir rūpestingu
mo vaisius. Velionis ėjo 
su gyvenimu ir troško jį 
daryti naudingą visų lie
tuvių gerovei.

Birželio 29 d. velio- 
nies Alekso Statulevi- 
Čiaus palaikai iš Šv. Jo
no Kr. parapijos bažny
čios buvo palaidoti Port 
Credit’e lietuvių kapinė
se. Bažnyčioje, kuri bu
vo pilnutėlė žmonių, pa
maldų metu solo giedojo 
solistė V. Žiemelytė ir 
išlydint prie grabo atsi- 
sveikįnimo žodį tarė 
kun. P. Ažubalis. Pasku
tinę paslaugą kelionėje 
mirusiam į amžinąją vie
tą suteikė jo idėjos drau
gai Korp! Neo-Lithuania 
filisteriai. Nors tai buvo 
darbo diena, tačiau paly
dėti į kapus išsitiesė il
giausia vilkstinė maši
nų. Ten atsisveikinimo 
kalbas pasakė Lietuvių 
Tautinės Sąjungos var
du Pr. Bastys, Korp! 
Neo-Lithuania — P. Kve
daras ir Lietuvių Kredi
to Kooperatyvo Paramos 
— H. Stepaitis. Prieš 
uždedant kaskės dangtį 
karstas pabarstomas iš 
Lietuvos atvežtomis že
mėmis. Po religinių apei
gų ir kalbų sugiedotas 
Lietuvos Himnas.

Šioje ramioje žaliuo
jančių medžių aplinkoje, 
šalia daugelio per pas
tarąjį dešimtmetį supil
tų kapų ir pastatytų pa
minklų vėl išdygo naujas 
kapas, kuriame am
žiams buvo priglausti 
mūsų mielo ir brangaus 
prieteliaus, didžios pa
garbos nusipelniusio vi
suomenininko, ilgame
čio lietuvių kredito ko
operatyvo Paramos dar
buotojo ir vedėjo Alekso 
Statulevičiaus palaikai. 
Toks nelauktas ir anksty
vas jo pasitraukimas į 
šią amžiną mirusiųjų ka
raliją, didžiausiame 
skausme ir liūdesyj pa
liko ne tik savo mylimą 
žmoną Anelę, brolį Albi • 
ną, sesutę Liuciją su jų 
šeimomis, bet kartu ir 
visą lietuvių visuomenę.

Ilsėkis, mielas Alek
sai, ramybėje! Tu savo 
pasilikusiųjų draugų 
vienminčių ir bendradar
bių širdyse ir toliau lik
si nesikeičiantis, nepa
mirštamas ir amžinai 
gyvas.
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PO PIETŲ KRYŽIUM
VLADAS RADZEVIČIUS

Susirūpinkime Vasario 16 
gimnazijos ateitimi

• •

PRIEVARTAVIMU PARAŠTĖJE

Tariu, kad Dirvos skaitytojams bus įdomu pa
sekti, kaip toliau vystosi Krašto Valdybai statyto ul
timatumo atmetimas ir kas aiškėja tolimesnėje ei
goje.

Jau esu minėjęs, kad A LB Krašto Valdybai at
sisakius vykdyti reikalavimus tuojau atleisti bend
ruomenės laikraščio (Mūsų Pastogės) redaktorių, 
pats laikraštis buvo išmestas į gatvę iš vienintėlės 
lietuviškus rašmenis turinčios lietuvio spaustu
vės Sydnejuje. Tos spaustuvės savininkas. Pr. Na- 
gys viešai paskelbtame pareiškime nurodo, kad 
Krašto Valdyba gegužės 18 d. prašė spausdinti jo 
spaustuvėje Mūsų Pastogę iki Naujų Metų, būtent, 
iki Krašto Valdybos rinkimų. Nagys nurodo, kad jis 
tą prašymą atmetęs, nes "visuomenei jau buvo pa
skelbta, ko atsakingi bendruomenės vadovai nepri
valėjo daryti" (Specialus ultimatumui teisinti ir re
daktorių kaltinti leidinys — Lietuvos Keliu — iš š. 
m. birželio 15 d.) Matyt, kad ultimatumo vykdyto
jai tikėjosi paslaptį išsaugoti nuo visuomenės.

Neturėdama kitos išeities, Krašto Valdyba tę
sia bendruomenės laikraščio leidimą tokiom prie
monėm, kokios nelaimėje prieinamos ir kartu or
ganizuoja vajų, kaip ji pati nurodo, pirkti bendruo
menei nepriklausomybę — nuosavas ofsetiniam 
spausdinimui reikalingas priemones. Tanepriklau- 
somybė, Krašto Valdybos įsitikinimu, užkirs kelią 
šantažavimui (M.P. Nr. 20, 25.5.70). Vargingom 
priemonėm leidžiamo laikraščio paskutiniuose še
šiuose numeriuose gana daug vietos užima iš visų 
Australijos lietuvių kolonijų siunčiami bendruome
ninių organizacijų ir pavienių asmenų kuriuose pa
laikomas Krašto Valdybos nusistatymas ir kartu 
smerkiami šantažuotojai.

Faktas, kad A.L. Katalikų Federacijos orga
nas (Tėviškės Aidai) dar anksti prieš ultimatumą 
sustiprino Mūsų Pastogės puolimą, visai natūraliai 
vedė žmones prie spėliojimų, jog ultimatumas ga
lįs būti tų puolimų pasekmė. Dėl to, perduodamas 
Mūsų Pastogei (Nr. 21, 1.6.70) Adelaidės lietuvių 
nuotaikas, pažymėjau, kad ultimatumas sukūrė 
fantastiškiausius gandus ir kad ultimatumo vykdy
tojų užnugaryje tarp kitų žiūrima Katalikų Federa
cija su savo organu. Tų nuotaikų pavaizdavimeprie- 
vartavimas prieš Krašto Valdybą buvo sugretintas 
su kiekvienam lietuviui kokčiom prievartos priemo
nėm, kurias naudoja okupantas, persekiodamas pa
vergtą lietuvį, o okupantą Australijoj pamėgdžioju
sieji iš analogijos buvo pavadinti "pirmūnų penke
tuku".

Greitai pasirodė, kad minėti gandai nebuvo jau 
tokie fantastiški: Tėviškės Aidai (Nr. 23 iš 23.6.70) 
savo vedamuoju atvirai įsirikiavo į pirmūnų penke
tuko eiles ir paaiškino, kas tas penketukas "reiš
kia mūsų sąlygose ne ką kitą, kaip lietuviškos sąži
nės žadintoją", kuris, anot to paties vedamojo, "ga
lų gale ėmėsi radikalių priemonių"

Šitokio rutuliojimosi akivaizdoje dabar galima 
išgirsti klausimą, kaip reikėtų charakterizuoti žmo
nių grupę, kuri įsiveržtų į Katalikų Federacijos Val
dybos posėdį ir pareikalautų tuč tuojau išmesti 
Tėviškės Aidų redaktorių, nes jis griauna Australi
jos lietuvių bendruomenę, ragindamas nemokėti so
lidarumo mokesčio, vadindamas bendruomeni
nius lietuvių namus balto arklio karčiama ir skelb
damas insinuacijas apie kažkokį Trojos arklį pa
čioj Krašto Valdyboj.

Australijos lietuviai, kurie jungiasi apie 
bendruomenę, tikrai nėra nei kurti nei akli. Jie 
nori tik vieno, kad pasitaikančios negerovės būtų 
šalinamos teisėtais ir padoriais būdais.

***

Trys Vasario 16 gim
nazijos abiturientai, ku
rie kovo mėn. pradžioje 
sėkmingai parašė rašo
muosius ir birželio 2 ir 
3 d.d. išlaikė žodinius eg 
zaminus, įsigijo brandos 
atestatus:

Rudolfas Landas, gi
męs 1921.7.25 Lietuvoje, 
1962 m. rugsėjo mėn. įs
tojo į gimnazijos pirmą 
klasę ir ją baigė geriau
siu mokiniu. Dalyvavo 
tautinių šokių grupėje ir 
buvo geras sportininkas. 
Žada studijuoti farmaci
ją Muencheno universi
tete.

Gintaras Radionovas, 
gimęs 1950.4.4. Vokieti- 
joje, 1963 m. rugsėjo 
mėn. įstojo į antrą kla
sę. Buvo ilgametis Evan 
gelikų Jaunimo Ratelio 
pirmininkas, rašė įevan 
gėlišką spaudą, daly
vavo mokinių chore ir šo
ko tautinius šokius. Da
bar pašauktas į vokiečių 
kariuomenę. Atlikęs ka
rinę prievolę, žada stu
dijuoti chemiją.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

F. SKĖRYS
Gimnazijos mokytojas

Petras Veršelis, gi
męs 1950.7.16 Anglijoje, 
1965 m. gegužės mėn. įs
tojo į ketvirtą klasę. Bu
vo Aušros tunto adjutan
tas ir 1968 m. dalyvavo 
Lietuvių Skautų Sąskry
dyje JAV. Žada studijuo
ti germanistiką.

Visi trys yra pilnatei
siai Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės Romuvos 
apylinkės nariai.

Iš viso Vasario 16 gim
naziją jau baigė 75 moki 
niai ir apie 200 mokinių 
yra įsigiję vidurines 
mokyklos pažymėjimus, 
baigę 6 klases.

Kas yra Vasario 16 
gimnazija? Vasario 16 
gimnazija yra lietuvių 
aukštesnoji mokykla. Jo
je mokiniai gali pasiekti 
aukštesnio mokslo, ku
ris jiems suteiks daug ga
limybių pasirinkti ge
resnę profesiją ir tuo bū 
du užtikrinti saugią atei
tį. Dar svarbiau, šioje 
gimnazijoje mokiniai 
yra auklėjami lietuviš
ka dvasia. Tam tikslui 
čia dėstoma lietuvių kal
ba ir literatūra, Lietu
vos istorija, geografija, 
mokoma lietuviškų dainų 
ir muzikos ir tautinių šo 
kių. Visų šių dalykų iš
mokti vokiečių gimnazi
jose negalima. Tačiau 
kaip ir atitinkamose vo
kiškose gimnazijose jau 
nuo pirmosios klasės 
mokoma vokiečių kalba, 
nuo trečios kl. — anglų 
nuo penktosios — loty
nų ir pasirinktinai rusų 
kalba. Gimnazijai yra ofi
cialiai leista veikti Nord

tuviška dvasia. Šiuo me
tu turime du mokinius iš 
JAV, būtent: Bielskų ir 
Jurgaitį ir viena iš Ang
lijos : Adomonį. Tik trys 
mokiniai yra iš užsienio 
visi kiti yra iš Vokieti
jos. Vasario 16 gimnazi
ja yra didelis lietuvy
bės ramstis visiems lie
tuviams laisvajame pa
saulyje, tiek dabartine 
veikla, tiek ir ateities su 
sipratusių lietuvių vei
kėjų paruošimu.

