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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ŪKINE BŪKLE
AUTOMOBILITĮ, GAMYBOS IR STATYBC SU
MAŽĖJIMAS SIGNALIZUOJA PASIKEITIMUS 
JAV ŪKINĖJE BŪKLĖJE. TAČTAU AR JIE 
REIŠKIA GEROVĖS LAIKOTARPIO PARAIGĄ, 
AR TIK IišSILYGTNIMĄ. — DĖT, TO ŽINOVŲ 
NUOMONĖS SKIRT A ST — STTSTTARTMAS EU
ROPOJE DĖL BENDROS RINKOS IŠPLĖTIMO.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ---------

Po penkių metų nuola
tinio plėtimosi JAV ūkis 
staiga parodė nuovargio 
žymių. Auto pramonė tu
rėjo sumažinti savo ga
mybą, nes pas pardavė
jus jau susidarė per di
delės (1.6 milijonas au
tomobilių) atsargos, 
pradėta statyti ir ma
žiau naujų namų. Dėl 
to sumažėjo užsakymai 
ir plieno pramonei. Kar
tu smarkokai pradėjo 
kristi vertybės popie
riai.

Ar tai blogai ar ge
rai, nuomonės skiriasi. 
Blogai dėl to, kad ūki
nio gyvenimo sparta ža
da sumažėti. Gerai dėl 
to, kad toji sparta bu
vusi per smarki ir pri
sidėjusi prie infliacijos 
paskatinimo . Skaičiuo
jama, kad ūkinė ekspan
sija pereitais metais 
siekė maždaug šešis 
nuošimčius, o butų ge
riau, jei ji siektų tik 4, 
Aukštesnė gamyba ska
tina algų ir kainų kili
mo lenktyniavimą, o tai 
veda prie infliacijos.

Ką reiškia vertybės 
popierių kainų kritimas, 
niekas tikrai nežino. Kai 
kurie vyriausybės parei
gūnai spekuliacija verty
bės popieriais laiko žai
dimu šalia tikrosios ūki
nes būklės ( a sort of 
gambling casino on the 
periphery of the nations 
economy). Kainom visą 
laiką kylant, į spekulia
ciją vertybės popieriais 
įsijungė masės žmonių, 
kurių didelės dalies pa
jamos yra gana kuklios. 
Jei 1961 m. už akciją 
buvo mokama maždaug 
22 kartus daugiau negu 
jos atnešamas į metus 
pelnas, tai dabar tas san
tykis sumažėjo iki 16. 
Žinoma, tai vidurkis. 
Yra vadinamų ’glamour' 
akcijų, už kurias moka
ma net 40, 50 ar 60 kar
tų daugiau už metinį pel
ną, tai daugiausia tokių 
įmonių akcijos, kurių ga
mybos išsiplėtimo lau
kiama.

Kitaip sakant, žmonės 
pirko akcijas ne tam, 
kad pasipelnius iš jų už
darbio, bet iš nuolatinio 
pačių akcijų kainų kili
mo. Faktinai iš akcijų 
galima laukti maždaug 
tiek pat, kiek iš nuo
šimčių už pasidėtus ban
ke pinigus, tačiau ....iš 
tikro už pasidėtus banke 
įdėlius gauname ne 4, 
5 %, bet tik 1, 5 %, nes 
per metus padėtų dole
rių vertė, jų perkamo
ji galia, faktinai suma
žėja 3%.

Didžiausia infliacijos 
priežastis yra Johnsono

administracijos ūkinė 
politika, administraci
jos, kuri nori vesti karą 
Vietname ir kartu vidu
je ūgdyti vadinamą 
"Great Society”, už tai 
nieko nemokėdama, pa
gal Time "in hard eco- 
nomic terms".

Čia reikia pastebėti 
kad šiuo metu viso pa
saulio vyriausybės varo 
infliacinę palitika, dau
giau išleisdamos negu 
surinkdamos mokesčių 
pavydale. Infliacija, at
rodo, yra neišskiriamas 
gyvenimo palydovas. Už 
tat Suomijoje jau keli 
metai bandoma nauja 
nuošimčių už indėlius 
sistema. Ten galima pa
sidėti indėlius į banką 
įprastu visame pasauly
je būdu ir gauti už juos 
6% arba mažiau, bet už 
tat bankas garantuoja, 
kad indėlis nesumažės 
dėl pinigų kritimo vėr- 
tės, atseit, jis pridės 
prie indėlio tiek, kiek 
jo vertė per metus su
mažėjo. Bankai, leisda
miesi į tokias operaci
jas, turi panašiai ir sko
linti. Skolintojas bankui 
atiduoda ne tik pasko
lintą sumą, bet ir pri
deda tam tikrą sumą pi
nigų vertės sumažėjimo 
padengimui. Kartu veikia 
ir įprasta tvarka, tačiau 
pagal ją skolindamas 
skolininkas turi mokėti 
daug aukštesnius nuo
šimčius. Ar tas ekspe
rimentas persimes ir į 
kitus kraštus į šiuo tar
pu dar neaišku.

Amerikoje prie stan
dartinės sistemos bankų 
ar kitų panašių institu
cijų taupytojai per me
tus praranda 3% savo 
padėto kapitalo ir tas 
žinoma skatina mestis į 
vertybių popierių rinką.

Rumunija: — Aš nebenoriu būt kampininku savo namuose!

Tačiau kainos ir čia nuo 
balandžio m. krito. Jei 
balandžio 25 vadinamas 
Dow-Jones vidurkis bu
vo 950 , tai gegužės 13 
d. jis jau krito iki 876. 
Mat, investoriai pasida
rė neramūs, jie bijo ga
limo mokesčio pakilimo 
bei nuošimčių už pasko
las padidinimo, kas ves
tų, prie S’ kūmų gauti 
iš viso pa < ą, jie bijo, 
kad dėl pakėlimo
gali sumažėti įmonių 
pelnas, kuris pasiekė re
kordinio aukščio, tačiau 
į jį dairosi ir vyriausy
bė ir darbininkai. Tokiu 
būdu akcijos pasidarė 
netaip viliojančios f juo 
labiau, kad vidutiniai už
dirba 3. 26 centus už 
investuotą dabartinėm 
akcijų kainom dolerį. Vi
sa tai turėjo privesti 
prie vertybės popierių 
kainos kritimo.

Tuo tarpu iš Europos 
atėjo žinia apie 6 val
stybių, sudariusių Ben
drąją Rinką, susitarimą 
nuo 1968 m. liepos 1 d. 
panaikinti savo tarpe bet 
kokius muitus. Tokio nu
tarimo daugiausia norė
jo Vokietija, kadpraplė- 
tus rinką savo pramonės 
gaminiams, mažiausiai 
Prancūzija, kad muitų 
apsaugoje leidus susti
prėti savo pramonei. Iš 
kitos pusės, vokiečiai 
padarė nuolaidų prancū
zams, sutikdami sudary
ti bendrą žemės ūkio 
fondą. Jis numatomas 1,6 
bilijono dolerių dydžio. 
Pusė tos sumos suplauks 
iš muito, uždėto kitų 
kraštų ( ne Bendros Rin
kos) gaminiams, įveža
miems į Bendrosios Rin
kos Kraštus, kitą pusę, 
sudės atskiri kraštai. Vo
kietijos indėlis yra 31,2% 
Prancūzijos 32%, Itali
jos, 20,3%, Olandijos 
8,2%, Belgijos 8,1% ir 
Luxemburgo vos o,2%. 
Naudos iš to fondo dau
giausia turės Prancūzi
jos ir Olandijos ūkinin
kai, mažiausiai Vokie
tijos. Šitas susitarimas 
tačiau įsigalios, jei bus 
susitarta dėl visos eilės 
techniškų klausimų, o tai 
reiškia, kad dar visko 
gali būti.

1968 m. Bendrosios 
Rinkos valstybėse numa
tomas vienodas muitas 
užsienio prekėm gali bu-

Naujoji ALT S-gos Richmond Hill, N. Y. skyriaus valdy
ba, kuri savo atsijauninimu galėtų būti pavyzdžiu, jog pribren
do reikalas palengva jauniesiems perduoti vadovavimo raktus. 
Nuotraukoj pirmoj eilėj sėdi: vicepirmininkas Kęstutis Nemic- 
kas, sekretorė Irena Vakselytė-Nemickienė ir vicepirmininkas 
Jurgis Sirusas. Stovi: narys kultūros reikalams dail. J. Bag
donas ir skyriaus pirmininkas Algis Sperauskas.

L. Tamošaičio nuotrauka

ALT S-gos RICMOND HILL 
SKYRIUS ATJAUNĖJO

ALT S-gos Richmond 
Hill skyrius, kuriam vi
są dešimtmetį nuo įsis- 
teigimo vadovavo Vytau
tas Abraitis, o virš pu
sės dešimties metų iš 
jo skyrių perėmęs iki 

ti gerokas smūgis Ame
rikos maisto gaminių ir 
kitam importui. Iš kitos 
pusės, visa eilė ameri
kiečių įmonių turi savo 
skyrius bei įmones Ben
drosios Rinkos valstybė
se ir tokiu būdu gali 
pelnytis ir neeksportuo- 
damos savo gaminių iš 
JAV. Laukiama sunkių 
derybų tarp JAV ir Ben
drosios Rinkos valsty
bių dėl tolimesnių pre
kybos santykių. 

šiol pirmininku buvo 
Jurgis Sirusas, šį pa
vasarį žymiai atjaunėjo.

Negalima sakyti, kad 
šio skyriaus vyresnieji 
nariai su jų vadovybė
mis nebuvo veiklūs. Jei 
kartais to veiklumo bu
vo per maža, tai grei
čiausiai dėl to, kad dau
guma narių atsidėję dir
ba ir už skyriaus ribų 
tautinėj ir bendrinėj lie
tuviškoje veikloje. Šio 
skyriaus net keturi na
riai dvi kadencijas iš
buvo Sąjungos Centro 
Valdyboj: V. Abraitis, P. 
Ališauskas, E. Čekienė 
ir A. Senikas. V. Ras
tenis Vilties Draugijos 
valdyboje, B. Oniūnas ir 
A. Vakselis ALTe New 
Yorke, E. Čekienė ir 
A. Senikas BALFo Cen
tro valdyboje. Daugelis 
narių labai aktyviai pri
sidėjo prie pernai pasi
baigusios Pasaulinės 
Parodos lietuvių progra
mų organizavimo ir Lap
kričio 13 dienos manifes
tacijos rengimo.

Lėšomis paremta
stambiomis sumomis

Dr. J. Valaitis rado lengvą būdą 
nustatyti vėžio ligą

• Dr. Jonas Valaitis, Liu
teronų ligoninės Chicagoje 
vyr. patologistas, surado 
paprasta būdą, kaip nusta
tyti pirmuosius vėžio ligos 
simptomus. Apie tai geg. 
20 d. Clevelando dienraščio 
Plain Dealer pirmame pus
lapyje tilpo straipsnis, ku
riame aprašyti Dr. J. Va-

Dirva,kelis kart po šim
tą dol. padidinant sky
riaus įnašus Vilties 
Draugijai, apčiuopiamai 
paremti Tautinės Sąjun
gos seimai, A. Smeto
nos monografijos leidi
mas, o vėliau jos daug 
išplatinta, Lietuvos Ne
priklausomybės Fondas 
ir atlikti kiti įsipareigo
jimai.

Per 15 su viršum me
tų skyriaus iždą didino, 
saugojo ir svarbiems 
reikalams esant tuštino 
visą laiką tas pats pri
tyręs iždininkas Petras 
Paprockas.

Jurgiui Sirusui pirmi
ninkaujant skyrius žy
miai išaugo narių skai
čium, o šį pavasarį, vi
suose laisvuose kraš
tuose lietuviams skel
biant Jaunimo Metus, Ri
chmond Hill, N. Y. sky
rius žymiai atsijaunino.

Š. m. balandžio 29 die
na į skyriaus valdybą 
išrinkti trys jaunieji na
riai: Algis Sperauskas, 
Irena Vakselytė-Nemic
kienė ir Kęstutis Ne- 
mickas, o buvęs pirmi
ninkas Jurgis Sirusas ir 
dail. Juozas Bagdonas 
dar liko iš vyresniosios 
kartos savo patyrimu 
jauniesiems padėti. Nau
joji valdyba pasiskirstė 
pareigomis sekančiai: 
Algis Sperauskas ----
pirmininkas, Kęstutis 
Nernickas — ir Jurgis 
Sirusas vicepirminin
kai, Irena Vakselytė - 
sekretorė ir dail. Juo
zas Bagdonas narys kul
tūros reikalams.

Atvirai kalbant, šie 
trys jaunuoliai nėra nau
jokai visuomeniniam 
darbe, A. Sperauskas ir 
I. Vakselytė keletą me
tų vadovavo neo-lituan- 
ams New Yorke, o K. 
Nernickas pasižymėjęs 
skautų ir sporto veik
loje. Tikimės, kad bu
vęs veiklus Richmond 
Hill skyrius, taip žymiai 
atjaunėjęs f dar pagyvės.

(eč)

GERB. PRENUMERA
TORIŲ DĖMESIUI!

Pašto įstaigai reikalau
jant prašome būtinai visus 
prenumeratorius, kurie dar 
nėra pristatę' savo pašto 
zonos (ZIP Code) naujo 
numerio, artimiausiu laiku 
tai padaryti.

Užsimokant prenumera
tą, laišką ar atvirutę ra
šant, pažymėkite savo zo
nos (ZIP Code) numerį.

Šis prašymas neliečia tų 
prenumeratorių, kurie jau 
gauna Dirvą su atžymėtu 
ZIP Code numeriu.

laičio darytų tyrimų vaisiai.
Dar tik praeitų metų 

rugsėjo mėn. pradėti tyri
mo darbai davė tokius re
zultatus, pagal kuriuos ar
timoje ateityje labai nesu
dėtingu būdu bus galima 
nustatyti tiek moterų, tiek 
ir vyrų pirmuosius vėžio li
gos simptomus.
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KARO...
* rugsėjo 3

Generolai meluoja, vyriausybės svajoja, ambasadoriai 
viens kitą įžeidinėja. — Tai krumpliaratis klaidų ir ne

susipratimų, kurių pasėkoj kilo II Pasaulinis karas.
Kodėl kilo II Pasaulinis karas? Dėl jo priežasčių dar 

ir šiandien tebesiginčijama.
Benoist-Mechin savo veikale ”Vokiečių armija”, ku

rio šeštasis tomas šiomis dienomis išeina iš spaudos, duo
da kiek kitokią, priežasties versiją. Nuo šio numerio Dir
voje pradedame spausdinti reportažą ”Dvylika dienų iki 
karo ...”, kuriame Benoist-Mechin vaizdžiai atpasakoja 
paskutines krizės valandas.

Rugpjūčio 23 d. rytą vi
same pasaulyje pasklido ži
nia, kad Stalinas pasirašė 
nepuolimo paktą su Vokie
tija. Įvykis sumaišė Euro
pos politines kortas. Pasi
žadėjusios ginti Lenkiją 
nuo Hitlerio revendikacijų 
Prancūzija ir Anglija dau
giau negalėjo pasikliauti 
Rusijos parama. Kas dary
ti? Tokį klausimą pastatė 
prancūzų premjeras Dala- 
dier Tautinės Gynybos Ko
mitetui, kuris susirinko po
sėdžiui tos pat dienos 6 vai. 
vakarą.

Premjeras Daladier sė
dėjo už savo stalo, o gene
rolai pusračiu aplink jį. Jis 
atidarė posėdį, sakydamas, 
kad reikia atsakyti į tris 
klausimus:

1. Ar Prancūzija gali pa
silikti nieko neveikdama, 
leisdama iš Europos žemė
lapio pašalinti Lenkiją ir 
Rumuniją, ar tik vieną jų?

DALADIER tikėjo generolo 
Gamelin aiškinimu, kad pran
cūzų armija pajėgi atsilaikyti 
prieš vokiečių divizijas ir len
kų rezistencija galės tęstis ke
letą mėnesių. Jis galvojo, kaip 
ir Gamelin, kad busimasis ka
ras nuvers hitlerinį režimą ir 
buvo tikras, kad Prancūzija 
išeis laimėtoja.

