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ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KAS BUTŲ, JEI...
...PREZIDENTAS JOHNSONAS LAIKYTŲSI 
SAVO RINKIMINIŲ PAŽADŲ IR VIETNAMO 
KARO NEPRADĖTŲ? — UŽLEIDIMAS PIETI
NIO VIETNAMO KOMUNISTAMS LABAI PA
KELTŲ JŲ ŪPĄ VISAME PASAULYJE IR PA

SKATINTŲ PASUKTI DIDESNIO SMURTO 
KELIU.

-------------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS --------

Galima teigti, kad 
praėjusi savaitė buvo ge
nerolo Westmorelando 
ženkle. Jo uždavinys bu
vo aiškiai parodyti ame
rikiečiams ir visam pa
sauliui, ko JAV siekia 
Vietname, kodėl jos pa
sirinko karinės interven - 
cijos kelią ir kodėl jos 
turi juo eiti iki galo. Jam 
sukeltos ovacijos bend
rame senato ir atstovų 
rūmų posėdyje, kuriame 
jis padarė savo praneši
mą, ir kuriame dalyvavo 
visi senatoriai ir atstovų 
rūmų nariai, išskyrus 
vieną, turėjo aiškiai pa
rodyti, kad praktiškai vi
sa Amerika stovi jo už
nugaryje.

IŠ VISO PASAULIO

* JAV ATITRAUKS dalį ka
riuomenės iš Vak. Vokietijos. 
1968 m. numatoma atitraukti 35 
tūkst. karių ir 100 lėktuvų. Ang
lija taip pat numato sumažinti 
savo įgulų skaičių. Sis reikalas 
buvo sutartas JAV, Anglijos ir 
V. Vokietijos vyriausybių.

Vietoje paliekami tų dalinių 
sunkieji ginklai, gi prie dabar
tinių oro susisiekimo galimy
bių, esant reikalui.-kariuomenė 
greitai gali būti permesta lėk
tuvais.

Atitrauktieji daliniai pasilie
ka NATO žinioje.

* CHICAGA liko be pieno, su
streikavus pieno bendrovių sunk- 
vežimių vairuotojams.

* NAUJU NAMŲ KAINOS pa
kils iki 5%, žymiai padidinus 
algas statybų darbininkams. Kai 
kurių statybos darbininkų unijų 
narių algos viršys 7 dol. į va
landą.

* MENULYJE NUSILEIDUS 
Surveyor raketa, spėjusi per
siųsti į žemę virš 3.000nuotrau
kų, savo iš žemės kontroliuoja
ma "ranka" kasinėja mėnulio pa" 
virčių. Iškasta materija rodo, 
kad mėnulio paviršius yra sau
gus astronautų nuleidimui.

* GEN. MESTMORELAND pa
reikalavo skubiai siųsti papil
domus kariuomenės dalinius į 
Vietnamą. Augąs JAV karių žu
vusiųjų skaičius liudija apie vis 
labiau įsitempiančias ir aršė- 
jančias kovas. Visi ženklai ro
do, kad Vietnamo karas vystosi
į platesnį konfliktą.

Š. Vietnamo komunistiniai 
valdovai pareiškė linkę atsisa
kyti pagrindinių miestų leidžiant 
juos subombarduoti, bet jokiu 
būdų nesileisią į derybas su 
"agresoriais".

* WASHINGTONO politinėje 
vadovybėje vyrauja nuomonė, 
kad Š. Vietnamo komunistai ne
skiria Washingtono nuo Pary
žiaus ir kad Washingtonas ne
gali baigti karo pralaimėjimu ir 
pasitraukimu.

* KOMUNISTINIŲ PARTIJŲ 
vadovybių konferencija Čekos
lovakijoje, Karlovy Vary kuror
te, parodė, jog Sov. S-gos už
sienio politikos siekiai ir toliau 
remiasi, 'šaltojo karo* palaiky
mu. Ten nė vienu žodžiu nebuvo 
užsiminta apie Johnsono 'tiltų 
tiesimo' politiką, konsulą r ines 
ir kt. sutartis. Brežnevas ypa
tingai pabrėžė reikalą siekti su
sitarimo su Kinija, kad pagelbė
ti š. Vietnamui.

Deja, tą įspūdį iš pas
kutiniųjų bando suma
žinti kai kurie Amerikos 
laikraščiai ir net televi
zijos tinklai, kaip NBC, 
kuris, pertransliavęs ge
nerolo kalbą, tuoj davė 
pasikalbėjimą ir su pora 
kritikų iš senatorių tar
po, kurie ir dabar pa
reiškė švelnų abejojimą 
JAV politikos Vietname 
teisingumu. O New York 
Times savo sekmadienio 
Nr. apžvalgų skyriuje ša 
lia generolo fotografijos 
įdėjo ir keturių skirtingų 
pažiūrų veikėjų, jų tarpe 
ir senatorių Kennedy ir 
Percy dideles nuotrau
kas, lyg tie būtų dideli 
tarptautinės politikos ži
novai. Vedamajame tas 
visame pasaulyje seka
mas laikraštis aimana
vo, kad JAV Vietname pa- 
siryžusios siekti totali
nės pergalės pakeitė lig
šiolinę sveiką strategi
ją į iš viso jokią strate
giją (replacement of a 
sound strategy by no 
strategy at all)...

Tenka sutikti su sena
torium Hugh Scott (R. 
Pa.,), kuris sekmadienį 
pavadino ‘pigiu politika
vimu’ (cheap politics) 
pastangas tų, kurie būti
nai šia proga nori pa
reikšti priešingą nuo
monę, nors ir neturi jo
kio konstruktyvaus pasiū
lymo kaip greičiau tą ka
rą užbaigti.

Koks gi yra kitas bū
das baigti karą? Įsileis
ti komunistus į Saigono 
vyriausybę? Dėl to amba
sadorius Lodge visai aiš
kiai pareiškė: “To invi- 
te such a politically 
trained, subversive 
group into the Govern- 
ment... vould be unthin- 
kable... it would mean 
totai defeat“ (kviesti į 
vyriausybę tokią politi
niai ištreniruotą, sub- 
versyvią grupę yra ne
įmanoma, tai reikštų to
talinį pralaimėjimą).

Tai yra taip aišku, kad 
dauguma dabartinės ad
ministracijos politikos 
kritikų nukreipė savo kal
bą įteisės turėti skirtin
gą nuomonę reikalą. 
Anot New York Times 
James Reston, noras nu
raminti kitaip manan
čius tik sustiprino nesu
tinkančių dvasią (The 
present fuss about silen- 
cing the dissenters only 
strenghten the spirit of 
dissent).

Žinia, galima sutikti, 
kad administracija Viet
namo kare pridarė klai
dų, tačiau kas būtų, jei 
Johnsonas laimėjęs rin
kimus būtų laikęsis savo 
pažadų ir Vietname neka
riavęs?

Tą klausimą neseniai 
svarstė strategas Her- 

man Kahn, recenzuoda
mas karinio kritiko S.L. 
A. Marshall knygą apie 
karo veiksmus Vietnamo 
vidurio aukštumose “Bat- 
ties in the Monsoon" 
(Morrow, 408 psl. $6.95)

Kahn primena, kad kai 
Hitleris 1936 metais ko
vo 7 d. pasiuntė savo ka
riuomenę Rheino kraštui 
užimti, kur Vokietija bu
vo pasižadėjusi nelaikyti 
savo ginkluotų pajėgų, ka
riai turėjo du įsakymus. 
Vienas numatė uždavinio 
įvykdymą, kitas pasitrau
kimą be pasipriešinimo 
tuo atveju, jei britai ir 
prancūzai pasiųstų savo 
kariuomenę. Britų žval
gyba buvo apie tai paty
rusi, tačiau Prancūzijos 
ministeris pirmininkas 
Daladier abejojo, kad 
taip galėtų būti, užtat nu
tarė nesipriešinti. Tas 
žygis labai pakėlė Hitle
rio prestižą krašte ir 
užsieniuose. Tuo tarpu 
pasipriešinimas ir pasi
traukimas be abejo būtų 
užbaigęs jo karjerą ir 
greičiausiai nebūtume 
susilaukę antrojo pasau
linio karo.

