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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

30 BILIJONŲ KLAUSIMAS
ŠIUO METU JAV NETURI JOKIO APSIGYNIMO 
PRIEŠ SOVIETŲ RAKETĄ SU ATOMINIU UŽ
TAISU, TAČIAU APSIGYNIMAS TEORIŠKAI 
BŪTŲ ĮMANOMAS TAM REIKALUI IŠLEIDUS 
30 BILIJONŲ DOLERIŲ. — TUO ATVEJU 
AMERIKIEČIU NUOSTOLIAI GALĖTŲ BŪTI 
SUMAŽINTI PUSIAU. — KLAUSIMAS: GRIEB
TIS TOS BRANGIOS PRIEMONĖS AR PASITI

KĖTI SOVIETŲ ... SVEIKU GALVOJIMU.

-------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ______

Jei šiandien sovietai,o 
po kelių ar dešimties 
metų raudonieji kinie
čiai, paleistų į JAV savo 
raketas, amerikiečiai 
neturėtų jokių priemonių 
joms sustabdyti ar su
naikinti dar prieš joms 
pasiekiant taikinius. 
Vienintėlis apsigynimas 
glūdi fakte, kad JAV tu
ri dabar bent keturis 
kartus daugiau raketų 
negu sovietai. Jų nega
lima visų vienu ypu su
naikinti, todėl sovietai, 
paleidę savo raketas, tu
ri tikėtis susilaukti ame
rikiečių raketų, kurių 
tiek daug turima, kad 
užtektų vieno penktada
lio sunaikinti pusę Ru
sijos. Tokiu būdu abiem 
pusėm reikalinga kokia 
nors apsigynimo nuo 
rak. etų sistema. Toji ša
lis, kuri pirmoji ją įsi
gytų ir eventualiai jaus
tųsi saugi, galėtų padik
tuoti savo valią kitai. 
Iš sovietijos kartais 
ateina žinių , kad sovie
tai karštligiškai to sie
kia, gi JAV ta problema 
rimtai domisi nuo 1957 
metų ir tam reikalui 
yra jau išleidusios 2 bi
lijonus dolerių, toje sri
tyje dirba bent 15, 000 
žmonių.

Tų pastangų vaisius 
yra NIKE-X priešrak e-

Lietuvoj vėl 3.000.000 gyventojų
Sovietinės statistikos Įstaigos 

padalinys Vilniuje, vadovauja
mas Boriso Dubasovo, gegu
žės 6 dieną paskelbė, kad 
"LTSR” teritorijoj jau pasiek
tas trijų milijonų gyventojų 
skaičius. Kiti tos pačios įstai
gos pareigūnai nežymiai pri - 
minė, kad toks Lietuvos gyven
tojų skaičius jau yra buvęs 1940 
metais ... (Komjaunimo Tiesa, 
1966/90).

Natūralinis gyventojų prie
auglis (skirtumas tarp gimimų 
ir mirimų) dabar esąs 11-12 per 
metus kiekvienam tūkstančiui 
gyventojų (Paskutiniaisias Lie- 
tuvo nepriklausomybės metais 
buvo 10-11).

Natūralinė gyventojų apyvar
ta 1965 metais buvusi -- gimė 
52,560 (vidutiniškai 144 kasdien 
arba vienas kas 10 minučių) 
mirė 21 tūkstantis (vidutiniš
kai 57-58, vienas kas 25 mi
nutės). Taigi iš tikrųjų pereitų 
metų natūralinis prieauglis bu
vo mažesnis, negu 11 iš tūks
tančio. Didesnis jis kurį laiką 
buvęs ankstesniais metais.

Bet prie natūralinio gyvento
jų prieauglio prisideda dar ir 
mechaninis — skirtumas tarp 
"imigracijos" ir "emigracijos". 
Dubasovas nurodo, kad 1965 me
tais tas prieauglis buvęs 16,400, 
tai yra, po 45 kasdien, arba po 
vieną kas 32 minutes ... Tarp 
ko kita, kai natūralinis prie
auglis 1965 metais kiek pama
žėjo, šis mechaninis prieauglis 
buvo trim tūkstančiais didesnis 

tinė rak: etų sistema. 
Priešrak etinė apsauga 
veiktų maždaug taip: jei 
Maskva įsimanytų pra
dėti atominį karą, ji 
greičiausiai paleistų la
bai daug raketų vienu 
kartu. Jų paleidimas ga
lėtų būti susektas 15-25 
minutes prieš pasiekiant 
taikinį. Per ta trumpą 
laiką skaičiavimo maši
nos turėtų apskaičiuoti 
visus davinius, kurie 
leistų paleisti į jas Zeus 
raketas. Tos raketos tu
rėtų sunaikinti dar prieš 
taikinį priešo raketas. 
Per bandymą Ramiajame 
vandenyne Zeus raketa 
sunaikino tarpkontinen- 
talinę raketą, skrendan
čią 18, 000 mylių per 
valandą. Gi prieš tas 
priešo raketas, kurio
ms pasisektų išvengti 
Zeuso raketą, būtų vė
liau, bet vis dar kelias 
sekundes prieš taikinį, 
paleistos ’Sprint’ rake
tos.

Tokios sistemos įve
dimas kaštuotų per 30 
bilijonų dolerių, tačiau 
ji nepanaikintų pavojaus 
JAV gyventojams, nes 
ir toliau taikinio sunai
kintas priešo atominius 
užtaisas gali padaryti la
bai daug nuostolių. Skai
čiuojama, kad šiuo me
tu sovietai, staiga pul-

negu 1964 metais. Pernai natū
ralinio prieauglio buvo nepilni 
32 tūkstančiai, o mechaninio — 
daugiau kaip 16 tūkstančių, tai
gi kiekvienai porai natūralaus 
prieauglio tenka daugiau kaip

po vieną naują "imigran
tą".

Be to, Dubasovas nutyli tos 
"imigracijos" ir "emigracijos" 
visą apyvartą, tai yra, nutyli, 
kiek iš viso atvyksta ir kiek 
išvyksta, ypač nutyli, kiek ton 
sąskaiton lietuvių "išjuda" iš 
Lietuvos. O tik iš Lietuvos. O 
tik išvykusiųjų skaičių pridė
jus prie tos 16 su kaupu tūks
tančių, būtų matyt, kiek iš viso 
rusų įsikraustė Lietuvon 1965 
metais. Kas tie atvykstantieji, 
Dubasovas (pats atvykėlis) pa
sakė visai atvirai:

"į Lietuvą daugiausia atvažiuo - 
ja iš Rusijos Federacijos, Bal
tarusijos, Ukrainos. Tai — į- 
vairiausių profesijų žmonės, ku
rie mums taip reikalingi įsisa
vinant naujas pramonės šakas".

Tie "mums" reikalingi imig
rantai traukia daugiausia į 
miestus, kur steigiama irgi 
"mums" reikalinga pramonė... 
Tiesa, Dubasovas lyg teisinasi, 
kad Vilniaus miesto pereitų 
metų mechaninis prieauglis 
(8.400) buvęs daugiausia ne iš 
Rusijos, o iš kitų Lietuvos 
miestų (6,900) .Tačiau nutylėjo, 
kas ir iš kurių miestų persi
kėlė Vilniun, bei kas jų vie
ton atvyko į kitus miestus.

(ELTA) 

darni,, JAV, galėtų užmuš
ti apie 130 milijonus 
žmonių, gi Nike-X sis
tema galėtų išgelbėti jų 
pusę. Tokiu būdu vieno 
žmogaus gyvybės išgel
bėjimas atseitų vos 430 
dolerių j t. y. (pigiau negu 
normaliai vartojamas 
karstas.

Sakoma, kad kariuo
menės vadai esą už tą 
projektą, tačiau tam 
priešinasi Gynimo Se
kretorius Robert S. Mc- 
Namara, ir štai kodėl. 
Esą,tokia gynimosi sis
tema, kuri nepraleistų 
nė vienos priešo rake
tos, šiuo metu esanti 
neįmanoma. Jei ameri
kiečiai pradėtu statyti 
NIKE-X sistemą, sovie
tai būtų priversti gamin
tis daugiau savo raketų. 
Juo daugiau sovietai pa
sigamins raketų, tuo 
daugiau bilijonų ameri
kiečiai turės išleisti ap
sigynimo sistemos pa
gerinimui ir papildymui. 
Tačiau geriausia prie
monė išvengti sovietų 
raketų yra patiems tu
rėti jų daugiau išdėsty
tų taip, kad sovietai jų 
staiga vienu puolimu su
naikinti negalėtų. Sovie
tai žinodami, kad baus
mės neišvengs, nė. ne
bandys paleisti savo ra
ketų. McNamaros nuo
mone, Sovietų Sąjunga 
yra taip intelektualiai ir 
pramoniniai išsivysčiu
si , kad jos vadai ne
nori atominio karo.

Dėl tos pažiūros JAV 
taip ir liko be jokios gi- 
nimosi sistemos, nors 
dėl jos ir toliau suka
mos geriausios galvos. 
Šiuo laiku senate bei 
kongrese apie tai dau
giau kalbama dėl tos 
priežasties, kad pertam 
tikrą laiką, gal kokia de
šimt metų, ir kiniečiai 
turės tam tikrą kiekį 
bombų. Kiniečiai gal 
greičiau norės rizikuo
ti, todėl apsigynimui 
prieš jų galimas rake
tas net pats McNamara 
sutiktų išleisti 10 bili
jonų doleriu. Bet jei gin
tis nuo kiniečių, kodėl 
ne nuo sovietų ir neiš
leisti tris kartus dau
giau dolerių geresnės 
sistemos įsigyjimui? 
Tokiu būdu JAV atsis

Toronto Prisikėlimo parapijos 
Jurkšu.

choras su dirigentu kun. Br. 
M. Pranevičiaus nuotrauka

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos I skyriaus Brooklyne 
naujai išrinktoji valdyba. Sėdi iš kairės: Domas Penikas, pirm. 
Jurgis Kiaunė, Jadvyga Gasiliūnienė, Antanas Jurgėla ir Ka
zys Krulikas. L. Tamošaičio nuotrauka

tojo prieš klausimą, ku
rio teisingas sprendimas 
vertas. 30 bilijonų dole
rių. Ar išleisti tuos pi
nigus apsigynimo sis
temai, kuri gaį būt bus 
visai nereikalinga?

DAR VIENA
MINISTERIJA

Vilniuje, vietoj gazifikavimo 
ir komunalinio ūkio valdybos, 
įsteigta nauja Komunalinio ūkio 
ministerija, respublikinė, tai 
yra , ne maskvinės ministerijos

TORONTO CHORAS DAINUOS
DAINŲ ŠVENTĖJE CHICAGOJE

Po antro pasaulinio karo To
ronte, Kanadoje, išaugo graži 
ir skaitlinga lietuvių kolonija, 
kurioje gražiai suklestėjo lie
tuvių visuomeninis, kultūrinis 
gyvenimas. į šios skaitlingos 
kolonijos gyvenimą daug gyvu
mo įnešė Tėvų Pranciškonų 
1954 m. įsteigtas Toronto Pri
sikėlimo Parapijos choras, ku
riam pradžioje vadovavo V. Ve 
rikaitis, o nuo 1960 metų choro 
vadovavimą perėmė energingas, 
sumanus ir gabus muzikas kun. 
Bronius Jurkšas.

Dabar šioje parapijoje to pa
ties kun. Br. Jurkšo vadovau
jami sėkmingai veikia net trys 
chorai: mišrusis -- suaugusių, 
studenčių mergaičių, ir vaikų, 
kuriame dalyvauja virš 100 vai
kučių. Visi trys chorai sudaro 
apie pora šimtų choristų. Cho
rai gerai paruošti turi nemažą 
religinės muzikos ir pasauli
nių kūrinių repertuarą.

Choras ne tik savoje koloni
joje dalyvauja įvairiuose minė
jimuose ar ruošia koncertus, 
bet aplanko ir labai mielai lau
kiamas ir kitose Kanados kolo
nijose.

ALT S-gos I-jo skyriaus veikla
Amerikos Lietuvių Tautinės 

sąjungos I-sis skyrius NewYor
ke balandžio 30 dieną, A. ir E. 
Jurgely namuose,gausiai atsi
lankiusių narių tarpe apžvelgė 

šaka. Komunalinio ūkio ministru 
paskirtas Eduardas Karia.

(ELTA)

Šiuo metu suaugusiųjų cho
ras iš 48 asmenų kruopščiai 
ruošiasi Trečiajai Dainų Šven
tei, kuri įvyks liepos mėn. 3 
d. Chicagoje.

Choro administracinius rei
kalus tvarko pirmininkas Kęs
tutis Žulys, o jam nuoširdžiai 
talkininkauja seniūnai: G. Ba
cevičienė, A. Vilimienė, S. 
Černiauskas ir B. Vrublevičius.

Muz. kun. B r. Jurkšas, va
dovaudamas šiems sėkmingai 
veikiantiems chorams atlieka 
didelį kultūrinį darbą. Ypatin
gai jaunoji karta turi progos 
lietuviškoje aplinkoje mokytis 
lietuviškos dainos ir giesmės, 
ugdo jaunimo tarpe visuome
ninės veiklos principus ir tuo 
pačiu auga nauji visuomeninkai.

Sėkmingai dirbančiam gražų 
lietuvišką darbą Toronto Prisi
kėlimo parapijos chorui ir jo 
vadovui muz. Br. Jurkšui lin
kėtina nepavargti, su skamban
čia daina po svetimu dangumi 
džiuginti savus tautiečius dar 
daugelį metų. O jūsų nuoširdi 
talka praturtins ir gražią visų 
laukiamą Trečiąją Dainų šven
tę. Jurgis Janušaitis 

praeitų metų veiklą ir išsirin
ko padidinto sąstato valdybą.

Be eilinių susirinkimo die
notvarkės punktų buvo perskai
tyti ir išdiskutuoti Sąjungos Cen
tro Valdybos bendraraščiai ir 
buvusios valdybos atlikti darbai 
metų bėgyje. Valdyba daugiau
sia dėmesio ir pastangų skyrė 
Dirvos 50 metų sukakties pa
minėjimui, kurį ruošėI-sis sky
rius kartu su vienuoliktuoju. Bu
vo paminėta ir gruodžio. 17-ji 
diena, įvyko penki narių susi
rinkimai su svečiais, kuriuose 
nagrinėta kaip išlikti lietuviu 
tautininku, tautinės ideologijos 
klausimai ir kiti organizaciniai 
reikalai bei visa eilė valdybos 
posėdžių.

Su dideliu dėmesiu susirin
kimas išklausė inž. K. Kruliko 
labai išsamiai parašyto proto
kolo iš abiejų New Yorko sky
rių atstovų pasitarimo su sve
čiais iš Čikagos ALT Sąjungos 
pirm. inž. J. Jurkūnu ir vicep. 
T. Blinstrubu, kur buvo disku
tuojami LNT ir LNF, Dirvos 
ir kiti mūsų organizaciniai klau
simai. Protokole smulkiai su
rašyti visi pasitarimo dalyvių 
pasisakymai aukščiau minėtais 
klausimais.

Susirinkimas apgailestavo, 
kad dėl iš anksto nenumatytos 
svečių atsilankymo datos nebu
vo įmanoma suruošti platesnio 
pobūdžio diskusijų bei priėmi
mo.

Nutarta padidinti skyriaus 
valdybos sąstatą iki penkių na
rių. į naują valdybą išrinkti: 
Jurgis Kiaunė, pirmininkas, An
tanas Jurgėla, vicepirmininkas, 
Jadvyga Gasiliūnienė, sekreto
rė, inž. Kazys Krulikas, iždi
ninkas ir Domas Penikas narys 
kultūros ir informacijos reika
lams.

Susirinkimo pirmininkui pa
siūlius buvo surinkta aukų Lie
tuvos Nepriklausomybės Fon
dui sumoje 70 dol.

Po oficialios dalies diskusi
jos tęsėsi prie E. Jurgėlienės 
paruošto vaišių stalo. Čia tenka 
pažymėti, kad Jurgėlų namuose 
panašūs posėdžiai ir susirinki
mai yra dažnas įvykis. Čia ren
kasi jaunieji neolituanai, filis
teriai, studentai ir jaunieji mu
zikantai savo repeticijoms. Čia 
renkasi ir vyresnioji karta be 
jokio atlyginimo.

Naujoji valdyba savo pirmame 
posėdyje paskyrė 25 dol. padi
dinti skyriaus įnašą į Vilties 
draugiją ir įgaliojo E. Čekienę 
atstovauti skyrių ALTS Tary
bos suvažiavime ir Dirvos 50 
metų sukakties minėjime Cle
velande, gegužės 7 d., (e. če
ki enė skyriaus vardu sveikino 
Dirvos iškilmingojo posėdžio 
metu).Be to, valdyba aptarė atei
nančių metų veiklos planą.

(eč)
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Ziniavskio ir Danielio I5)

Bylos protokolas
PROKURORAS: Jūs rašote 

"Liubimov’e" 27 ir 160 psl. 
kad pas mus nėra knygų, agurkai 
virto dešromis ir visi tuo pa
tikėjo, tik šunes jų neėdė. Ir 
ui pas mus, kur knygynai yra 
uip išsiplėtę. Ar tai giesmė 
rusų tautai?

ZINIAVSKIS; "Liubimov” yra 
mano vėliausias veikalas. Aš 
tą lizdelį apipyniau mieliau
siais bruožais, kurie yra su
siję su stebuklingo lokio ir fan- 
uzijos pasauliu. Mieste vaide
nasi, žmonės keičiasi. Tai nėra 
realus miestas, ui mano sielos 
miesus. Tai yra lyrinis kūrinys 
ir ne politinis, ne politinė sa
tyra, kaip žmonės mano. Pas 
mane parašyta: "Labas rytas, 
mano balandėli, mano miesteli 
Liubimovai." Tai yra mano tė
vynės dalis, bet tik dalis, o 
ne Sovietų Sąjungos simbolis.

