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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

TREJYBE RYTŲ BLOKE
RYTŲ VOKIETIJOS, LENKIJOS IR ČEKOSLO
VAKIJOS KOMUNISTAI SURADO, KAD JŲ 
KRAŠTŲ ŪKIAI IDEALIŠKAI VIENS KITĄ PA
PILDO IR KARTU SUDARO RIMTĄ ŪKINĮ VIE
NETĄ, MAŽDAUG LYGŲ VAKARŲ VOKIETI
JAI. — KREMLIUS TĄ TREJYBĘ SAVO BLO

KE STEBI MIŠRIAIS JAUSMAIS.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ------------
to ir priemonių savo 
krašto supramoninimui. 
Ir kasdieninio reikalavi
mo prekių Vakarai gali 
patiekti pigiau ir geres
nių. Dėl viso to Sovietų 
Sąjungos prekybos apy
varta su savo bloko kraš
tais pereitais metais su
mažėjo iš 8,5 iki 8,1 mi
lijardo rublių. Prekybos 
apyvarta sumažėjo ir 
tarp atskirų kraštų, kaip 
pavyzdžiui pramoningos 
Čekoslovakijos ir tos 
pačios Rumunijos. Pre
zidento Johnsono "tiltų 
tiesimo į Rytus" planas 
tą situaciją kaip tik ir 
kėsinasi išnaudoti.

Iš kitos pusės, bloko 
ūkinis irimas verčia jo 
pramonines valstybes, 
kaip Rytų Vokietiją, Če
koslovakiją ir Lenkiją 
dairytis, kaip geriau iš- 
sivertus naujoje būklė
je. Geografiškai ir ūkiš
kai tos trys valstybės 
sudaro vienetą. Rytų Vo
kietija turi gerai išvysty
tą elektros^ ir chemijos 
pramonę, Čekoslovakija 
nuo seno yra garsi savo 
mašinomis, Lenkija tu
ri gan pramoningą Si
lezijos privinciją su jos 
anglies kasyklom, galin
čiom patenkinti visų tri
jų valstybių pareikala
vimus. Lenkija be to pri
sideda savo žemės ūkio 
gamyba ir gali patiekti 
darbininkų Rytų Vokie
tijos pramonei,kuriai sa
vo žmonių neužtenka.

Dėl viso to nustatyta, 
kad tos trys valstybės, 
glaudžiai bendradarbiau
damos ir kartu planuoda- 
mos, gali daug lengviau 
ir greičiau pakelti savo 
gyventojų pragyvenimo 
lygį negu atskirai. Vi
sos kartu jos turi per 63 
milijonus gyventojų ir. 
jų ūkio pajėgumas būtų 
tik tiek mažesnis už Va
karų Vokietijos ūkinį pa - įar sunku pasakyti. Šio- 
jėgumą, kuris yra tre- ^įo tokio panašumo esa- 
čias pasaulyje (po JAV ir ma#

Šio mėnesio pradžioje 
komunistinės Lenkijos 
ir Čekoslovakijos vyriau
sybės pratęsė abiejų 
kraštų draugiškumo su
tartį, sudarytą 1947 m. 
ir nukreiptą prieš taria
mas Bonnos vyriausybės 
pretenzijas. Ta proga pa
sakytoje kalboje Čeko
slovakijos prezidentas 
Novotny pastebėjo: 
"Šiandien Vokiečių de
mokratinės respublikos 
(atseit, Rytų Vokietijos) 
gyventojai eina tuo pačiu 
keliu, kaip ir Čekoslova
kijos bei Lenkijos liau
dis”. Tai buvo, gali sa
kyti, krikšto kalba naujai 
tautų grupei sovietų blo
ko rėmuose. Dar šį mė
nesį Rytų Vokietijos val
dovas UlbricĮitas va
žiuoja pas savo kole
gas, Lenkijos Gomulką 
ir Čekoslovakijos Novot
ny, o balandžio mėn. tu
rinčiam įvykti komunis
tų kongrese visi trys ža
da laikytis vienos lini
jos. Anot komunistinio 
"Neue Deutschland” laik
raščio, tos trys valsty
bės karine prasme su
darys pirmą Varšuvos 
pakto strateginę grandį. 
Tačiau šiandien kalbama 
ir galvojama mažiau 
apie karinius susidūri
mus, o daugiau apie ūki
nius ir politinius reika
lus.

Sovietinis blokas, ku
riame Stalinas nepaken
tė jokio buriavimosi 
prieš Kremliaus įsaky
mus, ūkiškai nedavė 
lauktų rezultatų. Ir ne 
tik todėl, kad Maskva iš
naudojo savo vasalus, 
bet kad daugelio kraštų 
ūkis buvo labai panašus 
ir vienas kito nepapildė. 
Už tat laikui bėgant įvai
rūs sovietų bloko kraš
tai, ypač Rumunija,pra
dėjo dairytis glaudesnių 
prekybinių santykių su 
Vakarais, iš kurių galė
jo laukti ilgalaikio kredi-

Sov. Sąj.).
Ar tą ūkinę trejybę 

iš tikro pasiseks įgyven
dinti, priklauso nuo 
Kremliaus, kuris į tą 
sumanymą žiūri mišrių 
jausmų vedamas. Iš vie
nos pusės, sėkmingas 
ūkinis bendradarbiavi
mas būtų didelis smūgis 
visai vokiečių susivieni
jimo idėjai ir privestų 
prie dabartinių sienų 
įamžinimo, iš kitos pu
sės, atskiro ūkinio vie
neto susidarymas ilgai
niui gali būti neparankus 
Sovietų Sąjungai, nesvai
dyti visada lengviau su
skaldytus, o ne susivie
nijusius. Grynai ūkiš
kai žiūrint, sovietų pre
kybos santykiai su nau
ju ūkišku vienetu ribo- ' 
tusi žaliavų - pramonės 
reikmenų mainais.Sovie- 
tų Sąjunga kol kas yra 
vienintelis naftos visam 
Rytų blokui tiekėjas. Dėl 
viso to Kremlius, atro
do, kol kas dar nežino 
kokios politikos laikytis, 
nes negali atspėti atei
ties. Kai kas Vokietijoje 
tikisi, kad tokios raidos 
akivaizdoje Kremlius 
bus palankesnis Vokieti
jos susivienijimo idėjai, 
nes tuo atveju jis ir to
liau liks vienintėliu Ry
tų bei Vidurio Europos 
gynėju prieš galimas ap
jungtos Vokietijos pre
tenzijas. Toji baimė 
verstų ir toliau slavų 
kraštus dairytis ’į di
desnį brolį!

Jei Kremlius dėl ku
rių nors sumetimų pri
tars Trejybės’ vystymui
si, tos trejybės bendrų 
įstaigų oficiali kalba bus 
ne rusų, o vokiečių! Jau 
ir dabar Varšuvos bei 
Prahos gimnazijose vo
kiečių kalbos mokomasi 
daugiau negu bet kurios 
kitos svetimos kalbos.

Įdomu prisiminti, kad 
pirmojo panslavizmo 
kongreso, įvykusio 1848 
metais Prahoje, oficiali 
kalba irgi buvo vokiečių. 
Tada prasidėjo tas sąjū
dis, kuris Maironiui 
įkvėpė ’Jau slavai suki
lo...’ žodžius. Ar istori
ja pasikartos, tuo tarpu

CHICAGOS TAUTININKU

METINIS SUSIRINKIMAS

Kovo 11 d. Pakšto salėje 
įvyko ALTS Chicagos sky
riaus metinis susirinkimas, 
kurį atidarė, po ilgos ligos 
jau baigiąs sveikti, pirmi
ninkas Stasys Šiaučiūnas.

Susi rinkimui pirminin
kauti išrinktas Teodoras 
Blinstrubas, sekretoria u t i 
Bronė Paplėnienė. Praėju
sio susirinkimo protokolą 
perskaitė Petras 3f°nce^s» 
o veiklos apžvalgą padarė 
Stasys Šiaučiūnas. Jis pa
žymėjo, kad praėjusiais 
metais mirtis ar kitos prie
žastys išplėšė iš skyriaus 
šešis narius. Toks pat skai
čius įstojo į skyrių naujų 
narių.

Iždininkė Ona Daškevi
čienė padarė pinigines apy
vartos pranešimą. Pajamų 
būta $914.76, o išlaidų susi
darė $903.31. Kasoje likę 
$338.99.

Išlaidų pozicijose pažy
mėtinos: auka ALTS cent
ro valdybai $100.00 (greta 
50% nario mokesčio $78.00 
ir 10% nuo pelno iš paren
gimų $62.08), Dirvai auk
sinio jubiliejaus proga pa
aukota $75.00, Vykintaitės 
atvykimui į Jaunimo Kon
gresą — $25.00, Kultūros 
Fondui paaukota $50.00 iš 
kasos ir $50.00 surinkta iš 
susirinkusių. Prezidento Ka
zio Griniaus paminklo sta
tybai $50.00 ir Jaunimo 
Centrui Chicagoje $100.00, 
$30.00 paskirta fotografui 
Račkauskui už foto medžia
gą

Skyriaus suruošti vasa
ros balius davė $406.95 pel
no, o Rudens lapų balius — 
$214.11.

Revizijos komisijos pirm. 
Kazys Kasakaitis, patikri
nęs knygas bei pateisina
mus dokumentus, rado vis
ką pilnoje tvarkoje.

Susirinkimo priimti į 
skyrių du nauji nariai:

Aleksandras Kasnickas ir 
Jonas Veselka.

ALTS pirm. inž. Jonas 
Jurkūnas pranešė apie įvyk
siantį šiais metais birželio 
3 ir 4 dienomis visuotiną 
sąjungos suvažiavimą Chi
cagoje, Sheraton viešbuty
je, 505 N. Michigan Avė.

Suvažiavimui ruošti iš
rinkta komisija su pirmi
ninku Kaziu Pocium .