2. Kokios yra priemonės 
tam pasipriešinti?

3. Kokių žygių reikia tuo
jau imtis?

Po šio įvado jis davė žo
dį savo užsienio reikalų mi
nistrui Georgės Bonnet.

— Vokiečių-sovietų pak
tas, — pareiškė ministras, 
— visai keičia jėgų lygsva
rą. Lenkija nebegalės dau
giau tikėtis paramos iš So
vietų Rusijos. Mes galvojo
me, kad Sovietų Rusija jai 
galės duoti bent aviacinę 
pagalbą, ginklų ar žaliavų. 
Dabar reikia atsisakyti nuo 
tos vilties. Gal būt, net ga
lima tikėtis blogiau: vokie- 
čių-rusų sąjungos prieš 
Lenkiją...

"Anglija, priešingai, bus 
pilnai mūsų pusėje, bet ji 
tik dabar pradeda ginkluo
ti savo sausumos kariuome
nę. Dėl vokiečių vyriausy
bės intencijos jokių iliuzi
jų negalima turėti: vokie
čiai neblefuoja. Jie nu
sprendę pasiimti Dancigą 
ir koridorių, net jei dėl to 
kiltų pasaulinis karas, štai 
kokia yra padėtis.

Paryžiuje nusprendžia, kad Lenkijns armija būtina 
Prancūzijns saugumui. - Gamelin: 'Karo pirmąją 

dieną hitlerinis režimas grius’...
"Kokia turi būti mūsų 

laikysena? Ar reikia aklai 
pildyti mūsų sutartį su 
nenkija? O gal geriau 
spausti Varšuvą, kad ieško
tų kompromiso? Tokiu bū
du mes galėsime laimėti lai
ką sustiprinimui savo ka
rinių jėgų ir pagerinti dip
lomatinę situaciją, kad ge
riau galėtume priešintis 
Vokietijai tuo atveju, jei ji 
vėliau pasiryžtų pulti Pran
cūziją. Bet kompromisas 
gali susilpninti Lenkijos—• 
Prancūzijos sąjungą. O 
Lenkija visad buvo laiko
ma reikalinga Prancūzijos 
saugumui. Tokia bent nuo
mone yra mūsų kariuome
nės vyriausiojo štabo.

— Lenkijos armiją, — 
pareiškė generolas Game
lin, garbingai priešinsis vo
kiečių užpuolimui, šalčiai 
ir blogas oras greit sukliu
dys karinius veiksmus ir 
mūšiai rytuose užsitęs iki 
1943 metų pavasario. Tuo 
metu prancūzų- armija bus 
sustiprinta anglų divizijo
mis, kurios išsilaipins kon
tinente.

"Prancūzija, toliau kal
bėjo vyriausias armijos va
das, gali išstatyti apie 120 
divizijų prieš 200 vokiečių 
divizijų. Reiškia, mūsų jė
gos silpnesnės už vokiečių. 
Bet 1940 m. Prancūzija ga
lės pasikliauti padidintom 
jėgom, būtent 200 divizijų 
lenkų ir prancūzų, prie ku
rių dar prisidės 40 divizijų 
anglų. O jei vokiečiai pa
žeis belgų ir olandų neutra
lumą, tai mes turėsime dar 

STALINAS galvojo, kad pasirašęs paktą su vokiečiais, ga
lės pasilikti nuošaliu karo stebėtoju. Su Molotovu abu manė, 
kad vokiečių agresija prieš Lenkija įtrauksianti kitus kraštus i 
ilgą didelį karą. To jie ir norėjo, nes tas karas vyktų ne prieš 
Sovietų Rusiją, bet tarp pačių kapitalistinių valstybių. Stalinas 
tikėjosi patogiu momentu įsikišti į nuvargusių kovotojų tarpą 
ir pasiimti sau liūto dalį...

30 divizijų daugiau, viso 
apie 270 divizijų prieš 200 
vokiečių divizijų.

(Pastaba: 1939 m. rug
pjūčio mėn. Vokietija turė
jo ne 200 divizijų, o tik 97, 
iš kurių 9 buvo šarvuotos. 
Lenkija išstatė ne 80 divi
zijų, o tik 38, ir 1940 m. 
gegužės 10 d. vietoj lauktų 
40 anglų divizijų kontinen
te išsilaipino tik 9).

Kitais žodžiais, į pirmąjį 
Bonnet klausimą, ar Pran
cūzijos interesas yra nesi
laikyti sutarties su Lenki
ja, o pasinaudoti laimėtu 
laiku sustiprinti savo apsi
ginklavimą, Gynybos Ko
mitetas atsakė kategoriškai 
ne.

Buvo imtasi svarstyti an
trąjį punktą. Ar prancūzų 
armija, laivynas ir aviacija 
pasiruošę išlaikyti Lenkijai 
duotus pažadus?

BECK, Lenkijos vyriausy
bės galva, galvojo, kad Lenki
jos sąjunga su Anglija ir Pran
cūzija pilnai apsaugos nuo vo
kiečių agresijos. Jis buvo įsi
tikinęs. kad užtenka tik prie
šintis Hitleriui ir tas nedrįs 
pradėti ginkluoto konflikto.

rolas Darlan. O aviacijos 
ministras Guy la Chambre 
pareiškė, kad prancūzų 
aviacija daranti didelį pro
gresą.

— Kiek tai liečia naikin
tuvus, mes dabar turime

HITLERIS galvojo, kad vokiečių-sovietų paktas sukliudys 
pasaulinį karą. Jis įsivaizdavo dvi galimybes. Arba Lenkija su
tiks su jo sąlygomis ir jis atsiims Danzigą ir koridorių neiššau
damas nė vieno šūvio, arba dėl to kils tik nedidelis karas tarp 
Vokietijos ir Lenkijos. Sitam mažam karui išvengti jis nebuvo 
pasiryžęs daryti jokių nuolaidų. Jis buvo tikras laimėjimu. Hit
leris buvo tvirtai įsitikinęs, kad Anglija ir Prancūzija nesikiš 
karan dėl Lenkijos.

moderniškus ir gaminamus 
serijomis.

"Mūsų bombonešiai dar 
nėra gaminami serijomis. 
Reikia laukti 1940 m. pra
džios. Bet iki to laiko Ang
lija apsiima masiniai bom
barduoti šiaurinę Vokietiją. 
Bendradarbiavimas su sau
sumos kariuomene tokiu 
atveju galės būti sėkmingai 
užtikrintas. Mūsų žiniomis, 
vokiečiai turi 4000 lėktuvu 
paruoštyje, 5000 rezerve ir

3000 ruošiami, (šie skaičiai 
irgi klaidingi: Vokietija 
1939 m. turėjo paruoštus 
tik 2785 lėktuvus ir 243-3 
rezerve). Mūsų aviacijos si
tuacija neturėtų sudaryti 
kliūčių vyriausybės apsi
sprendimui, kaip tai buvo 
1938 m. Muencheno metu.

Aviacijos generolai Vuil- 
lemin ir Tetų klausė minist
ro pareiškimo nedarydami 
jokių pastabų.

CHAMBERLAINAS, pagar
sėjęs Muenchene savo nuolai
domis, 1939 metais pasidarė 
griežtumo šalininku. Kodėl? 
Jis galvojo, jei iškilmingai pa
skelbs Hitleriui, kad Anglija 
eis į pagalbą Lenkijai, tuo su
kliudys pasaulinį kara. Hitle
ris galvojo, kad Londonas tik 
gąsdiną.

.tzadloaį ir paaklataai
Me 9 vai. ryto iki 4 vaL po pi. ty.
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Gen , Gamelino pareiški
mas, kad Prancūzija atsi
durs pavojuje, jei leis nu
galėti Lenkiją, ir užtikrini
mas, kad su Lenkija Pran
cūzija galės atsilaikyti prieš 
vokiečių armiją, sudarė 
sunkias pasekmes.

Kodėl Gamelin buvo tik
ras pergale? Manoma, kad 
jis buvo blogai savo žval
gybos painformuotas. Pran
cūzų šnipai, norėdami pasi
rodyti didesniais patriotais 

ir žinodami, kad tokie jų 
pranešimai labiau patiks 
Paryžiui, raportuose rašė 
apie vokiečių armijoje be
siplečiantį Hitleriui nepasi
tikėjimą. Gen. Gamelin bu
vo tikras, kad kai bus pa
skelbtas karas, patys vokie
čiai nuvers Hitlerį.

— Vokiečių armija, vie
toj gynusi sienas, žygiuos į 
Berlyną, kad numalšinti su
kilimą, o už Siegfriedo lini
jos stovinčios kariuomenės 
nerodys didelio pasipriešini
mo. Mes į Vokietiją įženg
sime, kaip peilis į sviestą.

Prancūzų šnipai savo ra
portuose iš Vokietijos rašė: 
"Lorrache mieste naktį iš 
28 į 29 d. buvo paskleisti 
lapeliai su užrašu "šalin 
Hitleris!", o Constancoj iš
kabinti plakatai: "Mes ne
norime karo, bet duonos!” 
Kitame raporte buvo rašo
ma, kad Hamburge tarp 
darbininkų vyksta bruzdė
jimas. Ūkininkai nepaten
kinti ir tarp rezervistų blo
gos nuotaikos . ..'/

Kitas skelbė, kad gen. 
von Brauchitsch nepaten
kintas Hitlerio sprendimais

PLANINGAS TAUPYMAS
mokat/VuM dŪMctefidM

i i PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIENI

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

DIVIDEND CHICKS MAILED 
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atsistatydino ir sovietų-vo- 
kiečių paktas tarp hitleri
ninkų iššaukė skilimą, kad 
vakaruose fortifik a c i j o s 
silpnos ir kad vyriausias 
vokiečių štabas negalvoja, , 
jog galės atlaikyti prancū
zų puolimą. Dar kitas rašė, 
kad Hitleris turėjo nervų 
priepuolį ir daktaras kas 
rytą lankosi pas jį. Vyriau
sias štabas tai norįs išnau
doti kariniam perversmui. 
Panašiai sakė ir Jacąues 
Heilbronner, Daladier pa
siųstas į Vokietiją specia
liai misijai: "Nebijokite 
nieko: už mėnesio Vokieti
ja maldaus taikos".

Turėdamas tas informa
cijas Gamelin gal pats tikė
jo ką sakė. Bet jis turėjo 
geriau orientuotis. Nuo 
1938 m. tiek daug praneši
mų iš Vokietijos buvo gau
ta apie tariamą sukilimą 
prieš Hitlerį bei bandymus 
iį, nužudyti. Bet Vokietijoj 
Hitleris toliau viešpatavo. 
Jei 1938 m. saujelė karinin
kų dar bandė nuversti Hit
lerį, tai 1939 m. vyriausio
je vadovybėje buvo stipri 
dauguma, kuri palankiai 
žiūrėjo į karą su Lenkija. 
Didelis skaičius generolų, 
pamatę, kad Hitleriui pasi
sekė Austrijos inkorporavi
mas ir buvo pasirašyta su 
rusais sutartis, galvojo ly
giai kaip ir Ciano: "Jūs bu
vote taip dažnai teisus, šį 
kartą jūs irgi teisingiau 
sprendžiate apie dalykus 
negu mes”.

Jei generolai dar prieši
nosi dėl techniškų punktų, 
tai kaip galėjo morališkai 
priešintis operacijai, kurios 
tikslas buvo atstatyti Vo
kietijos galybę sujungiant 
su Prūsija.

Kitame numeryje: ”Goe- 
ringas ruošia sąjunga su 
Anglija”.
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BENDRAJAM REIKALUI 
SKIRTAS DARBAS
Dirvos 50 metų sukaktis 

nebuvo skirta tik pasilinks
minimui ir paplojimui viens 
kitam per 'petį už iki šiol 
nuveiktus darbus. Tų iškil
mių paskirtis ir pobūdis 
buvo — pasitikrinti nueito 
kelio tikrumu ir tiesumu, 
pasitikrinti, ar einama tuo 
pačiu keliu ir ateitin. Tam 
reikalui tarnavo ne tik ALT 
Sąjungos Tarybos suvažia
vimas, bet ir ALT S-gos ir 
Vilties Draugijos valdybų 
pastangos priminti tų orga-. 
nizacijų nariams, jog savos 
spaudos išlaikymas reika
lingas visų narių bendrų 
pastangų, moralinės ir ma
terialinės paramos. Prie tų 
pastangų jungėsi ir Dirvos 
a d m inistracija, priminda
ma visiems Dirvos skaity
tojams ir rėmėjams, kad 
ateina gera proga ne tik 
spaudos mėnesį prisiminti, 
bet prisiminti ir darbą, kurį 
Dirva atliko lietuvių visuo
menei per 50 metų.

Susilaukėme sveikinirųų 
iš diplomatinio ir konsulia- 
rinio korpuso narių, visuo
meninių ir politinių organi
zacijų vadovybių, iš pavie
nių veikėjų. Susilaukėme 
ne tik sveikinimų, bet ir 
gausių dovanų aukomis ir 
įnašais Vilties Draugijai iš 
visų ALT S-gos skyrių ir jų 
narių. Tų dovanų naštą pa
kėlusią ALT S-gos Valdybą, 
skyrius ir jų narius lydėjo 
visa eilė kitų organizacijų 
ir pavienių Dirvos rėmėjų 
ir bičiulių.

Iškilmių eigoje kiekvie
nas dalyvavęs galėjo maty
ti, kad ne vien tik talkon 
suburtos pastangos, bet ir 
bendras darbas atnešė re
zultatą, parodžiusį ne tik 
saviems, bet ir atsilankiu
siems svečiams — vietos 
valdžios pareigūnams, jog 
tai yra tvirta lietuvių gru
pė, bendruose reikaluose su
tarianti ir sugebanti ne tik 
iškilmes švęsti, bet tomis 
iškilmėmis parodyti savo 
kultūrinį ir organizacinį ly
gį, tautinį susipratimą ir 
įvertinti atlikto darbo re
zultatus.

Tektų ilgas sąrašas su
rašyti nuoširdžiai dėkojant 
visiems sveikinusiems, Dir
vą žodžiu ir auka parėmu- 
siems ir prisiminusiems. 
Nesinorėtų po padėkos žo
džių padėti tašką. Iškilmė
mis darbas nepasibaigė. Jis 
dar tik prasidėjo naujam, 
dar sėkmingesniam etapui.

— Niekaip negaliu suprasti,ko
dėl mūsų spaudos darbuotojai 
lietuviškas šeštadienines mo
kyklas be skrupulų pakrikštijo

The Lithuanian Newspaper

Established 1915

Tad ne kartą ir ateityje 
teks prisiminti didžiai ver
tingas, neužmirštamas, ga
lėtume sakyti, net įspūdin
gas reagavimas ir dėmesys 
darbui, kuris teko ir tebe- 
tenka dirbti Dirvos laikraš
čio vardu.

Mintyse grįžta vaizdas iš 
banketo salės. Du ilgi stalai 
priglaudė Clevelando miesto 
ir apskrities valdžios viršū
nes ir visus tuos, kurie vie
naip ar kitaip buvo ar te
bėra susiję su Dirvos dar
bu ir pastangomis. Iš tos 
vietos žiūrint akys gėrėjosi 
gražiu vainiku svečių, kurių 
tarpe matėsi ne mažai aka
deminio jaunimo, vyresnės 
lietuvių kartos veikėjų, 
viešnių ir svečių iš įvairiau
sių Amerikos miestų, ar tai 
atvykusių į ALT S-gos Ta
rybos, ar BALF direktorių 
suvažiavimus ar šiaip suti
kusių atsilankyti į iškilmes. 
Visi vienodai ir šiltai įsi
jungė į iškilmių orumui tin
kamą atmosferą išklausant 
kalbas ir meninę programos 
dalį.

Iškilmės pasibaigė. Padė
kos žodžiai vargu išreikštų 
tikruosius jausmus, kuriuos 
išgyveno ir tebeišgyvena 
tie, kuriems visa tai rūpė
jo, kurie išnešė tų iškilmių 
organizacinę naštą. Bet tie 
žodžiai yra ir liks širdyse 
ir mintyse tuo labiau, kad 
visų Dirvą prisiminusių at
siliepimas nustelbė ir to
kiais atvejais pasitaikan
čias klaidas ir neapsižiūrė
jimus. Tik visų gera valia 
ir noras pastebėti kas gera, 
ne vien tik kas bloga, apvai
nikuoja bendrą darbą ir 
bendrus siekius.

