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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

IŠRINKTA NAUJA 
ALT SĄJUNGOS 
VALDYBA

š. m. gegužės 26-27 <Ld. 
Detroite įvykusiame Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos seime vienbalsiai 
Sąjungos pirmininke išrink, 
ta Emilija čekienė ir į val
dybą šie asmenys: Stela 
Abraitienė, Juozas Bagdo
nas, Petras Mačiulaitis ir 
Jurgis Sirusas.

Į revizijos komisiją iš
rinkti: Petras Didelis, Juo
zas Maurukas ir Vytautas 
Matonis.

Į naująją ALT Sąjungos 
Tarybą išrinkti buvę sąjun
gos pirmininkai: V. Abrai- 
tis, E. Bartkus, T. Blins- 
trubas, J. Jurkūnas, A. La
pinskas ir šie nariai: O. 
Biežienė, V. Olienė, B. Pa- 
plėnienė, dr. J. Bartkus, dr. 
A. Budreckis, V. Gedgau
das, dr. J. Jurkūnas, J. 
Kiaunė, A. Laiku nas, V. 
Mažeika, dr. B. Nemickas, 
K. Pocius, dr. P. Švarcas, J. 
Švoba, A. S. Trečiokas.

Šiame seime, sąjungos 
pirmininkui T. Blinstrubui 
pasiūlius, Sąjungos garbės 
nariu provizorius
Steponas Nasvytis.

Vilties Draugijos 
nauja valdyba

Tuoj po ALT S-gos sei
mo įvykusiame Vilties 
Draugijos narių ir įgalioti
nių susirinkime, gegužės 27 
d. Detroite, kurį atidarė Vil
ties Draugijos pirmininkas 
Aleksas Laikūnas ir jas pa. 
siūlius, susirinkimo pirmi
ninkais buvo išrinkti inž. J. 
Jurkūnas, ir inž. J. Gaižu
tis, sekretorium i A. Gri
nius.

Mandatų komisija buvo 
sudaryta iš S. Astrausko ir 
VI. Blinstrubo.

Po Vilties Draugijos pir
mininko A. Laikflno ir Dir
vos redaktoriaus V. Ged
gaudo pranešimų, ir susi
rinkimui patvirtinus apy
skaitą, Aleksui Laikūnui po 
8 metų pirmininkavimo to
liau nebesutikus kandida
tuoti, j naują valdybą buvo 
išrinkti: Kazimieras Pocius 
(East Chicago), Teodoras 
Blinstruhas (Chicago), An
tanas Juodvalkis (East Chi-

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos seimo, {vykusio gegužės 26-27 d.d. Detroite, iškilmingojo posė
džio prezidiumas. Kalba ALTS-gos pirmininkas Teodoras Blinstrubas, kurio kalbos santrauką žemiau 
spausdiname. Nuotraukoje iš kairės: A. Musteikis, seimo rengimo komiteto pirmininkas J. Švoba, Vy
tautas Abraitis, Teodoras Blinstrubas, Kazimieras Pocius ir Kazys Kasakaitis.

Mūsų darbus lydės vienas 
švyturys -- Lietuva!

ALT S-gos pirmininko T. Blinstrubo kalbos santrauka, tryliktąjį Seimą pradedant
Amerikos Lietuvių 

Tautinės Sąjungos trylik 
tasis Seimas šiemet vyko 
Detroite. Jį pradėdamas 
tos S-gos pirmininkas Te
odoras Blinstrubas, pa
sveikinęs šio Seimo daly
vius — atstovus ir sve
čius, padėkojo Detroito 
visuomenei už didelį dė-

cago), dr. Paulius Švarcas 
(St. Louis). dr. Vaclovas 
čekas ("New York), inž. Ed
mundas Cibas (Boston), 
inž. Antanas Mažeika (Los 
Angeles), Paulius Mitalas 
(Cleveland) ir Stasys Laz- 
dinig (Cleveland).

Pirmajame valdybos po
sėdy, įvykusiame tuoj pat 
po susirinkimo, naujai iš
rinktoji valdyba pasiskirs
tė pareigomis, išrinkdama 
pirmininku Kazimierą Po
cių, vicepirmininkais T. 
Blinstrubą, dr. P. Švarcą, 
dr. V. čeką, inž. E. Cibą, P. 
Mitalą, inž. A. Mažeiką, se
kretoriumi A. Juodvalkį ir 
iždo sekretoriumi S. Laz- 
dinį.

Apsvarsčius kitus eina
muosius Vilties Draugijos 
reikalus. Vilties Draugijos 
valdyba Aleksą Laikūną pa
kvietė Dirvos redaktoriumi 
greta dabartinio Dirvos re
daktoriaus Vytauto Ged
gaudo. Aleksas Laikūnas 
kvietimą priėmė. 

mesį, padedant surengti 
ALTS Seimą Detroite jau 
antrą kartą. Pirmą kar
tą tai buvo prieš keturio
lika metų, 1959 m. gegu
žės 30-31 d. Kaip aną, 
taip ir šį kartą iš visur 
suvažiavę Seimo dalyviai 
gali pasidžiaugti, kad ir 
Detroite, panašiai kaip ir 
kitose vietose, Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjunga 
lietuvių gyvenime yra 
įleidusi šaknis ir tapusi 
reikšmingu veiksniu. 
Tęsdamas savo atidaro
mąjį žodį, T. Blinstru
bas pabrėžė:

Visi, kurie yra giliau 
su Sąjunga susipažinę, ga
lėtų pavirtinti, jog jos 
pagrindiniuose principuo 
se, jos ideologijoje nėra 
tokio dalyko, kuris ne
galėtų būti priimtinas 
kiekvienam lietuviui, o to 
kį tvirtinimą paremia 
praktiškai besireiškian
ti Sąjungos veikla.

Pastebėjęs, kad išsa
mesnis šia tema pasisa
kymas būsiąs išryškin
tas Seimo darbotvarkėje 
sekančioje pagrindinio 
kalbėtojo Vytauto Abrai- 
čio, vieno iš Sąjungos 
steigėjų ir buv. jos pir
mininkų, kalboje, T. 
Blinstrubas rado reika
linga čia pareikšti ir ke
letą savo minčių:

Jeigu Sąjunga galėtų bū
ti priimtina kiekvienam 
lietuviui, tai kodėl jos 
narių skaičius, nors ir 
gausus, bet vis dėlto yra 
ribotas ? Ats akymas 
trumpas: per mažaverž- 
lumo platesniems sluoks
niams supažindinti su tik
rąja ir pagrindine Sąjun
gos dvasia. Dar daug kur 
mūsų visuomenė apie tau 
• '".inkus ir ALT Sąjungą 
turi miglotą ir laiko dul
kių iškraipytą vaizdą. O 
tasai vaizdas, iš tiesų, 
yra gražus ir, sakyčiau, 
evangeliškas, nes ALT 
S-gos aukčiausias tiks
las yra: kūrybingas, tvir
tas, susipratęs lietuvis 
ir valstybiškai nepriklau
soma Lietuva.

Sąjungos praktinės 
veiklos kelias, — kalbė
jo T. Blinstrubas, — vi 
sų lietuvių darna, suta
rimas — rankų sujungi
mas ir protų sukaupi
mas. Kas sekė Sąjungos 
gyvenimą, galėjo leng
vai pastebėti jos nuolati
nį rūpestį, kad mūsų tau- 
tiniam išsilaikymui ir 
Tautos laisvės siekimui 
yra būtina glaudžiau su
burti visas mūsų jėgas.

Visa mūsų išeivija sa
vo išsilaikymo pastan
gose tegali remtis tik iš
eivijos prieauglio lietu
viškumu ir sąmoningu-
mu, nes jokio naujo atvy- 
kimo (iš pavergtos Lie
tuvos emigracijos) ne
galima ir nenumatoma. 
Kada tauta pavergtoje 
Lietuvoje pergyvena sun - 
kiaušius okupacijos ir 
priespaudos laikus, ly
dimus okupanto įvestu 
tarpusavio nepasitikėji
mu ir kai kur jam visiš
ku atsidavimu, mūsų, iš
eivijos lietuvių, visas dė
mesys turėtų būti mf- 
kreiptas prieš okupantą 
ir jo talkininkus.

Vyksta tautinė trage
dija: seniau lietuvis ne
dėkojo rusui už prijungi
mą, už trėmimus, už ge
nocidą. O dabar tokių dė- 
kojančiųjų yra. Vieni ta
tai daro iš prievartos, o 
kiti — visiškai savaran
kiškai.

Tragedija ir tai, kad 
jau turime ir buv. trem- 

(Nukelta į 3 psl.)

NIXONO KLAIDOS 
privedusios prie 
įklimpimo j Watergate
Vytautas Meškauskas

Skaitant nūdienius laik
raščius ir žiūrint televi
ziją, labai sunku atsikra
tyti vieno įkyraus klausi
mo : kaip Nixonas, apsuk
rus ir patyręs politikas, 
galėjo įklimpti į tokią ne
laimingą ir stačiai kvailą 
Watergate aferą? I tą 
klausimą prašosi keletas 
atsakymų, prie kurių čia 
ir sustosime.

Visų pirma, preziden
tas nekreipė pakankamai 
dėmesio faktui, kad val
dantieji prie savęs trau
kia ne pačius geriausius 
ir gabiausius, bet dau
giau abejotinas asmeny
bes, kurios ilgainiui dau
giau pakenkia negu pade
da. Nixonas apsistatę 
žmonėmis, kurie be tar
nybos jam būtų visai 
'niekas*. Tai, žinoma, 
garantuoja jų ištikimy
bę, bet lojalumas nėra 
pakaitalas išminčiai. At
virkščiai, noras būti iš
tikimu kartais verčia 
griebtis priemonių, ku
rios nėra nei tikslios nei 
teisėtos. Pagaliau ir iš
tikimybė nėra visai tik
ras dalykas. Visa Water- 
gate afera iškilo ne tiek 
dėl to, kad kai kurie bu
vo suimti nusikaltimo 
vietoje, bet todėl, kad jie 
bando gelbėtis įsakymais 
iš viršaus.

Antra, prezidentas pa
sidavė pagundai viską 
tvarkyti per savo štabą, 
nors tam yra specialūs 
administracijos departa
mentai. Niekas negali 
abejoti, kad prezidentui 
reikalingi intymūs pata
rėjai, tačiau sunkiau pa
tikėti, kad Baltiesiems 
Rūmams būtų reikalin
gas dar specialus sau
gumo skyrius, kuris veik
tų nepriklausomai nuo 
jau esančių saugumo įs
taigų. Tas faktinai ir iš
virė visą košę, kurią da
bar reikia pačiam pre
zidentui išsrėbti.

Atrodo, kad Nixono 

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos buvusioji valdyba. Iš kai
rės: ižd. Stasys Virpša, sekretorius Kazys Kasakaitis, pirminin
kas Teodoras Blinstrubas ir vicepirmininkas Kazimieras Pocius,

gynimasis bus pagrįs
tas faktu, kad JAV vi
daus saugumas yra pavo
juje ir jam apsaugoti 
buvo ir yra reikalin
gas ypatingas budrumas 
ir paslapties išlaiky
mas. Už tat, nors jis as
meniškai ir neįsakė sa
vo ’saugumiečiams* įsi
veržti į demokratų par
tijos vyr. būstinę, jis vė- 
liau toleravo savo padė
jėjų pastangas sumažin
ti to skandalo apimtį. Tie 
bandė ar bent planavo 
kaltę sumesti ČIA t.y. or.. 
ganizacijai, kuri sukurta 
rūpintis JAV saugumu, 
nesiskaitant su priemo
nėm. Jos veikla tačiau 
yra užsienis, bet ne kraš
to vidus. Saugumui iš vi
daus užtikrinti yra FBI.

Įtraukti ČIA į tą bylą 
būtų buvę naudinga, nes 
tai reikštų įtarimą, kad 
užsienis dalyvavo demo
kratų partijos kandida
to parinkime ir, be to, 
C1A dėl savo veiklos netu
ri niekam aiškintis.

Tai veda prie minties, 
kad jei nelegalus telefonų 
klausimas būtų davęs įta
rimo, kad demokratų par
tijos vyr. komitetas ruo
šia perversmą ir ar bu
vo infiltruotas svetimųjų 
agentų, visi tie veiks
mai save pateisintų ir 
klausimas, ar jie buvo 
legalūs ar ne, būtų dau
giau teorinio pobūdžio.

Kol kas tačiau dar nie
kas tokių įrodymų nepa
tiekė. Atvirkščiai, iš tų 
žygių galima greičiau iš
skaityti didesnį susirūpi
nimą Nixono asmenišku 
perrinkimu negu valsty
bės saugumu. Tą tarp kit
ko toks gudrus politikas 
kaip Nixonas turėjo ir nu
matyti. Baltųjų Rūmų tie
sioginė žvalgybos veikla 
už C1A ir FBI ribų buvo 
susijusi su milžiniška ri
zika. Iš tikro toji veikla 
nieko nepadėjo, bet tik pa- 

(Nukelta į 2 psl.)

Naujoji Vilties Draugijos valdyba su ALTS-gos naująja pirmininke Emilija Čekiene. Stovi iš kairės: 
A. Juodvalkis, dr. V. Čekas, buv. Vilties d-jos pirm. A. Laikūnas, ALTS-gos pirmininkė E. Čekiėnė, 
Vilties draugijos pirmininkas K. Pocius, dr. P. Švarcas ir T. Blinstrubas. Nuotraukoje trūksta kitų 
Vilties draugijos valdybos narių: inž. E. Cibo, inž. A. Mažeikos, P. Mitalo ir S, Lazdinio.
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Maironio lituanistinės mokyklos Toronte baigiamasis skyrius su vedėju, 
to pirmininku.

mokytojais ir tėvų komite- 
St. Dabkaus nuotrauka
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DVIGUBOS IŠKILMĖS TORONTE
Gegužės mėnesio antrasis sek 

madienis skirtas pagerbti moti
ną. Visame laisvajame pasauly 
je, išskyrus Sovietų Rusiją, Mo
tinos Diena atžymima iškilmin
gais minėjimais, su paskaito
mis, vaidinimais, dovanomis ir 
kt. Už mirusias ta pačia proga 
pasimeldžiama.

Toronto ir apylinkių lietuviai 
jau eilę metų šią reikšmingą die. 
ną minėdami įtraukia į progra
mos išpildymą mošų atžalyną. 
Be kalbų ir gražaus motinos 
vardo prisiminimo buvo suvai
dinta A. Gustaičio "Sekminių 
vainikas". Vaidino Maironio li
tuanistinės mokyklos 10-jo sky
riaus mokiniai. Režisavo moky
toja L. Nakrošienė. Scenai deko - 
racijas paruošė mokytoja A. Ab- 
romaitienė.

Motinos minėjimai Toronte 
visuomet būna gausūs. Erdvios 
Tėvų Pranciškonų patalpos, kar
tais, vos ne vos pajėgia talpin
ti atsilankiusius. Taip pat ir šie
met prisirinko pilnutėlė salė. 
Tai esti todėl, nes j Motinos Die
ną pagal nusistovėjusią tradiciją 
įsijungia mūsų lituanistinė mo
kykla su savo mokslo metų už
baigimo iškilmėmis. Atseit, kar
tu dalyvauja motinos, tėvai ir 
mažieji. Pasakyčiau, tai yra iš
kilaus džiaugsmo šventė, kurio
je atsilankiusiems į širdį smin. 
ga ne tik pats motinų pagerbi
mas, bet kartu ir to gražaus mū 
sų priaugančio jaunimo visų 
mokslo metų pasiekti laimėji
mai.

Po kun. J. Staškaus invokaci- 
jos ir KLB Toronto apylinkės val
dybos pirmininko J. Karpio’pras- 
mingų žodžių, baigusius Mairo

nio vardo mokyklos 10-jį skyrių 
pristatė vedėjas J. Andrulis. 
Šiais mokslo metais mokyklą

baitytė.
Šių iškilmių išvakarėse, Šv.

