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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

KALTES KLAUSIMAS
Prezidento Nixono byloje

Pagal planą Atstovų Rū
mų Teisių Komisija turėtų 
balandžio 30 dieną ar kiek 
vėliau pasiūlyti Rūmams pa
traukti prezidentą Nixoną 
Senato teisman, kuris turė
tų išspręsti jo nušalinimo 
klausimą. Kol kas tačiau dar 
neaišku kokiu ar kokiais pa
grindais tai bus padaryta.

MIRĖ DR. KAZYS 
SRUOGA

Kovo 9 d. St. Joseph li
goninėje mirė žinomas žur
nalistas dr. Kazys Sruoga, 
75 m. amž., Vilties draugi
jos šimtininkas, ALT S-gos 
narys ,daugelio laikraščių 
bendradarbis.

Velionis buvo gimęs 1899 
kovo 20 d. Baibokų kaime, 
Vabalninko valsčiuje. 1918 
m. baigė Panevėžio gimna
ziją, kuri dėl karo buvo iš
kelta į Veniova, Tūlos gu
berniją. Grįžęs Lietuvoj 
slaptai, dar vokiečių okupa
cijoj, buvo išrinktas pir
muoju Vabalninko valsčiaus 
viršaičiu. Vėliau buvo Bir
žų apskr. švietimo vedėjas. 
Stojęs savanoriu, dalyvavo 
Lietuvos laisvės kovose. 
1925 baigė Šveicarijoje St. 
Galleno Prekybos institutą 
ir 1929 Berno universitete 
gavo daktaro laipsnį. 1929- 
36 buvo Finansų ministeri
jos paskolų ir ekonominių 
informacijų skyriaus vedė
jas. 1936-40 Maisto b-vės di
rektoriaus pavaduotojas.

Velionis Kauno radiofone 
skaitė paskaitas ekonomi
niais klausimais, 1933-36 
buvo "Verslo” laikraščio re
daktorius, bendradarbiavo 
"Tautos Ūkyje”, "Vaire”, 
"Lietuvos Aide” ir kt. At
skirai išleista Vidaus pasko
la 1935, Amatų klausimas 
Lietuvoje 1936, Tautiško
sios vyriausybės ūkio ir fi
nansų politika 1937 m.

Dr. K. Sruoga su žmo
na ir dukra atvyko 1947 
į Ameriką ir apsigyveno Ci
cero, III, čia aktyviai daly
vavo visuomeninėje veiklo
je, bendradarbiavo spaudo
je. Vėliau išsikėlė j Elgin, 
III., kur dirbo ligoninės bib
liotekoje.

Velionis palaidotas Kali
fornijoje, kur gyvena žmo
na ir dukra Vita Kevalaitie- 
nė su vyru ir vaikučiais. Be 
žmonos ir dukros, žento ir 
anūkų, liko brolienė dr. V. 
Sruogienė su dukra ir žen
tu ir eilė kitų artimesnių ir 
tolimesnių giminių.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Kad taip bus padaryta nė
ra abejonės, atrodo ir pa
čiam prezidentui. Jis negali 
turėti vilties įtikinti Tei
sių Komisiją savo nekaltu
mu, nepaliekant jokių abejo
nių. 0 jei jų bus, Komisija 
bylai duos tolimesnę eigą.

Tiesa, prezidentas žadėjo 
bendrauti su Komisija, ta
čiau neatrodo, kad jo bend
ravimas būtų daugiau nuo
širdus negu kiekvieno kal
tinamojo su prokuroru. La
bai retai pasitaiko, kad kal
tinamasis pats sau kastų 
duobę. Prezidento gynybos 
taktika atrodo bus . visų 
pirma Komisijos darbus 
kiek galima ilgiau nutęsti, 
taip, kad byla visiems įgris
tų ir būtų jaučiamas tautos 
spaudimas ją greičiau baig
ti, o tada, bylai jau atsira
dus senate, reikalauti grynai 
teisinio, o ne politinio spren
dimo. Jei per tą laiką krašto 
ūkinė būklė pagerėtų ir ne
būtų spaudimo dabartinę ad
ministraciją pakeisti, sena
toriai, galimas daiktas, lai
kytųsi įprastų teisinių nuo
statų, verčiančių kiekvieną 
abejonę vertinti kaltinamojo 
naudai t.y. balsuoti už pre
zidento nušalinimą tik jo kal
tei visai paaiškėjus.

Kokiai kaltei? Dėt to pati 
Teisių Komisija dar nėra ap
sisprendusi, nors šiuo metu 
daugiausiai kalbama apie 
bandymą nuslėpti (cover-up) 
Baltųjų Rūmų dalyvavimą 
Watergate įsilaužime.
Prezidentas teigia, kad jis 

iki kovo 21 dienos nežinojęs 
apie jo juriskonsulto John 
Dean III bandymus nupirk
ti nusikaltimo vietoje pagau
tų nusikaltėlių tylėjimą. 
Apie tai sužinojęs, jis pa
reiškęs, kad taip daryti bū
tų neteisinga - *wrong’. Taip

APGAULINGA KONSTITUCIJA
Sovietinė propaganda 

mėgsta reklamuoti Sovietų 
Sąjungos konstituciją. Savo 

konstituciją bolševikai vadi
na ‘asmens laisvių apsau
gos garantija’. Pagal sovie
tinę konstituciją, tvirtina jos 
reklamuotojai, TSRS pilietis 
turi teisę išpažinti kokią no
ri religiją arba neišpažinti 
jokios religijos. Tuo tarpu, 
tai konstitucijai veikiant 
TSRS pilietis neturi teisės 
priklausyti savo pasirinkimo 
politinei partijai! Jis gali pri
klausyti vien tik komunistų 
partijai. TSRS pilietis netu
ri teisės būti socialdemo
kratu, krikščioniu demokra
tu, liaudininku, etc. Tos par
tijos turi universalinį pobū
dį, populiarios Vakarų Euro
poje. TSRS piliečiui net
gi nesaugu pasisakyti, kad 
jis prijaučiąs kokiai nors to
kių partijų programai. Tai 
dėlto, kad TSRS-oje gali 
veikti tiktai viena komunis
tų partija, Kitos yra už 
įstatymo ribų. Šai tau ir 
“asmens laisvių apsaugos ga 
rąntija“! Apgaulė, melas, 
klaidinimas ir grasymas te
roru - tokia yra TSRS kons
titucija. Nenuostabu, kad 
demokratėjimo šalininkai, 
garsūs ir nežinomi TSRS di
sidentai, visų pirma atakuo
ja tą TSRS konstitucijos pa

sako ir jo buvęs štabo virši
ninkas Haldeman, bet 
‘grand jury’ nutarė Halde- 
maną traukti atsakomybėn 
tarp kitko už tai, kad jis me
lavęs taip teigdamas. Kas 
reiškia, kad ‘grand jury’ 
netiki prezidento pareiški
mui. Juo labiau, kad vienas 
ir iš ■ Prezidentui Perrinkti 
Komiteto pareigūnų La Rue 
liudijo davęs 75.000 dole
rių kaltinamojo E. Worad 
Hunt advokatui keliom va
landom po to kovo 21 d. posė 
džio pas prezidentą pra
slinkus. Žodžiu, atsidūrėm 
prieš klausimą kam dau
giau patikėti: John Dean, 
kuris dabar bando išgelbė
ti savo kailį, ar preziden
tui ir Haldemanui, kurie aiš
kinasi nieko nežinoję apie 
Dean machinacijas?

Pagal Louis Harris tyri
nėjimą, didelė dauguma ame 
rikiečių netiki savo prezi
dentui. Į Harriso pastatytą 
klausimą: “Ar manote, kad 
prezidentas Nixonas buvo at 
viras ir garbingai elgėsi 
Watergate byloje, ar kad jis 
sulaikė svarbias informaci
jas apie ją” -- 71% paklaus
tųjų atsakė, kad preziden
tas nuslėpęs faktus ir tik 
18% pareiškė įikį savo pre
zidento atvirumu ir garbin
gumu.

Žinia, gali aiškinti, kad 
tautos nuomonę sudarė pre
zidentui nepalanki spauda ir 
televizija, tačiau 38 Atsto
vų Rūmų Teisių Komisijos 
nariai turėtų savo nuomo
nę sudaryti ne iš spaudos, 
bet iš jiems prieinamų fak
tų. Iš kitos pusės, kaip poli
tikams, stovintiems prieš 
rinkimus, jiems gali būti 
daugiau svarbi ‘tautos nuo
monė’ negu faktai, už tat 

visas abejones jie aiškins 
prezidento nenaudai, kas 
verčia manyti, kad jie pre
zidentą apkaltins.

RIMAS DAIGCNAS 

straipą, kuri ‘garantuoja’ 
žmogui asmens laisvės ap
saugos problemą.

Politinių įsitikinimų lais
vės TSRS-oje nėra. Apie tai 
jų konstitucija nė 'neužsime
na. Rūpinimasis politinių as
mens laisvių klausimu yra 
nusikaltimas prieš režimą. 
Tas ‘nusikaltimas’ smarkiai 
baudžiamas.

Kada sovietiniai propagan. 
distai giria savo konstituci
ją, jie pamiršta apie politi
nių asmens laisvių apsaugą, 
jie pilna burna rėkia apie 
“teises išpažinti kokią nori 
religiją. Esą ši teisė išsa
miai nusakyta TSRS konsti
tucijos 124 straipsnyje. Pa
teikiame Dirvos skaitytojui 
šią pagarsėjusią TSRS kons
titucijos pastraipą:

“Siekiant suteikti pilie
čiams sąžinės laisvę, bažny
čia yra atskirta nuo valsty
bės ir mokykla nuo bažny
čios. Religinių kultų gar
binimo ir antireliginės pro
pagandos laisvę pripažįsta
ma visiems piliečiams".

Bažnytinių institucijų bei 
mokyklos atskirimas nuo 
valstybės nėra nei naujo
vė, nei kažin koks sąžinės 
laisvės apsaugų įrodymas. 
Pasaulyje bemaž nėra vals-

(Nukelta į 2 psl.)

Hamtitotio tautinių šokių grupės Gyvataro šokėjai š.m. vasario 15-24 d. lankęsi Colom
bijoje. Pirmoje eilėje iš kairės: Aldona Baltakienė, Irena Paškevičiūtė, Vida Beniušienė, 
Anelė Kaminskaitė, vadovė Genovaitė Breichmanienė, Giedrė Breichmanaitė, Jolanta Jo- 
kubynaitė, Virginija Stukaitė; antroje eilėje - Kristina Stasiulytė, Danutė Šopytė, Onutė 
Elvikytė, Regina Stanaitytė, Jūratė Kybartaitė, Danutė Stonkutė, Anita Pakalniškytė, 
Edelė Lukošiūtė, Genė Petkūnaitė, Violeta Kalvaitytė, Ina Vainauskaitė, Anelė Mu
rauskaitė, Laima Deksnytė; trečioje eilėje - Gintas Perkauskas, Marijus Gudinskas, 
Antanas Kybartas, Jonas Stanaitis, Vidas Lukošius, Romas Blekaitis, Raimundas Kal
vaitis, Arūnas Jonikas, Kęstutis Urbonavičius, Raimundas Butkevičius, Antanas Gu
dinskas, Kęstutis Kaminskas. Trūksta akordeonisto Kazimiero Deksnio.

GYVATARO IŠVYKA Į COLOMBIJĄ
Hamiltono tautinių šokių 

grupė Gyvataras beveik de
vynias dienas viešėjo Colom- 
bijoje, pilni įspūdžių, sugrįžo 
į Hamiltoną.

Kreipiausi į vadovę G. 
Breichmanienę, prašydamas 
papasakoti savo įspūdžius 
Dirvos skaitytojams.

- Kokiu tikslu Gyvataras 
vyko į Colombiją?

-- Medellino lietuvių ka
pelionas kun. M. Tamošiū
nas praeitais metais lanky
damasis Hamiltone pakvie
tė Gyvatarą dalyvauti lietu
vių įsikūrimo Colombijoje 
25 m. sukakties iškilmėse.

- Kiek šokėjų dalyvavo 
išvykoje?

- Išvykoje į Colombiją 
dalyvavo 20 merginų, 12 vy
rų akordeonistas Kazys

Colombijos prezidentas Misael Pastrana Borrero su 
Gyvataro ansamblio nare liną Verbickaite.

K.BARONAS

Deksnys, dainininkas Jo
nas Vaškevičius, programos 
pravedėja lietuvių anglų ir 
ispanų kalbomis -- Lina Ver- 
bickaitė, techniškus kelio
nės reikalus tvarkiusi Ire
na Jokubynienė ir aš. Vi
so vykome 37 asmenys. Ne- 
ėmėme jokių grupės globė
jų bei palydovų, nes dides
niu skaičiumi žmonių neno
rėjome apsunkinti Colombi- 
jos lietuvių. Išvykoje daly
vavo ir buvo įjungti į pro
gramą visi šiuo metu vyres
niųjų grupei priklausantys 
šokėjai.

- Be abejo, tokia tolima 
kelionė buvo surišta su 
stambiom finansinėm išlai
dom. Kas pas padengė?

-- Vien tik kelionė lėktu

vu kainavo 13,297 dol. Be to 
prisidėjo dar įvairių smulk- 
kesnių išlaidų. Kai pradė
jome kelionę planuoti, są
mata buvo 11,000, bet per 
keletą mėn. kelionės išlai
dos porą kartų pakilo. Ta
čiau aš labai patenkinta, kad 
didelę dalį pinigų surinko 
patys šokėjai, darydami įvai
rius parengimus, pardavinė
dami šokoladą, pravesdami 
loteriją ir t.t. Į pagalbą su 
visu nuoširdumu įsijungė ir 
mūsų parapijos klebonas dr. 
J. Tadarauskas, šokėjų tė
vai ir visa Hamiltono visuo
menė gausiai dalyvaudama 
parengimuose ir tuo mus pa
remdama. Be to stambio
mis aukomis parėmė ‘Talka’, 
Kronas Real Estate ir kitos 
organizacijos bei pavie
niai asmenys. Didesnę pusę 
kelionės išlaidų padengė šo
kėjų tėvai, o visos pragyve
nimo, maitinimosi ir ve
žiojimo po kraštą išlaidos 
gulė ant Colombijos lietuvių 
pečių ir mums apie tai jau 
nereikėjo rūpintis.

-- Kuriuose miestuose iš- 
pildėte programą ir ar vien 
tik lietuviams ar taip pat 
colombiečiams?

-- Turėjome 4 pilnus kon
certus (1 -- Medelline ir 3 Bo
gotoje) ir 4 mažesnius pasi
rodymus Medelline. Lietu
vių Colombijoje yra mažai, 
tad be abejo dauguma publi
kos buvo Colombiečiai.

-- Colombiją priklauso pie 
“Hispano-America" pasau
lio, tad ir jų šokiai, jų muzi
ka yra ugninga, dinamiška. 
Kaip colombiečiai reagavo į 
mūsų lyrišką muziką, pav. 
šokant Sadutę, į mūsų tauti
nį meną, kuris savo turiniu, 
mūsų tautos papročiais, ski
riasi nuo vietinių gyvento
jų?