Būtų buvę geriau, jei pa
dėkai skirtą rašinį būtų pa
rašęs poetiškiau, švelniau 
ir aistringiau nusiteikęs 
žmogus, šiltesnė, žodinges
nė ir spalvingesnė padėka 
gal ir atrodytų priimlesnė 
paliestųjų širdžiai. Bet, 
kaip minėjau, padėkos žo
džiui dar per anksti užda
ryti vartus — tašku. Tas 
žodis ne vien žodis, bet jaus
mas, ilgai dar žadąs gyven
ti kur kas giliau, nei šiame 
puslapyje.

Pagaliau, iškilmės kad ir 
pasibaigė, bet darbas vyks
ta toliau. Darbas, kurį lydi 
toji nuotaika, kurią teko 
patirti iškilmių metu. Ta 
bendro darbo nuotaika tely
di ir visus, kurie prie jos 
sudarymo prisidėjo.

lituanistinėmis? Dar vi
sai neseniai Šis pavadinimas 
tik retais atvėjais patekdavo 
spaudon, dabar gi visiškai už
viešpatavo ir visos lietuviškos 
mokyklos išnyko — liko litua
nistinės!

Labiausiai tuo užsikrėtė dienr. 
"Draugas”, mažiau Jūsų reda
guojama "Dirva”, tik Kanados 
"Tėviškės Žiburiai" kol kas to 
žodžio vengia, vadinant "šeš
tadieninės". Atrodo, lyg kad, 
"lietuviškoji mokykla" pavadi
nimo mes gėdinamės. Kodėl ?

Nereikia būti kalbininku, visi 
gi žinome, kad vokiečiai savo

NEO-LITHUANIA VEIKLA CHICAGOJE

!• 
kad lietuviai pirmąjį 
sekmadienį švenčia 

dieną. Pakvietė jas 
atsistojimu. Danguolė 
padeklamavo eileraš-

1966 m. gegužės 1 d. B. 
Pakšto Salėje įvyko Korp! Neo- 
Lithuania sueiga.

Sueigą atidarė pirmininkas 
Algis Modestavičius. Padėko
damas už gausų atsilankymą 
priminė, 
gegužės 
motinos 
pagerbti 
Šukelytė 
tį, "Mama, nepalik manęs vie
no".

1966-ji metai -- Jaunimo Me
tai. Živilė Keliuotytė apibudino 
Jaunimo Metų reikšmę korpo
racijai ir korporacijos įnašą 
Jaunimo Metams: -- Atrodo, 
kad Jaunimo Metai priklauso 
tik jauniems. Bet ištikrųjų tai 
jaunatviškai lietuviško gyveni
mo ir judinimas. J. M. įparei
gojo išjudinti visus lietuviškus 
organizacinius vienetus ... Kor
poracija! Neo-Lithuania visu 
pilnumu į šį darbą yra įsijun
gusi:

Vyriausios Valdybos atsto - 
vas dirba Jaunimo Metų centri
niame komitete, finansams or
ganizuoti komisijoj yra įsiparei 
gojęs filisteris Algis Garlaus- 
kas, jaunimo stovyklos rengi
mo komitetuose Korp! Neo- 
Lithuanijos nariai taip pat dir
ba, Jaunimo Kongreso rengi
mas, savaime aišku, darbo da
limi remiasi Neo-Lithuania. 
Jaunimo Peticijai Neo-Lithua- 
nijos visi padaliniai renka para
šus netik savo sueigų metu, di
desniųjų lietuviškų suėjimų pro
ga, bet taip pat pavieniai kor- 
porantai lanko lietuviškąsias 
pastoges rinkdami parašus 
šventom lietuvių tautos teisėms 
reikalauti ir ginti... •

Lapkričio 13 -- tosios vienas 
iš iniciatorių yra Algirdas Bud 
reckis. Nereikią man apie ko
legą kalbėti, jo atliktieji dar
bai kalbą už jį ... O taip ne 
vienas klausėmės jo paskaitų 
kada jis daugelyje lietuviškųjų 
kolonijų kalbėjo mūsų Nepri - 
klausomybės sukakties proga...

Taip pat sekėme spaudoj jo 
pasisakymus nuomones ir 
sprendimus Jaunimo Metų pro
ga ... Jis yra vienas jaunesnių
jų New Yorko Neo-Lithuania fi
listerių, įnešdamas ten gilų pa- 
sirižimą siekti lietuviškų tei
sių, ieškant naujų jaunų būdų 
bei priemonių atkreipti pasau
lio akis į Lietuvai, mūsų Tėvy
nei, daromą skriaudą ir užmes
tą neteisybę, dėl kurios tylėti 
ar nutylėti jau ilgiau negalima. 
Korporacija Neo-Lithuania di
džiuojasi savo eilėse turėdama 
visiems pavyzdingą filisterį 
Algirdą Budreckį .

Subrendo lietuvių jaunimas 
pasaulio universitetuose. Su - 
brendo jų šventas įsitikinimas 
ir priklausomumas savo gimta
jai tautai. Įgytos žinios -- kiek
vienam jaunam lietuviui bylo
ja apie laisvę ... Jiems visai 
neaišku, kokiais principais ir 
kokiomis žmonijos teisėmis 
tauta, trokštanti laivės ir ko
vojanti už tai, vis dar vergau
ja ir neleidžiama jai į pasaulį 
kalbėti ... Pasinaudodami lais
vo pasaulio teisėmis lietuviš
kasis jaunimas subruzdo, pra
dėdami Jaunimo Metus Lapkri
čio 13 - tosios manifestacija.

Lapkričio 13-tosios manifesta
cijos proga korporacijos Neo- 
Lithuania nariai rinko aukas 
manifestacijai paremti, o pati 
Korporacija iš savo kasos pa
skirti piniginę paramą. Iš vi
sų padalinių buvo kuo daugiau- 

pradžios mokyklų nevadina 
"Germanistische Schuhle", len
kai - ASzkola Polonistyki", ar 
rusai - "Szkola Slavistiki", o 
tiesiai: " Deutsche Volkschuhle" 
"Szkola Polska”.

Lietuvių kalboje pavartojus 
rusų, lenkų, ar vokiečių kil
mės žodį, šaukiame, kad tai 
kalbos darkymas, barbariz
mas! O kas gi yra lituanisti
nė?

Tai kas, kad ji lotynų kalbos 
padarinys, dalyko esmės nekei
čia.

Už tos "lituanistinės" varto
jimą aš terandu vienintėlį pa
teisinimą: norime pasirodyti, 
kad esame "labai mokyti". Tur 
būt prieš liaudį., -

Petras Pajaujis
Dętroit

L. VIRPŠAITĖ

sia organizuojama į manifesta
ciją vykti ir, kiek tik galimy
bės leido, prie šio žygio buvo 
prisidėta.

Jaunimo Metų proga pačiam 
Korporacijos viduje stengia
masi kuo didesnį judėjimą iš
vystyti. Visų miestų Korpora
cijos padaliniuose šaukiamos 
dažnesnės sueigos, stengiantis 
įvairių lietuvybės klausimų per 
tiekimą imtis stipriau pasiruo
šusiam korporantui. Sueigose 
referuojamas pasaulio lietu
vių klausimas, o taip pat ir 
bendrojon Jaunimo stovyklon 
pasiruošimas. Jaunimo Metų 
proga tiek Clevelande, tiek Bos - 
tone, New Yorke, Chicagoje 
Neo-Lithuanai suruošė jaunimo 
parengimus ir minėjimus.

Ypatingai buvo didelis 16-sios 
Vasario minėjimas. Ta proga 
manifestacijos iniciatorius Ro
mas Kezys turėjo pašnekesį -- 
jaunimo prasiveržimus lietuvy
bės reikaluose. Šiame Čikagos 
Neo-Lithuanijos padalinio su
rengtame minėjime buvo pak
viesti ir pagerbti į Jungtines 
Tautas įsiveržę Skautai Aka - 
demikai. Šis minėjimas korpo-. 
racijos judėjime paliko gilų įs
pūdį ne tik savo pašnekesiu, 
ar akademikų pagerbimu, bet 
taip pat ir savų korporantų 
stiprių talentų iškėlimu įvai - 
riose meno srityse,

Šių metų sausio mėnesį išė
jo korporacijos Neo-Lithuanijos 
leidinys. Leidinyje atsispindi 
visas 10 metų korporacijos gy
vavimas tremtyje. Tik prieš 
10 metų atgaivinusi veiklą, 
Korp! jau turi stiprių ir jau- 
Nėo-Lithuanija ideologija --pa 
remta savos Tėvynės ir savos 
Tautos meile bei stipriu lietu
viškos asmenybės ugdymu, rem
tis krikščioniškosios moralės 
pagrindais, pašaukė ne vieną, 
o daugelį jaunuolių eiti šiuo 
"Pro Patria" keliu. Korpora
cijos leidinio puslapiuose gy
vai atsispindi ir paveiksluose 
byloja korporacijos gyvenimas.

Prie korporacijos veiklos 
reikia priskaityti ir korporaci
jos vyrų krepšinio komandą, 
kuri ir šiais metais pasireiš
kė kaip stiprus pirmaujantis 
vienetas netik lietuviškame 
sporte, bet taip pat ir tarp 
amerikiečių. Marąuette parko 
lygoje paėmusi jau antrus me
tus iš eilės čiampijonatą. Edas 
Modestavičius, yra šios koman
dos kapitonas, gynęs lietuvių 
spalvas Australijoje, dalyvavęs 
Ispanijoj Europos turnyre, buvo 
John Carrol ir De Paul varsity 
komandose, dabar dalyvauja stip
rioj amerikiečių komandoj Ja- 
maco Staints.

Taip pat žinomas Neo-Lithua
nia orkestras linksmina ne tik 
Chicagos lietuvius populia mu
zika, bet taip pat aplanko ir 
kitas lietuviškas kolonijas.

"Antrajame Kaime" dalyvau
ja mūsų korporantai Ramunė 
Jurkūnaitė ir Romas Stakaus- 
kas daug prisidedą prie lietu
viškojo žodžio populiarinimo 
gražiai reprezentuodami lietu
vių studentus.

Korporacija Neo-Lithuania uo
liai rengiasi dalyvauti jaunimo 

Lietuvių Veteranų Sąjungos Ramovė Centro valdyba. Sėdi 
iš kairės: pirm. Stasys Dirmantas, vicepirm. Vladas Mieželis. 
Stovi: Jonas Švedas — kultūros reikalams, Jonas Gaižutis —- 
sekretorius, Karolis Dabulevičius — vicepirm. .ir Kazys Oželis — 
iždininkas. V. Noreikos nuotrauka

stovykloje, o taip pat ir Kon
grese. Visų didžiausias noras 
atvykti į Chicagą ir kartu su 
viso pasaulio jaunimu vienoje 
dvasioje pagyventi. Korporaci
ja jausdama jaunimo troški - 
mus, finansuoja kelionę ir iš
laikymą vienai jaunuolei iš Vo
kietijos į Jaunimo Kongresą, 
bei stovyklą.

Neo-Lithuania dėkoja Lietu
vių Bendruomenei už jaunimo 
metų iniciatyvą ir globą. Ti
kimės, kad kiekvienas jaunuolis 
grįš namo pilnas pasiryžimo, 
užsidegimo ir noro dirbti savai 
tautai ir jos siekimamsl Ypa
tingai linkim sustiprėti ir vež
tis namo tą stiprią lietuviško 
jaunimo dvasią į tolimus ir vie
nišus lietuvių namus. Tegu ta 
dvasia gyvens ilgai, ilgai, kol 
vėl kada nors kartu susibursi- 
me naujam atgimimui.

Vyr. Valdybos pirmininkas 
Rimas Staniūnas pristatė Korp! 
Neo-Lithuania leidinį, pareikš
damas padėką buv. valdybai, 
leidimo komisijos pirmininkui 
Diržiui ir visiems prididėju- 
siems prie leidinio išleidimo,

LIETUVOJ IŠĖJO 'MAŽOSIOS LIETU
VIŠKOS ENCIKLOPEDIJOS’ I TOMAS

Lietuvos sovietinė spauda 
skelbia, kad š. m. kovo mėn. 
išėjo "Mažosios Lietuviškosios 
Tarybinės Enciklopedijos" pir
masis tomas, apimąs A - J 
raides. Išleido "Minties" lei
dykla Vilniuje, tiražas - 60.00 
egzempliorių. Iš viso numato
ma išleisti tris tomus. Tuo tar
pu tas pirmasis enciklopedijos 
tomas dar nėra pasiekęs Ame
rikos, bet apie jos "sukirpimą" 
duoda kiek žinių š. m. gegužės 
10 d. mizarinė "Laisvė". To 
tomo turinį trumpai atpasakoja 
sovietinės "Eltos" direktorius
D. Rodą.

Kaip ir buvo laukta, enciklo
pedija ištisai raudonai dažyta. 
Štai kai kurios būdingesnės iš
traukos iš D. Rodos aprašo:

"Pirmajame tome skaityto
jas tarp kita ko ras daug žinių 
apie lietuvių liaudies gyvenimą 
ir jos laimėjimus visose sri
tyse... Marksistiškai nušvies- 
dami lietuvių tautos praeitį, en
ciklopedijos sudarytojai ir au
toriai daug vietos paskyrė Lie
tuvos istorijai... Pirmajame en
ciklopedijos tome randame ži
nių apie revoliucinį judėjimą ir 
kovas už Tarybų (- Sovietų) 
valdžią Lietuvoje. Nemaža vie
tos skiriama Komunistų parti
jos ir Tarybų valstybės veikė
jui F. Dzeržinskui, kurio var
das yra neatskiriamai susijęs 
su Lietuvos darbo žmonių re
voliucine veikla (- F. Dzier- 
žynskis buvo sovietų "Čeką" 
organizatorius ir vadovas.) 
Buržuazinių laikų Lietuvą gana 
išsamiai charakterizuoja
straipsniai "Buržuazija","Bur
žuaziniai nacionalistai", "Fa
šizmas". Straipsnyje "Didysis 
Tarybų Sąjungos Tėvynės ka
ras" apžvelgiama tarybinės 
liaudies, tame tarpe ir Lietu
vos darbo žmonių didvyriška 
koya prieš hitlerinius grobi
kus. šiame kolektyviniame vei

prašydamas, kiekvieną korpo - 
rantą įsigyti leidinį, nes jis 
mums tikrai primins gyvus ar 
mirusius mūsų draugus. Kor
poracijos leidinys byloja apie 
mūsų pačių atliktą darbą.

Rimas Staniūnas, kaip Jauni
mo Metų atstovas, trumpai api
budino esamą padėtį ruošiant 
sutikti Kongresą į kurį suva
žiuos jaunimas iš viso laisvojo 
pasaulio.

Apgailestaudamas pareiškė, 
kad jis kaip korporacijos atsto
vas, labai nusivylęs Jaunimo 
Kongreso komisija, nes korpo
racija į Šį kongresą kviečiama 
dalyvauti tik techniniam darbui 
atlikti, bet taip korporacijai pa
sireikšti nėra galimybės.

Šis Kongresas priklauso jau
nimui -- studentams ir jame 
turi būti lygybė. Visos korpo
racijos dirba "juodą" — tech
nikini darbą, bet kartu ir re
prezentuoja savo korporaciją. 
Mes Neo-Lithuanai sutinkame 
atlikti visą mums skirtą darbą, 
bet kartu reikalaujame, kad bū
tume lygiateisiai Kongreso na
riai su sava programa, paskai
tininkais ir t. t.

Prie kavos ir piragaičių, jun- 
iorės ir juniorai atliko trumpą 
programėlę.

kale daug vietos skiriama visuo
meninės minties raidai, kultū
riniam bei literatūriniam lie
tuvių tautos palikimui". Prime
nama, kad enciklopedijoje ra
šoma apieBaranauską, Donelai
tį, Daukšą, Čiurlionį, J. Janonį, 
P. Cvirką ir kitus. "Enciklo
pedija padeda geriau pažinti už
sienio lietuvių gyvenimą. Šalia 
straipsnių apie atskirus asme
nis (A. Bimbą, J. Gasiūną, J. 
Jokubką ir kt. ) yra bendro 
pobūdžio straipsnių apie užsie
nio lietuvius, gyvenančius Jung
tinėse Valstijose, Anglijoje, Ar
gentinoje ir kitose šalyse". Jei 
užsienio lietuvius atstovauja tik 
bimbos, jokubkai ir kiti jiems 
panašos, tai naujoji enciklope
dija tikrai "lietuviška".....