Mums galėtų būti pa
vyzdžiu vengrų gimnazi
ja Vokietijoje, kurioje 
mokosi 350 mokinių. 70 
jų yra iš JAV, 30 iš Ka 
nados, 20 iš Anglijos, 
po dešimt iš Skandinavi 
jos kraštų, Prancūzijos, 
Austrijos, Belgijos. Yra 
mokinių net iš Pietų Ame - 
rikos ir Australijos. Vie
nu žodžiu vengrų gimna
zijoj yra iš viso apie 170 
mokinių iš užsienio t.y. 
50% visų mokinių.

Mieli tautiečiai, or
ganizuokime savo gimna
ziją vengrų pavyzdžiu. 
Lietuviai Amerikoje, Ka 
nadoje, Australijoje ir ki
tuose kraštuose, nepagai 
lėkite savo vaikams ge
ro europietiško išauklė-- 
jimo. Siųskite savo ga
besnius, pradžios mo
kyklą baigusius vaikus, 
į Vasario 16 gimnaziją.

Jeigu Jūs savo vaikus 
išsiųstumėt į Vasario 16

badano Oberschulamto, 
Karlsruhe. Ji laikosi 
Baden - Wurttembergo 
valstybės nustatyto 
mokslo plano ir todėl 
jos išduodami pažymėji
mai, nebaigus gimnazi
jos, yra lygiai vertingi 
kaip vokiškųjų gimnazi 
jų. Užsienio lietuvių vai
kai gauna specialius pa
žymėjimus anglų kalba 
ir su šitų pažymėjimu jie 
gali studijuoti kituose 
kraštuose.

Gimnazijos išduodami 
brandos atestatai visiš
kai prilygsta vokiečių 
gimnazijų atestatams ir 
įgalina abiturientą stoti į 
visus Vokietijos ir už
sienio universitetus bei 
aukštąsias mokyklas.

į pirm ąją klasę pri
imami lietuvių ir lietu
vių kilmės vaikai, bai
gę pradžios mokyklos 4 
skyrius. Į vyresnes kla
ses priimami mokiniai, 
žiūrint jų išeito mokslo.

Stojant į gimnaziją 
reikia tėvų raštiško pra
šymo kandidatui į gimna
ziją priimti, pradinės 
įbokyklos baigimo pažy
mėjimo arba jam lygia- 
verčia pažymėjimo ir 
gimimo metrikų.

Prie Vasario 16 gim- gimnaziją ir tuos pinigus 
nazijos veikia berniukų 
ir mergaičių bendrabu
čiai. Už bendrabutį mė
nesiui mokoma 20 dole
rių ir už skelbimą dar 
keletą dolerių. Netur
tingi, gero elgesio ir 
gero mokslo mokiniai 
gali būti nuo mokesčio 
atleisti.

Nepaslaptis, kad mū
sų mokinių skaičius per 
paskutiniuosius metus 
sumažėjo ir yra tenden
cija, kad dar mažės. Mes 
visi esame susirūpinę 
gimnazijos ateitimi. To
dėl apeliuoju į visas lie
tuviškas šeimas JAV, Ka
nadoje, Australijoje, Pie
tų Amerikoje ir Europo
je, kurie turi mokyklinio 
amžiaus vaikų, kad leis
tų juos į Vasario 16 gim
naziją. Gimnazija yra 
viena iš geriausių prie
monių ugdyti jaunimą lie-

kuriuos duodate dabar jų 
išlavinimui, duotumėte 
mūsų mokyklai, tai dide. 
lė dalis visų išlaidų bū
tų padengta. Ir jeigu vi
sa lietuvių visuomenė 
laisvajame pasaulyje 
teiktų paramos ir rūpin
tųsi mūsų mokyklos atei
timi, tai manau, kad gim
nazijos ne tik nereikės 
uždaryti, o ji susilauks 
žydėjimo, kaip vengrų 
gimnazija.

Mokslas gimnazijoj 
prasideda rugsėjo 7 d. 
Daugiau žinių suteikia 
ir priima įstojimo pra
šymus direktorius Vin
cas Natkevičius, M.D.

Rašykite: Privates Li 
tauisches Gymnasium, 
684 Lampertheim - Hut- 
tenfeld, Schloss Rennhof 
- RomuVa, Western Ger
many. Telefonas :06256/ 
322.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

• KULTOFUNIAI MAINAI SU LIETUVA dabartinėje formoje 
nepriimtini, nes jie yra aiškiai vienšališki, destruktyvūs, naudin
gi vien okupantui ir silpnina mūšy vieningumą kovoje dėl laisvės. 
Tokie samprotavimai buvo pareikšti trijuose referatuose, kuriuos 
skaitė Pranas Pusdešris, Vaclovas Raginis ir Bronius Straukas, 
kultūrinio santykiavimo simpoziume, Adelaidėje š.m. birželio 28 
d. šiuos samprotavimus papildė VLIK’o atstovas Australijoj, Juo
zas Lapšys, paskalydamas VLIK'o ir ALT’o nutarimus kultūrinio 
santykiavimo klausimais. Platesnė šių samprotavimų apžvalga tilps 
sekančiose informacijose iš Australijos.

• KRAŠTO VALDYBOS AUKŲ VAJUS įsigyti nuosavą maši
ną (Composer), kuri įgalintų spausdinti Mūsų Pastogę ofsetiniu 
būdu, vyksta gana sėkmingai. Per pirmąjį vajaus mėnesi, kiek te
ko patirti, jau gauta per 2000 dolerių. Tai daugiausia aukos, kurios

buvo netarpiškai pasiųstos Krašto Valdybai. Platesni rinkimą vyk
do apylinkių valdybos.

• KUN. DR. PET RAS BAČINSKAS birželio viduryje atšventė 
35 metų kunigystės jubiliejų. Atvykęs | Australiją prieš 20 metų, 
pradžioje kun. dr. Bačinskas buvo ateivių kapelionu Canberoje, vė
liau buvo pirmuoju Tėviškės Aidų redaktorium, o iš čia persikėlė 
pas Geelongo lietuvius. Ilgesnių atostogų laiku lankėsi Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, kur| laiko vadovavo Vasario 16-sios gimna
zijai, o sugrjžęs J Australiją, apsistojo Brisbanėje, iš kurios jau 
nežada niekur kitur keltis.

• 300 SPORTUOJANČIO JAUNIMO, kaip skelbia būsimos 
(XXI) sporto šventės organizatoriai, suvažiuos | Melbourną šių 
metų pabaigoje lietuvių sporto klubų ir pavienių sportininkų var
žyboms. Be šeimininkų, Varpo klubo, sporto šventėje dalyvaus 
Adelaidės Vytis, Bankstowno Neris, Brisbanės Aušra, Canberros 
Vilkas, Geelongo Vytis, Hobarto Perkūnas ir Pęrtho Neris. Prie 
įprastinių sportavimo šakų, krepšinio, tinklinio, šulo ir lauko te
niso, numatoma prijungti ir golfą.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO. ILL.

TRYS MODERNIŠKOS

MAŠINOMS VIETA

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Savininkai: J. JANU8AIT1S 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.

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601
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BAŽNYČIA LIETUVOJ 
PERSEKIOJAMA

Pasaulio Liuteronų 
Sąjunga Ženevoj turi at
skirą skyrių. mažumų 
bažnyčioms padėti. Jo 
sekretorium yra danų 
liuteronų dvasiškis Han- 
sen, kuris tose pareigo
se tarnauja jau dešimts 
metų. Jų ištisus trejus 
metus jis esąs lankęs 
krikščionių bažnyčias ko
munistų kraštuose ir pa
laikąs nuolatinius leis
tus ryšius su jomis. Jis 
tris kartus buvęs Latvi
joj ir Estijoj, sakęs pa
mokslus jų bažnyčiose ir 
plačiai išsikalbėjęs su 
kunigais ir pasaulie
čiais. Tačiau Sovietų 
valdžia jam nė karto ne
leidusi lankyti Lietuvos. 
Bet jis susitikęs su Lie
tuvos bažnytiniais vei
kėjais, kai jie jį lankę 
kituose Pabaltijo kraš
tuose. Pagal jo raportą 
vienas religinis žurna
listas parašė platų 
straipsnį tema "Bažny
čios už Geležinės Už
dangos" ir paskelbė ofi
cialiame Lutheran 
Church in America žur
nale "The Lutheran" š. 
m. birželio 17 d. numery 
je.

Ten sakoma, kad ate
istinė propaganda ir ide - 
ologinė kova prieš krikš
čionių bažnyčią yra ofi- 
cialė komunistinės san
tvarkos dogma. Tačiau ji 
skirtingai taikoma Sovie
tų Rusijoj su jai priskir 
tais svetimais kraštais 
ir vadinamuose tautinio 
komunizmo ar sateliti
niuose kraštuose. Pasta
rieji esą nevaržę jo vi
zitų, bet Sovietų Rusija 
jų nepageidavusi nors 
toleravusi ribotu mastu. 
Pastaroji leidusi lanky
ti Pabaltijo bažnyčias Es
tijoj ir Latvijoj, bet nelei
dusi lankyti bažnyčias 
Lietuvoj, lygiai kaip ir 
bažnyčias Sibiran iš
tremtų prievolgės vokie
čių ir kazachstaniečių, 
teisindamas i, kad Lietu
va sudaranti teritoriją, 
kurios neleidžiama už- 
siniečiams lankyti, ir ad
ventistų, baptistų, meto
distų ir nazarėnų bažny 
čios Sibire nesančios for 
maliai organizuotos ir 
esą negalima jų pasiek
ti. Kiek lengvesnė baž
nyčių padėtis esanti Ry
tų Vokietijoje, kurioj val
džios galva esanti le
ninis tinės laikysenos, 
bet religinė atmosfera 
reikalaujanti pakeitimo. 
Laisvesnė religinė pa
dėtis esanti su tam tik
rais įvairum ais vadina
muose tautinio komuniz 
mo kraštuose: Albanijoj, 
Bulgarijoj, Čekoslova
kijoj, Jugoslavijoj, Len
kijoj, Rumunijoj, ir Veng
rijoj. Ten esą baigtos 
stalinistinių represijų 
dienos ir bažnyčios vei

THE LITHUANIAN
NEVVSPAPER

kiančios nuostabiai ge
rai, nežiūrint nepalankių 
ateistinės propagandos 
sąlygų.