-- Tiesa, kad ispanų šo
kiai labai skirtingi nuo mū
siškių: jų ugningi, bet sta
tiški - mūsų turi daugiau 
judesio, erdvės, brėžinio. Ta 
čiau tikrai nuostabu, kad 
jiems labai patiko mūsų ly
riški šokiai: Sadutė, Blez
dingėlė, Linelis (atliktas su 
daina). Daugumas gyrė, kad 
didelį įspūdį palikęs šokis 
su ‘novia’ - jaunąja. Tačiau 
kiekvienas smarkesnis jude
sys, pasisukimas ar greites
nė figūra bei jos pasikeiti- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

IR KITUR GRAŽIAI PAMINĖTA
Vasario 16-ji ir kituose di

desniuose ir mažesniuose 
Australijos miestuose buvo 
gražiai ir iškilmingai pami
nėta. Melbourne, po klebo
no kun. P. Vasario atlaiky
tu iškilmingų pamaldų, ku
riose organizacijos dalyvavo 
su savo vėliavomis, šven
tės minėjimas įvyko Lietu
vių Namuose. Dienai pritai
kintų paskaitų skaitė Mo- 
nash universiteto profeso
rius čekas J. Marvan. Kal
bėdamas gražia lietuvių kal
ba, savo paskaitoje jis palie
tė mūsų lietuvių kalbų, iškel
damas josios grožį, jos tur
tingumų ir kt. Lietuvių kal
bos grožis paskatino ir jį 
šios senosios kalbos išmok
ti. Jis pabrėžė, kad išmo
kęs lietuvių kalbų, jis jų pa
milo ir iš lietuvių kalbos jis 
išskaito mūsų tautos retų
jų ir gražiųjų savybę, tai žmo 
nių tolerancijų, kurios šiais 
laikais taip sunku rasti ir 
kuri pasauliui yra taip reikš
minga. Jis pabrėžė, kad lie
tuviškas jaunimas ypatingai 
turėtų mokintis lietuvių 
kalbos, skaityti mūsų litera
tūrų ir gražiųjų poezijų. Me
ninėje programoje Dainos 
Sambūris, vadovaujamas 
Alb. Čelnos padainavo pen
kias dainas, savaitgalio mo
kyklos jaunieji, režisuojant 
mokytojai R. Mačienei, su
vaidino veikaliukų Nepri
klausomybės Karys, kuria
me buvo pavaizduota sužeis
tas tėvas, prieš mirtį pa
vesdamas savo vaikams sek
ti Lietuvos trispalvę ir ieš
koti jos laisvės. Minėjimas 
buvo gražiai pravestas ir, 
nors vasaros malonumai vi
liojo žmones prie pajūrių, 
tačiau tiek bažnyčioje, tiek 
ir minėjime, buvo labai daug 
žmonių, ypatingai jaunimo.

Newcastle mieste minė
jimas įvyko kartu su pobū

Apgaulinga konstitucija...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tybių, kurios suvestų drau
gėn tas nesuderinamas ins
titucijas. TSRS konstituci
ja naujų gairių neiš
kėlė. Bet sųžinės laisvių 
apsauga šiame, 124 paragra
fe žiauriai nusukta į antire
liginės propagandos skatini
mą. Tuo būdu valstybė nė
ra neutrali bažnyčiai, bet 
kovoja prieš bažnyčių. Rei
kia atkreipti dėmesį į 124 
paragrafo definicijas: ‘religi1 
ninkams’ leidžiama savo įsi
tikinimų objektų garbinti, 
ateistams pripažįstama pro
pagandos laisvė. Vieni gali 
reikštis tiktai pasyviai, ki
ti aktyviai. Vieni privalo 
nesiimti gynimosi prieš puo
limų, kiti netgi privalo ata
kuoti. Apgaulingoji 124 pa
ragrafo redakcija ‘religinin- 
kus’ įkalina jų kultnamiuo- 
se, o antireligininkai gali 
daužyti kultnamių langų 
stiklus.

Esant tikrai asmens sų
žinės laisvei, jeigu paaštrė
ja ideologinių ginčų reikalai, 
jeigu tenka savo įsitikinimus 
ginti, abi besiginčijančios 
pusės turi teisę veikti įsta
tymo ribose. Antireliginin
kai gali turėti savo spaudų 
ir savo garsiakalbius. Bet to
kią pat spaudų bei garsia
kalbius privalo turėti ir reli- 
gininkai. Jeigu yra kitaip, 
tai reiškia, kad valstybė glo
boja vienų pusę ir netiesio
giai persekioja kitų pusę.
Ištikrųjų, padėtis kaip tik

tai tokia. Religininkai netu
ri savo spaudos, susirinki
mų laisvės, demonstracijų 
laisvės, savo mokymo insti
tucijų, verslo mokesčiai su
galvoti alinti religinius sam
būrius. Jiems negalima pa
siekti radijo ruporų, televi

viu. Oficialiu žodžiu bend
ruomenės pirmininkui Alf. 
Šernui atidarius ir sugie
dojus Lietuvos Himnų, pas
kaitų skaitė Newcastle uni
versiteto vyr. lektorius Al
gis Ivinskis, analizuodamas 
nepriklausomybės galimy
bes, priklausančias nuo tarp
tautinės padėties ir pačių 
lietuvių pastangų. Šiame 
minėjime dalyvavo New- 
castle miesto burmistras G. 
Anderson, pasveikindamas 
lietuvius ir perduodamas vi
so miesto linkėjimus lietu
vių bendruomenei. Meninę 
dalį atliko dainų, deklama
cijų ir tautinių šokių pasi
rodymai. Ypatingai gražiai 
buvo išdekoruota Jūratės 
Ivinskienės salė ir buvusi 
lietuviškų gintarų ir lietu
viškų rankdarbių paroda. 
Minėjime dalyvavo miesto 
televizijos stotis, filmuoda
ma mūsų tautinius šokius 
ir kitus pasirodymus ir vė
liau, bent kelis kartus tų vi
sų rodydami televizijoje. Ne
priklausomybės minėjimas 
buvo aprašytas vietinėje 
spaudoje ir per radio duotos 
ištraukos iš A. Ivinskio ir 
miesto burmistro kalbų.

Geelonge minėjimas įvy
ko Lietuvių Namuose. Po 
įžanginio bendruomenės pir
mininko dr. St. Skapinsko 
žodžio, įnešus organizacijų 
vėliavas, paskaitų skaitė R. 
Norvydas ir vėliau meninę 
dalį atliko B. Gailiūtės va
dovaujama tautinių šokių 
grupė Šešupė. Sekmadienį 
minėjimas toliau buvo tęsia
mas bažnyčioje, dalyvaujant 
organizacijoms ir gausiam 
skaičiui geelongiškių, bei 
svečių iš Melbourno.

Sostinėje Canberroje mi
nėjimas prasidėjo bažnyčio
je, dalyvaujant ir sostinės 
vyskupui J. Morgan. Mišias 
atnašavo ir šventei pritai-

zijos ekranų. Mat konstitu
cija įsakė jiems garbinti 
‘antireliginės propagandos 
laisvės’ raginimu konstitu
cija apdovanojo antireligi- 
ninkus.

Konstitucijos globojami 
antireligininkai turi savo 
spaudų, savo susirinkimų sa
les, radijų, televizijų, scenų, 
antireliginės kovos ansamb
lius, demonstracijas, vaikų 
įsitikinimų kontrolę mokyk
lose, suaugusiųjų religinių 
įsitikinimų kontrolę, skundų 
iniciatyvų.

Dar daugiau. Valstybė 
įpareigoja antireligininkus 
kovoti su tikinčiaisiais, per
sekioti juos, pranešinėti apie 
bažnyčių lankymų, religi
nių apeigų atlikimų. Štai 
1973 metais Maskvoje rusų 
kalba išleista instrukcija. 
Tai ‘Trumpas politinforma- 
toriaus ir agitatoriaus žody
nas - žinynas”. Čia žodžių 
ir kėslų į vatų nevynioja. 
Imame autentiškų tekstą:

“TSKP (komunistų parti
ja) niekad nebuvo neutrali 
religijos - marksizmui - leni- 
nizmui svetimos ideologijos 
-- požiūriu. Ryžtingai kovo
ti prieš religinius prieta
rus -- viena iš įstatuose rei
kalaujamų partijos nario pa
reigų”.

Iš vienos pusės valstybės 
režimo globjamoji visuome
nės dalis įsakoma ‘ryžtin
gai kovoti’ prieš kitų pilie
čių dalį. Tuo tarpu puolamo
ji visuomenės dalis (tikintie
ji) begali ‘garbingi savo kul
to objektus’. Jiems užginta 
kontrofenzyva, gynimasis, 
bet kuri reakcija į atakas.

Apgaulingoji konstitucija 
Sovietų valstybei tėra rekla
minė vitrina. Už jos režimo 
teroras.
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kintų pamokslų pasakė, Syd- 
nėjaus klebonas kun. P. But
kus, kai vyskupas savo žo
dyje išreiškė šios mūsų reikš 
mingos, šventės prasmę, 
džiaugdamasis, kad ir jis ga
lėjo kartu su lietuviais ta 
proga pasimelsti. Pats mi
nėjimas įvyko Lietuvių Klu
be, kur minėjimų atidarė 
bendruomenės pirmininkas 
A. Balsys, pakviesdamas 
paskaitų skaityti sydnejiškę 
pedagogę E. Jonaitienę, la
bai gražiais žodžiais apibu
dinusių mūsų esminius var
gus ir sunkių kovų Nepri
klausomybės atgavime. Me
ninę dalį išpildė Aušros 
choras, vadovaujamas P. Da 
riaus ir tautinių šokių gru
pė, vadovaujama L. Ži
linskienės. Trumpu žodžiu 
po minėjimo pasidžiaugė ja
me dalyvavęs vyksupas J. 
Morgan, kuris anksčiau bu
vo gražiai lietuvių sutik
tas ir jam įteikta atminimo 
dovanėlė - lietuviškas kry
žius.

Ir kitose Australijos lietu
vių vietovėse buvo gražiai 
paminėta ši reikšminga Lie
tuvos šventė.

***
Australijos lietuvių bend

ruomenės laikraštis ■ ‘Mūsų 
Pastogė’ atšventė savo gy
vavimo pirmuosius 25-rius 
metus. 1949 m. sausio 26 die
ną išėjo pirmasis, spaus
tuvėje spausdintas, Austra
lijos lietuvių laikraštis, ku
rio leidėjais buvo Austra
lijos Lietuvių Draugija, at- 
sakomingasis redaktorius A. 
Baužė ir laikraščio faktina- 
sis redaktorius J. Žukaus
kas. Vėliau, Australijoje 
įsikūrus bendruomenei, laik
raštis buvo jos perimtas ir 
dabar yra Australijos Lietu
vių B-nės oficiozas. Laikraš
tį yra redagavę šie redak
toriai: J. Žukauskas, J. 
Vėteikis, A. Mauragis, J. 
Kalakauskas-Kalakonis, V. 
Kazokas ir dabar A. Maura
gis. Per šiuos 25-rius savo 
gyvavimo metus ‘Mūsų Pas
togė’ yra išrėžusi labai gi
lią lietuviškų vagų mūsų vi
same lietuviškame gyveni
me Australijoje. Tikėkimės, 
kad ir ateityje šis laikraštis 
bus mūsų tautiškumo ir lie
tuviškumo puoselėtojas ir 
žadintojas. Geriausių atei
ties metų leidėjams, redak
toriui ir visiems jo bendra
darbiams.

**»
Veiklus Adelaidės lietu

viškame ir ypatingai parapi
jos gyvenime, buvęs Lietu
voje banko direktorius Juo
zas Stepanas, atšventė sa
vo amžiaus 65-rių metų su
kaktį.

Naujoje Gvinėjoje, nors ir 
atgavus savųjų nepriklauso
mybę, dar vis gyvena ir 
dirba keliolika lietuvių, iš 
kurių kai kurie galvoja grei
tai grįžti į Australiją, nes 
buvusios geros sąlygos, Aus 
tralijai šį kraštų valdant, 
gali greitai pablogėti. Atos
togoms į Melbournų pas sa
vo tėvus Pranaičius buvo 
atvykusi Birutė Gaidelienė 
(jos vyras Aidas yra mūsų 
žinomo kompozitoriaus J. 
Gaidelio sūnus, jau keletą 
metų dirbantis žemės de
partamente).

***
Vasaros metas Australi

joje yra piknikų bei geguži
nių sezonas. Sportininkai, 
skautai, studentai, jau ne
skaitant pavienių asmenų, 
didesniu ar mažesniu bū
du išnaudoja šį laikų atviroje 
gamtoje, prie vandens ar 
kur kitur. Ir, jeigu austra
lai yra vieni iš didžiausių 
pasaulyje mėsos valgytojų ir 
alaus gėrėjų, tai tur būt 
vasaros metu ir lietuviai nuo 
jų neatsilieka. Kiaulių, jau
tienos, B-B-Q dešrų ir kitų 
skanumynų kepimai, juos 
nuplaunant šaltu alučiu čia 
yra labai populiarūs, ypatin
gai kai nei mėsos, nei alaus
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Gyvataro sutikimas Medellino aerodrome. Vidury išvykos organizatorius kun. M. Ta
mošiūnas.

GYVATARAS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

mas iššaukdavo publikos re
akciją.

- - Teko pasimatyti su Co
lombijos prezidentu. Ką ga
lite pasakyti apie šių audien
cijų?

- Kun. M. Tamošiūno 

su kitais skanumynais dar 
čia netrūksta. Savo darbo 
pradžių su tradicinėmis ge
gužinėmis Sydnejuje, pra
deda ir mūsų didysis ‘Dai
nos’ choras. Ir šiais metais, 
gražiame Cabarita parke 
mūsų didieji dainininkai prie 
kepsnių ir bačkutės, po vasa 
ros atostogų pradėjo savo 
dainų pasiruošimų ir būsimą 
dainos sezoną, ypatingai kai 
šiais metais Lietuvių Dieno: 
se, įvyks ir didžioji dainų 
šventė. Choristų gegužinė, 
su puikia savo loterija, pa 
įvairinant akordeonu B. Ki- 
verio, A. Pluko ir A. Krami- 
liaus muzikai praėjo labai 
linksmai, o kai gera pradžia, 
tai bus ir gera pabaiga Ade
laidėje.

♦♦■r
Sydnejuje gražių lietuviš

kų šeimų sukūrė tautinių 
šokių šokėjai Danutė ir Al
binas Pužai. Danutė Bogus- 
lawski, lietuvės Petrauskai
tės ir lenko vienturtė duk
ra, užaugo motinos lietuviš
koje įtakoje, dalyvavo lietu
viškame gyvenime ir tauti
nių šokių grupėje susipažino 
Albinų. Ji yra diplomuota 
mokytoja. Albinas, be tau
tinių šokių, dalyvaudamas 
ir ateitininkų veikloje, yra 
telefonų technikas ir profe
sionalas fotografas. Nors bū
damas dar tik 22 metų, jis 
žmoną apgyvendino savame 
gražiame name, turi puikų 
automobilį ir gyvenimo per
spektyvos jiems yra labai 
gražios. Vestuvinės iškilmės 
po sutuoktuvių, kurias atli
ko kun. P. Butkus, vyko 
puikioje svetainėje, daly
vaujant gausiam skaičiui 
svečių. Tarp gausybės tele
gramų iš Lietuvos, Kanados 
ir kt., buvo gauta ir iš Aus
tralijos Ministerio Pirminin
ko.

♦♦♦
Žinomasis Australijos lie

tuvių sportininkas, Austra
lijos lietuvių krepšinio rink
tinės dalyvis, jai gastro
liuojant Amerikoje ir Kana
doje Saulius Karpuška, bai
gė Australijos Karo Mokyk
lų ir gavo leitenanto laips
nį. Pirmasis jo, kaip karinin
ko, paskyrimas yra Šiaurės 
Australijoje, kur jis atliks 
dviejų metų karo žinybos 
praktikų. S. Karpuška, be 
savo gero krepšinio žaidimo, 
buvo aktyvus tautinių šo
kių šokėjas, kalba labai ge
rai lietuviškai ir yra tiek jau
nimo, tiek ir vyresniųjų la
bai mėgiamas. Geelongo 
sportininkai ir visa jų 
bendruomenė kuriam laikui 
neteko linksmo, dainą mėgs
tančio, mūsų iškilaus spor
tininko. 

pastangomis buvo suorga
nizuota audiencija pas Co- 
lombijos prezidentų Misael 
Pastrana Borrero. Delega
ciją prezidentui pristatė Lie
tuvos konsulas dr. St. Siru
tis, ispaniškai kalbėjo Bogo- 
tos lietuvių bendruomenės 
pirmininkas prof. Dr. J. Za- 
ranka, o angliškai PLB pirm, 
inž. Br. Nainys. Jis taip pat 
įteikė prezidentui lietuvių 
jaunimo peticiją su 150.000 
parašų, prašydamas jų per
duoti Jungtinėms Tautoms 
ir tuo pačiu iškelti Lietu
vos klausimą Jungtinėse 
Tautose. Prezidentas paža
dėjo jam įteiktų peticiją pa
studijuoti ir galimai duoti 
jai eigų. Prezidentas ir po
nia buvo apdovanoti lietu
viška koplytėle ir gintaro 
karoliais. Ponia labai susi
domėjo Linos Verbickaitės 
tautiniais rūbais ir prezi
dentas paprašė su juo nusi
fotografuoti. Gyvataras tu
rėjo iš Kanados ministerio 
pirmininko sveikinimus pre
zidentui, tad juos taip pat 
įteikėme. Gyvataras taip pat 
aplankė Kanados ambasa
dorių S.A. Friefeld ir Me
dellino bei Bogotos burmist
rus, įteikdamas jiems mūsų 
Hamiltono burmistro Mr. 
Victor Copps dovanas. Ka
nados ministeris pirminin
kas Pierre Elliot Trudeau 
per Gyvatarų telegrama taip 
pat pasveikino Colombijos 
lietuvius.