Jono Kr. parapijos salėje, tė
vų komitetas mokytojams buvo 
paruošęs vaišes, kurios praėjo

Lietuvos gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas, talkinamas mokyt. A. 
Kuolienės ir vedėjo J. Andrulio, įteikia mokiniams mokyklos baigi
mo pažymėjimus. St. Dabkaus nuotrauka
baigė: R. Abromaitis, D. Abro
maitis, D. Abromavičiūtė, A. Ba 
rysaitė, N. Čižikaitė, V. Banai
tis, K, Delkutė, D. Jagėlaitė, E. 
Josiukaitė, D, Imbrasaitė, V. Got_ 
ceitas, E. Gačionytė, V. Gačio- 
nytė, R, Gudelis, R. Kaminskai
tė, D. Kareckaitė, A. Klibingai- 
tytė, E. Kobelskytė, E. Miniota, 
R. Mačiulytė, D. Melnykaitė, 1. 
Paškauskaitė, V. Slapšys, V. Stri - 
pinytė, E. Stočkutė, R. Šriubiš- 
kis, A. Stauskas, V. Stryraitė, 
D. Taseckaitė, E. Trinka,V. Vin
gelytė, D. Vaičiūnas, A. Valic- 
kis, R. Valiukaitė, D. Vaškevi- 
čiūtė, G. Zakaravičiūtė, S. Zen • 
kevičiūtė ir R. Žemaitytė. Iš vi 
so 39 mokiniai. Seminarą baigti 
sius, kurių buvo 15, pristatė ve-

__________________ dėjas V. Taseckas. Baigusiems

NIXONO
KLAIDOS...

(Atkelta iš 1 psl.) 
kenkė tuo momentu, kada 
Nixonas galėjo teisėtai 
pasidžiaugti savo rinki
minės pergalės vaisiais.

Žinia, čia galima būtų 
pridurti, kad visdėlto 
Nixono pažiūroje apie pa. 
vojus JAV saugumui yra 
daug tiesos. Neseniai ir 
Dirvoje buvo plačiai at
stovaujama pažiūra, kad 
kiekviename blogyje gali
ma įžiūrėti komunistų 
ranką. Komunistams ar
timas yra ne tik McGo-
vern, bet jie nustato ir ne

pažymėjimus įteikė konsulas dr. 
Z. Žmuidzinas. Jautriai palies
dami lietuviškas problemas svei 
kino konsulas dr. J. Žmuidzinas, 
mokyklos tarybos pirmininkas 
kun. P. Ažubalis, tėvų komiteto 
pirmininkas V. Stabačinskas ir 
auklėtojų vardu mokytoja S. Sen- 
kevičienė. Mokyklą baigusių var, 
du kalbėjo E. Kobelskytė.

Meninėje dalyje lituanistinio 
seminaro auklėtiniai padainavo 
pritariant gitarai ketvertą liau. 
dies dainų, o bendras mokyklos 
choras vadovaujamas mokytojos 
D. Garbaliauskienės dainųreper. 
tuarą papildė dar penkiomis dai
nomis. I pastarąsias dvi buvo 
įjungti ir tautiniai šokiai sušilau 
kę iš atsilankiusių nuoširdaus 
pritarimo. Iškilmės baigtos Tau
tos himnu. Atskiras programos 
dalis pranešinėjo Maironio mo
kyklos IX sk. mokinė D. Jokū-

TORONTO LIETUVIU NAMU METINIS 

SUSIRINKIMAS
Dietuvių Namų metinį 

susirinkimą, įvykusį ge
gužės 13 d. savose patal
pose reikėtų laikyti neei
liniu, nes juo susidomė
jimas buvo nemažas. 
Smalsumą kėlė didžiuliai 
remonto darbai ir su jais 
susiję visi kiti reikalai. 
Dalyvavo 194 nariai ir 
apie puse tiek svečių.

Susirinkimą trumpu 
įžangos žodžiu pradėjo 
pirmininkas J. Karpis. 
Prezidiumo pirmininku 
pasiūlius J. Strazdą ir 
sekretorium — K. Ase- 
vičių, susirinkusieji 
jiems pritarė plojimu. 
Išsamius pranešimus pa

šeimyniškai jaukioje nuotaiko
je- (Pb)

darė pirm. J. Karpis, sta
tybos komisijos vardu V. 
Stanaitis ir aiškią finan
sinę LN padėtį nušvietė, 
patiekdamas 1972 ir už 
1973 metų 4 mėnesius ba
lansus, St. Grigaliūnas. 
Iš pranešimų išryškėjo 
kad rytinėje pastato daly
je dviejų didelių salių, 
posėdžių kambario, raš
tinės, išviečių, rūbinės, 
elektros, vandentiekio ir 
šildymo įrengimams iš
leista $223,713.21. Maž
daug tiek pat atseis vaka
rinės dalies paruošimas 
naudojimui. Ten yra nu
matyta lietuvių kredito 
kooperatyvo Paramos 
valgyklai, salei su virtu 
ve, svetainei, muziejui, 
bibliotekai ir kt. patal
pos. Revizijos komisijos

St. Kuzmas įteikia knygų skaitymo premijas. Jam pagelbsti mo
kyklos vedėjas J. Andrulis. St. Dabkaus nuotrauka

vardu pranešimą padarė 
dr. M. Anysas, pažymė
damas, kad atskaitomy
bės knygos vedamos tvar
kingai ir visi įrašai ka
sos knygoje turi pateisi
namus dokumentus.

Priėmus 1973 metų są 
matą ir padarius kai ku
riuos įstatų pakeitimus 
buvo renkama valdyba ir 
revizijos komisija. Rin
kimams pravesti buvo su
daryta nominacijų komi
sija, į kurią įėjo pirm. A. 
Dūda, B. Saulėnas ir S. 
Paciūnas. Kandidatai bu
vo siūlomi raštu. į valdy
bą pasiūlyta 18 kandida
tų. Išrinkta: V.Stanaitis, 
J. Strazdas, O. Delkus, 
A. Laurinavičius, J. Kar
pis, K. Asevičius, J'. Skre- 
butėnienė, B. Jackus, T. 
Stanulis, K. Batūra irSt. 
Banelis. į revizijos komi
siją — A.Jucys,J. Cicė
nas ir V. Petraitis.

Susirinkimas prasidė
jęs 7 vai. vak. su pusva
landžio pasivėlavimu tru
ko apie šešetą valandų. 
Vien valdybos rinki
mams, nors kandidatų pa
siūlymas vyko ir sklan
džiai, buvo sugaišta apie 
trejetas valandų. Be to, 
nominacijų komisija, ku
riai rinkimų metu buvo 
pavestas pirmininkavi
mas, kandidatų atžvilgiu 
nereikėjo rodyti nė vie
nam savo simpatijų ir 
juos vertinant visiems 
taikyti vienodą mastelį.

(pb)

H-R is GR0WING
?? Can You Beat This ??

• Vacation Every 6 Months
• 9 Paid Holidays
• Credit Union
• Automatic Increases
• Retirement Plan
• Hospitalization
• Major Medical
• Accident and Life Insurance
• Paid Siek Leave
• Weekly Disabilify
• Merit Increases
• Educational Reimbursement

• Top Pay
• Shift Premium:

15 for Second Shift; 25e for Third Shift
• Fully Air Conditioned Plant
• No Shift Rotation
• Job Security
• Promotions from Within
• Seniority Rights
• No Union
• Locker Room/Showers
• In-Plant Training
• Job Bidding

"We Need"
STEEL FABRICATORS

Should be familiar with steel fabricalion and blueprint reading.

MACHINISTSMACHINE OPERATORS
patinkančias madas, me
no kryptis, seksualinę re
voliuciją ir jie yra net 
kalti dėl susirūpinimo ty
ru oru bei gamtos apsau
ga. Jei tai būtų tiesa, 
jiems tikrai reikėtų pri
pažinti milžiniškus talen
tus. Tikrovėje ir Krem
liaus valdovai yra apsi
supę tokios pat ribotos 
išminties patarėjais kaip 
ir Nixonas. Dar blogiau, 
čia turime budrią spau
dą, kuri iš seno yra pri
pratusi nepasitikėti savo 
valdžia, jos budrumo, jei 
norite savanaudiškumo, 
dėka, kartais sužinome 
tiesą. Sovietijojetonėra. 
Tai be abejo didelis pato
gumas valdžiai, kurio ji, 
deja, neišnaudoja savo pa
valdinių gerovei. Priešin
gu atveju mes nebūtu
mėm čia.

D. Jokubaitytė, IX skyr. moki
nė programos pranešėja.

St. Dabkaus nuotrauka

(Horizontai Boring Mitl, Milling Machine, Turret Lathe, Engine Lathe, RadiaI Drill)

Should be familiar with common machine shop practices.

Call CHARLES LEAMAN, industrial Relafions Representative 788-1424

Come In and See for Yourself

EB
Litton

HEWITT-ROBINS
Process Equipment Operations.

U.S. 1 North, Columbia, S.C.
7 miles north of Intersection of 1-20 and U.S. 1 

(Past Sesqui-Centennial Park)
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER
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Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Seimo Rezoliucijos

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos XIII 
Seimas, įvykęs 1973 m. gegužės 26-27 d. Troy, 
Michigan, priėmė šias rezoliucijas:

• Europos Saugumo Konferencijoje Helsinky
je, Lietuvos reikalams ginti turėtų būti sudaryta 
ir pasiųsta, glaudžiai bendradarbiaujant Lietuvos 
laisvinimo veiksniams, pajėgi ir veikli delegaci
ja ir jai vadovauti turėtų Lietuvos Diplomatijos 
Šefas, reprezentuojąs Lietuvos suverenumo tęsti
numą.

• Lietuvos laisvinimo veikloje turi būti ven
giama paralelizmo. ALTos ir Lietuvių Bendruo
menės santykiai turi būti išlyginti, suderintos jų 
veiklos sritys ir nedaromi tokie žygiai, kurie pa
kenktų Lietuvos laisvinimo veiklai JAV institu
cijose.

• Konstatuojama, kad BALFo vadovybės kon
fliktas labai kenkia lietuviškos šalpos reikalams. 
Seimas kviečia senąją ir naująją BALFo valdybas 
artimiausiu laiku rasti susitarimą, o tokio susi
tarimo nepasiekus turėtų būti sušauktas nepap
rastas BALFo seimas ir išrinkta nauja valdyba.

• Lietuviai turi stengtis ir toliau išlaikyti lie
tuviškas kolonijas, neišsisklaidyti, bet ieškoti, 
esant reikalui, naujų vietų kompaktiškam lietuvių 
apsigyvenimui, kur jaunosios šeimos galėtų toliau 
palaikyti lietuviškumą.

• Lietuviai išeiviai, stengdamiesi išlaikyti 
savo etnines savybes, turi skaityti ir remti tą 
lietuvišką spaudą, kuri siekia išlaikyti lietuvišku
mą ir kovoja dėl Lietuvos nepriklausomybės. Jau
noji karta turi būti auklėjama šia kryptimi.

• Prie kiekvienos progos turime informuoti 
lietuvius ir kitataučius apie pavojus, kylančius iš 
komunizmo laisvajam pasauliui ir pačiai Ameri
kai, kai ūkiniais ir laikinio pobūdžio politiniais 
sumetimais yra daromos didelės nuolaidos sovie
tams politinėje, ekonominėje ir karinėje srity
se. Turime rašyti laiškus amerikiečių laikraš
čiams, savo kongresmanams ir senatoriams bei 
kitiems JAV valdžios pareigūnams, atkreipdami 
jų dėmesį į šį pavojų.

• Seimas, išklausęs Sąjungos Valdybos, jos 
deleguotų atstovų ir skyrių atstovų pasisakymus 
bendrinių organizacijų veiklos klausimais,prita
ria Sąjungos valdybos vedamai linijai ir dėkoja 
Sąjungos Valdybai už visus atliktus darbus.

• Seimas pritaria tęsti ir skatina remti Lie
tuvos Nepriklausomybės Fondą.

• Seimas skatina aktyviau remti Vilties Drau
gijos, Dirvos ir Naujosios Vilties spaudos darbą.

• Seimas kreipia Sąjungos skyrių dėmesį 
aktyviau įtraukti jaunimą į lietuvišką veiklą.

•Seimas reiškia padėką visiems jįsveikinu- 
siems, o taip pat seimo rengimo komitetui.

MUSU DARBUS
ŠVYTURYS

(Atkelta iš 1 psl.) 
tinių ir čia išmokslintų 
jų vaikų, kurie teigia, kad 
rusų komunistų okupaci
ja yra neišvengiamas ir 
neatitaisomas istorijos 
posūkis. Tokiems ir mū
sų Lietuvos nepriklauso
mybės siekimo veikla te- 
atrodo tik nereikalingas 
lėšų ir laiko eikvoji
mas...

Nutautėjimas, nutoli
mas nuo tautinių reikalų 
ir nesidomėjimas Lietu
vos padėtimi taip pat jau 
nebe retas reiškinys.

Tačiau mus džiugina, 
— pastebėjo T. Blinstru
bas, — kad pavergtoji 
lietuvių tauta veda tylią,

LYDĖS VIENAS

- LIETUVA!
bet atkaklią kovą prieš 
okupantą ir jo vedamą 
fizinį ir dvasinį genoci
dą. Pastarųjų keletos me 
tų įvykiai, lydimi drąsos 
ir kraujo aukų, rodo tau
tos gyvastingumą, jos 
ryžtą išsilaikyti ir nepa
siduoti. Svarbiausia gi 
tai, kad tuose tautos pa
sipriešinimo ir švieses
nės ateities siekimo iš
siveržimuose aktyviau
siai dalyvauja jauokupa 
cijos mokyklose išauklė
tas jaunimas.

Džiugina ir tai, kad ir 
išeivijos jaunimas,dau
gely atvejų laikytas lyg 
ir nesirūpinančiu tautos 
likimu, reikalui iškilus,

VILKAS AVIES KAILYJE
BREŽNEVAS BONNOJE

M. Sragenis
Brežnevo viešnagė V. Vokie

tijoje, kuri užtruko apie 5 die
nas, nuo š.m. gegužės 18 iki 22 
d., yra įdomi ne tik politiniu, bet 
ir vaidybiniu požiūriu. Tai buvo 
savotiškas spektaklis, kuriame 
dalyvavo apie 50 Brežnevo mi- 
nisterių, diplomatę žurnalistų 
ir enkavedistų ir tūkstančiai vo. 
kiečių politikų, policininkų bei 
milijonai televizijos žiūrovų. 
Vokiečių vyriausybė ruošėsi 
Brežnevą sutikti su didele pom
pa, o vokiečių opozicija bijojo 
pasirodyti, kad ji yra agresyvi 
ir nemandagi. Todėl net buvęs 
kancleris ir Krikščionių demo

kratų vadas K. G. Kiesinger 
Brežnevą pavadino "galingos 
valstybės" "galingiausiu politi
ku". Brežnevo laimei. Ponas 
Dievas politikams nenustatė pa
taikavimo ribų!

Šiame spektaklyje, kuriame 
man neteko dalyvauti, nes esu 
egzilinis ir tuo pačiu pavojingas 
žurnalistas, žiūrint į jį televizi
joje, pirmiausia krito į akis sce
na ir scenarijus. Žiūrovo nė kiek 
nestebino, jei Brežnevas ir jo pa 
valdiniai dėvėjo raudonus kakla
raiščius, jei buvo iškeltos Bon- 
noje raudonos vėliavos, tačiau bu
vo juokinga žiūrėti, kada lais
vieji vokiečiai, net atsakingi po
litikai taip pat pasipuošė raudo
nais kaklaraiščiais, Brežnevui 
sutikti papuošė raudonais kili- 
masi takus ir pilį... Jei raudo
numas tebūtų estetikos dalykas, 
sakytume lietuvišku posakiu: 
"kas raudona, tai gražu",bet šio
je vietoje raudonumas yra ko
munizmo simbolika. Ar tai reiš
kia, kad Bonna ir Maskva su
artėja po raudonosios spalvos 
simboliu?

Kitas būdingas šio spektaklio 
bruožas -- tai vokiečių policijos 
sutelkimas Brežnevui apsaugo
ti. Vokiečių spauda pranešė, kad 
šiam reikalui buvo sutelkta 26. 
600 visokio rango policijos pa
reigūnų. Kiek buvo sutelkta dar 
visokios slaptosios žvalgybos, 
spauda nenurodė, bet reikia spė. 
ti, kad taip pat nemaža tūkstan
čių. Taigi, ši Brežnevo viešnagė 
V. Vokietijai padarė milijoninius 
nuostolius vien saugumo požiū
riu. Tai tikrai vienintelis istori
nis faktas, kad bolševikiniam dik
tatoriui apsaugoti demokratinė 
valstybė panaudojo didžiausias 
policines priemones. Įdomu psi
chologiškai, kaip turi jaustis 
toks diktatorius, kuris, kaip koks 
vagis, bijo laisvų žmonių.