P. Sv.

"KLASIŲ KOVA" 
ŠIAULIŲ FABRIKE

Šiauliuose, Elnio batų fabrike 
(buv. Nurokų), Įvyko kom. jau
nuolių ir vėliau net to fabriko 
komunistų partijos narių bruz
dėjimas prieš fabriko vyresny
bę, prieš fabriko skyrų vedė- 
jus-meistrus. Ne politinis są
jūdis, o grynai skriaudžiamų 
darbininkų pasišiauŠimas prieš 
darbdavius ar jų atstovus meis
trus dėl jų grubaus elgesio su 
darbininkais. Bruzdėjime ini
ciatyvos ėmėsi komjaunuoliai 
ir komunistai ne dėl to, kad 
jie toki, o tik todėl, kad jiems 
"drąsiau". Ir tai nedaug lai
mėjo: "įsivyravo ne taika, o 
tik paliaubos", — rašo Kom
jaunimo Tiesa. Ir rašo, kad 
fabrike sklinda nusivylimas ir 
kalbama, kad "veltui stengėmės: 
viršininkai visuomet teisūs; da
bar dar prisikentėsim"... Paaiš
kėjo, kad "klasių kova" neiš
nyko ir grynai "socialistinėj 
įmonėj". (ELTA)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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GAIDELIO MOKINIU KONCERTAS BOSTONE
Geras bičiulis, nestokojus 

humoro, pranešdamas apie 
įvykį, ištarė ir tokį lakų po
sakį: ”Ateik, tai bus kon
certas, kokio Bostone šį se
zoną dar neturėjom!” Nėra 
jokios abejonės, humoristai 
dažnu atveju pasako tokių 
tiesių, kurios ne tik juoką

buvo tikrai įdomus ir nuo
bodulio anaiptol nekėlė. Įdo
mumą sudarė koncertantų 
asmeninis (t. y., išorinis) 
ir vidinis ūgis, aiškiau ta
riant — jų skambinimo pa
žanga, jų muzikiniai gabu
mai bei talentai. Stebėti ir 
klausyti buvo ko — iš viso

Komp. J. Gaidelis

D. Monkus, S. Cibas, B. 
Adomavičiūtė ir R. Beržins- 
kas. Visi jie jau nuvokia, 
ką daro, jaučia ritmus ir 
mažai teklumpa. M. Dačytė 
čia pasižymėjo klaviatūros 
užgavimo jėga, regimai pa
žengusia skambinimo tech
nika pasireiškė D. Monkus, 
Kr. Baltaitė, B. Račkauskai
tė, o ypač S. Cibas, B. Ado
mavičiūtė ir R. Beržinskas. 
Toj grupėj šilčiausių ploji
mų susilaukė S. Cibas, ne
abejotinai gabus ir talen
tingas berniukas.

A u k š č i ausioj pianistų 
klasėj pasirodė Alg. Senuta, 
Aid. Gineitytė, Vyt. Sabai- 
tis, L. Baltušytė, Aid. Dab- 
rilaitė ir Bir. Vaičjurgytė. 
Visi jie maždaug 1 ygūs 
skambinimo technikoj, visi 
skambino po du sunkius ir 
sudėtingus fortepionin i u s 
kūrinius, visi darė tikrai 
malonų įspūdį. Technikos 
brandumu gal daugiau pa
sireiškė L. Baltušytė, Aid. 
Dabrilaitė ir Vyt. Sabaitis, 
o muzikavimu, t. 
y., jautriu ir poetišku fra- 
zavimu, gyvu ritmų pajau
timu pasižymėjo Birutė 
Vaičjurgytė.

Pianistų tarpe pasirodė 
du akordeonistai — Vyt. 
Dabrila ir Jurgis Lendrai- 
tis, abu jau pusėtinai įvei
kę grojimo techniką.

Ar iš tų komp. Jul. Gai
delio mokinių išaugs nors 
vienas kitas muzikas ar pia
nistas ? Aprašomam koncer
te pasirodė įspūdingas bū
rys tikrai muzikalių ir ga
bių jaunuolių. Ne vienas iš 
jų galėtų papildyti mūsų 
muzikinį prieauglį, bet ar 
atsiras pašaukimo ir pasi
ryžimo daug ir sunkiai dirb
ti — nelengva dabar pasa
kyti. Daug paguodos kelia

faktas, kad toks stambūs 
kiekis lietuvių tėvų savo 
vaikus moko muzikos. Tegu 
daugumas tų jaunuolių ne
bus muzikai profesionalai, 
bet muzikavimas, ypač 
kiekvieną sunkesnę gyveni
mo valandą, visada jiems 
bus maloni atgaiva, nes mu
zikos mene, kaip ir kituose 
menuose, slypi ypač daug 
žmogaus dvasią gaivinan
čių galių. Tos galios sustip
rėja ypač tada, kai pats ga
li vienu ar kitu muzikos pa
dargu savo nuotaikas išsa
kyti. To niekad negalės pa
keisti nei radijo bangom at- 
skriejanti muzika, nei tele
vizijos ekrane girdimi gar
sai, nes mechanika visada 
liks mechanika, nors ir pui
ki, nors ir ištobulinta,o as
meninis sąlytis su muzikos 
menu visada ras tiesioginį 
atgarsį mūsų neramioj sie
loj.

Komp. Jul. Gaidelis, kaip 
senų laikų alchemikas, dir
ba tyliai ir kantriai. Įvykęs 
”dar šį sezoną negirdėtas 
koncertas” akivaizdžiai pa
rodė, kad jo darbas yra 
sveikintina ir rimta muzi
kos mokykla. Linkėtina, 
kad jo mokiniai visada bū
tų ištikimi savo mokytojui 
ir muzikos menui.

Po koncerto malonios 
mamytės komp. Jul. Gaide
liui, koncertantams ir sve
čiams surengė jaukias vai
šes, kuriose pasidalinta įvy
kio įspūdžiais.

St. s.

NEPAMIRŠKIT 
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sukelia, bet ir pačią tiesą 
apčiuopia.

Komp. Jul. Gaidelio mu
zikos studijos Tėvų komite
tas jo mokinių koncertą su
rengė gegužės 15 d., 3 vai. 
po pietų ALT S-gos Bosto
no sk. namuose. Prisirinko 
apypilnė salė "studentų”, 
kurių amžius prasidėjo 6 ar 
7 metukais ir baigėsi maž
daug 17 metų; likusias vie
tas užpildė mamytės ir tė
veliai, o taip pat ir vienas 
kitas smalsuolis, kurių tar
pe ir man teko būti. Muzi
kinei popietei dailiai vado
vavo komiteto pirm. A. 
Monkus iš Brocktono, kele
tą šiltų sakinių tarė ir 
komp. J. Gaidelis.

Pats koncertas, anot mi
nėto bičiulio, nors užsitęsė 
apie pustrečios valandos,

pasirodė trisdešimt 
vienas koncertantas!

Mažųjų, tik pradedančių, 
grupę pradėjo šešiametis 
ar septynmetis A. Šukys. 
Po jo pasirodė L. Šimkutė, 
T. Girnius, Vyt. Starinskas, 
Gen. Plonytė, V. čepkaus- 
kaitė, A. Ambraziejus, J. 
Girniūtė, R. šukytė, R. Pe
čiulytė ir R. Cibaitė. Visi 
jie skambino fortepionu, 
skambino daugiausia leng
vus jų amžiui ir pajėgumui 
pritaikytus muzikos kūri
nėlius. Iš jų gyvu ritmų pa
jautimu išsiskyrė R. šuky
tė.

R. Dabrila pradėjo dau
giau skambinimo technikoj 
pažengusių klasę. Jį sekė P. 
Bizinkauskas, V. Eikinaitė, 
Kr. Baltaitė, M. Dačytė, D. 
Eivaitė, B. Račkauskaitė,
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Regina Matusevičiūtė-Smith, chagiškių Juozo ir Jadvygos 
Matusevičių dukra, dabar gyvenanti Kalifornijoje, 1964 m. bai
gė University of Illinois tapybos studijas bakalauro laipsniu. 
Kaip viena pirmaujančių studentų, Regina per varžybas-egza
minus laimėjo geriausius pažymius savojoj grupėj ir tuo pačiu 
kvietimą-stipendiją Į University of Southern California toles
nėms studijoms. Šias studijas ji sėkmingai baigia birželio mė
nesį, gaudama magistro (M. F. A.) laipsnį.

Ta pačia proga jaunoji akademikė-menininkė Los Angeles 
rengia savo tapybos parodą, kurioje išstatoma josios magistro 
laipsniui gauti pateikiamieji kūriniai, viso per 30 paveikslų, ak
varelės ir aliejiniai darbai. Parodos veta: Town and Gown Gal- 
lery, Los Angeles, Calif. Paroda tęsis gegužės 23-31 d.d., atdara 
kasdieną, išskiriant šeštadienį, nuo 1-5 vai. p. p., o sekmadienį, 
2-6 vai. p. p. Nuotraukoje jaunoji dailininkė prie savo paveiks
lo. (m. v.)

VIESĖII1MI CHICMJE PIRKITE NLIIJUE MODERIIUE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Leroux Strawberry or

2.
Cherry liųueur ..........................
Asbach Uralt-Import. Germ.

... 5th--3.69

brandy ........................................ .. 5th --5.49
3. Import. 5 Str. French Cognac ..... 5th--5.75
4. Napoleon Brandy .......... ........... ... 5th --3.35

5th — 2.985. Coeur de France Cordials
6. Liebfraumilk Import.

German Wine ................................ 5th — 0.98
7. Bordeaux Import. French Wine .. 5th — 0.98 

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

-------- JUOZAS ŠLAJUS 

KĄ RASIU SUGRffiS? 
ATSIMINIMAI 1 . =. [1)

Buvo skaidrus pavasario šeštadienis. Mieste 
vėjelis sklaidė žydinčių medžių ir alyvų kvapą, 
o aš džiaugiausi galėdamas saulėtą dieną (1940 m. 
birželio 15) pradėti savo atostogas. Nesulaikomai 
skubąs pavasaris skatino visus kilti ir kartu 
džiaugtis laisvos Lietuvos grožiu.

Tvarkydamas nesunkų lagaminą ir planuodamas 
visas atostogų pramogas, nenujaučiau, kad visai 
arti manęs niaukiasi tamsūs debesys, gaubią liū
desiu ir išgąsčiu atostogų džiaugsmą ir net visą 
gyvenimą.

Tūkstančiai tą dieną visoje Lietuvoje su džiaugs
mu pradėjo atostogas ir niekas, išskyrus saujelę 
žmonių, nežinojo, kad tuo metu prezidentas A. 
Smetona su ministeriais ir karine vadovybe turė
jo dramatinį posėdį — svarstė priimti ar atmesti 
Sovietų Sąjungos ultimatumą Lietuvai.

Buvo jau popietė. Bandydamas uždaryti lagaminą, 
sustingau iš išgąsčio išgirdęs Kauno radijo sto
ties specialų pranešimą, kad Sovietų Sąjunga yra 
pateikusi Lietuvos Vyriausybei savo reikalavimus 
ir raudonoji armija su tankais jau peržengusi Lie
tuvos sieną žygiuoja krašto gilumon. Pranešėjo 
raminimas ir prašymas užsilaikyti ramiai, dar 
daugiau gąsdino.

Baisu!... Nejaugi, tai ko bijojome, kad "draugiš

kąsias” bolševikinės kariuomenės bazes Lietuvo
je įsteigus (1939 metais);pasitvirtino, kad jau tada 
bolševikai buvo suplanavę užgrobti visą Lietuvą. 
Šiandien tai darėsi įvykusiu faktu. Plėšikai pra
dėjo piktą smurtą ir terorą prieš nekaltą ir silp
nesnę tautą.

Birželio 17 vėlyvą popietę, raudonųjų motori
zuoti daliniai jau buvo prie Tauragės. Žemai virš 
medžių pasirodė jų lėtas žvalgybinis lėktuvas su 
didelėmis raudonomis žvaigždėmis. Piktas jaus
mas supurtė pirmą kartą pamačius taip žemai 
lėktuvą su svetimos valstybės ženklais. Pajutau, 
jog tikrai svetima ir nedraugiška jėga atsirado 
virš mūsų galvų.

Netrukus pradėjo važiuoti kariniai sunkvežimiai 
su apdulkėjusiais rusų kareiviais. Daugumas jų 
buvo azijatai, bolševikinės Rusijos sienų saugoji
mo meistrai. Pirmoji sunkvežimių vora nesustojo 
Tauragėje, bet nuvažiavo tiesiai prie Vokietijos 
pasienio.

Vokietijai prieš metus užgrobus Klaipėdos kraš
tą, siena buvo vos už 10 kilometrų. Kiti sunkveži
miai rinkosi Tauragės mieste. Niekas čia bolše
vikų nelaukė, išskyrus kelias žydaites ir būrį 
žioplių. Žydaitės, sutikdamos bolševikus, padavė 
jiems gėlių.

Negalima sakyti, kad visi žydai džiaugėsi bol
ševikų atsiradimu, bet daugumas jų džiaugėsi ir 
iškėlė galvas. Kitą dieną gatvėje sutikau seną pa
žįstamą Kaplaną. Buvome geri pažįstami, tad 
nesivaržiau pasidalinti įspūdžiais apie situaciją.

— Kaip jums atrodo, ponas Kaplanai, ar daug 
kas pasikeis čia rusams atsiradus?

Jo atsakymas mane pritrenkė, nes nesitikėjau, 
kad jis taip džiaugtųsi bolševikų atėjimu.

— Pirmiausia, užmirškime "ponas" — atkirto 

Kaplanas. — Ponu daugiau nebebus, o pasikeiti
mus greit pamatysi. Ir nevadinsite mus daugiau 
"žydais". Turėsit priprast vadinti mus "hebrai". 
Dabar mes galėsime sakyti, kas mums patinka. 
• — Kas jus iki šiol varžė laisvai kalbėti? Aišku, 
nebuvo leidžiama šmeižti Lietuvą, agituoti nu
versti valdžią, arba įvesti komunistinę santvarką. 
Viešose vietose jūs tarp savęs retai takalbėjote 
lietuviškai, o visados žydiškai ir to niekas jums 
nedraudė. Jūs turėjote visišką laisvę, kaip ir vi
sos kitos tautybės. Argi jūs neturėjote, čia Tau
ragėje, ir visoje Lietuvoje žydiškas pradines mo
kyklas ir gimnazijas? Aš negirdėjau, kad Lietu
voje bent vienas žydas būtų areštuotas už žydišku
mą. Žinoma, prekybiniuose reikaluose lietuviai 
verslininkai ir žydai konkuruodami pasipešdavo 
tarp savęs, bet tai jau kitas reikalas.

Nebe su senu draugiškumu Kaplanas pažiūrėjęs 
į mane atsakė:

— Patariu tau atsargiau kalbėti. Matau, kad 
daug ko dar nežinai ir nesupranti. Pagyvensi — 
pamatysi.

Atėjūnai ir vietiniai komunistai viešai skelbė, 
jog bolševikai visiems atnešė pilną laisvę ir nie
kas nepasikeis, išskyrus "kapitalistinę" valdymo 
sistemą. Liepė visus pasilikti prie savo pareigų 
ir toliau tęsti darbą. Už pasitraukimą iš darbo 
buvo net grasinama. Bet su tuo savo "laisvės" 
paskelbimu ir pradėjo savo didįjį melą ir apgau
lę. Tai greitai patyrė lietuviai patriotai, net dau
gelis bolševikų simpatikų skaudžiai ta "laisve" 
apsivylė.