Pasaulis tikrai būtų 
pastūmėtas į trečiąjį pa
saulinį karą, jei Johnso
nas tuojau po rinkimų ne
būtų susigriebęs.

Juk tą pačią dieną, kai 
prezidentas Johnsonas 
buvo išrinktas — 1964 m. 
lapkričio 4 d., Saigone pa
sikeitė šešta vyriausybė 
po Diemo nuvertimo. 
Krašte buvo apie 20.000 
amerikiečių karinių ‘pa
tarėjų’ ir nuotaikos bu
vo tokios, kad be masy
vaus amerikiečių įsikiši
mo ir šiaurės Vietnamo 
bombadravimo visas 
kraštas per tris ar ketu' 
ris mėnesius atiteks bol
ševikams. Tokios pažiū
ros buvo visi amerikie
čių pareigūnai ir neutra
lūs stebėtojai.

Kas būtų, jei Johnso
nas nesigriebtų tų žygių, 
bet ramiai žiūrėtų kas 
bus toliau — klausia 
Kahn ir atsako, kad grei
čiausiai šiaurinis ir pie
tinis Vietnamas būtų su
jungtas ir komunistų nuo
taikos visame pasaulyje 
būtų labai aukštai pakilu
sios. Juk faktinai komu
nistiniai partizanai būtų 
sumušę ir išvarę iš kraš
to galingiausią pasaulio 
valstybę! Savaime aišku, 
kad Vietnamo sujungimu 
visa byla nebūtų pasibai
gusi. Hanoi po savo val
džia siektų suvienyti vi
są buvusią prancūzų In
dokiniją, prisijungtų 
Cambodiją, Laosą ir 
greičiausiai Thailandą. 
Malaysia būtų pasirin
kusi irgikomunistinįke- 
lią, jau nekalbant apie In
donezijos Sukamo. Ko
munistai pakeltų galvas 
ne tik Azijoje, bet ir lo
tynų Amerikoje. Grei
čiausiai ir sovietai ne
galėtų atsilikti nuo Kini
jos komunistų įtakos plė
timosi ir patys pasirink
tų kraštutinius metodus.

Visa tai labai lengva 
įsivaizduoti ir reikia su
tikti, kad Vietnamo ka-

New Yorko ir apylinkių lietuviai raginami masiniai prisidėti prie gegužės 13 d. New Yorke organi
zuojamo milžiniško parado, kurio tikslas parodyti moralinę paramą Vietname kovojantiems Amerikos 
kariams. Vyriausias parado organizatorius Ray Gimmler ir jo asistentas Dan O'Hara buvo susitikę su 
lietuvių atstovais aptarti žygį. Balandžio 27 d. ALT New Yorko skyr. pirm. dr. A. Budreckio iniciaty
va buvo sušauktas visuomenės susirinkimas, kuriame buvo padarytas sprendimas, kviečiant lietuvius 
parade gausiai dalyvauti ir išrinktas specialus komitetas. Nuotraukoje lietuviai su vyriausiais parado 
organizatoriais. Sėdi iš kairės: A. Mažeika, D. O'Hara, ALT New Yorko skyr. pirm. dr. A. Budreckis, 
R. Gimmler. Stovi R. Kezys ir A. Sniečkus. Vyt. Maželio nuotrauka

LIETUVOJ PLANUOJA STATYTI 
ATOMINĘ JĖGAINĘ

*

Lietuviai inžinieriai 
ir mokslininkai Vilniuje 
mano, kad Lietuvoj reiks 
statyti atomine energi
ja varomą elektros jė
gainę. Tokią išvadą jie 
padarė pasitarime, įvy
kusiame “Techninės pa
žangos klube“, kur tarp 
kitų dalyvavo ir pernai 
Amerikoj lankęsis akade 
mikas A. Žukauskas 
(Mokslas ir Technika, 
1967/2).

Pasitarime kalbėta, 
kad jeigu ir būtų pasta
tytos visos vandens jėga 
varomos elektrinės, 
kiek tik jų Lietuvoj įma
noma pastatyti, elektros 
energijos iš jų Lietuvos 
reikalams netrukus nebe
užtektų. O šiluminėse jė 
gainėse (kaip dabar bai
giamoji statyti Elektrė- 

ras tokią įvykių raidą 
sulaikė. Nuo to laiko JAV 
kariuomenė pasiekė šau
nių laimėjimų, tačiau 
Amerikos spauda, kaip 
teigia S.L.A. Marshall, 
apie juos visai neprane
šė savo skaitytojams. 
Amerikos skaitytojai 
apie “Crazy Horse" kam
paniją tik šiek tiek suži
nojo dėl to, kad tame 
mūšyje žuvo Look repor^ 
teris Samuel Castan, o 
apie kitą didesnio masto 
karinį žygį (Toumorong) 
tik po to, kai kap. Car-? 
pentier paprašė savo ar
tilerijos šaudyti į jo kuo
pos pozicijas, kad tuo bū
du jų neužimtų priešas. 
Spauda — tyčia ar nety
čia — paprastai išpučia 
tik amerikiečių nuosto
lius ir priešo pasiseki
mus. Reikia pasiskaityti 
Marshallo knygą, kad pa
galiau ką nors sužinojus 
ir apie pasisekimus.

Žodžiu, karas Vietna
me buvo reikalingas, yra 
prasmingas ir gali lai
mingai pasibaigti, jei 
amerikiečių dauguma tai 
pilnai supras. 

nuošė, ties Vieviu) ku
ras sudaro 70% savikai
nos, kai atominėse tik 
10%, ir, be to, atominės 
jėgainės pastatymas per 
pus pigesnis, negu šilu
minės.

Jau 1958 metais buvę 
siūlyta planuoti atomi
nę jėgainę, o kol kas sta. 
tydinti vandens jėga va
romas prie Nemuno,ku
rios vėliau liktų pagalbi
nėmis. Bet Maskva tam 
sumanymui pasiprieši
no (tada dar nepasitikė
jo atominių jėgainių sau
gumu), atmetė ir Jurbar. 
ko jėgainės planus, ir įsa
kė neatidėliojant statyti 
didelę (1,200,000 KW 
pajėgumo) šiluminę 
elektros jėgainę ties Vie
viu. Inžinierių - moksli
ninkų nuomonė, kad vis- 
tiek reiksią atomine 
energija varomos jėgai
nės, yra lyg nusivylimo 
ženklas didžiąja Elektrė
nų jėgaine.

Nusivylimas gali būti 
pagrįstas ne tik šilumi
nių jėgainių neekonomiš
kumu, lyginant su greit 
patobulėjusiomis atomi
nėmis, bet ir tuo, kad 
Elektrėnų stoties staty
bą lydi nemaža nesėk
mių. Ji buvo suprojek
tuota maitinti gamtinė
mis dujomis iš Ukrai
nos. Bet statybą vos įpu
sėjus, 1965 metais, pa
aiškėjo, kad dujotiekio 
vamzdžiai persiauri ir 
nespėja pritekėti dujų 
tiek, kiek jėgainei rei
kia. Maskvoj dėl to kilo 
sąmyšis, buvo nubausti 
projektuotojai (jų savi) 
ir buvo nutarta pakeisti 
kurą. Vietoj dujų imta 
vartoti mazutas. Teko pa
keisti daug įrengimų. 
Reikėjo įrengti mazuto 
laikyklą. Tam kurui rei
kalingas dūmtraukis 
(250 metrų, aukščiau
sias statinys Lietuvoj) 
dar ir dabar nebaigtas. 
Mazutas tenka atsivež
ti traukiniais. Jo dūmai 

gresia užteršti didžiu
lius laukų ir miškų plo
tus sieringomis nuosėdo
mis. Visa tai dar padi
dina statybos ir gamy
bas karną.

Bet Elektrėnų jėgainė 
tebestatoma. Liepos mė
nesį jau turi pasiekti 
3/4 projektinio pajėgu
mo (900 tūkst. KW). Anot 
Tiesos, Elektrėnuose 
"pasiaukodami dirba“ 
Roitenbergai, Černychai^ 
Tatarenkos, Pareckiai 
iš įvairių Rusijos kampų. 
Jėgainė, matyt, bus už
baigta. Bet Vilnuje, at
rodo, jau svarsto, ar ji 
bus palaima, ar pinigą ry
janti pabaisa...