Lietuva esanti priskir 
ta Sovietų Rusijai, ku
rios santvarka paremta 
komunistine dogma, kad 
religinis ateizmas turi 
įsigalėti irkrikščionųre
ligija turi būti sunaikin
ta politinės valdžios prie
monėmis ir kad speciali 
kulto ministerija Mask
voj prižiūri ir valdo baž
nyčias tuo tikslu. Dau
gumos rusų ortodoksų 
bažnyčia išsikovojusi 
kiek laisvesnes rankas, 
bet religinės mažumos 
bažnyčios sunkiai kovo
jančios dėl savo likimo. 
Ten esąs uždraustas re
liginis vaikų auklėjimas. 
Juose esą galima konfir
muoti tik 18-19 metams 
sukakus. Bažnytiniai 
veikti leidžiama tik pa
maldomis, biblinėmis va
landėlėmis ir choro pa
mokomis vien bažnyčių 
specialėse patalpose. Re
liginė jaunimo veikla ne 
įmanoma. Trūksta Šv. 
Rašto, giesmynų, religi
nės literatūros ir baž
nytinės spaudos., kurių 
neleidžiama įgabenti iš 
užsienio. Vis tačiau jau
nimas ima labiau lanky
ti pamaldas, nes ateisti
niai ideologai nepajėgia 
atsakyti į esminius gy
venimo klausimus. Tuo 
būdu bažnyčios net smar
kiausio komunizmo kraš
te pasidaro vienintelis 
patikimas šaltinis svar
besniais klausimais pa- 
siinformuoti. Todėl Pa
saulio Liuteronų Sąjun
gos mažumų bažnyčių 
skyrius stengiasi padėti 
dvasiniai vargstantiems 
žmonėms, kiek galint pa 
laikydamas ryšius suma 
žumų bažnyčiomis ko
munistų kraštuose, 
stengdamasis išsiaiš
kinti kokia pagalba jiems 
yra reikalinga ir suteikti 
jos tiek, kiek esamos są
lygos leidžia, nesigilin
damas į politinės san
tvarkos dogmų ir prakti
kos skirtumus.

Amerikos diplomato 
ir episkopalų pasaulie
čio Lodge pasiuntimas 
ypatingu Prezidento

SAVE AT- L_ Ml INSUREDi
T\ UOTO n i

Mutual Federal * 
Savings and Loan 5%

PER ANNUM

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Peter Kazanauskas, President Tek 847-7747

Lietuvos okupacijos 30 mėty minėjimo akademijoje garbės svečiai. Stovi iš kairės: MacElroy, Sta- 
nionienė, inž. Br. Nainys, kun. A. Trakis,kun.St. Yla, St. Barzdukas, kun. K. Juršėnas, dr. Valaitis, R. 
Staniūnas, Kolbienė. Antroje eilėje: dr. K. Bobelis, L. Simutis, dr. K. Valiūnas, Miss Smith, pik. Van- 
dervort. D, Bartkienė, R. Smith, vysk. V. Brizgys, dr. L. Kriaučeliūnas, gen. konsulas dr. Petras 
Daužvardis, G. Ford.

linu VII) TAUTOS GENOCIDAS IR
AMERIKOS POLITIKU ŽODIS

Birželio 13 vakare po 
Lietuvių tautos Genoci
do parodos atidarymo, 
apie 500 žmonių rinko
si į Lietuvos okupacijos 
30 metų sukakties minė
jimą bei ta proga ruošia
mą specialią akademiją- 
vakarienę. Joje matėme 
JAV politikus: US Illi— 
nois valstijos senatorių 
R. Smith, JAV kongreso 
mažumos vadą G. Ford, 
kongresmanus E. Der- 
winski, R. Puchinski, 
JAV prezidento patarė
ją pulk. R. Vandervort, 
Chicago Tribūne redak
torių iš Washingtono W. 
Torhan, lietuvių išeivi
jos gyvenimo vairuoto
jus — VLIKo pirminin
ką dr. K. Valiūną, Lie
tuvos Generalinį konsu
lą dr. Petrą Daužvar- 
dį, ALT pirmininką inž. 
E. Bartkų, PLB pirmi
ninką St. Barzduką, JAV 
LB Centro Valdybos pir
mininką inž. Br. Nainį, 
Sibiro tremtinį kun. Jur-

Nixon atstovu prie Po
piežiaus Povilo VI, ypa
tingose amerikiečių vals
tybės nuo bažnyčios at
skyrimo sąlygose, atro
do nepaprastas diploma
tinis žygis kontaktui su 
ekumeniniu centru Ro
moj ir inteligentinės in
formacijos centru reli
ginėj srity j Vatikane pa
laikyti. Diplomatija ir 
strategija savo esminių 
planų ir pasiektų rezul
tatų neskelbia. Juos kiek 
vienas žmogus yra lais
vas stebėti ir vertinti, su
tikti ar nesutikti su jais. 
Tačiau tat reikalauja ypa
tingo pasiruošimo, giles
nių ir platesnių žinių ir 
objektyvaus apdairumo 
komplikuotiems įvy
kiams dvasiniai religi
nėj srity j vertinti.

Martynas Kavolis 

šėną, kaceto kankinį 
prof. Stasį Ylą ir daug 
kitų. Dar kartą su pagar
ba prisimintini ir šio 
įvykio rengėjai dail. Z. 
Kolba, A. Valėnas, dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, 
J. Jasaitis ir kiti.

Dr. Leonas Kriauče
liūnas prie garbės stalo 
pakvietė svečius ir juos 
pristatė akademijos-va- 
karienės dalyviams. Sve
čius į vietas palydėjo 
tautiniais rūbais pasi
puošusios lietuvaitės, o 
vietas nurodė G. Čepai- 
tytė.

Akademija - vakarie
nė pradėta JAV himnu. 
Giedojo solistė Pruden
cija Bičkienė. Lietuvos 
himną giedojo solistas 
Stasys Baras visiems 
pritariant. Maldą sukal
bėjo vysk. V. Brizgys.

Labai trumputė, mo
mentui parinkta meninė 
programa. Ją atliko 
solistai Prudencija Bič
kienė ir Stasys Baras. 
Solistams akomp. Alvy
das Vasaitis. Po to ty
los minutė... visi susi
kaupia ir prisimena 
bolševikų nukankintas au
kas.

Vakarienei vadovauti 
kviečiamas dr. K. Bobe
lis, kuris savo ruožtu pri
stato akademijoje sve- 
čius-kalbėtojus.

Gerą atidaromąjį žodį 
pasakė pats komiteto pir
mininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas.

Akademijoje-vakarie
nėje ypač šaunią, gilių 
minčių kalbą pasakė pa
grindinis kalbėtoj as, 
JAV kongreso mažumos 
vadas Gerald Ford išMi- 
chigano valstijos, kuris 
su lietuviais jau nuo se
no turi artimus ir šiltus 
ryšius. Jo kalba buvo po
litinė, nusakanti JAV po
litiką, iškelianti komu
nizmo užmačias.

JAV prezidento pata
rėjas pulk. Vandervort 

perskaitė specialiai at
vežtus JAV prezidento 
R. Nixon ir viceprezi
dento S. Agnew raštus.

Prezidento sveikini
mo ir G. Fordo kalbas 
akademijos dalyviai su
tiko audringais ploji
mais.

Gerą kalbą pasakė ir 
Vliko pirmininkas dr. K. 
Valiūnas. Po to buvo dar 
visa eilė kalbėtojų: kon- 
gresmanai E. Dervvins- 
ki, R. Puchinski, W. 
Trohan, senatorius R. 
Smith. Bulgarų atstovas 
dr. Paprikoff dr. L. 
Kriaučeliūnui įteikė 
Laisvės kovų medalį ir 
diplomą. ALT pirminin
kas inž. Bartkus padė
kojo aukštiems JAV sve
čiams už dalyvavim ą 
šiose iškilmėse, už pa
rodytą Lietuvos reikalų 
supratimą ir už visoke
riopą talką siekiant Lie

Nuoširdus lietuvių bičiulis JAV Kongreso mažumos vadas, kon
gresmanas Gerald Ford, pasitinkamas aerodrome. Iš kairės: Ire
na Kriaučeliūnienė, kong. G. Ford, R. Staniūnienė ir D. Bartkienė.

tuvai laisvės. Svečiams 
buvo įteikti Lietuvių Fon
do sidabriniai Lietuvos 
Nepriklausomybės 50 
metų sukakčiai paminėti 
medaliai.

Dr. Leonas Kriauče
liūnas perskaitė eilę 
sveikinimų gautų raštu, 
jų tarpe Chicagos mies
to burmistro R. Daley, 
Illinois gubernatoriaus 
Ogilvie, E. Kucharski, 
G. Dunne ir kitų.

Akademija baigta 
kun. Trakio padėkos mal
da. Akademiją gerai su
ruošė speciali komisija: 

Paid and 
Compounded 

Q u a r t e r 1 y

ON 8AVINGS CERTfflCATES 

OF $10,000. OR MORE.

2 YEAR MATURITY

N0WINSURED TO $20,000.

A. Rūgytė, F. Mackevi
čienė, M. Krauchunienė 
ir N. Vengrienė. Jos daug 
darbo ir širdies įdėjo pla~ 
tindamos bilietus irpla- 
nuodamos akademijos - 
vakarienės darbus. 
Joms nuoširdus ačiū.

Lietuvos 30 metų su
kakties minėjimas, bir
želiniai įvykiai buvo 
pradėti birželio 13 dieną 
11 vai. Tėvų Jėzuitų koply
čioje, kur už bolševikų 
bei kitų okupantų nužu
dytas aukas Sv. Mišias at
našavo Sibiro tremtinys 
kun. K. Juršėnas, o pa
mokslą pasakė kaceto 
kankinys kun. prof. St, 
Yla. Pamaldų metu solo 
giedojo Jonas Vaznelis 
ir Dainavos ansamblis, 
vadovaujamas muz. Pet
ro Armono. Susikaupimo 
valanda praėjo gilioje 
rimtyje ir po pamaldų žu. 
vusiems lietuvių tautos 
vaikamas atminti priepa- 
minklo padėtos gėlės.

. Didelis įvykis jau pra
eityje. Apįe jį kalbėjo 
Chicagos dienraščiai. 
Prisiminė Lietuvos da
bartinę padėtį, prisimi
nė grėsmę pasauliui iš 
bolševikų-komunistų pu
sės. Prisiminė ir lietu
vių pastangas atgauti 
Lietuvai laisvę, prisi
minė ir lietuvių tautos 
heroizmą.

Amerikietis pažins 
mūsų problemas geriau. 
Parodą per savaitę ap
lankė apie 3000 žiūrovų, 
jų tarpe daug žydų tauty, 
bės žmonių, amerikie
čių įvairių pareigūnų, vi
suomenininkų, spaudos 
žmonių, įvairių konferen- 
ei jų dalyvių.

Paroda paliko jiems 
neišdildomą ir gilų įspū
dį. Paroda, reikia many
ti, savo tikslą atsiekė. 
Paroda turėtų dabar ke
liauti ir į kitus didžiuo

sius ir mažesniuosius 
miestus. Čia jau nauji 
uždaviniai stovi ALT 
darbų priešakyje.

Šis įvykis buvo suor
ganizuotas gerai. O kiek 
darbo ir jėgų reikėjo — 
į tai gal kada atsakys 
šiam darbui vadovavę 
dr. Leonas Kriaučeliū- 
nas, dail. Z. Kolba, A. 
Valėnas ir jų artimieji 
talkininkai.

Tačiau ši, kad ir ma
ža, palyginus pastanga, 
lietuvių kenčiančiai tau
tai tikrai bus naudinga.