- Nors trumpai viešėjote 
tame pietų Amerikos kraš
te, tačiau gal galite kų 
nors pasakyti apie vietinius 
lietuvius?

-- Vos 9 dienas praleido
me Colombijoj ir tai tarp 
koncertų, oficialių priėmimų 
ir kita, labai maža laiko te
liko pabendrauti su vietos 
lietuviais. Tačiau vistiek su
spėjome patirti jų nuo
širdumų, vaišingumų, orga
nizuotumų. Jie sutiko mus 
su išskėstomis rankomis, 
stengdamiesi tas keletą die
nų padaryti atmintinas, nie
kados neužmirštamas. Ypa
tingai jaunimas susigyve
no ir kiekvienoje vietoje te
ko išsiskirti su ašaromis aky
se. Trumpas buvo laikas, 
bet suspėjome susigyventi.

Colombijos lietuviai gerai 
ir gražiai gyvena. Kai ku
rie turi ištaigingus namus ir 
dar vilas kalnuose ar prie 
jūros. Yra jau pripratę prie 
vietinio klimato ir negali ir 
nenori įsivaizduoti žiemos. 
Kadangi skaičiumi negau
sūs, jų kultūrinė veikla la
bai nukenčia, bet turi lietu
viškas pamaldas, daro minė
jimus, piknikus ir kita.

- Kokį įspūdį paliko Co- 
lombija?

- Kiekvienas naujas ir ne
matytas kraštas yra įdomus. 
Gaila, kad labai trumpai te
ko pabūti ir nedaug kų pa
matyti, bet krašto gamta 
graži - žydinti žaliuojanti 
vasara. Kraštas taip pat tur
tingas brangiaisiais meta
lais, emeraldu, medvilne bei 
gyvulių ūkiu. Daugumas 

jaunimo taip sužavėtas, kad 
kiekvieno svajonė, kai tik 
baigs mokslų ir užsidirbs 
pinigų dar kartų ten sugrįž
ti ir pamatyti džiungles, lia
nas ir geriau pažinti kraštą 
bei žmones.

- Ar vertėjo tiek daug 
pastangų padėti, pinigų iš
leisti ir tik trumpam laikui 
išvykti į Colombijų?

-- Aš manau, kad labai ver 
tėjo nors ir trumpam lai
kui vykti Colombijon. Čia 
trumpai labai sunku suminė
ti visas gerąsias šios išvy
kos puses. Jau nekalbant 
apie tai, kad gerokas skai
čius studentiško jaunimo tu
rėjo progos pažinti nematy
tų kraštų ir tuo praturtinti 
savo akiratį, bent visas šis 
ruduo ir žiema buvo pra
leisti pozityviam darbui su
keliant lėšas, planuojant, 
renkant dovanas ir kita. 
Daugumas vykusiųjų yra 
universiteteo studentai ir 
daug jiems patiems inciaty- 
vos buvo duota. Visi supra
to, kad jie važiuoja ten ne 
tik šokti, bet kartu reprezen 
tuoti Lietuvą ir Kanadą. Šį 
uždavinį jie atliko gerai. 
Ypatingai gerų įspūdį paliko 
Kanados ambasadoriui, kaip 
tvarkingas, inteligentiškas 
ir sveikas jaunimas. Jis pats 
tai jiems keletą kartų pakar
tojo ir su jais praleido 
valandų laiko. Be to visi 
siekdami bendro tikslo labai 
susigyveno ir tai bus vienas 
malonus ir turtingas prisi
minimas ateities gyveni
mui. Aš galvoju, kad Hamil
tono lietuviška visuomenė 
savo pinigus išleido ne vel
tui.

- Ateinančiais metais Gy
vataras švęs 25-kių metų gy
vavimo sukaktį. Kaip numa
tote atžymėti šį jubiliejų?

-- Didžiausias mano noras, 
švenčiant 25 m. Gyvataro 
sukaktį, būtų dar kartų su
burti visus buvusius šokė
jus nors porai dienų, kartu 
prisiminti praleistas dienas. 
Planuojame kitokio pobū
džio koncertų, kur kartu 
šoks tėvai ir vaikai. Norė
čiau taip pat, kad visi iš 
Gyvataro eilių išaugę moky
tojai, kurie dirba įvairiose 
vietose taip pat būtų su mu
mis. Kiekvienas yra įnešęs 
savo dalį ir palikęs čia įmin
tas pėdas, kiekvieno dalyva
vimas mielas ir svarbus. Pla
nuojame taip pat išleisti sa
vo 25 m. veiklos apžvalginį 
leidinį.

- Tikiu, kad skaitytojams 
būtų įdomu sužinoti, kiek 
iš 2000 asmenų kolonijos, 
turite šokėjų Gyvataro gru
pėje?

-- Šiuo metu aktyvių Gy
vataro narių trijose grupė
se yra 115. Su vaikais dir
ba Irena Jokubynienė, su 
jaunesniaisiais šokėjais Vida 
Beniušienė, o vyresniuosius 
mokau aš pati. Su grupė
mis dirba 3 akordeonistai: 
Kazys Deksnys, Vidas Lu
košius ir Liucija Morkūnai- 
tė.
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NAUJAS PUOLIMAS PRIEŠ 
RAŠYTOJUS OK. LIETUVOJE

Artėja trisdešimtmetis 
kai raudonoji bolševikinė 
armija, besivydama hitleri
ninkus, įsiveržė į Lietuvos 
teritoriją. Raudonarmiečiai 
veržėsi į Vakarus, siekė 
Berlyno ir karo veiksmų 
siautulyje ‘nejučiomis pri
jungė’ prie Rusijos Karaliau
čiaus sritį. Bematant Tilžė 
buvo pavadintas ‘Sovįetsku’, 
Karaliaučius ‘Kaliningradu’, 
o mums brangiausias Tol
minkiemis tapo ‘Čistije Pru- 
di’...

Toks buvo Lietuvos ir se
nų lietuviškų teritorijų Va
karuose ‘išlaisvinimas’. Oku
pantas iki šiol nesiliauja 
reiškęs lietuviams pretenzi
jų už nepakankamą kelia
klupsčiavimą už tą ‘išlaisvi
nimą’. Lietuviai privalą sta
tyti ‘išlaisvintojams’ pamink
lus.

Prieš porą metų gremėz
dišką ansamblį, paminklą, iš 
lietuviško granito sumūrijo 
plentų sankryžoje. Vieta va
dinama Kryžkalniu, todėl 
tos vietos pavertimas pa
minkline vieta Raudonajai 
armijai be abejo tenkino ir 
kovingųjų ateistų savimeilę. 
Sudeginę nuostabiai mistiš
ko Kryžių kalno kryžius 
(prie Meškuičių), bolševikai 
pavertė savo propagandine 
regykla ir Kryžkalnį.

Dabar, ‘išlaisvinimo’ ju
biliejui artėjant, okupantas 
apsižiūrėjo, kad lietuvių 
lektūroje beveik nėra kny
gų, parašytų ‘tarybinės Ar
mijos ir karinio jūrų laivyno’ 
temomis. Lietuviai autoriai 
ir taip nusisuko sau galvas 
su privaloma ‘darbininkiš
ka’ tematika. Jie visai pra- 
mirksėjo Raudonosios armi
jos motyvus.

Keli architektai ir skulp
toriai lietuviai, pagavę mo
numentalios skulptūros 
karštligę, gavo labai stam
bius honorarus už ‘tarybi
nės patetikos’ darbus. Rašy
tojams ir poetams tema at
rodo svetimoka ir ‘neįsisa
vinama. Dabar spauda visais 
frontais pradėjo ataką. Ra
šytojai ir poetai raginami 
paruošti jubiliejui ‘kovinės 
šlovės’ atminimo veikalus.

Tam reikia karinės tema
tikos beletristinių veikalų, 
masinių jaunimo dainų, poe
mų, eilių, pjesių. Tai, esą, 
egzaminas, kurį privalo iš
laikyti tarybinis kūrėjas lie
tuvis.

'Herojiškumas, pasiauko
jimas, žygio vėliavų plazdė
jimas, plieno ir švino daina, 
patriotinės dabartinio žmo
gaus pareigos..."

Ir visa tai užbaigiama aiš
kiu klausimu rašytojui:

“Ar bus išlaikytas griež
tas menininko atsakomybės 
laikmečiui ir savajai liau
džiai egzaminas -- ar tai liks 
pavyzdžiu naujoms kūrė
jų kartoms? Greta to histe- 
riško skatinimo kelti Tarybų 
sąjungos kariškas pajėgas į 
sovietinių altorių garbę, 
nematyti tos histerijos so

vietinių satelitų kraštuose. 
Lenkija, Rumunija, Bulgari
ja, ir kt. gyvena santū
raus tylėjimo ženkle. ‘Jubi
liejus’ ateis ir praeis, realy
bė pasiliks. Varšuvoje nenu
stoja vadinti Stalino archi
tektūros dovaną, gremėz
diškąjį dangorėžį, ‘Varšuvos 
pabaisa’. Satelitai nė nesi
rūpina savo pašto ženkluose 
piešti ‘jubiliejaus’ vaizdų. Jų 
literatūrose nėra nė kvapo 
savų autorių skatinimo rašy
ti panegirikos ‘išlaisvinto
jams’.

Greta to kyla natūralus 
klausimas: ar jau satelitai 
stato kitą komunizmą, kaip 
kad Maskva?

Tenka laukti, kad reži
mo pareigūnai privers ‘kur
ti’ Raudonosios armijos in
vazijos ir 'išlaisvinimo’ mo
tyvais. Architektai ir skulp
toriai, pagal humoristę V. ži 
linskaitę, ‘padarė rublių’ iš 
tos pilietinės pareigos. Bet 
kiek iš to laimės menas, 
dailė, literatūra?

KOMUNISTAS 
KOLEKTYVE

Ne kartą Dirva tvirtino, 
kad komunistų partijos na
rys visuomenėje Vykdo įvai- 
riopo šnipinėjimo pareigas. 
Partijos narys, kurį įprastai 
vadina ‘komunistu’, privalo 
sekti žmonių elgesį, gyveni
mo būdą, galvojimą, darbo 
atlikimą. Komunistas yra 
aplikos baubas ir nekenčia
mas sutvėrimas. Niekas ne
mėgsta pasalūnų, šnipų, 
slaptų sekėjų. Juo labiau jų 
nemėgsta sovietinės valsty
bės pavaldiniai. Artelė arba 
cechas, kur dirba vienas ar 
keli komunistai, pasidaro 
kalėjimo cele, kur nebėra ir 
minimalios laisvės pojūčio. 
-Kiekvienas žino, kad koks 
nors jo prasitarimas, arba 
netikslumas darbe, bus per
pasakoti partijos buveinėje, 
ir tada, dantis sukandęs, 
lauk liūdnokų išvadų.

Kompartijos komitetai 
valdo įmones, įstaigas, ko
lektyvus, ir kiekviename ko
lektyve būtinai toks kom- 
partinis organas veikia ir 
stebi dirbančiuosius. Tokia 
yra sovietinių įmonių, kolek
tyvų, struktūra. Dirva rašė 
apie tai imdama davinių iš 
sovietinės spaudos, rūpes
tingai nurodydama šaltinį.

Ir vėl tenka susitikti su 
‘komunisto kolektyve’ tema, 
paėmus propagandinį leidi
nuką ‘Laikas ir įvykiai’, Nr. 
21. Leidinukas leidžiamas 
dviem kalbom: lietuvių ir 
rusų, tad juo grąsesni yra 
grūmojimai sušnipinėtojų ad 
resu. Juk ir leidinukas yra 
kompartijos centro komite
to propagandos ir agitacijos 
skyriaus organas.

Mindaugas Stundžia, Ute
nos rajono laikrščio ‘Leni
no keliu’ redaktoriaus 
duotojas patalpino savo raši
nį ‘Komunistas kolektyve’.

MOTERIS - DIDELE GALYBE

Kaip sena yra lietuvių 
tauta, taip sena ir lietuvių 
moterų veikla. Vyresnioji 
mūsų susipratusių moterų 
karta, nors nebuvo gausin
ga, bet gyvai visada atsilie
pė į visus tautos reikalus 
su aiškiu lietuvės patriotės 
pareigingumu ir atsidavimu. 
Savo pastangomis ji išvarė 
gilią visuomeninio tautinio 
darbo vagą, o laikas ir tau
tos istorinis likimas, visuo
met nustatė jų darbų ir veik
los kryptį, metodus ir lietu
vės moters reikšmę tautos 
gyvenime, primindamas, jog 
gyvenimas neša vis naujų 
pasiūlų vertybes, kurias lie
tuvei moteriai tenka per
kainoti, atrinkti, kas tikrai 
vertinga, kas apgaulinga, įs
pėti gyvenimo kryžkelėse 
tikrąjį kelią, rasti atsparos 
dvasiai eiti kryptimis, ku
rios ugdo moters asmeny
bę, kelią, kuris padeda su
derinti pareigas tautai, vi
suomenei, šeimai. Tokį kelią 
lietuvė moteris visais laikais 
matė organizacijoje.

Tai yra pokalbis su trikota
žo fabriko cecho pameist
riu Viktoru Pčiolka. Tas 
Pčiolka, be abejo, nėra lietu
vis, bet ok. Lietuvon įpor- 
tuota sovietinė ‘bitelė’, dar
bininkus šnipinėti ir raginti 
dirbti smarkiau. Pčiolka gy
rėsi, kad cecho partinė orga
nizacija vykusiai sekusi dar
bininkus ir ‘pernai išaiški
nome 76 gamybinės draus
mės pažeidimus”.

Pastebėtina, kad laisvo
je visuomenėje apsileidimus 
arba paklaidas darbe kon
troliuoja įmonės administra
cija. Kitaip yra sovietinia
me fabrike. Pčiolka pasa
koja, kad aštuoniolika kom- 
partįečių jo fabrike seka vi
są gamybinį darbą ir visuo
meninius darbininkų porei
kius. Ši prievaizdų grupė 
suvaro darbininkus į susirin
kimus po darbo ir aiškina 
jiems komunizmo statybos 
būtinumą. Štai, komunistė 
darbininkė B. Klimienė "or
ganizavo dešimtį reidų”, tai 
yra slaptų patikrinimų dar
bo vietoje. B. Klimienė ata
kavo savo bendradarbius ir 
ieškojo jų nusikaltimų prieš 
komunizmo statybą! Kita 
komunistė Z. Markevičienė 
sekė vagystes, “smulkius 
grobstymus, kurių priskai
čiuoja dešimtimis”. B. Ru
dys sakėsi susekęs mezgė
jų sukčiavimus su išdirbio 
kontrolės skaitikliais. Mez
gėjos persukdavo skaitiklius 
ir gaudavo didesnį atlygini
mą už darbą.