AGRONOMAI IRGI 
PLANAVO...

Iš vilniškio Mokslo ir 
Technikos (1967/2) žur
nalo papasakojimo, kad 
lietuviai elektro-inžinie- 
riai ir mokslininkai jau 
prieš devynerius metus 
siūlę statydinti Lietuvoj 
atomine energija varo
mą elektros jėgainę, su
sidaro įspūdis, kad ir in - 
žinieriams bus anuo me
tu atsitikę panašiai, kaip 
ir agronomams.

Agronomai stengėsi 
plėsti žalienas pašarui 
galvijams, o Chruščio
vas liepė auginti kuku
rūzus.

Inžinieriai siūlė ir pro
jektavo pirma vandeni
nes, paskui atominę jė
gainę, o Chruščiovas su 
savo patarėjais, nepaisy
damas nei Sniečkaus ne
labai drąsių užtarimų, 
liepė pilnu greičiu 
griebtis šiluminės jė
gainės statybos. Skirtu
mas tik tas, kad "kuku
rūzų era" jau pergyven
ta, o Elektrėnų jėgainės 
— dar tik prasideda.

Tiesa, lietuviams in
žinieriams galvos dėl to 
ne tiek skauda, kadangi 
ne jie projektuoja ir ne

(Nukelta į 2 psl.)
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PARSIVEŽĖ DID]JĮ GINTARĄ’
Vilniaus filmininkai 

grįžo iš Kišiniovo (Mol
davijos) filmų festivalio 
ir vėl — jau ketvirtą 
kartą — parsivežė "Di
dįjį Gintarą". (Tiesa, 
bal. 18).

"Didysis Gintaras" tai 
tokia lyg taurė, greičiau 
urna, ant kurios dangte
lio įtaisytas stambus gin
taro gabalas, o ant šono 
inkrustuotas įrašas ru
sų kalba, kurs sako, 
kad tai dovana (perei
namoji), — "Už geriau- 
sį meninį filmą Bielo- 
rusijos, Lietuvos, Lat
vijos, Estijos eseseruo- 
se".

Šiemet buvo jau septin
tos varžybos dėl to gin
taro, ir jose dalyvavo dar 
vieno "esesero" filminin
kai, Moldavijos. Vilniš
kiai nuvežė pernai laimė
tą gintarą (už Žalakevi- 
čiaus filmą), ir vėl par. 
sivežė, šį kartą už M. 
Sluckio - R. Vabalo - J. 
Griciaus filmą "Laiptai 
į dangų".

Šio filmo tema panaši 
į Žalakevičiaus "Niekas 
nenorėjo mirti": ten pri
sitaikėliai prie okupan
tų triuškina nepasidavu- 
sius partizanus, čia — 
kolchozų "ideologai" 
triuškina savo žemę ir 
šeimą išsaugoti besisten
giantį žemdirbį.

Panašu, kad ir šis fil
mas bus bandomas 
stumti Žalakevičiaus fil
mo pėdomis. Nors tam 
ne tik nepavyko prasi
veržti tarptautiniuose 
festivaliuose, bet ir 
šiaip nelabai pavydėtinai 
sekasi. Vyraująs vokie
čių filmų žurnalas Der 
Film rašo, kad tame fil
me kiekvienas gali maty
ti, ką pats nori, nes au
torius nieko nedavė pa
kankamai. Veikėjai ne
pagrįsti istoriškai (toks 
vyksmas gali būti ir iš 
18-to šimtmečio), nei ide
ologiškai (vadinamieji 
nacionalistai gali būti 
paprasti plėšikai), nei 
sociališkai (rodomi kai
miečiai, bet jie nepasi
reiškia, kaip toki), nei do
roviškai (kas teisus, kas 
geras ar blogas — antra-

Atominė 
jėgainė...

(Atkelta iš 1 psl.) 
jie stato. Tik Elektrėnų 
jėgainės direktoriaus pa
reigos yra tekusios lietu
viui. Jis, Pranas Norei
ka, bal. 8 d. Tiesoj pa
sakodamas, kaip vyksta 
statyba, pareiškė susi
rūpinimą esamomis jė
gainės veikimo sąlygo
mis. Jai ne tik statyti, 
bet ir aptarnauti reikia 
daug žmonių. O jiems gy
venti Elektrėnuose dar 
permaža vietos.

"Elektrinė", — sako 
direktorius, — "jau ar
tėja prie projektinio pa
jėgumo, o gyvenamojo 
ploto tepastatyta tik du 
trečdaliai, kiek planuo
ta. Dėl to susidaro rim
tų sunkumų toliau vys
tant elektrinės statybą 
ir užtikrinant jos beava- 
rinį darbą".

Paprastais žodžiais ta
riant, — nesistebėkite, 
jei įvyks (arba jau ir į- 
vyksta) rimtų susitruk- 
dymų statyboj, arba ir ne
numatyto masto gedimų 
jau veikiančioj jėgainės 
daly... (ELTA) 

eilis dalykas). Autorius 
parodo kovos akstinus, 
bet ne priežastis. Žiūro
vas neranda kokią jam po
ziciją užimti. Kova šia
me filme atitraukta nuo 
priežasčių. Beveik vi
siškai neįžvelgiama į so
cialinius bei istorinius 
įvykius ir aplinkybes, 
kurios sukėlė kovą ir žu
dynes. Tik tiek, kad nie
kas nenorėjo mirti, kad 
mirimas nėra labai dai
lus, bet nemalonus, bet
gi visa tai, regis, mes 
jau žinomo..

KOMUNISTAI JAUDINASI DĖL
VLIKO PIRMININKO KALBOS
Dėl per Vatikano radiją 

neseniai pasakytos Vliko 
pirmininko kalbos iš Vil
niaus viešai atsiliepė V. 
Niunka, TIESOJ, balandžio 
23 d,

V. Niunka, kadai buvęs 
bolševikinis kurstytojas Vy
tauto Didžiojo universiteto 
studentu tarpe Kaune, Sta
lino ir dar kurį metą Chruš
čiovo laikais buvo vilniškio 
kompartijos centro komite
to sekretorius partijos vi
diniams — organizaciniams

PAVASARINIAI IR 
VASARINIAI SIUNTINIAI 

1967 METAMS
Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 

metų pavasariui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai 
praktiški, už žemą kainą ir į juos yra Įtraukta viskas, kas 
labiausiai reikalinga Jūsų artimiesiems.

Žinoma, taip pat, kiekvienas siuntėjas gali sudaryti 
dovanų .siuntinį savo nuožiūra pasinaudodamas mūsų kai
noraščiu.
MOTERIŠKAS (1967).

Nailoninis su diržu itališkas lietpaltis, 3 yd. vilnonės 
angliškos kostiumui medžiagos. 4 yds. puikios suknelei 
medžiagos, 1 komplektas nadoninių apatinių rūbų, 2 p. 
geriausios rūšies nailoninių kojinių, 1 šilkinė gėlėta ska
relė, 1 nailoninė skarelė, 12 specialiai parinktų namų dar
bui adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų. 1 trumpom ranko
vėm megstukas.

Kainuoja $75.00.
VYRIŠKAS (1967).

Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis 314 
yds. angliškos vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai 
vyr. maškiniai, 1 terylyno kaklaraištis, 1 komplektas apa
tinių rūbų, 2 p. nailoninių arba vilnonių kojinių, 12 įvai
raus dydžio adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 3 jardai vil
nonės paltui medžiagos.

Kainuoja $75.00.
Jungtinis moteriškas 1967 ir vyriškas 1967 siun

tinys kainuoja $135.00.
Tebesiunčiame ir visus kitus mūsų anksčiau skelbtus 

siuntinius dar vis už tą pačią kainą.
Automobilius, dviračius, motociklus, siuvamąsias ma-. 