J. Jurevičius

regular 
PASSBOOK 
ACCOUNT
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ĮSPŪDINGI SV. PETRO ATLAIDAI DETROITE
Birželio 28 d. Šv. Pet

ro lietuvių bažnyčia bu
vo ne tik pilna, bet ir 
perpildyta. Joje susi
rinko tiek žmonių, kad 
neužteko esančių bažny
čioje suolų ir ant grei
tųjų buvo atneštos ir pri
statytos kėdės. Matėsi 
daug žmonių iš kaimyni
nių parapijų: Šv. Antano 
ir Dievo Apvaizdos. Taip 
pat iš Windsoro. O kiti 
buvo net ir iš tolimes
nių Kanados vietų.

12 vai. celebravo šv. 
Mišias buvęs šv. Petro 
parapijos administrato
rius kun. Vladas Stane
vičius, naujasis adminis
tratorius kun. Viktoras 
Kriščiunevičius, Dievo 
apvaizdos bažnyčios vi
karas kun. Alfonsas Ba- 
bonas, Balfo reikalų ve
dėjas kun. Petras Geis- 
čiūnas ir svečias dr. 
kun. Patašius. Prieš mi
šias ir Mišių metu gra
žiai giedojo muz. Stasio 
Sližio vadovaujamas pa

rapijos choras. Kitos lie
tuvių parapijos chorų jau 
neturi.

Šv. Mišių metu pa
mokslą pasakė kun. P. 
Geisčiūnas. Jis savo pa
moksle ir atskleidė šios 
šventės priežastį. O 
priežastis ne viena, o 
dvi: švenčiama šv. Pet
ro atlaidų šventė ir tuo 
pačiu kun. V. Kriščiune- 
vičiaus į administrato
rius įvesdinimo šventė. 
Tuo pačiu pažymėjo, kad 
jam malonu šioje šventė
je dalyvauti, kur viskas 
taip skoningai ir gražiai 
sutvarkyta. Bažnytėlė, 
klebonija, lietuviškas 
kryžius ir visa aplinku
ma.

Mišioms pasibaigus 
parapijos salėje visiems 
į šią šventę atsilankiu
siems buvo suruoštos 
vaišės. Ilgas stalas bu
vo apkrautas įvairiais 
valgiais ir kepsniais. 
Tik reikėjo stoti į eilę 
ir pačiam, ko tik šir

dis geidžia, pasiimti.
Šv. Petro parapijos 

komiteto pirm ininkas 
Bronius Jasevičius dė
kodamas už tokį gausų 
svečių atsilankymą pa
sakė: "Norėčiau aš tiek 
žmonių šv. Petro baž
nyčioje matyti kiekvie
ną sekmadienį" ir pa
kvietė naujam adminis
tratoriui kun. V. Kriš- 
čiunevičiui sugiedoti il
giausių metų! Šv. Anta
no parapijos vardu nau
jąjį administratorių svei
kino Albertas Misiūnas. 
Sveikindamas kvietė vi
sus parapijiečius savo 
veikla ir jėgomis talki
ninkauti naujajam admi
nistratoriui. — Jei mes 
savo pečiais ir veikla 
neremsime ir admi
nistratorius vienas nie
ko nepadarys ir mes vi
si kaip vienas rankoves 
atsiraitę turime jungtis 
į darbą.
. Kun. Viktoras Kriš
čiunevičius dėkodamas

DAILY INTEREST

paid on regulai*
PASSBOOK SAVINGS

ASK ABOUT OUR SAVINGS CERTIFICATE PLANS

S T. CLAIR 
AVINGS

813 EAST 185TH STREET/481-7800 • 6235 ST. CLAIR AVENUE/431-5670.25000 EUCLID AVENUE/26M200

26000 LAKE SHORE BLVD./73M200 • 6135 VVILSON MILLS ROAO/449-2900

už sveikinimus ir linkė
jimus pristatė šios šven
tės ruošėjus — darbš- 
čiasias biteles, kurios 
ir kurie viską prirengė 
ir sunešiojo. O, kad baž- 
nyčia jauki ir gražiai at
rodo tenka dėkoti Anta
nui Kėzėnui ir Stasiui 
Vasiliauskui. Jų dėka vis 
kas padaryta ir gražiai 
sutvarkyta.

— Rytoj mano gyveni 
me sueina 21 metai kuni
gystės. Būsiu vyras ir 
jau galėsiu ir aš išger
ti čerką, — šypsodamas 
pasakė kunigas. —18die
nų jau mane vadina kle
bonu. Nesu klebonas, o 
tik administratorius. Ga
liu surinkti pinigus ir 
juos išleisti. Naujos pa
reigos ir nauji rūpes
čiai. Vonia sugedo, van
duo bėga ir šiaip viso
kių reikalų pilna, kad net 
naktimis užmigti nega
liu. O kai buvau adminis
tratoriaus pagelbininkas 
niekas man nerūpėjo. Pa - 
ruošdavau parapijos biu
letenį ir viskas. Ir šios 
šventės suruošimui Šv. 
Petras nei pinigų davė, 
nei čekio neprisiuntė. Ir 
viskas kas čia buvo pa
gaminta ir sunešta padė
ka priklauso šios para
pijos parapijiečiams.

Gražu būtų, kad ir kiti 
pasektų mūsų pavyzdžiu 
ir jie švęstų atlaidų die
ną, į kuriuos ir mes nors 
kartą per metus nuvyk
tum e.

Dėkodamas šauliams 
už atsilankymą, sveiki
nimus ir linkėjimus pa
reiškė: Greitu laiku Det
roite bus ir trečioji šau
lių kuopa, tai šv. Pet
ro parapijos šaulių kuo
pa. Kun. V. Kriščiune
vičius yra St. Butkaus 
šaulių kuopos kapelionas 
ir jis organizuoja šau
lių kuopą prie šv. Pet
ro parapijos.

A. Grinius

PASIRUOŠKIME 

MOKYTOJU 
PERTEKLIUI

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS Į LIETUVĄ IR 

VISAS SOVIETŲ SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS
*

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,
Ine.|

Į
I

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019

(Licensed by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 128 Tllflhman 8treet .............................................. HE 5-1654
• BALTI MORE, MO. — 1900 Fleet 8treet ........................................................ OI 2-4240
• BROOKLYN, N.Y. — 1536 Sedford Avenue ................................................ IN 7-6465
• BUFFALO, N.Y. — 701 Flllmore Avenue ...................................................... TX 5-0700
• CHICAGO, ILI-------1241 No. AahUnd Avenue .............................................. HU 6-2818
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilvvorth Avenue ...................................... PR 1-0696
• OETROIT, MICH. — 11601 Jot Campau Avenue ........................................ 365-6780
• FARMINGDALE, N«l. — Freewoad Acrea .................................................... 363-0494
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue ................................ 365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hlllslde Avė, .................................. 249-6216
• 4ERSEY CITY, N J. — 219 Montflomerp Street .......................................... HE 5-6369
• LOS ANGELES, CAL. — 107 So. Vermont Avenue .................................... OU 5-6550
• NEWARK, N.J. — 37§ Markei Street ........................................................... Ml 2-2452
• NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue ..................................................... OR 4-154C
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Glrard Avenue ........................................ PO 9-4507
• RAHWAY, NJ. — 47 E. Milton Avė. ..................... -.......................... 381-8997
• SO. BOSTON, MASS. — 396 W. Broadvvay ................................................ AN 8-1120
• 8OUTH RIVER, NJ. — 46 Whltehead Avenue .... «..................................... CL 7-6320
• 8YRACU8E, N.Y. 13204 — 515 Maroellua Street ........................................ 475-9746
• TRENTON, NJ..— 1152 Deutz Avenue ........................................................ EX 2-0306
• UTICA, N.Y. — 963 Bleecker Street .... -........................ RE 2-7476

"US News & World Re- 
port" VII.6 d. numeryje 
skelbia aliarmuojantį 
straipsnį, kad turim a 
per daug kandidatų moky. 
tojų vietoms valdžios 
pradžios ir aukštesnėse 
mokyklose užimti.

Vietos savivaldybės 
mažinančios lėšas mo
kykloms išlaikyti. Bet di
dėjančios išlaidos mo
kytojų algoms, trobė- 
siams, mokymo reikme
nims, ir mokymo bei auk
lėjimo kokybei pakelti. 
Dėl to vietos savivaldy
bė nebeįstengia be vals
tybės ir federalinės val
džios pagalbos mokymo 
sektorių tinkamai tvar
kyti ir prireikia net jį 
siaurinti. Tat pasireiš
kia ir bažnytinių mokyk
lų srityj, kur pirma di
džiausioji mokymo naš
ta gulėjo ant mažai ap
mokamų vienuolių pe
čių ir kur pasauliečiai 
mokytojai gaudavo ma
žesnes algas negu vals
tybinėse mokyklose. Bet 
ten dabar vienuolių mo
kytojų skaičius mažėja 
iro reikalaujama, kad 
mokymo lygis ir mokyto, 
jų atlyginimas prilygtų 
valdžios mokyklų sąly
goms. Panaši padėtis 
yra privatinėse aukšto
jo mokslo institucijose. 
Be to, disciplinos išlai
kymas mokyklose sunkė
ja.

Mokytojų pasiūla jau 
šiais metais esanti di-

J. GRAUDA

Apie ekrano meną ir laimėjimus
Nelaukite čia, kad kalbėtumėm jums apie ame

rikinio ekrano laimėjimus. Apie tai pakankamai by
loja Laiškai Lietuviams ir The Marįan, ir kiti lie
tuviški leidiniai, skirdami filmų aprašymams lygiai 
dešimts kart daugiau eilučių, kaip lietuviškos kny
gos propagandai.

Čia mes, ilgadistanciniu kabeliu susirišę, su
gavome keletą naujienų iš bakūžės samanotos kraš
to.

— Kaip jūs laikotės ? — buvo mūsų pirmas klau
simas.

— Su partijos ir vyriausybės globa laikomės 
gerai.

— Ką filmuojate?
— Naujus filmus.
— Ir naujus siužetus?
— Socialistinio realizmo siužetai visuomet 

nauji. Visuomet laimi komunistas, ir visuomet pra
laimi buržuazinių nacionalistų ideologija.

— Pavyzdžiui?
— Režisierius Vabalas susuko "Birželį". Tai 

ilgametražinis filmas apie didvyrišką lietuvių liau
dies kovą prieš buržuazinius nacionalistus.

— Kas laimi? — mes paklausėme.
— Su didvyriškosios Raudonosios Armijos 

pagalba lietuvių liaudis išsilaisvina iš buržuazinių 
nacionalistų vergijos, ir, Internacionalui duodant, 
kelia raudoną vėliavą ant feodalinės Lietuvos,tai 
yra, ant Gedimino pilies bokšto.

-- Turite ir daugiau filmų prisukę?
— Sukame be pertrūkio. Celuloidą importuo

jame iš Amerikos. Celuloido deficito nejaučiame.
— Ką susukote ant amerikoniško celuloido?
— Žebriūnas susuko "Vyrų vasarą". Tai fil

mas apie tarybų valdžios įsitvirtinimą Lietuvoje. 
Triuškinančiais vaizdais parodyta, kaip buožės prie
šinosi kolchozų steigimui, kaip buožės buvo apmal
šinti, ir masiniai išvežti į Vorkutą, Kazakstaną ir 
stalagus, žinomus tik numeracija.