Politiniu požiūriu šis spektak
lis atrodė taip pat buvo gerai 
paruoštas. Brežnevas jau pačiai

parodė savo patriotinį 
veidą ir atsistojo kovos 
už tautos laisvę demons
tracijų priešaky. Tam 
jaunimui darosi nebesu
prantama, kodėl nevie
nas laisvas lietuvis atsi
sako garsiau apiepaverg- 
tos Tėvynės laisvinimą 
prašnekti, kada pavergta
sis lietuvis nebijo šaukti 
ir reikalauti Laisvės 
Lietuvai!

Šiam ALTS Seimui 
pirm-kas T. Blinstrubas 
palinkėjo, kad jis paro
dytų, jog Amerikos Lie
tuvių Tautinė Sąjunga, 
kaip praeity, taip ir da
bar liks ištikima ir nepa
laužiama, siekiant Lietu
vai laisvės ir valstybinės 
nepriklausomybės, o čia, 
išeivijoje — tautinio iš
silaikymo.

Šiuo metu, baigdamas 
pabrėžė T. Blinstrubas, 
kai okupuotoje Lietuvoje 
per rusų steigiamus eko
nominius rajonus prade
damas naujas baisus ge
nocidas , kai Lietuvos by
los klausimas dar nėra 
patekęs į jokių konferen 
cijų darbotvarkes, noriu 
tikėti, kad mūsų darbus 
lydės vienas švyturys — 
Lietuva: Seimas vyks dar 
didesnio ryžto dvasia ir 
dar labiau išryškins ALT 
Sąjungos įsipareigoji
mus Tautai ir Tėvynei 
Lietuvai. 

kelionei ruošėsi ilgai ir planin
gai. Pirmiausia jis sustiprino 
savo politinę padėtį Kremliuje, 
iškeldamas savo patikimus ša
lininkus Politbiure. Antra, jis 
aplakstė Varšuvą ir Rytų Vokie
tiją, kur užsitikrino lenkų ir vo
kiečių komunistinės valstybės 
vadų paramą jo politikai. Tre
čia, jis atsivežė į Bonną visą 
Kremliaus "smegenų trestą" ir 
net tris paruoštas sutartis pa
sirašyti. Iš anksto jis sudarė 
per vokiečių spaudą, kad jis vai
dins nekaltą avinėlį. Jo taktika 
buvo -- apraminti ne tik lais
vuosius vokiečius, bet ir visą 
laisvąjį pasaulį, kad jis nepuo 
selėja užpakalinių minčių V, 
Vokietiją ar Europą paglemžti, 
bet siekia "pastovios taikos", 
atotampos ir gerų kaimyninių 
santykių. Atsirado naivių vo
kiečių žurnalistų, kurie paskel
bė, kad Brežnevas nebesvajo- 
ja apie pasaulinę komunistų re
voliuciją. Apie ką Brežnevas 
svajoja ar sapnuoja, težino jis 
pats, jis nepasakys to nei savo 
žmonai. Jo taktika ne tik apra
minti, bet ir įsigyti vokiečių pa
sitikėjimą ir simpatijas. Ir šį 
vaidmenį jis vaidino Bonnoje su 
dideliu įsitempimu. Jis bučiavo 
Brandtienei ranką, (žiūrėkite, 
koks Brežnevas džentelmenas), 
jis tapšnojo Brandtui per petį, 
jis bučiavosi su socialdemokra
tų partijos CK vicepirmininku 
Kuehn, jis bičiuliškai į ausį 
kažką šnibždėjo E. Bahr, kuris 
buvo vyriausias Rytų sutarčių 
derybininkas. Betrūko tik "bro
liško" Brandto pabučiavimo!Bet 
užtat matėsi abiejų akyse pa
slėptos ašaros, kada juodu išsi
skyrė.

Mums atrodytų šis spektaklis 
tikra komedija, jei nežinotume, 
kokia tragedija glūdi šiojeBrež-

m laiškai Dirvai
KODEL TAIP DAROMA?

Gerbiamieji, "Laisvoje Lie
tuvoje" užtikau karikatūrą apie 
Bimbą ir Rimbą su eiliuotu teks
tu. Si karikatūra buvo "Pogrin
dyje", bet "Laisvoje Lietuvoje" 
apie tai nepažymėta. Atrodo, kad 
tai yra "Laisvosios Lietuvos" 
bendradarbio dalykas. Tačiau 
prie karikatūros, kurią "Lais
voji Lietuva” paėmė iš "Drau
go” pažymėta, iš kur paimta. 
Kodėl taip daroma? Ar "Pogrin. 
dis" toks jau pogrindiškas, kad 
prie jo karikatūrų negalima 
skelbti, iš kur jos paimtos? Sis 
reiškinys jau ncbepirmas.

Susidomėjusi

REDAKCIJOS PASTABA: Re. 
dakcinė etika reikalauja, kad iš 
kito leidinio paimta medžiaga 
būtų bent su šaltinio nurodymu. 
Ta taisyklė turėtų veikti ir šiuo 
atveju. Redakcija jums dėkoja 
už Šio fakto iškėlimą viešumoje.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
"Dirvos" gegužės mėn. 9 d. 

laidoje (Nr. 36), 6 psl., LB Ta
rybos pastarosios sesijos apra. 
šyme radau tokią frazę: "K. Bra
dūnas LB-nei siūlė vietoje įvai
rių smulkių kultūrinių reikaliu
kų sudaryti sąlygas rašytojams 
kurti, jo žodžiais tariant, nupirk
ti jiems laiką, du ar tris metus 
duodant pilną išlaikymą" (mano 
pabraukta).

Nei tokios frazės, kuri mano 
žodžiams korespondentės čia 
priskiriama, nei minties, kad 
Lietuvių Bendruomenė turėtų 
dvejus ar trejus metus duoti 
mūsų rašytojams pilną išlaiky
mą, LB Tarybos sesijoje nesu 
pareiškęs.

Mačiau, kad sesijos visos kal
bos ir diskusijos buvo įrašomos 
į juostas. Kiekvienas tai, o ir pa
ti korespondentė E. Čekienė sa
vo paklaidą jose gali patikrinti, 

Kazys Bradūnas

PASTABA PRIE K. BRADONO 
LAIŠKO

Tiesa, kad p. K. Bradūnas 
tiesioginiai nepasakė, jog reikė
tų 2 ar 3 metus laiko rašytojams 
nupirkti, tačiau iš patyrimo ge
rai žinome, kad be dviejų trijų 
metų jokio rimto turinio veikalo 
niekas neparašo. Juk ir dabar kai

nevo vaidyboje. Juk mes gerai 
prisimename, kaip 1939 m. Sta
lino pavaldiniai ramino mūsų 
tautą, jog bolševikinių kariuome. 
nės bazių įvedimas negraso Lie
tuvos nepriklausomybei, o 1940 
m. birželio - liepos mėn. tie pa
tys pavaldiniai skelbė, kad Lie 
tuva nepraras savarankumo, o 
ūkininkai nenustos nuosavybės 
ir nebus suvaryti į kolchozus, 
O kas atsitiko? Lietuvą jėga pa
vertė komunistine respublika. 
Ką reiškia bolševikinės sutar
tys, mes taip pat gerai atsime
name: jos buvo bolševikų su
laužytos ir jėga pakeistos bol
ševikų naudai. Su V, Vokietija 
Brežnevui, be abejo, bus sun
kiau susitvarkyti, negu Stalinui 
su Lietuva, bet jei patys vokie
čiai bus tiek naivūs, kad dirbs 
Maskvos stiprybei, nėra abejo
nės, kad ir jų laukia tragiškas 
likimas...

Šiame spektaklyje dar buvo 
vienas būdingas bruožas — tai 
antibolševikinių demonstracijų 
baimė. Mao komunistai, kurie 
norėjo labiausiai prieš Brež
nevą demonstruoti, buvo visiš - 
kai į Bonną neįleistu Jie ban- ; 
dė demonstruoti prieš vokie
čių policiją Dortmunde, bet ir 
ten jų demonstracija policinė
mis priemonėmis buvo užgniauž
ta. Rezultatas: keli vokiečių val
dininkai ir keli demonstrantai 
buvo sužeisti. Taigi, Brežnevo ■ 
viešnagė buvo aplaistyta ir krau- ■ 
ju. Bonnoje demonstracijas ruo- : 
šė Krikščionių demokratų jau
nimas, žydų ir rusų antikomu- 
nistai, buvo minima spaudoje, 
kad ir Lietuvių Bendruomenė da- : 
lyvaus demonstracijose, bet te
levizijoje lietuvių neteko matyti. 
Būdinga, kad šios demonstraci
jos buvo gana blankios. Ir čia i 
pasirodė vokiečių neatsparumas ■ 
ir baimė. Kremliniai vokiečių ; 
komunistai sutelkė apie 20.000 
demonstrantų, kuriešaukė"ura" 
Brežnevui, Taigi, Brežnevas ■ 
grįžo iš šios kelionės kaip did- ’ 
vyris, kurį vokiečių tauta "my
li"... i

kam toks laikas yra perkamas ir 
tas kūrybinis darbas vistiek ne
išeina į dienos šviesą greičiau, 
negu mano padaryta išvada iš p, 
K. Bradūno pranešimo. Buvo gi 
neseniai nupirktas laikas už 
5000 dol., bet nei per du ar tris 
metus kūryba nepasirodė.

K. Bradūnas pavyzdžiui pri
minė garsųjį rašytoją Ovidijų, 
kuris tremtyje gyvendamas su
kūrė geriausius savo kūrinius, 
taigi reiktų ir čia mūsų kūrė
jams sudaryti sąlygas. Tačiau 
Masionis jam atsakė, kad jis 
dėstąs gimnazijoje apie Ovidi
jų ir jo kūrybą ir yra gerai su
sipažinęs, kad geriausi Ovidi
jaus kūriniai yra sukurti kaip tik 
jam gyvenant tremtyje, bet ir di
džiausiam varge.

Teisingą pastabą šiuo atveju 
padarė LB Centro valdybos 
pirm. V. Volertas pabrėždamas, 
jog iš miežio grūdo ąžuolo neiš
auginsi, atseit, nežiūrint kokio
se gerose sąlygose jį augin
tum.

E. Čekienė

• Naujoji Viltis, politi
kos ir kultūros žurnalas, 
leidžiamas LST Korp! Neo- 
Lithuania ir Amerikos Lie. 
tuvių Tautinės Sąjungos. 
Nr. 5 (1973) jau išėjo iš 
spaudos ir siuntinėjamas 
prenumeratoriams. Nume
rio kaina 3 dol.

Administracijos adresas: 
7150 So. Spaulding Avė., 
Chicago, 111. 60629.

žurnalą redaguoja: dr. J.

PARAMA MŪSŲ 
SPAUSTUVEI 
ATNAUJINTI
Be jau gautų 2951.00 dol. 
spaustuvei atnaujinti, at
siuntė paramą:

• Dr. Vytautas Dargis, 
iš Westchester, III., Dirvos 
nuoširdus bičiulis, Įstojo į 
Vilties draugiją ir naujų 
mašinų įsigijimui įteikė au
ką 200 dol.

• Bronius ir Birutė Ka- 
sakaičiai, gyv. Chicagoje, 
Dirvos rėmėjai, spaustuvės 
atnaujinimui atsiuntė 100 
dol.

• ALT S-gos East Chica
gos skyriaus valdyba per 
savo skyr. pirm. V. Aukš-, 
tuolį ir sekr. A. Juodvalkį, 
Vilties spaustuvės mašinų 
atnaujinimui atsiuntė 100 
dol.

• Simas Kašelionis, gyv. 
Chicagoje, Dirvos novelės 
konkursų mecenatas, kuris 
kasmet skiria premijas po 
500 dol., spaustuvės atnau
jinimui atsiuntė auką 100 
dol.

• česys Sodeika, iš Farm. 
fngton, Mich. naujų mašinų 
įsigijimui įteikė auka 30 
dol.

• Anicetas Balys, gyv. 
Chicagoje, įteikė auka 20 
dol.

• Stasys Virpša, buv. 
ALT S-gos valdybos narys, 
Vilties spaustuvės atnauji
nimui įteikė auką 20 dol.

• Leonas Dautartas, gyv. 
Clevelande, spaustuvės at
naujinimui įteikė auka 20 
dol.

• J. Kiaunė, ALT S-gos 
Tarybos narys, savanoris- 
kūrėjas, pensininkas, spaus
tuvės atnaujinimui įteikė 
auką 10 dol.

• J. S., iš Rochester, N. 
Y., įteikė auką 15 dol.

• šv. Kazimiero lituanis
tinė mokykla Clevelande, 
per savo vedėją Pr. Kara
lių, įteikė Dirvos mašinų 
fondui savo kuklia auka 10 
dol.

• Clevelando ateitininkų 
jaunimas, per Vidą Čyvai- 
tę, atsiuntė 10 dol. auką ir 
rašo: "Norėdami paremti 
lietuvišką spaudą, siunčia
me savo kuklią auką ir šir
dingai dėkojame Dirvai už 
pagalbą paskelbiant mūsų 
veiklą".

• Konstantinas Petraus
kas, ALT S-gos Chicagos 
skyr. pirm., atsiuntė savo 
asmeninę auką 10 dol. nau
jų spaustuvės mašinų įsi
gijimui.

• Vytautas Bačianskas, 
iš Baltimorės, spaustuvės 
atnaujinimui įteikė auka 20 
dol. .

Viso iki šiai dienai spaus
tuvei atnaujinimo fondan 
gauta 3616.00 dol.

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Balys, dr. Br. Nemickas ir 
A. Laikūnas.

Spaudė Vilties spaustuvė 
Clevelande. Ohio.

• švietimo Gairės. Lietu
viškojo ugdymo žurnalas 
mokyklai ir šeimai. Nr. 8 
(12). Leidžia JAV LB švie
timo Taryba. Redaktorius 
Petras Maldeikis. žurnalo 
mecenatas Lietuvių Fondas. 
Kaina 1.50 dol.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ
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DIRVOS NOVELĖS 

1973 M. KONKURSAS
Rankraščius įteikti iki 

1973 m. birželio 15 d.

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

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1973 metų 
birželio 15 d.

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

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

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 500 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

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

JURY KOMISIJA paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

DAINOS IR ŽODŽIO REČITALIS

Solistas Antanas Pavasaris,

WANTED JOURNEYMEN
SHEET METAL MECHANICS

For Precision Paris. Able to Read Blueprints. Sėt up and 
operate Machine Tools. Some Layout.

ALSO
EXPERIENCED

MECHANICAL, INSPECTORS
Overtime Available. Fringe Benefits.

617-389-0342 — 617-389-8810

B.C.D. METAL PRODUCTS INC.
31 Charlton St., Everett, Mass.

Precision Tube Forming & Metai Fabrication
(41-43’

ENGINEERS
START YOUR FUTURE NOW1! 

JR. TĘST AND EVALUATION ENGINEER 
JR. I’RODUCT ENGINEERS

JR. PRODUCTS/MFG. ENGINEERS
OUALITY ASSURANCE ENGINEER 

MACHINE AND TOOL DESIGN ENGINEERS
Put your degree in civil/architectural/mechanical engineering and track 
record on the line for position on our team.
We are a modern, progressive company in the design and mfr. or 
■uspended ceiling, moveable wa))g and partitions. Advancemenl oppor- 
tunities galore. Excellent working conditions and fringe benefits.

SEND RESUME AND SALARY HISTORY OR APPLY TO 
PERSONNEL MANACER

DONN PRODUCTS INC.
1000 CROCKER RD., WESTLAKE, OHIO

An Equ«l Apportunity Employer (41-43)

WANTED AT ONCE
IST CLASS SKILLED 

ALL ROND MACHINISTS 
MOLD MAKERS 
TOOL MAKERS 
IST & 2ND SHIFT

Mušt have job shop ezperience and be able to sėt up work from Blue 
Prints and Close Tolerance. Steady work for qualified men and over
time. All fringe benefits.