PIRMININKAS: Boris Filipo- 
vas (išeivijos kritikas, vmjmano, 
kad Liubimovas ir SSSR yra 
vienas ir us pats: "Liubimove 
atsispindi Sovietų Sąjungą kaip 
vandens laše". Taip aiškina Fi- 
lipovas. Ar sutinkate su tuo?

ZINIAVSKIS: Ne. Yra ir kito
kių nuomonių. Jo aiškinimas 
yra iš piršto išlaužus.

PIRMININKAS: Vertėja rašo, 
kad žodžiai "Lenni (Lionia) —

Lenin — lesči (miško dvasios) 
ir len (tingėjimas)" skamba pa
našiai. Ar ji pamatuotai lygina 
jūsų Lionią Tichomirovą su Le
ninu?

ZINIAVSKIS: Ne. Ji prasima
no. Jai, pavyzdžiui, ir mano se
nasis profesorius Proferansov 
yra lygus Marksui ir panašiai.

PIRMININKAS: Ar ji turi 
pagrindo teigti, kad jūs turite 
neigiamą nusisutymą Leninui, 
kad jūs ižeidėte jo šventą var
dą?

ZINIAVSKIS: Ne, neturiu jokio 
neigiamo nusisutymo Leninui.

PIRMININKAS: Klausykite (ci
tuoja): "Liubimovas yra vietovė, 
kur Leninas loja mėnuliui"-- 
Kas tai? Ar tai simpatija Liu- 
bimovui? Leninui? Pabūkite dar 
prie to epizodo."

ZINIAVSKIS: Aš apgailestau
ju, kad paminėjau Leniną -- 
ui neuktiška. Visas skyrius 
vadinasi: "Samsono Samsoną- 
vičiaus Proferansovo žemiška
sis ir pomirtinis gyvenimas". 
Visas yra abrakadabra, parėm
us kvaila fantazija. Viskas 
skamba nesuprantamai: "Profe- 
ransovas buvo astrologas, Dio
genas ir Gilantropas”. Nikolus
I yra sumaišyus su Nikolojum
II -- viskas nesąmonė. Aš ne
norėjau Lenino įžeisti ir man

gaila, kad aš jį įmaišiau Į ab
rakadabrą, kartu su tuzinu ki
tų vardų, kaip Puškino, Jase- 
nino, Levu Tolstojų...

' PIRMININKAS: Jūs aprašote 
pasitarimą rajono komitete, kur 
sekretorius, draugas *O’, sa
ko: "Kad neįvyktų asmens kulto 
pasėkų ..." Kas tai — metafo- 
ra ar hyperbola?

ZINIAVSKIS; Sekretoriaus *O’ 
asmenyje galima įžiūrėti kai 
kuriuos Chruščiovo bruožus, ta
čiau aš nemaniau jo ir jo veik- 
klos kritikuoti. Aš tik pasinaudo
jau keliais paskirais bruožais -- 
jis smarkiai kalbėdavo ir nau
dodavosi nešvankiais posakiais.

PROKURORAS: Grįžkime prie 
jūsų straipsnio "Apie socialis
tinį realizmą". Ką jūs manėte 
rašydamas: "Kad pranyktų ka
lėjimai, mes statėme naujus 
kalėjimus ... Mes atimdavome 
garbę ne tik kūnams, bet ir 
sieloms."

ZINIAVSKIS: Tame straipsny
je kalbama apie sunkumus ir 
prieštaravimus, apie nežmoniš
kus metodus Stalino laikais. Aš 
net pateisinu tokius metodus. 
Aš sakau: "Ką gi jūs — jūs 
humaniški seni vyrai ir mote
rys -- padarėte?" ir "kaip gra
žiai galima gerti arbatą" , čia 
aš atvaizdavau Vakarų libera
lus.

PROKURORAS: Jūs rašėte: 
"Kad tikslą pasiektumėm, mes 
pasinaudojome mūsų priešų me
todais ... mes įvedėm kanki
nimus, apoletus (antpečius), 
mes pasodinome carą ant naš
laujančio sosto ... Kartais atrodo 
kad visiškam komunizmo laimė
jimui mums trūksta tik vieno — 
atsisakymo nuo komunizmo." 
Kaip tai suprasti?

ZINIAVSKIS: Pirmininke, čia 
byla eina ne apie Dostojevskį, 
bet apie politiką. Todėl aš ci
tuoju iš straipsnio "Apie so
cialistinį realizmą”: "Jei grįž
tų monarchija arba vakarų de
mokratija, kas yra vienas ir 
tas pats, mes vėl pradėtumėm 
revoliuciją."

PIRMININKAS (po trumpos 
pertraukos prokurorui): Tęski
te apklausinėjimą.

PROKURORAS: Kada jūs para
šėte pas jus kratos metų rastą 
rankraštį: "Atsiskaitymo pra
nešimas"?

PIRMININKAS: Tuo rankraš
čiu Ziniavskis nekaltinamas. Jis 
tik charekterizuoja jo asmeny
bę ir nieko daugiau. Šiuo pa
reiškiu, kad manuskriptai ir 
dienoraščiai, kurie nebuvo pla
tinami, negali būti kaltinamąja 
medžiagą.

PROKURORAS: Kodėl neban
dėte savo raštus išleisti So
vietų Sąjungoje?

ZINIAVSKIS: Kaip literatūros 
kritikas,aš gerai pažįstu mūsų 
skonį ir literatūros normas. 
Daugelyje atvejų jos neatitinka 
mano skoniui. Mano literatūri
nės kūrybos originalumas smar
kiai skiriasi nuo to, kas pas 
mus įprasta ir leistina. Skirtu
mas glūdi ne politikoje, bet 
meniniame supratime. Ir tie 
šeši veikalai, nepaminėti kal
tinamajame akte, negali būti 
pas mus atspausdinti, bent da
bar ne. Aš pažįstu mūsų lei
dyklas labai gerai ir už tat 
joms ir nesiūliau savo veika
lų.

PROKURORAS: Čia nekalba
me apie mūsų leidyklas.

ZINIAVSKIS: Aš maniau, kad 
tai jums bus įdomu ...

jami ... Jūs vedėte seminarą 
apie sovietinę lyriką. Tikriau
siai jūs ta proga paminėjote 
Majakovskį ir jo poemą "V. I. 
Lenin". O pas jus Leninas loja 
mėnuliui! Ir kaip tik tokie vei
kalai Vakaruose susilaukė pa
sisekimo. Kaip sovietinis li
teratūros mokslininkas ... su
prantate, ką tai reiškia. Žiū
rėkit į Danielį, jis dalyvavo 
kare, buvo sužeistas, bet jums 
karas praėjo laimingai...

ZINIAVSKIS: Dėl to aš ne
kaltas ...

PIRMININKAS: Dėl to aš nie
ko nesakau. Likimas buvo jums 
palankus. Tačiau tauta kovojo, 
plieną lydino , o jūs štai ką 
rašote. Teismui yra svarbu, 
kad jūs paskelbdami savo vei
kalus užsienyje sovietų vyriau
sybei ir tautai padarėte žalą.

ZINIAVSKIS: Savo veikalų aš 
nelaikau antisovietiniais.

PROKURORAS: Žiniavski, 
pats aptarkite savo elgesį! Kaip 
įvertinate , kaip mokslininkas, 
kuris mūsų krašte išaugo ir 
mūsų mokyklose studijavo, fak
tą, kad į užsienį buvo pasiųsti 
priešovietiniai veikalai?

ZINIAVSKIS: Aš nesutinku iš 
to taško vertinti savo veikalus, 
todėl negaliu atsakyti.

PIRMININKAS: Kiek jūs tu

rite archyvų? Vieną.ar du? Vie
ną, kad pasidėjus straipsnius 
skirtus sovietinei spaudai, ki
tą užsieniui skirtiems rank
raščiams.

ZINIAVSKIS: Tai yra kiek pri
dengtas įžeidimas, ir į tokį 
klausimą aš neatsakysiu.

PIRMININKAS: Čia nėra į- 
žeidimo. Jūs esate klausiamas, 
kur laikėte sovietų spaudai skir
tus rankraščius ir kur užsie
niui skirtus?

ZINIAVSKIS: Aš neturiu at
skirų stalčių vieniems ir ki
tiems rankraščiams.

PIRMININKAS: Ka gavote iš 
savo draugų?

ZINIAVSKIS; Aš gavau iš 
draugų prancūzų dovanas ir 
jiems daviau. Tai nelaikau į- 
tartina.

PIRMININKAS: Per tardymą 
sakėte, kad gavote du švarkus, 
du megstinius, vienus nailoni
nius marškinius ir dar kažką.

ZINIAVSKIS: Taip. Skaitykite 
toliau protokolą, ten stovi, ką 
aš jiems daviau.

PIRMININKAS: Man svarbu, ką 
jūs gavote.

ZINIAVSKIS: Ar norite ... pa
sakyti, kad aš už tai pardaviau 
tėvynę?

(Galas)

ŽIEMA PRAEINA - 
VASARA ATEINA!

Mieli tautiečiai, dabar pats laikas aprūpinti Jū
sų giminaičius Lietuvoje vasarine apranga. Kad 
jums nereikėtų sukti galvos kombinuojant, kas siųsti- 
na, mes čia sudarėme kelis specialius siuntinius, ku
riuose yra. visa tai kas vertinga, reikalinga, naudin
ga, gražu ir vienkart džiugu gauti.
I. LAUMĖS JUOSTA

Susegamas vilnonis mot. arba vyr. nertinis; 
Vyr. arba mot. nailoninės kojinės; Viln. angliška 
medž. vyr. arba mot. kostiumui — 3 V 2 jardo; Itališ
kas nepermatomas gražių raštų nailonas suknelei — 
4' jardai; Vyr. arba mot. batukai; Itališkas vyr. arba 
mot. nailoninis lietpaltis; Vyr. arba mot. lietsargis; 
Perlų karoliai arba šilk, kaklaraištis; vyr. arba mot. 
baltinių pora; ir vasarinė bliuskutė arba vyr. marš
kiniai.

Kaina tik $89.50 su pasiuntimu ir muitu.
II. KASTYTIS

Viln. angliškam vyr. košt, medžiaga Boston ar
ba herringbone 3^2 jd.; Vyr. nailoniniai išeiginiai 
marškiniai; Vyr. pusbačiai; Vyr. Ital. nailoninis liet
paltis; Vyr. prie kostiumo pritaikintas kaklaraištis; 
Vyr. nesusidevinčios kojinės; 6 gražios nosinės; ir 
Byro amžinas pieštukas.

Kaina tik $69.50 su pasiuntimu ir muitu.
III. JŪRATĖ

Mot. kostiumui arba vasariniam paltui 3 j. vil
nonės angį, medž.; Itališko nepermatomo puikaus 
nailono suknelei — 4 j.; Vilnonis nertinukas be ran
kovių ; balti arba lakuoti batukai; švelnaus nailono 
kelnaitės ir apatinukas su pagražinimais; 2 poros 
nailono kojinių; Itališkas mot. nailoninis lietpaltis; 
dailus rankinukas ir šilkinė skarel ė.

Kaina tik $69.50 su pasiuntimu ir muitu.
Jungtinis Kastyčio ir Jūratės siuntinys kainuo

ja tik 130 dol., nes susi.taupo 9 dol. pasiuntimo iš
laidų.

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio 
pasisekimo turėjusieji siuntiniai: V-3 — lO’/o jardo 
angį. medž. trims kostiumams už 55 dol.; P-3 — 9 j. 
trims paltams viln. angį, medžiagos už 60 dol.; N-4 
— 16 jardų nepermatomo nailono gražiausių raštų 4 
suknelėms už 45 dol.; ir M-13 vertingas aukšto kalo- 
riteto maisto siuntinys 22 lbs. už 30 dol.

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti 
pageidaujamų dovanų iš mūsų katalogų arba Jūsų 
pačių nupirktų prekių. Jūsų pačių siuntinius ekspe- 
dijuojame iš Londono tik už 12 dolerių, plius fakti- 
nos Sovietinio muito išlaidos. Tokius siuntinius ga
lite mums siųsti žemiau nurodytu adresu pažymė
dami mūsų tranizitinio sandėlio ženklą:

B. O. 11690/64.
BALTIC STORES LTD.
421 Hackney Rd. 
lA>ndon, E. 2. 
Great Britain.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garan
tuotas ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas per 
3-4 savaites. Visos siuntos registruotos ir apdraus
tos.
Atstovai: L. Venckus, 7030 Talman Avė., Chicago, 

III., tel. 436-0494; Gaiva, 3570 W. Vemor, 
Detroit, Mich.; ir A. Kusinskis, 124 Park 
St., Sudbury, Ont., Canada.

ZINIAVSKIS: Reikia taip su
prasti, kaip sakiau. Galvoje tu
rima Stalino era.

PROKURORAS: Kam mus lygi
nate su Vakarais, rašydami: 
"Kokios laisvės tikintysis gali 
norėti iš savo Dievo?" Kaip tai 
suprasti?

ZINIAVSKIS: Vakarų demo - 
kratija bazuojasi "Asmens lais
ve" ir "laisva konkurencija". 
Ta prasme aš kalbu apie so
vietų rašytojus -- jiems tas 
klausimas po pasirinkimo ne
svarbus. Arba tu tiki, arba ne 
(žiūri į kaltinamųjų suolą), ta
da eini į kalėjimą.

PIRMININKAS: Taip, taip. Jūs 
kalbate apie "Partijos ir vy
riausybės nurodymus". Tai jau 
ne ironija, bet pasakyta visai 
tiesiogiai.

ZINIAVSKIS: Stalino laikais 
buvo taip, kaip rašau ...

PIRMININKAS: Prie ko čia 
Stalinas? Tai buvo kiti laikai...

ZINIAVSKIS: Kas gi tada bu
vo didžiausias autoritetas kal
botyroje, ūkyje ir muzikoje? 
Ar ne Stalinas?

PIRMININKAS: Ar reakcionie
rių leidyklos taip gražiai iš
leistų jūsų raštus, jei juose ne
būtų neapykantos sovietams? 
Ant tokio popieriaus, taip iryš- 
tus ... "Byla prasideda" laidos 
viršelio aplanko vienas trečda
lis raudonas, o du trečdaliai 
juodi. Ar tai nereiškia, kas 
Sovietų Sąjungoje vyrauja, Še
šėliai?

ZINIAVSKIS: Aš nedaviau jo
kios idėjos aplankui. Yra ir ki
tų nuomonių: "Tercas ne anti- 
komunistas", "Amerikos skai
tytojai klystų manydami, kad 
Tercas yra komunistinės vi
suomeninės sistemos priešas" 
— taip rašo Česlovas Milašius 
(Czeslow Milosz)

PIRMININKAS: Vakaruose

PROKURORAS: Kodėl nelai
kėte rankraščių pas save ...

ZINIAVSKIS: Kaltinamas ak
tas tai traktuoja kaip mano kal
tės įrodymą, lygiai kaip ir pa
sinaudojimą slapyvarde. Tei
giama, kad aš supratau savo 
kūrinių priešsovietinį pobūdi 
ir todėl pasirinkau slapyvardę. 
slapyvardė (pseudonimas) nėra 
nelegalus prisidengimas. Kiek
vienas autorius turi teisę, jei 
nori, naudotis pseudonimais. Aš 
naudojausi pseudonimu dėl at
sargumo ir dėl atsargumo aš 
nelaikiau rankraščių pas save. 
Aš laikiau galimu, kad mano 
veikalai gali iššaukti represijas, 
nors šią formą aš negalėjau 
įsivaizduoti. Nepamirštinos yra 
1956 m. priemonės prieš Zoš- 
čenko, Achmatovą ir kitus. Gal 
aš buvau bailesnis už kitus, ta
čiau 1951 m. buvo suimtas mano 
tėvas ir mano dienoraščiai kon
fiskuoti. Tai buvo psichologinis 
pagrindas atsargumui. Aš slepiu 
ir tai, dėl ko neesu kaltinamas.

PROKURORAS: Žiniavski,pa
sakykit teismui, kada jums pa
sidarė aišku, kad jūsų veikalai 
yra išnaudojami buržuazinės 
propagandos.

ZINIAVSKIS: Tai man nebuvo 
žinoma ir nėra žinoma. Kalti
namajam akte pasakyta, kad "aš 
Žinojau, bet nenustojau". Kalti
namas aktas remiasi tik įtari
mu. Negaliu pasitikėti tardymo 
objektyvumu. Juk kaltinajame 
akte yra cituojami buržuazinės 
spaudos pasisakymai po to, kai 
aš buvau suimtas, kaip TIME 
1965 m. spalio 19 d. irWashing- 
ton Post 1965 m. lapkričio 20 d. 
Tie straipsniai dabar pristato
mi kaip mano antisovietinės 
veiklos įrodymas. Kodėl tardy
mo metu naudojama tik kalti
nimui tinkama medžiaga.

PIRMININKAS: Tik teismas

DIVIDEND CHECKS MAILED 
GUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINGS ACCOUNTS

We Invite 
Your Savings

^F SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
^F^ Joseph F. Gtibtuskts, Exec. Secy.

^F1447 SO. 49th CT. • CICERO • 60650 • FHONE 656-6330 
^FhOUREi MOK. M, TUK., THURS., FRI. 9Sf SAT. »-1; WED. CLOSED 
f CICERO, ILLINOIS

B PLANINGAS TAUPYMAS 
■j moka,aekus duMdenduA

— PRADĖK TAUPYTI *•**•*»•*

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

pi___ 11—Į ir poaktadloal Chortcrtd and Snpervioed by the Untted Statas Govtramat

aso 9 vrf. ryto iki 4 vaL po pUiv 2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO «. ItUNOB

CetvirtadioaĮ aso 9 vaL ryto iki 8 v. vok. 
Saltadltoj aao 9 vai. ryto iki 1 va 1. po piolĄ 
rroaadfoaį aMoryto vioĄ dioav

Pboae VIrptata 7-7747 Jobą J. Kaaaaaaakaa. Plas.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOŠŲ ĮSTAIGOS

Taršis (išpilietintas sovietų ra
šytojas) lyginamas su Dosto- 
jevskiu. Greitai jūs būsite lygi
namas su Šekspyru.

gali nuspręsti, ar jūs rašėte 
priešsovietinius veikalus. Re
cenzijos tėra įrodymas,kaip jūs 
ir jūsų veikalai buvo išnaudo

VIESĖIHM1 IHIUM PIRKITE NU JOJĘ HUDERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRADTtVEJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

2.