Suvažiavimo išvakar ė s e 
dalyviai vyks į šv. Kazi
miero kapines pagerbti mi
rusius sąjungos narius, 
šeštadienį, birželio 3 d., 12 
vai. bus iškilmingas suva
žiavimo atidarymas. Jį seks 
keturi darbo posėdžiai. 8:15 
vai. vakare įvyks banketas.

Vienas iš pagrindinių 
svarstymų bus pasiruoši
mas minėti 50 metų nepri
klausomybės paske 1 b i m o 
sukaktį 1968 m.

Pirm. Jurkūnas pažymė
jo, kad neskaitlingas St. 
Louis ALTS skyrius buvo 
suruošęs gerai pavykusį su
važiavimą ir banketą. Kvie
tė chicagiškius gerai pasi
ruošti suvažiavimui ir ja
me gausiai dalyvauti.

Labai platų ir išsamų 
pranešimą pirm. Jonas Jur
kūnas padarė apie užmačias 
įsigyti Chicagoje tautinius 
namus.

Chicagos skyrius įstojo į 
kuriamą tam tikslui bend
rovę su $500.00 įnašu, pa
rinkdama iš savo tarpo di
rektoriais į steigiamą ben
drovę iniciatorius inž. Jo
ną Jurkūną ir dr. Juozą 
Dauparą, kurie asmeniškai 
įnešė po $1000.00.

Po trumpų diskusijų iš
rinkta nauja skyriaus val
dyba iš: Bronės Paplėnie- 
nės, Filomenos Braunienės, 
Petro Vėbros, Kazio Matu
čio ir Antano Rūkštelės. Re
vizijos komisija perrinkta 
ta pati: iš pirm. Kazio Ka- 
sakaičio ir narių Vaclovo 

VAIZDAI iš ALT S-gos Chi
cagos skyiiaus metinio susirin
kimo kovo 11 d. Pakšto salėje. 
Viršuje pirm. Stasys Šiaučiū
nas, daręs pranešimą apie pra
ėjusių metų veiklą. Kairėje 
susirinkimui pirminin k a v ę s 
Teodoras Blinstrubas ir sekre
toriavusi Bronė Paplėnienė. 
Apačioje dalis susirinkimo da
lyvių.

V. A. Račkausko nuotr.

Mažeikos bei Edvino Balce- 
rio.

Pirmininkaująs Teodoras 
Blinstrubas baigdamas su
sirinkimą išreiškė visų nuo
širdžią padėką pasitrau
kiančiai valdybai.

Po susirinkimo skyriaus 
ponios paruošė kuklias vai
šes.

V. A. Račkauskas

IŠ VISO PASAULIO

• Š. Vietnamo vyriausy
bė atmetė bet kurias dery
bų galimybes, apkaltinant 
JAV agresorium. Karo 
veiksmų sustabdymas ne
įmanomas tol, kol JAV ne
ištrauks savo Va mil. karių 
iš Vietnamo. Hanoi užsienio 
reikalų ministerijos pareiš
kimas, perduotas per radi
jo, kalba apie ”gangsterių 
logiką”, kuria amerikiečiai 
siekią visiško vietnamiečių' 
pavergimo savo interesams. 
Ta pačia proga atmestos 
ir JTO pastangos taikai at
statyti, nes — ”JTO ne- 
kompetetinga spręsti Viet
namo reikalų”.

žinoma, toks komunistų 
tonas nesustabdo nei JTO 
gen. sekretoriaus U Thant, 
nei kitų politikų kalbų apie 
bombardavimo sustabdymą, 
tikintis tokiu būdu abi šalis 
privesti prie derybų stalo.

Hanoi pareiškimo karin
gumas labai nesiderina su 
tų politikų pareiškimais, 
kurie nepaliauja tvirtinę, 
jog Hanoi siekia taikos ir 
ieško būdų deryboms pra
dėti.
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Organizuotini Pietų Amerikos 
lietuvių šalpos reikalai

Kun. V. Martinkaus, Balfo pirmininko,įspūdžiai iš Pietų Amerikos

Balfo veikla yra tapusi 
pasauline: kur begyventų 
lietuvis, jei jis atsiduria 
varge ir yra reikalingas pa
galbos, Balfas visad gelbs
ti. Kad geriau pažinti įvai
riuose kraštuose gyvenan
čių lietuvių padėtį, 1965 m. 
su reikalų vedėju kun. L. 
Jankum aplankėm penkias 
Europos valstybes; tais pa
dais metais vicepirm. dr. 

rmanienė lankėsi Brazili
joj, praeitais metais aš ap
lankiau lietuvius Kolumbi
joj, o šiemet vykau į Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongre
są Buenos Aires.

Artinantis prie Buenos 
Aires, teko matyti dideles 
vargingiausiai gyvenančių 
žmonių kolonijas. Vietomis, 
kiek akis užmato, pristaty
ta vargingiausių pašiūrių- 
trobelių, kurių dauguma be 
langų, be durų, be elektros, 
be vandens, pastatytos iš 
sukaltų lentgalių, skardos 
gabalų — primityviškiausia 
kaip kad tik galima įsivaiz
duoti. Gyvena jose ištisos 
šeimos, verda ant gazinių 
primusų. Kodėl jie taip gy
vena? — Dauguma todėl, 
kad jie taip nori, — gauni 
iš argentiniečių atsakymą. 
Jiems tai nieko nekainuoja, 
pasistato kur nužiūrėję val
diškos žemės sklype, mažai 
nori dirbti. Kai kur statomi 
desėtkos aukštų pastatai, 
jie kraustomi į juos, arba 
valdžia stato mažus name
lius, duoda išsimokėtinai, 
bet ne visi skuba Į juos, 
nors toli gražu dar ir ne
pristatyta jų pakankamai.

Yra ir. kita priežastis: 
paskolos duodamos trumpa
laikės, nuošimčiai net iki 
30G- ir daugiau. Kodėl? — 
Darbininkų unijos išreika
lauja aukštus atlyginimus, 
tuo būdu pinigo vertė kas
met krinta ir kas gi skolins 
už mažą nuošimtį, jei už 
metų-kitų pinigų vertė bėra 
pusė kainos.

Porai dienų sustojau pas 
Tėvus Marijonus jų klebo
nijoj ir paprašiau man pa
gelbėti aplankyti vargin
giausius lietuvius, kurie 
jiems žinomi. Gyvena gana 
išsisklaidę, daugelis gatvių 
negrįstų, arba dulka nežmo
niškai arba purvas taškosi 
palijus. Aplankiau jų visą 
eilę: vieną radau be abiejų 
kojų aklą senuką, kitą sun
kiai sergantį ligonį, trečią 
pensininką be pensijos, o 
viena šeima gyvena tokioj 
pašiūrėj, kokias mačiau 
priemiesčiuos ir dargi vy
ras jau 4 savaitės kai ligo
ninėj .

Daugumas lietuvių turi 
įsigiję mažus neištaigingus

namelius, džiaugiasi turį 
bent savą pastogę. Tai vie
nos šeimos nameliai. Jei ku
ris turi atliekamą išnuo
mavimui kambarį, bijo įsi
leisti nuomininkus, nes dar 
veikia Perono išleistas įsta
tymas, kad, jei nuominin
kas nemoka nuomos, nega
lima jo iš kambario ar buto 
išmesti, ar bent reikia ilgai 
bylinėtis.

Dauguma iš Lietuvos at
vykusiųjų 1925-31 metais 
dar tebėra darbingi, bet ir 
jiems artinasi pensijos lai
kas. Pensijos Argentinoje 
mažos, pinigų vertė vis 
krinta, gali ateit ir jiems 
sunkesnių dienų.

Dalyvaudamas Kongreso 
posėdžiuos kėliau klausimą, 
kad ir jie privalėtų suorga
nizuoti bendrą šalpos orga
nizaciją, kaip čia kad turi
me Balfą. Toji organizacija 
galėtų rūpintis vietine šal
pa, o ir Balfui būtų paran
ku bendradarbiauti su to
kia organizacija ir per ją 
šelpti. Ar šis pasiūlymas 
bus realizuotas, ar liks 'Ty
ruose šaukiantis balsas”,
parodys ateitis. (Kongreso dentu

o žmonos, jei šiaip taip šei
ma gali išsiversti, lieka na
muos.

Kad ir ne "bagoti” Ar
gentinos lietuviai, bet jie 
linksmi, vaišingi, mėgsta 
dainą ir... "asadą” su vy
neliu ir alučiu. Jų tautinių 
šokių grupės puikiai pa
ruoštos, chorai patriotines 
dainas traukia griausmin
gai, sportininkai gerai pasi
reiškia sporte. Džiugu bu
vo pažinti kelias dešimt vy
kesnių ir jaunesnių visuo
menininkų — bruzdelninkų, 
kuriuos mielai kviestume 
čia j savas kolonijas. Para
pijos, L. Susivienijimo ir L. 
Centro salės puikios, talpi
nančios kiekviena apie 5-6 
šimtus dalyvių.

Ir į turtą prasimušusieji 
lietuviai, kaip Checanovs- 
kių, Čikštų, dr. Simanaus- 
ko, prof. E. Paršelio ir ki
tos šeimos neužsidaro savo 
artimųjų rateliuos, o bend
rauja su visais ir pasišven
čia jiems vadovauti.

Grįžtant, į lėktuvą prigū
žėjo argentiniečių studentų, 
kurie vyko j JAV pagal stu- 

pasikeitimo progra
mą. Kultūringi savo elgesiu, 
dauguma mokėjo angliškai, 
turėjau progos jiems papa-

Kun. V. Martinkus, BALFO 
pirmininkas.

šakoti apie mūsų Tėvynės 
vargus ir jie tuo domėjosi.

Nors ir neparsivežiau 
grįždamas .Pietų šiltos sau
lės, bet dūšioj liko mieli pri
siminimai ir patirtis sėk
mingiau vvkdant Balfo vei
klą.