MŪSŲ KARIŲ DEMONSTRACIJA

Tauragėje buvo du lietuvių kariuomenės pulkai:
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LENKAI NEATSISAKO SAVO TEZIŲ
Londone leidžiamas savait - 

raštis "Wiadomosci" norėtų ei
ti savo metu Lenkijoje leisto 
aukšto lygio kultūros savaitraš
čio "Wiadomosci Literackie" pė 
domis. Išorine išvaizda londo- 
niškis kiek primena varšuvinį 
literatūros leidinį. Didelis for
matas, begalo platus, paklodi- 
niai straipsniai (jei kas kalba 
apie B. Railos — Akimirkas, 
kaip apie "paklodes", tai šios, 
palyginus su lenkiškojo laik
raščio sieksniniais straips - 
niais, tepanačios į ... kronikos 
žinutes), gausybė bendradarbių, 
šiaip savaitraštis tegali būti 
įdomus tik lenkams ir tik inte
lektualams, bet ne plačiajai pub
likai. Savo metu ir aš buvau už
sakęs laikraštį, po kelių mė
nesių nuo jo atsisakiau.

"Wiadomosci” skaitė ir p. V. 
Lozoraitienė Romoje ir kaip 
paaiškėjo iš 1965 m. savaitraš
tyje paskelbtų rašinių apie Lie
tuvą ir Vilnių, ji laikraščiu 
nusivylė. Iš tikrųjų, juo turėtų 
nusivilti kiekvienas lietuvis. Tas 
pats pasakytina ir apielondoniš- 
kį dienraštuką "Dziennik Polski" 
kuris vis prakiša žinutes apie 
tariamą Vilniaus lenkiškuną, o 
kovo 19 d., Pilsudskio vardo 
dieną, buvo paskelbęs kun. 
MeištaviČiaus iš Romos 
straipsnį apie tariamą Vilniaus 
katedros lenkiškumu.

Pritariu ponios L. pareiški
mui apie nusivylimą londoniš- 
kiu laikraščiu. Dar daugiau ver
tas dėmesio jos atviras laiškas 
laikraščiui, kuriame ji atremia 
JAV, Berkeley gyvenančio len
kų rašytojo Michal K. Pawli- 
kowskio teigimus. Tas atsakas— 
pavyzdys visiems lietuviams, 
kurie seka lenkų spaudą, pa
siskaito prieš lietuviškus raši-

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., 
CIeveland, Ohio 44103

VYTAUTAS ALSEIKA
Vokietija

nius, susiraukia ir ... visą rei
kalą dedasi pamiršę.

Taigi, "Wiadomosci" 988 nr. 
(1965) buvo paskelbta minėto 
M. K. Paulikowskio apysakos 
ištrauka, kurioje jis kritiškai 
pasisakęs apie- lietuvius. Esą, 
lietuviškas šovinizmas buvęs 
chamiško pobūdžio, Vilnius — 
lietuvių suchamintas, lietuvių 
jaunimas buvęs šovinistinis ir 
tt. V. Lozoraitienė paskelbtame 
laiške teigia, kad per 20 metų 
Vilnius buvo neteisėtai lenkų 
okupuotas, primena Suvalkų 
sutartį, kuri, pagal lenkų rašy
toją, buvusi "neaiškus klausi
mas". Tuo tarpu, pabrėžia p. 
Lozoraitienė, šis klausimas lie
tuviams visiškai aiškus -- Pil
sudskis pasielgė su Vilnium pa
našiai kaip Hitleris su Lenki
ja: jis užėmė Vilnių karo ne
paskelbęs ir kitą dieną po su
tarties pasirašymo. Po tų 
"liūdnos atminties" įvykių lie
tuviai būtų galėję atgautame Vii 
niuje atitinkamai pasielgti su 
lenkais. O kaip jie pasielgė? 
Čia p. L. pacitavo šių metų 
vasario m. Varšuvoje mirusio 
lenkų publicisto St. Mackiewicz 
- Cat žodžius, kurie buvo pas
kelbti 1939 m. gruodžio 5 d. 
"Glos Polski" laikraštyje. Cat 
rašė: "Lietuviai su mumis pa
sielgė nepaprastai puikiai. Tai 
ką mums suteikė lietuviai, te
galima palyginti su gilia, am- 
žima, krikščioniška, katalikiš
ka kultūra ... "Taip rašė žmo
gus, dar savo metu, lenkų oku
pacijos laikmečiu, Vilniuje re
dagavęs "Slowo" dienraštį ir pa

sižymėjęs savo priešlietuviško- 
mis nuotaikomis.

Toliau p. Lozoraitienė atkrei
pė dėmesį, kad Pawlikowski ne
patenkintas Vilniuje buvusiais 
lietuviais policininkais, kurie 
visus kalbindavę lietuviškai, bet 
ne ... lenkų kalba. Atseit, būtų 
keista, jei Varšuvoje policinin
kai būtų kalbėję lenkiškai? Savo 
atvirą laišką ponia L. baigė 
žodžiais, kad Pawlikowski, pri
siminęs 500 bendro gyvenimo su 
lenkais metų, vis dar "svajoja 
apie bendrą valstybę su lietu
viais, kurie apie tai ir girdėti 
nenori."

Pasirodo, kad p. Lozoraitienės 
dėmesio verta reakcija bei, sa
kyčiau, patriotinis ryžtas, sukė
lė audrą pačių lenkų tarpe. Tas 
pats savaitraštis Nr. 1029-1030 
(gruodis, 1965) įdėjo paties Paw- 
likowskio atsakymą ir dar ke
lių žinomų asmenų straipsnius.

Pawlikowski aiškina, kad Vil
nius niekuomet nebuvęs etno
grafinės Lietuvos sostine. Jis 
tapęs sostine du kartus ir abu 
--iš sovietų malonės (1920 ir 
1939). O D. Lietuvos Kunigaikš
tystės metais,girdi,daugumą gy
ventojų sudarę lietuviai, kurie... 
nemokėję lietuvių kalbos. Paw- 
likowski ir toliau kalba apie 
lietuvių "chamizmą" 1939-1940 
m. Vilniuje, tik patikslina, kad 
negražiai elgęsi žemieji, iš 
Kauno, atsiųstieji sluoksniai, jo 
žodžiais ... lietuviškieji SS (tai 
teigimas, kurį reikėtų įsidėmė
ti).

Kitas autorius, šokęs į pagal
bą Pawlikowskiui, K. Trębicki 
Šį kartą puola prieškarinę nepr. 
Lietuvos politiką, kad ji buvusi 
... priešlenkiška, nemačiusi ki
tų pavojų. Trįbickio žodžiais 
esą nereali svajonė galvoti apie 
priešišką Lenkiją, apie neprik
lausomą Lietuvą su sostine Vii 
niurni, lygiai esą ne realu svajo
ti apie abiejų kraštų bendrą 
respubliką.

Dar kitas žymus publicistas 
Jedrzej Giertych sako, kad po
nios Lozoraitienės laiškas jam 
sukėlęs liūdesį, nes, esą, lietu
vių politinis elitas panašiai gal
vojąs, kaip ir anksčiau. Toliau 
jis įrodinėja, kad Vilnius su 
Vilniaus kraštu esą perdėm len
kiški, pateisina Suvalkų sutartį 
nors ir pripažįsta, kad Želi
govskio žygis neatitikęs sutar
ties dvasiai ... Dar įdomiau, 
kad Giertych aiškina, jog ne
tiesa, kad Pilsudskis užėmęs 
Vilnių karo nepaskelbęs, nes 
lietuvių - lenkų karas jau vykęs 
keletą mėnesių, o karą paskel
bę lietuviai, kai jie 1920 m. 
liepos 12 d. pasirašę sutartį su 
sovietais, atseit, su durtuvu iš 
užnugario puolę lenkus ... Gier
tych sakosi esąs lietuvių bičiu
lis, su malonumu skaitą Putino 
"Sukilėlius". Pagaliau, lietuvių 
bičiuliu prisistato ir Waclaw 
Zyndram-Koscialkowski — šio

Susitikimas zoologijos sode ... Vyt. Maželio nuotrauka

JAUNIMO KONGRESO TIKSLAI
A. Gai liuš i s

Kiekvienas kongresas ar su
važiavimas visada šaukiamas 
kokiam nors tikslui pasiekti. 
Kongresai ir eiliniai suvažiavi
mai pareikalauja daugelio žmo
nių darbo ir lėšų. Ypač šau
kiant didesnį kongresą, koks bus 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas, darbo ir lėšų reiks ne
mažai. Tą darbą ir išlaidas 
pateisinti, kongreso tikslai turi 
būti neeiliniai. Jaunimo Kongre
so iniciatoriai tikisi pasiekti 
didelių rezultatų. Kongresui jie 
numatė kelius pagrindinius tik
slus.

Jaunimo Kongresą šaukia Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba, susitarus su lietuvių 
jaunimo organizacijomis. Lie
tuvių Bendruomenė, būdama pa
saulinė organizacija, apjungia 
visus lietuvius, gyvenančius 
laisvajame pasaulyje. Palaiky
dama su jais ryšius, PLB val
dyba susidūrė su įvairiuose 
kraštuose išaugusia nauja lie
tuvių karta, kuri užaugo už Lie
tuvos ribų. Ta karta ateina užini' 
ti vyresniosios kartos vietas. Ji 
stoja į lietuvių organizacijas, 
perima jų vadovavimą, jungiasi 
į kovą už Lietuvos laisvę.

Vyresnioji karta, kurios di
delė dalis užaugo Nepriklau- 

laiškas be puolimų ir tik su 
padėkos jausmais Lietuvai, glo
bojusiai 1939 m. nukentėjusius 
lenkus, Jis vienintelis pripaži
nęs, kad painių lietuvių - lenkų 
santykių nereikėję tvarkyti kumš
čio bei ultimatumo priemonė
mis, o jas kaip tik naudojo 
lenkų užsienio politika. Tai ir 
buvo pabrėžusi p. Lozoraitienė. 

somoje Lietuvoje, žino komu
nizmo okupacijos sunkumą ir 
pavojų Lietuvių Tautai, nes ji 
tuos pavojus pati patyrė. Vy
resnieji kovai už Lietuvos lai
svę paskyrė visą savo gyveni
mą. Kas kita jaunimas, kuris 
nepažįsta ir nepatyrė patys tų 
pavojų. Jie kovoje už Lietuvos 
laisvę negali atsilikti nuo vy- 
rsniųjų. Ta kova neturi silpnė
ti. Jaunimas su dar didesne 
energija turi kovoti su Lietuvos 
pavergėjais. Todėl PLB Valdy
ba, šaukdama laisvojo pasaulio 
lietuvių jaunimą į kongresą, tarp 
kitų tikslų numatė ir ši, kuris 
skamba sekančiai: "UŽDEGTI 
JAUNIMĄ IR JO DVASIĄ NAU
JIEMS DARBAMS IR DAR DI
DESNEI KOVAI UŽ LIETUVOS 
LAISVĘ IKI JOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS ATSTATYMO". Tai
gi, UŽDEGTI JAUNIMĄ, kad 
kova ne tik negęstų, bet dar 
suintesyvėtų.

Lietuviai gyvena išsiskirstę 
daugelyje laisvų kraštų. Juos 
visus skiria dideli atstumai. To
kie atstumai yra kliūtis dažniau 
sueiti, pasitarti, suderinti dar
bą, siekiant bendrų tikslų. Kiek
vieno krašto lietuvių darbas 
įvairuoja pagal esamas sąlygas. 
Nepalaikant artimesnio ryšio, 
gali atsirasti nevienodumas tau
tinėje veikloje ir kovoje už Lie
tuvos laisvę. Gali atsirasti nu
krypimų nuo pagrindinių tikslų, 
skirtis jų supratimas. Atsižvel
giant, kad lietuviškas jaunimas 
užaugo nevienodose sąlygose, 
susiskaldymo pavojus į mažus 
įvairiai veikiančius vienetus yra 
didelis. Be to, veikiant tik vieno 
krašto ribose, rezultatai bus 
mažesni, negu veikiant bendrai, 
subūrus viso pasaulio lietuvių
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jėgas vienam, visų vienodai su
prastam tikslui siekti.

Tautinė veikla, ypač kova su 
komunizmo okupacija, gali reik
štis įvairiais būdais. Vienuose 
kraštuose ta kova gali pasižy
mėti labai stipriais efektingais 
žygiais ir gera organizacija, o 
kituose kraštuose to trūkti. Kon
greso uždavinys yra pasidalinti 
patirtimi, vieniems iš kitų pa
simokyti, suderinti veiklą. Nors 
tą pasiekti padeda spauda, bet 
gyvu žodžiu visada daugiau ga
lima išsiaiškinti. Siekdami vie
ningumo darbe, Kongreso ini
ciatoriai tą įtraukė į Kongreso 
tikslus ir formulavo sekančiai: 
"SUJUNGTI VISO PASAULIO 
VISŲ KARTŲ LIETUVIUS BEN
DRAI VIENINGAI TAUTINEI 
VEIKLAI IR KOVAI UŽ LIE
TUVOS LAISVĘ". Kaip matome, 
siekiama tautinėje veikloje ir 
kovoje už Lietuvos laisvę jau
nimo pastangas derinti su vy
resniosios kartos pastangomis, 
kad jis nenueitų klaidingais ke
liais.

įvairių tautų žmonės, dirban
tieji bendram kuriam nors tik
slui, jaučia reikalą vieni kitus 
pažinti, tapti draugais. Tam tik
slui -tarnauja tarptautiniai suva
žiavimai, kongresai, konferen
cijos. Kiekvieni metai tokių 
tarptautinių suvažiavimų įvyk
sta daug įvairiuose pasau
lio kraštuose. Negali be jų ap- 
seiti ir laisvojo pasaulio lietu
viai. Gyvendami kitų tautų tar
pe, jie skiriasi iš jų savo kalba, 
savo kilme. Visus juos riša no
ras išlikti lietuviais, noras pa
dėti savo kilmės kraštui, pa
vergtai Lietuvai. Ypač jauni
mas jaučia reikalą susipažin
ti, suartėti su kitų kraštų lie
tuvišku jaunimu. Tas noras dar 
labiau išryškėjo, pradėjus or
ganizuoti Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresą - norinčių į jį 
vykti atsirado daugiau, negubu-

(Nukelta į 6 psl.)

7-tas pėstininkų pulkas ir 3-čias Dragūnų (kava
lerijos) pulkas. Draugūnai buvo įsikūrę Tauragės 
dvare, o 7-tas pėst. pulkas kareivinėse, šalia 
miesto. Bolševikų kariuomenė apsistojo Tauragės 
miesto gimnazijos rūmuose (Radvilų pilyje).

Vieną šiltą birželio pavakarę iš vieno krašto 
miesto pasigirdo stipri žygiuojančių karių lietu
viška daina:

Ant grėblio remiasi mergaitė, 
Po kojų kvepia pradalgė. 
Ir dainos nuovargį pakeičia, 
Kai žengia broliai sakalai!...

Tokių ir panašių dainų garsai plaukė per mies
tą, veržėsi pro langus, skrido į Radvilų pilį, kur 
buvo pilnai prikimšta bolševikų kariuomenės. Gat
vėmis žygiavo jaunų karių kuopa, o jų dainos, ro
dos skamba daug garsiau ir daug jautriau, negu 
anksčiau, prieš bolševikų atėjimą. Gal jautres
niam lietuviui tik taip atrodė, o gal karių krūti
nėse buvo pabudusios jautresnės balsų stygos? 
Sustojo gatvėje žmonės, prasidarė namų langai 
— visi klausėsi vakaro tyloje nešamas lietuviš
kas melodijas ir su simpatija lydėjo pražygiuo
jančius mūsų karius.

— Gražus pavakarys, o dar gražesnės karių 
dainos, — sakau Vytauto gatvė sutiktam bendra
darbiui Antanui.

— Gražiai traukia mūsų vyrai. Gdriskelių 
gatvėje nematyti. Turbūt, išsigandę sulindo į rū
sius, — sako Antanas.

Maža to, iš kito miesto šono staiga prasiveržė 
raitųjų dragūnų orkestro stiprūs maršo garsai. 
Vytauto gatvėje "demonstrantai” susitinka ir pra
silenkia. Dragūnų orkestras ant vienodų ir gra
žių žirgų iš Vytauto gatvės pasuko kareivinių

link, o kelias veda pro gimnazijos rūmus, kur 
apsistojusi bolševikų kariuomenė. Ties šiais rū
mais, aptvertais aukšta tvora (tinkama komunis
tinei kariuomenei), orkestras čia trumpai šuto jo 
lyg susitvarkymui, o gal parodymui ruskiams 
"kaip gražiai mes atrodome ant blizgančiai iš
valytų žirgų". Už tvoros knibždėjo pilnas kiemas 
raudonųjų karių, kurie pradėjo spiestis kitoje pu
sėje tvoros.