— Reiškia amerikoniško celuloido jums ne
pritrūko?

— Jo dar atliko. Lazėnas susuko is.toriniai-do- 
kumentinį filmą, kaip 1903 metais Lietuvoje plito 
Lenino leistas laikraštis "Iskra". Atradome ketu- 
rius namus, išlikusius po karų ir gaisrų, kuriuose 
caro policija atrado slaptai laikomą Iskrą. Tai vis
kas autentiška! Mokslininkai atrado archyvuose, iš 
policijos protokolų, adresus, kur buvo slepiama 
"Iskra". Nufilmuoti namai ir palėpės.

— Ar tai miestuose ar kaimuose, kur bakū
žės samanotos?

— Miestuose: Kaune, Šiauliuose.
— Kas ten Iskrą slėpė?
— Faibčikas Kaune ir Išersonas Šiauliuose.
— Ką dar turite laimėjimų sąrašuose?
— Tamsta tur būt girdėjai apie režisierių 

Žalakevičių. Jam būnant Paryžiuje buržuaziniai 
lietuvių atplaišos jį pasigavo ir girdė šampanu. 
"Našlė Kliko", labai geros markės šampanas. At
plaišos stengėsi įkalbėti, kad Žalakevičius pastaty
tų filmą, kuris išbaltintų tas atplaišas.

— Ir ką padarė tas Žalakevičius?
— Jis susuko filmą "Niekas nenorėjo mirti", 

kur pavaizduoti buržuazinių partizanaujančių ban
ditų darbai. Partija ir vyriausybė atžymėjo tą fil
mą. Tai tikras tarybinio ekrano laimėjimas.

— Ar negalvojate kokį filmą paskirti lietuviš
kai emigracijai? Pavyzdžiui, kaip paskyrėte emi
gracijai laikraštį "Gimtasis Kraštas".

— Galvojame, — atsakė iš Vilniaus.
— Ką mums duosite? — mes suklusome prie 

telefono.
— Filmo pavadinimas "Kur bakūžė samano

ta". Visą laiką ekrane rodomi lietuviškų bakūžių 
vaizdai. Dar turime juos atvirukuose. Perfilmuosi- 
me. O muzikiniame trakte Bakūžės samanotos mo
tyvas. Dainuoja: tai bosas, tai tenoras, tai sopra
nas... Tai paskambina balalaika. Vis vien žiūrės ir 
verks.

desnė negu jų paklausa. 
Todėl mokslas aukštor 
joj mokykloj turįs būti 
nukreiptas iš mokyto
jų paruošimo į paruoši
mą kitom profesijom jau

nuo ateinančių mokslo 
metų. Tuo reikalu Ame- 
rican Association of Sta 
te Colleges and Univer- 
sities paruošė atatinka
mus planus. (mk)

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
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Onos Mikulskienės kanklių muzikos studija ir 
pirmasis mokinių. rečitalis petras Maže_

Tryliką metų tyliai 
ramiai, be didesnių rek
lamų Ona Mikulskienė 
su didžia kantrybe mo
kė nemažą būrį jaunųjų 
mokinių kanklių muzi
kos , subūrė į kanklių or
kestrą, kuris įvairio
mis progomis skambin
davo pradžioje pritarda 
mas jaunųjų chorams ar 
šokiams, vėliau jau pa
skambindamas vien tik 
orkestrui pritaikintus 
kūrinėlius. Sekant ma
žųjų skambintojų pažan
gą imdavo pasigėrėji

just for saving 
at Centrai

Mary Proctor 2 riekučių automatinis 
toasteris. Visas chrominis. Baltas puošimas. 
Automatinis termostatas.
Lengvai valomas. Padėjus 
indelin $5,000 ar daugiau.

aukštų. Du stalčiukai su 18 bonkutėm, su
pavadinimais, 17” aukščio, 11” 
pločio. Padėjus indelin $500 ar 
daugiau.

Town & Country Stainless Steel 
piaustymo setas pagamintas Washington 
Forge. Kepsnio ir sviestainių peiliai, 
kepsnio šakutė, lupimo peiliukas, riešuto 
spalvos dėžutėje. Padėjus indelin $500 
ar daugiau.

Proctor-Silex 6 migtukų blenderis, 56 unc 
indas. ”Jog button” greitam maišymui. 
Balta ir juoda lentelė. 30 psl. receptų 
knyga. Padėjus indelin $5,000 ar daugiau

Prieskonių lentinėlė ”Pecano” medžio, 3-jų

Westinghouse garinis ar sausas 
prosas. Rodyklė medžiagoms, 

plona juoda rankena. 21 skylutė 
garams. Naudoja paprasta 

krano vandenį. Padėjus intlėlin 
$5,000 ar daugiau.

Texas-Ware Melamine 
Dinnerware indai 8-niems,

26 gabalai. Sandalo medžio ir 
balto mišinys. Aštuonios 9%” 

lėkštės ir sriubos-dripsnių bliudukai, 
serviravimo bliudas, 8 vienas ant kito 

dedami puodukai. Plaunami mašina. 
Padėjus indėlin $5,000 ar daugiau

8 puodukų elektrinis ”Poly-Perk” kavinukas. 
Automatinis. Spalvotas polypropyienė, ne
įlenkiamas ir nedūžtantis. Atsparus įbrė

žimas. Greitai lengvai valomas. Avo- 
cado spalvos. Padėjus 
indėlin $500 ar daugiau.

Įdėkite $500 ar daugiau, nesvarbu į kurią taupymo kny
gutę ar certifikatą į Centrai ir jus galėsite pasirinkti 
dykai prieskonių lentinėlę, elektrinį kavinuką ar peilių 
setą.

Ar padėkite $5,000 ar daugiau ir jūs galėsite pasi
rinkti dykai blenderį, garinį prosą, toasterį ar indų 
setą astuoniems.

Kiekvienu atveju jūs gausite aukščiausį, įstatymais

leidžiamą, banko procentą iki 5%%, žiūrint į kurią rūšį 
taupymo ir kuriam laikui padėsite. (Šeši mėnesiai yra 
minimumas, kad gautumėte dovaną).

Su kiekviena dovana jūs taip pat gausite čekių sąs
kaitą Centrai.

Ir kada jūs atidarysite reguliarią taupymo sąskaitą 
iki liepos 10 jūs gausite procentus nuo liepos 1 dienos

Centrai National Bank
Narys Federa! Deposit Insurance Corporation.

Dovanų siūlymas galioja iki 1970 m. liepos 15 naujoms sąskaitoms arba priedui prie esančių sąskaitų. 
Tik viena dovana klijentui.,. kol ištekliai tęsis.

mas jų technikiniu tobu 
Įėjimu, ritmo tikslumu 
ir net kūrinio nuotaikos 
įsijautimu. Pastarai
siais metais vienas ki
tas kankliuotojas pradė 
jo rodytis ir su solo 
skambinamais kūri
niais.

Nenuostabu, kad 1970 
m. birželio mėn. 20die
na visai išeivijai taposa. 
votiškai svarbia data — 
pirmasis kanklių studi
jos rečitalis.

Su neaiškiomis, gal 
net netikromis nuotaiko

mis Ciurlinio ansamb
lio salėn prisirinko gau
sus būrys klausytojų, ku 
rie buvo nustebinti ir 
skambintojais, ir pačio
mis kanklėmis.

Pirmoje rečitalio da
lyje pasirodė jaunesnie
ji skambintojai — Rūta 
Motiejūnaitė, Mirga Ban 
kaitytė, Daina Urbaity- 
tė, Ugnelė Stasaitė, Rai 
mundas Bankaitis, Da- 
lean Walsh, Irena Ba- 
kūnaitė ir Danutė Januš- 
kytė. Kiekvienas jų bu
vo įdomus ir savitas, 

su viltimi, kad netru
kus jie apvaldys kanklių 
techniką, suras geresnį 
toną, nugalės painesnį 
ritmą.

Antroje dalyje skambi
no studijos absolventai 
— Lilė ir Ramona Snieč
kutės, Danutė Bankaity- 
tė ir Vytautas Bankai
tis, išpildydami neleng
vas muziko Alfonso Mi
kulskio kompozicijas — 
(Siuntė mane, motulė, 
Nemuno šauksmas, Lie 
tuviška rapsodija Nr. 2, 
Poema) — kurios turi 
įvairias nuotaikas ir su 
dėtingą techinką. Liau
dies dainos variaciją 
skambino Mirga, Danu
tė, Raimundas ir Vytau
tas Bankaičiai.

Danutės Bankaitytės

Komp. Alfonsas Mikulskis (teikia, studijos simbolinę dovaną -- 
kamertoną, Onos Mikulskienės kanklių muzikos studiją baigusiam 
kontrabosininkui Vytautui Bankaičiui.

ir Ramonos Sniečkutės 
skambinimas visus nu
stebino. Akordai užtik
rinti, ritmai griežti, ok
tavų perbėgimai techniš
kai lengvai apvaldyti. Vy
tautas Bankaitis, nežiū
rint, kad skambino bosi
nėmis kanklėmis — pa
darė rimtą įspūdį.

Per tryliką metų Ona 
Mikulskienė gyveno kank
lių muzika ir savo mo
kiniais. Šalia paprastų 
kanklių atsirado ir kon
certinės, pasirūpinta 
įtraukti ir bosines. Nuo 
pritarimo dainoms, pri
eita prie orkestrinės mu
zikos, o pirmasis reči
talis jau davė eilę ir so
lo skambintojų. Nuo pa
prasto tercinio pritari
mo nueita iki sudėtinges
nio solo kūrinio išpildy
mo.

Negalima pamiršti di
delio Onos Mikulskienės 
talkininko — muziko Al
fonso Mikulskio. Jo pa
tarimai ir talka stipriai 
jaučiama, svarbiausia, 
nesant kanklių muzikos 
solo kūrinių, jis jų sukū
rė visą eilę. Šio rečita
lio programoje atlikti 3 
Pr. Stepulio, 1 J. Švedo 
ir 9 Alfonso Mikulskio 
kūriniai.

Po rečitalio Ona Mi
kulskienė buvo savo mo
kinių apdovanota, o visi 
svečiai mokinių tėvelių 
skaniai pavaišinti.

Pirmasis Onos Mikuls, 
kienės kanklių studijos 
mokinių rečitalis paro
dė dideles kanklių muzi
kos galimybes. Patarti
na ir kitų kolonijų lietu, 
viams šiuos jaunuosius 
kanklininkus išgirsti ir 
jų laimėjimais pasi
džiaugti.