Kun. V. Martinkus

rezoliucijose paminėta šis 
reikalas).

Balfas pinigais, knygomis 
ir kitom gėrybėm Pietų 
Amerikos lietuviams 1964- 
1966 yra davęs apie 5000 
dol. Man ten lankantis eilė 
lietuvių kreipėsi pašalpos, 
bet niekad keliaudami nesi- 
vežiojam baltiško pinigų 
krepšelio (keliones atlieka
me irgi grynai tik savo lė
šomis), viską valdyba skir
sto iš Balfo centro.

Uždarbiai Argenti n o j e 
bene patys geriausi iš visų 
Pietų Amerikos kraštų (ne
bent Venezuelą) — 4-6 dol. 
j dieną. Kolumbijoj eilinis 
darbininkas uždirba tik 
apie 1 dol. į dieną. Mėsos 
produktai kiek pigesni, rū
bai brangesni, negu JAV, 
žinoma, viską skaitant do
leriais. Kadangi nekainuoja 
šiluma, neperka automobi
lių, ligoninės ir aukštosios 
mokyklos yra nemokamai, 
tai žmonės dirbantieji šiaip 
taip verčiasi.

Teko susitikti ir išsikal
bėti su lietuviais, kurie bu
vo grįžę į Lietuvą, patyrė 
koks yra bolševikiškas pro
pagandos melas ir kokia yra 
gyvenimo tikrovė, daug 
vargo turėjo, kol vėl iš ten 
ištrūko, dabar nė aukso kal
nus rodydami nebeišviliotų. 
Grįžę papasakojo, kokia ten 
yra gyvenimo tikrovė ki
tiems, tad dabar niekas ne- 
besiryžta vykti Lietuvon.

Keletą valandų išėjus pa
sidairyti į miesto centrą, 
krito į akį didelis skaičius 
knygų parduotuvių, ko čia 
Šiaurinėj Amerikoj stokoja. 
Matyt, kad argentiniečiai 
perka daugiau knygų ir 
daugiau skaito. Na, jie ma
žiau ir dirha, niekas ten 
nesiveržia į viršvalandžius,

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ!

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Joteph F. Gribauskat 

Executive Secretary

ON INVESTMENTS 
Units of $100.00 
Dividend Checks 
Mailed Ouarterly

ON BONUS SAVINGS 
Unitą of $1,000.00 

For 3 Teari 
Dividendi Paid 

Ouarterly 
or Compounded

ST. ANTHON'i^

GREETINGS and BEST W1SHES

J U D G E
ANTHONY A. RUTKOWSKI

MUNICIPAL COURT

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

J. BERGER
WALL PAPER & PAINT STORE 

6919 Superior Avė. HE 1-3659
805 East 185th St. IV 1-6250

GREETINGS and BEST W1SHES

FORSBERG ENAMELING 
COMPANY

4101 COMMERCE EX 1-9269

GREETINGS and BEST WISHES

DOWD OLDSMOBILE
SEE THE MOST OUTSTANDING

19 67 OLDSMOBILE EVER Bll LT

290(1 Mayfield Rd. E A 1-9100

GREETINGS and BEST WISHES

Wm. H. BR0WN REALTORS
17591 BROADWAY MAPLE HEIGHTS
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• Prezidentas L. B. John
sonas, atvykęs į Guamo 
salą svarbiems pasitari
mams <su diplomatijos ir 
kariniais vadovais Vietna
me, pareiškė, jog kartu čia 
būsią bandoma surasti ke
lią į garbingą taiką. Savo 
kalboje jis pabrėžė ne ka
rinius, o Vietnamo atstaty
mo klausimus, pasidžiaug
damas ką tik priimta nau
ja P. Vietnamo konstituci
ja, pagal kurią gyventojai 
neužilgo rinks vyriausybę.

• Washingtono politinėse 
sferose tvirtinama, kad po 
Guamo konferencijos bū
siąs sustiprintas karinis 
spaudimas į Hanoi, siekiant 
kapituliacijos.

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 4% % išmokamas du kart per metus už PASKOLOS

perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJĄ KREIPKITĖS 

MUTUAL Federal SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL. 60608 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President
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INFORMACIJA IR 
SPAUDOS ATSAKOMYBĖ Gražinos premjera jau čia pat

Žurnalistikoje, tiriant ir 
nuolat studijuojant infor
macijos techniką, jos įtaką 
ir svorį visuomeniniam gy
venimui, iškyla pagrindinės 
tos informacijos kryptys, 
kurios įgauna tam tikrą 
pastovumą, spaudos žmo
nėms vienos ar kitos kryp
ties prisilaikant. Tų studi
jų pagrindiniu taikiniu gi 
buvo ir lieka — informaci
jos tikslumas.

Sporto reporteris, gavęs 
komplimentą už pranešinė- 
jimą sportinių žaidynių 
taip, „kaip jis jas matė”, 
atšovė pranešinėjęs taip, 
kaip jos vyko.

Žinoma, įvairumas ir ša- 
kotumas informacijoje įžiū
rimas politiniame ir visuo
meniniame gyvenime. Poli
tiniame gyvenime informa
cija dažnai pakrypsta ”jė
gos iliuzijos” keliais (the 
ilusion of powęr”), kada 
jau ir iškilūs politikai kiek
viename žingsnyje privalo 
skaitytis ne tik su jį supan
čiais įvykiais, bet ir su tuo, 
ką spauda apie tuos įvykius 
parašys.

Politinė informacija gali 
būti lanksti, kaip nendrė. 
Ir vargu ar kas iš skaityto
jų pareikalautų tikslių pa
vyzdžių iš spaudos, kurioje, 
žurnalistui taip norint, po
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litiškai pralaimėjęs žmogus 
pristatomas beveik laimė
toju ir panašiai. Politikoje 
motyvas dažniau lemia, ne
gu pats faktas. Už tatai ir 
politinė informacija yra 
tokia įvairi. Daugelis jau 
būsime pripratę, amerikie
tiškame laikraštyje maty
dami du šalia viens kito su
dėtus straipsnius, tuo pa
čiu klausimu informuojan
čius iš visai priešingų po
zicijų, priešingais motyvais, 
iškeliančius tuos faktus, ku
rie tai ar kitai motivacijai 
pasitarnauja.

Lietuvių išeivijos spau
doje motyvas, o ne faktas 
lemia ne vien tik politinėje 
informacijoje. Ne visais at
vejais gali pritaikinti infor
macijos tikslingumui nusta
tyti reikalingas priemones 
jau vien dėl to, kad toji in
formacija daugumoje su
plaukia ne iš profesionalų 
žurnalistų, laikraščio įpa
reigotų, bet iš tų savano
riškų šaltinių, kurie tik ir 
informuoja ne faktui iškel
ti, bet turėdami motyvų 
tuo faktu atsiekti vienokį 
ar kitokį tikslą.

Gerai, jeigu tikslas aiš
kus, visiems priimtinas ir 
naudingas. Blogai, kai tiks
las neturi tų pozityvių duo
menų ir motyvas kyšo iš
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Gegužės 20 ir 21 d.d. čia 
pat. Tik du mėnesiai. Artė
jame į didelį kultūrinio gy
venimo įvykį. Tomis dieno
mis Lyric Operos rūmuose, 
Chicagoje, pasitiksime sa
vą, istorinę, spalvingą Jur
gio Karnavičiaus „GRAŽI
NĄ”.

Šis įvykis iš Lietuvių 
Operos, švenčiančios savo 
dešimties metų veiklos su
kaktį, pareikalavo daug ko. 
Pirmiausia — pasiaukojimo 
ir ryžto. Po to — 65,000 
dol. sąmatos. Savų dekora
cijų, rūbų, gaidų ir daug, 
daug kitų darbų. Lietuvių 

netikslios informacijos. Dar 
blogiau, kada koks neigia
mas ar net smerktinas reiš
kinys stengiamasi išpūsti 
tiek, kad imi abejoti, kam 
čia siekiama daugiau pasi
tarnauti — blogai ir smerk
tinai besielgiantiems, ar 
kam kitam.

Spauda yra tam, kad 
skubiai informoti savo 
skaitytojus. Bet atsakomy
bė prieš skaitytojus reika
lauja ir tikslumo. Esamoje 
padėtyje skubioji informa
cija ateina per vietos dien
raščius, televiziją ir radijo. 
Lietuviškoji spauda, nebū
tinai delsiant, turėtų siekti 
vis didesnio informacijos 
tikslumo ir besikarščiuojan
čių informacijomis nesku
bėti visuomenę klaidinti 
„meškos patarnavimais”.

BEST WISHES 
To All the Lithuanian People
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JURGIS JANUŠAITIS

Operos vadovybė, jos gau
sioji šeima pasitiko visa tai 
šūkiu: ištverti, nugalėti! 
Duosime jums žavingą, sa
vą operą Gražiną.

Akivaizdoje skuba n č i ų 
dienų ir gausybės darbų, 
kovo 11 d. Margaritos ir 
Vaclovo Momkų namuose 
susirinko Operos vadovy
bės nariai, meno vadovai ir 
spaudos atstovai plačiam 
pokalbiui, kurio metu buvo 
patiektas „Gražinos” daini
ninkų sąstatas.