APPLY CALL OR WRITE

TDM CORPORATION
P. O. Box 277, Fletcher, North Carolina 

704-684-9818
(41-50 >

JOURNEYMEN

ELECTRICIANS 
MILLWRIGHTS 

PIPEFITTERS 
TOOL MAKERS

(JIG AND FIXTURE)

MINIMUM OF 2 YEARS EXI’ERIENCE

SPRAY GUN REPAIRMEN 
WELDING EQUIPMENT REPAIRMEN 

APPLY EMPLOYMENT OFFICE 
965 CLAIRPOINTE 

DETROIT, MICHIGAN

JEFFERSON ASSEMBLY PLANT

CHRYSLER
yjfif CORPORATION

An Equal Apportunity Employer 
(41-46)

Gegužės 19 dieną solistas An
tanas Pavasaris ir aktorius Al
gimantas Žemaitaitis surengė 
Los Angeles lietuviams dainos 
ir dailaus žodžio vakarą. Reči
talis praėjo kūrybinių laimėji
mų ženkle.

Nors parengimo programos 
viršelis (dail. Laura Almninas) 
lyg ir provokavo laukti tam tik
ros repertuaro ekstravaganci
jos, rečitalio turinys buvo išlai 
kytas lietuviams įprasto konser 
vatyvumo rėmuose. įdomesnė 
naujovė vokalinėje programoje 
buvo dviejų naujų kūrinių atliki
mas.

Prieš keletą metų man teko 
aptarti Antaną Pavasarį jo plokš
telės aplanke: “Antanas Pavasa
ris rūpestingas savo pasirody
muose. Jo įgimtas muzikalumas 
gera dikcija ir dainavimo kultū
ra talkina kūrinį interpretuo
jant, detales ryškinant bei ak
centuojant, ir padeda veikalą 
visoj pilnumoj išpildytų Kriti
kų vertinimu, jo malonaus temb
ro lyrinis tenoras puikiai skam
ba aukštame registre ir inty
miai švelnus pianissimo pasa
žuose."

šiame rečitalyje solisto re
pertuare buvo daugiau dalykų at
remtų aukšto registro baze. Tai 
buvo puikaus kvėpavimo demons
tracija, įrodanti, kad Pavasaris 
moka ir pajėgia išskleisti balsą 
fortissimo erdvėje, neišduoda
mas aukšto registro skalės. Ch. 
Gounod "Barkarolę" (man teko 
girdėti tą kūrinį pildant bas— 
baritoną) itin sunkią tenorui, Pa
vasaris puikiai pristatė gilia 
tonacija ir tiksliu refreno mini 
-rečitatyvu. Intymios pianissi
mo strofos S. Gataldono "Dai
nos" ir tos pat prigimties ari
ja iš "Fausto" nuskambėjo efek
tingu ir tuolygiu balso atsargi] 
išskleidimu veikalų finale. F. 
Flotowo "Marthos" arija buvo 
tradicinėje bei canto dainininko 
aukštumoje. Bisui duota "Rigo- 
letto" "Ballata" parodė grakš
čių stanzų virpėjimą. Sekė tra
dicinė (bisui) "Granada", visad 
nauja Pavasario interpretacijo
je.

Subrandinęs savo profesinį po. 
tyrį, savo sceninį įgūdį, Cara- 
cas Operoje Antanas Pavasaris 
būtų efektyvi talka Chicagos Lie. 
tuvių Operai, kur tokia tenorų 
stoka. Ar gali būti įveiktas ge
ografinis nuotolis, kuris skiria 
Chicagą ir Los Angeles?

Iš lietuvių kompozitorių so
listas atliko (po vieną) J. Gau- 
bo, V. Jakūbėno, S, Šimkaus, J. 
Žilevičiaus, O. Metrikienės, A, 
Kačanausko, G. Gudauskienės ir 
A. Vanagaičio kūrinius. Šie kū
riniai auksiniu fondu įeina {mū
sų koncertų programas, visad 
elegiškai ar lyriškai nuteikdami 
auditoriją. Operiniai solistai, 
įvesdami lietuvius į tarptau
tinių (dažniausiai operinių) kom
pozitorių tarpą, atiduoda duoklę 
lietuviškam sentimentui. Tarp 
lietuviškų kūrinių Pavasaris at

liko du naujus dalykus. Tai O. 
Metrikienės "Užburti ginu ra i" 
ir G. Gudauskienės "Simui".

O. Metrikienės kompozici
ja perdėm lyrinės prigimties. 
Trapus akompanimentinis an
dante provokuoja solisto atlie- 
pį, kupiną nostalginių remi- 
nisencijų. G. Gudauskienės "Si. 
mui" efektingas grasiais že
mo registro įvado akordais ir 
vis stiprėjančio apmaudo gai
domis finale. Tai solisto nuo
pelnas įvesti programon dar 
interpretacinės tradicijos ne
gavusius naujus kūrinius.

šiuo rečitaliu Antanas Pava
saris įrodė, kad jo vokaliniai re - 
sursai yra geriausioje formoje, 
kad jis yra puikus lyrinis teno
ras...

Interpretaciniai poieškiai yra 
esminė aktoriaus Algimanto Že. 
maitaičio repertuaro prigimtis. 
Žemaitaitis siekia atrasti. To
dėl nuo įprastos formos skyrė
si Maironio "Šatrijos kalnas” 
prisutymas. Nuosaikiai elegiš
kas kūrinys buvo ryškiai drama 
tizuotas, keleivio įspūdžiai {ašt
rinti, atsiskleidžiančių gamto
vaizdžių mozaika paliesta egzal
tacijos. V. Mačernio "Vizijose" 
aktorius atrado elegiškų tonaci
jų, kontrastuodamas Mačernį Do 
nelaičiu, kur "Pavasario links
mybėse" sužaižaravo sodri ir 
ironiška realybė. K. Bradūno 
"Morenų ugnys" ciklas buvo ge 
ras tekste ir tone beatsisklei- 
džiančia mistika. Savo reperiu 
are Žemaitaitis turėjo dar B. 
Brazdžionl, J. Aistį ir B. Sruo

Žemaitaitis turi puikią at
mintį. Ryškus jo siekis rasti 
tekstui savą interpretaciją, ta
čiau su permanentiniu polinkiu 
dramatizuoti. Balso moduliavi 
mas vengia tyro lyrizmo ir pa
togiai jaučiasi elegijoje. Jo bal
so agresija įrėminta tarp epo 
ir tragikos...

Solistui akompanavusi pianis. 
tė Raimonda Apeikytė, kaip vi
sad buvo pulki savo precizija, 
išieškota palyda ir briliantiš- 
ka pasažuose, kurie veikale re 
zervuoti klaviatūrai,,.

Dainos ir dailaus žodžio re. 
čitalis buvo įdomus ir retas me 
ninis įvykis, kažin kaip "pava
sariškai" suderintas su pava
sariu.

PAVYKĘS BALIUS
Lietuvių Tautinių Namų 

surengtas Pavasario Balius 
praėjo smagioje nuotaiko
je, nors buvo ir neperdau- 
giausiai svečių.

Baliaus surengimui ypa
tingai daug pasidarbavo 
valdyba, kurią šiais metais 
sudaro: B. Mackiala — pir, 
mininkas, J. Raibys ir S. 
Waitek — vicepirmininkai, 
G. Rukšėnas — sekretorius, 
E. Balceris — iždininkas, 
A. Mažeika ir H. Bajelis — 
nariai.

Grojo geras orkestras 
"Latvela”. Meninę progra
mą nuotaikingai atliko so-

SEWING MACHINE OPERATORS — 

experienccd, permanent job. Air 
conditioned small su burba n shop n 
Glenside vic. Good fasl public 
trans. from Phila., Pa. Medical 

insurance, profit nhairing, free cof- 
fee & cokes. A good friendly place 
to work. Gali 2 15-885-4424. (42-43)

INDUSTRIAL TRUCK REPAIRMEN - 
Large battery plant needs a lst 
class industrial truck repairman 
Mušt be able to repair industrial 
lift trucka and swecpers. Duties 
mclude trouble shooting, hydrulic, 
pneumatic eleclrical breakdovvns. 
Mušt d-rive all tvpes of equipmen*. 
Good salary and cxcellent fringe 
benefits. Call 2 I 5-Fl 2 • 8000 Ext. 
484. Exide Powcr Systenis Div. 
E.O.E.

Here’s what really 
took place when this 
desperate Lithuanian 
seaman sought asylum
on the U. S. Cutter Vigilant— 
in U. S. waters-and we let the 
Russians take him off by force

2nd Large Printing 
Before Publication

“This gripping and suspenseful book shows how 
explosive events occur and alter human lives ... 
highly recommended.” —Library Journal
And from the ręst of the review, "November 23, 1970 
was a day when a sacred U.S. tradition was broken. 
While in U.S. territorial vvaters, Soviet crewmen .. . 
forcibly seized Simonas Kudirka, a Lithuanian sea
man who had reųuested political asylum and refuge 
in the U.S. . .. Rukšėnas describes the chain of events 
that climaxed in a forfeiture of humanity.”

“The story of how a cardinal U.S. policy governing the 
retention of defectors came to be violated.”

—Publishers Weekly

Photographs. Maps. Index. $8.95

McKAY

listė L. Zaikienė, padainuo
dama komp. G. Gudauskie
nės lengvo žanro daineles. 
Solistei akomponavo pianis
tė R. Apeikytė. Abi meni
ninkės buvo apdovanotos 
gėlių puokštėmis.

Didelė baliaus atrakciją 
buvo loterijos stalas, kuris 
atnešė taip pat ir nemažai 
pelno.

Dėl šio baliaus pasiseki
mo ypatingai daug sielojosi 
ir kiti namų dalininkai; G. 
Raibienė, S. Batkienė, A. 
Nausėdienė, A. Batkus ir 
kiti.

• L. M. Federacijos Klu
bo pirmasis susirinkimas 
įvyko š. m, gegužės 20 d. 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje, kuri atidarė šio klubo 
pirmininkė Alena Devenie- 
nė, pakviesdama susirinki
mui pirmininkauti V. Ma-

žeikienę, sekretoriauti K. 
Matijošaitienę.

Klubo pirmininkė padarė 
trumpą apžvalgą apie L. M. 
Federacijos Klubo reikšmę 
bei užsimojimus, kviesda
ma visas geros valios lietu
ves į šį Klubą įsirašyti.

Dabartinė Klubo Valdy
ba susideda: A. Devenienė 
— pirmininkė, O. Motiejū
nienė ir J. Rukšėnienė — 
sekretorės, A. Pažiūrienė ir 
K. Matijošaitienė 
torės, M. 
ninkė, A. 
narė.

Klubas
d., 6 v. v. 
parapijos salėje rengia įdo
mią prof. A. Augustinavi- 
Čienės paskaitą, į kurią 
kviečia Los Angeles bei 
apylinkių lietuvius atsilan
kyti. Po paskaitos — ka
vutė. (m)

sekre- 
Vaičienė — iždi- 
Vailokaitienė —

š. m. birželio 3 
Šv. Kazimiero

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS EKSKURSIJA Į EUROPA 
organizuojama šiais metais rugsėjo 4-18 d.d., pačiu gražiausiu metu 
Europoje — praėjus karščiams ir prieš rudens žvarbas!

BUS APLANKYTA

LONDONAS PARYŽIUS ROMA
Ekskursija organizuojama su JAV LB CV pritarimu ir raginimu visiems 

lietuviams joje dalyvauti.
Europoje ekskursiją globos LB vadovai ar atstovai:

Londone — Didž. Britanijos Lietuvių S-ga (Z. Juras).
Paryžiuje — LB Prancūzijos Krašto Valdybos pirm. kun. J. Petrošius. 
Romoje — prel. A. Jonušas.

Į Ekskursijos kainą įskaitoma kelionė lėktuvais, viešbučiai, maistas dau
gumoje vietų, įdomesnių vietų lankymas (daugumoje su lietuviškais paaiškini
mais) ir kt.

Prašykite brošiūros su kainoraščiu ir pilnomis informacijomis. Kelionės 
kaina bus apie 100 dol. pigesnė negu panašios kelionės gaunamos per kitas or
ganizacijas.

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
ROMAS KEZYS, Pres.

2129 KNAPP STREET
BROOKLYN, N. Y. 11229
TEL. (212) 769-3300
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BREŽNEVO VIZITO AMERIKON PROGA

REDAGUOJA POGRINDŽIO STABAS

IR ISRINKOM ir tarė

"VALDŽIĄ” RINKOM Čia priėjo 
Kadžiulis

Optimistai ir prasiradę pesimistai, jaunimo 
sąjunga ir pensininkų klubai, sutartintai galvoja, 
kad laisvi rinkimai reiškia demokratinės tvarky
mosi sistemos užuomazgą. Išeivijai, kaip kiek
vienai karuselei, reiškia ašies, apie kurią galėtų 
suktis. LB pažadėjo tokią ašį, tokįcentrąparūpin 
ti. Savo atsišaukime į išeivių liaudį JAV LB Vy 
riausia Rinkimų komisija paskelbė: tai mūsųpar- 
riausia Rinkimų komisija paskelbė: tai mūsų 
"parlamentas”, tai mūsų "valdžia"!

Tad — rinkom "valdžią" ir išrinkom!
Rinkimų prajovai buvo šie:
Prie rinkimo urnų Vyr. Rinkimų komisija ofi

cialiai pakvietė tiktai tam tikras išeivių liaudies 
grupes, išvardinusi jas taip: "šaunusis jaunimas, 
skautai, vyčiai, ateitininkai,neolituanai,santarie- 
čiai ir kitokių klubų valdybos bei vadai".

Neaišku, ar gali po tokio kvietimo prieiti 
prie rinkimų urnos eilinis išeivių liaudies žmo
gelis, kuris praaugo jaunimo amžių, neįstojo į jo
kį klubą, net nepasidarė vadu savo nuosavoje šei
moje? Kas gi ta visuomeninė "vadų" grupė? Ir 
"šaunusis jaunimas", sakysim, net pabrėžtinai pa
kviestas prie urnų, o šaunieji mūsų pensininkė- 
liai, tai jau ne!

Pie urnų reikia kviesti visą išeivių liaudį.
Prasilenkimas su demokratinių rinkimų prak- 

tika įmatomas LB rinkimų būde. LB rinkimuose 
neteko girdėti apie telefonų "pabuginimą",nebuvo 
anoniminių lapelių su tikslu apdergti varžovus 
iki užuominų apie seksualines išdaigas, nebuvo 
įsilaužimų į varžovų butus su tikslu atrasti bent 
nešvarius, baltinius. Nors savo skelbimuose kan
didatai garsinosi nuopelnais, bet nebuvo užtikri
nimų, kad patekę į "parlamentą", jie tikrai atlie
tuvins lietuvišką jaunimą ir tikrai išspirs bolše
vikus iš Vilniaus...

Be spalvingų rinkiminių prajovų "valdžios" 
rinkimai reiškia išganingai - karingų nuotaikų 
anemiją.

SPAUDOS
PO RINKIMŲ

VERPETUOSE

VEISLINIAI GYVULIAI IR RE
GISTRUOTI LIETUVIAI

JAV LB įstatai remias ne tik
rovišku pagrindu, bet apylinkė
je pilnateisiais, registruotais 
lietuviais. Lietuvoje žinojome 
registruotus veislinius gyvulius, 
čia prasimanėme "registruotus 
lietuvius".

— Štai jums tie mūsų 
akademikai, —protesta
vo tautietis, rodydamas 
žurnalo Lituanus ketvir
tą numerį, — mūsų sos
tinę Vilnių kažin kokia 
"Vilna" vadina!

— Kultūrinės propa
gandos žurnale ta "vilna" 
atrodo kaip purvinos pa
kulos, — pastebėjo kitas.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Jeigu ponai redakto
riai yra štukoriai, kodėl 
nepasiūlote jiems kurti 
"Antro Kaimo" reper
tuaro? ***

— Kaip lietuviškai in
terpretuojate operą "Car- 
men"? — paklausė smal
sus kitatautis.

Paklaustas tautietis pa
mojo ranka Kadžiuliui.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Lietuviškoje operos 
"Carmen" interpretacijo
je Toreadoras kaunasi ne 
su buliais koridos aikš
tėj, bet su Chicagos tra- 
fiko kapais.***

— Kodėl "pažangieji" 
turistai nepadirbėja prie 
kolūkinio mėšlavežio?— 
stebėjosi naivus žmoge
lis. — Juk tuo būdu jie 
prisidėtų prie komuniz
mo statybos!