3.
4.

Strawberry or
liųueur .............................. 5th — 3.69
Uralt-Import. Germ.

5th — 5.49

1. Leroux
Cherry
Asbach
brandy
Import. 5 Str. French Cognac .... 5th— 5.75
Napoleon Brandy ....................   5th — 3.35

5th — 2.98Coeur de France Cordials 
Liebfraumilk Import. 
German Wine 5th — 0.98
Bordeaux Import. French Wine .. 5th — 0.98 
Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 

maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

»).
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TRIJŲ KARTŲ GRANDINĖ
Vilties Draugijos pirm. 

Al. Laikūnas Dirvos su
kakties iškilmingojo posė
džio metu įteikiant ilgame- 
čiui redaktoriui Kaziui S. 
Karpiui simbolinę dovaną, 
pareiškė: "Prašau priimti 
tą dovanėlę iš Korp! Neo- 
Lithuania korporantų Jū
ratės Karaliūtės ir Šarūno 
Valiukėno rankų kaip ženk
lą, kad šiandien sujungia
ma trijų kartų grandinė 
ryžtasi siekti Dirvai švie
sios ateities”. Tos trys kar
tos, tai tie, kurie Dirvą su
kūrė ir išugdė, vėlesnės imi
gracijos žmonės, kurie ją 
iš K. S. Karpiaus perėmė ir 
darbą tęsia, ir jaunoji kar
ta — mūsų jaunimas, kuris 
ateis perimti ir tą darbą 
tęsti. •

Simbolinis tai aktas, vil
tingi žodžiai, bet gyvenimo 
realybė taip pat kalba, kad 
sargybų pasikeitimo metas 
ne už jūrų marių. Ir tai ne 
mes vieni pastebėjome ir 
ne mes vieni rūpesčio pilnu 
žvilgsniu žvelgiame į senų
jų veikėjų retėjančias gre
tas, į nuovargio nubrėžtus 
veidus.

Ir Dirvos iškilmių metu 
Al. Laikūnas, kviesdamas 
pagerbti mirusius Dirvos 
bičiulius, suminėjo pavar
des, kurie, rodos, dar čia 
pat buvo, čia pat su jais 
kalbėjom, nuomonėmis da
linomės. O jau nebėra nei 
Antano Olio, nei Pijaus 
Žiūrio, nebėra nei Motiejaus 
Colney, nei Dr. Juozo Joni- 
kaičio, nebėra J. Paplėno, 
Br. Dirmeikio. Dirvos iškil
mių nebesulaukė nei uoli 
jos talkininkė Ona Karpie
nė, o kur dar eilė visų tų, 
kuriems užuojautas reiškia
me beveik kiekviename Dir
vos numeryje.

Taigi, kad ne mes vieni 
stovime prieš klausimą, ar 
esame paruošę jaunąją kar
tą tokiam pareigų perėmi
mui, kuris ne vien tik sim
bolizuotų bendrą jungtį, 
bet kuris užtikrintų mūsų 
idėjų ir mūsų siekių tęsti
numą.

Mūsų kaimynai latviai, tą 
patį klausimą svarstydami 
ir keldami, sako, kad "jau
noji karta, tiek svetur, tiek 
ir tėvynėje, nežino, kas yra 
karas, nelaimės ir pažemi
nantis nustojimas laisvės. 
Mūsų jaunoji karta negulė
jo apkasuose, sniege ir 
dumble, nenaudojo ginklo

SVEIKINIMAI DIRVAI 
SUKAKTIES PROGA

/!------------------------------------------------------------------------------------
Lietuvių Bendruomenės Philadelphijos Apylinkės 

Valdyba sveikina "DIRVĄ” švenčiančią 50 metų 
sukaktį ir linki dar daug daug metų gyvuoti ir skleisti 
šviesą mūsų išeivijoje.

Linkime sėkmės!

4
• Sveikiname "Dirvą” auksinio jubiliejaus — 50 me

tų sukakties proga ir linkim dar ilgai derlingai auginti 
gausų lietuvių kultūrinį derlių ir išlikti moderniškiausių 
lietuvių laikraščiu! Ypač malonu, kad Dirvą mėgsta ir 
jaunimas.

Teresė ir Jurgis Reisgiai

The Lithuanian Newspaper 

Established 1915

priešui naikinti. Jai sveti
mas mūsų karių ir savano
rių sentimentas, jai sveti
mos mūsų kalbos apie bu
vusias kovas ir visuomeni
nes bangas. Atsiminimai 
apie tėvų kraštą, taip vei
kią mūsų visuomeninį gy
venimą, jiems svetimas rei
kalas. Jie jauni ir tuo ski
riasi iš mūsų. O vistiek, jie 
yra mūsų tarpe.”

Panašiai kalbėjo ir inž. 
J. Jurkūnas Dirvos sukak
ties minėjime. Jis išskyrė 
net keturias skirtingas kar
tas, kurių tarpe jaunimas, 
kitose sąlygose augęs, yra 
kitoks, bet jis — lietuviš
kas, ir jis yra mūsų tarpe.

Jis yra, jis bus ir jis mū
sų tarpe bręsta. Jis toks, 
ar kitoks, privalome su
prasti, kad ateinanti karta. 
Klausimo esmė ne tame, 
"kuo ji skiriasi nuo mūsų, 
tų jaunuolių” ir „studenti
jos atstovų", kurie įžengė
me į 50 metus amžiaus, dar 
kartais ir su kaupu, bet 
kas yra daroma ir kaip ruo
šiamės tą kartą įstatyti į 
sargybos pozicijas ne iš šo
no stebėdami, bet sudary
dami sąlygas normaliam ir 
patikimam "sargybų pasi
keitimui”. Apie ateitį gal
voti, planuoti ir kalbėti nė
ra lengva. Ypatingai sun
ku tada, kai tą planavimą, 
tą ateitį bando nusaigstyti 
"nemirtingieji”. Tie, kurie 
iš vienos kitos jaunimo klai
dos ar skirtingos nuomo
nės siekia susikrauti sau 
ištrupėjusį politinį kapita
lą.

Trijų kartų grandinei su
daryti neužtenka asmeniš
kų ambicijų. Toji grandinė 
susijungia, kai yra kam ją 
jungti, o ne išmėtyti ir 
blaškyti. Toii grandinė gra
žiai pasireiškė Dirvos su
kakties proga. Vyresnieji 
tautinės srovės veikėjai, da
bartiniai to darbo tęsėjai ir 
jaunoji karta, tose iškilmė
se dalyvavusi, parodė, kad 
iunertis išplaukia iš tvirtos 
ideologijos, iš auklėjimosi 
ir pasišventimo principams, 
kurie buvo, yra ir liks bend
ri, nežiūrint amžiaus skir
tumu ir įvairiose kartose 
iškylančiu problemų. Bend
rame darbe surandamas ry- 
švs, pavienėse ambicijose 
rūdys. Bendro darbo turi
me, todėl ir rūdys mums ne
pavojingos. (j. č.)

JAUNIMO KONGRESUI REIKIA $45.000.00
Dėkojame visiems, kurie pa

rėmėte Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresą. Jūs parodėte 
didelę meilę jaunimui ir rūpes
ti jo lietuviška ateitimi.

Mes kreipiamės dar kartą į 
visus lietuvius ir visas organ
izacijos, prašydami skubios pa
ramos jaunimo darbams. Ypa
tingai į tuos, kurie dar neturė
jo progos su savo talka, pata
rimu ir auka prisidėti prie did
žiojo laisvųjų lietuvių ruošiamo 
įvykio - pirmojo Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso.

Jaunimo Kongresas bus pa
saulinė visų laisvųjų lietuvių 
laisvės demonstracija. Jo me
tu pasauliui priminsim lietuvių 
tautos kančias ir parodysime, 
kad išeivijos stiprus, sąmonin
gas ir gausus jaunimas eina į 
ryžtingą kovą už Lietuvos lais
vę iki visiškos nepriklausomy
bės atstatymo. Jaunimas dekla
ruos pasiryžimą kovai, pareikš 
savo religinius, tautinius bei 
kultūrinius įsitikinimus ir už
davinius lietuvių tautos amži
nai gyvybei ir kūrybingumui iš
laikyti. Jis kreipsis į viso pa
saulio jaunimą, kviesdamas jį 
įgyvendinti pasaulyje laisvę ir 
teisingumą, gražinant mūsų pa
vergtai tautai iš jos atimtą lais
vę.

Jaunimo Kongresas bus didin
gas ir prasmingas tada, kada Į 
jį suvažiuos daug jaunimo. Jis 
bus toks, kokio mes visi norime 
ir kokį jį mes patys savo daly
vavimu ir finansine parama pa
darysime. Jis bus patriotinio 
lietuvių jaunimo Kongresas. Jis 
parodys išeivijos lietuvių pajė
gumą ir tautinį susipratimą.

Laiko liko mažai, o darbų 
dar daug. Turime sukelti45,000 
dolerių, kad Jaunimo Kongresas 
pasisektų, stovyklos įvyktų, Jau
nimo Peticija būtų tinkamai su
rinkta ir įteikta. Iki šiol sutel
kėme apie 18,000 dolerių.

Dideliais darbais ir didelėmis 
aukomis padarykime PLJK visų 
lietuvių pasididžiavimu. Lėšų 
telkimo vajus su dar didesne 
energija turi būti visur vykdo
mas. Kiekviena auka yra brangi 
ir skubiai reikalinga.

Mieli Lietuviai, jaunimas ir 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas yra visų Jūsų rankose. 
Jo pasisekimas priklauso tik nuo 
Jūsų, nes Kongreso rengėjai pa
darė, daro ir darys viską, ko 
lietuvių visuomenė pageidavo, 
norėjo, prašė, siūlė ir liepė 
daryti.

Jaunimo vardu prašome Jūsų 
visų skubios paramos. Aukas ir 
talką duokite Jaunimo Metų Ko
mitetams, o kur jų nėra, siųs
kite: LITHUANIAN YOUTH
CONGRESS, c/o Mrs. B. Juo
dikis, 1794 East 227 Street, CIe
veland, Ohio 44117.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas žada būti gausus da
lyviais iš kitų pasaulio kraštų 
atvykusiais į JAV ir Kanadą, 
Iki gegužes 10 PLB JM Talkos 
Komisijoj jau buvo užsiregis
travę 115 jaunimo atstovų iš 
15 pasaulio valstybių (išskyrus 
JAV ir Kanadą).

Užsiregistravo šios valsty
bės: Anglija - 9, Argentina -16, 
Australija - 21, Austrija - 2, 
Belgija - 3, Brazilija - 5, Itali
ja - 2, Kolumbija - 7, Naujoji 
Zelandija - 1, Prancūzija - 7, 

Nedaugelis laikraščių gali išdidžiai švęsti auksinį 
jubiliejų. Daugelis miršta nesulaukę to garbingo am
žiaus. Tas rodo, kad Jūsų laikraštis yra giliai įleidęs 
šaknis į lietuviškąją dirvą ir yra išvaręs didelę vagą 
lietuvių širdyse ir lietuviškuose reikaluose.

Sveikiname DIRVĄ, jos redakciją, bendradarbius: 
ir skaitytojus ir linkime gyvuoti ilgiausius metus.

RAMOVĖ, LIETUVIŲ VETERANŲ SĄJUNGA

Prof. St. Dirmantas. 
Pirmininkas 

Jonas Gaižutis,
Sekretorius

Z|

DIRVOS reikšmingoje sukaktyje man tikrai ma
lonu pasveikinti jos redaktorius, redakcinės kolegijos 
narius ir bendradarbius, palinkint šiam nusipelnusiam 
laikraščiui dar ilgos, šviesios ir našios ateities.

DIRVOS įdomus turinys ir puiki technika, o taiD 
pat nuosekli ir tvirta kova su Lietuvos priešais, padarė 
laikraštį svarbiu ginklu lietuvybės išlaikymo dirvo
nuose.

Su nuoširdžia pagarba
A. Grišonas, 

Chargė d’Affaires a. i. 
Lietuvos Pasiuntinybės Urugvajuje

Švedija - 2, Šveicarija - 1, 
Urugvajus - 3, Venecuela - 14, 
Vokietija - 22.

Iš JAV ir Kanados žada su
važiuoti tūkstančiais į Chicagą.

PLJK Finansų Komisija kitų 
kraštų jaunimui padėti atvažiuo
ti paskyrė 15, 000 dolerių. Dalį 
pinigų reikėjo pasiskolinti, nes 
užsakant keliones ižde nebuvo 
pakankamai pinigų. Iki šiol at
sirado kelį didesni mecenatai, 
kurie apmokėjo keliones įvai
rių kraštų jaunimui. Tai Lie
tuvių Studentų Sąjunga su 1,000 
dol. Naujajai Zelandijai, Vin
cas Kizlaitis iš Clevelando, ap
mokėjęs kelionęVasario 16 gim
nazistui iš Vokietijos; Bronė ir 
Vladas Seleniai iš Detroito ap
mokėję kelionę Kolumbijos at
stovui; Margučio radio progra
ma ir JAV LB Tarybos sesijos 
dalyviai sukėlę pinigus Jūratei 
Reisgytei iš Australijos atvež
ti. Taip pat atsirado daug ma
žesnių rėmėjų, atsiuntusių ma
žesnes aukas.

Visi JAV ir Kanados lietuviai 
bei organizacijos prašomos sku
biai padėti savo aukomis kitų 
kraštų jaunimui atvažiuoti. Au
kas perduoti vietovėse veikian
tiems Jaunimo Metų Komite
tams, o kur jų nėra, - persiųs
ti tiesiog PLJK Finansų Komi
sijai:

Lithuanian Youth Congress 

c/o Mrs. B. Juodikis 
1794 East 227 Street 
CIeveland, Ohio 44117

PATARIMAS
Liepos mėnesyje, Chicagoje 

įvyks Lietuvių Jaunimo Kon
gresas. Visa Amerikos ir ki
tur lietuvių leidžiama spauda 
apie tai rašo. Rašo visi su pa
lankumu, linkėdami geriausių 
Kongresui pasekmių. Kaip se
nos lietuvių kartos veikėjas, 
jei tokiu galiu pasisakyti, ir 
lietuvių tautos gyvybiniais 
reikalais rūpintojas, linkiu Lie
tuvių Jaunimo Kongresui ge
riausių,darbingų pasekmių.

PLJ Kongresas, kurį šaukia 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Valdyba, turi sudariusi sa
vo veiklos programą. Taigi, čia 
rašančiam nėra ko daugiau pri
dėti, kaip tik vieną, rašančio 
supratimu, naudingą patarimą.

O reikalas štai koks: Ameri
koje turime du Lietuvių Susi
vienijimus: SLA ir LPK; kurie 
švęs 80 metų gyvenimo sukak
tis. Abu susivienijimai turi apie 
25,000 narių, o kapitalo apie 
$8,000,000! Bet visi serga se
natvės liga: senų narių miri
mai perviršija jaunesnių narių 
prirašymą. Išvada labai aiški: 
jeigu šios lietuvių broliškos pa
geltos organizacijos negaus jau
nimo mirusių vietoms papildy
ti, tai mūsų organizacijom ne
bus lemta ilgai gyventi.

Jų tolesniam gyvenimui ir bu
vimui reikalinga ieškoti išeities.

Gyvenant ilgus metus Ameri
koje ir gavus daug praktiško 
patyrimo apdraudų darbe, pata
riu Lietuvių Jaunimo Kongresui 
nutarti tapti, ypač Amerikos 
ir Kanados jaunimui, minėtų 
susivienijimų nariais, kad ga

Labai prašoma, kad asmenys 
ir organizacijos, kurios žada 
sutelkti lėšų kelionėms apmo
kėti savo pažįstamiems, gimi
nėms ar organizacijų nariams, 
apie tai praneštų PLJK Finan
sų Komisijai ir, jei galima, per
siųstų jai atvežimui surinktus 
pinigus. Tuo būdu bus išvengta 
nesusipratimų, kada vienam ar 
kitam atstovui pinigus siunčia 
ir PLJK Finansų Komisija, ir 
kas nors kitas. Finansų Komi
sija išpildys visų pageidavimus.

Didelę dalį savo kelionės ap
simoka visų kraštų atstovai pa
tys, bet jiems reikia dar di
delės mūsų paramos. Padėkime 
jiems.

PLJK Finansų Komisiją su
daro pirmininkas Vytautas Ka
ma ntas, vicepirmininkės Milda 
Lenkauskienė ir Jūra Gailiušy- 
tė, iždininkė Birutė Juodikienė, 
sekretorius Andrius Šenbergas, 
nariai kun. Jonas Grigonis ir 
Algis Garlauskas. Jiems Cle
velande padeda eilė jaunų tal
kininkų.

Į, PLJK Finansų Komisijos 
iždą iki šiol iš Jaunimo Metų 
komitetų, organizacijų ir pa
vienių rėmėjų suplaukė apie 18, 
000 dolerių. Sukelti reikia 45, 
000 dolerių.

Visi Finansų Komisijos nariai 
ir jų talkininkai be jokio poilsio 
dirba, rašo, važinėja ir įvairiais 
būdais stengiasi sukelti reikia
mus pinigus.

LJK

KONGRESUI
lėtumėte į laikui bėgant, tapti 
šių organizacijų narių ir turto 
paveldėtojais!