šinas, svaiginamus gėrimus, tabaką ir maistą (sov. gamy
bos), pristatome iš kooperatyvų Lietuvoje ir Sov. Sąjun
goje.
Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES LTD. (Z. JURAS)
421 Hackney Rd., London, E. 2., England.

Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garan
tuotas pristatymas.
Atstovai:
A. Kušinskis, 167 College St., Sudbury, Ont., Canada. 
L. Radzevičius, R. R. #2, Port Arthur, Ont., Canada.

Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę 
pasirinkti kas jam patinka iš specialių krautuvių.

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 išsimokėjimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS 

MUTUAL Federal SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL. 60608 
z 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

Tai nuomonė atviro
mis akimis žiūrinčio kri
tiko. Aišku, ne iš tų "kri
tikų", kuriems iš anks
to viskas žavu, kas rodo
ma po "mistiškos rusų 
šalies" iškaba.

Žalakevičius įtiko da
bartiniams meninės pro
pagandos vadovams 
Maskvoj. Vargu būtų įti
kęs prieš keletą metų. 
Tada "niekas nenorėjo 
mirti" pasirodydamas 
su kūriniu, kurį būtų ga
lima suprasti, kaip kas 
nori. (ELTA) 

reikalams. Dabar jis yra 
lietuvių ir rusų kalbomis 
Vilniuje leidžiamų partijos 
žurnalų (KOMUNISTAS ir 
KOMMUNIST) redaktorius 
ir ideologinis teoretikas 
"Vatikano politikos" srity.

Viešas atsiliepimas atsi
rado nė dėl ko kita, kaip to
dėl, kad Vliko pirmininko 
pareiškimas per Vatikano 
radiją Lietuvoj buvo plačiai 
išgirstas, taigi viešai žino
mas. Ir, — kad jis didžiai 
skyrėsi nuo V. Niunkos te

orijos apie pastarąją popie
žiaus encikliką "Populorum 
progressio".

Niunka, remdamasis "pa
žangių laikraščių" atsiliepi
mais^ išsiaiškino ir kitiems 
aiškino, kad toji enciklika, 
nors apskritai imant komu
nistams ir nepriimtina, vis 
dėlto, esą, "smogia smūgį 
tiems ultrareakci n g i e m s 
klerikaliniams sluoksniams, 
kurie vis dar tebesiekia at
gaivinti seną antikomunis
tinio ’kryžiaus karo’ politi
ką socialistinių šalių at
žvilgiu".

Ir štai, išgirdęs Vliko 
pirmininko pareis kimą, 
Niunka nustebo:

"Bet kai kas kitaip bando 
aiškinti šią encikliką, jų 
tarpe ir kai kurie užsienio 
'veiksniai’, veikiantys prieš 
Tarybų Lietuvą, štai A. 
Valiūnas ("A.” — Niunkos 
pridėta. E.) panaudojo Po
vilo VI encikliką eiliniam 
šmeižtui prieš mūsų res
publiką. ši enciklika, — pa
reiškė jis — yra, girdi, ne
paprastai puikiai pritaiky
ta dabartinei Lietuvai, nes 
Lietuva taip pat, girdi, 
esanti ekonomiškai išnau
dojama; ji negaunanti to, 
ką pagaminanti"...

Čia V. Niunka skubėjo tą 
pareiškimą atremti ir pri
rašė kelias dešimtis eilučių 
agitpropo "atkirčiuose" te
bevartojamų, galais nesu
sisiekiančių ir prairusiomis 
siūlėmis žibančių trafaretų, 
dar kartą varganai bandy
damas išteisinti Lietuvoje 
Maskvos varomą tipingai 
kolonistišką ir išnaudoto
jišką ūkinę politiką. Paga
liau, lyg pajutęs tų pastan
gų tuštumą, Niunka ėmė 
aiškintis, kodėl vis dėlto 
aiškinusi. Esą: "...negalė
jome neatkreipti dėmesio į 
tai, nes šiuos savo komen
tarus Valiūnas skaitė

. . . per Vatikano radiją. 
Kaip tai galima paaiškinti? 
Gal būt, Valiūnas piktam 
panaudojo jam suteiktą ga
limybę kalbėti per Vatika
no radiją? O gal pats Va
tikano radijas panaudojo 
Valiūną kaip tam tikrą sa
vo įrankį, norėdamas pa
remti tuos ultrareakcingus 
Romos kurijos sluoksnius, 
kurie vis dar bando kiršin
ti tikinčiuosius prieš socia
lizmą? O gal tokiu būdu 
Vatikano radijas daro po
litinį reveransą tiems reak
cingiems imperiali s t i n ė s 
b u r ž uazijos sluoksniams, 
kuriems Povilo VI enciklika 
pasirodė 'perdaug kairi, 
perdaug antikapitalistinė’, 
kurie stengiasi kaitinti 
'šaltojo karo’ nuotaikas, 
veikia prieš taikųjį sambū
vį valstybių, turinčių skir
tingas socialines santvar
kas".

Čia kompartijos "vatika- 
nologas" ir pasirašė, tų ne
numatytu mįslių neišspren
dęs... . ‘ ‘ (ELTA)

TIK DABAR 
PRISIMINĖ...

Kun. dr. Juozas Sta- 
kauskas, istorikas ir bu
vęs Lietuvos valstybinio 
archyvo direktorius, te-

Septynių skirtumų galvosūkis
Kopijuodamas piešinį, dailininkas tyčia padarė septynias 

klaidas. Palyginkit abu piešinius ir bandykit surasti tuos sep
tinius skirtumus. Teisingą sprendimą rasite šiame numeryje 
kitoj vietoj.

tegyvena Žąsliuose. Rug 
piūčio mėnesį bus 67 me ■ 
tų amžiaus.

Balandžio 9 d. Tiesoj 
buvo įdėta jo nuotrauka 
ir pasikalbėjimas su juo 
apie tai, kaip 1943-44 me
tais, tebebūdamas archy
vo direktorium Vilniuje, 
drauge su archyve dirbu
siu mokytoju Vladu Že
maičiu, įrengė slaptą 
patalpą, kurioje slėpė ke- 
lioliką iš geto pabėgu
sių žydų.

Mokytojas Žemaitis ir
gi buvo kun. Stakausko iš
reikalautas iš kalėjimo, 
kaip archyve reikalingas 
padėjėjas. Laikraštyje 
įdėta ir jo nuotrauka su 
tos pačios istorijos pa
sakojimu. V. Žemaitis 
dar ir prie bolševikų val
džios trejetą metų dir
bęs archyve, o vėliau grį
žęs į mokyklą, kur įgijo 
nusipelniusio mokytojo 
titulą ir dabar gauna pen
siją.

Kun. Stakausko toles
nė gyvenimo eiga buvo 
kiek kitokia, negu jo pa
dėjėjo. Okupantams kei
čiantis, jis atsisveikino 
ne tik su išgelbėtais glo
botiniais, bet ir su ar
chyvo direktoriaus parei
gomis.

"Po karo dešimtį metų 
kunigavau. Dabar — se
natvė, " — kukliai prasi
taria jisai apie savo pas
tarųjų dvidešimts trejų 
metų gyvenimo eigą.

Tik dabar, po tiek lai
ko, nors vistiek be nuo
seklių išvadų, iškeliami 

aikštėn kun. Stakausko 
drąsūs pasielgimai, 
gelbstint to meto oku
pantų persekiojamus 
žmones. Ir tai įvyko tik 
Sofijos Binkienės (poeto 
Kazio Binkio našlės) 
rūpesčiu. Ji rengia spau
dai knygą vardu "Ir be 
ginklo kariai", kuriai 
yra surinkusi duomenų 
apie nacių okupacijos me
tais lietuvių teiktą pagal
bą persekiojamiems žy
dams. S. Binkienė, gavu
si vienos išbuvusių ar
chyvo slėptuvės gyvento
jų (E. Kanoravičienės) 
laišką, perdavė jį Tiesos 
redakcijai, kuri dabar, 
po 23 metų, jau ryžosi to
kį laišką viešai paskelb
ti ir net pridėjo savo 
bendradarbės (J. Šinkū
naitės) pasikalbėjimą su 
V. Žemaičiu ir kun. J. 
Stakausku. Tiek laiko reL 
kėjo Tiesai pasiryžti pra
sitarti tiesą, kad ir kuni
gas ("klerikalas ir bur
žuazinis nacionalistas") 
visdėlto ne žvėris... fe j

HELP WANTED MALĖ

WANTED 
EXPERIENCED

SURFACE 
GRINDER 
HANDS

FOR PRECIS1ON A1RCFRAFT PARTS 
AND TOOL AND GAGĖS.
STEADY WORK FOR QUAL!FIED 
MEN. FRINGE BENEFITS.