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Prie kolūkinių mėš
lavežių dirba universite
to studentai. "Pažangie
ji" turistai neturi pakan
kamo mokslinio cenzo.

-- Ką reiškia tas bolševikinės vėliavos pakeitimas: ar tai pastanga suartėti su Amerika? 
-- Visai ne! Tai psichiatrinių ligoninių langai, už kurių "gydo" norinčius suartėti su Amerika!

Nors tas cigaras iš šiaudų, 
užsirūkyti man gardu — 
juk gavome sviesto ir grūdų! 
Amerikos duonele misim 
ir komunizmą vis statysim.

VELYKINIŲ STALŲ STEBUK
LAI KANADOJE

Toronte. A ukštai pasistie
bęs lankytojų akis traukė lietu
viškas raguotis. Ant dviejų lietu
viškom staltiesėm padengtų sta
lų ilsėjosi ežys, tautine juosta 
pasipuošusi beržo šaka, grybais 
apaugęs kelmas, visu ūgiu išsi
tiesęs paršiukas, tautinėm spal 
vom papuoštas kumpis ir akį ve
riamieji margučiai...

Montrealyje. įvairiausių 
rūšių paštetų, kumpių, vištų,ver-

šlukų ir kiaulienos vyniotinių, o 
išdidūs pasipuošę paršiukai ža
vės kiekvieną atsilankius}. Rulia- 
dai, šaltien, mišrainės ir visokių 
rūšių daržovės sukels norą para
gautu Nustebins gausybė gražiau, 
šių tortų. Stalą puoš beržo ir 
ąžuolų šakos, grybukai, iškėlę, 
savo galvutes, kringeliai, pasi
puošę ežiukai, iškilmingos "bo
bos“, išdidus raguolis, mozūrė- 
liai, saldus sūris.

Tėviškės Žiburiai, Nr. 16

LIETUVIŠKŲ MOTYVŲ UVER
TIŪRA OPEROJE "CARMEN"

SENLIETUVIAI NEBUVO 
BLAIVININKAI

Jau nuo 9-to mūsų eros šimt
mečio keliautojai matė lietuvius 
pavyzdingai organizuotus ir ge
rai gyvenančius. Net biedniau- 
sieji sluoksniai gerdavo midų. 

Argentinos Lietuvių Balsas 
Nr. 1432

PO MOTERŲ, KATES IR KALES

Dr. C. Dierassi, kuris žymia 
dalim prisidėjo išrasti ir. išvysty 
ti gimdymo kontrolės "piliulę" 
moterims, dabar pasisakė už 
tokios piliulės davimą šunims 
ir katėms.

Naujienos, Nr. 98

DIETŲ AMŽIUJE, STORUMAS 
DORYBE?

"Lietuvos Universitetas" — 
stora ir vertinga dovana gėdos 
nepadarys.

Liet. Profesorių Dr-ja 
Lietuvių Dienos, Kovas

TARYBINIO POETO
RŪPESČIAI

Kartais poetai bejėgiai: pats 
Dante nesurimuotų kaliošio ir 
gandro.

V. Šimkus
Pergalė Nr. 7

LEIDINIŲ
KALBA

DABARTINE
KALBA

Gediminas Galva
Draugas, Nr. 94

SOVLIETUVIŲ

— Gardžiuokis rope, 
brangusis, vietoj laimė
jimo pyrago. Per rinki
mus gavai du balsus!Sa
vo ir mano!

FAKTAS: Tai mūsų valdžia..." 
JAV LB Vyriausia Rinkimų Ko
misija.

VALDŽIA IŠEINA | ARENĄ

AUŠRELĖ LIČKUTĖ

Lietuvos dizainas dar labai 
jaunas. Be dizaineriu neapseina 
mūsų jmonės. Dizaineriai puo
šia miestus. Dizainerio darbas 
-- ne vien kūryba. Dizainas —

internacionalinis menas. Dizai
nerių rankų asorimentas...

D. MieliauskaitA 
Gimtasis Kraštas Nr. 16

Aure, Bendruomenė Lietuvių 
Rinkimus pravedė be šūvių — 
Ir sklinda žinios linksmu tonu: 
Kovos lauke nėra lavonų!

Tenoras Wicikas, apie kurį 
po jo nuotykių su policija Chica
goje sklido įvairių gandų, pav. 
kad jį sustabdė lietuvis policinin - 
kas ir tol laikė daboklėje, kol 
tenoras iškilmingai prisiekė, 
kad Vilnius amžinai buvo ir yra 
lietuvių. Kitoje tavernoje žmoge
lis prisiekinėjo kad policininkas, 
sustabdęs Wiciką ir suvėlinęs 
permjerą virš valandos buvęs 
pripraštyas Algio Grigo, Chica 
gos operos menadžeriaus.

A. P.
Naujienos, Nr. 115

"PAŽANGIŲJŲ
"PAŽANGIOJI"

Per visą naktį skuto ir tarka
vo bulves dėl bulvinių blynų...

Jie minėjo savo 30 m. ženy- 
binto gyvenimo...

Pačios vestuvės buvo vien tik 
dėl šeimos narių...

Stefanija

Vis ėmė dalyvumo apkalbėji
me draugijos reikalų...

J. M-nė

Farmerkos išpirko visą mė
są...

Mrs. Mills, 50 m. likosi pa- 
keltinio traukinio užmušta...

Vilnis, Nr. 58

Amerikiečiai įžūliai imituoja 

lietuvį dailininkę
Visi pažįstame šios 

lietuviškos knygos vir
šelį. Tai dail. Vytauto

Virkau darbas. Amerikie 
čių leidykla ir jos piešė
jas šitaip nuimitavo mū

knygos viršelįsų

SOMETHING ABOUT THE AUTHOR. Heavily illustrated 
child-oriented reference tool. Each votume contains 
articles on over 200 juvenile and young adult authors 
and illustrators. Entries include personai and career 
data... literary sidelights... complete bibliographies 
... critical comments... and author portraits and 
book illustrations. Vols. 1, 2, and 3 ready, other vole, 
in preparation. 250 pp. per vol. 814x11. $15.00 per voi.

Pajutom nuotaiką atlaidžią — 
Rinkimai mums sudurstė valdžią. 
O kur valdžia, aišku kaip dieną, 
Bus ir vaidinimų arena.

Gal būt valdžia vaidins mums dramą, 
Kai pagal dvikovų programą
Laike arenos mūšio viešo 
Neskirsim prieteliaus nuo priešo.

Gal apturėję naują valdžią,
Tik melodramą gausim saldžią: 
Jaunimą liaupsins kiek tik gali — 
O tas jaunimas šoks oželį.

O gal valdžia palinks į farsą — 
Tik per banketus rodys narsą. 
Sustings smulkių šnektelių stone 
Ir keps raguolius Washingtone ?

DĖMESIO! SOLISTAI!
Chicagos Lietuvių Opera priima solistus.
Būtina priėmimo sąlyga: Solistas privalo 

turėti Illinois valstijoje galiojantį 
autovairuotojo liudijimą 

(Driver License).
DĖMESIO! SOLISTAI!

SOVIETINE KIAULIŠKA
SENSACIJA

Pirmąją dieną atvarė Į Joniš
kio rajono Kirovo kolūkio kiau
lidžių kompleksą 39 paršingas 
kiaules su kuiliu Burbulu prie
šakyje.

TAIKOMOJI TAUTODAILE
Joniškio rajone pastatytas gau 

šiai ornamentuotas, svirnelio pa 
vidalo tualetas,piaustinėtais raš
tais padabinta gonkelio pavidalo 
šuns būda.

A. Cimpa
Valstiečių Laikraštis, Nr. 45

SOVIETINIS GYDYTOJAS IR 
KIAULE

Sovietiniai gydytojai turį di
desnes šeimas verčiasi gana 
sunkiai. Padeda kiek, kad už spe
cialius patarnavimus gauna dova
nų iš pacientų arba patys augi
na kokią kiaulę.

B. Klausutis 
Laisvoji Lietuva, Nr. 9

PRAKTIŠKA FILOSOFIJA

Visi stengiamės geresnes vie 
tas užsitikrinti aukštybėse, akis 
amžiams užmerkę.

J. Adomavičius, M.D. 
Draugas, Nr. 96

KADA KRITIKAI PATINKA

Mėgstu muzikos kritikus, nes 
jie man tikrai geri ir palankūs.

G. čapkauskienė - V. Rmjs
Draugas, Nr. 96

L. šepetys 
Pergalė N r. 7

IR "PAŽANGIEJI" SU SAULE 
NEGYVENS

Pažangiečių bėdos. Kadaise 
Philadelphia buv.o it gimtinė pa
žangos. Dabar pažangiečių am
žius virš 80, besiartinąs j 90. 

Južintiškis 
Vilnis, Nr. 53

Yra ir tokių, kurie žengdami 
aštuoniasdešimtmečio slenkstį, 
kaip galėdami slepia savo am
žiaus metus... Slėpimas amžiaus 
metų niekam senėjimo nesulai
kė.

Kazys Rimbas
Vilnis, Nr. 58

IŠ "PAŽANGIOS" POLITINES 
apžvalgos

Washingtonas su Kinijos Peki
nu faktinai susibičiuliavo. Jeigtt 
oficialiai negula į vieną politinę, 
lovą, tai vien dėl to, kad dar tru
putį gėdos jausmo nesidemaskuo- 
ti visiškai viešai.

S J. Jokubka 
Vilnis, Nr. 59
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DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
— “"‘“‘t GRINIUS

MOKSLO METU UŽBAIGIMAS
LB Apylinkės Lituanistinės 

mokyklos ir Pedagoginių kursų 
mokslo metų užbaigimas {vyko 
gegužės 20 d.

Mokiniai organizuotai daly
vavo šv. Antano bažnyčioje pa
maldose ir vėliau iškilmėse Lie
tuvių Namuose.

Pedagoginius kursus baigė: 
Gintė Damušytė, Vida Skiotytė, 
Kristina MičiDnaitė ir Saulius 
Jankauskas. Mokytojavo: Stefa 
Kaunelienė, Galina Gobienė ir 
Aldona Milmontienė.

Lituanistinės mokyklos 8 sky
rius baigė: Arvydas Alkevičius, 
Saulius Anužis, Danutė Juzėnai- 
tė, Virgilijus Kasputis, Kristina 
Jankutė, Vida Nakaitė, Dalia Ru. 
dytė, Elegijus Lelis, Loreta Sve. 
raitė, Stepas Solys, Vytas Urba, 
Kristina Veselkaitė, Taura Za
rankaitė ir • Romana Pikūnaitė,

Į mokyklos užbaigimo iškil
mes buvo atvykęs LB Švietimo 
Tarybos Pirmininkas Jonas Ka
valiūnas, kuris tarė žodį ir bai
gusiems Pedagoginius kursus, 
{teikė diplomus ir po 1 egz. 
Švietimo Gairės. Mokytoja Aldo
na Milmontienė baigusiems {tei
kė: Gintei Damušytei, Vidai Skio 
tytei ir Kristinai Mičiūnaitei po 
Baltijos gintaro gabalėlį, o Sau
liui Jankauskui — knygą ir moky
tojo simbol{ žvakę.

LB apylinkės pirmininkas Jo
nas Urbonas kursantus ir tris 
geriausiai baigusius 8 skyrius 
— Kristiną Veselkaitę, Taurą 
Zarankaitę ir Romaną Pikū- 
naitę apdovanojo knygomis. Kur
sus baigusiųjų vardu padėkojo 
Vida Skiotytė. 8 sk. mokinės 
mok. Galinai Gobienei {teikė do
vaną -- Rūpintojėlį.

Mokyklos choras, vadovauja 
mas mokytojo Prano Zarankos, 

COSMOS PARCELS EXPRĖSS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T.T. . 

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 

kokybės prekių prieinamomis kainomis.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
affiliated with PODAROGIFTS, INC. 

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran- 
sistoriams, magnetofonams (tapė records) ir daug kitiems 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams 

gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 

vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

488 MADISON AVENUE, FLOOR 21ST,
(Tarp 51 ir 52 g-vės)

NEW YORK, N. Y. 10022
Tel.: (212) 758-1150/1

SKYRIAI;
New York, N. Y. 10003, 45 Second Avenue___ Tel.: 254-5456
New York, N.Y., 10011, 135 W. 14 St........................... CH 3-2583
Boston, Mass. 02118, 271 Shavvmut Avenue______542-1767
Boston, Mass. 02127, 331 West Broadvvay   .268-0068 
Buffalo, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue_______856-2674
Chicago, III. 60622, 2222 West Chicago Avenue_____ 278-6966
Chicago, III. 60608, 3333 S. Halsted Street_______925-2737
Cleveland, Ohio 44134, 5879 Statė Road_________884-1738
Irvington, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue 372-4685 
Irvington, N. J. 07111, 1082 Springfield Avė.____ 374-6416
Grand RapSds, Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N.W. 458-2256 
Haihtramck, Mich. 48212. 11333 Jos. Campau Avė. ..365-5255 
Hartford, Conn. 06114, Franklin Avenue ______  246-9473
Lakewood, N. J. 08701, 241 Fourth St. ________ 363-8569
Lor-Angeles, Calif. 90022, 960 S. Atlantie Blvd.___ 261-2994
New Haven, Conn. 06511, 1329 Boulevard_________562-1446
Nevvark, N. J. 07106, 698 Sanford Avė____ _______ 373-8783
Passaic, N. J. 07055, 176 Market Street.................. 472-6387
Paterson, N. J. 07505, 60 Broadway __________ 345-2028
Philadelphia, Pa. 19122,1214 N. 5th St.........................PO 3-4818
Philadelphia, Pa. 19141, 4925 Old York Rd. ___ _ 455-9586
Pittsburgh, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street_____ 481-2750
San Francisco, Calif. 94115, 2076 Sutter Street ....346-1571 
Waterbury, Conn. 06708. 905 Bank Street_________756-6766
Warren, Mich. 48092, 29200 De Quindre

% Block North of 12 Mile Road__________ 751-6760/1
Woodhaven, N. Y. 11421, 94-08 Jamaica Avė. ....441-4712 
Worcester, Mass. 01610, 144 Millbury Street_____ 798-2868
Youngstawn, Ohio 44503, 309 W. Federal Street___ 743-0440

padainavo: Mūsų žemė. Tėvelių 
kraštas. Pavasario puota. Rai
ba paukštelė, Šaltyčius ir Su 
mokslu į rytojų. Dainose kaip 
solistai dainavo: Kristina ir Re 
gina Butkūnaitės, Dainius Škio- 
tys, Virgilijus Kasputis, Saulius 
Anužis, Stepas Solys, Linas 
Orentas ir Darius Rudis. Akom 
panavo Vidas Neverauskas VU 
sk. mokinys.

Pranešėjai buvo: Taura Za
rankaitė, Kristina Jankutė, Eli- 
gijos Lelis ir Gintas Zaranka.

Taip pat su savo kūryba pasi
rodė ir 8 skyriaus mokiniai. Jie 
skaitė, eilėraščius deklamavo ir 
tautinius šokius šoko. Po pro
gramos gavo visi mokiniai savo 
metinius pažymėjimus. Kitoje L. 
N. salėje buvo išstatyta mokinių 
darbų parodėlė.

Mokyklos baigimo programą 
pravedė mokyklos vedėjas dr. 
Kęstutis Keblys.

***
DLOC gegužės 19 d. miesto 

centre Kennedy aikštėje suruo
šė damonstracijas ir išdalino 
2000 atspausdintų lapelių, kuriuo
se Amerikos visuomenę supa
žindino su Lietuvos padėtimi ir 
Romo Kalantos susideginimu, 
reikalaujant "Laisvės Lietuvai"

Sekmadienį gegužės 20 d. Ro
mo Kalantos susideginimo meti
nių proga Mišios buvo atlaiky
tos visose lietuvių parapijų baž
nyčiose ir organizacijos jose 
dalyvavo su savo vėliavomis.

Po mišių šv. Antano parapijos 
patalpose buvo sukviestas spe
cialus susirinkimas ir buvo pri 
imta valdybos narės Stefos Briz 
gytės perskaityta rezoliucija, ku
ri pasiųsta JAV Prezidentui, se
natoriams, kongresmanams ir 
valstybės pareigūnams. Ten pat 

jiems buvo parašyta ir 40 laiškų. 
Laiškų rašymas tęsiamas.