Įsijungus į abi organizacijas, 
turėtumėte darbuotis ir ieškoti 
susitarimo sujungti abu susi
vienijimus į VIENĄ Lietuvių 
Susivienijimą, sakyčiau LI - 
THUANIAN ALLIANCE OF A- 
MERICA AND CANADA vardu. 
Paruošti modernišką konstitu
ciją. Turėti vieną CENTRĄ ir 
laikraštį įvedant anglų kaltos 
skyrių tiems nariams lietu
viams, kurie savo tėvų kaltos 
mažai moka ar visai jos nesu
pranta. Tai atsiekus, ir jei Jūs, 
lietuviai jaunuoliai ir jaunuolės, 
visus gerus linkėjimus priim
site, Jūs to atsieksite,sujungtą 
organizaciją, stiprią nariais ir 
kapitalu. Lietuviai tada galėtų 
statytis patys dangoraižius, tu
rėti savas vasarvietes, remti 
visus kitus lietuvių išeivijoje 
reikalus, negu mokėti savo 
duokles komercijinėms bendro
vėms, kurios mums nei Seimų, 
nei vasarnamių neduoda.

Turėdamas vilties, kad Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas mane supras, ko JAM 
linkiu, ir šį mano patarimą 
priims ir visapusiškai Kon
greso laiku aptars, linkiu Jau
nimui Kongresan suvažiavusiems 
geriausių sėkmių.

Z. Jankauskas

INKVIZICIJA 
MUSU LAIKAIS

Edinburgo (Anglijos) univer
siteto prof. Henry Kamen iš
leido 339 psL knygą "The Spa- 
nish Inąuisition", kurioje pa
brėžia, kad tokia šiurpi isto
rija gali būti pakartota kitose 
vietose ir kitokiais laikais.

Popiežiaus patvarkymu inkvi
zicija buvo įvesta 1478 m. žy
dams sukrikščioninti. Tai pa
virto žydų persekiojimu. (Kaip 
istorija sako, tuo laiku ir aplei
do žydai Ispaniją. E. K.).

"The Spanish Inąuisition" 
skaitytojai pastebi inkvizicijos 
panašumą ir įtaka antisemtiz- 
mui per šimtmečius.

Inkvizicija išvystė rasių kultą 
vadinamą " limpienza desangre" 
—kraujo tyrumą, pagal kurį 
maurams ir žydams Ispanijoj 
buvo uždrausta turėti viešas 
tarnybas. Toks kraujo’švarini- 
mas' buvo naudojamas nacių.

Knygos autorius taip pat nu
rodo, kad žydai gydytojai buvo 
kaltinami pacijentų nuodijimu. 
Tai kaip tik atitinka Stalino 
Rusijai.

Istorikas Henry Kamen esąs 

teisus. Jis dėl to visų Ispanijos 
klaidų nekaltina.

Kad tai yra tiesa, geriausiai 
patvirtinti gali pavergtos tautos. 
Rusijos pastangos laikyti ver
gijoj lietuvių tautą ir ją suru
sinti bei suateistinti — yra 
ne kas kita ( kaip inkvizicijos 
metodų pakartojimas. Kaip iš 
tos knygos matome, inkvizici
ja nėra vien tik "eretikų" de
ginimas ant ugnies laužo. Šiais 
laikais -inkvizicija kartojasi tau
tų persekiojimu ir naikinimu — 
genocidu. _, v

KUO LIETUVOJ 
SOTUS UŽ 
40 KAPEIKŲ

Trijų milijonų gyventojų 
skaičiaus pasiekimo proga, pro
pagandistai Vilniuje užsimojo 
dar kartą pasididžiuoti ...pen
sijomis. Komjaunimo Tiesoj 
gegužės 6 d. sumirgėjo apie 
tai šimtatūkstantiniai ir mili
joniniai skaičiai. Būtent: 1) 
Darbininkų ir tarnautojų pen
sininkų esą jau 185,448 ir per
nai jiems išmokėta 46 milijo
nai 523 tūkstančiai rublių pen
sijų; 2) Kolchozuose pensinin
kų esą 171,990, jiems išmokė
ta 18 milijonų 5ž tūkstančiai 
rublių; 3) Pašalpas gaunančių 
daugiavaikių ar vienišų moti
nų esą 48,524 ir joms išmokė
ta pašalpų 4 milijonai 39 
tūkstančiai rublių.

"Tegu šviečia saulė", — 
džiūgauja K. Tiesa, pabėrusi 
tuos didžiulius skaičius.

Saulės "skaistumas" paaiš
kėja atlikus atitinkamus daly
tos veiksmus. Miestiečio vidu
tinė pensija išeina 21 rublis 
mėnesiui, kolchozininko -- 9 
rubliai mėnesiui, daugiavaikių 
motinų pašalpa -- irgi 9 rub
liai mėnesiui.

Vidurkiai išeina mažesni, ne
gu tenykščių įstatymų numaty
ti minimumai. Pavyzdžiui, kol
chozininko pensijos minimu
mas turi būti 12 rublių mė- 
sesiui. Mažesni vidurkiai iš
eina greičiausia todėl, kad į 
pensininkų skaičių įskaityti ir 
tie, kurie tik metų gale pradė
jo tas pensijas gauti. Prie dar> 
bininkų bei tarnautojų pensijų 
tenka pastebėti, kad nei į tą 
skaičių, nei į išmokėtų pinigų 
sumą neįeina vadinamosios 
"personalinės pensijos", moka
mos "naujosios klasės" nusi
pelniusiems asmenims, kurios 
neretai prašoksta ne tik vidu
tinės pensijos, bet ir vidutinio 
uždarbio dydį.

12 rubl. pensija yra 4o kap. dienai. 
Už 40 kapeikų galima gauti: 600 
gramų duonos -- 10 kp., pusė 
litro pieno -- 10 kp. 50 gramų 
(devintadalis svaro) dešros -- 
10 kp., 20 gramų sviesto --7 
kp, žiupsnis "cukraus, druskos 
ir pipirų" --3 kp. Tokia dieta 
žmogus badu nemirtų, bet so
tus irgi negali būti. Tačiau 12 
rb. pensija daugiau neduoda. 
Kitų pragyvenimo reikmenų iš
laidoms net ir nuo tokios die
tos nebelieka. Miesto sąlygose 
juo labiau neįmanoma prasimai
tinti net ir iš dvigubai dides
nės pensijos. Todėl visi pensi
ninkai turi arba piatys sau kaip 
nors pagelbėti, arba turi būti 
dirbančiųjų šeimos narių iš - 
laikomi. Pensija saule nešvie
čia, o yra tik skurdus priedas 
prie šiokio ar tokio pragyveni
mo iš kitų šaltinių. Bet didžiu
mą tų šaltinių, ypač iš kai
miečių, "rūpestingoji socialis
tinė valstybė" jau seniai yra 
pasisavinusi. (ELTA)

VATA IŠ CEMENTO 
DULKIŲ

Statybinių medžiagų instuto 
specialistai Vilniuje sugalvojo 
būdą gaminti mineralinei vatai 
(naudojamai izoliacijos reika
lams statyboje) iš cemento dul
kių ir smėlio mišinio. Rusijoj 
mineralinę vatą gamina iš šla
ko arba kietų kalnų padermių. 
Cemento dulkių ir smėlio miši
nys būsiąs naudingesnis: leng
viau dirbti ir savikaina treč
daliu pigesnė. Tačiau izoliaci
nės vatos gamyklą tariasi pri
jungti prie silikatinių gaminių 
kombinato Vilniuje, o ne Nau
jojoj Akmenėj, kur cemento fa
brikas ir visos cemento dulkės,

(ELTA)
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LB Tarybos suvažiavimas Detroite
Balandžio 30 dieną 10 vai. 

Detroito Lietuvių Namuose pra
sidėjo ALB ketvirtosios tary
bos trečioji sesija. į sesiją 
atvyko visi 9 Centro Valdybos 
nariai, o24 tarybos nariai ir 4 
apygardų atstovai. Sesiją glo
bojo ALB Detroito apylinkės 
valdyba. Ją ir pradėjo apylin
kės pirmininkas inž. J. Urbo
nas.

Sugiedojus JAV ir Lietuvos 
himnus, vysk. V. Brizgys ir 
kun. A. Trakis sukalbėjo mal
das. Po to į atvykusius pra
bilo tarybos pirmininkas V. Vo- 
lertas, pabrėždamas pesimistų 
ir optimistų kursuojančias nuo
mones, .kviesdamas nepasiduo
ti pesimizmui, nepasidaryti 
nekviestais kaltintojais ir tei
sėjais. Baigdamas kalbą, kvietė 
atsistojimu ir susikaupimu pa
gerbti mirusius. Prezidiumą su
darė ir pakaitomis sesijai pir
mininkavo V. Volertas, dr. B. 
Nemickas, teis. J. Šlepetys ir 
dr. P. Vileišis, o sekretoriavo 
dr. E. Armonienė. Sesiją raš
tu ir telegramomis sveikino 
Lietuvos atstovas J. Rajeckas, 
Vliko pirm. V. Sidzikauskas, 
Balfo pirm, kun. V. Martinkus, 
Detroito miesto galva J. Cava- 
nagh ir Mich. gubernatorius G. 
Romney. Žodžiu sveikino vysk. 
V. Brizgys, kviesdamas vengti 
tarpusaviu ginčų, nes ginčai nie
ko pozityvaus neduoda. PLB pir
mininkas J. Bačiūnas, prisimin
damas artėjantį Jaunimo kon
gresą, prašė tam reikalui mo
ralinės ir materialinės para
mos. Dr. B. Nemickas, svei
kindamas Vliko, L. Laisvės ko
miteto ir Lietuvių delegacijos 
prie pavergtųjų tautų vardu, pa
brėžė kultūrinės ir politinės 
veiklos harmoningumo reikšmę. 
Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas inž. A. Rudis, paly
ginęs rusų carų vergiją su da
bartine raudonųjų , padarė iš
vadą, kad pastaroji yra daug 
žiauresnė. Rezoliucijų komite
to pirmininkas L. Valiukas pra
šė talkos rezoliucijoms JAV 
senate pravesti. Lietuvių Fondo 
pirm. dr. A. Razma pasidžiau
gė, kad LF jau turi ketvirtį mi
lijono ir kad šiais metais galės 
10, 000 dol. skirti kultūriniams 
darbams finansuoti. Žygio į JT 
koordinatorius R. Kezys, svei
kindamas sesiją, pastebėjo, kad 
žygininkams buvę sunku pini
gus surinkti, bet dar sunkiau 

esą likutis išdalyti. Jis išdali
no po tūkstantinę Jaunimo kon
gresui, Rezoliucijų komitetui ir 
Lituanus žurnalui.

Nemaloniu disonansu nus
kambėjo Pasaulio Jaunimo Kon
greso pirmininko A. Zaparacko 
sveikinimas. Jis apgailestavo, 
kad atsiranda apylinkėse, tary
bos narių ir veiksnių tarpe as
menų, trukdančių bendrą darbą, 
mesdamas jiems ekstremis
tų šešėlį. Labai karštai į tai 
reagavo sesijai pirmininkavęs 
dr. P. Vileišis. įkaitusią atmos
ferą ir nemalonią situaciją at
vėsino V. Kamantas, kuris neša 
Jaunimo kongreso finansinę naš
tą. Jis labai nuoširdžiai ir tai
kiu tonu prašė už jaunuoliškus 
pasikarščiavimus atleisti ir siū
lė susidariusią būklę nuošird
žiai ir šaltai apsvarstyti. Tęs
damas savo taikingą žodį, V. 
Kamantas kategoriškai tvirtino, 
kad niekas, niekada, nieko Į 
Jaunimo kongresą iš Lietuvos 
nekvietė ir kad niekas nė su 
okupantais, nė su jų atstovais 
jokių pasitarimų tuo reikalų nė
ra turėję. A. Zaparackas tikrai 
su prof. Kubilium pasimatęs, 
bet už tai jis buvęs PLB valdy
bos posėdy, veiksnių konferen
cijoje Clevelande, spaudos kon
ferencijoje ir Jaunimo kongre
so komiteto posėdy "kryžiuo
tas", išteisintas ir Jaunimo kon
greso komiteto pirm, pareigose 
paliktas. Efektyviai sudramati- 
zavęs A. Zaparacko su Kubilium 
pasimatymo padarinius, V. Ka
mantas nuoširdžiai kvietė nepa
sikliauti gandais, pilnai pasiti
kėti savo vadovaujamais orga
nais ir Jaunimo kongresą viso
keriopai remti. Įtampa atslūgo 
ir visų suvažiavusių nuotaikos 
pakrypo Jaunimo kongreso nau
dai.

Toliau sekė Centro Valdybos 
narių pranešimai. Pirmutinis 
kalbėjo V. Kleiza, atstovaująs 
centre jaunimo reikalus. Iš jo 
pranešimo paaiškėjo daromos 
pastangos įtraukti jaunimą į 
sportą, stovyklavimus ir bendrą 
visuomeninę veiklą. Jis aplan
kęs vasarą visas jaunimo stovy
klas ir patyręs, kad stovyklavę 
arti 3000 jaunuolių.

Iš Kultūros Fondo pirm. Z. 
Dailidkos kruopščiai parengto 
pranešimo matėsi, kad Kultū
ros Fondas atlieka milžinišką 
darbą. Fondas išleido visą eilę 

knygų ir lituanistinėms moky
kloms vadovėlių. Dabar spau- 
dinami vaikams vaidinimai, 
Švaisto pasakos, lituanistinėms 
mokykloms sąsiuviniai. K. F. 
leidžia du žurnalus (Gimtąją 
Kalbą ir Knygų Lentyną), lei
džiamas III-am lit. mokyklų 
skyriui naujas vadovėlis "Tė
viškės sodyba", daromos Stųtt- 
garto simfoninio orkestro įgro
tos tautinių šokių plokštelės 
(specialiai šokiams ir pasiklau
symui) , greit pasirodys rinkoje 
V. Kasniūno skaityti per radiją 
pasakojimai, apimą įvairias 
Lietuvos vietoves, jų legendas, 
padavimus, papročius. Projek
tuojama išleisti Lietuvos teatro 
almanachas ir Lietuvos statutas, 
o pinigų .... nėra.

C. V. iždininkas M. Šimkus 
perskaitė piniginę apyskaitą. 
Centro 1965. 5. 13 turėta kasoje 
11,311. 49 dol., iki šm. balandžio 
mėn. 23 d. gauta pajamų 11,417. 
33 dol. Per tą laikotarpį išleis
ta 17,440. 80 dol. Kasoje turima 
5288. 02 dol. V. Vijeikis kon
trolės komisijos vardu pranešė, 
kad ižd. M. Šimkus piniginę at
skaitomybę vedąs labai tvarkin
gai. Siūlė jam už sąžiningą ir 
kruopštų darbą padėkoti ir jo 
patiektą piniginę apyskaitą pa
tvirtinti.

Centro Valdybos pirmininko 
J. Jasaičio pranešimas , susi
dedąs iš 10 mašinėle rašytų 
puslapių, atidengė pilnutėlį ALB 
Centro Valdybos nuveiktų dar
bų vaizdą. Centro Valdybos veik
la reiškiasi tiesioginiai, per 
centrines institucijas (Švietimo 
Taryba ir Kultūros Fondo Valdy
ba) ir vienkartiniams uždavi
niams atlikti sudarytus organus. 
Nuolatinis ryšys raštu ir žodžiu 
palaikomas su 7 apygardomis 
ir 6 apylinkėmis. C. V. mora
liai ir materialiai parėmė jau
nųjų žygį į JT, paskolindama 
2000 dol. organizacinei pradžiai; 
ji visokeriopai remia ir Jau
nimo kongreso darbus. Jau apy
linkėse suorganizuoti komitetai 
Jaunimo kongresui lėšoms telk
ti ir nutarta apmokėti stovykla
vimo išlaidas iŠ kitų kraštų 
atvykusiems jaunuoliams. Jau
nimo Metų proga nutarta išleis
ti jaunųjų rašytojų almanachas; 
pereitais metais suorganizavo 
Dainavos Jaunimo stovykloje 
tautinių šokių vadovams kursus; 
rūpinosi spaudos platinimu, ra
gino apygardas ir apylinkes ati
tinkamai paminėti 25 metų Lie
tuvos pavergimo sukaktį; Ben
druomenės idėjai populiarinti 
rugsėjį paskelbė Bendruomenės 
mėnesiu ir nutarė išleisti lie
tuvių ir anglų kalbomis brošiū
rą; organizaciniais reikalais,ne
skaitant nuolatinio susirašinėji
mo, parašė 9 bendraraščius, 
lankė apygardas ir apylinkes 
vietose. C. V. turėjo 22 posė
džius ir įsteigė centrinę apy
linkę, kuriai priklauso 150 na
rių iš įvairių vietovių. C. V. 
pastangomis artimoje ateityje 
bus įsteigti buvusio Amerikos 
prezidento Herbert Hoover bi
bliotekoje, Iowa, ir Minnesotos 
universitete lituanistikos sky
riai. Daromi reikšmingi užsi
mojimai ateičiai: sporto vado
vų kursai, kultūros kongresas, 
III-ji Tautinių šokių šventę.

Gana smulkmeniškus prane
šimus padarė Chicagos, Bosto
no , Hartfordo ir New Yorko 
apygardų atstovai, prisiminda
mi net lituanistinių mokyklų ka
lėdinių eglučių ir bažnytinių cho
rų parengimus. Mano galva, to
kie pranešimai skaitytini tik 
apygardų suvažiavimuose. Jei
gu jų nebūtų buvę, būtų daug

Ar Rytų Vokietijos 
valdovo, diktatoriaus 
Walterio Ulbrichto svei
kata tikrai pašlijusi? Ar 
jis laikytinas vėžio au
ka? Žinoma tiek , kad 
Ulbrichtas laikas nuo 
laiko pasirodo viešumai, 
o netoli Drezdeno jau 
statomi jam skirti (se
natvei praleisti) rūmai. 
Ulbrichto karalystėje 
vis labiau ryškėja jo bū
simas įpėdinis - Erich 
Honecker, iš profesijos 
— stogadengys. Kas jis 
toks? Ar iš tikrųjų ry
tų vokiečiai gali susi
laukti dar griežtesnio 
režimo, negu staliaus 
Ulbrichto valdymo laik
mečiu?