313 — 756-6800
(49-55)
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XIX amžiaus pabaigoje 
besigrupuojant lietuvių vi
suomenei partinėmis sro
vėmis, iškilo reikalas ir 
ano meto tautininkams tu
rėti savo spaudos organą, 
per kurį galėtų skleisti sa-

J. JUREVIČIUS ševikams okupavus Lietu
vą, visą turtą perėmė nau
jieji valdovai.

BALSUOKIME!
Sprendžiant iš redakcijoje gautos medžiagos 

LB Tarybos narių rinkimų reikalu, tenka daryti 
išvadą, kad rinkimais susidomėjimas yra ne
menkas. Jei straipsniuose daug kur išsiliejama 
į jausminiai patriotinius laukus, kai kuriose rin
kiminėse apygardose pačių kandidatų ir suinte
resuotų organizacijų veikiama aktyviai kreipiant 
bendruomenės narių dėmesį įkonkrečiusbendruo
menės uždavinius ir kandidatų pasiruošimą bei 
tinkamumą tiems uždaviniams įgyvendinti.

Reikia pripažinti, kad techniškoji ruoša ir 
rinkiminė propaganda kiek vėlavosi, daugelio su
interesuotų asmenų ir organizacijų susigriebta 
tik pastarosiomis dienomis. Tačiau ir tai turi sa
vo teigiamų pusių, nes neliko laiko tokiai "propa
gandai”, kuri rinkimams galėtų daugiau pakenkti, 
nei naudos atnešti.

Balsuoti ragina pati bendruomenės vadovybė, 
organizacijos, rodančios didesnį dėmesį bendruo
menės veiklai, balsuoti kviečia ir pavieniai kandi
datai ar jų sudarytos "koalicinės grupės". Vieni 
jų pasisako bendruomenės reikalais viešai per 
spaudą, kiti imasi iniciatyvos įtikinėti potenciona- 
lius balsuotojus privatiškesniu, intymesniu būdu. 
Čia nieko blogo, jei tik tai veda prie didesnio vi
suomenės išjudinimo, susidomėjimo.

Kaip ten bebūtų, gegužės 6-7 dienomis są
moningi ir lietuvybės reikalais dar tebesirūpiną 
lietuviai turėtų atkreipti didžiausią dėmesį į tai, 
kad kuo didesniu skaičium pasirodysim balsavę, 
tuo didesnį svorį turėsim tų politinių sluoksnių 
akyse, kurios stebi mūsų veiksmus akyliau, negu 
dažnas įsivaizduojame. Tai momentas, kurį karto
jame ir kurio nesiliausime pabrėžę ir ateityje.

Visos patriotinės organizacijos privalėtų dary
ti viską, kad jų nariai suprastų šių LB Tarybos 
rinkimų reikšmę ne tik žvelgiant iš LB organų su
darymo formaliosios pusės ir išeinant iš siaurų 
grupinių interesų.

Ne kitias motyvais ir Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Valdyba prašo visų skyrių valdy
bas paraginti Sąjungos narius bendruomenės rin
kimuose dalyvauti ir juos savo talka paremti. 
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga visada buvo 
nuoširdi Lietuvių Bendruomenės rėmėja, o gegu
žės 6 ir 7 dienomis kiekvienas Sąjungos narys 
turės progos pasisakyti ne tik dėl L.B. Tarybos 
sąstato sekančiajai 3 metų kadencijai, bet kartu 
parodyti ir tos paramos nuoširdumą.

PAVOJUS GIMNAZIJAI
IR BENDRUOMENEI...

LB Vokietijos Krašto Valdy
ba prieš sesiją tarybos nariams 
buvo išsiuntinėjusi Vasario 16 
Gimnazijos Globėjų Draugijos 
statuto projektą. Šis projektas 
buvo įtrauktas į sesijos darbo- 1 
tvarkę, tačiau dėl susidariusių 
tam tikrų aplinkybių nebuvo 
svarstytas. Dr. P. Karvelis vie 
toje projektuojamos kuratorijos 
pasiūlė steigti gimnazijos išlai- ■ 
kymo įstaigą, vok. vadinamą 
Stiftung. Kadangi tarybos dau
gumoje yra nesutarimo, tai šio 
klausimo svarstymą atidėjo ir 
išrinko komisiją: dr. P. Karve
li, tėv. Bernatonį ir J. Valiūną, 
šiai komisijai pavesta labai sku
biai paruošti naują gimnazijos 
išlaikymo draugijos ar įstaigos 
statuto projektą.

Kas verčia tai daryti? Prieš 
vienerius metus, kada gimnazi
jai vadovavo kun. Br. Liubinas, 
Krašto Valdybos atstovas ir di
rektorius buvo nuvykę į Pabė
gėlių ministeriją Bonoje ir ten

jiems žodžiu buvo pasiūlyta per
siorganizuoti. Pažymėtina, kad 
šis pasiūlymas įvykęs tarp dvie 
jų asmenų be liudininkų. Buv. 
dir. kun. B. Liubinas paprašęs 
ministerijos valdininką para
šyti tai raštu VKV. Ir toks raš
tas iš ministerijos buvo gau
tas, kuris kelis kartus buvo per
skaitytas taryboje. Tačiau to 
rašto atsiradimo užkulisinės 
aplinkybės nėra žinomos. Kai 
kas spėja, kad buvęs direkto
rius, matydamas jam bendruo
menės nepalankumą, norėjo už
bėgti už akių ir perimti gim
naziją į jo patikimų asmenų 
rankas. Šiandien atsiranda,ma
tyt, dar kitų motyvų, dėl kurių 
viena grupė nori periimti gim-

naziją visiškai į savo priklau
somybę.

Reikia pabrėžti, kad vokie
čių ministerijos siūlymas tėra 
rekomendacinis, bet neprivalo
mas. Demokratinėje sistemoje, 
kur gimnaziją valdo demokra
tiškai išrinkta taryba, negali 
būti įsakymų. Vokiečiams juk vis 
tiek, kas lietuvių gimnaziją iš
laikys. Jiems terūpi kad jų duo
dami pinigai būtų sunaudoti tiks - 
lingai, sąžiningai ir atsiskaito
mai. Todėl ne vokiečių, o, ma
tyt, lietuvių grupės interesas 
yra išimti gimnaziją iš bendruo >• 
menės priklausomybės.

Jau tas statuto projektas, ku
ris nebuvo taryboje svarstytas, 
rodo tam tikros grupės intere
sus. Pagal šį projektą Gimna
zijos Globėjų Draugija turi tiks
lą: globoti Vasario 16 Gimnazi
ją, išlaikyti jos bendrabutį, nuo
latos rūpintis gimnazijos egzis
tencija; rūpintis mokomojo per
sonalo suradimu, budėti, kad 
gimnazijoje besimokantis lietu
vių jaunimas būtų auklėjamas 
krikščioniškos tolerancijos ir 
dorovės dvasioje, kad jaunimas 
turėtų sąlygas bręsti lietuvių 
kultūrinėse ir tautinėse savy
bėse bei papročiuose, kad lie
tuvių kalba bei Lietuvos istori
jos mokymas niekada nebūtų 
išimtas iš tos gimnazijos moks
lo programos.

Tikslai gražūs, tik nenauji. 
Tie patys tikslai, tik kitais žo
džiais, yra parašyti ir dabarti
niame gimnazijos statute.