Komunistams pavesta 
gaudyti ir vagis, tai vadina
si ‘visuomeniniu darbu’. Nor 
maliai, laisvoje visuomenė
je, nusikaltimus seka tvar
kos organai. Nusižengimus 
darbui -- įmonės adminis
tracija. Negali grupė žmo
nių, pasivadinusių ‘parti
niais arba liaudies kontro
lieriais’, tvarkyti gamybinį 
kombinatą už administraci
jos nugafos. Negali kokių 
nors pasivadinėlių grupė 
šnipinėti savo bendradar
bius, juos skusti, statyti jų 
vardą ir reputaciją pavojun, 
be specialių organų investi- 
gacijos, be liudininkų, be 
teismo procedūros.

Visa tai įmanoma sovie
tinėje santvarkoje,nes vieš
patauja partijos diktatūra. 
Kad ši valstybės tvarkymo 
uzurpacija būtų užtikrinta, į 
visuomenę prisodinta šimtai 
tūkstančių šnipų.

“Komunistas kolektyve’ 
terminas visapusiškai nusta
to režimo šnipo padėtį visuo
menėje. Laisvos visuomenės 
sampratoje tas reiškinys va- 

mora
lės ir savigarbos nuosmukis 
Sovietuose.

pava- dinamas: absoliutus

Lietuvė tautos kančių lai
kais buvo ir yra kantri lietu
viškos dvasios saugotoja. 
Nemažas tautiniai susipra
tusių moterų būrelis anuo
met žadino lietuviškąją są
monę į tautinį susipratimą. 
Daug jų kovojo dėl tautos iš
sivadavimo iš svetimųjų 
globos. Nestigo mūsų mote
rų ir nepriklausomybės ko
votojų eilėse, o vėliau vi
somis savo dvasios galiomis 
įsitraukė į tautos ir vals
tybės kūrybinį darbą. Ypač 
kultūros srityje jų įnašas 
buvo vertingas ir svarus.

Lietuvių tautos istorijoje 
nerastume laikotarpio, ku
riame nebūtų lietuvės mo
ters įnašo ir vardo. Įsigili
nus į mūsų teises ir 
pareigas nesunku pamatyti, 
kad moterų rankose yra di
delė galybė. Moterys auklė
tojos, pedagoginiam ir kul
tūriniame gyvenime daly
vaudamos, gali pakreipti jau 
nąsias kartas pageidauja
ma kryptimi. Moteris mai
tintoja, gamintoja, šeimos 
biudžeto tvarkytoja, per jos 
rankas ir jos nuožiūra di
džioji dalis pinigų išleidžia
ma. Supirkinėdamos prekes 
moterys gali laisvai boiko
tuoti prekes iš agresingų
jų valstybių.

Politinės ir socialinės aist
ros, kurios kartais įsisiūbuo
ja įvairių visuomenės sluoks 
nių tarpe, gali būti išlygin
tos žmoniško, nuoširdaus ob
jektyvumo įtaka moterų dė
ka, nes joms yra svetimas 
politinių kovų bei aistrų pa
sireiškimas. Jos darniai ga
li išryškinti ir suprasti ge-

Kun. Vaclovas Martinkus
- sukaktuvininkas

Kun. Vaclovas Martinkus, buvęs Balfo pirmininkas, 
kalba Pietų Amerikos lietuvių kongrese Balfo reikalais.

Kun. V. Martinkus yra 
vienas iš tų asmenų, kurio 
.reikšmingos 65 metų am
žiaus sukakties negalima nu
tylėti. Jis, keliaudamas gy
venimo taku, ne vien kaip 
kunigas, bet ir kaip gilus pa
triotas lietuvis visur įmynė 
gilius religinius - tautinius 
pėdsakus.

Gimė 1909 m. kovo 15 d. 
šeštasis iš 8-nių Žemaitijos 
ūkininkų šeimos vaikų ir nuo 
pat vaikystės talkino tė
vams žemės ūkio sunkiuo
se darbuose. Baigęs Ylakių 
vidurinę mokyklą ir Mažei
kiuose 5-ją klasę 1928 m. 
įstojo į Telšių kunigų semi
nariją, kurią baigė 1935 
m. hal. 21 d. if Mažeikių pa
rapijoj buvo paskirtas vika
ru. Kartu dirbo vietos mo
kykloje, organizavo ir vado

Emilija Čekienė
rąsias žmogaus ypatybes ir 
vertinti paprasto žmoniš
kumo ir teisingumo mastu.

Moteris, kaip minėjau, 
yra didelė galybė, bet ji kar
tu yra ir didelio humanišku
mo bei kančios simbolis. 
Pirmiausia tik moterį prisle
gia gyvenamojo laikotarpio 
krašto sunkenybės: karai, 
politiniai ekonominiai su
krėtimai, skurdas, morali
nio nuosmukio blogybės. Ji, 
būdama jautresnės prigim
ties, giliau pergyvena, bet 
nepasiduoda apatijai, nes 
sunkėjančios gyvenimo są
lygos, didėjanti pavojai kar
tu auklėja jos atsparumą, 
stiprina fiziniai ir dvasiniai, 
nes gi tik moters nuotaika 
pirmiausia nuteikia šeimą ir 
visą aplinką. Savo dvasios 
stiprybėje ji slepia didelį 
skausmą nuolat ramindama 
kitus šeimos narius bei arti
muosius.

Moters charakterio visi 
tyrinėtojai, filosofai, psicho
logai laiko jį labai šakotu. 
Moteris jautri, į viską greit 
reaguoja, jaučia stoką gi
laus mąstymo, logikos, ma
žiau fantazijos, tačiau in
tuicijos dėka ji daug reales
nė už vyrą. Nujautimas mo
teryje taip pat yra didelė jė
ga, rodanti jos užsimoji
mams teisingą kryptį. Ta
čiau, kiekvienos kartos lietu
vė moteris nelieka ta pati, 
kaip skiriasi ir jos gyvenimo 
sąlygos bei veiklos galimy
bės įvairiuose kraštuose. 
Apie mūsų išeivijos lais
vųjų kraštų lietuvę ir jos pa
sirinktą kelią panagrinėsime 
kitą kartą.

vavo jaunimo organizaci
joms.

Po 5 metų buvo paskir
tas Židikų parapijos kle
bonu, kada po mėnesio laiko, 
jam dar nepradėjus eiti pa
reigų, įvyko bolševikų inva
zija į Lietuvą. Tačiau, nei 
ši invazija nei vokiečių oku
pacija jo, jauno klebono pla
nų nesustabdė. Jis'per tuos 
keletą, berods 5 metus pa
statė paminklinę koplyčią 
ant Marijos Pečkauskaitės 
kapo, pastatė naują mūrinę 
kleboniją, kur šiandien yra 
įrengta ligoninė, trobesius 
darbininkams, įpusėjo naujos 
bažnyčios statybą.

1944 m. pasitraukęs nuo 
artėjančio vėl iš Rytų ru
sų okupanto į Vokietiją ir 
čia nepamiršo savo pareigų 
padėti artimui. Lankė lietu

vius, padėjo jiems persikel
ti iš vienos vietovės į kitą, 
saugesnę nuo bombardavi
mo, pagelbėdamas susirasti 
butus per vietos parapijų 
dvasiškius. Prie Niurnber
go išvadavo apie 50 lietu
vių belaisvių, prie Regens- 
burgo apie 500. Vėliau karui 
pasibaigus buvo paskirtas į 
Luebecką, kur be eilinių ku
nigo pareigų rūpinosi pa
gelbėti emigracijos reikaluo
se, kol pats išvyko į JAV 
Providence lietuvių parapi
ją, kurioje iki šiol sėkmin
gai dirba, 10 metų vikaru ir 
jau 11 klebonu.

Be didelio ir nuoširdaus 
atsidavimo lietuvių parapi
jai Providence, R.I. kun. V. 
Martinkus čia visa savo ener* 
gija atsidavė šalpos darbui, 
atnaujino begęstančią Balfo 
skyriaus veiklą, atsiėmė iš 
Vokietijos visą eilę lietuvių 
šeimų, kurioms buvo sunku 
emigruoti su keletą vaikų ar 
nedarbingu šeimos nariu. 
Įvertinant jo pastangas, Bal
fo seimas keletą kartų 
išrinko į direktoriatą, o 1964 
m., iš tų pareigų pasitrau
kus kan. dr. J. Končiui, kun. 
Vaclovas Martinkus buvo iš
rinktas Bendrojo Amerikos 
Lietuvių Fondo (BALFO) 
centro valdybos pirmininku.

Tose pareigose esant jam 
per 10 metų ir pasireiš
kė neeilinė jo asmenybė. 
Kaip žinome, Balfo centro 
valdyba susitarimo tradicija 
buvo sudaroma ne vien rin
kimų, bet ir srovių delega
tų būdu idant būtų lengviau 
pasiekti teisingo ir objekty
vaus šalpos paskirstymo. 
Kaip teko girdėti iš jo bend
radarbių, per 10 metų kas 
mėnesį posėdžiaujant nie
kam nebuvo teikiama ar 
bandoma teikti pirmenybė 
šalpos paskirstyme. Per 10 
metų važinėjo iš Providen
ce, R.I. į New- Yorką 
automobiliu ar lėktuvu į po
sėdžius savo lėšomis. Visą 
jo kadencijos laikotarpį 
bendradarbiai jautė kun. V. 
Martinkaus asmenyje ne
paprasto teisingumo ir arti
mui atsidavimo simbolį.

Tikiu, kad prie mano nuo
širdžių linkėjimų jam su
laukti dar daug darbingų 
metų jungiasi visi tie, kurie 
vienu ar kitu būdu pažino 
ar jo taurią lietuvišką širdį 
bei dosnią ranką pajuto.

J. Milius

MILL WRIGHT
(DAVENPORT LOCATION) 

Millvright wanted for grain ele- 
vator in Davenport, Iowa. Should 
have all around maintenance 
experience, including:

Welding
Heavy Sheet Metai 

Fabrication 
Some 

Electrical Knowledge 
Good fringe benefits 

International Company 
Apply, call or senei resume to: 

Mr. Diek Koenig 
INTERNATIONAL

MULTIFOODS
803 E. River Drive 

Davenport, fowa 
- 319-323-0440
An EciuhI Opportunity Employer 

(19-20

DRIVER
Good day shift opportunity in a 
grovving foundry for person with 
inter city delivery experience & 
accident free license.

Please contact Personnel Dept. 
Ohio Alutninum Industries Ine. 

216-641-8464
(21-23)

BOR1NG MILL 
HOR1ZONTAL

Mušt be experienced operator 
with ability to setup and operate 
from blueprints. Tools reųuired, 
Ist shift.
Good hourly and piecework rates 
and company paid benefits in- 
cluding hospitalization, insur- 
ance and pension.

THE OSBORN 
MFG. CO.

5401 Hamilton Avė.
Cleveland, Ohio

216-361-1900
An Equal Opportunity Employer 

(21-23)
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WATERBURIEČIŲ 
DOSNI RANKA

Waterburiečiai dar nepa
iko kovoje su vargu. Jie vi
sada buvo ir yra jautrūs ir 
dosnūs šalpos darbe. Per 
trisdešimt metų savo balti
nės veiklos jie yra jau su
aukoję virš 35,000 dolerių, 
kad tuo ištiesti pagalbos 
ranką savam broliui, sesei 
patekusiam vargan, pri
spaustam ligos ar metų 
naštos ar tai pavergtoj Tė
vynėj ar nublokštam už jo 
ribų.

Waterburio Balfo sky
riaus valdyba, kurią sudaro 
J. Brazauskas, D. Venclaus- 
kaitė, G. Valiulienė, V. Skla- 
daitis ir Albina Brazaus
kienė, padrąsinti waterbu- 
riečių geraširdiškumu, pa
sišovė ir šiemet pravesti pi
nigini Balfo vaių, kad tuo 
ne tik sutelkti lėšų kilniam 
šalpos darbui, bet sykiu at
žymėti ir savo baltinės veik
los 30 metų sukaktį. Vajus 
bus vykdomas visą Gavėnos 
laikotarpį. Valdybai talki
na: E. Bazėnas, K. čampie- 
nė, A. Gylienė, St. Jšlinskie- 
nė, J. Kiesel, L. Kuzmickas, 
M. Marūnienė, K. Urbšaitis, 
V. Vaitkus, J. Valkauskas ir
P. Valūnas. Gražios sėkmės 
gražiame darbe. Savąja au
ka atliksime ne tik krikš
čioniškai tautinę pareigą, 
bet sykiu išryškinsime ir 
Gavėnos laikotarpio' rimtį 
bei prasmę, o taip pat pasi
dalinsime su savo tėvynai
niais ir tyru Prisikėlimo 
šventės džiaugsmu. (jb)

PAMINĖJO KOMP. ST.
ŠIMKAUS 30 METŲ 
MIRTIES METINES

Š. m. kovo 9 d. gausiai 
susirinkę iš Palm Beach 
County ir tolimesnės apylin
kės, lietuviai, gražioje me
todistų parapijos bažnyčio
je dalyvavo įspūdingame 
koncerte, kurį suorganizavo 
vietinis Lietuvių Klubas, 
vadovaujamas J. Daugėlos.

Koncerto solistės Juoze 
Krištolaitytė-Daugėlienė ir 
Janina Domeikaitė-šalnienė 
bei jų akompaniatorius mu
zikas Algis Šimkus, a. a. St. 
Šimkaus sūnaus, susilaukė 
labai nupelnytų plojimų už 
puikias dainas ir jų išpil
dymą.

Klubo pirm. J. Daugėla, 
prieš pradedant koncertą, 
sveikindamas solistus ir 
koncerto svečius, pastebė
jo, kad. a. a. komp. St. Šim
kus sau kūrybines jėgas sė
mėsi iš lietuvių liaudies ne
išsenkamų kūrybinių turtų.

Pirmoje koncerto dalyje 
solistė J. Daugėlienė padai
navo 5 St. Šimkaus kompo
nuotas dainas, J. šalnienė 
trejetų kitų lietuvių kompo
zitorių gražių dainų. Solis
tus pristatė svečiams ir 
programą pravedė Loreta 
Dirsytė.

Po puikaus koncerto Klu
bo vicepirmininkė E. Dir- 
sie'nė padėkojo solistėms ir 
komp. A. Šimkui už padė
tas pastangas ir triūsą įvyk
dant šią kultūrinę popietę 
vietos lietuviams, (br. a.)

VVANTED AT ONCE 
JOURNEYMF.N 

RUBBER MOLI) MAKERS 
TOOL MAKERS 

MAiCHINISTS 
JIG & FIXTURE 

MOat be able to sėt up work from 
blue prints N close tolerance. Also 
nccepted men wilh a minimum of 2 
years»Steady work fringe bep«efits.

Apply call or write 
MONROE TOOL CO. 

RT. 7 SPARTA PIKE. 
LEBANON. TF.NN. 3 7087 

615-444.6840 
(18-241

TOOL ROOM
Lathe hands and tool makers for 
night shift.

Near Brook Park
West 130 Street

Call Mr, Tardio, 216-267-6200 
(15-24)

KUO DŽIAUGIASI SENATORIUS?
Maskvoje anglų kalba lei

džiamas savaitraštis ‘Mos- 
cow News’ š.m. vasario mėn. 
16-23 d. laidoje įsidėjo sa
vo korespondento New Yor- 
ke, Apolinaro Sinkevičiaus 
(mat, ir tokio koresponden
to čia esama!) pranešimą, 
kad Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse pradėta leisti 
‘Didžioji Sovietinė Enciklo
pedija’ anglų kalba.

Šiomis dienomis New 
Yorke ir įvyko tos knygos 
‘pristatymas’ - aprašinėja 
tas mūsų tautietis. Enciklo
pediją leidžia viena New 
Yorko firma. Pirmo tomo 
vertimą atlikę net 50 gerai 
anglų kalbą mokančių ver
tėjų. Vertimo darbas užtru
kęs beveik du metus. Iš viso 
numatoma tos enciklopedi

Fast Cashier: All around the dock. All around the town.

Togetyourfree 
Fast Cashier card,fili m 
couponandmailto 
Cleveland lhist,RO.Box 6897, 
Cleveland, Ohio. 44101.