Iš sustojusių apie penkiasdešimt orkestrantų, 
staiga trenkė grausmingas maršas! Visi bolševi
kų kariai pradėjo veržtis prie tvoros ir nustebę 
žiūrėjo į puošnų raitųjų orkestrą. Bet gimnazi
jos kieme vyresnysis garsiai suriko rusiškai. 
Dingo visi rusų kariai iš kiemo ir net nuo langų. 
Raitieji orkestrantai su maršu nujojo į kareivines 
Tauragės dvare.
RUSAI TUŠTINA MŪSŲ KRAUTUVES

Atėję bolševikai mūsų pinigus (litą) visai su
niekino ir nuvertino. Žinoma, tai jie darė savo 
naudai, kad susidarytų sau palankias sąlygas apip
lėšti — pusvelčiu išpirkti prekes iš mūsų krau
tuvių ir tas prekes pasiųsti savo suvargusioms 
šeimoms Sovietų Sąjungoje. Vienas jų rublis, 
pagal prekių pirkimo galią, būtų galima prily
ginti penkiems amerikiniams centams. Mūsų li
tą (1941 m. pradžioje visai jį išėmė iš apyvar
tos) jie prilygino 90 centų už vieną rusišką rub
lį. Perkant prekes rusiškas rublis buvo dešim
teriopai mažiau vertas, nei litas.

Prie krautuvių greitai atsirado eilės lietuvių, 
skubančių nusipirkti reikalingiausių dalykų atei
čiai. O atėjūnai kareiviai ir karininkai turėjo 
pirmenybių, galėjo pirktis be eilės.

Būdavo gana juokingų atsitikimų, kai ruseliai 
ateidavo į krautuve. Vienoje "Maisto" bendrovės 
parduotuvėje įėjęs kariškis paprašė kilogramą 
rūkyto kumpio. Pardavėjai besirengiant sverti, 
rusas paklausė:

— Ar galėčiau gauti bent kiek daugiau? — abe
jodamas paklausė.

— Galite, kiek tik norite: niekas pas mus to 
nevaržo.

— Galėčiau gauti visą kumpį?
— O taip, jei patinka, gali pirkti kiek nori, — 

atsako krautuvės vedėja.
Rusas stebėdamasis, kad taip pigiai jam par

duoda, nusipirko visą kumpį ir išeidamas sako:
— O, pas jus labai gera propaganda.
Jis galvojo, jog krautuvininkė pardavė jam tik 

dėl jų suprantamos propagandos: "Pas mus vis
ko yra." Jie dažnai tuos žodžius kartodavo, norė
dami pasirodyti esą už mus turtingesni. Jie 
mums pasakodavo net tokių nesąmonių: girdi, 
pas juos nesą daug kiaulių, bet už tai lašinius 
gamina fabrikuose.

įvairių prekių krautuvininkas Bivainis kartą 
pasakojo tokį atsitikimą: į jo krautuvę įėjo 
rusas karininkas ir paprašė parduoti "budilnin- 
ką" (žadinamąjį laikrodį).

— Kiek kainuoja vienas laikrodis? paklausė 
rusas.

— Devyni rubliai, — atsako krautuvininkas.
— Duokite man du.
Rusas, sumokėjęs pinigus už du žadintuvus, juos 

išsinešė. Krautuvininkas buvo lietuvis patriotas, 
labai -religingas ir neapkentė komunistų.

(Bus daugiau)



Nr. 58 — 6 DIRVA 1966 m. gegužės 23 d.

HELP WANTED MALĖ

WANTED
HAND TURRET 

1 ATHF 
OPERATORS 

PLATE 
INSPECTORS 

Mušt be able to do set-up. 
Steady work. Top wages, 
and benefits.

AFTERNOON SHIFT
Syncro Devices Ine.

3265 Bermuda 
Ferndale, Mich.

WANTED
LATHE HAND 

MACHINIST 
GRINDER HANDS 

CENTERLESS & INTERNAL 
STEADY WORK.

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

313 — PR 6-7000
(57-59)

WANTED
MILL HANDS

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

CARMET CO. 
1NDEX TOOL DIV.

18606 Fitzpatrick 
Detroit, Mich. 

835-8567
An Equal Opportunity Employer 

(54-58)

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)

STRUCTURAL STEEL 
Project Engineers 

Squad Leaders
Openings are now avalable with 

well established Eastern Fab- 
ricator for those experienced in 
bridges, multi-story buildings, 
viaduets, etc. Exčellent work- 
ing conditions; all basic ben
efits. Write full parteulars and 
experience to: P. O. Box 1366. 
Plainfield, N. J.

HARRIS STRUCTURAL STEEL 
CO.. INC.

All replies strietly condential.
(58-60)

S C H O O L S

SACRED HEART 
SCHOOL

RESIDENT SCHOOL FOR 
BOYS—GRADE 4—THROUGH—8

BROTHERS OF THE
SACRED HEART

ANDOVER, MASSĄCHUSETTS 
(57-64)

lst CLASS
PLAST1C MOLD MAKERS 

TOOL MAKERS 
PANTOGRAPH OPERATORS 

Steady year round employment. Full 
benefits, overtime. Opportunity for 
advanęement 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 work on day shift. 
fringe benefits and overtime.

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

(54-67)

JOURNEYMEN 
DIE MAKERS

To build small progressive dies from 
part prints. Full or part time. Top 
wages & overtime. Life and hospita- 
lization, fringe benefits. Steady work.

CASS MACHINE
691 ANTOINETTE 
DETROIT, MICH.

(58-67)

CASS MACHINE
To run drill presses. Full or part. 
Steady work. Top vvages & overtime. 
Life and hospitalization. Fringe ben
efits.

UNSKILLED HELP
691 ANTOINETTE 
DETROIT, MICH.

(58-67)

CRANE 
OPERATORS

STEEL WAREHOUSE. EXPER1- 
ENCED ON OVERHEAD CRANES. 
SECOND & 3rd SHIFTS.

KASLE STEEL 
CORP.

4343 Wyoming Dearborn, Mich.
(58-64)

PRODUCTION MACHINE 
OPERATORS 

BROACH OPERATORS 
MILL OPERATORS 

DRILL PRESS 
OPERATORS 

Experienced. Day—afternoon shift. 
STANDARD FORGE 

2130 FRANKLIN DETROIT. MICH.
(55-58)

HELP WANTED FEMALE

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 

(57-6Q)

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 conditions. Lib
eral fringe benefits.
Apply call or write Personnel Director

BUTTERWORTH HOSPITAL
100 MICHIGAN AVĖ. N. E.

GRAND RAP1DS, MICH
(57-66)

JAUNIMO KONGRESO TIKSLAI
(Atkelta iš 5 psl.) 

vo tikėtasi. Taigi, tarp Jaunimo 
Kongreso tikslų yra ir šis: "SU
TELKTI IŠEIVIJOS JAUNIMĄ 
į VIENĄ VIETĄ SUSIPAŽINTI, 
PABENDRAUTI, SUSIGYVEN
TI". Pažintys tarp jų stiprins 
jų lietuvišką dvasią , kels ryžtą 
kovai už Lietuvos laisvę, stab
dys nutautėjimą.

Kai kurių kraštų gyventojai 
yra įvairių tautų mišinys, su
darytas iš viso’ pasaulio imi
grantų. Tai kraštai, vadinami 
tirpinimo katilais. įvairių tau
tų imigrantai čia turi sutirpti 
ir sudaryti naują lydinį - naują 
vielytę tautą. Tie kraštai dau
giausiai randasi Šiaurės ir Pie
tų Amerikos kontinentuose. Prie 
jų tinka ir Sovietų Rusija. Tuose 
kraštuose buvo sukurta teorijų, 
kurios padeda, pagreitina tir
pinimo precesą, sumažina nu
tautėjimo skausmus. Viena tų 
teorijų aiškina, jog tautybė yra 
žmogaus apsisprendimo pada
rinys. T. y., kiekvienas žmo
gus pats gali apsispręsti, kurios 
tautos nariu save laikyti. Ši teo
rija neneigia tautų buvimo, bet 
leidžia žmogui pagal jo nuo
taika pasirinkti tautą. Tai klai
dinga teorija, tarnaujanti poli
tiniams tikslams. Ji neigia tau
tybės kultūrinį, istorinį, kalbi
nį aspektą.

Mūsų jaunimas, ypač aukštose 
mokyklose, dažnai susiduria su 
ta teorija, kurią įvairūs moky
tojai nori įskiepyti lietuviškam 
jaunimui. Jaunimo Kongreso tik
slas yra: "DUOTI JAUNIMUI 
TINKAMĄ TAUTIŠKUMO SU
PRATIMĄ".

Laisvojo pasaulio jaunimas 
netinginiauja, daug dirba, mo
kinasi, ruošiasi gyvenimui. Jie 
daug yra padarę . Didelė jų 
dauguma yra baigę universite
tus ar kitas aukštas mokyklas, 
užima aukštas vietas privačiose 
ir valdiškose įstaigose. Kai ku
rie yra vadovaujančiose vietose. 
Gerai ekonomiškai susitvarkę. 
Nemaža jų yra universitetuose 
profesoriais. Jauni lietuviai dai
lininkai dalyvauja su kitų tautų 
dailininkais parodose ir neretai 
juos pralenkia - gauna pirmas 
premijas. IŠ jų nevienas yra pa
siekęs tarptautinio pripažinimo. 
Jų paveikių rasime tarptauti
niai žinomose galerijose. Tiek 
mokslo, meno, ūkio ir kitose 
srityse yra sutinkamas besidar
buojąs lietuvis jaunuolis. Bū
dami susipratę, dirbdami tarp 
svetimtaučių, daug randa drau
gų Lietuvos laisvinimo kovai 
aiškina komunistų okupacijos 
žiaurumus, nušviečia, kad So
vietų Rusija yra nauja koloni
jinė valstybė.

Čia minimi faktai negalėjo 
būti užmiršti Jaunimo Kongre
so - buvo įtraukti į kongreso 
tikslus, būtent: _ "IŠRYŠKINTI 
JAUNIMO LAIMĖJIMUS TAU
TINIAME IR TARPTAUTINIA
ME GYVENIME".

Pasiekti laimėjimai praeity
je skatins neapsileisti ateityje, 
bet dirbti su dar didesne ener
gija.

JAUNIMO
KONGRESO 
ŽINIOS

KUN. JONAS MARGIS 
gabus ir sumanus jaunimo va
das iš Argentinos, dabartiniu 
laiku lankosi Amerikoje. Savo 
kelionėse, šalia kitų vietovių, 
jis yra aplankęs Clevelando 
PLJK Finansų Komisiją ir Chi
cagos PLJK Būstinę, kur jis ta
rėsi Argentinos jaunimo bei 
Jaunimo Kongreso reikalais.

REGISTERED NURSES
AND

LICENSED PRACTICAL 
NURSES

OPENINGS FULL AND PART TIME 
SALARY DEPEND1NG ON 

EXPERIENCE
REGISTERED NURSES $3.50 Shift 

DIFFERENTIAL
LICENSED PRACTICAL NURSES 

$1.50 Shift
DIFFERENTIAL

PLŪS MANY OTHER BENEFITS. 
CALL, WRITE OR APPLY AT 

WILLIAM BEAUMONT 
HOSPITAL

EMPLOYMENT OFFICE 
3601 W. 13 MILE ROAD 

ROYAL OAK, MICH.
549-7000

(49-62)

• Romas Cibas, Jr. Aus
tralijos jaunimo delegacijos 
pirmininkas, atvyks j Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą ir bus vienas iš 
Kongreso kalbėtojų.

PLJK BŪSTINĖ, kuri yra Chi
cagos Jaunimo Centre, atlieka 
įvairius artėjančio Kongreso 
darbus: ji koordinuoja įvairias 
kongreso komisijas, veda karto
tekas, ruošia spaudai bei radi
jai informaciją, priima aukas 
ir peticijų lapus, parduoda žen
klelius ir Jaunimo Metų Kalen
dorius. Būstinėje galima gauti 
įvairias informacijas apie Jau
nimo Metus ir Jaunimo Kon
gresą. Laiškus prašoma siųs
ti šiuo adresu: LithuanianYouth 
Congress, 5620 So. Claremont 
Avė., Chicago, III. 60636. Tele
fonas: (Area Code 312) 776-4577 
Būstinės darbo valandos:
— nuo pirmadienio iki penkta
dienio tarp 6-tos ir 9-tos va
landos vakare.
-- šeštadieniais nuo 2-ros iki 
5-tos vaL po pietų.
-- sekmadieniais nuo 10:30 vai 
ryto iki 2-tros vaL po pietų.

STOVYKLŲ KOMISIJA pra
neša, kad PLJ Stovyklos pro
gramos skyrius pareigas pa
siskirstė sekančiai:

Programa bendrai: Daina 
Skirmuntaitė.

Akademinė dalis: Livija Bra
žėnaitė.

Užsiėmimai: Remigijus Su
žiedėlis.

Vakarinė programa: Riman
tas Pauliukonis, Nijolė Vaičai
tytė, Algis Antanavičius.

Socialiniai dalykai: Nijole Žy- 
gienė, Jarūna Venčkauskaitė.

Taip pat paminėtina, kad sto
vyklai registracija baigiasi geg. 
15. Registracijai bei infor
macijai prašome kreiptis pas: 
Regina Petrikonytė, L C. C. 
Dorms, R. F. D. nr. 2, Putnam, 
Connecticut 06260. Chicagoje 
taip pat galima kreiptis į PLJK 
Būstinę, Jaunimo Centre.

ALEKSAS BANYS, gyvenąs 
Clevelando mieste, yra jau su
rinkęs virš 2000 parašų jau
nimo peticijai. Jis parašus ren
ka prie bažnyčių, mokyklose, 
universitetuose, krautuvėse ir 
kitur. Jam peticiją yra pasi
rašę net policijos pareigūnais 
Jis taip pat organizuoja loteri
ją kurios pelno dalį skirs Kon
greso ruošimo išlaidoms pa
dengti. Aleksas Banys, būdamas 
senesnės kartos lietuvis, yra 
puikus pavyzdys mums visiems.

PLJK PARODŲ komisijos pir
mininkė R. Kviklytė praneša, 
kad architektas Vytautas Gird
vainis vadovauja spaudos, nu
mizmatikos ir filatelijos paro
doms. Spaudos parodoje viena 
sekcija skiriama nuo 1950 metų 
daktaratų darbams - tezėms. 
Kas norite savo darbus parody
ti ar žinote tokius praneškite 
R. Kviklytei, 5747 S. Campbell 
Avė., Chicago, III. 60629. Spor
to Sekcija rūpinasi surinkti vi
sus garbės ženklus-taures lai
mėtas lietuvių sportininkų. Pa
rodos bus atidarytos birželio 
25 d. ir Jaunimo Centras bus' 
atida ras 2 savaites.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄl

REGISTRACIJOS KOMISIJA 
primena, kad visi atvykstamie
ji į Jaunimo Kongresą iš Kana
dos ir JAV turi BŪTINAI iš 
anksto registruotis. Registraci
ja bus priimama TIK šiam rei
kalui paruoštą anketą užpildžius. 
Anketas galite gauti sekančiose 
vietose: kreipkitės į jums arti
miausią:

Egidijus Radvenis
2918 St. George St. No. 11
Los Angeles, 90027

Algis Gečys
9382 Hoff St.,
Philadelphia 15, Penna.

Džinaras Kižys
18021 Hiller Avė.
Cleveland, Ohio 44119

Vytas Marčiukaitis
8524 Terry
Detroit, Mich.

Algis Lapšys
23 Hinckley St.,
Dorchester, Mass.