Šiuo metu Rytų Vokie
tijoje, Rytų bloko dip
lomatų tarpe esama 
rimtų gandų , kad rim
tai sergąs Walteris Ul
brichtas, šių metų bir
želio 30 d. sulauksiąs 
73 m. amžiaus, savo, 
kaip partijos vadovo pa
reigas perduosiąs 53 m. 
amžiaus Erichui Honec- 
keriui. Tuo būdu rytinė 
Vokietija būtų valdoma 
panašiai, kaip ir jos "vy
resnioji sesuo" - Sovie
tų Sąjunga. Valstybės ir 
partijos priešaky būtų 
triumviratas: Ulbrich
tas ir toliau eitų val
stybės tarybos pirmi
ninko pareigas (atseit, 
kaip ir Paleckis Lietu
voje), E. Honecker per
imtų pirmojo partijos 
sekretoriaus pareigas, o 
mūrininkas - Willi Stoph, 
šiuo metu 51 m. amž., 
ir toliau būtų ministru 
pirmininku. Tad Ul
brichtas tenkintųsi re
prezentacijos reikalais, 
Honecker būtų faktina- 
sis valdovas, o Stoph 
vykdytų partijos nutari
mus. R. Vokietijos gy
venimo žinovai teigia, 
kad ir mirus Ulbrich- 
tui tas kraštas ir toliau 
varytų ligšiolinės kryp
ties politiką ir, galimas 
dalykas, dar kietesnę bei 
griežtesnę. Apie tai ver
čia spėti minėto Honec- 
kerio asmuo, jo charak
terio bruožai.

Tiesa, Erich Honecker 
nėra valstybės pareigū
nas, nors jis nuo 1958 m. 
yra R. Vokietijos komu
nistų partijos C. Komi
teto sekretorius ir Po- 
litbiuro narys. Saaro 
krašte gimęs Honecker 
buvo proletariškos kil-

likę laiko bendriesiems reika
lams apsvarstyti.

Po pranešimų ir paklausimų 
dr. A . Nasvytis organizaciniais 
reikalais skaitė paskaitą, kuri 
sukėlė daug diskusijų. Tačiau, 
taupydamas laikraščio vietą, 
prie jos nesustosiu.

Daug buvo diskutuota dėl Jau
nimo kongreso kalbėtojų ir pro
gramos, dėl rinkimų tvarkos ir 
laiko, dėl įstatų keitimo, dėl 
Lituanus žurnalo, dėl 1941 me
tų sukilimo minėjimo, dėl Jau
nimo kongreso deklaracijos, pe
ticijos ir anketos.

Turint galvoje Centro valdy
bos ir apygardų nuveiktus dar
bus ir užsimojimus ateičiai, 
reikia pripažinti, kad ALB sa
vo egzistenciją visu 100 pro
centų pateisina. Tiesiog nuo
stabu, kad tiek maža išleista, 
o tiek daug padaryta. Tik Šioj 
Tarybos sesijoj jautėsi truputį 
karingos kalbėtojų nuotaikos, 
Šiek tiek stokojo lietuviškojo so
lidarumo ir bendruomeniškumo 
diskusijose.

Sesija baigėsi gegužės mėn. 
1 d. 3 vai. Tautos himnu.

K. Jurgutis

VYTAUTAS ALSEIKA
Vokietija

mės, turėjęs "švarią" 
politinę praeitį, tad vis 
susilaukdavęs Maskvos 
pasitikėjimo. įvairių re
žimo krizių metu, Ho
necker vis pasisakyda
vęs už "Ulbrichto gru
pę", jei reikėdavo pul
ti intelektualus - jis tai 
atlikdavo, panaudoda
mas griežčiausius žod
žius. Buvęs stogadengys, 
dabar pusiau tamsių, ra
ginių rėmų akinių savi
ninkas ir visuomet ko
rektiškai, a la Windsor 
pasirišęs kaklaraištį, 
Honecker yra partijos 
įgaliotiniu saugumo rei
kalams. Savo rankose tu
rėdamas vad. DDR Liau
dies Armijos, milicijos 
ir saugumo kontrolę, jis 
aišku, turi didelę galią.

Kokios jo, ortodoksi
nio komunisto, pažiūros, 
kokios jo nuomonės apie 
Vak. Vokietiją, teliudija 
kelių jo kalbų citatos: 
"Vakarų vokiečių val
stybė su savo revanšis
tine politika ir troškimu 
įsigyti atominius gin
klus, virto karo pavo
jaus centru Europoje... 
Mes pasisakome už tai
kos sutarties pasirašy
mą su abiejomis Vokie
tijos dalimis, už Berly
no pavertimą laisvu neu
traliu miestų ir už II 
pas. karo liekanų paša
linimą ... Ulbrichtas - 
tai mes visi........"

Ar bereikia stebėtis, 
kad toks vyras gyvena su 
partija ir dėl partijos? 
Jis - tikrai judrus poli
tikas, jis nuolat keliau
ja, kalba ūkininkams ar 
kolchozininkams, o jau 
kitą dieną lipa į jauni
mo suvažiavimo tribūną, 
trečia dieną vykdo pa
sienio dalinių patikrini
mą, ketvirtą - diskutuo
ja su angliakasiais. Ho
necker priima vad. so
cialistinių režimų kraš
tų delegacijas arba kaip 
SĖD delegacijos narys 
keliauja į Maskvą. Jis 
visur ten, kur nesus
kumba senstantis Ul
brichtas, pagaliau, 1963 
m. Honecker paskelbia 
SĖD naują statutą, o nuo 
1958 m., kai jis grįžo 
po dvejus metus truku
sio apmokymo Sovieti-

VILNIUJ DAUG BUTU - ATĖJŪNU
DAR DAUGIAU

Vilniaus miesto statybos kom
binato darbininkai "gegužiniame 
parade" ėjo su jiems nešti į- 
teiktais plakatais ir piešiniais, 
skelbiančiais pasididžiavimą, 
esą jie per keturis šių metų 
mėnesius "vilniečiams atidavė 
naudotis 847 naujus butus".

Bet aritmetikos pramoku - 
siems stebėtojams tas skaičius 
plevėsavo plakatuose ne tiek 
pasididžiavimu, kiek įspėjimu, 
kad butų statyba Vilniuje tebėra 
mažiausia perpus atsilikusi nuo 
būtinai reikalingos normos. Nes 
847 butai Vilniuje per keturis 
mėnesius -- jei dalykai taip 
eitų ir toliau — žada tik pus
trečio tūkstančio butų per me
tus, arba po vieną naują butą 
šimtui gyventojų. Jei gyventojų 
skaičius Vilniuje nebedidėtų, 
ir jei butai būtų statomi norma
laus dydžio bei normalaus pat
varumo, toks skaičius būtų jau 
patenkinamas. Bet kai statomi 
apskaičiuojant, kad žmogus tu
ri tenkintis maždaug devyniais 
kvadratiniais metrais (didės - 
nėms šeimoms tenka dar labiau 
susispausti), ir kai daugybė sku

joje, jis ir Maskvos lai
komas ne tik Ulbrichto 
šešėliu, bet ir visiškai 
Kremliui priimtinu įpė
diniu.

Tas būsimas partijos šefas 
nuo pat jaunystės pasižymėjo 
pareigūno, partiečio gabumais. 
Dar jo tėvas, Saaro krašto ang
liakasys, buvo pasižymėjęs ko
munistinis pareigūnas. Sūnus 
Erichas 10 m. amž. būdamas 
jau įstojo į pionierius, komunis
tinę vaikų organizaciją, 12 m. 
amž. — jau komjaunime, 18 m. 
— partijos narys, 19 m. amž. 
jau jis komunistinio padalinio 
Saaro krašte sekretorius. Hit
leriui pagrobus valdžią, Ho
necker nelegaliai veikė Ruhro 
krašte, Pietų Vokietijoje ir Ber
lyne. 1935 m. jis buvo Gestapo 
suimtas ir už krašto išdavimą 
nuteistas 10 m. sunkiųjų darbų 
kalėjimo bausme. 1945 m. ba
landžio 27 d. jį iš Brandenbur
go kalėjimo išlaisvino sovietų 
daliniai.

Taigi, tas išgelbėjimas pasku
tinę minutę komunistinį parei
gūną dar labiau susiejo su So
vietų Sąjunga. Dar 1945 m. bū
sima si s R. Vokietijos prezi
dentas W. Pieck Honeckeriui 
pavedė suorganizuoti naują jau
nimo organizaciją. 1946 m. bu
vo įkurta FDJ arba "laisvojo 
vokiečių jaunimo" organizacija, 
kurios pirmuoju vadovu Honec
ker išbuvo ligi 1955 m. Nuvykęs 
studijų tikslais į Maskvą 1941 
m., Honecker priimamas į So
vietų S-gos kom. partiją. 1950 
m. tapęs CK nariu, jis minėtą 
organizaciją paverčia sovieti
nio komsomolo modeliu, jau
nuoliai privalo mokėti šaudyti, 
skraidyti ir šokinėti su parašiu 
tais. Savo dvi žmonas (su pir
mąja jis išsiskyręs) Honecker 
pasirinko taip pat pagal parti
nį pasižymėjimą. Pirmoji buvo 
socialdemokrate, vėliau FDJ 
antrąja pirmininke, paskutinio
ji žmona -- Margot Geist, ilgus 
metus pionierių vadovė, o nuo 
1958 m. švietimo ministro pa
vaduotoja.

Honeckerio pozicija, kaip Ul
brichto įpėdinio, paaiškėjo 1963 
m., kai par "išlaisvinimo" iš
kilmes jo pavardė paminėta 
prieš 1964 m. mirusio O. Gro- 
tewohl ir W. Stoph pavardes. 
Dabar jam belieka ... laukti.

Šiuo metu atrodo aišku, kad 
Erichui Honeckeriui pirmasis 
valdymo laikotarpis nebus leng
vas. Jam teks susidoroti su 
konkurentais pačioje partijoje 
ir, kas žymiai svarbiau, su 
maištaujančia R. Vokietijos in
teligentija, ypač su rašytojais. 
Jis per 1965 m. gruodžio m. 
partijos plenumą griežtai pa
sisakė prieš Vakarų radijo ar 
TV įtaką ir jis gerai žino, 
kad ypač pastačius 1961 m., 
sieną, krašte kunkuliuoja opo
zicinės nuotaikos. Jos ateičiai 
ir pačiam režimui nieko gero 
nelemia,ir tai aišku ir pačiam 
Honeckeriui.

bomis pastatytų namų taip daž
nai reikalauja kone kapitalinio 
remonto pirmaisiais mėnesiais 
po įsikraustymo, tai ir tas 
skaičius neteikia vilties žmo
niškiau įsikurti nei po 25 me
tų, nei vėliau.

Bet Vilniaus gyventojų skai
čius dar didėja ir numatoma 
leisti jam didėti iki 300,000 
(tas pats Kaune). Vien perei
tais metais Vilniun atvyko nau
jų gyventojų 8,400 daugiau, ne
gu išvyko, o pridėjus natūra
linį prieauglį -- per metus 
miesto gyventojų skaičius pa
didėjo iš viso apie 11 tūkstan
čių. Jiems gi reiktų mažiausia 
trijų tūkstančių butų. Jei pas
tatys tik pustrečio tūkstančio, 
tai vien prieauglis dar nega
lės būti aprūpintas. Apie susi
dėvėjusių namų keitimą nau - 
jais seniesiems gyventojams 
nelieka kada nei pagalvoti. Sta
tybos tempo nepadvigubinus, 
skaičiai, kuriais pasididžiuota 
plakatuose, žada ne butų klau
simo išsprendimą, o neatlai - 
džiai ir grėsmingai atžygiuo
jančią katastrofą. (ELTA)
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Visi į Dainų Šventę!

Trečioji Dainų šventė lietu
vių visuomenės laukiama su di
deliu susidomėjimu. Į, šio neei
linio įvykio iškilumą ir užtik
rintą pasisekimą ypatingą dė- 
mėsį kreipia ir Dainų šventės 
Vykdomasis Komitetas. Kad 
plačiau susipažinus su Dainų 
šventės darbų eiga, jūsų 
bendradarbis susitiko komiteto 
pirmininką Dr. Steponą Biežį, 
kuris mielai sutiko pasidalinti 
su skaitytojais Dainų šventės 
problemomis.
-Pone pirmininke, būtų malo
nu patirti, kaip šiuo metu vyks
ta Dainų Šventės paruošiamieji 
darbai ir kokie sunkumai bei 
rūpesčiai slegia Komiteto pe
čius?
- Pasiruošimas T rečiajai Dai
nų šventei vyksta labai sklan
džiai. Vykdomojo Komiteto na
riai ir paskirtos komisijos sa
vo darbus dirba su noru ir ne
paprastu entuziazmu. Tiesa, 
darbo daug, bet jis atliekamas 
planingai ir tariamieji rūpes
čiai bei sunkumai mūsų negąs
diną. Darbus, tikiu, atliksime 
gerai ir Dainų Šventės pasise
kimu neabejojame.
' Kiek chorų ir choristų šven
tėje dalyvaus? Kokie santykiai 
su chorų vadovybėmis ir kaip 
reaguoja patys chorai į Dainų 
Šventę?
- Iki šiam laikui užsiregistravo 
27 chorai su 1136 daininkais. 
Tačiau manome, kad dar tiek 
chorų, tiek ir choristų skai
čius padaugės. Šventėje daly
vauja Kanados ir nuo Atlanto 
iki Pacifiko Amerikos chorą i, 
puiki šventės atrakcija bus ir 
moksleivių jungtinis choras su 
apie 1000 daininkų. Su chorų 
vadovybėmis ir pačiais cho-, 
rais ryšiai glaudūs ir chorų 
atsiliepimai Šilti ir pakilusio 
ūpo. Pavyzdžiui, šv. Juozapo 
parapijos choro iš Waterburio, 
Conn. pirmininkė Marcelė 
Andrikytė Komitetui rašo: "Su 
malonumu repetuojame tris 
kart per savaitę ir nekantriai 
laukiame džiaugsmingos Dainų 
šventės Chicagoje”.

O Aušros Vartų parapijos cho
ro iš Hamiltono, Kanados, sek
retorė M. Kežinaitytė patrioti
niu šūkiu išreiškia chorų pas
tangas: "Kol skambės lietuviš
ka daina -- lietuvių tauta bus 
gyva". Chorų darbais Komite
tas džiaugiasi ir jų visų laukia 
Dainų šventėje.
-Spaudoje pastebėjome užuo
minų apie lėtą Dainų šventės 
Komiteto veiklą ir stoką pro- 
pogandos mūsų perijodinėje 
spaudoje. Ar tos pastabos turi 
pagrindo?
-Žodžio sąvoka -- lėtas ar lėta 
labai reliatyvi ir kiekvienas ją 
kitaip supranta. Mano surinkto
mis žiniomis Dainų Šventės rei
kalu iki gegužės 1 d. mūsų peri

STASIO BARO

PLOKŠTELĖ
jau gaunama DIRVOJE. 
Kaina - Mono - 6 dol.

Stereo - 7 dol.
Užsisakant paštu, prašome prisiųsti 25 c. persiunti

mo išlaidoms!
Mūsų įžymaus solisto įdainuotos operų arijos, gro

jant Stuttgarto simfoniniam orkestrui, diriguojant komp. 
DARIUI LAPINSKUI, suteikia ne tik malonią staigmeną, 
bet kartu tai yra reprezentacinė dovana bet kuriai pro
gai.

Užsisakant siųskite čekį ar money order adresu:
DIRVA,
6907 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 11103

jodinėje spaudoje tilpo 35 
straipsniai, chorų aprašymai, 
reportažai ir informaciniai pra
nešimai. Deja, neturėjau gali
mybės pasekti Kanados ir to
liau išeinančių laikraščių, ku
riuose taip pat įvairiais atve
jais buvo rašoma apie šventę. 
Taip pat šventės reikalais kal
bama Chicagos lietuvių radijo 
valandėlėse. Komitetas buvo nu
matęs nepersitempti iš anksto 
spaudoje, o propogavimą suak
tyvinti paskutiniaisiais dviem 
mėnesiais, kas ir daroma. Be 
to, bendradarbiaujant su PLJK 
vadovybe, jie savo pranešimuo
se ir rašiniuose visada pabrė
žia ir Dainų Šventę, kas žymiai

Dr. Steponas Biežis, Dainų 
Šventės komiteto pirmininkas

prisideda prie jos garsinimo. 
Taigi šventės propagavimas 
vyksta sėkmingai ir to tariamo 
lėtumo nesama, šia proga dėko
ju mūsų spaudai ir radijo va
landėlėms už gražią talką ir 
nuoširdžiai kviečiu visus spau
dos bendradarbius ir per likusį 
laiką šį visų lietuvių bendrą ir 
svarbų reikalą tinkamai supras
ti ir spaudoje šventės prasmę 
ryškinti.
-Ar bus galimybių mūsų jau
niesiems dainos talentams pasi
reikšti Dainų šventėje, dainuo
jant muz. Br. Budriūno kanta
toje "Tėviškės Namai", solo 
partijas?
- Muziko Br. Budriūno specia
liai parašytoje šiai Dainų Šven
tei kantatoje "Tėviškės namai" 
yra dvi solo partijos, kurias 
atliks solistas Rimtautas Dab- 
šys iš Los Angeles ir žinoma 
Chicagos solistė Dana Stankai- 
tytė.
-Kokie santykiai su Jaunimo 
Kongresu?
-Labai artimi ir nuoširdūs. 
Abi vadovybės, t.y. Jaunimo 
Kongreso rengėjai ir Dainų 
Šventės Vykdomasis Komite - 
tas vienas kitą informuoja ir 
tariasi tokiais reikalais, kurie, 
yra bendri abiem vadovybėm. 
Iš to seka didelė abipusė nauda. 
Toks draugiškas bendradarbia
vimas praktiškai įrodo galimybę 
jaunimui ir senimui, kaip jau 
įprasta išsireikšti, bendrai ir 
sutartinai dirbti lietuviškus dar
bus jų geresniam pasisekimui. 
To tikrai geidžiame visoje lie
tuviškoje veikloje ir ateityje.
- Kaip Jaunimo Kongresas ver
tina Dainų Šventę?