Gives you cash.
From your checking or savings 
account, or as a cash advance 
from yourBankAmericard.

Accepts money.
For checking or savings accounts 
(with instant daily interest if your 
savings balance is $500 or more).

Transfers money.
From checking to savings.
From savings to checking.
From BankAmericard to checking.

Pays your hills.
Accepts cash or deducts from 
checking or savings to pay 
utility bills or loans.

jos išleisti 30 tomų, po pen
kis tomus kasmet. Iš užpla
nuoto tiražo (koks jis - ne
pasakyta), jau esą 25% 
užpirkti. Ir kaina nepasaky
ta.

‘Pristatymo’ metu buvę 
pasakyta kalbų ir perskaity
ta visa eilė sveikinimų. Kaž
koks Jean Paradise (beje, jis 
minimas kaip tos leidyklos 
‘editorial director’) savo kal
boje ir taip pasakęs: “Svar
biausia yra tęs, kad aš neži
nau anglų kalboje nė vienos 
knygos, kuri taip išsamiai 
nušviestų gyvenimą tautų, 
gyvenančių Europoje ir Azi
joje, tautų, įsijungusių į So
vietų Sąjungą”. - Taigi, ga
lime tikėtis sulauksią tikrai 
‘nešališko’ ir išsamaus nu
švietimo.
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CHECKING

SAVINGS

Prof. Foy D. Kohler, buv. 
USA amabasadorius Sov. 
Sąjungoje nuo 1962 iki 1966 
m., savo sveikinimo rašte sa
kęs, kad, esą, išleidus šią 
enciklopediją, būsiąs užkimš 
tas plyšys grindžiant bend
radarbiavimą su Sovietų Są
junga, nes iki šiol trūkę tik
rų ir išsamių šaltinių, nu
šviečiančių Sovietų Sąjungą 
ir jos gyvenimą.

Nobelio premijos laurea
tas Linus C. Pauling džiūga
vęs, kad "šios enciklopedi
jos anglų kalba išleidimas 
žymiai prisidėsiąs prie pa
saulinės kultūros kėlimo. 
Tai būsiąs neišsemiamas šal
tinis mokslininkams ir šiaip 
skaitytojams. Ypač būsią 
vertinga skaityti mokslinius 
straipsnius, kurių per pas
kutinę dekadą Sov. Sąjungc 
je taip padaugėję.

REOUEST FOR NEW FAST CASHIER® 
BANK-IN-A-BOX CARD

To: The Cleveland Trust Company Cleveland, Ohio 
Gentlemen:
Please issue me a Fast Cashier card. (If you 

- a/ready have a Fast Cashier card, please fili in the 
number that appears on the face of your card so we 
can offer you complete service.)________________

L 1 1 1 l... 1 L
i Fast Cashier Account Number 13 

Please include the follovving accounts or services: 

BANKAMERICARD 4 į 4 14 į 7 | | | | | |
1 BankAmericard Account Number >3

I (we) have read the BankAmericard cardholder 
agreement and hereby confirm the authorization i n 
paragraph (4b) of said agreement. I (we) also agree 
that said Fast Cashier card and all cash advances 
obtained with it are subject to the provisions of said 
BankAmericard cardholder agreement.

27 Savings Account Number 37

i i i i ii i. i i
8 Checking Account Number 26

J,-L 1 I I I. 1 L.

I (we) agree that the ūse of the Fast Cashier card 
issued pursuant to this reąuest is subject to the Cleveland 
Trust Company’s rules and regulations governing savings 
and checking accounts.

Signature (if joint account, both mušt sign)

Signature (if joint account, both mušt sign)

is Name (please print) 43

44 Name (please print) 69

is Street Address 43

44 City Statė
i i ri

ša Zip Code 69

This space for bank ūse only Date
14 15 16

Bet gražiausia,' kad prie 
šios sveikintojų litanijos pri
sidėjo ir garbusis senato
rius J. W. Fulbright, JAV 
senato Užsienio Reikalų Ko
miteto pirmininkas. Nenorė
damas iškreipti beverčiant 
senatoriaus minčių, čia pa
duodame neverstą tekstą 
taip, kaip parašė ‘Moscow 
News’: "I am sure that the 
work you have undertaken 
will be of great interest 
and value to the scholarly 
community in the country. 
Furthermore, the distin- 
guished character of your 
advisory board certainly 
should give every assuran- 
ce that this enterprise is 
conducted under the highest 
possible standards”.

Žinoma, nė leidėjai, nė ko
respondentas neužsiminė 
apie tai, kas bus su enciklo-

n I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I

The new Fast Cashier 
Service at Cleveland Trust 
does almost everything you 
need done most often at 
the bank. And does it when- 
ever it’s convenient for you. 
Wherever it’s convenient 
for you.

The new Fast Cashier 
Service is in operation at 
24 different locations, and no 
one in Cuyahoga County is 
more than four miles from 
one of them.

Whether you need cash 
after. regular bank hours.or if 
you simply want to transfer 
funds from checking to 
savings, or vice versa, the 
Bank-in-a-Box will do it for 
you, 24-hours-a-day. So ask us 
for your own free personai 
Fast Cashier card by sending 
us the attached coupon.

a
CLEVELAND 

TRUST
MEMBER F.D.I.C. 

pedija po kelių metų, kai 
tekstus reikės keisti: vienus 
išmesti, o į kitas vietas dė
ti ‘įklijas* pagal naujausius 
Maskvos vėjus. Visi žino
me, kad ten toji enciklope
dija pertaisinėjama kas keli 
metai, kai tik iš ten papučia 
nauji politiniai vėjai. (abi

0WNER OPERATORS 
WANTED 

TANDEM — Diesel tractors, 
1969 or newer

MILEAGE RATES — Union 
benefits

GUARANTEED — Fuel prices 
of .327 or less per gallon at 
company pumps

COMPANY PAYS — Holidays, 
vacations, operating taxes, 
permits

HOME — Every day 
CENTRAL TRiANSPORT INC.

616-241-1641
Grand Rapids, Mich. 

517-482-1566 
Lansing, Mich.

(20-22)
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PALIKO MUMS DIDĮJĮ RŪPESTĮ
Juoze Augustaitytė Vai

čiūnienė išėjo Amžinybėn. 
Buvo taurios sielos asmuo, 
kokių reta rasti. Gabi ir sa
vitu mąstymu išmintinga, 
plataus intelekto ir ypač -- 
gyvu rūpestingumu į savą 
visuomenę pasinešusi, jaut
riu kūrybingumu tautoje 
įaugusi. Ji mus praturtino 
ne tik grakščiu poezijos 
kraičiu, bet ir šiaip straips
niais dažnai skatino savą kul 
turą giliau pažinti, tautos 
buitį suprasti, lietuvio gyvy
bę visom jėgom ugdyti. 
Brandus išmanymas, taiklus 
ir nedelsus veiklumas atžy
mėjo jos darbus. Lyg plačia
šakė, daugiažiedė liepa, ku
rios gajumui kiti medžiai to
li neprilygsta. Interesų erd
vumas, daugelio sričių žiny-

Vertingos knygos paraštėje

Dėl estų rašytojo Arved Viirlaid 
romano 'Kapai be kryžių’

Š.m. sausio mėn. Dirvoje 
(Nr. 2) pasirodė platus Jur
gio Gliaudos rašinys apie es
tų rašytojo Arved Viirlaid 
romano ‘Kapai be kryžių’ lai
dą anglų kalba. Romane 
vaizduojama estų rezisten
cijos pradžia, okupacinis te
roras. Visa tai identiška 
mūsų rezistenciniams sie
kiams. Siužetas pristatytas 
puikia rašytojo plunksna. Ir 
dabar, po A. Solženicino sen
sacingosios knygos ‘Salynas 
vardu Gulagas’, ši Arved 
Viirlaid knyga įgyja taip pat 
sensacingą reikšmę. A. Sol
ženicinas nurodo, kad pirma
sis jo postūmis įvertinti so
vietinį terorą ir jį pasmerk
ti, buvo jo pokalbiai kalėji
me su estu rezistentu, 
1945 įkalintu už veiklą prieš 
okupantus sovietus. ‘Kapai 
be kryžių’ vaizduoja kaip 
tiktai tuos rezistentus es
tus, kurių vienas, galėjo su
sitikti su A. Solženicinu, jį 
įtikinti, ir tuo, sukurti nau
ją didžiulę rezistencinę jėgą 
A. Solženicino asmenyje.

Knyga pasirodė kelioli-

ALG. DOMEIKA
no įsisavinimas ir didi mei
lė tautai ją iškelia aukščiau 
už daugelį akademikų inte
ligentų, kurie tenkinasi vie
nos ar poros mokslo šakų 
nusimanymu, o savos visuo
menės reikalais maža domi
si.

Poetė, iškili pedagogė - 
trapiame tremties kelyje ta
pusi tautos auklėtoja, kaip 
kadaise Basanavičius ar 
Vaižgantas: skaudaus isto
rinio momento pašaukti, pa
čias didžiąsias savo jėgas 
aukojo saviesiems broliams 
iš po Maskvos jungo gelbė
ti. Kad jaunimas yra tautos 
gyvumo pirmaeilis laidas, 
tad Juoze itin daug energi
jos skiria skautų org-jai kaip 

kos kalbų vertimuose. Šia
me numeryje Dirva deda 
trumpučio epizodo vertimą.
Ilmė yra laisvės kovotojo 

Taavi žmona, kurią, kaipo 
įkaitą, įkalino kartu su nau
jagime ir mažu sūneliu. Siu
žeto bėgyje Ilmė išeina iš 
proto, vaikai žūna...

Deja, Dirva neima knygų 
platinti, todėl tenka palinkė
ti, kad mūsų knygų platin
tojai patys susirašytų su lei
dykla ir padėtų estų rašyto
jo kūrinį ant savo skobnių. 
Taip pat ir pavieniai skaity
tojai lengvai galėtų išsira
šyti knygą betarpiai. To
dėl knygų platintojų ir pa
vienių skaitytojų patogumui 
skelbiame, leidyklos autori
zuoti, leidyklos adresą:

Clark, Irwin & Co.; 
Clarwin House; 791 St. Clair 
Avė.; West, Toronto 
M6C1B8, Canada.

Knygos pavadinimas ang
lų kalba: Graves without 
Crosses, kaina - $9.50. Pla
tintojams komisas. Užsa
kant knygą paminėkite, kad 
gavote žinią per Dirvą. 

neeilinė vadovė pirmūnė ir 
patarėja.

Siekdama įsigilinti į tau
tos dvasios gelmes ir kūry
binius šaltinius, ji tampa 
mūsų tautinių šokių pradi
ninkė -'- neprilygstama žino
vė. Mūsų tautotyros ir tau
todailės stropi tyrinėtoja, o 
ypač jautri lietuviškų meno 
bruožų atpažinėja. O tė
vynei patekus okupacijon, 
Juoze sielojasi bendrais sa
viškių rūpedsčiais, prabyla 
spaudoje rimtais straips
niais. Gilaus išsilavinimo as
muo, ji buvo ir įspūdinga kai 
bėtoja. Taip ji daug nusi
pelnė, ypač svetur, kovoda
ma už lietuviškos kultūros 
grynumą, už tautos gyvy
bę ir garbę.

To paties Kapsų krašto 
didysis lietuvis V. Kudir
ka kadaise šaukė: Vienam 
namo stulpui išgriuvus, sku
biai jo vietoj kitą statykime, 
kad kova prieš pavergėją ei
tų dar stipresniu ryžtumu. 
Todėl ir dabar, didžiai apgai
lėdami Juozės A.V. mirtį, 
nedelsę ryžkimės jos taurius 
darbus tęsti. Visų pirma įsi 
stebėkime jos asmens bruo
žus, pažinkime jos idėjas ir 
veikimo linkmes. Ar mes iš
moktume taip mylėti Lietu
vą - savo žemę, žmones, is
toriją, kultūrą, kad tai. bū
tų mums ne sunki pareiga 
ar pasiaukojimas, bet tik
ras džiaugsmas visa tuo gy
venti ir sielotis, savo sielą 
sklidinai užpildyti. Ar pa
jėgtume taip širdimi ir pro
tu įsižadėti lietuvybei? Taip 
plėsti savo išmintį godžiu 
skaitymu ir nuoširdžiu pasi
nėrimu į tautines temas? Ir
gi kuo smulkiausiai pažinti 
dabarties visuomenines bei 
politines problemas, kad 
neliktų mumyse to lėkšto 
paviršutiniškumo ir žodžiais 
kartojimosi, to gėdingo apsi
leidimo, kuriuo dažnai dangs
tome savo nepaslankumą. 
Kova už tautos laisvę, visur 
ir visados išnaudojant pro
gas, tebūna mūsų įžadas ir 
šventas pašaukimas, kaip tai 
buvo velionei Juozei. Ne gar 
bės ar pripažinimo, padė
kos ir ne naudos siekimas, o 
tarnavimas savai tautai ir

tiesos meilė liudija jos dva- Bent prie šio naujo kapo 
sinį lygį. Jos pavyzdį ilgai- nuoširdžiu liūdesiu susimąs- 
prisimindami klauskime sa
vęs: ar dera egoizme ir iš
didume skandintis, praban
ga lepintis, kai tėvynėje 
broliai sesės mirtinai smau
giami? Ar padoru ‘netu
rėti laiko’ savai knygai bei 
spaudai, lietuviškom draugi
jom ir kultūriniams suėji
mams?

Net ilgo amžiaus sulau
kusi, mums čia imant nesu- 
sigaudyti tautinio auklėjimo 
gairėse, Juoze A.V. tuoj aky 
lai pastebėjo esmines klai
das ir išdrįso pakelti balsą 
prieš nepriklausomos Lietu
vos žeminimą, prieš greti- 
nimąsi prie okupanto lini
jos. Ji nepabūgo tapti nepo
puliaria ir patekti didžiūnų 
veikėjų nemalonėn, net pik
tų priešų pelnytis, nes tiesa 
jai buvo visuomet aukščiau 
už viską, o sąžinė nepa
lenkiama jokiems kompro
misams. Aiman, už tokį ne
palaužiamą nusistatymą gin
ti ir puoselėti lietuviškas 
vertybes ji nekartą patyrė 
nemalonių atorūgų iš men- 
kadvasių tautiečių, kurie sa
vimyliškai nepakenčia nors 
ir teisingos pastabos. O iš tie- dis mums buvo nuostabiai 
sų kiekvienas šviesaus pro
to ir kultūringas žmogus .bū
na tik dėkingas už klaidos 
ar apsirikimo nurodymą. Bet 
pasirodo, kai kas iš mūsų 
jau taip dvasiškai sumenko- 
me, kad imame nepakęsti 
už save bent kiek išmintin
gesnio, nepakęsti tiesos žo
džio į akis. O, kiek žino
me, Juoze A.V. niekada ne
kalbėjo tuščiais posmavi- 
mais ar bendrom prieka
bėm, bet savo žodį vis at- 
-rėmė realiais taktais, tik
rais duomenimis.