Lithuanian World YouthCong. 
5620 So. Claremont
Chicago, Illinois 60636

Chicagiškiai gali kreiptis paš
tu arba asmeniškai į būstinę 
anketą įsigyti. Atvykstamieji, 
kurių vietovėse neįmanoma an
ketą įsigyti, prašomi kreiptis 
anksčiau duotu komiteto adresu 
Chicagoje. Užpildytos anketos 
skubiai siunčiamos šia antraš
te:

Lithuanian World Youth Con.
Attn.: Registracijos Komitet. 
5620 So. Claremont
Chicago, Illinois 60636

IKI JAUNIMO KONGRESO be
liko nepilnai du mėnesiai laiko. 
Šiam įvykiui artėjant pasiruo
šimo darbai kasdien didėja. Vie
nas iš svarbiausių ir intensy
viausiai vykdomų darbų yra au
kų rinkimas. Nuo aukų gausin- 
gumo priklausys Kongreso pa
sisekimas. Aukos Jaunimo Kon
gresui yra skirstomos sekan
tiems darbams atlikti:
— paremti užsienio jaunimą 
norintį atvažiuoti į Jaunimo Sto
vykla ir Jaunimo Kongresą.
— padengti Kongreso ruošos 
išlaidas.
— paruošti parodų ciklą, įvyk
stantį Chicagos Jaunimo Cen
tre šią vasarą.
—suruošti prieškongresinę Jau
nimo Stovyklą.
— padengti jaunimo peticijos 
išlaidas.

Čia tik kai kurie užsimojimai 
kuriems labai reikalinga pini
ginė parama. Aukas prašome 
siųsti Finansų Komisijos iž
dininkei: Mrs. B. Juodikis, 1794 - 
East 227 Street, Cleveland, 
Ohio 44117.

Aukas taip pat galima asmen
iškai įteikti arba paštu atsiųsti 
PLJK Būstinei, kuri randasi 
Jaunimo Centro pirmame auk
šte.

PLJK ARCHITEKTŪROS 
PARODA

Dalyvavimo Taisyklės:

1. Parodos tikslas supažin
dinti kongreso dalyvius ir vi- 
suominę su jaunųjų lietuvių ar
chitektų darbais ir projektais.

2. Parodoje dalyvauja viso 
pasaulio architektai ir inžine- 
riai, ne vyresni kaip 45 metų 
amžiaus.

3. Išstatomieji darbai yra ar
chitektūros ir inžinierijos sta
tybos projektai.

4. Projektai gali būti pavaiz
duoti sumažinto mastelio brė
žiniais, modeliais ir fotografi
jomis su trumpais užrašais lie
tuvių ar anglų kalbomis.

5. Vienam parodos dalyviui 
skiriamas 7x8 pėdų ar ma
žesnis sienos plotas. Stalo plo
tas neribotas.

6. Sutinkantieji parodoje da
lyvauti prašomi pranešti Ame
rikos Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų Sąjungos Chicagos Sky
riui: Arch, Albertas Kerelis, 
2615 West 71st St. Chicagos, III. 
tel. 312 area code 471-1778 ar
ba, arch. L. Stankaitis, 7355 
South Richmond avė. Chicago, 
I1L tel. 312 a. c. 778-6501, iki 
birželio 10 dienos. Pranešant 
patiekti sekančias informaci
jas: vardą, pavardę , adresą 
ir užimamą plotą.

7. Visi eksponatai turi būti 
pristatyti ar prisiųsti iki š. 
m. birželio 20 dienos aukščiau 
išvardintais adresais.

PHILADELPHIA
JAUNIMO SĄSKRYDIS

Gegužės mėn. 28-29 
dienomis, Philadelphijos 
Jaunimo Metų Komite
tas ruošia Jaunimo Me
tų Sąskrydį.

Šeštadienį, gegužės 
28ta dieną, 11 valandą 
ryto, Lietuvių Banko pa
talpose - Liberty Feder- 
al Savings, and Loan 
Association, 202 N. 
Broad gatvė, įvyks re
gistracija ir simpoziu
mas tema ” Jaunimo Me
tų darbo kelias į Lie
tuvos laisvę”. Simpo
ziume dalyvaus Dr. Al
girdas Budreckis išNew 
Yorko, ir Jūra Gailiu- 
šytė iš Clevelando. Sim
poziumą moderuos Algis 
Garlauskas iš Clevelan
do. Po diskusijų susi
pažinimas ir užkan
džiai . Philadelphijos 
visuomenė kviečiama at
silankyti į šį simpoziu
mą.

Tą pačią dieną, 6: 30 
vai. vak, McCallister’s 
Ballroom, 1811 Spring 
Garden gatvė, įvyks ban
ketas, su vakariene, me
nine dalimi, "Miss Li
thuania” rinkimais ir šo
kiais. Meninę dalį, iš
pildys: Philadelphijos
mėgiama jauna daininin
kė Onutė Pliuškonienė ir 
jauna smuikininkė Bri
gita Pumpolytė. Dalis 
Philadelphijos tautinių 
šokių grupės ”Žilvino” 
taip pat tą vakarą pasi
rodys.

Gerai žinomas Cleve
lando kvartetas ”Vėjū- 
nės", kuris visuomet su
kelia puikią nuotaiką - 
ypatingai pereitą pava
sarį Philadelphijoj, taip 
pat dalyvaus meninėje 
programoje.

Po meninės dalies vy
ks Philadelphijos "Miss 
Lithuania” rinkimai, ku
riuose jau yra nominuo
tos devynios kandidatės. 
Laimėtoja atstovaus 
Philadelphiją Jaunimo 
Metų Kongrese Miss Li
thuania rinkimuose.

Vakaras bus baigia
mas šokiais grojant pui
kiam orkestrui. Baliaus 
metu bus galim įsigyti 
visų gerai žinomo skulp
toriaus Petro Vaškio ke
ramikos gaminį, kurį 
specialiai Jaunimo Me
tų mintimi,_ skulptorius 
Vaškys sukurė. Baliaus 
pelnas bus persiųstas į 
Vyriausį Finansų Komi
tetą Jaunimo Metų rei
kalams.

Sekmadienį, gegužės 
29tą dieną, 10:30 vai. ry
to, Šv. Andriejaus ba
žnyčioje įvyks iškilmin
gos pamaldos už jaunuo
lius, žuvusius dėl Lie
tuvos Laisvės. Pamal
dose Jaunimas dalyvaus 
su vėliavomis. Po pa
maldų, Šv. Andriejaus 
parapijos salėje, užda
romąjį žodį tars vieš
nia iš Clevelando Jūra 
Gailiušytė. Po to bus 
užkandžiai. Tuo ir baig
sis sąskrydis, dėl ku
rio dabar P. J. M. K. 
dirba ir tikisi apylin
kių jaunimui sukelti nuo
taiką vieningai skinant 
kelią Tautos gerovei, o 
vyresniesiems duoti pa
grindo jausti, kad juos 
seka pajėgus jaunimas, 
kuris rūpinasi tautinė
mis problemomis. Bi- 
letus, galima įsigyti per 
kiekvieną komiteto narį 
arba skambinti Gabrie
liui Mironui telefonu - 
area code 609 - 461- 
3963.

A
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Muz. A. Mikulskio vadovaujamas "Aukuro” ansamblis, iš
pildęs meninę programą Motinos Dienos minėjime Clevelande. 

V. Pliodžinsko nuotrauka

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Barbora Mary Hala
burda, Vincento J. Halabur- 
dos ir ponios duktė, susi
žiedavo su Vincu Taraška. 
Vestuvės numatomos St. 
Justiii Myrtyr bažnyčioje, 
Stevens Blvd., Eastlake, lie
pos 23 d.

Halaburdų giminė yra 
žinoma ir populiari seno
sios lietuvių ateivių kartos 
tarpe. Kun. Halaburda, bu
vęs šv. Jurgio parapijos 
klebonas, senatvės dienas 
leidžia Floridoje, Vincento 
J. Halaburdos brolis Stasys 
Halaburda aktyviai reiškia
si Lietuvių Salės ir Lithu
anian Village veikloje.

Vincas Taraška, po 2 
Pas. karo su naujųjų atei
vių banga atvykęs į Kana
da, prieš keletą metų įsi
kūrė Clevelande ir šiuo me
tu dirba Picker X Ray ben
drovėje.

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

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

INSURED SAVINGS

HOME «nd 
REMODELING 

LOANS

S'MCt .1909

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1-1763

KARIŲ TĖVŲ 
DĖMESIUI

Daugelis Clevelando 
lietuvių jaunimo yra iš
vykę atlikti karinę prie
volę šio krašto karinė
se pajėgose ir kai kurie 
jau kariauja Vietname.

Lietuvių Veteranų Są
jungos "Ramovė" Cleve
lando skyriaus valdyba 
kviečia išvykusiųjų tė
vus bei kitus artimuo
sius pranešti jų adre
sus. Bus stengiamasi su 
jais palaikyti ryšį ir ap
rūpinti juos lietuviška 
spauda.

Adresus prašome pa
likti Dirvos redakcijoj.

PARDUODAMAS NAMAS
Shawnee prie E. 185 gt.

5 kamb. ir 2 mieg., natū
ralaus medžio išp., dažytas 
rūsys, gaso šildymas, kieto 
medžio grindys, puikus so
das, l1/? autom, garažas, 
porčiai, reikalingi remonto.

Prašo $15,900. Siūlykite 
kainą.

FLORENCE ROME 
REALTY

Tel. 486-2747
(58-60)

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

SAVININKAS PARDUO
DA BARĄ

Aikštė automobil i a m s. 
Spalvota TV, švari ir jauki 
patalpa, ledams mašina. 
Galima įsigyti su nekilno
jamu turtu.

Po 5 vai. vak. teirautis 
tel. KE 1-5151. (58-60)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS

THE
CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and

Aircraft Components
KELLER-

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET
LATHES
ENGINE
LATHES
MILL1NG

MACHINES
RADIAL
DR1LLS

NUMER1CAL
CONTROLLED

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS.

Interviewing Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportunity Employer

HELP WANTED MALĖWELDERS
Are welding for structural 
steel fabricator of material 
handling eąuipment. Per- 
manent position with fringe 
benefits. Apply in person.

DAILY 1-4 P.M.AMERICAN MONORAIL
111 E. 200 St. 

486-5000
An Equal Opportunity Employer 

(58-59)

Punch Press 
Operator

All around Machinist 
or Diemaker 

Welders - Fitters 
Semi-skilled Labor 

Apply at Shipping Dept.
8:30 to 11 A.M.

MayFran Mfg. Co.
1710 Clarkstone Rd., 

Cleveland, Ohio
An Equal Opportunity Employer 

(58-59) 

electrician” 
for machine tool and panel 
wiring. Steady employment. 
Excellent company benefits. 

APPLY IN PERSON 

AMERICAN 
MONORAIL CO. 

1111 E. 200 ST.
216 — 468-5000 

EUCLID, OHIO 44117 
(Located between Euclid and St. Clair 
Avė.). Public transportation via CTS 
bus from Windemere station.

An Equal Opportunity Employer
(58-66)

MACHINE HELP 
WANTED

TOOLMAKERS
experience on making cutting 
tools for multiple & spinde 
screw machines & turret lathe.

TURRET LATHE
SETUP & OPERATE

BROWN & SHARPE 
AUTOMATIC 
SETUP & OPERATE

MAINTENANCE 
MECHANICS

Experience on machines & 
maintaining above machines. 
Steady employment, high 
hourly rate plūs bonus, paid 
and vacations and holidays, 
fully paid hospital siekness 
and pension plans. Uniforms 
furnished. Apply weekdays 
9-11 a. m.; 1-3:30 p. m.

HANSEN MFG. CO. 
4031 R. 150 St. 
Cleveland, Ohio

(58-67)

NAUJI LF NARIAI
Š. m. kovo mėn. LF pa

sipildė šiais naujais na
riais: Po $1,000.00: Dipl. 
inž. Napoleonas Miškinis, 
dr. Petras Sūkurys ir Jonas 
ir Eugenija Eidėnai. LB 
Rockfordo apylinkė $500.00. 
Po 200.00: Liet. šv. Petro 
ir Povilo parapijos Choras 
Grand Rapids’e, Stasys ir 
Emilija Kazlauskai, Kazi
mieras čiurlys, a. a. Stasio 
Jakučio atm. įnašas $150.00. 
a. a. Vlado Viskanto atm. 
įnašas $120.00. Jonas ir So
fija Kavaliauskai $105.00. 
Liet. Fronto Bičiulių Los 
Angeles Sambūrys $103.00. 
Po $100.00: Stasys Jurgai
tis, Genovaitė Watkins Ka- 
neb, Frank Valuckas, Gus
tavas A. Lekšas, Aleksand
ras ir Bronė Blazevičiai, a. 
a. Prof. dr. Petro Avižonio 
ir Sofijos Avižonienės atm. 
įnašas (atstv. B. A. Blaže
vičienė), V. M., Kazimieras 
Sapetka, Veter. Gyd. Kos
tas ir Maria Kanaukai, Ka
zys ir Roza Ražauskai, Po
vilas S. ir Birutė čečkai, 
Leonas Bulgaris, Edmundas 
ir Alė Arbai, Aleksandras 
Padagas, Feliksas žukaitis, 
a. a. Kun. Antano šmulkš- 
čio-Paparonio atm. įnašas 
(atstov. Jurgis Šmulkštys),
N. Emory Mischler, Jonas 
Vizbaras, Birutė Vizbarie- 
nė, Vytautas Petrauskas, 
Marija S. Ruzienė, Augus
tinas Pocius, Irena Bulga- 
rauskaitė, Liet. Gyd. S-gos 
Detroit’o Skyrius, Valenti
nas ir Yolanda Baužai, Ed
vardas O. Milkauskas, Vla
das ir Bronė Seleniai, An
tanas Mikalkėnas, Bronius 
Valiukėnas, Kazys Sragaus- 
kas ir a. a. Zofijos ir Jono 
Šarkų atm. įnašas (atstov. 
Vincas šarka).

Kovo mėn. savo įnašus 
papildė: Pranas Gudas iki 
$700.00. Leonas ir Elena 
Kačinskai iki $300.00. LB 
Springfieldo Apylinkė iki 
$1300.00. Pranas Turuta 
iki $110.00. Jonas ir Liuda 
Raubai iki $105.00. LB 
Amsterdamo Apyl. iki 
$150.00. L. D. Kng. Birutės
K. š. M. D-jos Chicagos Sk. 
iki $700.00 V. ir A. T. iki 
$1,000.00. (Sk.)

EGLUTĖS ŠVENTĖ
Artinasi ketvirtoji laikraštė

lio "Eglutės" šventė birželio 
5 dieną. Šia proga į Putnamo 
Seserų sodybą tėvų suvežami 
vaikai lietuviškai padainuoja, 
pagieda koplyčioje, padeklamuo
ja, pasuka ratelius, didesnieji 
lengvesnį tautinių šokį sutrepsi, 
kartais ir kokį veikaliuką ar 
inscenizacija suvaidina.

Tų švenčių proga "Eglutės" 
leidėjos bando parūpinti vai
kams ir kokią priemonę gim
tosios kalbos mokymui susti
printi, nes juk jų tikrai trokš
tame.

Šių metų šventei parūpinta 
mūsų tinkama spalvavimo kny
gutė "Algis ir Alytė" Kiekviena 
vaizdą palydi ir jį aprašąs, dai
liai pasakytas lietuviškas žodis. 
Jis neilgas, bet lengvas, vaikui 
suprantamas. Ir temų nedaug - 
Algis ir Alytė su savo dar ne
supainiotomis dienos problemo
mis.

Kai visi Algiai ir Alytės pra
dės knygutės figūras savo pai
šelių spalvomis dengti, jie no
riai skaitys ir prie jų pridėtą 
lietuvišką žodį. Ir tai be di
desnio vargo - nejučiomis. Gi 
tai ir yra geriausias kalbos 
mokymosi būdas.

šventės dalyviai knygutę gaus 
atvykę, gi visi tie kurie, su sa
vo vaikais šventėn atvykti nega
li, tegul ją persisiųsdina iš 
"Eglutės " administracijos. Kai
na 50 centų, pa dovanokit kiek
vienam vaikui po vieną nes vie
na visiems bus peštynių prie
žastis. Užsakymui adresas: 
"Eglutė" - Immaculate Concep- 
tion Convent. Putnam, Conn. 
06260.

• Muencheno gimnazijos 
pirmoji abiturientų laida 
siais Jaunimo Metais šven
čia 20 metų gimnazijos bai
gimo sukaktį. Ta proga ruo
šiamas suvažiavimas-pobū-

Vokietijoj mirė 
kun. A. Micas

Š. m. balandžio 30 d. 
Muenchene mirė kun. 
Aleksandras Micas.