Tačiau už šių gražių tikslų 
slepiasi nelabai gražios inten
cijos. Tai matyti iš šios drau
gijos organų sudarymo. Reikš
mingiausias organas yra "Gim
nazijos švietimo reikalams tvar
kyti, mokomąjį personalą pri
žiūrėti ir samdyti bei Valdybos 
darbus kontroliuoti Kuratorija". 
Ją sudaro: 2 susirinkimo išrink
ti nariai, 2 katalikų sielovados 
paskirti nariai, 2 evangelikų šie- 
lovados paskirti nariai, 1 Balfo 
skirtas narys, 1 rėmėjų būrelių 
paskirtas narys ir Krašto Valdy
bos pirmininkas arba jo įgalio
tas kitas Valdybos narys. Taigi, 
iš 9 Kuratorijos narių tik 2 yra 
rinkti, o visi kiti paskirti.

Dar blogiau yra su gimnazi
jos išlaikymo įstaiga, vad. Stif
tung. Tokios įstaigos įsteigimas 
yra didžiausias pavojus gimna
zijai patekti į atskirų asmenų 
rankas.

Svarstant iš esmės šį klausi
mą, tenka pabrėžti, kad V. Vokie
tijoje dabartiniu metu nėra įma
noma steigti naujas organizaci
jas ar privačias įstaigas. Faktai 
rodo, kad pamažu visos lietuviš - 
kos organizacijos V. Vokietijoje 
nyksta, jų narių skaičius mažė
ja, jų veikimas silpnėja. Todėl 
nebeįmanoma kas naujo sukur
ti, kas būtų geresnio už bendruo
menę. Jei Vasario 16 gimnazija 
galėjo išsilaikyti keliolika metų 
Vokietijos Krašto LietuviųBend - 
ruomenės išlaikoma, tai ji gali 
ir toliau egzistuoti šio šeiminin
ko tvarkoma ir valdoma.

Gimnazijos atskyrimas nuo 
bendruomenės gresia dideliu 
pavojumi ir pačiai bendruome
nei Vokietijoje iširti.

vo mintis į busimąjį Ne
priklausomos Lietuvos gy
venimą. Pradžioje tautinin
kų idealogijos žmones gru
pavosi apie Aušrą, pasiro
džiusią 1883 m.

Tautinės minties skleidė
jas kan. J. Tumas-Vaiž
gantas važinėjo po Lietuvą 
ir kvietė dalininkus į nau
jai kuriamą bendrovę. Per 
trumpą laiką jam pavyko 
suorganizuoti nemažas skai
čius asmenų, kurie sutiko 
kasmet mokėti po 100 rub
lių. Daugiausia buvo iš ku
nigų luomo. Įyyko dalinin
kų susirinkimas, kuris su
darė Vilties laikraščiui leis
ti bendrovę. 1907 m. spalio 
mėn. 1 d. pasirodė pirmasis 
Vilties numeris. Viltis ėjo 
tris kartus per savaitę, kaip 
dabar išeina laikraštis Dir
va.

Apie ką ano meto laik
raštis Viltis rašė? Buvo nu
sistatyta kelti šiuos klausi
mus: kultūriniai reikalai, 
kova dėl laisvės, apie ama
tus, pramonę, visuomeninį 
gyvenimą, lietuvybės išlai
kymą, lietuvių teisių gyni
mas bažnyčiose, nes anuo 
metu vyravo lenkų kalba. 
Vilties laikraštis nepatiko 
nei dešiniesiems, nei kai
riesiems. Gi visuomenė gy
vai pritarė, nes • laikraštis 
buvo įdomus turiniu, gyvas, 
ramiu ir kultūringu tonu.

Visais laikais mūsų tarpe 
tos vienybės stokojama. 
Taip pat ir Vilniaus Seime 
1905 m. nebuvo vienybės. 
Jos trūko ir laikraščiuose. 
Gi ano, meto Vhtįninkams 
tautos vienybė buvo Alfa 
ir Omega bendriems lietu
vių tautos tikslams siekti. 
Visos Viltininkų jėgos bu
vo nukreiptos į Lietuvos 
ateitį. Viltyje buvo nagri
nėjamos visos lietuvių kul
tūros sritys: gimtoji kalba, 
tautinis menas, literatūra, 
mokslas, švietimas ir t.t. 
Taigi apie Viltį spietėsi vi
sos ano meto buvusios pa
jėgos. Reikia pabrėžti, kad 
Viltis buvo krikščioniškos 
dvasios, bet tautinis mo
mentas aiškiai nusverdavo. 
1913 m. iš redakcijos pasi
traukė A. Smetona. Atėjo 
Pranas Dovidaitis, kuris 
laikraštį pavertė grynai 
katalikišku ir pasidarė 
dienraščiu. Viltis ėjo iki
1915 m. rugsėjo mėn.

Įvykus permainoms Vil
tyje, 1914 m. imtasi leisti 
Vairą, kurio redaktoriumi 
buvo A. Smetona. Kan. J. 
Tumui-Vaižgantui pasiūlos
1916 m. senieji Viltininkai 
pasivadino Tautos Pažan
gos Partija. 1917 m. Lietu
vių Seime Petrapilyje Tau
tos Pažangos Partiją at
stovavo 20 narių. Vėliau 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
iš Viltininkų per pažangie
čius susiformavo tautinin
kai.

1937 m. Lietuvoje buvo 
įsteigta Vilties spaustuvė.

eilę 
žur-

★
1951 m. Amerikoje buvo 

įsteigta nauja Vilties Drau
gija, kaip ne pelno institu
cija, turinti teisę leisti 
knygas, žurnalus, laikraš
čius ir turėti radijo valan
dėles. Vilties Draugija da
bar leidžia laikraštį Dirvą. 
Draugijos nariai kas antri 
metai renkasi į visuotinus 
narių suvažiavimus, kurie 
įvyksta drauge su rengia
mais Amerikos Lietuvių 
Tautinės S-gos seimais. 
Šiais metais Vilties Drau
gijos suvažiavimas įvyks

birželio 4 d. tuoj po Tauti
nės Sąjungos seimo, Chica- 
go-Sheratori viešbuty j, 505 
North Michigan Avė. Visi 
nariai kviečiami šiame su
važiavime dalyvauti. Birže
lio 3 d. ten pat įvyks di
džiulis banketas.

Vilties Draugija Ameri
koje gyvuoja jau 15 metų. 
Rūpestis savos spaudos li
kimu yra rūpestis tautine 
gyvybę. Jaunosios kartos 
lietuviškumas čia Ameriko
je ir kitur yra ir tautos 
gyvybės išlaikymas, ko ne
įmanoma padaryti be savos 
spaudos. Tad ji visokiais 
būdais remtina.

Mes galime didžiuotis, 
kad Dirva, būdama tauti
nės minties laikraščiu, su
geba surasti kelią, kuris 
priimtinas ir ne vienmin- 
Čiams skaitytojams.

ALT pirm. A. Rudžio žygiai 
Washingtone

(kš)

kuri spausdino visą 
laikraščių, knygų bei 
nalti. Taip pat turėjo mo
dernišką knygrišyklą. Bol-

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas Antanas J. Rudis, 
balandžio 13 - 15 d.d. lankėsi 
Washingtone.

Lankymosi tikslas buvo su
rištas su okupuotos Lietuvos 
ir lietuvių reikalais. Pirmiau
siai jis norėjo atitinkamiems 
Senato ir Atstovų Buto parei
gūnams paaiškinti ir nurodyti 
žalingas pasėkas, kurios su
sidarys, kada bus vykdoma Se
nato patvirtinta konsularinė su
tartis su Sovietų Sąjunga.

Ta proga jis aplankė Senato 
Mažumos vadovą. Everett Mc 
Kinley Dirksen ir paprašė pa
aiškinti tas priežastis, kodėl 
jis visą laiką stovėdamas prieš 
sutarties patvirtinimą, staiga 
pakeitė nuomonę ir balsavo už 
jos ratifikavimą. Į šį klausimą 
senatorius paaiškino, kad jis 
pakeitė savo nuomonę, gavęs 
iš Baltųjų Rūmų atitinkamus 
paaiškinimus, kurių dėl savo 
priesaikinių įsipareigojimų 
laikyti Valstybinį konfidencia
lumą negali atskleisti, tačiau 
jis užtikrino žodžiu, kad ir to
liau rūpinsis ir budės dėl Lie
tuvos reikalų.