Šv. Raštas sako: Savo na
muose pranašu nebūsi. Taip 
mes turėjome savo tarpe 
didžią asmenybę, bet nega
na įvertinome. Neklausėme 
jos šauksmo į tobulesnį 
veikimą, į grynesnę meilę 
Lietuvai. Net spyrėmės ša
lin ir piktožodžiavome. O blo
ga tai tautai, kuri savo žy
nių ir vaidilų negerbia, juos 
paniekina. Kas jau nepaken
čia tiesos žodžio rūstu
mo, to mintis aklai užakusi 
ir žingsniai suka į klystke
lį...

tykime -- gal atpažinsime 
savo paklydimus. Juk šian
dien, sunkios nelaimės die
nose, kai tauta po vergo jun
gu kenčia ir žūsta, kai re
tėja mūsų dvasios didžiūnų 
gretos, kurios tremtin išne
šė laisvos Lietuvos vėliavą -- 
šiandien vėl mus paliko dar 
vienas gyvas žiburys... To
kie grynos dvasios asme
nys yra mūsų dabarties 
kriviai ir vaidilos, kurie pa
jėgia ir tamsios nedalios 
naktį įžvelgti tiesaus kelio 
gaires ir nepasimesti, kurie 
dar sulaiko mus nuo emi
grantinio pakrikimo. Juoze 
A.V., kaip tautos aukuro 
vaidilutė, gyveno vien lietu
vybės pulsu: saviškių gėris 
jai buvo didysis džiaugsmas, 
o Lietuvos vargai ją skaudi
no labiau nei asmeniški ne
gerumai. Ji gyveno vien as
ketišku idealizmu, nepasie
kė jokių ypatingų padėkų 
nei materialinio pelno, bet 
visą išmintį ir energiją lig 
pat mirties atidavė šven
tai idėjai -- tautos kūrybi
niam gajumui ir jos laisvės 
aukurui kurstyti! 0 jos žo- 

brandus ir turiningas, nes 
ji šaukė remtis vien tiesa 
ir realia tikrove: tėvynę 

TAUPYKITE DABAR
SANTAUPOS, PADĖTOS 
IKI 10 DIENOS MĖNESIO 
NEŠ NUOŠIMČIUS NUO 
mėnesio pirmos.

WE PA Y HIGHĖST RATES:
7%% — 4 yr. Certificates (Min. $10,000)

— yr. Certificates (Min. $1,000.00)

Member F.S.L.I.C., Waihing>on, D.C. Equo) Opportunity lender

aftnt 
tliony

1447 S. 49th Court • Cicero, lllinois, 60650 

Phone ( 312)656-6330
Ooen Mon., 9-8; Tuet., Thurt., Fri., 9-5; Sol.,9-1; Cloied Wed.

mylėti ne vien žodžiais ir 
gerais norais, bet visų pir
ma įgyti išminties - pažin
ti lietuvio būdą ir buitį, me
ną ir politines sąlygas bei 
pavojus, dabartį atremti į 
praeitį ir tautos istoriją.

Dabar, išeidama į Amži
nybę, Juoze A.V. paliko 
mums testamentą (kaip mir
ties pranešime parašyta): 
“Didįjį rūpestį -- kovą už 
tautą ir jos išlikimą...” Tad 
mums gyviesiems, kurių, są
žinė yra nuoširdžiai atvira 
idealizmui, tekyla šventas 
įsipareigojimas: tokia pat 
gryna savęs auka ir meile 
tautai, tokiu pat bekompro- 
misiniu tiesumu pasinešti į 
lietuvybės puoselėjimo už- 
•davinius. Tai bus geriau
sias didžiai nuopelningos, 
bet daugelio mūsų neįver
tintos velionės atminimas.

MAINTENANCE
Positions abailable for experi- 
enced maintenance people in 
electricity and general plant 
maintenance.

ALSO 
JOURNEYMEN 

TOOL & DIE MAKERS 
Mušt be able to sėt up work 
from blue prints & close toler
ance. Also apprentices accepted, 

Industrial 
Electronic Rubber Co. 

8589 Darrow Rd.
Twinsburg, Ohio 44087
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KALINĖ IR ŠVIESOS 
PAUKŠTIS ARVED VIIRLAID

Nuo dabar Ilmė snūduriavo didesnę dienos dalį. Ilmė 
gyveno pasąmonės prieangyje, slogioje melancholijoje, 
bet nuotaika vis buvo persmeigta dygių baimės ir skausmo 
mėšlungių. Ilmė buvo patenkinta, kada prievaizdas 
atnešdavo jai apyšiltę nesaldytą arbatą dideliame alavinia
me puoduke ar įteikdavo jai kūdikį žindyti. Ji pradėjo pasi
tikėti nekalbiu, niūriu vyru. Ilmė norėjo tikėti, kad arti jos 
buvo bent vienas žmogus, kuris nerodo jai neapykantos, 
netgi padeda jai.

Ji pasiteiravo apie Lembitą. 0, jos sūnelis jaučiasi gerai. 
Ji paklausė ar berniukas galėtų retkarčiais aplankyti savo 
sesutę. Prievaizdas spėliojo, kad tai įmanoma; berniukas 
galėsiąs netrukus pamatyti sesutę.

- Ačiū jums už viską, - prašnabždėjo Ilmė, atsilošdama 
ant savo čiužinio. Buvo tas guolis, šiaudų prikimštas maišas, 
kietas ir nelygus, bet vis dėlto patogesnis už neap
dengtas lentas, ant kurių prieš tai ji gulėjo rūsio vienutėje.

Prievaizdas metė į ją nustebusį žvilgsnį. Jis negalėjo 
suprasti, kodėl Ilmė jam padėkojo. Jis apleido celę sku- 
bomis ir parblokštas.

Dieną iš dienos Ilmė juto, kad jos alkis didėja. Tatai 
todėl, kad ji savo pienu maitina kūdikį; ji samprotavo. Ji 
turėjo pieno krūtyse, bet labai nuogąstavo, kad gali netekti 
pieno, jeigu negausianti daugiau maisto. Maistas 
čia buvo gerelesnis, tačiau kada ji išgerdavo-apyšiltę arbatą 
ir suvalgydavo riekę juodos duonos, ją imdavo kankinti ne
paprastas apetitas.

Staiga maistas tapo viešpataujančia mintimi jos mąsty
me ir ji svajojo apie pietus dideliame savo tėvo namų kam
baryje, apie gausą maisto, sukrauto ūkio sandėlyje arba 
tiesiog apie dideles rudas riekes duonos, kurias ji ryte rijo 
savo akimis, net ir užuomaršoje žinodama, kad tuoj 
pradings duonos vaidiniai, vos ji išties į juos ranką.

Ji paprašė rusaitės, kuri atnešdavo jai sriubos ir kartą 
dienoj keitė šlapius kūdikio skarmalus, atnešti maisto dau
giau. Mergina kvailai susijuokė. Ilmė kreipėsi į prievaizdą, 

prašydama maisto. Šis pažadėjo padaryti ką begalėsiąs, bet 
buvo aišku, kad prievaizdo galia nesiekia toli, bent tiek, 
kad Ilmės alkis būtų pasotintas.

Ilmė tačiau džiaugėsi viena prievaizdo dovanėle: tai 
buvo senos, medinės, juodai nulakuotos šukos. Tomis 
šukomis Ilmė galėjo iššukuoti iš plaukų parazitus. Ilmė 
geidė nusiplauti. Ji svajojo apie tėvų namų pirtį, apie 
šviežią beržinių vantų kvapą, bet mergina atvilko jai kibi
rą vandens ir vietoj rankšluosčio smirdantį skudurą.

Tiršti jos plaukai ėmė slinkti su kiekvienu šukų po
traukiu. Jos garbanos karojo ilgesnį laiką ir dabar ji nebuvo 
sukrėsta, pamačiusi daug jų žilų su iššukuotais. Ji žinojo, 
kad moteris,kuri ją tardė, galės džiūgauti. Ji gerai atsiminė 
kuriais žodžiais tardytoja ją įvertino:

- Tu velniškai gerai atrodai, -- nukošė tardytoja, - 
bet netrukus tu atrodysi kaip aš, arba gal būt ir dar blo
giau.

Gal būt. Asmens išvaizda gali būti pakeista. Dargi siela 
gali būti sunaikinta. Bet tai buvo jau atskiras klausimas 
ar išorinis susišlykštinimas galėtų būti įdiegtas į jos širdį 
kaip tiktai šiuo metu. Ilmė vėl pradėjo tvarkyti savo plau
kus ir ne todėl, kad jai imtų rūpėti susigrąžinti buvusią iš
vaizdą, bet kad ji buvo įpratusi jais rūpintis.

Vos tiktai Ilmė pajėgė mąstyti, ji ėmė rūpintis susigalvo
ti vardą, kuriuo pavadintų savo dukrelę. Kadaise, ant jūros 
kranto, ji norėjo tuo reikalu pasitarti su vyru, bet Taavi ne
turėjo laiko. Kada ji buvo įmesta į kalėjimo rūsį, ji prara
do viltį išlikti, nebetikėjo vaiką gimdysianti, nebesirūpino 
ir vardo ieškoti būsimam naujagimiui, o dabar, nejučiomis, 
jai pradėjo patikti Hiljos vardas. Todė). kada prievaizdas 
paklausė koks dukrelės vardas, ji tarė ‘Hilja’. Prižiūrėto
jas užrašė tą vardą ant skuto popierio ir tai buvo krikšto 
ceremonija.

Kartu su savo naujagimiu Ilmė ėjo stipryn. Ji pradėjo 
tenkintis kukliomis privilegijomis. Juk to viso ji neturėjo 
būdama įkalinta kalėjimo rūsy. Nedaug buvo ir čia šviesos, 
kuri sunkėsi patalpon pro mažą grotuotą skylę sienoje, bet 
vis dėlto šviesa buvo ir tuo buvo galima džiaugtis. Švie
žias oras, atrodė, įsisunkia pro jos odą, ir vėlyvą popietę 
dargi keli saulės spinduliai krito ant sienos, greta lango 
kertės. Vieną dieną, kada saulės auksas ir vėl sušvitravo 

ant sienos, ji pakilo ir basa atsistojo ant grindų. Ji vėliau 
nebegalėjo atsiminti, kokiu būdu ji sugebėjo pasiekti langą, 
nes vos ji pakėlė galvą aplinka jos akyse aptemo. Tur būt 
trūko nemažai laiko, kol ji prisėlino prie lango ir čia ištiesė 
savo liesas, trapias rankas į saulę, pirštais nusitverdama 
už grotų. Nauja alpulio banga privertė ją glaustis veidu 
prie šiurkščios sienos, bet grotų ji nepaleido. Ji pakibo 
čia, būdama labai nusilpus, nepajėgdama pakelti savo akių 
iki lango ir žvilgterti laukan. Taip ji karojo, kol prižiūrėtojas 
įžengė patalpon ir nuvilko ją atgal, guolin. Ji gulėjo 
sustirus, kaip negyva, bet rankos vis krypo lango ir švie
sos link.

Kelios dienos nuslinko, kol ji vėl ryžosi eiti prie lango. 
Slaptai savo sieloje ji bijojo pamatyti vaizdą už lango. Ji 
nepamatysianti nieko, tiktai keletą pilkų kalėjimo pastato 
stogų, arba kiemą, kuriame kaliniai, lyg gyvuliai skerdyklo
je, eina nesibaigiančiu ratu. Ji bijojo, kad ji vėl parkris, su- 
sižeis ir jos mažytė duktė liks badauti be jos pieno. Tačiau 
langas ją gundė, šviesa svaigino ir dieną ir naktį ją kan
kino lango vaizdinys. Vėl ji slinko lango link, rėmėsi siena, 
klupdama, sunkiai atsikeldama. Ausyse zvimbė ir retkar
čiais tamsa dengė viską, lyg sunkus apdangalas, bet ji vis 
nenusuko akių nuo šviesos ir Šviesos galia vedė ją prie lan
go. Šį kartą ji iškėlė savo išsekusį veidą prie grotų. Taip ji 
laikėsi ilgėlesnį laiką. Vaizdas, kurį ji stebėjo, vertė ją kur
čiai dejuoti. Ji jau žinojo atsiminsianti tą vaizdą kol bus gy
va, lyg vaikas įsimena reginį, įsiveržusį sielon be sniegenų 
talkos.

Ne ką buvo galima iš čia bepamatyti: vien žaižaruo
jančią jūrą, sidabruojančią po vakarine saule. Tai bu.vo ta 
pati jūra, prie kurios juos suėmė rudenį, kai keli žingsniai 
beliko iki laisvės.

Ji žinojo, kad jai teks savo jėgomis vargais negalais 
pasiekti guolį, bet ji negalėjo atplėšti akių nuo jūros. Saulė 
nesiekė jos veido. Ji ištiesė rankas tarp virbų ir saulės 
šviesa krito ant rankų. Ji susijuokė, sužavėta kad kažin kas 
nepaprasta pasruvo iš jos pirštų į kūną. Ji juokėsi ir verkė 
kartu, kol parvirto ant grindų kone netekusi sąmonės. 
Ji stebėjo savo rankas ir glaudė kumščius prie krūtų, lyg 
bijotų, kad didelis šviesos paukštis, kurį ji sugavo už grotų, 
nepabėgtų nuo jos Širdies...

Iš anglų kalbos vertė J. Gliaudą
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Šv. Petro lietuvių parapijos ir jaunimo jungtinis choras gieda šv. Morkaus bažnyčioje. 
Prie vargonų muz. Stasys Sližys. J- Gaižučio nuotrauka

CHORAS
Prieš kurį laiką spaudoje 

pasirodė nemaloni žinia, kad 
Detroite išugdytas muziko 
Stasio Sližio jaunimo cho
ras, žavėjęs savo jaunatve, 
gražiu dainų išpildymu ir 
tautinių drabužių spalvin
gumu - sustojo veikęs.

Kodėl jis sustojo gražia
me junginyje dainavęs? Ko
kios priežastys tai sukliudė? 
Priežasčių neieškosime, nes 
sunku būtų ir surasti, ži
nant, jog jaunimas yra jud 
rus kaip gyvsidabris, susi
jęs su mokyklų reikalais su 
jauntaviškom ambicijom ir 
siekimais.

Po tos nemalonios žinios 
buvau spaudoje minėjęs, 
kad jaunimas - jaunuolis 
ar jaunuolė, kurie nori dai
nuoti ir grožėtis lietuvių 
dainomis bei giesmėmis ir 
suteikti klausytojams malo
numo, gali jungtis į šv. Pet
ro parapijos chorą, kuriam 
vadovauja tas pats choro

JEI JŪS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĘ - DOVANĄ Ę LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETU SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGE EKPRESN & TilAVEL AGENCY, 
Ine.

(Licensed by Vnešposyltorg) Je| {2|2) 58|.659o
VYRIAUSIA IŠTAIGA (212) 581-7729

1776 Broadway, N. Y. 10019
Siuntiniai, siunčiami per mūšų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA’.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,INC.
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, moto
ciklams, šaldytuvams, televizijos imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms 
prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems giminėms. 
Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mū
sų skyriuje.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

IR JAUNIMAS DETROITE
dirigentas ir kompozitorius 
Stasys Sližys.

Esant tokioms aplinky
bėms kreipiausi į muziką St. 
Sližį su keletą klausimų.

-- Gerbiamas muzikos va
dove, kaip jaunimas reaga
vo į kvietimą jungtis prie 
šv. Petro parapijos cho
ro ir kokios priežastys kliu
do?

- Jaunimas prie suaugu
sių choro jungiasi be noro, 
nors ir labai nori būti pripa
žintais suaugusiais. 1973 me
tais pravesta statistika šia
me krašte rodo, kad genera
cijų skirtumai žymiai sušvel
nėjo ir kai kuriais atvejais 
visai išnyko. Kitaip yra su 
Detroito lietuviais: genera
cijų skirtumą aštrina ne jau
nimas, bet suaugę ir net or
ganizacijų valdybos. Todėl 
ir rezultatai nėra geri ir ne
bus, iki visuomenė ir organi
zacijos nepradės blaiviau 

protauti ir veikti. Ir nenuos
tabu, kad Detroite sunku 
turėti mišrų chorą, kaip ki
tos kolonijos turi, kur jauni
mas ir senimas kartu popu
liarina lietuvišką dainą sa
vųjų tarpe ir svetimiesiems.

-- Kiek šiuo metu turite 
choro narių ir ar pakanka
mas skaičius Jūsų užsimo
tiems planams įvykdyti?