Visus maloniai nudžiugi
no, matant tokį šaunų sąs
tatą. Gražinos partiją 
premjeroje, šeštadienį, dai
nuos Metropolitan operos 
solistė Lilija šukytė, sek
madienio spektaklyje — 
solistė Danutė Stankaitytė. 
Kiti solistai abejuose spek
takliuose dainuos tie patys 
ir jų sąstatas nesikeis. Bū
tent : Daiva Mongirdaitė, 
Genovaitė Mažeikienė, Sta
sys Baras, Algirdas Brazis, 
Arnoldas Voketaitis, Jonas 
Vaznelis, Stefan Wicik, Al
gimantas Grigas, Julius 
S a v r i mavičius, Vaclovas 
Momkus ir Bronius Mačiu
kevičius.,

Sąstate matome daug 
naujų, jaunų veidų. Praė
jusiais metais Traviatoje 
debiutavusi Daiva Mongir
daitė sugrįžta Gražinon 
drauge su pirmą kartą mū
sų operoje dainuojančiu, 
Lyric operoje dainavusiu,

Arnoldu Voketaičiu.
Dailininko Vytauto Vir- 

kau pečius slegia dekoraci
jų rūpesčiai. Jis paruošė 
dekoracijų eskizus ir drau
ge su valdybos nariu G. 
Kazėnu susirinkusius supa
žindino su dekoracijų paga
minimo galimumais. Deko
racijų pagaminimas suriš
tas su didelėmis išlaidomis, 
nes jas gamina unijų dar
bininkai, kuriems mokami 
aukšti atlyginimai. Kito ke
lio nėra. Be to, didelis rū
pestis iškyla dar tas, kad po 
antro spektaklio tą patį va
karą dekoracijos turi būti 
išardytos ir išvežtos, o kur 
jas tada teks priglausti. 
Operos „Gražinos” laukia, 
kaip girdėti, ir kitos lietu
vių kolonijos, tad dekoraci
jų išsaugojimas būtinas.

Apšvietimo reikalus tvar
kys amerikietis specialistas 
iš Bostono.

Ilgiau sustota ties rūbų 
problema. Pagrindinių so
listų rūbams eskizus kruop
ščiai pagamino dail. Br. Ja- 
meikienė, kuri susirinku
sius supažindino su rūbų de
talėmis. Rūbai būsią tikrai 
puošnūs, atitinką operos 
charakterį, epochą ir istori
nę raidą. Pats didžiausias 
rūpestis rūbus pagaminti. 
Čia talkon atskuba dr. P. 
Vaitaitienė, prityrusi šioje 
srityje ir bus organizuoja
ma talka ir rūbai gaminami 
ūkio būdu, kas žymiai su
mažins operos pastatymo 
išlaidas. Chorams rūbai bus 
nuomojami, tačiau juos tek
sią persiūti ir papuošti em
blemomis ir tautiniais or
namentais.

Didelį darbą atlieka K. 
Skaisgirys ir komp. Darius 
Lapinskas, perrašydami gai
das įvairiems instrumen
tams.

Operoje įvestas baletas, 
kurį tvarko baletmeisteris 
Simas Velbasis.

Solistai ir chorai be atsi
kvėpimo įtemptai dirba. 
Muz. A. Kučiūnas, operos 
meno vadovas, ir šį savait
galį praleido Chicagoje, at
skridęs iš Seattle, Wash., 
dirbdamaą, su solistais ir 
chorais. Pasitarime jis 
džiaugėsi geru operos so
listų sąstatu ir operos cho
rų darbu, pareikšdamas, 
kad „Gražina” yra chorinė 
opera ir čia chorai turės 
progos plačiai pasireikšti. 
Geri dainininkai ir gausus 
gerai paruoštas choras
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KAIRĖJE: Lietuvių Operos 
Valdyba tariasi operos "GRA
ŽINOS” pastatymo reikalais. 
Iš kairės: Br. Mačiukevičius, 
G. Kazėnas, Regina Smolins- 
kienė, Vytautas Radžius, An
tanas Grina, Margarita Mom- 
kienė ir K. Skaisgirys.

V. A. Račkausko nuotr.

„Gražinai” suteiks ypatin
go grožio ir opera būsianti 
tikrai gera.

Operos valdybos iždinin
kas A. Grina atkreipė dė
mesį į bilietų platinimą, pa
reikšdamas, kad šiuo metu 
operos kasa tuščia ir nėra 
lėšų būtinoms sąskaitoms 
apmokėti. Pažymėjo, kad 
mūsų operos bilietai yra 
dviem doleriais pigesni už 
amerikiečių ir kvietė bilie
tus įsigyti iš anksto. Bilie
tai jau gaunami Margi
niuose. Pasidžiaugė ir pir
maisiais mecenatais, kurie 
jau yra savo auką operai 
atidavę, o iš paskutiniųjų 
pažymėjo, kad po 100 dol. 
aukavo Ignas Andrašiūnas, 
skulpt. Petras Vėbra ir 
jąunosios kartos atstovas 
dr. Alg. Paulius. Laukiama 
ir daugiau mecenatų ir ge
raširdžių lietuvių, kurie sa
vo auka prisidėtų prie ope
ros rūpesčių naštos paleng
vinimo.

SCHOOLS

SACRED HEART
ANDOVER, MASS.

Resident school for boys in
GRADES 4—8 

Conducted by Brothers of 
The Sacred Heart: 

Modern Fireproof Building 
—Large Campus.

(28-42)

HELP WANTED MALĖ

INDIANA OPPORTUNITY!
O. J. SHOEMAKER CO., INC.

SOUTH BEND, INDIANA

CHIEF ENGINEER 
(MECHANICAL)

Exper. in design of commercial heat- 
ing and air conditioning systems, 
build, develop and direct engineering 
dept.

Generous salary commensurate with 
individual qualifications—

SEND RESUMES TO:

O. J. SHOEMAKER CO., INC.
BOX 418

SOUTH BEND, INDIANA
(32-38)

PLASTIC
LAMINATORS

AND

MODEL DUPLICATORS
FR1NGES AND OVERT1ME.

Wettlaufer Eng.
DIV. OF PIONEER ENG. & MFG. CO.

2500 E. 9 Mile, 
Warren, Mich.

Call 3X3 — 755-4400

An Equal Opportunity Employer
(32-34)

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

A&P Cares... About You!
1.
2.

9
L
4

Asbach Uralt Import. brandy .... 5th — $5.49 
M. & Moore 5 years old
86 proof Whiskey ........................ 5th — $3.19
Cointreau Liąueur & Brandy .... 5th — $4.95 
Chateau De PARAMA
New York Statė Shamp.

5. French Bordeaux Wine

6. May Wine Imported
From Germany ..................... ..... 5th — $0.98

7. Imported 5 Star Greese Brandy 5th — $4.98

Bot. — $2.98 
. 5th —$0.98

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

LIETUVIŠKŲ

PARAPIJŲ

REIKALU

(Pradžia praeitame nr.)
Valstybiškas Pr. Gr. žodis, 

paslėpęs mažesnius skaičiu- 

pa II—je skiltyje "Mūsų... tauta 
viena iš mažiausių”), neaprė- 
žiamą valstybių sienomis krikš
čionybę sutapatina su žemės 
valstybėmis. ”Kaip negalima 
kurti valstybės valstybėje”.

Gindamiesi minties, jog tuo 
pasakymu Pr. Gr. pasirodo per 
daug atiduotus cezariui, negu 
Dievui, jį teisintume tuo, kad 
tuo tarpu galėjo pamiršti pa
ties Kristaus savo valstybės 
apibūdinimą: ”Mano karalystė 
ne iš šios žemės”. Kai minios 
rengdavosi jį paskelbti savo ka
raliumi, jis visada pasislėpda
vo. Šv. Petrui, pavartojusiam 
ginklą, liepė įkišti į makštis ir 
prigydė nukirstąją ausį. Vienin
telį kartą panaudojo pantį iš sa
vo tėvo namų "biznieriams” iš
varyti.

Tas "Negalima kurti valsty
bės valstybėje" (nežinia kieno 
sugalvotas) čia labai svarus 
prisitaikiusių atvykėlų pasi
teisinimas, kai jiem kada pasi
teisinimo prireikia. Be to, tū
las dar pabaugina, savęs neat
sisakiusius, lojalumo stoka, lyg 
nusikaltimu valstybei.

Betgi ir valstybių sienose ne
būtinai struktūros pagalba už- 
gniaužiamos mažumų apraiš
kos. Leidžiama dėtis į politi
nes partijas, kritikuoti vyriau
sybės darbus, sudaryti "opozi
ciją”. Ruošiamos Pavergtųjų sa
vaitės. Priimami, išklausomi 
atstovai, priimami prašymai, 
laiškai, išvados (rezoliucijos), 
pakenčiamos su savų valstybių 
ženklais - vėliavomis eisenos 
"demonstracijos". Ateidinėj a vy
riausybės pareigūnai į mažumų 
susirinkimus, tautines šventes, 
ragina išlaikyti savitumą, papro
čius, kalbą. Iš valstybės iždo iš
laikomas privatinis švietimas, 
pav. nepriklausomoje Lietuvo
je... Keičiamos santvarkos, įs
tatymai. Veikia mažumoms ap
saugoti tarptautinė teisė. Nuo
savybė, apskritai, neatimama 
— "nenacionalizuojama". Ją ga
li paveldėti giminės kartų kar
tos, parduoti, perleisti, kam 
nori. Valstybių santvarkose vis 
tiek dar lieka galimumų išlikti 
tautinėm salelėm net ilgus lai
kus. Ir Lietuva carų Rusijos im
perijos ribose išliko 123 metus. 
O savivaldos, "autonominėse" 
valstybių vietovėse su pačių iš
sirenkama vadovybe "adminis
tracija" tuo labiau (Klaipėdos 
kraštas...)

Tik Sovietų sąjungoje, atėmus 
nuosavybę, suskirsčius kraštą 
"rajonais" sritimis, pastačius, 
Lietuvoje, svetimtaučius ar 
šiaip santvarkinius vadovus, 
struktūra pavirsta valdymo, 
nutautinimo priemone. Būtų pa
likti ūkininkam^ ūkiai, tos ma
terialinės, tautinės ir religi
nės tvirtovės, ir dabar tautos 
neįveiktų parklupdyti!