Vėliau pirmininkas A. Rudis 
surengtuose pietuose, plačiau 
išsikalbėjo su senatorium VVay-. 
ne L. Morse iš Oregon. Ta pro
ga buvo plačiai išsiaiškinta kon- 
sularinės sutarties trūkumai ir 
netikslumai, ypač kiek liečia 
Baltijos kraštus, kurių okupa
cijos JAV nepripažįsta.

Senatorius pažadėjo, jei liks 
senate, kada praktiškai bus vyk
doma kalbama sutartis ir iš
kilus A. Rudžio nurodytiems 
trūkumams, tą stebės ir re
aguos. Be to,amerikiečiai,ypač 
lietuvių kilmės, turėtų stebėti 
sutarties vykdymą ir reaguoti 
iškilus juridiniams netikslu
mams.

A. Rudis pasimatė su sena
toriumi K.E. Mundt iš S. Dako- 
tos, kovojusiu prieš sutarties 
tvirtinimą, kuris pažadėjo iš
leisti rinkinį Congressional Re- 
cord visų senatorių motyvų,pa
sisakiusių prieš sutarties pri
ėmimą. Tas rinkinys knygutės 
formoje bus gautas Amerikos 
Lietuvių Taryboje ir bus plati
namas.

A. Rudis taip pat pasimatė 
ir turėjo pasikalbėjimus su kon- 
gresmanais W.T. Murphy, Chi
cago, III., R.M. Michel, Peoria, 
III., Thomas Railsback, Moline, 
III. Speaker J. McCormack, 
Mass. Prie daugelio pasikalbėji
mų dalyvavo Special Press Re- 
presentative prie Senato Frank 
Muto.

Daug laiko A. Rudis praleido 
_ vesdamas pasikalbėjimus su ati ~ 
tinkamais pareigūnais dėl pas
tangų, kad JAV išleistų specia
lų pašto ženklą su atitinkama em
blema primenančia Lietuvos 
reikalą.

Taip pat buvo padarytas vizi
tas Statė Departamente svar
biems pasimatymams konsulą- 
rinės sutarties ir kt. reikalų 
aptarimui.

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 Components 
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAP TURRET 
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DR1LLS

NUMER1CAL 
CONTROLLED 

MACHINES

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

Savininkai: .J. JANUŠA1TIS ir J. MAŽEIKA

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.

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
1. Asbach Ųralt Import. brandy .... 5th — $5.49
2. M. & Moore J years old

86 proof Whiskey ........................ 5th — $3.19
3. Cointreau Liąueur & Brandy .... 5th — $4.95
4. Chateau De PARAMA

New York Statė Shamp. .
5. French Bordeaux Wine .

Bot. — $2.98 
. 5th — $0.98

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

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

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

IST CLASS SKILLED 
MACHINISTS

Bridgeport & Horizontai Boring Mill 
operators, Engine Lathe operators. 
Mušt -be able to sėt up work from 
Blue Prints & Close Tolerances.

Ali Shifts
Steady work for ęualified men. 

BRUCK MFG. CO.
8123 Clinton Rd., Cleveland, Ohio 

(50-52)
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AKIMIRKOS

Nuo Prienų ligi Biržų
Visi anksčiau iškilę sunkos 

klausimai, visi bendrieji lite
ratūros vertinimo kriterijai ir 
visi lietuviškieji jų sušvelnini
mo būtinumai dar ryškiau atsi
stoja prieš akis, kai pasišventi
mu ir kantrybeapsišarvojęs ne
atsispyriau pagundai dar kartą 
vėl grįžti prie ... motery. Gal 
dėl to, kad lyg tyčia mūsų raš
tijos daržuose jy sukauptos lys
vės dabar tankėja. Bet grei
čiausia turbūt ir dėl tos priežas
ties, kurią kadaise jau didysis 
Goethe taikliai suminėjo: -"Das 
Ewig-Weibliche ziehtunshinan". 
Vadinasi, kad gi tas amžinasis 
moteriškumas vis mus savęspi 
traukia - visvien ar aukštyn, ar 
žemyn....

Tai yra Marijos Aukštaitės 
eilėraščių rinktinė jausmingu 
pavadinimu - "Rožiy vasara". 
Puslapių skaičiumi tai be abejo 
pats storiausias praėjusių 1966 
mėty poezijos leidinys lietuvių 
kalba ir bene stambiausia vieno
je vietoje pasirodžiusių eilėraš
čių knyga iš viso mūsų litera
tūroje. 764 puslapių rinkinys, 
bažnytine kalba tariant, tikra 
"Summa", - talpinanti arti pus
ketvirto šimto atskirais pavadi
nimais eilėraščių, mano pavir
šutinišku paskaičiavimu išsilie
janti maždaug per 10,000 eilučių!

Tatai jau ne upokšnis ir ne 
upė, o visas ežeras, beveik jū
ra. Jeigu prileistume, kad Mari
ja rinkinin sudėjo galbūt dar ne 
visus savo eilėraščius, nepanau
dodama, kaip ir daugelis poetų, 
kita tiek ar dviguba tiek juod
raštinių tekstų, galėtume spėti, 
kad jos per gyvenimą eilėmis 
buvo parašyta dar mažiausia 
tiek pat ar ir daugiau nepaskelb
tų eilučių.

Kam šis rinkinys skirtas, 
koks jo tikslas? Paukštis klau
siamas nepasakys, kam jis gie
da, kaip ir žmogus dažniausia 
nežino, kodėl jis dainuoja, ar- 
ban, anot A. Baranausko, kodėl 
jis miške kartais pravirksta. 
"Draugas" ir kai kurie kiti apie 
šį rinkinį rašę, sugestionavo 
prielaidą, kad viso gyvenimo ei
lėraščių rinkinį M. Aukštaitė iš
leidusi savo 70 metų amžiaus su
kakčiai paminėti. Atrodo, grei
čiausia tai būta tik atsitiktinio 
sutapimo. Kanados lietuvių rašy
toja, kiek esu pastebėjęs, nie
kad, bent spaudoje, neminėjo 
savo gimtadienių ar apskrites
nių amžiaus sukaktuvių. Ji tik
rai ne iš tokių, kurie mėgsta

Poetė MARIJA AUKŠTAITE-NAVIKAVIČIENE, gyvenanti 
Montrealyje, Kanadoje, neseniai atšventė 70 metų amžiaus su
kaktį.

skambintis sukaktuvėmis ir sa 
vo didelių darbų periodiniais 
paminėjimais.

Todėl labiau tektų sutikti, ką 
pati autorė įsakmiai pasako 
apie "Rožių vasaros" paskir
tį. Šį rinkinį ji skiria savo ke
turiems "Mylimiems Sūnums” 
ir visiems "Mieliems Tautie
čiams", dar išplėsdama į "Kan
kinės Lietuvos didžio genocido 
kelio, Jos tragiškai žuvusių di
dvyriškų Aukų ir Kankinių pami
nėjimą".

Be abejo, tai visiškai nesa
vanaudiškos, labai gražios ir 
kilnios intencijos, išvardintos 
net didžiosiom raidėm, - tiek 
kilnios, šventos ir bendros, kad 
ne vienam galinčios sukelti ne
aiškumų, o kiekvienu atveju ei
lėraščiams statančios dar di
desnius, specialius reikalavi
mus.

Poezijai kilnios intencijos ne
kenkia, tačiau jos, deja, neap
sprendžia eilėraščių vertės ar 
jų lyrinės kokybės. Paprastai, 
atsargesni autoriai būna šykš
tūs savo knygų iškilmingomis 
dedikacijomis.