KITI APIE MUS

"Chicago Tribūne" 
dienraštis Chicagoje, ne 
kartą kėlęs Lietuvos ir 
kitų Baltijos kraštų ir 
laisvės reikalą, birželio 
mėn. 17 d. laidoje įdėjo 
dienraščio korespon
dento Washingtone, Wal 
ter Trohan ilgą straips
nį "Raudonųjų tikslas 
pasaulyje reiškia krau
ją". Čia primenama 
prieš 30 m. įvykdyta so
vietų okupacija Baltijos 
kraštuose, kiti agresi
jos žygiai ir nurodoma, 
kad sovietai ligšiol nė
ra pakeitę jų laikysenos. 
W. Trohan teigia: "Visi, 
taiką mylintieji, turėtų 
remti Baltijos valsty
bes, laisvės siekian
čias" ir primena 1966 
m. birželio 28 d. Kon
greso priimtą rezoliuci-

Tas pats dienraštis 
laiškų skyriuje birželio 
14 d. įdėjo latvio Tedis 
Zierins laišką apie "pa-

ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS SAIDŽIŪHAS
Prieš dvidešimts pen

kis metus du Europos 
diktatoriai žuvo beveik 
48 valandų laikotarpy. 
Benito Mussolini mirė 
1945 metų balandžio 28, 
nužudytas komunistų par
tizanų, stengdamasis 
pabėgti iš Italijos.

Adolfas Hitleris žuvo 
Berlyne, balandžio 30, 
nusinuodydamas.

Šiandien, Vokietijoje 
ir Italijoje, abu jie vis 
prisimenami —panašiai 
ir skirtingai.

***
Rytų ir Vakarų Vokie

tijos Fiureris kažkaip ta 
po "nebuvusiu". Rytų vo
kiečiai gana naiviai pur
tosi bet kokios nacių lai
kotarpio atsakomybės: 
nes pagaliau, jie yra ko
munistai, ir Hitleris bu
vo supuvęs vaisius gen- 
dančiame kapitalizmo 
medyje.

Vakarų vokiečiams su. 
sigyventi su šia era sun
kiau.

Hitlerio gimtinė, dvi
aukštis tinko namas, 219 
numeris Vorstadt gatvė 
je Austrijos pasienio 
Braunau am Inn mieste
lyje, jau seniai nežymi
ma kaip šventovė; tai ge<- 
rai apsišvietę turistai jį 
pajėgia surasti.

Jo Alpių slėptuvė prie 
Obersalzberg, išlikus 
po karo, buvo susprog
dinta bavarų vyriausy
bės. Susprogdinto Fuh- 
rerbunker griuvėsiai po 
Reicho kancleracija, da
bar tik žolėtas kalniu
kas, kažkaip tinkamai 
randantis 110 jardų ko
ridoriuje, niekeno nepri
klausomoje žemėje tarp 
Rytų ir Vakarų Berlyno.

Nesukaitomos Adolfo 
Hitlerio aikštės ir gat
vės Vokietijos miestuo
se, naujai perkrikštytos, 
dažnai antinacinių vei
kėjų vardais.

Adolfas, kadaise popu
liarus vardas, retai pa
renkamas mažiems vo
kietukams.

Sekantį kartą: Jis pa
statė Autobahną, bet...

įnirštuosius pavergtuo
sius".

JAV ir Kanados spau
da birželio dienomis įdė
jo visą eilę lietuvių ra
šytų laiškų. Vienas jų, 
tai Kanados "TheSt.Ca- 
tharines Standard", bir
želio 4 d., įdėtas J. 
Šarapnicko straipsnis 
"Lenino mitas". Auto
rius pažymi, kad Leni
nas buvo rusų imperializ
mo įrankis ir, be naiki
nimo pradų, nieko ne
pateikęs pasauliui.
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CENTRAL NATIONAL BANK SIŪLO VERTINGAS DOVANAS. Visiems padėjusiemS indėlin 500 dol. 
ir daugiau bankas duoda vertingas dovanas, kurias matome nuotraukoje išdėtas ant stalo ir banko tar
nautoją Pat Yost. Dovanas galima gauti visuoseCentralNational Bank 48 skyriuose padėjus naujon sąs- 
kaiton ar j jau esančią $500 ir daugiau.

• Grandinėlės šokėjų ir 
vadovų pagerbimą rengia 
LB Clevelando abi apylin
kės liepos 19 d., sekmadie
nį, 4 v. p. p., Nauj. parapi
jos salėje.

Kviečiami dalyvauti visi, 
tuo išreiškiant jaunimui 
pagarbą ir padėką už jų 
įdėtą darbą.

Vietas prašome rezervuo- 
tis pas ąpyl. valdybos na
rius: O. Jokūbaitienę 
tel. 681-9143, J. Malskį

486-9165, M. Aukštuolį — 
181-9928 ir Z. Tarutį — 
932-9687.

WANTED AT ONCE 
SEWING MACHINE 

OPERATORS 
Experienced preferred, will accept 
trainees.

Steady hourly rate. 
Apply in person 

Next to 117 Rapid Station 
CHALFANT SEWING 

FABRICATORS 
11525 MADISON AVĖ.
CLEVELAND, OHIO 

An Equal Opportunity Employer 
(45-54)

Savings
AND LOAN COMPANY

4065 Maylield Rd . South Euclid
1 1623 Buckeye Rd . Cleveland 

30500 lake Sho'e Boulevard, Willowick

X? £’•£: J?

Skambinkit ar 
ateikit pilnom 

smulkmenom nemoka m o^^LS^ 
patarnavimo!

Member F.D.I.C.

INSURED

5'6% CERTIFICATE OF DEPOSIT

HaWkEYe

ONE PER FAM LY

prepare for preserve
tomorrovv

Kodak's
Havvkeye
nstamatic

Camera

INstamatic

Oai y interest
on savings passbooks

$5,000 minimum — 6 months maturity 

5%% CERTIFICATE OF DEPOSIT 
$5,000 minimum — 1 year maturity 

6% CERTIFICATE OF DEPOSIT 
$10,000 minimum — 2 year maturity

and Loan Association
---------------------------------------------------- —--------  13515 EUCLID AVI. - 631-3100

798 EAST 185th STREET/CLEVELAND, OHIO 44119/TELEPHONE: 481-8552 ••

DIRVA

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

EXPERIENCED
SIDING INSTALLERS

WANTED
Steady work, mušt have own 
tools. Highest prices paid. 
Call collect, Mr. Phillips, 716- 
685-1600. (49-55)

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

MUZIEJAUS 
RETENYBĖ

Dar turima pardavi
mui baigiančių pranyk
ti Neprikl. Lietuvos si
dabrinių monetų. 5 lt. 
su J. Basanavičiaus at
vaizdu. 10 lt. — su Vy
tautu Didžiojo. 10 lt. — 
su prez. A. Smetonos ir 
kitos. Paskutinis sezo
no išpardavimas. Kai
nos labai sumažintos. 
Kainoraštis pareikala
vus. P. Zablockis, 2333 
Ontario St., Vancouver 
10, B. C., Canada.

with a deposit of $500.00
or more to a new or
existing account

(DEPOSIT TO REMA1N ONE YEAR)

1970 m. liepos 10 d.

SATURDAY 
BANKING

Sucietu
; NATIONAL O 

BANK
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 
sąskaitą šiandien per Clevelando bankų lyderį Society National Bank.

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

tThere will be no change in the office hours of our downtown offices at 1001 Euclid Avenue and 127 Public Sguare!

Deposit* Insured To S20.000

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED PHYSICAL 

THERAPIST 
Deparlment Supervisor in 222 bed 
Extendcd Care Facility — to work 
with medical and para-medica) team 
vvhich includcs: An Occupational 
Therapist, Medical Sočiai Worker, 
Profeasional Nuraing Staff, Medical 
Director, Speech Therapiat, Staff 
Bioanalyst. Benefits included: Com- 
petitive .salary, two week» vacatiort, 
siek leave, I I paid holidaya, longev- 
ity compenaation, retirement pro- 
gram, $300.000 personai liability and 
malpractice insurance, Blue Crosa -— 
Blue Shield M.V.F.-I coveragc vvith 
O.B. and master medical rider.s and 
$7,000.00 life insurance.
Marlha T. Berry Memorial Medical 
Care Facility, 43 533 Elizabeth Road, 
Mount Clemena, Michigan 48043. 
Phone (313) 465-1922 —— Extension 

25°- (47-56)

Jus džiaugsitės 
gyvenimu daugiau 
su Statė Savings

New Plastic Injection Moldind 
Plants Needs Experienced 
MATERIAL HANDLERS 
MACHINE OPERATORS

New buildings, new molds, new 
equipment.
Good working conditions 6c benefits. 

API 
1900 EASY ST.

WALLED LAKE, MICH. 
Call betvvecn 9 6c II o'clock 

(313) 624-4066
(50-54)

MAIDS
Full tme, paid holiday 6c vaca- 
tions, uniforma. Good starting 
vvages. Apply at

SHERATON 
AIRPORT INN

15541 BROOKPARK 
CLEVELAND. OHIO 

9 AM TO 5 PM

(49-52)

MĖNESINIU 
ČEKIU

Mes siusime Jums čekį se
kantį menes/ — 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!

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS | AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinias apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE TELEF. 621-6036

CLEVELAND. OHIO 44114

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
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k.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
PAGERBKIME 
"GRANDINELŲ"

M

Grandinėlės pagerbi
mo banketas įvyks sek
madienį, liepos 19 d. 4 
v. p.p. Naujosios Para
pijos salėje. Banketo me
tu, Grandinėlės vadovai 
Aleksandra ir Liudas Sa- 
giai padarys įdomų pra
nešimą iš kelionės po 
Pietų Ameriką. Taip pat 
bus išstatyta įdomi Gran
dinėlės nueito kelio pa
rodėlė, kuri susidės iš 
įvairių atžymėjimo ženk
lų, nuotraukų bei plaka
tų, ne vien tik iš Pietų 
Amerikos išvykos, bet ir 
iš kitų kelionių po Ame
riką ir Kanadą.

šį pagerbimo banketą 
rengia LB abi Clevelan
do apylinkės ir labai ma
loniai kviečia visus da
lyvauti.

Bilietus galima įsigyti 
pas rengimo komisijos 
narius; J. Malskį, O. Jo- 
kubaitienę , M. Aukš
tuolį, Z. Tarutį, Grandi
nėlės tėvų komiteto at
stovus B. Skrinskienę ir
K. Gaižutį. Organizaci
jos bei pavieniai asme
nys, norintieji ta proga 
pasveikinti Grandinėlę 
prašomi savo sveikini
mus įteikti raštu bet ku
riam iš rengimo komi
sijos narių, arba banke
to metu programos vedė - 
jui. Bilietus įsigykite iš 
anksto nes prie įėjimo 
nebus parduodami.

Rengimo Komisija

• LIETUVIŲ DIENA, 
ruošiama LB Clevelan
do abiejų apylinkių, 
įvyks š.m. lapkričio 7 
ir 8 dienomis,Naujosios 
Parapijos salėse. Malo
niai prašome visų orga
nizacijų tuo laiku nereng. 
ti kitų subuvimų.