Tad krikščionybės tapati
nimas su valstybe, atrodo, ne
išeina krikščionybės naudai ir 
ją išpažįstančių tautų patrauk
lumui. O įpareigojimas "Turi
me skaitytis su krašto bažny
tine santvarka" (vadinas ir bū
sima) neatrodo krikščioniška 
dvasinė dorybė dar ir todėl, 
kad ne vienodai tėviškai mus lie
čia, lies ir broliškai su aukš
čiau pastatytais nuteiks. Tei
sinis Pr. Gr. posakis "Turime 
teisę prašyti, kas mums pri
klauso" mus čia pastato į pri
klausančio dalyko prašytojų ei
lę. Tuo tarpu kitiems prašyti 

v nereikia, lyg savaime jiem lie
tuvių parapijos priklausytų.

(Pabaiga kitame nr.)

NACINĖ VOKIETIJA
Nacių sąjūdžiui Klaipėdos krašte augant ir vis dažnėjant jų 

išprovokuotiems incidentams, Vokietijos spauda ir radijas ėmė 
šaukti, kad ta "begėdiška lietuvių mažuma" skriaudžianti vokie
čius ir todėl tam turįs būti padarytas galas. Tuo pretekstu Vokie
tijos užsienio reikalų ministras Ribbentropas išsikvietė Berlynan 
mūsų užsienio reikalų ministrą J. Urbšį ir pareikalavo, kad Klai
pėdos kraštas tuojau pat būtų perduotas Vokietijai. Po drama
tinių scenų Lietuvos seime, po daugelio slaptų ir viešų kabineto 
posėdžių, Lietuvai neliko kitos išeities, kaip sutikti su nacinės 
Vokietijos ultimatumu. Ribbentropas spaudė mūsų vyriausybę 
tiesiog nesuprantamu įkarščiu, atrodė, kad Klaipėdos krašto pa
likimas Lietuvos ribose bent kelias valandas ilgiau, gali išprovo
kuoti negirdėto masto incidentą. Todėl ir nenuostabu, kad net 
mūsų kariuomenė, stovėjusi įvairiose krašto vietose, daugiausia 
pačioje Klaipėdoje, nespėjo tinkamai pasitraukti, palikdama savo 
būstinėse dalį aprangos, net ginklų. Nors buvo jaučiama, kad Klai
pėdos krašto likimas jau išspręstas, bet niekas nežinojo tikros 
datos, todėl lietuvių įstaigose ir įmonėse darbas iki paskutiniųjų 
dienų daugiau ar mažiau ėjo normaliai, kol 1939 m. kovo mėn. 
22 d. rytą viršum Klaipėdos pasirodė pirmieji vokiečių bombo
nešiai. Tai buvo apie 9 vai. Bombonešių pasirodymas viršum 
miesto sukėlė paniką lietuvių ir žydų tarpe. Gatvės užsikimšo 
bėgliais — kas kuo galėjo, skubėjo Kretingos link, kad nepatektų 
į nacių rankas. Tačiau ne visi suskubo pasitraukti. Apie 20.000 
lietuvių ir žydų liko Klaipėdos mieste ir krašte, kurie paskui, kad 
ir ne visi, mūsų konsulatui tarpininkaujant, per kelias savaites 
galėjo išsikraustyti į Lietuvą.

Kovo 22 d. apie pietus į Klaipėdą atvažiavo Himmleris su 
savo štabu, daug vokiečių policijos, SA ir SS dalinių. Tą pačią 
dieną vietiniai klaipėdiečiai vokiečiai, susiformavę į SA dalinius, 
užiminėjo lietuviškas įmonės, įstaigas, net kai kuriuos privačius 
lietuvių namus. Nuostabu, kad šitų S A dalinių eilėse pasirodė ne 
tik tariamai iki tol buvę lojalūs Lietuvai vokiečiai, bet net kai 
kurie Didžiosios Lietuvos vokiečiai, iki tol dalyvavę lietuviškose 
patriotinėse organizacijose. Tik tada galutinai išėjo dienos švie
son, kad visokios mūsų laikais Klaipėdos krašte veikusios kultū
rinės organizacijos, taip pat bažnytinės bei sporto draugijos, buvo 
griežtoje Karaliaučiaus bei Tilžės nacių kontrolėje ir visos dirbo 
Lietuvos valstybės ardomąjį darbą, lygiai kaip yra buvę Dan
cigo srityje ir Sudetų krašte. Reikia manyti, kad kovo 22 d. ant 
jų lietuviškais lašiniais nupenėtų kūnų užtemptos SA uniformos 
jau buvo į Klaipėdą atvežtos daug anksčiau, žinoma, slaptai.

Kovo 23 d-, jau prasidėjo "valymas". Suimta visa eilė žinomų 
lietuvių, stovėjusių lietuviško sąjūdžio priešakyje; J. Brūvelaitis, 
E. Borchertas, M. Purvinas ir daugybė kitų. Jie, tiesa, įsikišus 
Lietuvos konsului, po poros dienų buvo paleisti. Blogesnė padėtis 
yra buvusi pačiame krašte, kur kaimo vokietininkai, pradėję sau
valiauti, sumušė visą eilę provincijoje gyvenusių lietuvių veikėjų, 
kurie laiku nesuspėjo pasitraukti nuo nacių pavojaus. Lietuviams 
prasidėjo juodos dienos, ir tik po kelių savaičių, kai padėtis jau 
kiek stabilizavosi, jie tegalėjo drįsti viešai pasirodyti, jeigu iki 
tol dar kuris nebuvo suimtas.

Kovo 24 d. Klaipėdoje pasirodė ir pats Adolfas Hitleris. Jis 
iš Berlyno traukiniu atvažiavo į Piliavą (Piliau) ir iš ten į Klai
pėdą šarvuočiu "Deutschland", kuris buvo lydimas kelių flotilijų 
povandeninių laivų, mininkų, torpėdininkų ir t.t. Tos dienos 10 
vai. ryto Klaipėdos uostas jau buvo pilnas mažesniųjų karo laivų, 
miesto gatvės apstatytos SA, gestapo agentais, kariuomene ir 
t.t. Vokietininkai spietėsi uosto rajone ir gretimose gatvėse, kad 
padėkotų A. Hitleriui "už išlaisvinimą". Uoste jo laukė nacių pa
tikėtiniai — dr. Neumann, Bertulaitis, Boettcher ir kiti. Hitleris, 
lydimas Himmlerio, pasisveikinęs su dr. Neumannu, automobiliu 
atvažiavo iš uosto Malkų gatve per Biržos tiltą į Teatro aikštę, 
kur iš teatro balkono į džiūgaujančią minią ("wir danken unserm 
Fuehrer") pasakė trumpą kalbą, pareikšdamas padėką už ištiki
mumą savo tautai ir tėvynei. Po to, Turgaus — Laukininkų — 
Biržos ir Malkų gatvėmis išvyko į uostą, iš kur, tos pačios dienos 
vakare, grįžo Vokietijon. Tuo būdu kovo 24 d. Hitlerio visiškai 
oficialiai buvo pareikšta Klaipėdos ir krašto aneksija.

Vokietijos padiktuotoje Klaipėdos krašto "perleidimo" su
tartyje, Lietuvai buvo įsteigta "laisva uosto zona", kur ji 99 me
tus galėsianti laisvai šeimininkauti, tvarkydama savo importą ir 
eksportą. Atsižvelgiant į Lietuvos valstybės įdėtą kapitalą Klai
pėdos uostą plečiant ir tobulinant, Vokietija pasižadėjo neimti iš 
Lietuvos jokios nuomos, žadėta ir visokių kitokių lengvatų, tiek 
laivams po Lietuvos vėliava (neimti jokių uosto rinkliavų), tiek 
ekonominėms organizacijoms, turinčioms reikalų su uostu ir t.t. 
Ir pats Rytprūsių gauleiteris Erich Koch, kalbėdamas Klaipėdoje 
NSDAP steigiamajame susirinkime, viešai pareiškė, kad "kiek
vieną lietuvį asmeniškai arba bet kokią lietuvišką įmonę ar įstai
gą, veikiančią ar norinčią įsisteigti Klaipėdoje, jis imąs tiesiogi- 
nėn savo globon ir teiksiąs tokiais atvejais visokių lengvatų, net 
pirmenybių". Deja, tai tebuvo gražūs žodžiai. Kokia jo globa tu
rėta galvoje, tuojau paaiškėjo po kelių dienų, kai buvo pradėtos 
uždarinėti likusios lietuvių mokyklos, krautuvės, bankai, trans
porto įstaigos, atskiri lietuviai pavesti policijos priežiūrai, lietu
viškosios bibliotekos suverstos į gestapo rūsius, o vėliau išvežtos 
į popieriaus fabrikus. Partijos pareigūnai, pradėję važinėti po 
visą kraštą, draudė lietuviškai kalbėti, grasino už lietuvišką žodį 
apkaltinti juos tėvynės išdavimu, o kai kur ragino, išgirdus kal
bant lietuviškai, "tokį niekšą sudoroti vietoje", nes čia niekada 
lietuvių nesą buvę ir dabar jau nėra likę ...

Klaipėdos gatvėse gyvenimas kiek pagyvėjo. Privažiavo daug 
naujų žmonių iš Reicho, daugiausia tai buvo įvairūs partijos, 
gestapo, kariuomenės ir kitokie pareigūnai. Lietuviško žodžio 
gatvėje jau beveik nesigirdėjo, nes lietuviai nenorėjo susilaukti 
iš nacių paniekos ir persekiojimo.

O KAS TUOMET DĖJOSI BITĖNUOSE?