~ šiltai ir su dideliu dėmesiu. 
Jaunimo Kongreso vadovybė nu
tarė dalyvauti Dainų šventėje 
in corpore. Numatoma 2000 
kongreso dalyvių, kurie organi
zuotai atvyks į dainų salę ir 
užims jiems skirtą salės dalį, 
visiems Kongreso dalyviams 
numatoma 50% nuolaida nuo bi
lietų kainos. ,
-Ko pageidautumėte iš lietu
vių visuomenės ir bendrai iš 
kiekvieno lietuvio?
-Bendras ir vienintelis pagei
davimas, kad gausiai dalyvau
tume Dainų Šventėje ir Jauni
mo Kongrese. Tie du įvykiai 
verti ypatingo dėmesio ir tai 
turėtų būtį kiekvieno lietuvio 
šventa pareiga visa širdimi 
tais įvykiais sielotis ir savo 
talka prisidėti prie jų sėkmingo 
pravedimo.

Lietuviškoji daina težadina 
mus kilnesniems tikslams, ku
rie veda į Lietuvos laisvojo 
gyvenimo prisikėlimą —

Baigė jautriu kiekvienam lie
tuviui žodžiu šį malonų pokalbi 
Trečiosios Dainų Šventės Vyk
domojo Komiteto pirmininkas 
Dr. Steponas Biežis, tvirtai ti
kėdamas į šventės gražų pasi
sekimą.

Dainų Šventė liepos 3 dieną 
Chicagoje. Į ją to-veda visi ke
liai ir mus.

Jurgis Janušaitis

LIETUVIŠKOJI 
KAMERINĖ MUZIKA

Juozas Gruodis Sonata d 
moli smuikui ir fortepi
jonui, komp. 1922.

Allegro ma non troppo 
Adagio quasi andante 
Scherzo — Allegro 

scherzando
Finale — Allegro 

moderato
Kazys Viktoras Banaitis, 

Rapsodiškoji sonata h 
moli, violenčelei ir forte
pijonui, komp. 1927. 

Baladė — Allegro 
moderato

Prie ežerėlio, Lietuvoje 
— Larghetto

Allegro capriccioso (ii 
modo rustico)

Kazys Viktoras Banaitis, 
Sonata d moli smuikui ir 
fortepijonui, komp. 1934. 

Andante elegiaco 
Presto
Allegro 
Epilogas — Andante 

mosso
Julius Gaidelis, Sonata e 

moli smuikui ir fortepi
jonui, komp. 195r. 

Allegro non troppo 
Lento tranquillo. 

Vivace
Allegro

įgrojo smuikininkas Izi
dorius Vasyliūnas ir pianis
tas Vytenis M. Vasyliūnas. 
Užrašymą vykdė VOGT 
OUALITY RECORDINGS 
bendrovė iš Needham, Mass.

Plokšteles galima jsigyti 
ar užsisakyti Dirvoje. Kai
na 6 dol. Užsisakant, pra
šome pridėti 25 c. pašto iš
laidoms.

■ 1

Liberty Federal Savings and Loan Bendrovės Philadelphi
joje direktoriai ir valdybos nariai. Sėdi pirmoj eilėj iš kairės: 
viceprez. ir garbės direktorius St. Vasikonis, iždininkė Elena 
Vainiūnienė, viceprez. ir direktorė A. M. Cheledinienė, prezi
dentas ir direktorius C. S. Cheledinas. Antroj eilėj: direktorius 
Ed. C. Wayne-Vasikonis, viceprez. ir dir. A. E. Martin-Marcin- 
kevičius, jr., viceprez. ir dir. J. J. Matulis. V. Gruzdžio nuotr.

LIETUVIU BANKUI PHILAOELPHIJOJ
65 METAI

Lietuvių bankas, arba oficia
liai vadinamas Liberty Federal 
Savings and Loan Ass’n, ba
landžio 29 d. atšventė savo vei
kimo 65 m. sukaktį.

1901 m. balandžio 29 d. būre
lis lietuvių įsteigė Pirmąją PhL 
ladelphijos lietuvių statybos ir 
paskolos b-vę. Svarbiausi stei
gėjai: A. Linauskas, N. Čele- 
dėnas, J. Pranckūnas, J. Matu
lis, A. Užumeskas, A. Jucius 
ir k. Steigėjų tikslas buvo pa
dėti Lietuvių laisvės klubui 
nuosavus namus įsigyti, o jau 
vėliau -- ugdyti kitas verslo 
idėjas ir jas įgyvendinti. 1942 
m. buvo išsirūpintas iš federa
linės valdžios statutas ir 
ankstyvesnioji Statybos ir pa
skolos b-vė persiorganizavo į 
Liberty Federal Savings and 
Loan Ass’n.

Per eilę metų lietuviai šią 
įstaigą rėmė ir savo santau
pas dėjo, ar paskolas namų 
statyboms ėmė bei kitais ban
kiniais patarnavimais naudojo
si. Gavus federalinės valdžios 
statutą sustiprėjo visuotinas 
pasitikėjimas banku ir padidė
jo indėlininkų skaičius, nes jų 
santaupos tapo federalinės val
džios apdraustos nuo visokių 
netikėtumų ir nuostolių pavo
jaus.

Netrukus net ir kitų tautybių 
žmonės stojo šio banko nariais 
— indėlininkais ir laikui bė
gant jų atsirado ir vadovybėje. 
Tai ženklas, kad įglaudinus sve
timų tautybių žmones, ir jų ka
pitalą,ilgainiui ten savųjų dau
giau nebeatsirandant vadovybė
je, gali būtifviskas bus paglem
žta, ką šiandieną dar ten lietu

Lietuviai tarnautojai Liberty Federal Savings and Loan 
bendrovėje. Pirmoje eilėje iš kairės: Iz. Preiksat, L. Jurgaitis, 
L. Kaulinytė. Antroj eilėj: Z. Jankauskas, S. Galvydis ir J. 
Cesonis. V. Gruzdžio nuotrauka

viško turime. Ir kitaip negali 
būti, nes mūsų lietuviškame bū
de silpnai laikosi komerciški 
polėkiai, o tik gyvendami lais
voje savo tėvynėje per dideles 
pastangas buvome įsitraukę į 
kooperacines bendroves ir už
dirbtą pinigą žarstėme per sa
vąsias ir gautu pelnu naudojo
mės. Kooperacinė idėja nėra 
išsigarinusi pas Kanadoje gy
venančius lietuvius, ir jie gali 
būti ryškiausiu pavyzdžiu ki
tiems , kurie Toronte, Montrea- 
ly ir Hameltone yra įsisteigę 
Šerų pagrindu finansines įstai
gas -- kooperatyvus.

Dabartinis Liberty Federal 
Savings and Loan Ass’n įstaigos 
ilgametis ir vyriausias vedėjas 
-- prezidentas yra finansininkas 
ir adv. Kazimieras Čeledėnas, 
iždininkė, Elena Vainiūnienė.

1958 m. vasario 24 d. atida
rytas skyrius“ Stenton ir Duval 
gatvių sąnkryžoje, šiaurinėje 
Philadelphijoje. To skyriaus ve
dėja yra Ona Čeledėnienė. Li
berty FederaJ Savings & Loan 
Ass’n ( kartu su centru 202 N. 
Broad Str., ir savo skyrių Sten 
ton and Duval Av.) turi per 50 
tarnautojų, jų tarpe esama ant
ros ir trečios kartos lietuvių, 
o taip pat naujai atvykusių ir 
jų vaikų. Šiandieną kiekvienas 
atėjęs bankiniais reikalais čia 
gali susikalbėti norima kalba. 
Jau neminint anglų ir lietuvių, 
taip pat teikiamos informaci
jos latviškai, lenkiškai, vokiš
kai, itališkai, ukrainietiškai.

Per 65-uosius metus taupyto- 
jams buvo išmokėta daugiau 
kaip du milijonai dolerių. 1965 
m. savo operacijas užbaigė su 

balansu . rodančiu 63,907,809 
dol. turto. Toji finansinė įstai
ga šiais jubiliejiniais metais 
skelbia naujų narių verbavimo 
vajų, kurs tęsis iki šių metų 
gegužės 27 d. Užvedęs naują 
taupomą sąskaitą, gaus brangią 
dovaną. Banko vadovybė siekia 
šiais jubiliejiniais metais pakel
ti ir bendrą turtą iki 65 mili
jonų dol. vertės.

Malonu priminti, kad banko 
vadovybė remia visas mūsų lie
tuviškas kultūrines apraiškas 
bei ekonomines pastangas.

Vietos lietuviškoji visuomenė 
gauna vietą banko patalpose sa
vo susirinkimams šaukti, pa
skaitas ir parodas rengti ir 
visą eilę kitus reikalus, susi
jusius su mūsų kultūrine veik
la, atlikti.

Belieka sveikinti Liberty Fe
deral Savings & Loan Ass’n 
vadovybę ir jos visą tarnautojų 
štabą minint šios įstaigos 65 m. 
sukaktį. Tegul toji institucija 
savo didumu bei finansiniu pa
jėgumu. netrukus užima pir
maujančią vietą kitų didžiųjų 
eilėje Philadelphijos apylinkė
je.

Juozas Bubelis

ANTRAS KAIMAS, Chica
gos lietuviu satyros ir hu
moro errupė, skelbia viešą 
Įscenizuojamo humoro kon

kursą.
PIRMA VIETA:

100 doleriu*
ANTRA VIETA:

50 doleriu* 
TREČIA VIETA:

25 doleriai*
KONKURSO TAISYKLĖS
1) Konkurse gali dalyvauti 

viso pasaulio lietuviai.
2) Premijos bus skiriamos 

už scenai paruoštus hu
moristinius veikalus, pa
sirenkant vieną ar kelis 
žemiau išvardintų žan
rų bei formų: škicas, 
satyra, anekdotas, paro
dija, pantomina, absur
das. Lyrinė forma pri
imtina. Temos laisvos.

3) Veikalų gali būti dau
giau negu vienas, bet 
jis (jie) turėtų užimti 
nemažiau kaip dešimtį 
minučių scenos laiko.

4) Veikalai siunčiami nau
dojant slapyvardį ar sa
vo pavarde. Slapyvar
džio atveju, prie veika

lų prisegama užkli
juotas vokas su tikrąja 
pavarde ir adresu.

5) Nelaimėję veikalai nėra 
gražinami ir scenoje bus 
naudojami tik su auto
riaus sutikimu.

6) Juri komisiją, sudaro 
aktyvieji ANTRO KAI
MO nariai. Veikalus 
siųsti iki š. m. liepos 
mėn. 30 d., sekančiai: 
R. Stakauskas, 6550 S. 
Albany Avė., Chicago, 
III. 60629.
*Hong-Kong

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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HELP WANTED MALĖ

DIE MAKERS
LAYOUT MAN ON STEEL RULE 
DIES. ALSO TRAINEES. LEARN 
STEEL RULE DIE MAK1NG. EXCEL- 
LENT WORKING CONDITIONS. AD
VANCEMENT. ALL BENEFITS.
MICRO STEEL RULE DIE CO.
30 FOSTER ST., BERGENFIELD. N.I.

(50-56)

WANTED JOURNEYMEN 

or lst CLASS 

TOOLMAKERS
Toolmakers wanted for small mold 
work. Require all around toolmaking 
experience. Our shop is located in 
Dearborn and services our own plants. 
We are presently working 68 hrs. 

_per week and have complete compa- 
ny benefits. Phone 313 — TI 6-6800 
ask for Mr. Washburn.

(4857)

Seniority Openings 
Union Rates-Fringes 

Long Overtimes Program 
Machine Builders 

Bench Hands 
Boring Mill Operators 

Mill Operators 
Lathe Operators 
Welders-Litters 

HELPERS
DELTA WELDER CORP.

450 Fair St. 
Ferndale, Mich.

2 Blks. North of 8 Mile Rd. and 
2 Blks. East of Woodward 

(54-58)

WANTED
MILL HANDS

With experience in Fixture 
or-Cutting Tools.
Steady work. Excellent 
fringe benefits. Ground 
floor opportunity with new 
division. 58 hour work 
week.

CARMET CO.
INDEX TOOL DIV.

18606 Fitzpatrick 
Detroit, Mich.

835-8567
An Equal Opportunity Employer 

(54-58)

PRODUCTION MACHINE 
OPERATORS 

BROACH OPERATORS 
MILL OPERATORS 

DRILL PRESS 
OPERATORS 

■Experienced. Day—afternoon shift. 

STANDARD FORGE
2 130 FRANKL1N DETROIT. MICH. 

(55-58)

lst CLASS
PLAST1C MOLD MAKERS 

TOOL MAKERS 
PANTOGRAPH OPERATORS 

Steady year round employment. Full 
benefits, overtime. Opportunity for 
advancement with progressive tool 
shop.

H. H. MOLD CO.
47535 Burton Rd. Utica, Mich.

731-1210
(54-63)

DIE MAKERS
Leaders or journeymen experienced 
on small blank, form, and progres
sive dies. Steady vvork on day shift. 
fringe benefits and overtime.

BARCY-NICHOLSON CO.
8100 Joy Rd. 
Detroit, Mich.

(54-67)

S C H O O L S

SACRED HEART 
SCHOOL

RES1DENT SCHOOL FOR 
BOYS GRADE 4—THROUGH— 8

BROTHERS OF THE
SACRED HEART

ANDOVER, MASSACHUSETTS 
(57-64)

MALĖ

IMMEDIATE OPPORTUNITY 
IN OMAHA. NEBRASKA

FOR

FOUNDRY INSPECTION
AND

LAYOUT FOREMAN
Need supervisor in 600 plūs tons per month steel castings foundrv. 
Mušt have experience in inspection and castings layout. Will supervise 
a minimum of 3 assistant inspectors and be responsible for inprocess 
and finai inspection. All replies held strictly confidential. Wire or 
write resume and salarv requirements to personnel manager.

OMSTEEL INDUSTRIES. INC.
4625 FARNAM ST. OMAHA, NEBRASKA 68132

OR CALL 402 — 558-6000
An F.qual Opportunity Employer

WANTED
LATHE HAND 

MACHINIST 
GRINDER HANDS 

CENTERLESS & INTERNAL 
STEADY WORK.

AIRCRAFT CERTIFIED ENG.
14322 E. 9 MILE 
DETROIT, MICH 

3 13 — PR 6-7000
(57-59)

TOOLMAKERS
OR

MOLDMAKERS
58 hours weekly. Top wages. All 
fringe benefits.

313 — LI 4-7778
Hazel Park, Mich.

(53-55)

HELP WANTED FEMALE

REGISTERED NURSES
AND

LICENSED PRACTICAL 
NURSES

OPENINGS FULL AND PART T1ME 
SALARY DEPEND1NG ON

EXPER1ENCE
REGISTERED NURSES $3.50 Shift 

DIFFERENTIAL
LICENSED PRACTICAL NURSES 

$1.50 Shift
DIFFERENTIAL

PLŪS MANY OTHER BENEFITS. 
CALL, WR1TE OR APPLY AT

WILLIAM BEAUMONT 
HOSPITAL

EMPLOYMENT OFFICE 
3601 W. 13 MILE ROAD 

ROYAL OAK, MICH.
549-7000

(49-62)

Sewing Machine 
Operators

on Knit Dresses and Suits experienced 
or inexperienced. Language no bar- 
rier. We will train those willing to 
learn. Work in a clean. new modern 
factory. Ten minutes from downtown 
Elizabeth. Free bus service to and 
from work every day. Apply in per
son to

JAY 
SPORTSWEAR

330 Hurst St., Linden, N. L Phone 
925-6020. Our bus leave everv morn- 
ing at 7:15 from the corner of 
Spring St. and Elizabeth Avė., in 
Elizabeth, N. J. (55-57)

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED 

NURSE
For all services & shifts. Good 
starting salary. Differential for 
evening & night duties.

ALSO

LICENSED 
PRACTICAL NURSES 

CHOICE OF ALL SHIFTS.
Liberal fringe benefits. Write, 
call or apply. To Director of 
Nurses.

GLADWIN HOSPITAL
GLADWIN, MICHIGAN

(57-60)

OPPORTUNITIES FOR 
PROFESSIONAL HELP

REGISTERED NURSES
For all services & shifts. Good start
ing salary differential for evening & 
night duties. Salary revue after 6 
months.

INSTRUCTORS—FOR 
SCHOOL OF NURSING

Salary commensurate with experi- 
ence & abiliti.

Excellent vvorking condition.s. Lib
eral fringe benefits.
Apply call or write Personnel Director

BUTTERWORTH HOSPITAL
100 MICHIGAN AVĖ. N. E.

GRAND RAPIDS, MICH
(57-66)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

DETROIT

V. GRIŠKONIO 5 METŲ 
MIRTIES MINĖJIMAS
Viktoro Griškonio 5-kių 

metų mirties sukakčiai pa
minėti A. L. Tautinė Sąjun
ga ir Korp! Neo-Lithuania 
Detroite, gegužės mėn. 22 
d. (sekmadienį), 1:30 vai. 
p. p. Lietuvių Namuose 
kviečia bendrą sueigą.

Programoje: VI. Paužos 
paskaita tema; ”Viktorą 
Griškonį prisimenant” ir 
meninė dalis.