LB Clevelando apy
linkių valdybos

• Clevelando Arenoje, 
3717 Euclid Avė., ateinantį 
ketvirtadienį, liepos, 16 d., 
8 v. v. įvyksta "specialios 
vasaros” wrestling imty
nės, kuriose dalyvaus The 
Sheik, . Diek (Bulldog) 
Brower, Bobo Brazil, Great 
Igor ir moterys imtininkės. 
Bilietai nuo 4 iki 2 dol. gau
nami iš anksto Arenos ka
soje.

SEPTINTA NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA
Š.m. liepos 4 d. Nau

josios parapijos bažny
čioje klebonas kun. J. 
Angelaitis sutuokė Sil
viją Norkutę su Rimu 
Žiedoniu. Jų palydą su 
darė Roma Norkienė 
pirma pamergė, Lora 
Stengės, Jonas Zorska 
pirmas pabrolis, Gedimi 
nas Boreišis ir gėliane- 
šiai Andreja Švedaitė ir 
Ramūnas Balčiūnas. Su
tuoktuvių metu bažny
čioje gražiai giedojo so-

• "Infliacija” filmas bus 
rodomas Clevelando lietu
vių konservatorių klubo 
mėnesiniame susirin k i m e 
liepos 17 d., 8:30 vak. vai. 
Union Saving salėje, Mon- 
ticello Blvd. ir Richmond 
Rd. Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti.

• Blossom Muzikos Cent
re liepos 14 ir 15 d. progra- 
doje dalyvauja garsioji 
Martha Graham šokių gru
pė, liepos 16 Andre Previn 
diriguos Clėvelando orkes
trui, išpildant Chopino ir 
Šostakovičiaus kūrinius, o 
liepos 18 ir 19 orkestrui di
riguos garsusis dirigentas 
Pierre Boulez, išpildant’ Mo- 
zarto, Beethoveno, Stra- 
vinskio, Wagnerio ir Ber- 
lioz kūrinius. Dėl bilietų ir 
smulkesnių i n f o r macijų 
skambinti 579-1628.

• Išnuomojamas butas 5 
kamb. viršuj, šv. Jurgio 
parapijos rajone.

Skambinti UT 1-5080.
(51-52)

VIRĖJA
Gyventi kartu ar 5 die

nas savaitėje. Pietūs ir va
karienė. Kita pagalba sam
doma. Shaker Rapid. Telef. 
991-6286. (51-52)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN OR IST CLASS 

SK1LLED

DIE MAKERS
DIE REPAIRMEN 

Experienced on Die Cnsling or 
Trim Dies and Tools.

IST and 2ND SHIFTS 
Liberal company paid benefits 

Apply in person or call 481-3050 

SUPERIOR DIE CASTING 
CORP.

1001 LONDON RD.
CLEVELAND, OHIO 

(45-51)

FEMALE HELP WANTED

SIUVĖJOS
Patyrusios prie stiprių elek

trinių siuvimo mašinų. Aukštas 
akordinis (piece work) atlygi
nimas. Viršvalandžiai. Skambin
ti: Vicky Knapp 771-3633.

LENHOW CORP.
1239 West 9th St. (2nd Fl.

Cleveland, Ohio 

listė Violeta Balčiūnie
nė ir Clevelando vyrų 
oktetas, vadovau j amas 
Ryto Babicko, jiems 
akompanavo vargoninin
kė Regina Brazaitienė.

Vakare tos pačios pa
rapijos salėje įvyko vai
šės, dalyvaujant daug vie 
tinių ir iš kitų miestų at 
vykusių svečių. Jaunuo
sius pasitiko su duona, 
druska ir vynu jaunosios 
tėveliai Stasė ir Povilas 
Norkai iš Denverio, Co- 
lorado ir jaunojo tėveliai 
Stasė ir Kazimieras Žie- 
doniai iš Clevelando. 
Vestuvių vaišėms vado
vavo Povilas Mikšys. 
Jam pasveikinus naujuo
sius visų svečių vardu ir 
pareiškus, kad šios ves
tuvės tikrai nėra eilinės 
nes šių tėvų visi vaikai 
— Norkų keturi, Žiedo- 
nių trys yra susituokę 
su lietuviais, kilo džiu
gios ovacijos. Be jaunų
jų Silvijos ir Rimo Žie- 
donių čia buvo pristaty
tos tos visos jaunos, gra
žios lietuviškos šeimos: 
Nijolė ir Donatas Bal
čiūnai, Roma ir Virgi
lijus Norkai, Vida ir Jo
nas Švedai, Regina ir Al - 
bertas Vaitaičiai, Valdo
nė ir Evaldas Žiedo- 
niai.

Iš kitų miestų dalyva
vo šie svečiai: arch. Vy
tautas Martinaitis, Mil
da ir Edmundas Pauliai, 
Vilūnė Kirvelaitienė — 
visi iš Chicągos. V. Či- 
žauskas ir ponia iš Det
roito, Bronė ir dr. Jur
gis Balčiūnai is Stras- 
burg, sol. Violeta ir inž. 
Jurgis Balčiūnai iš Bos
tono.

Jaunieji buvo pasvei
kinti ir Clevelando lietu
vių medžiotojų klubo var
du. Jaunasis šiuo metu 
yra to klubo prezidentu. 
Perskaitytos sveikini
mo telegramos: šv. Tė
vo apaštališkas palaimi
nimas jauniesiems ir vi
siems jų vestuvių daly
viams, jaunojo senelių 
Adomo ir Domicėlės Pi- 
liponių iš Marijampolės 
dėdės Jono ir Stefos žy 
davičių iš Bostono, dė
dės Kazio Mažeikos iš 
Kanados, tetos Marijos 
ir Alfredo Butkevičių iš 
Žiežmarių, puseserės 
Gertrūdos Mažeikaitės 
iš Vilniaus, kun. Prano 
Gavėno iš Italijos, Ban- 
kaičių iš Detroito.

Jaunavedžiai, jų pa- 
lyga ir svečiai gražiai 
linksminosi, grojant or
kestrui ir skambant lie
tuviškom dainom, (pm)

Paprastas 
patogumas! 
Shirt Dresses 
taupymo kaina 
9.99

The May Co

Reguliariai 15.00 ir 16.00. 
Jūs eisite mylias per kraštą 
už tą garsaus suknelių ga
mintojo taupymą! Ir tai 
mieste — gabiai lengvai 
prižiūrima medžiaga, kurio
je atspausdintos geros nau
jienos lygiose spalvose, lan
gučiais, kryžminiai ir juos
tom. Dydis 10-20. Misses 
Dresses, Trečiame aukšte 
mieste, skyriuose.

(51-52)

Jaunieji Silvija ir Rimas Žiedoniai su palyda po jungtuvių ant bažnyčios laiptų. Prieky gėlianešiai A. 
Švedaitė ir R. Balčiūnas. Už jų stovi jaunieji Silvija ir Rimas Žiedoniai. Toliau iš kairės stovi: S. Nor
kienė, S, Žiedonienė, L. Stengės, R. Norkienė, P. Norkus, J. Zorska, G. Boreišis, K. Žiedonis ir mažie
ji P. Žiedonis, L. Žledonytė, L. Balčiūnaitė ir D. Balčiūnaitė. J. Garlos nuotrauka

17.99
Originaliai 24.00 iki 32.00. 
Mes atrinkome pilną darže
lį vasaros vėsiųjų suknelių 
garsiųjų gamintoju dirban
čioms merginoms! Išsirin
kite gražiausio stiliaus ir 
spalvų iš šios gražios tau
pymo puokštės! Dydžiai 
10-18. Misses Moderate 
Dresses, Trečiame aukšte 
mieste ir skyriuose.

Pirkite mieste penktadienį 10 iki 5:45. Pirkite Heights/Parmatovvn/Southgate 
Great Lake Mall/Great Northern/Sheffield 10 iki 9:30.

Duodame dvigubai Eagle Stamps antradienį.

Išpardavimas! 
Prieinamom 
kainom 
Vasarinės 
sukneles



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KAS IŠRINKTI J JAV LB TARYBA?
Kaip praneša vyr. 

rinkimų komisija JAV 
LB Tarybos rinkimuo
se dalyvavo 6781 balsuo
tojas. 1967 m. rinkimuo
se dalyvavo 9124 balsuo
tojai.

Į Vl-ją Tarybą išrink
ti šie atstovai:

Juozas Ardys, Kazys 
Bobelis, Jonas Borevi- 
čius, Elena Bradūnai- 
tė, Bernardas Brazdžio
nis, Antanas Butkus, Vik
toras Dabušis, Ona Ivaš- 
kienė, Jonas Jasaitis, Jū
ratė Jasaitytė, Anatoli
jus Kairys, Vytautas Ka- 
mantas, Kęstutis Keb- 
lys, Petras Kisielius, 
Vaclovas Kleiza, Anta
nas Klimas, Edmundas 
Lenkauskas, Stepas Ma
tas, Antanas Mažeika, 
Bronius Nainys, Antanas 
Razma, Marija Rudienė, 
Algis Rugienius, Vitali
ja Ruibytė, Algis Rukšė
nas, Romas Sakadolskis, 
Julius Džiugas Staniš- 
kis, Jonas Stikliorius, 
Jack J. Stukas, Eligijus 
Sužiedėlis, Nijolė Šla- 
pelytė, Elona Vaišnie- 
nė, Petras Vileišis, Vy
tautas Volertas, Povilas 
Žumbakis.

Dvi vietos lieka neuž
imtos nes New Yorko 
Apygarda nedalyvavo 
rinkimuose.

LIEPOS 12-18 D. 
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 

SAVAITĖ
Pavergtųjų Tautų savai

tė šiais metais bus liepos 
12-18 dienomis. Ji pradėta 
1959 m. Savaitė yra tam 
tikras simbolis manifestas 
ir solidarizavimas laisvųjų 
amerikiečių tautoms, ku
rios tokios laisvės neturi.

Pavergtųjų Tautų savai
tę paskelbė Amerikos Kon
gresas savo rezoliucija, pri

ALT S-gos East St. Louis dabartinė skyriaus valdyba. Sėdi iš kai
rės: sekretorius Bronius Tiškus ir pirmininkas Vladas Tervydis. 
Stovi: narys dr. Paulius Švarcas, vicepirm. Jonas Gumbelevičius 
ir ižd. Kristupas Kikutis. Kaip žinia, skyrius šį sekmadieni, liepos 
12 d. 1 v. p.p. Jono ir Chos Lujų sodyboje, 9 Westlake Dr. Fairview 
Heights, I1L rengia linksmą gegužinę i kurią kviečiami visi atsilanky 
ti ir maloniai praleisti laiką.