Į šį klausimą vaizdžiai atsako įvykių liudininkė Elzė Jankutė 
savo atsiminimų pluošte "Martynas Jankus palieka tėviškę” 
(straipsnis atspausdintas "Nidos" knygų klubo leidinyje "Rink
tinė", 1959 m. nr. 1). Ten ji rašo:

UŽIMA KLAIPĖDĄ
"... 1939 m. kovo 22 d. vakare girdėjome Karaliaučiaus ra

dijo stotį pranešant, kad Hitleris pasiryžęs žygiuoti, arba, geriau 
sakant, jau žygiuoja į Klaipėdą. Nors jau visą laiką matėme jo 
veikimą Klaipėdos krašte, bet vis lyg nesinorėjo tikėti. Bet štai, 
vakare, kokią 10 valandą, beldžiasi kažkas į duris. Atidarius, pa
mačiau — stovi penki ginkluoti rudmarškiniai. Vieną iš jų pažįs
tu, bitėniškis jaunuolis, prieš kokį pusmetį sugrįžęs, atlikęs ka
rinę prievolę Lietuvos kariuomenėje. Kiti visi svetimi. Revolve
rius atkišę, šaukia ir rėkia: "Kur tas ’’Verraeteris’’ — išdavikas? 
Ginklus tegul atiduoda." Atsakiau jiems, kad išdavikų pas mus 
nėra, o ginklų neturime. "Leisk į vidų, mes patys pažiūrėsime",
— prataria vienas.

Tėvelis jau buvo atsigulęs. Na, ir pasipylė visokių žodžių, 
kuriuos drovu čia ir rašyti. Pradėjo vartalioti po visas spintas — 
ieškoti ginklų. Ieškojo po baltinius, po virtuvės indus. Vienu žo
džiu, krata su keiksmais ir barniais. Ant tėvelio šaukė: "Tu mus 
pardavei žemaičiams. Palauk, dabar mes tau parodysime!" ir pn.

Po kratos, kuri užtrūko gal kokias tris valandas, uždraudę 
mums telefonu naudotis ir grasindami, išėjo. Išėję už durų pa
leido tris šūvius. Tai buvęs ženklas, kaip vėliau sužinojome, kad 
ginklų nerado. O mūsų kaimo žmonės galvojo, kad mus visus tris
— tėvelį, Kristupą ir mane, — nušovė. Visi buvo išsigandę. Ypač 
artimiausi kaimynai. Taip padaryti jiems buvo ir įsakyta. Bet 
greičiausia tam bitėniškiui vadovui, kuris nors ir tris mėnesius 
mokėsi, kaip savo uždavinį reikia įvykdyti, vis dėlto lietuviškas 
kraujas neleido šauti į savo žmones. Kaip vėliau paaiškėjo, visi 
namai ir ūkis buvo apsuptas SA vyrų.

Išlakstė visi darbininkai ir pagalbininkai. Lietuvių pasienio 
policija jau dieną prieš tai iš savo vyresnybės buvo gavusi įsa
kymą pasitraukti. Visi pro mūsų namus praėjo, atsisveikindami, 
ašaras braukdami. Bet visi, lyg vienas, sakydami: "Mes grįšime!" 
Jie savo būstinėje paliko dar daug turto, šovinių ir panašių dalykų. 
Staigiai pasitraukdami, nespėjo visko drauge pasiimti. Pasienio 
policijos raštinės būstinė buvo mūsų ūkyje. Jie paliko didelę dalį 
šovinių toje raštinėje. Kad neturėtume nereikalingos bėdos, pasi
tariau su mūsų šeimininke Ona Bakaityte ir su dar neišvažiavusia 
policininko Juškėno žmona, ir visos nutarėme tuos šovinius paša
linti. Bet, kaip ir kur? Nutarta mesti į šulinį. Tačiau šulinys — 
nuo raštinės buvo maždaug apie 200 metrų. Mano pagelbininkės 
vilko tuos šovinius iš raštinės iki šulinio, o aš iš namo antrojo 
aukšto lango stebėjau, ar kas neateina. Laimingai, niekam nepa
stebėjus, sumetėm šovinius į šulinį...

Kovo 24 d. iš ryto, apie kokią 9 vai., girdime automobilio 
urzgimą. Įvažiuoja į kiemą gestapo. Išlipa penketas vyrų. Jie 
klausia: "Ar čia gyvena Martynas Jankus?” Kaip tik tuo metu 
tėvelis su Kristupu tvarte šėrė gyvulius. Jiems atsakiau, kad eisiu 
jį pašaukti. "Ne", sako. — "Mes eisime kartu".

Įėjome į tvartą. Radome tėvelį betriūsiantį. Jis, pasižiūrėjęs 
į juos, sako: "Gerai, pirma pabaigsiu gyvulius šerti, paskui galė
sime kalbėtis”. Taip ir padarė. Paskui ėjome visi kartu į tėvelio 
kambarį. Jis atsisėdo stalo gale, o tie penki gestapininkai — ap
link stalą. Jų viršininkas buvo kažkoks aukštesnis valdininkas iš 
Berlyno. Penktasis iš jų buvo Bitėnų kaimo, Klaipėdos krašto 
policijos valdininkas.

Ir prasidėjo klausimai:
— Ponas Jankau, aš čia turiu jums kelis klausimus, — sako 

berlynietis.
— Prašau, prašau, — sako tėvelis.
— Norėčiau, kad jūs pasižadėtumėte daugiau nieko nebe

dirbti lietuviškiems reikalams.
Tėvelis pagalvojęs sako:
— Labai negeru laiku reikalaujate šitokio dalyko. Pernai at- 

švenčiau 80 m. amžiaus sukaktį, menkai laiko ir beliko...
Toliau tas vokietis gestapininkas sako:
— Juk jūs žinote, kad čia visi vokiečiai, kad čia Vokietija, 

kuri čia nuo amžių buvo ir bus.
Tėvelis valandėlę tyli, nusišypso ir sako:
— Jūs dar jaunas žmogus ir negalite visko žinoti. — Tuo 

metu jis, ištraukęs iš krūvos ant rašomojo stalo gulinčių laik
raščių seną "Tilžės Keleivį", su anų laikų rinkimų duomenimis į 
Reichstagą, tarė:

— žiūrėkite, čia yra rinkimų duomenys, kiek balsavo lietuvių 
Tilžės, Ragainės, Pilkalnio, Šilutės ir Klaipėdos apskrityse, čia 
yra vėl statistika, kiek tose apskrityse vien lietuviškai kalbančių, 
ir kiek lietuviškai ir vokiškai kalbančių gyventojų.

Tas berlynietis žiūrinėja laikraštį, skaito statistiką. O tuo 
tarpu mūsų Bitėnų policininkas — įsidrąsinęs sako:

— Juk ir aš nemokėjau vokiškai, kol nepradėjau į mokyklą 
eiti. O mano brolis, kuris atvažiuoja manęs aplankyti, dar ir 
dabar nemoka kitaip, kaip lietuviškai...

Berlynietis kreipiasi į mus ir klausia, ar mes visi lietuviškai 
kalbame. Mes atsakome, kad taip, juk tai mūsų motinos kalba.

— Kaip kalbėjote mokykloje? — jis toliau kamantinėja.
Sakau:
— Kai pradėjome eiti į mokyklą, vokiškai nemokėjome. Mo

kytojas drausdavo lietuviškai kalbėti ir už kalbėjimą lietuviškai 
bausdavo. Bet mes vokiškai kalbėjome tik iki namų vartų.

Staiga tas berlynietis klausia tėvelį:
— Was halten Šie vom Fuehrer und seinen Werken? (Ką 

jūs manote apie fiurerį ir jo darbus?
Tėvelis, pagalvojęs, sako:
— Napoleonas ėjo iki Maskvos ir paskui turėjo sušalti.
— Ką? — šūkterėjo tas berlynietis, — jūs sakote: mūsų 

fiureris prie Maskvos sušals ?!
— Aš aiškiai sakiau; Napoleonas ėjo iki Maskvos ir ten su

šalo, — atsiliepė tėvelis.
Ir kiti visi patvirtino, kad tėvelis sakė; Napoleonas. Taip 

šis klausimas ir pasibaigė.

Ištrauka iš Pr. Alšėno suredaguotos MARTYNO JANKAUS 
monografijos, kuri šiomis dienomis išeina iš spaudos. Mono
grafiją leidžia Juozas J. Bachunas.

mi struktūroje (Žiūr. pastrai-
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
LIETUVIŲ NAMAI 

CLEVELANDE
. Lietuviškų namų klausi
mas Clevelande svarstomas 
nuo pirmos dienos čia atvy
kus dideliam skaičiui naujų 
ateivių. Buvo tuo klausimu 
diskutuojama ne vien tik 
pavienių asmenų, bet ir 
įvairių organizacijų. Tačiau 
visas reikalas diskusijomis 
ir pasibaigė. Nevertėtų čia 
kelti priežasčių, dėl ko taip 
įvyko, tik reikia konstatuo
ti faktą, kad tų namų Cle
velande iki šiol neturime. 
Daugelis net žymiai mažes
nių kolonijų yra Clevelandą 
pralenkę.

Visai nenuostabu, kad 
Lithuanian Village, Ine. 
pagaliau susirūpino lietu
viškų namų Clevelande rei
kalu. Jau visoje eilėje Di
rekcijos posėdžių Lietuvių 
Namų klausimas buvo gy
vai diskutuojamas. Paga
liau tam reikalui buvo su
daryta planavimo komisija, 
kuri jai pavestą darbą ir 
pradėjo. Vienas iš pirmųjų 
komisijos uždavinių — iš
siaiškinti vietos klausimą, 
nustatyti namų pritaikymą 
kolonijos reikalą v i m a m s, 
prieš tai išsiaiškinant tiek 
su pavieniais asmenimis, 
tiek su organizacijomis ir 
grupėmis tos kolonijos pa
geidavimus.

Lithuanian Village plana
vimo komisija bus praplės

LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
PLOKŠTELE, 

išleista Kultūros Fondo, įgrota Stutt- 
garto simfoninio orkestro, dirig. D. LA
PINSKUI, jau gaunama Dirvoje.