Kviečiami a. a. V. Griš
konio draugai ir pažįstami.

Rengėjai

PARAPIJOS GEGUŽINĖ
Šv. Antano parapijos ge

gužinė įvyxs Dirželio men. 
u d. ir visai naujoje vieto
je, tai yra Dainavos jauni
mo stovy Kloję Manchester, 
Mich. įai pirmas bandy
mas, kada parapijiečiai ir 
svečiai, susirinkę žavios 
gamtos prieglobstyje pra
leis sekmadienį. Dedamos 
pastangos, kad tą sekma- 
uienj, 11 vai. stovyklos kop
lyčioje būtų atlaikytos šv. 
Mišios. Gegužinės pirminin
kas Leonardas Šulcas ruo
šiasi svečius vaišingai pri
imti.

Neturintiems automobi
lių, komiteto narys Albinas 
Pusdešris organizuoja išvy
ką autobusais. Autobusai 
išvyks nuo mūsų bažnyčios. 
Kelionė ten ir atgal kai
nuos tik $1.75. Tačiau jau 
dabar reikalinga įsigyti bi
lietus. Jie gaunami kleboni
joje bei pas kiekvieną ko
miteto narį.

Komiteto pirmin i n k a s 
Charles Mishaikis organi
zuoja daiktinius laimėji
mus. Tačiau jam reikalinga 
parapijiečių parama. Jau d a- 
bar laikas pagalvoti, kokia 
dovana paremsime. Dova
nos bet kuriuo laiku pri
imamos klebonijoje.

Kviečiami parapijiečiai į 
talką. Savo gausiu atsilan
kymu, savo dovanomis bei 
darbu parodykime klebonui 
kun. V. J. Stanevičiui, kad 
mes rūpinamės lietuviškos 
parapijos išlaikymu.

Šv. Antano Parapijos 
Komitetas

(Sk.)

NIDOS VASARVIETĖS 
SEZONO ATIDARYMAS

Gegužės 22 d. įvyks Ni
dos vasarvietės sezono ati
darymas. Kviečiami visi 
pavasario žaliuoja n č i o j e 
gamtoje praleisti dieną prie 
gražaus Lobdell ežero. Pa
kankamai vietos, stalų, lai
vų. Programoje bendros at
sivežtos vaišės, dainos, lai
mėjimai ir kt. pramogos. 
Įvažiavimas nemokamai.

Iš Detroito patogiausia 
vykti — U. S. 99 iš jo 23 
Flinto link, iš jo Silver Lake 
Rd. Linden link, kuri per
važiavus už 2-jų mylių kai
rėje Nidos iškabos. Adre
sas : 16228 Haviland Beach 
Rd., Linden, Mich. Telef. 
774-2448.

NAUJAS DIRVOS PRENUMERATORIUS

DIRVOS ADMINISTRACIJAI, 
6907 Superior Avė. Cleveland, Ohio 44103

Pasinaudodamas jūsų nuolaida, siunčiu $10.00 ir prašau 
siuntinėti Dirvą šiuo adresu:

Adresas

Vardas-pav.

Jeigu užsakoma kitam, užsakytojo parašas ir adresas:

Vardas-pav.

Adresas

LB CHICAGOS APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS

LB Chicagos Apygardos Apy
linkių atstovų suvažiavimas įvy
ko gegužės 8 d., Jaunimo Cen
tre. Suvažiavime dalyvavo 115 
atstovų, daug svečių: lituanisti
nių mokyklų mokytojų ir nema
žas skaičius Chicagos lietuvių 
visuomeninkų.

Suvažiavimą sveikino Gen. 
Konsulas Dr. Daužvardis, ALT 
pirmininkas A. Rudis, LB Cen
tro valdybos pirmininkas J. Ja
saitis, PLJK Komiteto pirmi
ninkas A. Zaparackas ir visa 
eilė kitų organizacijų atstovai. 
Suvažiavumą raštu sveikino T. 
Blinstrubas.

Suvažiavimo atstovai atsisa
kydami nuo nusistovėjusios tra
dicijos - sutikti su Apygardos 
valdybos kviečiamais asmeni
mis į prezidiumą, patys balsa
vimo keliu išrinko suvažiavi
mui pirmininkauti Dr. S. Balį, 
V. Galvydį, Bukavecką, sekre
toriauti B. Vindašienę ir D. 
Šukelį, ir rinkiminę komisiją 
Apygardos valdybos rinkimams 
pravesti.

Suvažiavimo atstovai išklau
sė Apygardos valdybos, Revi
zijos komisijos, Apygardos 
Švietimo komisijos ir Kultūros 
Fondo pirmininko Z,. Dailidkos 
pranešimus. Iš pranešimų 
paaiškėjo, kad Apygardos val
dyba savo kadencijos metu yra 
atlikusi nemaža darbų. Bendra
darbiaudama su Švietimo komi
sija, suorganizavo dvi lituanis
tinių mokyklų moksleivių pava
sario šventes, dailiojo žodžio 
ir diktantų ir atpasakojimų var
žybas, kuriose dalyvavo virš 
100 moksleivių. Suorganizavo ir 
pravedė lituanistinėms moky
kloms tautinių šokių mokytoji 
kursus. Įvykdė piniginį vajų, su
rinkdama $2, 000, -- kuriuos 
paskyrė lituanistinėms moky
kloms remti. Iš valdybos kul
tūrinės veiklos pažymėtina, kad 
buvo surengtas literatūrinis hu
moro vakaras, Margučio radijo 
įvedė Bendruomenės valandėlę, 
bet nepajėgė visas Margučiui 

LB Chicagos apygardos suvažiavimo prezidiumo pirminin
kai: V. Galvydis, dr. S. Balys ir T. Bukaveckas.

V. Noreikos nuotrauka

pažadėtos sumos atsilyginti,bet 
anot pranešėjo, Margutis už tai 
perdaug nepyksta. Už tai suva
žiavimo dalyviai suvažiavime 
esančiam Margučio vedėjui H. 
Žemeliui išreiškė padėką.

Iš Švietimo komisijos prane
šimo paaiškėjo, kad jos žinioje 
veikia Pedagoginis Lituanisti
kos Institutas, 4 aukštesniosios 
lituanistinės mokyklos su 244 
mokiniais, 19 pradžios mokyklų 
su 1600 mokinių ir 3 vaikų dar
želiai su 94 vaikais. Po pada
rytų pranešimų prasidėjo gyvos 
diskusijos dėl Švietimo komisi
jos padaryto pranešimo. Disku
sijose buvo keliami lituanistinio 
švietimo programos, vadovėlių 
ir mokslo priemonių mokykloms 
įsigyjimo klausimai . Diskusijų 
metu į iškeltus klausimus ir 
pageidavimus įdomiai ir pagrįs
tai atsakinėjo komisijos pirmi
ninkas J. Kavaliūnas.

Suvažiavimo atstovai visus 
pranešimus priėmė ir Apygar
dos vykdomiesiems organams 
už atliktus darbus išreiškė pa
dėką.

Po pranešimų ir diskusijų 
buvo pertrauka, kurios metą 
suvažiavimo atstovai slaptu bal
savimu rinko naują valdybą ir 
buvo pakviesti užkandžiams.

Po pertraukos suvažiavimo at 
stovai diskutavo organizacinius 
klausimus. Apgailėtina, kad šio
se diskusijose bendruomeninkų 
grupė, kuri siekė per LB Tary
bos suvažiavimus pakeisti įs
tatus ir žinodama, kad daugu
ma suvažiavimo atstovų yra 
priešingi įstatų pakeitimui, vis 
dėlto dar bandė įrodinėti, kad 
įstatai yra pakeisti, tik laukia
ma jų pakeitimui Garbės Teis
mo pritarimo. Tuo klausimų 
nuo karštesnių diskusijų suva
žiavimą išgelbėjo Dr. L, Kriau- 
čeliūno perskaitytas Garbės 
Teismo sprendimo nuorašas, 
kuriame Garbės Teismas pasi
sakė, kad LB Įstatai, pagal 1965 
m. įvykusį Tarybos suvažiavi
mą, Philadelphia, kuriame buvo

VIRŠUJE: Naujai išrinktoji 
LB Chicagos apygardos valdy
ba. Sėdi iš kairės: Karolis 
Avižienis — vicepirm. viešie
siems reikalams, Jonas Šve
das — iždininkas, Antanas 
Gintneris — vicepirm. spaudos 
ir informacijos reikalams bei 
sekretorius, Steponas Ingau- 
nis — vicepirm. lėšų telkimui. 
Birutė Vindašienė — vicepirm. 
kultūros reikalams. Stasys 
Šiaučiūnas — pirmininkas, Do
natas Šukelis — vicepirm. 
švietimo reikalams, Antanas 
Šantaras — organizacinių rei
kalų vedėjas. Nuotraukoje 
trūksta Giedriaus Penčylos — 
vicepirm. jaunimo reikalams.

A. Gulbinsko nuotrauka

priimtas nutarimas dėl įstatų 
pakeitimo, teisiškai įstatų ne
pakeitė ir veikiantieji įstatai 
pasilieka galioje.

Po šių diskusijų rinkiminė 
komisija paskelbė balsavimo da
vinius į Apygardos valdybą ir 
Revizijos komisiją. Pagal balsų 
daugumų į Apygardos valdybą 
buvo išrinkti: St. Šiaučiūnas, D. 
Šukelis, J. Švedas, B. Vinda
šienė, stud. G. Penčyla.A. Gint
neris, A. Šantaras, S. Ingaunis 
ir K. Avižienis. Į Revizijos ko
misiją išrinkti: V. Galvydis, K. 
Dočkus ir Jurkšaitis.

Daugiausiai balsų gavęs St. 
Šiaučiūnas savo žodyje naujai 
išrinktos valdybos vardu padė
kojo už pareikštą pasitikėjimą, 
pažymėdamas, kad naujoji Apy
gardos valdyba kreips ypatingą 
dėmesį į lituanistinį švietimą, 
i tautinės kultūros puoselėjimą 
ir ugdymą. St. Šiaučiūnas baig
damas savo žodį pabrėžė, kad 
naujoji valdyba savo veikloje 
vadovausis bendruomenišku so
lidarumu, tikėdamasi, kad turės 
Chicagos Apygardoje išnykti vi
si buvę nesklandumai.

Suvažiavimas baigtas Tautos 
himnu. x(ka)

PARYŽIUJE MINĖJO 
LENKIJOS KRIKŠTĄ

Lenkijos krikšto 1000 
metų ( 966 - 1966) su
kaktuvių proga, gegužės 
8 d. Notre Dame kate
droje Paryžiuje, Pran
cūzijos kardinolui Mau- 
rice Feltin dalyvaujant, 
buvo pontifikalinės mi
šios, kurias laikė Len
kijos Primato kardinolo 
Wyszynskio atstovas vy
skupas Ladislas Rubin.

Vyskupas Rubin, kuris 
iki šiol vengdavo viešai 
pasirodyti su pavergtų 
tautų atstovais, per iš
kilmingą posėdį Pleyel 
salėje, sėdėjo ložėje 
greta nepriklausomos 
Lenkijos ambasadoriaus 
Paryžiuje Gaetan Mo- 
rawskio.

Vysk. L. Rubin tie
sioginiai priklauso nuo 
kardinolo Wiszynskio,bet 
jam nebuvo duota viza 
į Lenkiją. Iš to atrody
tų , kad toks vyskupo 
ir ambasadoriaus pasi
rodymas pranašauja 
Lenkijos Bažnyčios san
tykių su komunistine val
džia paaštrėjimą ir gali
mą Vatikano politikos 
pakitimą.

Iškilmėse Lietuvą at
stovavo Jurgis Baltru
šaitis, kuris perdavė 
sveikinimus ir linkėji
mus Lenkijos Ambasa
doriui.
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1966 gegužės Zl d., 7:30val.v. , Šv. Jurgio parapijos salėje. 
PROGRAMOJE

„Miss lithuania''
CLEVELANDO KANDIDATĖS RINKIMAI, SOL. 1. GRIGALlDNAITĖ,

Visi Esate Maloniai Kviečiami Atsilankyti Ir Paremti Jaunimo Pastangas Ir Jaunimo Kongresą*
„budžių" kvartetas, VAIŠĖS, muzika, šokiai .

.L. .
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
CLEVELANDO 

GRAŽUOLĖS
Jaunimo vakare, gegužės

21 d., 7:3C vai. vak., šv. 
Jurgio salėje, dalyvaus se
kančios kandidatės į ”Miss 
Lithuania” rinkimus: Gai- 
džiūnaitė Rūta, Grybaus
kaitė Nijolė. Obelenytė Sil
vija, Orantaitė Dalė, Sta- 
saitė Matilda, Stuogytė 
Guoda, širvaitytė Ramunė, 
Unguraitytė Rasa.

Rinkimų Komisija suda
ro: pirmininkas P. Maželis,
L. Janulevičiūtė, A. Rauli- 
naitienė, M. Boop, P. Bal
čiūnas, A. Kuprevičius, M. 
Leknickas.

Programos vedėjas Juo
zas Stempužis.

Šis balius turėtų sutrauk
ti visus jaunus ir senus, nes 
visas pelnas skiriamas Jau
nimo Kongresui.

Visi Clevelando ir apy
linkių lietuviai, suprantą 
iaunimo reikalus, maloniai 
kviečiami savo atsilankymu 
padėti jaunimui tęsti jų 
gražiai užsimotus darbus.

fdk)

LIETUVIS JŪRŲ 
KARININKAS

Džiugu ir malonu, kad 
mūsų jaunimas iš ribotų 
profesijų pradeda
skverbtis į platesniuo- 
sius akiračius.

Vienu iš tokių jauni
mo atstovu yra Riman
tas Dumbrys, kuris š.m. 
kovo mėn. 18 d. baigė 
jūrų karininkų mokyklą

JAV karo laivyno karininkas Rimantas Dumbrys

Balfo direktoriai suvažiavime Clevelande su pirm. kun. V. 
Martinkum. V. Pliodžinsko nuotrauka-NOCS Newport , R. I., 

ensign laipsniu.
Į. šią jūrų karininkų 

mokyklą priimami kole
gijas baigusieji. Be to, 
iš penkių tinkamų kandi
datų po stiprios atran
kos patenka tik vienas.

Baigęs Navai OCS mo
kyklą, vadovybei parin
kus ir išlaikęs papildo
mus egzaminus, Riman
tas Dumbrys pateko 4 
rinktinių asmenų gru- 
pėn ir yra išsiųstas į 
Washington Navai Offi- 
cer Deep Sea Diving 
School povandeninei spe
cialybei įsigyti.

Rimantas yra Jurgio 
ir Barbaros Dumbrių vy
riausias sūnus.

Pirmuosius mokyklos 
žingsnius jis pradėjo ei
ti tremty - Vokietijoje, 
Memmingene. Juos bai
gė Clevelande Western 
Reserve Universitete B. 
A. laipsniu.

Studijuodamas prik
lausė tautinių šokių gru
pei "Grandinėlė” ir jū
rų skautams.

Linkime Rimantui ge
ro vėjo tarnaujant galin
game Dėdės Šamo lai
vyne.

Taip pat šiuo laiku 
kartu su Rimantu atli
kinėja karinę prievolę 
ir kiti jo du jaunesni 

broliai: Gediminas ir 
Robertas.

Gediminas yra Eu
ropoje, kur tarnauja kaip 
artilerijos specialistas 
tanko vadovu. Už ypa
tingai sėkmingą artileri
jos mokyklos baigimą 
jam yra pareikštas Di
vizijos vado tarnybinis 
pagyrimas.

Robertas, vienus me
tus išbuvęs Azijoje, grį
žo į JAV ir dabar dirba 
vyr. štabo būstinės ad
ministracijos skyriuje.

Ir Gediminas ir Ro
bertas jau užsitarnavo 
Spec. 4.

Prieš stodami kariuo
menėn jiedu buvo pra
dėję studijuoti, todėl grį
žę ketina tęsti studijas 
toliau.

mt.

RENGIA PIETUS
Sekmadienį, gegužės 22 

d. šv. Jurgio parapijos sa
lėje ruošiami pietūs, kurių 
pelnas skiriamas Clevelan
do skaučių ir skautų veiklai 
paremti.

Pietų metu bus laimėji
mai. Fantus aukojo Liet. 
Gydytojų ir Inžinierių Dr- 
jos Clevelande bei A. Staš- 
kūnienė. Pelnas — į Jauni
mo Kongresą atvykstančio 
užjūrio lietuvio skauto ke
lionės išlaidoms padengti.

Maloniai prašome kuo 
skaitlingiausiai pas mus 
pasivaišinti.

Clevelando Skaučių-tų 
Tėvų Komitetas

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

• Nedelskime ilgiau ir 
padidinkime savo gyvybės 
draudimą, kol dar nė vėlu. 
Dėl informacijų skambinki
te prityrusiam draudimo 
atstovui — V. Giedraičiui 
tel. 944-6835.

• J. Lapinskui randasi 
Dirvoje laiškas, rašytas J. 
Raišio Anglijoje. Lapins
kas ar žinantieji jo gyvena
mąja vietą prašomi atsi
liepti.

IŠNUOMOJAMA 
KRAUTUVĖ

C-2 leidimas — 50 dol. 
Nuoma mėnesiui — 50 dol.

1023 Ansel Rd. Teirautis 
viršuj.

SAVININKAS 
PARDUODA 
N A M A<

7 kamb., į šiaurę nuo 
Lake Shore Blvd., Nau
josios ir Šv. Kryžiaus 
par. rajone. Moderni 
virtuvė ir vonia, Wal- 
tex užuolaidos, kilimai, 
ir kt. priedai. Privatus 
parkas ir paplūdimis. 
Galima su baldais. Bal
dai beveik nauji. Kaina 
— su baldais $23,000, 
be baldų — $21,000.

Teirautis telef. KE

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ KALENDORIUS -

GEGUŽĖS 21 d. Jaunimo Metų 
komitetas rengia subatvakarį šv. 
Jurgio parapijos salėje.