A t A

ALEKSUI STATULEVIČIUI 

mirus, jo žmonai LIUDAI reiškiame gilią užuo

jautą ir kartu liūdime

Laimutis Valūnas ir šeima

Kas nori, nors trumpam, pabėgti iš 
didmiesčio ir surasti ramaus ir gaivi
nančio poilsio, tas nepravažiuos pro 

r Tomkų vasarvietę, kuri yra ant pat At
lanto vandenyno ir turi visas sąlygas, 
apie kurias kiekvienas didmiesčio žmo
gus per ilgus metus svajoja.
Dėl smulkesnių informacijų rašykite: 

V. Tomkus, 700 Ocean Dr. Juno Beach, 
North Palm, Fla. 33403 arba skambin- 

<5 kitę: (305) 844-3388.

imta vienbalsiai 1959 m. 
birželio mėnesį. Yra žino
ma kaip įstatymas nr. 
86-90, minima trečiąją lie
pos savaitę kiekvienais me
tais. Kongresas įpareigojo 
prezidentą, kad tuo reikalu 
būtų paskelbta atitinkama 
proklamacija. Tokias pro
klamacijas paskelbė visi 
prezidentai: Eisenhoweris, 
Kennedy, Johnsonas, Nixo- 
nas. Paskelbė taip pat eilė 
gubernatorių ir miestų me
rų. Kongrese ta proga daug 
senatorių ir kongresmanų 
pasakė kalbų, kurios paskui 
įrašytos į Congressional 
Record knygas ir lieka is
torijai. Tokiu būdu paverg
tųjų ir valstybių reikalai 
lieka gyvi ir pasaulio sąži
nei neleidžia užmiršti.

Pasaulis smerkia viso
kios rūšies kolonializmą. 
Buvusios kolonijos veik vi
sos atgauna laisvę, net ir 
tos, kurios nežino, ką tas 
žodis reiškia, kurios neturi 
jokių valstybinių tradicijų, 
necivilizuotos; bet tas pats 
pasaulis tyli, kai senos, ilgų 
šimtmečių valstybinėm tra
dicijom tautos ne tik pa
vergtos, bet fiziškai naiki
namos. Todėl tokių savaičių 
proga kartu su kitais liki
mo draugais turime viską 
daryti, kad pasaulis savo 
svarų žodį pasakytų ir mū
sų adresu.

♦ JONAS VAIČIŪNAS 
LB Chicagos Apygardos 
Valdybos vicepirminin
kas spaudos - informaci 
jos reikalams, sudarė 
prie valdybos Spaudos - 
Informacijos komisiją: 
St. Daunys, St. Juškėnas, 
J. Jurevičius, Z. Juške
vičienė, Vyt. Kasniūnas, 
Alg. Pužauskas,. J. Šla
jus ir J. Vaidelys. Rei
kalui esant komisija 
bus padidinta. Pirmas 
komisijos darbas — in
formacinė talka Paverg
tų Tautų Savaitei ir pa-

Balfo direktorių suvažiavimo Detroite* birželio 13 d. dalyviai. Sėdi iš kairės: K. Ražauskas, E. Pau- 
razienė, kun. V. Martinkus, preL J. Končius, D. Kaupienė, dr. V. Ramanauskas, K. Daugvydienė. Antroj 
eilėje stovi: V. Tamošiūnas, A. Plepys, P. Pagojus, A. Musteikis, J. Bagdonas, K. Gricius. Trečioje ei
lėje: J. Atkočaitis, V. Selenis, P. Stepas, V. Mankus. R. Ražauskienė, kun. P. GeisčiOnas, K. Viskantie
nė, dr. V. Mileris, V. Petrulis. Nuotraukoje trūksta suvažiavime dalyvavusių kun. K. Simaičio, kun. V. 
Kriščiūnevičiaus, J. Mikailos ir K. Sragąusko. K. Sragausko nuotrauka

radui, įvyksiančiam lie
pos 18 dieną, 12 vai.

• LEVAS PRAPUO
LENIS Chicagoje rūpi
nasi sukviesti Pavergtų 
jų Tautų Savaitės para- 
dan kuo daugiausia orga
nizacijų atstovų su vė
liavomis. Organizaci
jos, norinčios dalyvauti 
parade su vėliavomis, 
kviečiamos registruotis 
ALT biure, 6818 S. Wes- 
tern Avė., Chicago, III. 
60636, tel: 778-6901.

• PAVERGTŲ TAU
TŲ SAVAITES reika
lu pereitą trečiadienį 
liepos 1 dieną, ALT biu
re buvo sukviesta spau
dos darbuotojų konfe
rencija. Konferenciją su
šaukė ir jai vadovavo J. 
Vaičiūnas, LB Apygar
dos Valdybos vicepirm. 
Pranešimus padarė LB 
Chicagos Apygardos Val
dybos pirm. J. Jasai
tis, Chicagos Lietuvių 
Tarybos pirm. kun. A. 
Stašys, Pavergtų Tautų 
Komiteto narys L. Pra
puolenis. Kiti dalyviai: 
Z. Juškevičienė, J. Ber- 
tašius, St. Daunys, V. 
Kasniūnas, K. Rožans- 
kas, J. Šlajus, M. Gude
lis ir J. Vaidelys.

• JANINA IR VYTAU
TAS ŽYGAI su šeima 
grįžo iš Hot Springs, Ar- 
kansas, kur trejetą savai
čių atostogavo Gražinos 
ir GedeminoSakevičiųdi
deliame motelyje (Birch 
Motei), 635 Ouachi- 
ta Avė.

Žygas yra Alvudo vai
kų teatro vadovybės na
rys, taip pat dažnai tal
kinąs lietuviškiems pa
rengimams, paruošda
mas ir tvarkydamas ap
švietimą. Janina yra 
šaulių teatro aktorė.

• DANUTE STAN- 
KAITYTE, operos solis
tė, kartu su kitais solis
tais rugsėjo 5 d. daly
vaus Ateitininkų Fede
racijos jubiliejaus kon
certe Chicagoje.

AUŠRIEČIŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Šįmet sueina 30 metų, 

kaip dvi atskiros Kauno

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE 

^AUDRONĖ 
&& 87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655

Tel. (Area 617) 428-8425
Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki
Visai arti šiltos srovės, privatus
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.

}QĮ[VILA AUDRONE JAU ATIDARYTA 
SS IR PRIIMA SVEČIUS
JpJr Kreiptis tiesiai į vilą AUDRONĘ, OSTER- 

VILLE.CAPE COD, MASS. 02655. Tel. 428-8425, 
MRS. MARIJA JANSONAS.

BP® Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

"Aušros" gimnazijos bai
gė savo laisvą egzisten
ciją pirm, bolševikų oku
pacijos metu. Pasaulyje 
yra daug išsibarsčiusių 
aušriečių ir iš torontiš
kių tarpo (M. Yčas ir 
kt.) kilo sumanymas su
organizuoti jų suvažiavi
mą, taip pat kviečiant 
dalyvauti ir kelioliką bu- 
vusių mokytojų (dail. Še. 
petį, prof. Paplauską, 
kun. Zakarauską, Ase- 
vičiūtę, Tulauskaitę,
Bremerį ir kt.), kurie 
yra laisvame pasauly
je.

Suvažiavimui ruošti 
susidarė 10 žmonių ko
mitetas, kurio pirminin
ku išrinktas inž. R. Ri
mas (Ribikauskas) ir sek - 
retorium Alg. Stanėnas. 
Pastarojo adresu — 52 
Apple Orchard Path, 
Thornhill, Ont. prašome 
kreiptis visais suvažia
vimo ir registracijos 
reikalais. Fin. reikalų 
tvarkytoju išrinktas Ant. 
Rūkas ir programos ve
dėja — Imbrazienė (Va
liukaitė).

Suvažiavimas įvyks 
Prisikėlimo par. salėj 
Toronte, 1971 metų gegu
žės 29 d. (ap)

aplinkuma.
atviros jūros pliažas

E. CHICAGO

TRADICINE GEGUŽINE

ALTS-gos East Chi
cagos skyrius kiekvieną 
vasarą suruošia geguži
nę — linksmavakarį, ži
nomoje, lietuviais gau
siai apgyventoje vasar
vietėje, Union Piere, 
Mich.

Šiais metais tokia ge
gužinė bus liepos 25 d. 
(šeštadienį) toje pačioje 

Pasiskubinkite
įsigyti 
AGONIJA c

Per savaitę 
pardavėme 200

------------------- IŠKIRPTI---------------------

DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu ..... dol., už kuriuos prašau atsiųsti:

..........egz. J. Gliaudos romaną "AGONIJA".
Kaina 5 doleriai.

Pavardė ir vardas.......................................................

'Adresas  -.......................................................... —•

-I Gliaudą

Agonija

Hojnjrus

Community salėje. Už
kandinė ir baras pradės 
veikti 2 vai. po pietų, 
o šokiai, grojant geram 
Čigonų orkestrui, pra
sidės 9 vai. vak. Michi- 
gano laiku. (Chicagos — 
8 vai. v.).

Kaip žinoma, skyriui 
vadovauja vienų moterų 
valdyba, kuri yra pasi
ryžusi pademonstruoti 
savo kulinarinius sugebė
jimus ir svečius pavai
šinti pačių gamintais val
giais ir skanėstais. Ba
rui, kaip ir visada, vado
vaus vyrai, tad ir stip
resnės atgaivos netruks. 
Bus ir daugiau staigme
nų.

Visi vasarotojai ir 
svečiai kviečiami atsi
lankyti ir maloniai pra
leisti subatvakarį.

(aj)

AUKOS DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai :
J. Kazėnas, Cleveland......2.00
V. Pliodžinskas,Cleveland 10.00 
S. Pladys, Cleveland .........2.00
D, Vismontas, Cleveland .. 2,00
I. Kaunelis, Detroit...........2.00
V. Janukaitis, Detroit.......2.00
J. Jurkus, Rochester........ 3.00
A. Karaitis, Union Pier ....5.00
K. Stephens, Mayfield Hts. 1.00
P. Naureckas, Chicago......2.00
P. Kęstauskas,

Grand Rapids............... 2.00
J. Balbatas, Cleveland........ 5.00
A. Lauraitis, Chicago......... 2.00
V. Dabrila, Worcester........2.00
ALTS Cicero Skyrius....... 15.00 
A.M. Mačys, Chicago....... 5.00
J. Andrašiūnas, Chicago ...2.00 
G. Gricius, Washington .... 2.00
N. Rastenis, Baltimore......2.00
A. Gruzdys, New Haven .... 3.00 
A. Braškys, Sudbury......... 2.00
A. Pilipavičius, Hamilton.. 2.00 
R. JasiOnas.Evanston........ 2.00
A. Ereminas.Thomaston... 2,00
I. Medžiukas, Los Angeles 5.00
A. Pakalnis,Linden............ 2.00
M. Manomaitis, Boston......8.00
K. Statkus, Los Angeles... 7.00
J. Palšis, Chicago............2.00
X,Y„ Chicago..................... 2.00
A. Petrauskis, Cleveland 2.00 
J. Agurkis, Omaha .......... 2,00
G. Juškėnas, Cleveland ... 5.00 
A. Mikulskis, Cleveland ... 5.00
E. Kronas, Dundas...........2,00
A. Iškauskas, Toronto....... 1.00
V. Donis, Chicago............ 10.00
J. Meiliūnas, Australia ... L30
O. Mučinskienė, Boston .... 2.00
D. Liepas, Cicero............ 2.00

Visiems aukojusiems Dir
va nuoširdžiai dėkoja.
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