Kaina — Hi-Fi — $4.50 
Stereo — $5.00

Užsisakant paštu, prašome prijungti 25 c. pašto 
išlaidoms,

SUPERIOR 
SAVINGS

SINCI

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

AVĖ. 
AVĖ

4

HOME *nd 
REMODELING 

LOANS
• • • • 

INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Lięensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

Inž. V. Čyvas ir J. Malskis-planavimo komisijos nariai.

ta, įjungiant jaunimą, pro
fesinių organizacijų asme
nis, finansininkus, spaudą, 
prekybininkus, menininkus 
ir kitus.

Reikalas yra pribrendęs, 
negalima toliau atidėlioti. 
Pradžią Lithuanian Village 
bendrovė yra padariusi gra
žią, reikia manyti, kad visi 
kartu pajėgsime ir užbaig
ti šį taip Clevelando lietu
vių kolonijai reikalingą dar
bą.

Butų pageidautina, kad.ir 
daugiau clevelandiečių tuo 
reikalu pasisakytų. J. M.

• Aurelija Balašaitienė, 
spaudoje pasireiškianti sa
vo beletristikos ir poezijos 
kūriniais, talkininkauja Dir, 
vai paruošiant' Moters Pa
saulio puslapį.

ĮDOMUS KAMERINĖS 
MUZIKOS KONCERTAS

Kamerinės muzikos mė
gėjai Clevelande labai apsi
džiaugė sužinoję, jog iš 
Chicagos Bostonan grįžda

A

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

DIRVA

mas muz. Izidoriaus Vasy- 
liūno vadovaujamas kame
rinės muzikos trio sutiko 
stabtelti Clevelande ir čia 
š. m. kovo 12 d. duoti vie
tinei visuomenei savo kon
certą. Pagirtinas ir Vysk. 
M. Valančiaus lituanistinės 
mokyklos tėvų komitetas, 
kuriam pirmininkauja K. 
Gaižutis, už koncerto su
rengimą.

Koncertas įvyko šv. Jur
gio parapijos salėje. Pro
gramą atliko: Izidorius Va
syliūnas — smuikas, kun. 
Vincas Valkavičius — smui
kas ir Vytenis M. Vasyliū
nas — piano. Programoje: 
Henry Purcell Aukso sona
ta F dur; Georg Philipp 
Sonata III A dur; Johann 
Sebastian Bach Trio sona
ta G dur ir Georg Friedrich 
Haendel Trio Sonata G 
moli. Publika, kurios čia 
buvo mažiau negu dieną 
anksčiau Chicagoje Laiškų 
Lietuviams suruoštame tų 
pačių menininkų koncerte, 
vis dėlto užpildė daugiau 
nei pusę salės, programą 
išklausė su dideliu dėmesiu 
ir nemažesniu nuoširdumu. 
Plojimams netilstant, me
nininkai turėjo grįžti sce- 
non ir ne vieną programos' 
dalį kartoti.

Po programos svečiai me
nininkai pabendravo su cle- 
velandiškiais bičiuliais ir 
vakare tęsė kelionę namo. 
Šiame krašte naujieji atei
viai Iz. ir V. Vasyliūnai jų 
kartos ateivių sluoksniuose, 
kurie paprastai sudaro ka
merinės muzikos koncertų 
publikos didžiumą, seniau 
pažįstami. Itin malonu bu
vo pažinti kun. V. Valkavi- 
čių, gimusį ir mokslus ėjusį 
šiame krašte, kur kamerinė 
muzika nėra tiek populiari 
kaip Europoje. Pasirodo, ji
sai smuiku susidomėjęs dar 
aukštesniojoje mokykloje. 
Kunigų seminariją baigęs, 
pagal specialų kurijos lei
dimą grojęs simfoniniame 
orkestre, o susipažinęs su 
Iz. Vasyliūnu ir įsijungęs į 
jo suorganizuotą kamerinės 
muzikos trio, pamažu, ati
davęs tai muzikai širdį kaip 
ir abu Vasyliūnai.

A t s i sveikindami cleve- 
landiškiai linkėjo meninin
kams sėkmės tolimesniame 
darbe, o kitoms lietuvių ko
lonijoms — daugiau domė
tis kamerine muzika ir su
sižinoti su bostoniškiu trio.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

HELP WANTED FEMALE
OPPORTUNITY FOR 

PROFESSIONAL HELP 
For 50 bed hospital with new addi- 
tion on main line.

GRADUATE NURSES 
Salary & Personnel Policies per A. 
A.R.N. 40 hour week.

MALĖ OR FEMALE 
MEDICAL RECORD 

LIBRARIAN 
Registered preferred bul not neces- 
sary.

MALĖ OR FEMALE 
COMBINATION X-RAY 

MEDICAL LABORATORY 
TECHNICIAN 

Regiatered preferred būt not necea- 
sary. Salary and peraonnel policies 
per A.H.A.

Libera* Personnel Policies. 
Wire call >r write Administratot1 

INNIS^AIL GENERAL 
HOSPITAL 

INNI5FAIL ALBERTA. CANADA 
<28-34)

\ ■
KRAUTUVĖS MAY’S KASDIEN: MIESTE 9:30 IKI 5:45; PIRMADIENIAIS 
IR KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V. V. SKYRIUOSE KASDIEN 9:30 IKI 9:3. 

MES DUODAME IR KEIČIAME EAGLE STAMPS

i
i

• I

Niekas, tikrai niekas 
taip nepažįsta
MISS CLAIROL”
magiškos paslapties, kaip 
mūsų išradingieji spalvuotoj ai

/

I

Nr. 34 — 5

Tai ekspertų darbas! O rezultate švieži, jaunatviška spalva jūsų plaukuose 
tik slingas komplimentas naujam sezonui. O spalva dar tokia natūrali... ir nie
kad nepamatysi žilo plauko! Miss Clairol plaukams dažai Touch-up (įskaitant 
šampūną ir setą), 8.50*. Įsidėmėkite: prašykite dažų su Picture Pefect kad iš
laikius jūsų plaukų atspalvį, 1.50.

PONIŲ LEPINIMO DIENOS — PIRMAD., ANTRAD. IR TREČIAD.

17.50 Permanent tiktai už 10.00
(Kartu su apkirpimu ir stiliaus pritaikymu)

Sustokite ar pašaukite dėl priėmimo valandos
May’s Beauty Salon 2nd Floor Downtown, All Branches

*Kainos kiek aukštesnės kitom fasonų grupėms

PUBLIC HEALTH NURSE—Immedi- 
ate opening for staff nurse in a 
sniall expanding public health 
agency in a scenic area near a 
cultural-educational center. Mušt 
nieet minimum public health nurs- 
ing certification requirements. Sa
lary commensurate with education 
and experience. Apply Public 
Health Nursing Office, Monroe 
County Courthouse, Sparta, Wisc.

(30-36)

HELP WANTED MALĖ

NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

WANTED EXPERIENCED 
MACHINE REPAIRMEN 

Steady work for qualified men. Days 
only, 53 hrs. week.

Apply in Person
CORBAN SCRAP1NG & MACHINF.RY 
8905 Dickens Cleveland, Ohio

216 — 721-3737
(32-39)

Bronys Raila — LAUMIŲ JUOSTA ....................... $2.50
V. Šliogeris — A. Smetona — žmogus ir 

valstybininkas ..................................... $2.00
P. Tarulis — VILNIAUS RŪBAS — kietais 

viršeliais ...........  .....................................$3.75
A. Baronas — TREČIOJI MOTERIS ....................... $2.50
KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON ................... $3.00
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00
ŠIRDIES PRIEPUOLIAI .......................................... ...$3.75

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVQS 
PRENUMERATĄ

Be to, Dirvoje galite įsigyti ar užsisakyti plokšteles: 
A. Stempužienės — D. Lapinsko — DAINAS

Stereo — $7.00, Mono — $6.00 
St. Baro — Operų arijos. Stereo — $7.00, — Mono — $6.00 
AURELIA — šokių muzika ....................................... $5.00

Siunčiant čekį ar perlaidą, pridėkite 25 centus per
siuntimo išlaidoms.

DIRVA,
6907 Superior Avenue^
Cleveland, Ohio 44103



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Velykų švenčių proga 
Dirva nepasirodys savo pir
madienio, kovo 27 d., laida 
Sekanti po švenčių Dirvos 
laida, trečiadienį, kovo 29, 
išeis 8 psl., vietoj normaliai 
tą dieną leidžiamų 6 psl.

• Juozas Mačėnas, Ame
rikon atvykęs 1949 m. Mėg
sta filateliją, dainavo "Dai
navos” ansamblyje 9 me
tus, remia lietuvišką spau
dą, skaito visus lietuviškus 
laikraščius, knygas, savo 
auka prisideda prie lietu
viškųjų reikalų palaikymo, 
o paskutiniuoju metu akty
viai įsijungė į Lietuvių Fon
do vajaus komitetą Mar- 
ųuette parke, pats įstoda
mas į Lietuvių Fondą su 
tūkstantine.

TESTAMENTŲ BYLOS 
GANA IšLAIDžIOS

Kiekvienas testamentas 
turi būti teismo patvirtin
tas, teismas prižiūri ir tes
tamento vykdymą. Jei tes
tamentas gerai surašytas, 
jo patvirtinimo ir vykdymo 
išlaidos nedidelės. Tačiau, 
jei testamente atsiranda 
kliūčių — tada mirusiojo 
valios įvykdymas pareika
lauja daug laiko ir išlaidų.

Amerikos advokatai daž
nai ir paprastame ieškinyje 
reikalauja sau puses ar 
trečdalio laimikio. To pa
ties jie prašo ir testamentų 
bylose, nors palikimo suma 
siekia ir šimtą tūkstančių 
dolerių. Jei geresnį advo
katą samdyti tik vienam ar 
dviems stojimams į teismą, 

jis gali paprašyti kelis šim
tus dolerių.

Todėl patartina testa
mento surašymui išleisti 
šimtinę ar dvi dolerių, ne
gu vėliau advokatams mo
kėti tūkstančius.