GEGUŽĖS 22 D. skautų ir skau
čių tėvų komitetas ruošia pietus 
šv. Jurgio parap. salėje.

BIRŽELIO 5 D. šv. Kazimiero 
Lituanistinės Mokyklos mokslo 
metų užbaigimas.

BIRŽELIO 12 d. gegužinėČiur- 
lionio Ansamblio sodyboje. Ren
gia Jub. SLA Seimui Rengti ko
mitetas.

BIRŽELIO 19 D. Vysk. Valan
čiaus mokyklos gegužinė.

BIRŽELIO 25 d. Gegužinė — 
Joninių laužas Čiurlionio An
samblio sodyboje. Rengia L.V.S. 
Ramovė.

BIRŽELIO 26 D. Naujienų gegu
žinė Armonų sodyboje.

LIEPOS 10 d. Lietuvių Budžių 
plaukiojimo diena.

LIEPOS 31 d. Lietuvių Budžių 
gegužinė. Rengia L. Budžiams 
Remti Tėvų Komitetas.

RUGSĖJO 24 D. Dirvos Vaka
ras, šv. Jurgio parapijos salė
je.

RUGSĖJO 25 D. Tautos Šventė- 
Lietuvių Diena. Rengia Lietuvių 
Bendruomenė.

SPALIO 15 D. šv. Kazimiero 
Lit. Mokyklos parengimas.

SPALIO 22 D. Lithuanian Vil
lage Ine. parengimas Lietuvių 
salėje.

SPALIO 30 D. Kristaus Kara
liaus šventė nauj. parap. salėje.

LAPKRIČIO 13 D. Nauj. para
pijos choro pagerbimas --tradi
cinis vakaras.

LAPKRIČIO 26 d. kariuomenės 
šventės minėjimas. Rengia L.V.S. 
Ramovė.

1967 m.

✓
VASARIO 4 D. LTM Čiurlionio 

Ansamblio tradicinis balius.

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIU KLUBAS

c.

6835 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
Tel. EX 1-1143

Klube veikia: Lietuviškų laikraščių ir 
žurnalų skaitykla • „Tėvynės Garsų” radijo 
valandėlės • Televizija • Bilijardas • ”Pin 
Boll” • Šachmatai • Lietuviška Valgykla: 
Penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais 
— pietūs ir vakarienė. • Visi lietuviai ir lietu
vės kviečiami įsirašyti nariais į Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubą.

RELIGINE ŠVENTE 
WASHINGTONE

Šių metų rugsėjo 3-5 d. Ši
luvos Koplyčios Washingtone 
šventinimo iškilmių ir lietuvių 
religinio kongreso techniškam 
paruošimui talkos komitetas 
praneša, kad jau dabar laikas 
pasirūpinti kelione ir nakvyne.

Organizuojantieji kelionę į 
Washingtoną autobusais prašo
mi ilgiau nelaukiant išsinuo- 
muoti autobusus, susitarti su 
autobusų kompanijomis, kad jos 
parūpintų savo keleiviams na
kvynę Washingtone, kad pris
tatytų be pasivėlavimo ir nu
vežtų į atitinkamas programos 
vietas.

Atvykstantiems individuališ- 
kai nakvynes parūpina STAT- 
LER-HILTON viešbutis. Kam
barių rezervavimo atvirutės iš
siuntinėtos visiems lietuvių pa
rapijų klebonams. Kas reika
lingas nakvynės,prašomas užei
ti pas savo kleboną, pasiimti 
rezervavimo atvirutę, ją užpil
dyti ir pasiųsti viešbučiui iki 
rugpiūčio mėn. 1 d. Viena atvi
rute gali pasinaudoti keli as
mens. Kambarių kainos - vie
nam asmeniui už naktį $10., 
dviem asmenim - $15.

Lietuvių relinginės šventės 
komitetai nuoširdžiai kviečia 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti. 
Kadangi tos iškilmės yra la
bai svarbios visai lietuvių tau
tai, o ypač Lietuvos Bažnyčiai, 
todėl kiekvienas lietuvis, kuris 
lig šiol neturėjo progos skirti 
savo dalelės, prašomas tai pa
daryti dabar. Šiluvos šv. Ma
rijos koplyčios įrengimui, de
dikacijos iškilmėms, Lietuvių 
Religiniam Kongresui, progra
mų spausdinimui, ženklelių iš
leidimui, kviestinių svečių priė
mimui ir kitiems uždaviniams 
įvykdyti dar trūksta bent30 tūk
stančių dolerių, bet tai yra labai 
maža suma. Aukas prašome 
Įteikti savo parapijų kunigams, 
kurie persiųs Šiluvos Šv. Mari
jos Koplyčios Komitetui Chica
goje arba Lietuvių Religiniam 
Kongresui Rengti Komitetui, 225 
South 4th St., Brooklyn, N. Y.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licenšijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Dirvos bičiuliai ir rėmėjai Toronte Albinas ir Juzė Pliopliai.

DIRVOS AUKSINĖS SUKAKTIES PROGA, TORONTIEČIAI 
NORĖDAMI PRISIDĖTI PRIE LAIKRAŠČIO GERINIMO IR 
VILTIES DRAUGIJOS RŪPESČIŲ MAŽINIMO, ĮSIJUNGĖ 

SAVO ĮNAŠAIS:
ALBINAS PLIOPLYS visuomet jautrus tautinės spaudos 

rėmėjas, su 50 dol., tuo pačiu patapdamas Dirvos šimtininku.
JUŽĖ PLIOPLIENE, neatsilikdama nuo savo vyro, atėjo Į 

Vilties Draugiją su 50 dol. įnašu.
ALEKSAS STATULEVIČIUS padidinęs savo įnašą 50 dol. 

tapo nauju Dirvos šimtininku.
EMILIJA YURKUS su 25 dol.
JONAS PARŠELIŪNAS su 25 dol. padidino savo įnaša 

Dirvai.
KLTS TORONTO SKYRIUS su 25 dol. padidino savo įna

šą Dirvai.
JUOZAS ČESĖKAS — 10 dol.
V. ŠVEDIENĖ — 10 dol.
KOSTAS KALENDRA — 10 dol.
PRANAS BASTYS — 10 dol.
V. MATULEVIČIUS — 5 dol.
A. JUCYS — 5 dol.
M. MEILIŪNAS — 5 dol.
O. RINKEVIČIENĖ — 5 dol.
P. KRILAVIČIUS — 5 dol.
S. BARZDAITIS — 5 dol.
K. PAKALNIŠKIS — 5 dol.
B. M. ABROMAIČIAI — 5 dol.
J. RINKEVIČIUS — 2 dol.

DIRVOS 50-TIES METŲ SUKAKTIES BALIAUS TORONTE 
VAIŠIŲ STALAS STEBINO SVEČIUS SAVO TURTINGUMU 
IR PUOŠNUMU. TAI ŽEMIAU IŠVARDINTŲ TORONTIŠKIŲ 
PONIŲ NUOPELNAS. JOS PAAUKOJO NE TIK SAVO DAR
BĄ, BET IR PRODUKTUS, KAD TIK DAUGIAU PAREMTU 

SUKAKTUVININKĘ DIRVĄ:
B. ABROMAITIENĖ, Toronto 3 dol. 35 et.
S. BASTIENĖ, Toronto 8 dol.

P. ČESĖKIENĖ, Toronto 5 dol. 50 et.
A. JUCIENĖ, Toronto 2 dol.
E. JURKEVIČIENĖ, Toronto 11 dol.
V. KALENDRIENĖ, Toronto 3 dol. 30 et.
M. KUOLIENĖ, Toronto 3 dol.
p. KVEDARIENĖ. Toronto 8 dol.
E. LIAUDINSKIENĖ, Toronto 2 dol.
V. MEILIŪNIENĖ, Toronto 3 dol.
J. PLIOPLIENE, Toronto 13 dol.
A. PUTERIENĖ, Toronto 3 dol.
O. RINKEVIČIENĖ, Toronto 10 dol.
V. ŠVEDIENĖ, Toronto 6 dol.

DIRVOS 50 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI KOMITETAS 
TORONTE $51.48.

• "Laisvės žiburys” — džiaugti laimėjimais, šios 
dviejų mėnesių amžiaus ra- programos vadovams jau 
dijo programa New Yorke pavyko j savo bendradarbių 
jau užtarnautai gali pasi- eiles jrykiuoti tokius asme-

Mielai motinai ir uošvei

ELENAI STEIKŪNIENEI 

mirus, Vilties Draugijos narius ir Dir

vos rėmėjus ELENĄ ir KAZIMIERĄ 

POCIUS, STEIKŪNŲ šeimą ir arti

muosius giliai užjaučia

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirvos Redakcija 

nis, kaip JAV kongresma- 
ną, Joseph P. Addabbo ir 
Freedom Foundation direk
torių Christopher Emmett. 
Abudu nedviprasmiškai pa
sisakė už teisingumu pa
grįstą laisve visoms tau
toms. Pokalbio su kongr. 
Addab’'O pirmoji dalis bu
vo girdima gegužės 15 d. 
Antroji to interview dalis 
bus perduota gegužės 22 d.

Iš lietuvių ”Laisvės žibu
rio” rėmuose jau girdėjome 
pasisakant žurnalistus E. 
Čekienę. V. Rastenį, Br. 
Railą, dailioio žodžio meni
ninkę I. Veblaitienę, orei. J. 
Balkūną, kun. Alg. Kezį S. 
J., Lituanus žurnalo redak
torių, dr. T. Remeikį, B. Bie- 
liuką. muz. V. Strolią, J. 
Kazickaitg. A. Gurecką, J. 
Miklovą, V. Radzivaną ir kt.

Patvs programos vedėjai 
nevengi* kritiškų pasisaky
mų įvairiais lietuviško gy
venimo aspektais.

”Laisvės žiburys” išsilai
ko rėmėjų aukomis. Aukos 
renkamos nario mokesčio 
forma, stojant į Lietuvių 
Radijo Klubo narius. Nario 
mokestis 10 dol. metams. 
Nariai yra tikrieji valandė
lės savininkai. Jie turi teisę 
nustatyti redakcinę progra
mos liniją, rinkti progra
mos vedėją ir pan. Didžiojo 
New Yorko lietuviai kvie
čiami paremti "Laisvės ži
burį” stojant į Lietuvių Ra
dijo Klubą.

"Laisvės žiburio” vedė
jas yra Romas Kezya, ang
liškosios dalies vedėjas — 
Antanas Mažeika. "L. ž." 
adresas: R. Kezys, 62-15 69 
PI., Middle Village, N. Y. 
11379. Tel. TW 4-1288. Pro
grama girdima kiekvieną 
sekmadienį nuo 8:30 iki

9:30 vai. ryte per WHBI 
radijo stotį 195.9 FM ban
ga.

• "Sportas” žurnalas at
gaivinamas ir pirmas nu
meris pasirodys birželio 
mėn. Redaktoriumi sutiko 
būti Kęstutis Čerkeliūnas, 
91-30 221 St., Queens Vil
lage 28, New York.

LIETUVIŠKA 
VASARVIETĖ 

BANGA 
CAPE COD’E, MASS. 
GREAT MARSH ROAD, 
CENTERVILLE, MASS.

• Prie Atlanto vandenyno, 
Golfo srovės šildomo gar
saus Craigville Beach.

• Patogūs kambariai ir atskiri 
namukai, kur patiems gali
ma gamintis valgį.

• Skanūs lietuviški valgiai.
• Grynas pušų oras ir rami 

vietovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų auto

mobilių — transportacija į 
ir iš paplūdimio.

• Šalia "Bangos” randasi eže
ras su paplūdimiu. Žuvavi- 
mo mėgėjams yra laivelis.
Norintieji puikiai praleisti 

atostogas prašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:

A. Pakštys, 
76 Alicia Road 

Dorchester, Mass. 02124 
Tel. (617) 282-8046 
o po birželio 15 d.: 
Box 188, Centerville, 

Cape Cod, Mass.
Tel. C617) SP 5-4633.

A. L. T. S-gos Chicagos skyriaus nariui

JUOZUI LEIMONUI,

jo broliui mirus, gilią užuojautą reiškia

A. L. T. S-gos Chicagos Skyriaus
Valdyba

A t A

ELENAI STEIKŪNIENEI
mirus, jos dukterims ELENAI POCIENEI, SOFI

JAI STEIKŪNIENEI ir sūnui JONUI bei jų šei

moms gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

D. ir T. Mečkauskai

A -t A

ELENAI STEIKŪNIENEI
mirus, jos dukroms ELENAI POCIENEI, SOFI

JAI STEIKŪNIENEI ir sūnui JONUI su šeimo

mis, gilią užuojautą reiškia

Ona ir Antanas Juodvalkiai

A. A.

ELENAI STEIKŪNIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą ELENĄ ir 
žentą KAZIMIERĄ POCIŲ, dukrą ZOSĘ ir žentą 
ANTANĄ STEIKŪNĄ, sūnų JONĄ ir marčią MO
NIKĄ ir kitus gimines bei artimuosius

Stasė ir Stepas Juodakiai

KAZIMIERUI LEIMONUI

mirus, brolius JUOZĄ, ANTANĄ ir PRANĄ nuo

širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Emilija ir Balys 
S t e p o n i a i

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
LIETUVIŠKOJE JANSONŲ VASARVIETĖS 

CAPE COD VILOJE

"AUDRONE“
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki RUG
SĖJO MĖN. 15 D. ir jau dabar priimami užsakymai.

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 ROSĘDALE ST., 
BOSTON, MASS. 02124. TEL. 288-5999, o po BIRŽELIO 
18 D. tiesiai į vilą AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS.

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

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildo

mas Golf’o srovės; SILVER BEACH smėlis; Lietu
viška aplinka ir geras maistas, suteikia puikias są
lygas pavasaroti bei pailsėti.

SPORTO mėgėjams: sail-fish buriuoti, teniso 
aikštė, ping-pong, kroketas.

Vakare TĖVAMS išvykus prižiūrimi vaikai.
SEZONĄ pradedame BIRŽELIO mėn. 19 d.
Su užsakymais prašome kreiptis:

M. LŪŠYS, 88-01 104 St., 
Richmond HilI 18, N. Y. 
Tel. (212) 849-1193
I. VEITAS, 72 Congress St., 
Braintree, Mass.
Tel. (617) 843-2146

MEŠKA
42 BEACH STREET 

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS.

Tel. (617) 759-3251

CHICAGO

• Rūtos Aldonos Paplė- 
naitės ir Andriaus Rimanto 
Pužausko jungtuvės įvyks
ta gegužės 28 d., 2 vai. po 
pietų Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje, o vaišės — Jo
nyno salėje, R. R. 2 Veden 
Rd., Chesterton, Indiana. 
Jaunųjų tėvai — Bronė Pa- 
plėnienė ir Bronė ir Algir
das Pužauskai.

• Mergaitės! (7-16 metų 
amžiaus) Jūs smagiai ir 
naudingai praleisit dvi sa
vaites vasaros atostogų 
(liepos 17-31 d.). Tik nevė- 
luokit ir užsiregistruokit į 
Dainavos stovyklą pas: S. 
Endrijonienę, 6914 So. Tal- 
man Avė. Tel.: WA 5-2221 
arba D. Augienę, 6508 So. 
Talman Avė. Telefonas PR 
8-8534.

jau prieš koncertą išplatin
ta nemaža bilietų, visi pra
šomi anksčiau atvykti į sa
lę užimti vietas. Programos 
pradžia 7:30 vai. vak. Šv. 
Jurgio parapijos salėje. 
Mielai kviečiami visi vietos 
ir apylinkių lietuviai atsi
lankyti koncerte, kur galė
site jaukiai praleisti vaka
rą besiklausydami lietuviš
kų dainų pynės ir nuotai
kingai pasilinksminti.

km

ROCHESTER

METINIS KONCERTAS
Rochesterio LB choras 

gegužės 21 d., šeštadienį, 
rengia savo metinį koncer
tą. Koncertas rengiamas 
paremti choristus vykstan
čius į Dainų šventę Chica
goje. Chorui vadovauja di
rigentas Jonas Adomaitis, 
akom ponuoja Raimundas 
Obalis. Valdybai, kuriai 
kaip tik ant pečių reikia 
nešti visą naštą, pirminin
kauja Jonas Pupininkas, 
vicepirm. Birutė Apanavi- 
čienė, sekr. Vaidevutis 
Draugelis, ižd. Jonas šipai- 
la, narys Stasys Ilgūnas.

Koncerto programoje mo
terų, vyrų bei mišrus cho
rai. Veiks bufetas ir baras, 
daug įvairių staigmenų, po 
programos šokiai. Kadangi

JAUNŲJŲ ALMANACHAS

JAV Lietuvių Ben
druomenės Centro val
dyba norėdama skatinti 
jaunąją kartą literatū
rinei kūrybai, Jaunimo 
Metų proga leidžia Jau
nųjų rašytojų ALMANA
CHĄ. Jame tilps 16-30 
metu autorių prozos ar 
poezijos kūriniai ir pub
licistiniai straipsniai. 
Jaunieji autoriai, pasi
rašę tikru vardu ir pa
varde ir nurodę savo 
amžių ar gimimo me
tus, savo kūrinius pri
siunčia iki 1966 m. rug
sėjo mėn. 1 dienos šiuo 
adresu: Jeronimas Ig- 
natonis, 6642 So. Fran
ci sco Avė., Chicago, II- 
linois 60629.

Prozos kūriniai turi 
būti neilgi, geros kompo
zicijos ir sklandžia lie
tuvių kalba parašyti,pu
blicistiniai straipsniai 
lietuvių tautinio kultūri
nio gyvenimo temomis 
neilgesni 3 mašinėle ra
šytų puslapiu.

Almanachui redaguo
ti sudaroma komisija, 
kuriai ir pavedama pada
ryti atranką prisiųstų 
veikalų bei straipsnių.
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