Romo Kalantos susideginimo 
metinių proga per radijo valan
dėles kalbėjo: Robertas Selenis 
ir Stefa Brizgytė.

ALRK Lietuvių Balsas gegu
žės 20 d. Lietuvių Namuose su
ruošė iškilmingus pietus savo 
naujos valdybos nariams ir kvies • 
tiesiems svečiams. Pasirodo, 
kad jie ten šventė net trigubą 
šventę. Naujosios valdybos {ves- 
dinimą, valdybos nario Jono 
Maršalkovičiaus gimimo dieną 
ir klubo valdybos pirmininko Ka 
zio Gogelio dukrelės lituanisti 
nės mokyklos 4 skyrių baigimą. 
Pietų metu kalbėjo pirmininkas 
Kazys Gogelis, vicepirmininkas 
Vacys Urbonas, finansų sekre
torius Antanas Janužis, iždinin
kas Jurgis Rekašius ir kiti.

MIRĖ A.A. KAZIMIERA 
TARVAINIENE

Gegužės 12 d. sulaukusi 85 me 
tus su šiuo pasauliu atsiskyrė 
Kazimiera Tarvainienė, Rainių 
miškelyje bolševikų nukankinto 
Zenono Tarvainio, motina.

Buvo pašarvota Martison lai
dotuvių namuose. Gegužės 15 d. 
atvykusieji atsisveikinti, kun. 
Viktorui Kriščiunevičiui vado
vaujant, sukalbėjo rožinį ir vi 
suomenės vardu atsisveikinimo 
žodį tarė Vladas Pauža. Jos tu
rimą skautų lelijų ordeną Jūra 
tė Pečiūrienė perdavė anūkei 
Benediktai Kiaulienaitienei.

Gegužės 16 d. už jos sielą šv. 
Petro bažnyčioje atlaikytos šv. 
Mišios. Atnašavo: kun. Viktoras 
Kriščiunevičius, kun. Mykolas 
Kondratas ir Domininkas Ling- 
vinas. Kun. V. Kriščiunevifus 
pasakė gražų pamokslą, nupa
sakodamas velionės visus skaus
mus ir pergyvenimus, kai jos 
sūnus Zenonas bolševikų buvo 
suimtas, kankintas ir vėliau Rai
nių miškelyje nužudytas.

Palaidota Šv. Kryžiaus kapinė
se šalia, prieš kelius metus mi 
rūsio sūnaus Vytauto Tarvai
nio. Liko: duktė Bronė ir žentas 
Juozas Kiaulienai, anūkai Bene
dikta ir Zenonas Kiaulėnai ir ki
ti giminės.

• SLA 352 kuopa gegu
žės 6 d. Lietuvių Namuose 
turėjo, prieš vasaros atos
togas, paskutinį susirinki
mą. Ateinantis susirinki
mas įvyks rugsėjo 2 d., 
l?:30 Lietuvių Namuose.

Vasaros metu nario mo
kesčius priiminės finansų 
sekretorė Elžbieta Jodins- 
kienė nas save namuose, 
2764 25th St. Norintieji su
mokėti, turi su ja susitarti 
tel. TA 5-6203.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

MILLWRIGHTS
First class for industrial mantenance. 
familiar with punch presses and 
hydraulic.

Tool and Diemakers
CLASS A

Experienced in plastic injection molds 
and progressive dies. Excellent op
portunity, good benefits1 and job 
satisfaction. Apply

PREMIER
ELECTRIC CO.
1734 IVANHOE RD.

EAST CLEVELAND. OHIO
(39-45'

MACHINISTS
LATHE and MILLING

Mušt be able to setup and operate, read blueprints and work on small 
parts. Excellent wage and fringe benefits. Oustanding working condi
tions. Ist and 2d shift openings. Apply Mon. thru Fri. 8 A.M. to 5 P.M

MENTOR EQU1PMENT PLANT
7401 Tyler Blvd.

General

MAINTENANCE 
MAN

Full time, mature, experience neces
sary for cleaning nnd maintenance 
of new modern drug store. Good 
starting salary and excellent fringe 
benefits. Intrrested npplicants should 
apply in person to:

SAM TOMAINO
MONDAY. MAY 7

10 A. M. TO 4 P. M.

THRIFT DRUG COMPANY
DIVISION OF J. C. 

(DIVISION OF J. C. PENNEY)

PLYMOUTH SQUARE
SHOPPING CENTER 

CONSHOHOCKEN, PA.
An Equal Opportunity Employer 

(39-43 >

MANAGER
DAIRY & FROZEN FOOD 
Experience necessary on this 
challenging position with op
portunity for advancement. 
We offer a good starting sala
ry & company paid benefits. 
Please apply to our Store 
Manager for details.

TW0 GUYS
Rte 38 & Cuthbert Rd. 

Cherry Hill, N. J.
An Equnl Opportunity Employer 

(36-42)

WANTED AT ONCE

GENERAL 
MAINTENANCE 

MEN

MACHINE 
REPAIRMEN 

MACHINISTS

MILLWRIGHTS

TOOL & DIE 
MAKER

FOR ALL SHIFTS.

Steady employment. 
Fringe benefits.

APPLY CALL OR WRITE TO

HARRIS HUB
COMPANY, INC.

15600 So. Commercial Avc.
Harvey, Illinois 60426

An Equal Opportunity Employer

DIE CASTING OPERATORS
DIE REPAIRMEN
DIE SETUP MAN 

PUNCH PRESS OPERATORS 
INSPECTORS

DRILL PRESS OPERATORS 
For Ist & 2nd Shift

Excellent fringe benefits, high hourly 
rate, plūs incentive.

APPLY 9210 LOREN AVF.., Southeast 
(Off East 93rd Si.)

TOOL DIE ENGINEERING 
(39-46)

TOOLROOM
MACHINIST

Immediate opening for an individua! 
experienced in building and repair- 
ing sheet metai dies.

ALSO

MAINTENANCE 
MECHANIC

Good starting rate and fringe benefit 

program. Apply in person Mondav 
through Friday.

BUD RADIO INC.
4605 E. 355 ST.

WILLOUGHBY. OHIO 44094

An Equal Opportunity Employer 
(40-43)

Mentor, O. 44060

Electric Company
An Equal Opportunity Employer

(41-43)

PERSONAL MAID
For invalid woman in Eastern 
Suburbs. Mušt be free A able to 
travel. Experience necessary. Re- 
ference required, fringe benefits 
provided. Call (216) 531-8900

(Cleveland. Ohio) for appoini.- 
ment. (42-48'

Hiring now experienced men for 
Ist & 2nd Shift 

FOR NEW LAMMINATING & 
FABR1CAT1NG DEPT. 

also needs
SHEAR OPERATORS 

and
INSPECTORS

Ist & 2nd shift 
ENAMEL PRODUCTS CO. 
(Off Memorial Shorevvay) 

341 Eddy Rd.
Cleveland, Ohio 44108 

2 16-451 13 13 Mr. Walters 
(36-42)

BENTON HARBOR 
ENGINEERING

DIVISION OF KOEHRING CO.
Has immediate openings on 2d shift.

FOR EXPER1ENCED
• RAD1AL DRILL OPERATORS
• WELDERS
• ENGINE LATHE OPERATORS
• TURRET LATHE OPERATORS 

Excellent opportunity with a growing. 
concern. Interested persons are re- 
quested to apply in person at

331 MILLER ST.
BENTON HARBOR, MICH. 49022

An Equal Opportunity Employer 
(41-45)

MAINTENANCE ”A” 
MILLWRIGHT

An excellent opportunity for an indi- 
vidual with 4 yrs. formalized Mill- 
Wright training or 4*yr«. exp. as an 
“A” Craftsinan in an industrial 
Mantenance Dept. Urs qf work are 
7:00 A.M. to 3:30 P.M.

APPLY PERSONNEL DEPT.

UNION CARBIDE CORP. 
CARBON PRODUCTS DIV.

11709 MADISON AVĖ. 
CLEVELAND. OHIO 

216-43 3-8600, EXT. 765

An Equal Opportunity Employer 
(40-43)

WANTED:
HE AT TRE ATING 

SUPERVISOR 
Experience Necessary 
Salary open. New plant 

located in
Reidsville, N. C.
Send resume to
P. O. Box 956 

or Call (919) 342-0308
(41-43)

TOOLROOM 
FOREMAN

Join A Winner!!I
Modern, progressive, West Side com* 
pany in the suspended ceiling movė- 
able walls and partitions field needu a 
man with heavy job shop experience 
in flying eut off, progressive and 
draw dies. Salary negotiable, excel- 
lent vvorking conditions and f ringi 
benefits.

Call Personnel Manager
DONN PRODUCTS, INC.

1000 CROCKER RD. 
WESTLAKE. OHIO 

An Equal Opportunity Employer 
(41 43'

PLAT1NG SUPERVISOR 
BARREL GOLD DEPARTMENT 

Industrial gold plater. with a natio
nal reputation for high quality and 
prompt service. has opening for bar- 
rel and group leader in ncw expand 
cd operation. Age or education n-> 
barrier. Successful applicant needs 5 
years experience in hi«h volume 
production shop, mušt know element- 
ary chemistry, can troublcshoot plat- 
ing problema, and now be earning in 
the teens. Salary negotiable includen 
relocation cxpenses. Phone or write 
Jack Peterson, F.xec. V. P.

PRECJS1ON PLAT1NG CO. 
4123 Peterson Avė. 
Chicago, 111. 60646 

312-583-3333
(40-42»

MACHINIST
Immediate opening for an experi 
enced all around machinist with a 
good mechanical background. \Vork 
in a plant that manufactures metai 
containers on high speed automatic 
equipment. Starting salary $5 p»r 
hr. Benefits include medical insui • 
ance, paid siek days, vacation I I 
paid holidays. Mušt be available to 
work night shift. Apply inimediatelv 
for an interview to Ralph Bnllnro ?r 
Robert Thomas.

CONSOLIDATED CORK
RT. 287 AT

SO. RANDOLPHVILLE RD. 
P1SCATAWAY. N. J. 

201-752-1100
Equal Employment Opportunity 

(40-421

DRIVER/SALESMAN
To provide and deliver LehighVnl- 
ley Dairy products to home accounts. 
Excellent opportunity to earn $200 
plūs per week and enjoy company 
paid benefits including

Medical/Surgical (family) 
Prescriplion drugs (family) 

Vision Care (family) 
Pension

Life Insurance $7,000 
Accident /Sickness 

Vacation & paid holidays 
For an immediate appointment call 

LEHIGH VALLEY DAIRY 
Edgemont. Pa. 215-356- 1755 

(42-45)

STRUCTURAL STEEL 
LAYOUT MEN 

FITTERS 
OVERTIME, INSURANCE 

LONG PROGRAM 

APPLY AT 

Congress Steel Products 
18100 Rialto, Melvindale, Mich. 

An Equal Opportunity Employer 
(42-48)

WANTED AT ONCE* 
JOURNEYMEN

IST CLASS* SKILLED 

RADIAL DRILL 
BOR1NG MILL 

E.D.M. OPERATORS 
MOLD MAKERS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints and close tolerance. 

For 2nd Shift.
Air conditioned shop, long program 
YALE MOLD & ENGRAV1NG CO. 

24501 HaTlvvood Court 
Farmington, Mich. 48024 

313 477-0300
(42-48)

WANTED EXPERIENCED 
GENERAL FOUNDRY HELP 
Shift incentive and bonus. New plant. 
Paid hospitalization & pension plan.

ARR0W ALUMINUM 
CASTING CO 

33659 WALKER RD. 
AVON LAKE. OHIO 44012 

216-871-6767 
An Equal Opportunity Employer 

(38-44)

DIE 
REPAIRMEN

Permanent position for ąualified 
men experienced on all types of 
dies and fixtures. Progressive 
West Side plant. Excellent 
fringe benefits.

DONN PRODUCTS, INC.
1000 Crocker Rd.
Westlake, Ohio

An Equal Opportunity Employer 
(4l-43>

MACHINISTS 
Permanent openinga for experienced 
machinists who have job shop experi- 
ence on horizontai boring mills and 
lathes.

ASSEMBLERS
Prefer experience with knowlede of 
large machinery—mechanical and hy
draulic.

WELDERS—FITTERS
Experi«nced in job shop welding on 
large fabricationa and repair work, 
ALL POSITfONS PRESENT TOP 
OPPORTUNITIES. EXCELLENT
FRINGE BENEFITS. BONUS. OVER
TIME. PROF1T SHARING. STEADY 
WORK ON DAY OR NIGHT SHIFTS 

Production Experts Ine.
4259 E. 49th Cleveland. O. 44'25 

An Equal Opportunity Emplover 
(40-42'

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN STATUS 

BENCH HANDS 
(MACHINE BUILDERS) 

HORIZONTAL BORING MILL 
OPERATORS 

AFTERNOON SHIFT 
Steadv |ob, top wages, full benefits. 

JERED INDUSTRIES 
1300 S. COOLIDGE 
(Near !5 Mle Rd.) 

B1RBINGHAM. MICH. 
313-647-1200 

An Equal Opportunity Employer 
(38-46)

METAL SPINNER
For lamp parts. Experience preferred 

būt will teach. Hourly rate. Apply 

ACME LIGHTING PRODUCTS 
1667 E. 40 ST.

CLEVELAND, OHIO 
(41-47)

PAINT SPRAYER
For lamp parts and lighting fixture> 
Experience only. Steady hourly rate.

Apply

ACME LIGHTING PRODUCTS
1667 E. 40 ST. 

CLEVELAND, OHIO
(41-47)

MAINTENANCE 
MECHANIC 

Looking for diversified individual to 
handle all phases on plant mninte- 
nance. Mušt be strong in industria 
electrical trouble shooting nnd new 
hookups- Starting range $3.65 $4 per 
hr. with good advancement and 
benefits.
Call Mr. Gardner. (302) 328-13 45 

DELTECH 
ENGINEERING. INC.

(40-421

• Naujasis Jurgio Gliau
dos romanas "SUNKIAU
SIU KELIU’’ įdomiai vaiz
duoja Lietuvos nepriklau
somybės pradžią — mūsų 
tautos ryžtą eiti nuosavu 
laisvės keliu, M. Sleževi
čiaus vyriausybės sudary
mą, savanorių pašaukimą 
ir kita.

Išleido Dr. K. Griniaus 
Fondas — c/o J. Urbel’s. 
1649 No. Broadway, Mel- 
rose Park, III. 60160.

MACHINE OPERATORS
MILLING MACHINE
SURFACE GRINDER 

BLANCHARD GRINDER 
ENGINE LATHE

Ist & 2nd SHIFT
FULL OR PART TIME. EXPERIENCE PREFERRED BŪT W1LL TRAIN. 

EXCELLENT WAGES AND BENEFITS.

CALL OR APPLY TO:

FUTURMILL DIV. OF KYSOR IND. CORP.
11929 Abbey Rd. North Royalton, Ohio

216-237-9460 (42-44)

A-1 SĖT UP MAN
On Gridley Automatic Screw Machines.

Qualified Man Can Earn
$20,000

Sent us a Resume Today.

HOYT MACHINE CO. 
1925 Massachusetts Avė.

Indianapolis, Indiana 46218
(40-46)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

DIRVA

• Mirusiųjų pagerbimo 
dieną, ALT S-gos seimo pa
vestas, Clevelando skyriaus 
valdybos ižd. V. Stuogis su 
skyriaus nariais ir ramovė- 
nais, ant Lietuvos respubli
kos prezidento Antano Sme
tonos kapo padėjo ALT Są
jungos vardu gėlių vainiką.

Vėliau buvo aplankyti ir 
gėlėmis papuošti kiti sky
riaus narių ir ramovėnų ka
pai.

• Clevelando šv. Kazimie. 
ro Lit. Mokyklos mokslo 
metų užbaigimo aktas bus 
sekmadienį, birželio mėn. 3 
d., 5:30 vai. p. p. Naujos 
parapijos salėje.

Atžymėjus geriausius vi
sų skyrių mokinius, įteikus 
atestatus mokyklą baigu
siems abiturientams, bus 
mokinių mokyklos darbo 
metu išmokta ir paruošta 
programa (vaidinimas, kan
klių orkestro koncertas, 
tautiniai šokiai ir dainos).