NEW YORK

• Antaną Seniką, aktyvų 
New Yorko lietuvių veikėją 
išleidžiant į Monticello, N. 
Y., kovo 11 dieną buvo su
sirinkę organizacijų, kurių 
valdybose jis nuoširdžiai 
darbavosi eilę metų, pirmi
ninkai bei atstovai. Ta pro
ga A. ir D. Senikams pasa
kyta daug gražių linkėjimų 
įsikurti naujoje vietoje, to
li nuo didžiojo New Yorko 
lietuvių kolonijos.

žodį tarė Generalinis 
Konsulas V; Stašinskas, 
konsulas A. Simutis, BALF 
reikalų vedėjas kun. L. 
Jankus įteikdamas simboli
nę dovanėlę, LNF pirm. E. 
Čekienė, I-jo ALT S-gos 
skyriaus pirm. J. Kiaunė, 
XI-jo sk. pirm. Algis Spe- 
rauskas, Korp! Neo-Lithu- 
ania Filisterių S-gos pirm. 
A. Diržys, Philadelphijos

Bostoniškiai skautai Vytautas Dabrila, Jonas Tunas, Algis 
Gineitis ir Jonas Bačiulis Kaziuko mugėje prie skautiškų ženk
lų ir spaudos stalo. C. Kiliulio nuotrauka

DIRVOS NOVELĖS 
KONKURSAS

Milda Sperauskienė įteikia Antanui Senikui simbolinę do
vanėlę. Dešinėje sėdi V. Abraitis ir dr. V. Paprockas.

L. Tamošaičio nuotrauka

skyriaus pirm. P. Mitalas, 
V. Abraitis, dr. V. Paproc
kas ir kiti. Susirinkusių 
vardu Milda Sperauskienė 
įteikė simbolinę dovaną liet, 
liaudies meno kūrinį.

Išleistuvių vakarui, kuris 
įvyko dr. V. ir E. čekų na
muose vadovavo Jurgis Si
nusas.

• Lietuvių Moterų Fede
racijos New Yorko Klubas 
š. m. balandžio 2 dieną, 5 
vai. p. p., sekmadienį 
Knights of Columbus salė
je, 616 Jamaica Avė., kam
pas Hale St. ruošia lietuvių 
tradicinį Velykų stalą. Ma
loniai kviečiama New Yor
ko ir jo apylinkių visuome
nė gausiai atsilankyti.

BOSTON

• Bostono Akademinis 
skautų Sąjūdis kovo 26 d. 
rengia Velykų šokius South 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėje. Pradžia 
7:30 vai. vak. Programą iš
pildys : Bostono Modernus 
Teatras, Trys klajūnai; 
programą praves Bostono 
Dramos Sambūrio aktorė 
Rita Ausiejūtė. Gros gar
susis Worcesterio Diamond 
orkestras. Veiks baras ir 
bufetas. Visi lietuviai, ypač 
gretimų kolonijų, kviečiami 
atsilankyti. (Sk.)

CHICAGO

BRAIŽYTOJŲ KURSAI
Susidarius pakankamam 

skaičiui asmenų, Amerikos 
lietuvių inžinierių ir archi
tektų sąjungos Chicagos 
skyrius yra numatęs pra
vesti elektros, mechanikų, 
statybos braižytojų paren
gimo kursus. Asmenys su
interesuoti minėtais kur
sais, dėl informacijų prašo
mi skambinti telef,. LU 
2-5939 arba telef. 325-1691.

• MEČYS ŠIMKUS, teisi
ninkas, kviečia visus Dirvos 
skaitytojus, gyvena n č i u s 
Chicagoi ar apylinkėse tuoj, 
pat atvykti jo konioron su-
tvarkyti savo 1966 metų 
pajamų mokesčius. Jis tai 
atliks Jums tikrai tvarkin
gai, tiksliai ir greitai, nes. 
toje srityje turi ilgą ir di
delį patyrimą. Jei nesi dar 
jo klijentas^būk — būsi pa
tenkintas.

4259 So. Mapiewood Avė. 
Chicago, Illinois.
Telef. CL 4-7450.

tai tie skaičiai tūkstan
tį kartų padidės ir čia 
pamatome į kokį rojų 
yra patekusi mūsų Lie
tuva. (klj)

PRANCŪZIJA PRIIMA 
POLITINIUS 
PABĖGĖLIUS

Po ilgų labdaros or
ganizacijų pastangų pa
galiau Prancūzijos vy
riausybė sudarė specia
lią komisiją politiniams 
bėgliams globoti. Jeigu 
atvykėlis negali pasi
naudoti savo krašto kon
sulo globa ir nenori į sa
vo kraštą grįžti, jis gali 
kreiptis į pabėgėlių ko
misiją, kuri gali leisti 
dirbti, pasilikti krašte 
ar emigruoti. Užsienių 
reikalų ministerijos val
dininkas pirmininkauja 
tai pabėgėlių komisijai, 
kurią sudaro šešių di
džiųjų šalpos organiza
cijų atstovai.

Prancūzijoj dabar dar 
yra keli tūkstančiai po
litinių tremtinių, jų tar
pe keli desėtkai lietuvių.

JAV-ės priima tik Ku 
bos politinius pabėgė
lius be ypatingų forma
lumų, tačiau jei pabėgė
lis nuo komunizmo pasie
kia laisvąjį pasaulį ir 
kreipiasi į Amerikos am
basadą, jam suteikiama 
visokia parama ir beveik 
atviros durys atvykti į 
JAV. Panašiai nutiko per. 
nai dviems lietuviams 
jūrininkams, kurie nuo 
rusų atsiskyrė Afriko
je, amerikiečiai negaiš
dami nugabeno į Italiją 
ir iš ten atgabeno į Ame
riką. Balfui su tais pa
bėgėliais beveik jokio 
vargo nebuvo, nors apie 
tų jūrininkų žygį Balfo 
Centras buvo laiku pain
formuotas. Reikia net 
pabrėžti, kad jei lietu
viui pavyksta iš okupaci
jos pabėgti, apie tai Bal
fo Centras gana greit su
žino, nesvarbu ar tai 
įvyktų Afrikoj ar Formo- 
zoj. Ištirti, kaip JAV pa 
deda Rusijos pabėgė
liams, okupantai jau ke
lis kartus į Suomiją ar 
Švediją yra paleidę ne
tikrus paukščius iš Lie

tuvos. Ir tais atvejais 
Amerikos pareigūnai pa 
deda atskirti pelus nuo 
grūdų.

(klj)

HELP WANTED MALĖ

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

Cleveland, Ohio 
341-1700 

A Subsidiary of 
PNEUMO-DYNAMICS 

Corp.
MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Componefits 
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING 

MACHINES
RADIAL 
DR1LLS

NUMERICAL 
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.

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

Puikus lietuvių kalbos va
dovas su 40 painokų, gra
matikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir 
paaiškinimai anglų kalba. 
Nemokantiem ar nedaug 
mokantiem lietuviškai — 
puiki galimybė išmokti. Pa
rengė L. Dambriūnas, A. 
Klimas ir W. R. Schmals- 
tieg. Išleido liet, pranciško
nai Brooklyne. 479 psl., kie
tais viršeliais. Kaina 7 dol. 
Galima užsisakyti:

DIRVA
6907 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio 44103

ILGIS. Novelės rankraštis privalo būti ne trumpesnis, kaip 
16 standartinių mašinraščio puslapių spaudai, pralei
džiant vieną tarpą. Pageidaujama, kad novelė nebūtų 
ilgesnė, kaip 50 mašinraščio puslapių, tačiau toleruo
jamos išimtys, atsižvelgiant į novelės siužetą ir me
ninę vertę.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1967 metų 
balandžio 30 d.

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

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

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui 250 dolerių premija 
bus įteikta 1967 m. Konkurso skelbėjas turi teisę 
premijuotąją novelę be papildomo atlyginimo spaus
dinti Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. 
Autorius gali premijuotąją novelę spausdinti antruo
ju leidimu arba jos siužetu rašyti dramą, poemą ar 
romaną.

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

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmenų. Ji visai nepri
klausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jei
gu komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta no
velė nepremijuotina, premija tais metais neskiriama 
ir perkeliama į ateinančius metus. Tokiu atveju ki
tais metais premijuojamos dvi novelės, premijų suma 
500 dol.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

Vai. 9-3 ir 5-8.

VARGO BALA 
OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE.

Tam tikros aplinkybės 
privertė Balfą suregist
ruoti vienos parapijos ne
turtinguosius okupuotoje 
Lietuvoje.

Žinia, informacijos 
apie tokius nebuvo gali
ma laukti iš okupantų, 
kurie nuolat tvirtina, 
kad Lietuvoj visur tik 
gėlės žydi, nauji namai 
dygsta kaip grybai ir 
pan. Todėl surinktos ži
nios nėra pilnos. Tačiau 
per metus laiko pažįsta
mi ir draugai Balfo Cen- 
rui pristatė tik iš vie
nos parapijos 58 šeimas, 
kurioms sovietinis ro
jus yra tikrai raudonas. 
Tos 58 šeimos turi 186 
asmenis, iš jų: 24 naš
liai ar našlės, 95 vaiku
čiai, 23 seneliai (virš 
75 metų), 33 ligoniai, 12 
šeimų grįžo iš Sibiro, 5 
asmenys žuvo nuo oku
pantų rankos ir kelios 
šeimos dar tebėra Sibi
re. Laisvės laikais pa
rapijoj dirbo keturi ku
nigai, dabar tik vienas.

Tai tipiškas Lietuvos 
kampelis. Jei jo vargelį 
išplėsti į visą Lietuvą,

GREETINGS and BEST WISHES 
To The Lithuanian People

LOU MELISKA 
PONTIAC, Ine.

HOME OF THE AVIDE TRACK PONTIAC

6603 Brookpark Road,

Just West of Pearl

ON 1-5060

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

TRIAHGLE STAMPING 
COMPANV

2024 E. 70 ST. HE 1-0282
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