- Šiuo metu turimas 
choristų skaičius yra pakan
kamas pagrindiniam uždavi
niui atlikti t.y. per lietuviš
kas pamaldas giedoti Šv. 
Petro bažnyčioje. Choristų 
tarpe yra ir gan gerų voka
listų ir jie visi savo uždavi
nį atlieka gerai. Užsimoji
mai netik gali būti, bet ir 
turi būti didesni, negu cho
ras kartais gali realizuoti, 
jeigu siekiama chorinės pa
žangos. Tuo tarpu mano sie
kimas tas pats: rinktįnes 
giesmes užfiksuoti į juostą. 
Vientik šitas siekimas visus
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skatina intensyviau dirbti ir 
žengti pirmyn, ieškant meni
nių vertybių, kurios įgalintų 
kiekvieną giesmę praskam
bėti gilesne sielos kalba.
-Iš jūsų paskelbo spaudo
je pranešimo aiškėjo, jog 
parapijos choras, papildytas 
jaunomis jėgomis, bus ren
giamas ir pasaulietiškoms 
tautinėms dainoms atlikti. 
Koks tikslas giesmių reper
tuarą praplėsti tautinėmis 
dainomis?

- Parapijos choras buvo 
papildytas jaunimu. Kalėdų 
laikotarpiui, iš kurių dalis 
ateina giedoti kiekvieną sek
madienį ir kartu su suaugu
siais ruošiasi dainoms. Cho
ro repertuarą praplėsti dai
nomis verčia pats gyveni
mas, nes dainas teks išpildy
ti parapijos administrato
riaus kun. Viktoro Kriščiū- 
nevičiaus kunigystės sidab
rinio jubiliejaus proga bir
želio 30 d., Kultūriniame 
Centre, prie Dievo Apvaiz
dos bažnyčios.

-- Ar dar norintieji jauni
mo choristai-ės galėtų jung
tis į Jūsų vadovaujamą pa
rapijos chorą?

-- Nauji choristai ir jauni 
ir vyresni visada pageidau
jami.

-- Ar numatote koncer
tuoti vietoje ir kitur, žinant 
jog turite net dvi puikias 
solistes - p. Petronienę ir p.

Pirkite mieste kasdien nuo 10 v. r. iki 6 v. v.
Skyriuose nuo 9 v. r. iki 9 v. v.
Mes duodame ir kęičiame Eagle Stamps

2 poros 10.00 5.49 pora

mayco 
budget 

storas

PAKARTOTINAS 
PARDAVIMAS! 
VYRIŠKI 
NEREGULIARUS 
G.I. T-MARŠKINIAI

10.! 6.97
Puikios medvilnės mėgsti T-marški- 
niai su sustiprinta apykakle ir ran
kovėm. Nesusitraukią. Maži netiks
lumai beveik nepastebimi. Dydis S 
(34-36), M (38-40), L (42-44) ir XL 
(46-48). Paštu ir telefonu užsakymai 
priimami. Skambinkit 231-3070, 
Dept. 100-Budget Men’s Furnishings, 
Visose krautuvėse.

MALONUS 
VAIKŠČIOJIMAS 
DORETTE® WONDER 
WEDGE MOTERIŠKUOSE 
BATUOSE

Reg. 5.99. Dydis 5-9 ir 10 vidutinio pločio. 
Balti, juodi, mėlyni, raudoni.
Jūs maloniai jausitės įsisavusi į patogius 
Dorette® Wonder Wedges. Bet kur ir bet 
kuriuo laiku koja atrodys gražiai. Minkšto 
nylono pamušalas. Valomi lengvai su 
drėgnu skuduru. Paštu ir telefonu užsa
kymai priimami. Skambinkite 241-3070 
bet kuriuo laiku. Dept 71-Budget 
Women’s Shoes. Visose krautuvėse.

Beržanskienę ir gerais bal
sais choristus?

- Koncertuoti vietoje ar 
kitur nėra lengvas daly
kas, tačiau dainuoti, reika
lui esant, visada lengviau 
išdrįsti. ‘Koncertuoti’ muzi
kos terminologijoj yra gana 
svarus žodis, kurio dažnai 
neišpildo chorai, ansamb
liai, oktetai, kvartetai ir net 
solistai. Gi muzikos meno 
mėgėjai ir negali kon
certuoti, bet labai malonu, 
kai jie mėgina bent paken
čiamai padainuoti. Todėl ma
no nėra numatyta koncer
tuoti, bet, reikalui esant, 
giedoti ir dainuoti.

- Kokie Jūsų, kaip muzi
ko pageidavimai iš Detroito 
visuomenės? Ar gali ir kaip 
galėtų visuomenė prisidėti 
prie choro padidinimo ir jo 
pasisekimo?

- Pageidauju, kad organi
zacijose būtų bent pakenčia
mas balansas tarp politinės 
ir kultūrinės veiklos. Kaip 
kultūrinė lietuviška veikla 
gali klestėti, jeigu visos or
ganizacijos paskendę politi
koj ir nei vienos neturime 
kultūrinės organizacijos? Iš 
visuomenės ir organizacijų 
paramos nesulaukiau per 
dvidešimtį chorinio darbo 
metų, todėl nesitikiu kai 
kada sulaukiąs. Viena pagei
dauju, kad vietoj paramos 
netrukdytų darbo, jeigu bus 
kai kas daroma.

- Ar Jūsų vadovauja
mas choras dėvės tautinius 
drabužius koncertų metu ar 
kitokias spalvas?

- Choro apsirengimas 
priklauso nuo progų kada ir 
kur dainuojama: nevisada 
tinka tautiniai drabužiai, 
nors jie mums brangūs ir 
puošnūs.

Kaip matome iš pasikal
bėjimo su muziku St. Sližiu 
aiškėja, jog jaunimas lau
kiamas ir jam durys atdaros 
į chorą. Taip pat laukiama 
iš visuomenės moralinės pa
ramos -- chorų pasirodymai 
turi būti mūsų visų lanko
mi ir remiami. Tik tuo ke
liu eidami susilauksime dau
giau jaunimo chore išpildant 
gražiąsias giesmes ir dai
nas. A.M.

MIRĖ KASPERAS 
MACINSKAS

Š. m. vasario 7 d. Molda
vijoj mirė Sibiro kankinys, 
Lietuvos kariuomenės sava- 
noris-kūrėjas, karininkas 
Kasperas Mačinskas.

šią liūdną žinią praneša 
giminėms ir pažįstamiems, 
sesuo Rozalija Ambraziejie- 
nė.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

VA- . Ą d

MŪSŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street_____________________________ 435-1654
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street______________________  342-4240
• BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue_____________________467-6465
• BUFFALO, N. Y. — 701 Fillmore Avenue____ ________________________ 895-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue ____________________!___ 486-2818
• CHICAGO, ILL. — 1855 West 47 Street —___________ „„.„376-6755
• CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 St. ...............    ....1.925-2787

• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue _______________ .'....771-0696
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue _______________________365-6780
• FARMINGDALE, N. J. — Freevvood Acres, Rt. 9.................... .............. _x.—363-0494
« HaMTRaMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue.............  ...365-6740
« HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avenue...... .................  249-6216
« LOS ANGELES, CALIF. - 159 So. Vermont Avenue ..................................... 385-6550
> NEWARK, N. J. — 378 Market Street________________________ .------------ 642-2452
• NEW YORK, N. Y. — 78 Second Avenue..................... .674-1540
• NEW YORK, N. Y. — 141 Second Avenue..................................  „475-7430
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue......... ...........  .769-4507
• RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue........................... .381-8800
• SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue —________   257-6320
• SYKACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street ------------------- ...475-9746
• TRENTON, N. J. — 1152 — Deutz Avenue ------------------------------ ....392-0306
• UTICA, N. Y. — 963 Bleecker Street ....‘---------------------- ...732-7476
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• ALT Clevelando sky
rius, vadovaujamas inž. A. 
Pautienio, atsiuntė Dirvai 
auką 40 dol. už paramą rek
lamuojant Vasario 16 minė
jimą.

Už auką nuoširdžiai dė
kojame.

A- LVS ”Ramovė” Cleve
lando skyriaus metinis na
rių susirinkimas įvyks š. 
m. kovo 24 d., 3 vai. p. p. 
Lietuvių Namuose, 877 E. 
185 Street, Cleveland, Ohio. 
Darbotvarkėje: Valdybos ir 
kontrolės komisijos prane
šimai, naujos valdybos rin-> 
kimai.

Skyriaus valdyba visus 
narius maloniai prašo susi
rinkime dalyvauti.

• SLA 136 kuopos meti
nis narių susirinkimas 
įvyks kovo 17 d., 2 vai. p. p. 
Lietuvių Namuose, 877 E. 
185 St. Darbotvarkėje: Pil
domosios Tarybos rinkimai, 
kuopos valdybos ir iždo glo
bėjų pranešimai bei naujos 
kuopos valdybos rinkimai.

Kuopos valdyba visus na
rius maloniai prašo daly
vauti.

KAZIUKO MUGE CLEVELANDE
“Su pavasariu į Kaziuko 

mugę”, šiais žodžiais Cleve
lando skautija pradeda savo 
nuoširdų kvietimą į jų me
tinę darbo šventę -- Kaziu
ko mugę.

Nuo Kalėdų vadovės ir 
skautės kuria naujus pro
jektus, kala, stato, klijuo
ja - nuo mažiausios paukšty
tės iki vyresnės skautės 
kiekviena dirba ir stengiasi, 
kad mugė būtų graži, tur
tinga naujais tautodailės 
darbais, kuriais, mes tiki
me, greitai pasipuoš Cleve
lando lietuvių namai.

Visuomenė mugės prasmę 
ir paskirtį supranta; joje 
kasmet atsilankydami Cle
velando ir jo apylinkių lietu- 

? viai išperka mūsų rankdar
bius ir tuo įgalina mus įgy
vendinti vieną iš skautiškojo 
auklėjimo principų: tai ką 
gauni, turi užsidirbti.

Gal būt kai kam atrodo, 
kad mugė nuolat ta pati. Tie
sa, ji ta pati, kaip ta pati 
būdavo ir garsioji Vilniaus 
Kaziuko mugė. Ji tačiau to
li gražu yra ne ta pati au
gančiai skautei, nes ko ji dar 
pernai padaryti nemokėjo, 
šiemet ji jau bando ir - pa
daro. Todėl mugėje rasite 
labai gražių darbų, kuriuos 
tik metai iš metų dirban
tis ir besimokantis jaunimas 
padaryti gali. Tie patys yra 
tik mugės vardas ir forma, 
bet mugę sukuria gyva, kū
rybinga ir nuolat kintanti 
vadovių ir skaučių dvasia.

Kas bus šiemet naujo? Vi-

/uperioc /avinei/
AND LOAN ASSOCIATION *

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patąrnavimus. 

Automatinė, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★

Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 
naujoms statyboms, priestatams ir 

remontui.
A

Už reguliarius taupymo indėlius 
mokama

Už terminuotus taupymo pažymėjimus 
mokama 6^2

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $20,000.

sų pirma, daug mielų viešnių 
iš kitur, nes mugės atidary
ti atvyksta Vyriausioji Skau
tininke, jos pavaduotoja, 
Vidurio rajono vadeivė ir da
lis Seserijos vadijos. Tai va
dovės, kurios dirba visoms 
skautėms, visiems tuntams, 
nors mums ir netenka jų 
dažnai sutikti. Taigi, bus ge
ra proga skautėms, tėve
liams ir visiems lietuviams 
su Seserijos vadija pabend
rauti ir pamatyti tas vado
ves, kurių darbo ir pastan
gų dėka lietuvaičių skaučių 
organizacija šiandieh auga, 
bujoja ir stiprėja.

Mugėje visų lauks naujie
na - labai puošnus ir gau
sus švediškas vaišių stalas. 
Jaunimas bursis savo kavi
nėje, o salėje bus galima su
sitikti ir pasikalbėti su dar 
dviem ypatingais svečiais: 
Galijotu ir šmykščiu. Kas jie 
tokie, nesakysim - reikės 
ateiti ir pamatyti.

Mugės užbaigimo progra
moje pamatysime vyr. skau
čių statomą ir Ilonos Čiuber- 
kytės režisuojamą “Grybų 
karą” ir išgirsime dainuojan
čią Clevelando skautiją.

Taigi, skautės mugei ruo
šiasi, nesnaudžia, nes nori, 
kad mugėje būtų ne tik gra
žių darbų, bet kad joje būtų 
visiems labai smagu.

Į brolių dirbtuves nepa
sisekė įsisukti, bet girdėjom 
kad ir jie dirba, skuba.

Sekmadienį Seserijos va
dija, kartu su Neringos 
tuntu, dalyvauja šv. Mišiose 
Naujosios parapijos bažny
čioje. Tuoj po pamaldų įvyks 
pietūs Smith restorane Se
serijos vadijai pagerbti. Ma
loniai kviečiame visus, kas 
norėtų juose dalyvauti. Dėl 
tolimesnės informacijos pra
šau skambinti tel: 381-0284.

Tegul būna'Kaziuko mugė 
antroji lietuvių diena Cleve
lande. Todėl, šeštadienį, ko
vo 23 d. labai visų prašome 
skubėti į Naujosios parapi
jos salę, kur lygiai 4:30 vai. 
maršo garsams skambant, 
kartu su pavasariu bus ati
daryta Kaziuko mugė.

s. Nijolė Kersnauskaitė
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SU PAVASARIU Į

šeštadienį, kovo 23 d.

Atidarymas 4:30 vai.

Baigiamoji programa 9:00 v. v.
ŠVEDIŠKAS STALAS — SALDUMYNAI.

CLEVELANDO SKAUTIJA

NAUJOSIOS PARAPIJOS SALĖJE,

KAZIUKO MUGĘ

Visus mugėje atsilankyti, pamatyti, pabuvoti ir pasivaišinti maloniai kviečia

DAYTONO LIETUVIAI GRAŽIAI PAMINĖJO 
VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ

Daytono lietuviai vasario 
17 d. atšventė Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo sukaktį. Į apeigas susi
rinko apie 400 žmonių, ne 
tiktai lietuvių kilmės bet ir 
daug amerikiečių. Įvairią 
ir gražią minėjimo progra
mą atliko Horacius Žibąs, 
Clevelando Vyrų Oktetas, ir 
pačių daytoniškių tautinių 
šokių grupė ‘Vėjeliai’.

Minėjimas buvo pradėtas 
lietuvių šv. Kryžiaus baž
nyčioje su mišioms, kurios 
buvo atlaikytos klebono 
Vlado Katarskio. Per mišias 
giedojo svečiai iš Clevelan
do, palydint R. Babickui 
prie vargonų.

Po mišių publika susirin
ko Lietuvių Klubo Salėje 
minėjimui. Programa pra
sidėjo Amerikos ir Lietu
vos himnais ir svečių sveiki
nimais. Ohio gubernatoriaus 
pavaduotojas perskaitė Gu
bernatoriaus Gilligan dekla-

Kas norėtų parduoti dėvė
tus tautinius moteriškus rū
bus, skambinkite 943-5368.

• Perkant ar pardiiųdant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 316Q1 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

• Clevelandiečių aukų 
Lietuvos laisvinimo reika
lams sąraše (Dirva Nr. 19) 
buvo praleista keletą pavar- __ ______________ _
džių: aukojo $20.00 Ant. riausius patarnavimus gau- 
Buknis, $10.00 A. R. Pet
rauskis, $10.00 V. Petrus.

• Apdraudos reikalais ge-

site kreipdamiesi j Z. Obe- 
lenį/el. 531-2211.

■Išduodami kelionių čekiai, orderiai, ijriimami mokes
čių įmokėjimai, elektros, dujų ir telefono sąskaitos, 

parduodami JAV bonai.

Pašinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos
Į
I

patarnavimu ’.
798 East 185 Street, Cleveland, 
67-12 Superior Avenue, Cleveland, 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, 
14406 Cedar Rd., University Hts.,

★

DARBO VALANDOS
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:30 iki 
4:00 • Penktadienį 9:30 iki 6:00 • .šeštadienį 
9:30 iki 2:30 • Pirmadienį uždaryta. • Pagrin

dinė įstaiga E. 185 St. atidaryta iki 2:30.

Ohio 
Ohio 
Ohio 
Ohio

<14119 
44103 
44112 
44121

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East 185th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

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

Prieš sudarant dovanų siuntinį savo giminėms 
Lietuvoje, pirmiausia pasitarkite su mumis kas nau
dingiausia ir reikalingiausia jiems pasiųst.