Tėvų Komitetas ruošia 2 
naujų dviračių loteriją, 
vaišes ir t.t. Kviečiame vi
sus tėvelius, gimines ir mo
kyklos bičiulius ir visus, 
kurie domisi mūsų mokyk
los darbu — būti su mumis.

Mokytojai, Tėvų 
Komitetas ir 

mokiniai

• Jaunimo žygio už Ti
kėjimo Laisvę pravedamo 
naujų narių kvietimo į lie
tuviškas parapijas vajus 
sėkmingai vyksta. Tie ku
rie dar neužsirašėt į lietu
višką parapiją skambinkit 
R. Bubilui 481-8854. As
menys, kurie nepriklauso 
lietuviškom parapijom bus 
ši mėnesį lankomi jaunimo 
ir galės pareikšti savo ap
sisprendimą.

CLEVELANDO JŪROS 
SKAUTAI ĮSIGIJO 2 

LAIVUS
Po keletos metų įtempto 

darbo Kaziuko mugėse, di
delio taupymo ir aukų gerų 
rėmėjų, Clevelando Klaipė
dos Vietininkijos 
skautai įsigijo du 
burinius laivus.

Abu laivai nauji, 
tik vienas mėlynas kitas 
geltonas, LINDSEY-NEW- 
PORT-16.

Jūros skautai džiaugiasi 
įsigytu turtu, šiuo metu

jūros 
naujus

vienodi

Sv. Jurgio lietuvių parapijos Clevelandeantrojovisuotinosusirin
kimo prezidiumas. Iš kairės: kun. K. Žemaitis, Palubinskas, Ci
vinskas, klebonas kun. B. Ivanauskas, Razgaitis ir Obelenis. Apačio
je susirinkimo dalyviai. V. Bacevičiaus nuotrauka

DIDŽIOJI MENO ŠVENTĖ CLEVELANDE!

ČIURLIONIO ANSAMBLIO KONCERTAS
ruošiamas Clevelando lietuvių 100-mečiui atžymėti,

š. m. birželio mėn. 9 d., šeštadienį, 8 vai. vak
EUCLID HIGH SCHOOL AUDITORIJOJ (711 EAST 222 STREET, EUCLID, O.)

■r

Nepaprasto gyvumo ir grožio tautiniai šokiai palydint 
kanklių orkestrui ir liaudies instrumentams ir mišraus 
choro dainoms.

Naujausios, Clevelande dar negirdėtos, dainos, 
žymiųjų mūsų kompozitorių kūriniai.
Seniausios mūsų tautos dainos, palydimos kanklių 
orkestro.

Čiurlionio ansamblis su savo vadovu muz. A. Mikulskio,

DIDYSIS ČIURLIONIO ANSAMBLIO KONCERTAS
Clevelando lietuvių ko 

lonija vra laiminga, turė
dama Čiurlionio Ansamb
lį, kurs garsina mūsų tau 
tos vardą netik šiame kon
tinente, bet ir kituose. 
Clevelandiečiai šiuo atve
ju yra tikri likimo lepū
nėliai, nes jie turi progų 
pasigerėti ansamblio dai
nomis bei giesmėmis 
įvairių minėjimų, paren
gimų bei iškilmių progo
mis. Bet tada girdime 
tik keletą momentui pri
taikintų dainų ar gies
mių. Tikrai pilną koncer
tą visoj ansamblio meni-

abu laivai yra vietininko j. 
s. Džinaro Kižio kieme ap
žiūrėjimui ir sutvarkymui. 
Greitu laiku jūros skautai 
pradės buriavimo sezoną 
Pymatuning ežere. Taip pat 
vasaros gale jūros skautai 
dalyvaus Jubiliejinėje sto
vykloje netoli Clevelando, 
kuri prasidės rugpiūčio 19

(mk) 

nio pajėgumo pilnybėj ir 
grožyje teturime progos 
pamatyti gana retai.

Šį kartą ta reta proga 
bus šeštadienį, birželio 
mėn. 9 d. 8 vai. v. Euclid 
High School Auditorijoj. 
Lietuvių Bendruomenės 
Clevelando Apylinkė ruo
šia Clevelando lietuvių 
100-mečiui atžymėti di
dįjį koncertą. Išgirsime 
visiškai naują koncerto 
programą, sudarytą iš 
mūsų žymiųjų kompozi
torių (J. Gruodžio, St. 
Šimkaus, J. Strolios, J. 
Bendoriaus, V. Jakubė- 
no ir paties ansamblio 
vadovo muz. Alf. Mikuls
kio) suharmonizuotų bei 
stilizuotų tautinių dainų 
ir kompozicijų. Kai ku
rios iš viso mūžai žino
mos ir girdėtos, nes ne 
kiekvienas choras yra pa
jėgus jas tobulai išpildy
ti. Tur būt, įdomiausia 
programos dalis bus 
muz. A. Mikulskio harmo
nizuotos ir apipavidalin
tos dainuoti su kanklių 
orkestro pritarimu tau
tinės baladės. "Ramby- 
no baladė” sudaryta iš 
trijų dar prieškrikščio
niškais laikais giedotų 
giesmių. Vestuvių bala
dė jau vėlesniųjų laikų 
buitinėmis temomis ba- 
landė, išpildoma choro, 
solistų ir kanklių or
kestro. Šios originalios 
dainos ir melodijos iš 
senųjų laikų yra užra
šytos 18 ir 19 šimtme
tyje savųjų ir svetimųjų 
kalbotyros mokslininkų 
susižavėjusių mūsų dai
nų grožiu.

Šios epochos dainos 
yra archajinės — graikų 
tonacijose. Jų melodijų 
struktūra yra skirtinga 
nuo naujesniųjų. Jose ne
sijaučia kitų tautų dainų 
įtaka. Jose, pasak muz. 
A. Mikulskio, tiesiai spin
di tyras, skaistus lietu
vio sielos taurumas. Me
lodijų vingiai sruvena, 
kaip šaltinėlio vanduo, 
taip švelniai, maloniai, 
ramiai...

Iš viso programoje įra
šyta 18 dainų. Prie to 
skaičiaus dar pridėkime 

T

5 dainas, kurias mišrus 
choras dainuos palydė
damas tautinius šokius.

Tautiniai šokiai su dai
na ir kanklių bei kitokių 
liaudies instrumentų pa
lyda yra be galo efekty
vus mūsų tautinio meno 
derinys, kurs visose an
samblio gastrolėse suke
lia nepaprastą žiūrovų en
tuziazmą. Tat panašu į 
labai darnią ir labai tiks
liai išpildomą kažin ko
kios didžiulės operos ma 
sinę sceną (87 dalyviai!) 
kur baletas, daina ir mu
zika žavingoje pynėje su
teikia žiūrovui nepapras
to estetinio pasigėrėji
mo.

Ansamblis jaunas ir 
gražus. Jis nesensta, nes 
vyresniesiems išeinant, 
į jų vietą ateina jaunos jė
gos, kurios drausmingai 
ir su entuziazmu atlieka 
jiems uždedamas parei
gas. Ansamblio vadovas 
dirba su nesilpstančia 
energija ir kūrybine ga
lia.

Maestro Alf. Mikuls
kis nepripažįsta amžiaus 
varžtų. Dvasia jis toks 
pats jaunas kaip 1940 m., 
kada pradėjo savo didin
gą žygį jo suorganizuo
tas šaunusis ansamblis. 
Graži statistika: Nuo pat 
savo įsikūrimo ansamb
lis turėjo 970 koncertų, 
jų tarpe JAV — 390.

I šį koncertą kviečia
mos visų Clevelando tau
tinių grupių delegacijos. 
Rengėjai nori, kad 100- 
mečio paminėjimui skir
toji meno šventė būtų di
dinga mūsų kūrybos ma
nifestacija.

1000 vietų salė erdvi 
ir patogi. Bilietų kainos 
labai prieinamos vi
siems. Tat tikimasi, kad 
šį kartą Clevelando lie
tuviai parodys, kad šia
me mieste mūsų yra daug 
daugiau, negu matome 
eilinių parengimų metu.

(pk)

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 316(11 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

T

Bilietai po 4, 3, 2, 1 dol. iš anksto užsakomi ar gau
nami pas:

R. Tatarūnienę (tel. 531-5924)
Gr. Kudukienę (Tel. 486-5865)
J. Malski ftel. 486-9165)
Br. Gražulį ftel. 741-1782)
J. Mikonio įst. (tel. 481-6900)
Baltic Delicatessen (tel. 481-5314)
S. Astrauską (tel. 943-5948)

Koncertą ruošia L-B. CLEVELANDO APYLINKĖS VALDYBA

NAUJOSIOS PARAPIJOS 
ORKESTRAS

Nauj. parapijos mokykla 
turi orkestrą. Gegužės 20 
d., šis orkestras išpildė tė
vams ir visuomenei savo pa
vasario koncertą. Jaunieji 
muzikantai puikiai išpildė 
14 įvairių veikalų. Mokyto
jai yra Mr. & Mrs. J. Tay- 
lor. Artimiausiu laiku or
kestras aplankys ir pasiro
dys dvejose kitose mokyk
lose.

Tarp kitų orkestre yra 
šie lietuviai: D. Balčiūnai
tė, A. Ežerskis, D. Kazėnas, 
S. Kijauskas, T. Kijauskas, 
V. Kijauskaitė, V. Kijaus
kas, E. Kižys, R. Kižys, A. 
Miškinis, D. Miškinytė. R. 
Staniškytė. (mk)

• Margaret (Pegi) Pet
kus baigė Case Western 
Reserve Universitetą su 
Bachelor of Art laipsniu iš 
anglų istorijos. Ji toliau tę
sia mokslą norėdama įsigy
ti Master degree.

• Naujųjų Lietuvių Na
mų Clevelande oficialus ati
darymas įvyks š. m. birželio 
23-24 d. Visi Clevelando lie
tuviai maloniai kviečiami 
iškilmėse dalyvauti.

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki

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

didžiausias palūkanas.

SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East I 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRA DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

Nr. 42—7

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, tel. 
944-6835.

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

PARDUODAMAS NAMAS
2 šeimų naujas mūrinis 

namas, Euclid, O. Kiekvie
nas butas po 3 miegamuo 
sius, lį4j vonios, perskirtas 
skiepas, 21/2 garažai. Neto
li Naujos parapijos centro. 
Greitas pirkėjas turės pro
gos pasirinkti spalvas.
ČIPKUS Realty, 943-0910

ELECTRIAN
Minimum 2 years experience in 
industrial maintenance. Progres- 
sive West Side company. Excel- 
lent working conditions and 
fringe benefits.

donn PRODUCTS, INC. 
1000 Crocker Rd. 
Westlake, Ohio

An Equal Opportnnily Employer
(41 >



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Darbingas ALTS Chicągos 

skyriaus susirinkimas
ALTS-gos Chicągos skyriaus 

narių susirinkimas,pirmininkau
jant K. Petrauskui ir sekreto
riaujant V. Lenkevičienei įvyko 
š.m. gegužės 18 d. Lietuvių Tau
tiniuose Namuose. Kaip nedažnai 
būna, jis buvo gausus ir praėjo 
jaukioje ir darbingoje nuotaiko
je.

Buvo prisimintas žuvęs Ro
mas Kalanta ir mirę skyriaus 
nariai. Po to, perėjus prie dar
botvarkės išrinkti atstovai Į 
ALTS-gos Seimą.

Išklausyta skyr. valdybos pir. 
mininko ir kasininko praneši
mai apie praėjusį Pavasario Ba
lių, kuris, nors galėjo būti sėk
mingesnis, tačiau, įdėto darbo ir 
pastangų dėka nebuvo nuostolin
gas. Taipgi dideliu susidomėji
mu išklausyta skyriaus delegatų 
Amerikos Lietuvių Taryboje pir
mininko Stasio Mankaus, išsa-

AUKURAS
NEW YORKE

Newyorkiečiai sutiko dideliu 
entuziazmu Hamiltono lietuvių 
dramos teatrą, vadovaujamą Ele
nos Dauguvietytės-Kudabienės, 
atvykusį iš Kanados gegužės 19 
ir 20 dienomis.

Gegužės 19 dieną, šeštadienį 
jie žavėjo publiką pastatę Jur
gio Jankaus trijų veiksmų dra
mą "Audronė" šv. Tomo para
pijos salėje, Woodhavene, o sek
madienį Apreiškimo parapijos 
salėje, Brooklyne, suvaidino Vy
tauto Alanto komediją "Šiapus 
Uždangos", kas nepaprastai pri
juokino publiką.

Nors artistai yra mėgėjai, 
bet visi puikiai atliko savo 
vaidmenis. Savaime aišku, iš 
karto pastebi iš visų išsiski
riančią vaidybos mene E. Ku
dabienę, kuri scenoj jaučiasi 
kaip namie. Didelio vaidybinio 
talento parodė ir Lina Verbic- 
kaitė, M. Kalvaitienė, A. Žil- 
vytienė, K. Bungarda, A. Sta
nevičius ir kiti.

Teatrą sudaro virš 30 asme
nų grupė. Tai didelio pasiauko
jimo ir nuolatinio tobulinimosi 
reikalaujantis darbas. Džiugu, 
kad tokių jaunų žmonių turime 
ir reikia džiaugtis jų ryžtu ap
lankyti ir kitas kolonijas, kas 
vėl pareikalauja daug energijos 
nes per naktį ir dieną važia
vus autobusu kartais tenka eiti 
į sceną o grįžus namo tiesiai į 
tarnybas.

Abi dienas buvo pilnos salės 
žmonių. Visas pelnas skiriamas 
Maironio šeštadieninei mokyk
lai, Teatrą pakvietė LB New 
Yorko apygarda, kurią sudaro: 
A. Vakselis -- pirmininkas, J. 
Maurukas, A. Ošlapas, J. Vil- 
piŠauskas, V. Padvarietis, A. 
Radzivanienė ir K. Bačanskas.

Ta proga rengėjai išleido pro
gramą, kurios viršelį piešė dail. 
J. Bagdonas, Pirmos dienos va
kare teatro artistams buvo su
rengta susipažinimo vakarienė 
su newyorkiečiais Kultūros Ži
dinyje. (eč)

*■ Dr. V. Paprocko inicia
tyva ir lėšomis yra įrašy
tos j juostą Birutės Pūke
levičiūtės deklamacijos, skil
tos Birželio trėmimas at
žymėti. Į juostą įkalbėti šie 
eilėraščiai: B. Pūkelevičiū
tės "Paskutinis Birželis”, 
Putino posmai, K. Inčiūros 
"Tėviškė”, VI. šlaito pos
mai, B. Brazdžionio eilės. 
Juostelės perdavimas trun
ka 16 minučių. Užintere- 
suotos lietuviškos radijo 
stotys gali kreiptis šiuo 
antrašu: 85-13 105th St., 
Richmond Hill, N. Y. 11418 
ir juostelės nuorašą gaus 
nemokamai.

• Korp! Neo-Lithuania 
Filisterių S-gos New Yorke 
valdybą sudaro: pirm. Ed
mundas Vaičiulis, vicepirm. 
dr. Bronius Nemickas, prot. 
sekr. dr. Algirdas Budrec- 
kis, ižd. Juozas Maurukas 
ir narys Rimantas Bitėnas. 

mus ir įdomus pranešimas, apie 
jau vykdomus ir ateityje planuo
jamus vykdyti darbus, juoba, 
kad šiemet A.L. Tarybos, Chi- 
cagos vienetui pirmininkauti 
tenka tautinei grupei. Dėkodami 
pranešėjams susirinkusieji nuo 
širdžiai paplojo.

Dr. J. Bartkus, inž. J. Jurkfl 
nas ir M. Šimkus išrinkti nomi
nacijų komisijon, sekančiai ka
dencijai būsimon valdybon kan
didatams numatyti ir rekomen
duoti.

Džiugu konstatuoti, kad pareiš
kę norą tautinėje veikloje pa
sidarbuoti, šiame susirinkime, 
skyriun priimti nauji nariai: Bi. 
rutė ir Petras Bučai, Aleksand
ra ir Oskaras Kremeriai, Do
natas Stankus ir Jonas Tijūnas, 
kuriuos skyr. v-bos pirm. K. 
Petrauskas ir S-gos pirm. T. 
Blinstrubas gražiu žodžiu pa
sveikino, o visi susirinkimo da
lyviai (42 asmenys) sutiko aud
ringais plojimais. S-gos pirm. 
T. Blinstrubas, kaip visada "iš
ieškotu", dailiu ir prasmingu 
žodžiu padėkojo Kostui Rama
nauskui už pakartotiną, net 300 
dol. auką "Naujajai Vilčiai" leis, 
ti ir bendrai sąjungos reikalams 
jo rodomą nuoširdžią ir visada 
gausią paramą. Taipgi padėkojo 
ir visierris kitiems sąjungos na
riams už parodytą darbingumą 
ir, pagal išgales, medžiaginį rė
mimą.