Gimęs Vilniuje, 1900 
m. gruodžio 5 d., ten 
baigė gimnaziją ir mo
kėsi dvasinėje semina
rijoje. 1925 m. vyskupo 
Matulevičiaus buvo įš
ventintas kunigu. Nuo ta
da prasidėjo jo dvasi
ninko bei pedagogo gy
venimo kelias. Iki 1934 
m. Micas buvo mokyto
ju, dėstė lotynų ir grai
kų kalbas. Švenčionių 
lietuvių gimnazijoje, 
1934 - - 1937 m. buvo 
tos gimnazijos direkto
riaus pavaduotoju. Krei
pęs dėmesį kalbotyrai, 
velionis 1937 - 1939 m. 
Vienos universitete stu
dijavo indo-germanų 
kalbas. 1939 - 1941 m. 
buvo lietuvių valstybi
nės gimnazijos Naujoje 
Vilnioje direktorium. 
Tuo pačiu metu pavada
vo Linkmenų kleboną.

1941 m. pasitraukęs į 
Vakarus, Vak. Vokieti
ja, Aleksandras Micas 
įsikūrė Gautinge, netoli 
Muencheno. Ten jam bu
vo pavesta eiti vikaro 
pareigas nepilnamečių 
nusikaltėlių mergaičių 
prieglaudoje. Velionis 
tuose namuose išbuvo 
kapelionu, auklėtoju per 
ištisus 25 metus. Per tą 
laiką jis įsigijo simpati
jas, buvo visų mylimas, 
kėlė auklėtinių dėmesį 
mokslui ir ypač kal
boms.

Gegužės 4 d. laidotu
vėse Gautingo kapinai
tėse (ten palaidota jau 
keli lietuviai, pernai mi
ręs laikraštininkas M. 
Musteikis ir kiti) daly
vavo daug vietos visuo
menės, prieglaudos au
klėtinių, visa eilė lie
tuvių kunigų be to keletas 
pasauliečių lietuvių iš 
Muencheno ir kitur. Bu
vo pabrėžtas velionies 
atsidavimas savo parei
goms, jo pasišventimas, 
meilė mokslui, dažnai 
pasireiškęs natūralūs 
humoras. Velionį ilgą 
laiką kamavo fiziniai ne
galavimai, pakirto jo 
sveikatą, visiškai atsi
sakius dirbti inkstams. 
Laidotuvėse su velionių 
atsisveikino kun. dr. J. 
Aviža, vietos klebonas, 
kun. V. Šarka. /va 

vis Chicagoje, liepos 2 d., 7 
vai. vakare, Baleto mokyk
los salėje, 2515 W. 69 St.

Į šį pobūvį-vakarienę 
nuoširdžiai kviečiami buvę 
Muencheno gimnazijos mo
kytojai, bei buvę tos gim
nazijos mokiniai.

Infor m a c i j o s reikalu 
kreiptis į Ireną Vengrytę- 
Bernatavičienę, telef. GA 
2-7554 (area code 312), 
8738 So. Utica, Evergreen 
Park, III. 60642.



DIR VA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Dirvos sukakties minėjimas
Baltimorėj įvyks gegužės 28

Tautinės S-gos skyriaus 
nariai Į š. m. pavasarinį 
skyriaus susirinkimą labai 
gausiai atsilankė, šis narių 
s u s i d o mėjimas skyriaus 
reikalais duodą vilčių sky
riaus veiklos gyvumui ir 
gvveniškumui. šiame susi

Skyriaus nariams ELENAI ir KA

ZIMIERUI POCIAMS, JONUI ir PET

RUI STEIKŪNAMS ir jų šeimoms, mo

tinai, uošvei ir senelei

A. A.

ELENAI STEIKŪNIENEI

mirus, gilią, užuojautą reiškia

LTS-gos East Chicagos Skyriaus 
Valdyba ir nariai

Pranešame giminėms, bičiuliams ir pažįsta

miems, kad Lietuvoje, Ukmergėje, š. m. gegužės

19 d. mirė mūsų mylima Motina-Mamunė

A. t A.

APOLIONIJA 
MISIŪNAITĖ-MEILUVIENĖ,

iškentėjusi ilgą ir sunkią ligą, sulaukusi 78 metų 

amžiaus.

Liko giliame liūdesyje

duktė Anelė Kubiliūnienė su šeima, 
sūnus Vytautas Meilus su šeima, 
sūnus Stasys Meilus su šeima ir 
sūnus Juozas Meilus su šeima 
(Lietuvoje).

Mieliems ponams ELENAI ir KAZIMIERIUI

POCIAMS dėl mylimos motinos ir uošvės

A. A.

ELENOS STEIKŪNIENĖS
mirties giliausią užuojautą reiškia

Barbara ir Teodoras Blinstrubai

rinkime buvo rūpestingai 
peržvelgti bėgamieji reika
lai ir aptartas įvykdyti per
eito rudens susirinkime nu
tarimas suruošti ši pavasa
rį kultūrinį parengimą.

Prieš susirinkimo pradžią 
iždininkas I. Kučiauskas pa-

♦ Mirusiųjų Pagerbimo 
Šventės (Memorial Day) 
proga (gegužės 30 d.), Dir
vos pirmadienio laida pa
sieks skaitytojus diena vė
liau — antradienį, gegužės 
31 d.

Dirva nepasirodys trečia
dienio, birželio 1 d. laida. 
Sekanti po to Dirvos laida 
bus išleista penktadienį, 
birželio 3 d.

pildė skvriaus kasą nario 
mokesčiais. Kai kurie nariai 
sumokėjo už gerokai atsili
kusius metus, o visi kiti už 
bėgamuosius. Tai ženklas 
narių pareigingumo ne tik 
atsilankant j susirinkimą, 
bet ir piniginiame įsiparei
gojime.

Pradėdamas susirinkimą 
skyriaus pirmininkas VI. 
Bačianskas pristatė ir pa- 
sve'ikino naują narę Rasą 
Račiukaitienę, kuri veikliai 
įsijungė i skyriaus numato
mus darbus. Skyriaus se
kretoriui Br. Medeliui dėl 
nesveikatos susirink i m a n 
neatvykus, protokolą per
skaitė ir susirinkimo dar
bus suregistravo M. Kara- 
ša.

Pirmuoju susiri n k i m o 
klausimu buvo aptartos 
Dirvos sukaktuvės ir sky
riaus prie jų prisidėjimas. 
Pavesta sk. sekretoriui pa
siųsti Dirvai sveikinimą ir 
auką. Į Tautinės S-gos Ta
rybos posėdį ir Dirvos iš
kilmes dalyvauti be sky
riaus pirmininko, buvo iš
rinkti P. Račiukaitis ir R. 
Račiukaitienė. Jie visi iš
kilmėse dalyvavo:

Tolimesnėje susirinkimo 
eigoje ilgiau buvo apsisto
ta prie kultūrinio parengi
mo aptarimo. Pirmininkas 
pranešė, kad susitarta su 
akt. Vitalių Žukausku iš 
New Yorko ir akordionistu 
Kaziu Daubaru iš Philadel
phijos atlikti parengimo 
programai. Akt. V. Žukaus
kas baltimoriečiams lietu
viams jau gerai pažįstamas. 
Jisai jau keletą kartų yra 
buvęs vienas ir su savo vai- 
dintoių grupe. V. Žukaus
kas čia yra pažįstamas, bet 
mažai žinomas, nes kiek
vieną kartą nežinoma ko
kioje šviesoje bus jo pa
gauti vietiniai ir kiti gyve
nimo įvykiai. Vietinės lie
tuvių radijo valandos vie
nas iš vedėjų A. Juškus, 
pranešdamas apie įvykstan
tį parengimą, V. Žukauską 
pristatė kaip lietuvišką Bob 
Hope.

Antrasis programos iš- 
pildytojas K. Daubaras 
Baltimorėje pirmą kartą, 
taigi nematytas ir negirdė
jas, tik žinomas iš spaudos 
atsiliepimų. Teko girdėti K. 
Daubaro įgrotą plokštelę, 
perduota per radijo lietu
viškos valandos metu. Jeigu 
radijo vedėjaus nebūtų bu
vę pranešta kas ir kuo 
plokštelę įgrojo, klausantis' 
sunku būtų susigaudyti ko
kiais muzikos įrankiais 
griežiama. Kartais ausį 
rimtai kutena vargonų švel
nus gaudimas, gi kartais 
suaidi piano dūžiai, o čia 
vėl girdisi lyg smuiko švel
nus stygos aukštos gaidos 
palietimas.

Baltimorės lietuviai, atei
kite visi patikrinti A. Juš
kaus ir mano teigimus ir 
susidarykite savo nuomonę. 
Parengimas vyks Lietuvių 
svetainėje š. m. gegužės 
mėn. 28 d. ir prasidės 8 vai. 
vakare. Bilietus jau galima 
gauti pas skyriaus narius. 
Skubėkite. Parengime bus 
baras, ponių paruoštas bu
fetas, šokiai ir kai kurių 
daiktų laimėjimai. Bilietų 
kaina du dol., studentams 
vienas dol.

Į parengimą kviečiami ir 
tikimasi susilaukti lankyto
jų iš Washingtono ir Phila
delphijos.

Numatoma prisi minti 
Dirvos sukaktuves ir pain
formuoti' pobūvio dalyvius 
apie įvykusias iškilmes Cle
velande, kviečiant prenu
meruotis. (mk)

Kr. Donelaičio lituanistinės mokyklos Chicagoje mokiniai 
įteikia Tautos Fondo įgaliotiniui J. Sadūnui auką antrą šimtą 
dolerių. Nuotraukoje iš kairės: J. Sadūnas, R. Briedytė, Tėvų 
Komiteto vicepirm. B. Vindašius, Ž. Keželytė, A. Mažeika. R. 
Janulevičiūtė, mokyt. O. Paulikienė, V. Jurgėlaitė, V. Petkū- 
naitė ir mokyklos vedėjas J. Šarka. V. Noreikos nuotrauka

PAVASARIO DARBAI DONELAIČIO MOKYKLOJE
Nors pavasario sau

lutė visus vilioja į lau
kus ir mokslo metai 
sparčiai eina prie pa
baigos, Kr. Donelaičio 
lituanistinėje mokyklo
je darbai virte verda. 
Savo darbais ir veikla 
ši mokykla aktyviai da
lyvauja ir reiškiasi vi
suose lietuviškosios vi
suomenės baruose. Ge
gužės mėn. 5 d. auk
štesniosios bei žemes

BALFO VEIKLA NEW YORKE

Gegužės 13 d. įvyko metinis 
New Yorko Balfo skyriaus su
sirinkimas. Vėlai vakare new- 
yorkiečiai, ypač moterys, dabar 
nelabai mėgsta iš namų kur nors 
keliauti, gal todėl ir susirinki
mas nebuvo gausus bet gana 
darbingas. Išklausyta senos val
dybos pranešimo, kuri per du 
veiklos metus sukaupė šalpas 
darbams arti 20,000 dolerių, 
surengė kelias pramogas, vai
dinimus, pravedė du vajus.

Darbu gausumas dažnai pri
verčia aplenkti formalumus ir 
dėl to revizijos komisija (pirm. 
V. Alksinis) padarė kai kurių 
priekaištų bei davė nurodymų 
ateities dokumentacijai. Valdy
bos darbai buvo užgirti ir visos 

New Yorko Balfo vadovybė. Sėdi iš kairės: V. Alksninis, 
pirm. Br. Spūdienė, J. Botyrius. Stovi: A. Kaunas, J. Jankus ir 
K. Bačiauskas.

GERIAUSIAI I’AILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
LIETUVIŠKOJE JANSONŲ VASARVIETĖS 

CAPE COI) VILOJE

’AUDRONĖ“
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 MEN. 15 D. ir jau dabar priimami užsakymai.

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE 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.

niosios Kr. Donelaičio 
mokyklos mokiniai gra
žiai išpildė programą 
Margučio radijo bango
mis ir įteikė jau antra, 
pačių mokinių suaukotą, 
šimtinę Tautos Fondui.

Gegužės 14 d. moky
kloje vyko vajus Jauni
mo Kongresui paremti. 
Buvo surinkta netoli 
šimto dolerių. Taip pat 
visą gegužės mėnesį mo
kykloje vyksta lietuviš-

apyskaitos priimtos ir patvirtin
tos. Skyriuje yra per 200 apsi
mokėjusių nario mokestį narių 
per 1000 Balfo rėmėjų. Išrinkta 
nauja valdyba: pirm. Br. SpO- 
dienė, A. Kaunas ir J. Jankus. 
Revizijos komisijon išrinkta: V. 
Alksninis, K. Bačiauskas ir J. 
Botyrius.

Naujoji Balfo sk. valdyba tu
rės šį rudenį, rugsėjo mėn. vie
ną papildomą uždavinį: suorga
nizuoti Balfo garb. pirm. prel.
J. Končiaus pagerbimą New Yor
ke. Prel. J. Končius šiemet 
švenčia 75 mt. amžiaus ir 50 mt. 
kunigystės jubiliejus. Balfo di- 
rektoriatas pavedė .New Yorko 
Balfo skyriui tas iškimes suor
ganizuoti. 

kųjų vadovėlių rinkliava. 
Šie vadovėliai LB Cen
tro Valdybos pastango
mis bus išsiųsti Pietų 
Amerikos lietuviškoms 
mokykloms. Atnešdami 
ir paaukodami jiems ne
reikalingus vadovėlius, 
Kr. Donelaičio mokyklos 
vaikai tuo pačiu mokosi 
padėti savo mažiesiems 
broliams gyvenantiems 
nepalankiose sąlygose.

Šeštojo skyriaus mo
kiniams baigiamieji eg
zaminai vyksta gegužės 
14 , 21 ir 28 d. d., o vi
sa mokykla uoliai ruo
šiasi savo penktajai 
Sporto ir Dainų šventei, 
šiais metais įvykstan
čiai birželio mėn. 5 d. 
Tėvų Marijonų soduose. 
Kr. Donelaičio mokyk
los mokiniai taip pat iš
pildė dalį programos 
Marąuette Parko LB 
apylinkės suruoštame 
Motinos Dienos minėji
me gegužės 15. Jie da
lyvavo Chicagos LB Apy
gardos ruošiamoje Li
tuanistinių Mokyklų Pa
vasario šventėje gegu
žės 22 d., o, net ir mok
slo metams pasibaigus, 
mokyklos choras, susi
dedąs iš 185 mokinių, 
vadovaujamas mokyt. K. 
Skaisgirio, V. Gutausko 
ir muz. P. Ar mono, re
petuos ir mokysis Dai
nų šventės, įvykstan
čios liepos mėn. 3 d., 
dainas. Savo mokslo me
tus Kr. Donelaičio moky
kla iškilmingai užbaigs 
birželio mėn. 11 d.

(d)

• LB Chicagos Apygar
dos Valdybos narių adre
sai: St. Šiaučiūnas, 2511 W. 
69 St., HE 4-1979; St. In- 
gaunis — 1333 S. 50 Court, 
Cicero, OL 2-5113; A. Gint- 
neris — 3221 W. 61 St., HE 
6-1691; G. Penčyla — 7354 
So. Rockvvell St., RE 7-7142 
D. šukelis — 6518 So. Fair- 
rield Avė., GR 6-0241; B. 
Vindašienė — 6443 So. 
Washington Avenue, WA 
5-5612; K. Avižienis — 
4419 So. Fairfield Avenuę, 
847-6016; A. šantaras — 
2617 W. 71 St., WA 5-0743. 
ir J. švedas — 1347 So. 48 
Court, Cicero, TO 3-6005.

GRIŽO LIETUVON 
DAINAVĘS SCALOJ

Vilniaus operos solistas Vir
gilijus Noreika, kurį laiką vie
šėjęs Milane (Italijoj) pasitobu
linimo tikslu, dainavęs vieną 
kartą Milano (La Scala) ope
ros teatre ir dukart koncerta
vęs, gegužės 1 dieną padaina- 
vęš Sovietų pasiuntinybės sve
čiams diplomatiniame priėmi
me (dainavęs lietuviškas dainas 
ir dabartinių lietuvių kompozi
torių kūrinius), išvyko Į Vilnių.

(ELTA)
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