Pavasario ir vasaros sezonui siūloma šias prekes:
Nepermatomo nailono medžiaga suknelei ....... $19.00
Crimplene medžiaga suknelei ...... .>..$11.50
Crimplene medžiaga su blizgučiais................... $14.00
Nailoninės arba šilkinės skarelės .......... ,........$ 2.50
Komplektas moteriškų nailoninių

apatinių rūbų ...............................................$ 9.00
Gefiūro medžiaga suknelei ............................... $15.00
Labai gera angliška vilnonė eilutei medžiaga $42.00
Dirbtinis Mink kailis paltui...................... ...$50.00
Nailoniniai išeiginiai marškiniai.............  $ 8.50

Priimame užsakymus: auto-mašinų, motociklų, 
dviračių, televizijos aparatų ir kt. Persiunčiame pi
nigus dėl tokių prekių, kurias iš čia negalima pa
siųsti.

Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo nau
dojimui "Olimpia” rašomosias mašinėles su lietu
višku šriftu.

BALTI C STORES LTD
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England.
Telef. 01 739 8734 or 01 460 2592.

Sudarome testamentus, administruojame nuosa
vybes, persiunčiame palikimus prekėmis arba pini
gais j Lietuvą ir kitas šalis. Reikalaukite mūsų kai
noraščių. nurodykite savo pageidavimus.

Tautiniu šokiu grupė Vėjeliai atliekant meninę pro
gramą. 
raciją skelbiant Vasario 
16 Lietuvių Diena Ohio 
valstijoje ir perdavė guber
natoriaus sveikinimą Day
tono lietuviams. Daytono Ci- 
ty Commissioner Curran pa
sveikino ir tarė keletą 
žodžių minint lietuvių tautos 
dabartines kančias.

Minėjimo formalią dalį 
pravedė Horacius Žibąs, 
ekonomistas, jau gerai žino
mas Daytono lietuviams. 
Angliškai ir lietuviškai jis 
supažindino publiką su da
bartine padėtim Lietuvoje ir 
realiai apibūdino apie gali
mybes liečiant Lietuvos ne
priklausomybę ateityje. Jo 
gerai paruošta kalba buvo 
labai šiltai priimta publi
kos ir kitą dieną gražiai- 
paminėta Dayton Daily 
News dienraštyje. Straips
nis lygino Horacių žibą su 
Henry Kissingeriu! Po pa
skaitos buvo perskaitytos 
rezoliucijos JAV preziden
tui ir Valstybės Departa
mentui liečiant Lietuvos 
okupaciją. Rezoliucijos teks
tas buvo vienbalsiai su
sirinkusiųjų priimtas.

Pirmą ir trečią dalį meni
nės programos išpildė Cle
velando vyrų oktetas su so
liste Irena Grigaliūnaite. Jų 
puikiai paruoštas koncertas 
apėmė ne tiktai lietuvių 
liaudies muziką, bet taip pat 
ir modernią, lengvesnę. Cle- 
velandiškiai su entuziazmu 
buvo priimti žiūrovų, ir at
rodo pirmą kartą buvo ap
supti publikos prašant iš ok
teto narių autografus. Day- 
toniškiai taip pat nupirko 
50 Okteto naujų plokšte
lių.

Antrą meninės programos 
dalį išpildė neseniai Dayto- 
ne įsteigta tautinių šokių 
grupė Vėjeliai. Nors šokių 
vienetas dar tiktai pradeda 
viešai pasirodyti, jų pažan
ga yra žymi. Jie gražiai iš
pildė lietuviškus tautinius 
šokius kaip oželis, suktinis 
ir lenciūgėlis. Grupė susi
daro beveik išimtinai iš tre
čios ir ketvirtos kartos lie
tuvių kilmės jaunimo ir da
bar jau turi 27 narius. Įdo
mu pastebėti, ir net verta 
pabrėžti, kad patys grupės 
vadovai ir mokytojai yra čia 
Amerikoje gimę. Šokius mo-

kiną Charles Vangas ir Al
dona Ryan. Jiem patalkinin
kauja Eugenija Gečas ir 
Joseph Ryan. Muziką pri
stato akordeonistai Francis 
Vangas ir Judith Petro- 
kas.

Po minėjimo EĮenora Sliu- 
žienė, Daytono Vyčių kuo
pos pirmininkė, pakvietė vi
sus vaišėms, kurias skaniai 
paruošė Marijona Lubie
nė. Prie programos paruo
šimo taip pat prisidėjo Lai
mutė Alvarado, gražiai tau
tiniais motyvais papuošda- 
ma salę, ir Daytono Lithu- 
aunian Cultural Council na
riai. Programos pranešėja 
buvo Danguolė Masilionytė.

Minėjimas buvo puikiai 
aprašytas Daytono spaudoje 
ir rodytas televizijos progra
moje. Šita profesonalinį dar
bą atliko Judith Petrokas, 
kuri yra Daytono Universi- 
tęto Director of Informa- 
tion. Iš šitos srities galėtų 
pasimokyti ne viena mūsų 
lietuvių kolonija, nes tiktai 
taip galima atkreipti dėmesį 
į Lietuvos padėti Amerikos 
publikai.

Kaip ir pereitais metais, 
Daytono Universiteteas pa
rūpino sąlygas lietuviams 
pasireikšti radijos bango
mis. Vasario 24 dieną, Day
tono Lithuanian Cultural 
Council suruošė trijų valan
dų programą. Programos 
koordinatorius ir pranešėjas 
buvo Dr. Šarūnas Lazdinis 
talkininkaujant Marytei 
Lazdinienei, Frank Ambro
se, Stanley Vaitkui, Marijo
nai Lukienei ir Eleonorai 
Služienei. Klausytojai buvo 
supažindinti su Lietuvos is
torija, lietuvių liaudies mu
zikos išsivystimu, Dayto
no lietuvių kolonijos atsie- 
kimais ir t.t. (ši)

Skaitykit ir platinkit
D I R V4

• Dail. Adomo Varno, 
kuriam šiais metais sukako 
95 metai amžiaus, apžval
ginė meno paroda įvyks š. 
m. balandžio 6 d. Lietuvių 
Tautiniuose Namuose Chi
cagoje. Parodų rengia Ame
rikos Lietuvių Dailininkų 
Sąjunga.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

INA STADALNINKAITĖ- 
PETOKIENĖ, UPLAND 
MIESTO, CALIFORNIA, 

TARYBOS NARĖ

ninkas, savo įnašą, kuris 
yra virš 300 dol., nadidino 
atsiųsdamas 25 dol. Ačiū.

• Leonardas šimutis, bū
ręs Draugo vyr. red aktorius 
ir ALT garbės pirmininkas, 
giili St. James ligoninėje, 
Chicago Hts., III., kur jam 
bus daroma operacija.

Kovo 5 d. municipaliniuo
se rinkimuose, Californįjo- 
je, j Upland miesto tarybą 
išrinkta Ina Petokienė, 31 
m. amžiaus. Upland miestas 
yra apie 40 mylių j rytus 
nuo Los Angeles ir gyven
tojų turi apie 40,000. Ina 
Petokienė yra Leokadijos ir 
Vytauto Stadalninkų duktė, 
gyvenančių Los Angeles 
mieste. Mokslą eidama Ina 
Stadalninkaitė veikė skautų 
organizacijoje, buvo choris
tė ir tautinių šokių šokėja. 
Bakalauro laipsniu univer
sitete baigė fizikos studi
jas, o magistro laipsnį gavo 
už mikrobiologijos studijas. 
Ištekėjusi už inž. Miko Pe- 
toko su šeima gyvena Up
land mieste ir ten pradėjo 
veikti amerikiečių įstaigo
se — mokyklų distrikte ir 
tarpininkauti miesto tary
boje įvairiais namų savinin
kų reikalas. Pažįstamų pa
skatinta kandidatavo į 
miesto tarybą. Buvo trys 
laisvos vietos ir keturi kan
didatai. Inos Petokienės lai- 
mėjmas parodo jos populia
rumą vietinės amerikiečių 
visuomenės tarpe. Gero pa
sisekimo šiais mielai ir 
veikliai lietuvaitei. (kj)

• Jonas Švoba, Madison 
ITts., Mich., įstojo į Vilties 
draugiją su įnašu 25 dol.

Sveikiname naująjį vilti- 
ninką.

• Teodoras Blinst rūbas, 
Vilties draugijos vicepirmi

• Aktorė Nelė Apeikienė 
skaitys premijuotos novelės 
ištrauką Dirvos novelės 
konkurso laureatės Petro
nėlės Orintaitės pagerbime 
š. m. kovo 24 d., sekmadienį, 
3 vai. p. p. Los Angeles Lie
tuvių Tautiniuose Namuose.

Kiti programos atlikėjai 
yra sol. Janina čekanaus- 
kienė, o rašytojas Jurgis 
Gliaudą kalbės apie premi
juotą novelę.

• Ilona Bužėnaitė, studen
tė, deklamuos laureatės po
etės Petronėlės Orintaitės 
eilėraštį, jai rengiamose 
premijos įteikimo iškilmėse

Vilties Draugijos šimtininkui ir

Dirvos bendradarbiui

DR. KAZIUI SRUOGAI

mirus, žmonai, dukrai ir artimiesiems

reiškiame nuoširdžią užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

A. A.

JUOZUI KRULIKUI
mirus, jo brolį KAZIMIERĄ KRULIKĄ ir šeimą 

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiąme ir kartu 

liūdime

A.L.T. Sąjungos Pirmasis Skyrius 
New Yorke

įvyks vaišės.
Iškilmes rengia ALT 

S-gos Los Angeles skyrius.

PADĖKA
Reiškiu giliausią padėką 

"Lietuvos Dukterų’’ draugi
jos narėms, kurios ligos at
veju mane globojo, lankė, 
vežiojo. Ponioms Alei Skir- 
mantienei, Valei Barmienei, 
Onai Mironienei, Dalilei 
Mackialienei, Valei Mikie
nei ir kitoms.

Aldona Narbutt
Los ^Angeles

Inž. ANTANAS MAŽEI
KA, Vilties draugijos vice
pirmininkas ir ALTS-gos 
Los Angeles skyriaus pirmi- 
ninikas įteiks laureatei Pet
ronėlei Orintaitei premiją.

Los Angeles Lietuvių Tau
tiniuose Namuose š. m. ko
vo 24 d., 3 v. p. p.

Visi maloniai kviečiami į 
Dirvos novelės konkurso 
laureatės Petronėlės Orin
taitės pagerbimo iškilmes 
atsilankyti.

Vilties Draugijos vice
pirm. inž. Antanas Mažeika 
įteiks mecenato Simo Kaše- 
lionio premiją 500 dol. ir 
tars trumpą žodį.

Po meninės programos

MAINTENANCE 
MECHANIC 

NEEDACHANGE?
OWąNS CORNING F1BERGLAS has 
a continuihg need for maintenance 
mechanics with general plant main
tenance experience in a heavy manu- 
facturing environment. Our team of 
over 50 maintenance mechanics per- 
form preventive maintenance and' re- 
pair on such systems, equipment as 
air power systems, beit and chain 
conveyor systems, variable speed 
bearings, drives.hydraulics, and trans- 
missions. lf you have experience in 
these areas, can read blueprints, are 
weld, eut and burn, you are probably 
the man for the job. This may be 
the change you fire lookirig for. Apply 
in person to F.mployment Office oi 
call. 964-9814 to arrange an inter- 
vievv.

We are an Equal Opportunity 
Employer

. 0WENS CORNING 
FIBERGLAS 

7000 McLarin Rd.
Fairburių Ga.

(14-23)

ĮSIDĖMĖTI N AS IŠRADIMAS
Geriausio Amerikoje ir Europoje "JlB Hoarpflege-Lotion” preparotos suloiko 
plaukt) slinkimų, naikina pleiskanai, pašalina niežėjimų, plaukų skilimų* 
stiprina plaukų iaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. JlB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
JlB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūšų atstovybei. 

2498 Dougall Rd., VVindsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Avė., Cicero, 

IUinois 60650, U. S. A.

15-KOS DIENUc.
iš BOSTONO ir NEW YORKO 

vyksta: gegužės 15 rugpiūčio 7
birželio 5 rugsėjo 4
liepos 3 spalio 2

ir -
gruodžio 20

KAINA nuo $751.00
Visos grupes lankysis Leningrade, Vilniuje, Rygoje, 
Helsinkyje; išskyrus, birželio ir liepos grupes, kurios 

lankys Taliną, Vilnių, Helsinkį.

Vykstantiems iš Chicagos — 112.00 
Detroito — 74.00 

Clevelando — 78.00 daugiau.
GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

NESI VĖLUOKITE!
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 

kreipkitės j

MS-ATLfflC TRUEL SERVICE
393 West Broadway, P. O. Box 116 

South Boston, Mass. 02127 
Tel. (617) 268-8764

Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį 
lietuvį kailininke; 
Chicagoje ^kfll
NORMANĄ |jS 
BURŠTEINĄ JH 

Tel. 263-5826 MjOlU
(įstaigos) ir fĮMMU
677-8489 (buto) ||wi}

185 North Wabash Avenue 2nd Fluor
Chicągo, 111. 60601

Mes padidinome mūsų tarnautojų skaičių dėl grei
tesnio siuntinių aptarnavimo.

SKUBIAI atsiųskite savo SIUNTINIUS ir mes 
viską atliksime.

SIUNTINIAI - DOVANOS
Į LIETUVĄ IR USSR 

ŠEN A. PATIKIMA FIRMA
Toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skai
čių, tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą.

Jei ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir J ū s 
būsite dėkingas mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU, 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄu 

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės į

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelpdia, Pa. 19106; 

Tel. 215-925-3455
CENTRINĖS ĮSTAIGOS NEW YORKE: 

240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y 10001 
Tek: (212) 725-2449

Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:
PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N. Marshall St., WA 5-8878 
BALTTMORE, Md. 21224, 320G Eastern Avenue, DI 2-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 West Broadway, AN 8-8764 
CHICAGO, III. 60622, 2242 W. Chicago Avė., BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 877 East 185th Street, 486-1836 
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė., TA 5-7560 
ELIZABETH,-N. J. 07201, 956a Elizabeth Avenue, 354-7608 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campau Av., 365-6350 
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethany, AT 1-1757 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd., 382-1568 
MIAMI, Florida 33138, 6405 Biscayne Blvd., FR 9-8712 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418, 2422 Centrai Avė. NE, 

788-2545 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow, 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, • 5524 So. 32nd Street, 731-8577 
PARMA, OHIO 44134', 5432 Statė Road,.....................749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avenue, GR 1-3712 
ROCHESTER, N. Y. 14621, 683 Hudson Avenue, BA 5-5923 
NEW YORK, N. Y. 10003, 101 First Avenue, OR 4-3930 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — 9th Avė., LO 4-7981 
ŠEATTLE, Wash. 98125, 11551 6th Place, N.E. Tel. 363-5556 
SOUTH RIVER, N. J. 08882, 168 tVhitehead Avė., 257-2113 
WORCESTER, Mass. 01604, 82 Harrison Street, 798-Š347 
TRENTON, N. J. 08611, 730 Liberty Street LY 9-9163 
VINELAND, N. J. 08360, Parish Hali, West Landis Avė., 

609-696-9706

JOB
OPPORTUNITIES

Our company is a long established major manufacturer 
of sheet metai produets. We have enjoyed rapid steady 
growth and now have new opportunities for experienced 
personnel. Bud Radio offers good starting ra tęs and 
excellent f ringe benefits. W e are now accepting applica- 
tions for the folįowing:

• SHEAR OPERATOR
• P0WER BRAKE OPERATOR
• MAINTENANCE MECHANIC

*Qualified Applicants Apply In Person 
Weekdays 9 A.M. To 5 P.M.

BUD RADIO, INC.
4605 E. 355 St. 216-946-3200

VVilloughby, Ohio 44904
An Equal Opportunity Employer

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

(18-22)

CHICAGO

6845 SO. HESTERN AVĖ.. CHICAGO, ILL

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

>—v111** yv

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
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