Skyriaus valdybai S-gos pirm. 
T. Blinstrubas, taipgi pareiškė 
atskirą padėką už jos veikloje 
parodytą triūsą, darbą ir pami
nėjo skyr. v-bos pinigines su
mas aukotas Dirvai ir kt. sąjun
gos ir jai giminingoms organi
zacijoms.

Susirinkimo darbotvarkei pa
sibaigus, darbščiųjų skyr. valdy
bos narių: Budreckienės, Juškie
nės, Lenkevičienės ir joms tal
kininkavusios Rudokienės, vi
siems susirinkimo dalyviams bu
vo paruošta kava su pyragai
čiais, prie kurios, labai jaukio
je, šeimyninėje, draugiškoje at
mosferoje visų mielai pasidalin 
ta nuomonėmis bei įspūdžiais 
ir smagiai padainuota. Puikus, 
gražiabalsiai dainininkai pasiro
dė esą dr. Vytautas Dargis ir 
Stasys Virpša.

Vaišių metu, apžvelgus gra
žiai paruoštus stalus ir jaukiai 
apšviestą salę, už visą tai skyr. 
v-bos pirm. K. Petrauskas pa
dėkojo namų nenuilstančiam, 
darbščiam ir rūpestingam šei
mininkui, p. Broniui Kasakai- 
čiui.

(kp)
• Chicągos Lietuvių Ta

ryba ruošia š. m. birželio 
mėn. 15 d., 7 v. v., penkta
dienį, Jaunimo Centre, Bai
siųjų birželio įvykių minė
jimą su trumpa programa. 
Lietuvių visuomenė kvie
čiama minėjime kuo gau
siau dalyvauti.

• Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje, ruošiantis 
baisiojo birželio įvykius 
minėti, jau paruošta minia, 
tiurinė rusų-bolševikų vyk
domos lietuvių tautos ge
nocido paroda, kuri tęsis iki 
birželio mėnesio pabaigos. 
Be to, šiame muziejuje vyk
sta įdomi Marijos Aukštes
niosios mokyklos mokslei
vių meno darbelių paroda.

Visuomenė kviečiama 
šias parodas pamatyti. Mu
ziejus lankytojams atdaras 
kasdieną nuo 1-os iki 4:30 
vai. Įėjimas laisvas.

LOS ANGELES
• Pabaltiečių Komitetas 

š. m. birželio 17 d., 1 vai. p. 
p. šv. Kazimiero parapijos 
salėje rengia birželio 14 d. 
išvežtųjų minėjimą.

Bus trumpa visų trijų 
tautybių programa.

Šiais metais šio minėjimo 
iniciatorais yra lietuviai.

Losangeliečiai bei apylin
kių lietuviai prašomi šiame 
minėjime dalyvauti.

E. CHICAGO

IŠLEISTUVĖS
AL Tautinės S-gos East 

Chicągos skyriaus veikli 
narė Genė Markevičienė su 
d'ukra Virginija išsikelia į 
lietuvių pamėgtą Chicągos 
priemiestį, Lemontą. Genė 
Markevičienė aktyviai da
lyvavo lietuvių veikloje: 
bažnytiniame chore, LB 
apylinkėje ir Tautinės Są
jungos skyriuje. Dukrą Vir
giniją šeštadieniais vežiojo 
į Donelaičio lituanistinę 
mokyklą bei skautų suei
gas, Chicagoje. Atsisveiki
nimo vakaronę š. m. gegu
žės 19 d. surengė ALT Są
jungos East Chicągos sky
rius. Bendroje tautinėje 
veikloje praleistiems me
tams prisiminti, skyrius 
įteikė prasmingą dovaną — 
operos "Jūratė ir Kastytis” 
albumą. Atsisveikinimo žo
dį skyriaus vardu pasakė 
Jonas Rimkūnas. Palinkėta 
sėkmingų ir darbingų metų 
naujoje vietovėje.

ALT S-GOS SEIMAS
ALT S-gos seime East 

Chicągos skyrių atstovauti 
pavesta pirm. V. Aukštuo
liui, A. Juodvalkiui ir K. 
Pociui.

Seimo rengimo proga Są. 
jungos Valdybai paskirta 
100 dol.

Taip pat nutarta paremti 
Vilties draugijos pastangas 
įsigyti naujas spausdinimo 
priemones, padidinant tu
rimą įnašą 100 dol.

GEGUŽINĖ
Skyriaus tradicinė gegu

žinė įvyks š. m. liepos 21 d. 
(šeštadienį), Lietuvių Kul
tūros namuose, Union Pier, 
Mich., lietuvių žinomoje va
sarvietėje. Gros neolituanų 
orkestras, vadovauj amas 
Algio Modesto. Visi kvie
čiami rezervuotis tam va
karui.

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

LB East Chicągos apylin
kė baisiuosius birželio įvy
kius ir Romo Kalantos mi
nėjimą rengia š. m. birže
lio 10 d. (sekmadienį) tuo
jau po lietuviškų mišių apie 
11 vi. 30 min.), parapijos 
salėje.

Programoje numatyta 
trumpa paskaita ir meninė 
dalis. Apylinkės valdyba 
visus tautiečius kviečia tą 
sekmadienį dalyvauti pa
maldose, kurios bus laiko
mos žuvusiųjų už Lietuvos 
laisvę intencija, ir minėji
me salėje. (aj)

BOSTON
• ALT S-gos Bostono 

skyriaus naująją valdybą 
sudaro pirm. Edmundas Ci
bas, nariai Vaclovas Senu
ta, Gediminas Ambraziejus, 
Petras Ausiejus ir Juozas 
Bakšys.

ROCHESTER

• Romo Kalantos mirties 
metinės sukakties proga 
jaunuolis Tadas Klimas Ro
ch esterio radijo pusvalan
džio metu jautriais žodžiais 
paminėjo šį herojišką įvy
kį, išvardijęs ir kitus žuvu
sius, pavadindamas juos 
visus "ugnies broliais”.

• Dirvos novelės konkur. 
sui gauta iš Tremtinio no
velė "Mūsų kiemas”.

CLERK TYPIST
PUBLIC WHSE. CO.

PLEASANT 
WORKING COND.

FOR MATURE
RESPONSIBLE 

PERSON
Call 301-539-8560

WEEKDAYS
(4l-46>

Chicągos Jaunimocentrochoraspirmojo viešojo koncerto metu gegužės 19 d. Jaunimo centro scenoje. 
Stankevičiaus nuotrauka

• TIK Ką PRAEję naujo
sios LB Tarybos narių rinkimai 
Chicagoje ir apylinkėse sukėlė 
daug dėmesio. Rezultatai, nors 
dar negalutiniai, rodo, kad bal
suotojai nekreipė pagrindinio dė
mesio į tai, ar kandidatas yra 
"bendruomenininkas" ar"altinin- 
kas", bet atidavė savo balsus už 
pačius veikliausius bei energin
giausius žmones lietuvių visuo
menėje. Anksčiau Dirvoje teko 
aptarti tris pagrindinius kandi
datų sąrašus, kurie prieš rinki
mus plačiai buvo paskleisti Chi
cagoje ir apylinkėse. Šią apžval
gą rašant (gegužės 23 d. rytą) 
dar galutinai nebuvo suskaičiuoti 
visi balsai, bet kai kuriuos iš
rinktuosius naujosios LB Tary
bos narius jau buvo galima nu
statyti. Būtent, iš vidurio srovių 
laiminamo sąrašo aiškiai pirma
vo dr. K. Bobelis, J. Jasaitytė, 
kun. A. Trakis, J. Jasaitis ir la
bai gerai stovėjo T. Blinstrubas 
bei dar vienas kitas. LF sąraše 
aiškūs laimėtojai atrodė d r. P. 
Kisielius, Lietuvių Fondo kūrė
jas dr. A. Razma, energingasis 
didžiųjų švenčių ruošėjas dr. L. 
Kriaučeliūnas, adv. P. Žumba- 
kis, kun. G. Kijauskas, inž. Br. 
Nainys ir dar kai kurie. Tuo tar
pu iš jaunimo sąrašo išsiskyrė 
neolituanė D. Vaitkevičiūtė, taip 
pat dabartinis LB Tarybos pirm, 
inž. Vyt. Kamantas, nuo jų neto
li atsilikus D, Dundzilienei, R. 
Genčiui, V. Kleizai bei kitiems. 
Kai ši apžvalga bus atspausdin
ta, Dirva gal jau turės galutinius 
rinkimų rezultatus. Tada bus ga
lima pilnai įsitikinti, kiek šie 
spėliojimai, turint dar nepilnus 
rinkimų duomenis, buvo teisin
gi. Malonu pabrėžti patį faktą, 
kad lietuvių visuomenė yra gi
liai galvojanti, kad ji esmėje ne- 
pasidavusi skaldymo įtakai ir 
kad ji vienodai vertina ir kietą 
"altininką” dr. K. Bobelį ir taip 
pat "bendruomenininku" kaip dr. 
P. Kiesielių ar kitus. Linkėtina, 
kad naujoji LB Taryba surastų 
bendrą kalbą su Altą ir bendrą 
veiklą politiniuose dirvonuose 
taip suderintų, kad ji pasidary
tų kuo efektingiausią. O tokios 
veiklos kaip tik reikės, nes, at
rodo, priešas griežtins savo po
litiką mūsų atžvilgiu.

• TARP ĮVAIRIŲ naujų šven
čių Chicagoje šiemet buvo sugal
vota ir lietuvių abiturientų pri
statymo šventę, kurią organiza
vo Lietuvių Moterų Federacijos 
klubas Chicagoje ir kuri įvyko 
gegužės 19 d. Tautiniuose na
muose. šventės išvakarėse E. 
Razmienė, Lietuvių Fondo kū
rėjo d r. A. Razmos žmona, 
Drauge rašė: "Padarykime šią 
Šventę lietuvių jaunimo mani
festacija. Nelaukime, kad tik vų. 
sada suvargęs, suprakaitavęs 
per repeticijas ir visokias 
programas mūsų jaunimas už
dirbtų mums garbę ir pinigus. 
Bent retkarčiais ir jam parody
kime gražią, nuoširdžią padė
ką. Tegul nelieka Chicagoje ir 
jos apylinkėse nė vieno abitu
riento, kuris nedalyvautų šia
me jam specialiai surengtame 
pagerbime... Tegul jaunimas 
grįžta iš šios šventės su gra
žiais prisiminimais, kad Tauti
nių namų salėje neriogsojo tuš
čios kėdės, bet ji buvo pilna ji 
mylinčios ir suprantančios lie
tuvių visuomenės..." Tikrai tai 

gražūs ir jautrūs žodžiai. Tik 
klausimas, kodėl jie viešumai 
buvo paskelbti pačiomis pasku
tinėmis dienomis. Iš neoficialių 
šaltinių teko išaiškinti ir kitą 
šios šventės medalio pusę: lie
tuvių abiturientų pristatymo 
šventės iniciatoriai bei rengė
jai į šventę norėjo pasikviesti 
tik rinktinius savo giminių bei 
pažįstamų šeimų šiemetinius abi
turientus ir jiems išsiuntinėjo 
asmeniškus kvietimus, tuo ap
lenkdami dešimtis kitų lietuvių 
abiturientų, šiais metais baigian
čių amerikietiškas gimnazijas, 
kurių tarpe būta nemažai gabių 
mokinių, pasižymėjusių moks
le, sporte, įvairiuose mokyklų 
klubuose, redagavusių net met
raščius ir pan. Paskutiniu me
tu, kai rengėjai pamatė, kad tik 
jų išrinktieji toli gražu neužpil
dys salės, tada viešai per lietu
vių spaudą skelbimais ir jaut
riais straipsniais kreipėsi ir į 
kitus, kuriems anksčiau asmeniš
kų kvietimų nepanoro pasiųsti. 
Bet šaukštai jau buvo po Pietų 
ir didžioji dalis lietuvių visuo
menės tą vakarą pasuko ne į 
Tautinius namus, bet į Jaunimo 
centrą, kur įvyko pirmasis Jau - 
nimo centro choro viešas kon
certas, programą paįvairinant ir 
Jaunimo centro tautinių šokių 
grupei, vadovaujamai mokyt. 
Brazdienės.

Muzikas Faustas Strolia,Chi- 
cagos Jaunimocentrochorovado 
vas repeticijos metu.

LFA nuotrauka

• DAŽNAI ar tai rinkimuose 
į LB Tarybą ar kitais atvejais 

Korp! Neo-Lithuania filisteris dr. Rimgaudas Nemickas, žymu
sis širdies ligų specialistas chirurgas Loyolos universitete,kardi
nolo Strich vardo medicinos mokyklos cardiologijos profesorius 
buvo mokslinės programos moderatorius Pasaulio Lietuvių Gydyto
jų ir Amerikos Lietuvių Gydytojų sąjungų suvažiavime gegužės 
26-67 dienomis Chicagoje. Kairėie dr. Vaclovas Šaulys, PLGS sek
retorius. v. A. Račkausko nuotrauka

mes teigiamai Įvertinam ir de
ramai iškeliam veikliuosius mū
sų visuomenėje asmenis. Tarp 
tokių asmenų sau deramą vietą 
ateityje tikrai užims ir muzi
kas Faustas Strolia. Tokios min. 
tys kilo gegužės 19 d. vakare iš
klausius jo vedamo Jaunimo cent
ro choro pirmąjį viešą koncertą. 
Vos pažvelgę į repertuarą, jau 
matėm šio energingo muziko dar. 
x> vaisius: net šešiems dainuo
jamiems kūriniams muzika pa
rašyta to paties muz. F. Strolios, 
pasirašiusio V. Viltenio slapy
vardžiu. įdomu ir tai, kad muzi
ka parašyta gyvųjų laisvėje gyve. 
nančių poetų kūrybai: A. Vaičiu
laičio, H. Nagio, B. Pūkelevičiū
tės, L. Žitkevičiaus, St. Ylos ir 
P. Orintaitės. Tik neseniai to
kioje patriotinėje tvirtovėje, 
kaip Tautiniuose namuose, gir
dėjus Kenoshos-Racine moterų 
seksteto repertuarą, kuriame btu 
vo labai šykščiai atstovaujami 
laisvėje gyvenančių lietuvių kom
pozitorių kūriniai, muz. F. Stro
lios pasirinktas repertuaras kė
lė pasididžiavimą ir tikrą lietu
višką nuotaiką. Jaunas kompozi
torius sugbėjo parašyti muzi
ką ir B. Pūkelevičiūtės neseniai 
gydytojų Korp! Fraternitas Li
thuania premijuotam kūriniui 
"Paskutinis Birželis", ir mal
dai "Suledėjusomis lūpomis" iš 
Sibiro lietuvaičių maldaknygės, 
kuri koncerte buvo dedikuota 
lietuvių muzikos veteranui prof. 
J. Žilevičiui, ir taip pat kun. 
St. Ylos kūriniui "Aukojimas", 
parašytam S. Kudirkos aukai 
įprasminti. Nebuvusiems sunku 
suprasti, kokį įspūdį padarė šie 
ir kiti kūriniai pilnutėlei salei 
žmonių, kai juos dainavo apie 80 
mūsų mokyklinio amžiaus jau
nuolių. Malonu, kad kun. G. Ki- 
jauskui ir kun. AL Keziui pasi
sekė šį chorą suburti į krūvą. 
Bet, manyčiau, pats didžiausias 
laimėjimas, kad chorui sutiko 
vadovauti didelis jaunimo drau 
gas muz. F. Strolia, eilę metų 
su jaunimu dirbęs vasaros sto
vyklose, taip pat vadovaująs Lie
tuvos Vyčių chorui. Ir visa toji 
energija lietuviškajam jaunimui 
atiduodama to žmogaus, kurs sa 
vo laiku lietuviškoje parapijoje 
negavo vakuojančios vargoninin
ko vietos, o duoną pragyvenimui 
turi pelnytis, dirbdamas airių pa 
rapijoje.
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