Marija Aukštaitė yra Lietu
vių Rašytojų Draugijos narė nuo 
pat Draugijos centrinių organų

BRONYS RAILA

atsikėlimo Amerikon. Ji yra se
niai pasireiškusi ir plačiai ži
noma mūsų išeivijos rašytoja 
šiaurės Amerikos lietuviškoje 
spaudoje. Su jos eilėraščiais 
ir apysakomis įvairiuose Ame
rikos lietuvių leidiniuose man 
teko pirmą kartą susipažinti 
dar gyvenant Europoje, keli me
tai prieš mūsų naujosios poka
rinės emigracijos pradžią. Vė
liau jos raštų spaudoje ma
žiau beužtikdavom, bet pasi
rodė, kad rašytoja savo skaity
tojų nesirengė pamiršti, dabar 
pateikdama jiems patį storiau
sią eilėraščių rinkinį, kokio 
joks kitas vėliausios išeivijos 
poetas ligšiol, berods, dar ne
buvo išleidęs.

Marijos Aukštaitės poezija tu
ri daugelį būdingų bruožų su tais 
rašytojais, kurie išeivijoje ne
metė arba staiga griebėsi plunks
nos, neturėję dažniausia jokio ar 
bent kiek didesnio specialaus pa
siruošimo, bet niekaip negalė
dami ištylėti, niekaip nerasda
mi kitos geresnės priemonės iš
sakyti savo jausmus, vargus, 
kentėjimus, svajones ir ypač be
galinę tolimosios tėvynės nostal
giją. Tokių eilėraščių nuolat per 
kelis dešimtmečius būdavo išei
vijos spaudoje, o protarpiais pa
sirodydavo ir net dabar pasiro
do atskirų rinkinėlių.

Aukštaitė nuo jų skiriasi savo 
labiau rafinuota kultūra ir dar 
tuo, kad ji rašė eilėraščius ne 
trumpalaikio Ūpo pagauta, bet 
nuo pat vaikystės per visą gy
venimą, su nuolatiniu įkvėpimu. 
Eilėraštinis, daugiau mažiau rit
muotas ir rimuotas jausmų bei 
minčių išsisakymo būdas, kaip 
atrodo, virto jos sielos dieno
raščiu, o įgimtas poetinio per
gyvenimo troškimas beveik es
mingiausia jos sielos dalimi.

Šiuos tiesioginius ir spontaniš - 
kus širdies virpėjimų dienoraš
čius įrikuoti į bendrąją lietuvių 
literatūros plotmę būtų labai ne
lengva ir gal iš viso negalima, 
nes gangreit ir per vėlu. Rašy
tinė lietuvių lyrika, jau nekal
bant apie dviejų trijų pastarųjų 
dešimtmečių mūsų poezijos 
raidą, ypač formos atžvilgiu yra 
nuėjusi visai kitais keliais. Ma
rija Aukštaitė daugiau bus anks
tyvesnės išeivijos kūrybinių 
manierų reiškinys, kuris netu
rėjo ir neužmezgė tampresnių 
ryšių su lietuviško kamieno li
teratūrine raida. Tik tuo požiū
riu ji yra būdinga, savaiminga 
ir vyresniajai kartai galėtų būti 
įdomi.

Bet giliau pasiknisus praeityje 
vis dėlto būtų galima rasti la
bai nuostabių atitikmenų.

Marija Aukštaitė (Navikevi- 
čienė) yra gimusi prie Garlia
vos ir jaunystę praleidusi Prie - 
nuošė, prie Nemuno, taigi, Su
valkijos aukštaitė. O daugiau 
nei pusšimčiu metų anksčiau 
Biržų apskrityje, šiaurinėje 
Aukštaitijoje, gimė Julius Anu- 
savičius, kuriam nepavyko stip
riau įeiti į lietuvių literatūrą, 
nors jis buvo vienas iš raštin- 
giausių lietuvių poetų. Šis iš 
profesijos matininkas, prof. V. 
Biržiškos liudijimu, paliko apie 
20,000 eilučių jo parašytų lietu
viškų eilėraščių (ir galbūt dar 
daugiau dingusių).

Anusavičiaus gyvenimas bu
vo audringesnis ir gal žymiai 
sunkesnis, negu daugelio mūsų 
išeivių Amerikoje. Jo būta nar
saus ir atkaklaus lietuvio pat
rioto. Už dalyvavimą 1863 m. 
sukilime caro policijos jis bu
vo ištremtas į Sibirą sunkie
siems darbams prie Angaros 
upės. Tik po dešimtmečio iš 
ten paleistas nusikėlė Kauka
zan į Gruziją ir vėl po dešimt
mečio gavo leidimą grįžti ne. 
tiesiai į Lietuvą, bet tik į Ry- 
<įĄ, iš kur po kelių metų paga
liau parsirado į tėviškę Daniū- 
nuose, kur 1907 metais pasimi
rė. Visais atžvilgiais tai buvo 
tikras dabartinių raudonųjų ca
rų engiamos Lietuvos "sibirio- 
kų" protėvis.

Kaip prof. V. Biržiška tei
gia Aleksandryne, Anusavičius 
"eilėraščius pradėjo rašyti apie 
1850 metus, taigi teturėdamas 
18 metų, juos rašė sukilimo me
tu, ištrėmime, rašė ir sugrį
žęs į Lietuvą". Tad visa jo 
maištingos nuotaikos kupina sie
la buvo ištroškusi sakytis po
etiškai ir ritmuota kalba, nors 
tik kelis jo eilėraščius šio šimt
mečio sąvartoje kun. J. Tumas 
išspausdino "Tėvynės Sarge", o 
keli kiti žymiai vėliau po mir
ties archyviniu titulu buvo 
paskelbti "Mūsų Senovės" žur
nale.

Produktingiausio lietuvių po
eto gyvenimas ir kūryba, deja,

O metai, metai! Dyvais taip bagoti, 
Krauju permirkę ir dūmais aprūkę, 
Bet širdys, dūšia trokšt negal perstoti, 
Kad antri toki ateitų netrukę,

Kad širdies brolių ugnys neužgestų, 
Bet dar didesne malone liepsnotų 
Dėl savo sodžių ir dėl savo miestų, 
Dėl kaulų brolių, girioj palaidotų...

Lai anų kraujo lašelis kiekvienas 
Tūkstantis širdžių drąsoje stiprina, 
Kad nebaidytų pilių tvirtos sienos 
Balsas armotų ir švilpimas švino.

Ir galiausiai (nors mano se
nas draugas Alfonsas Koncė 
daug šviesiau ir optimistiškiau 
įrodinėja) ar tik nebus pranašiš
kas Amerikos ir Kanados lietu

Oi, broliai, broliai, kas gi tai nutiko, 
Kad taipo mūsų nedaugei beliko? 
Atėjo laikas, kad galėtum grįžti, 
Maž’ mūsų begaus tėvynę išvysti...

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joseph F. Gribauskat 
Executive Secretary

ON INVESTMENTS 
Units of $100.00 
Dividend Checks 
Mailed Ouarterly

ON BONUS SAVINGS
Units of $1,000.00 

For 3 Yeors 
Dividend* Paid 

Ouarterly 
or Compounded

In B

praėjo už lietuvių literatūros ri
bų, ir tie keli vėliau paskelb
tieji jo eilėraščiai rodo, kad ano 
draudžiamojo mūsų spaudos lai
kotarpio redaktoriai gal ir turė
jo pagrindo perdaug nesižavėti 
tos patriotinės lyrikos stipru
mu. O tačiau mūsų kultūros, 
mūsų skausmingų tautinių išgy
venimų ir minties istorijai kai 
kurios Juliaus Anusavičiaus ei
lės turi savo reikšmę. Ir šian
dien, mūsų tautos likimo skaus
mams pasikartojant, kai kurie 
motyvai dargi skamba beveik ak
tualiai.

' štai lietuvio Sibiro tremtinio 
eilėraštis, parašytas tarmiškai 
ir ganšlubokai sukirčiuotas maž
daug lygiai prieš šimtmetį, 1868 
metais: - 

viams kitas Anusavičiaus ketur
eilis, kuriuo jis kadaise lyg bū
tų mėginęs toli ateitin nuspėti 
didžiumos brolių tremtinių ir pa’ 
bėgėlių dvasinį gniuzimą: -

JOHANNES M. SIMMEL

ŠPIONAŽO 
PINKLĖSE

(15)
Kai juodas Chrysleris su Amerikos vėliavėle išvažiavo pro 

George V viešbučio kiemo vartus, du vokiečių sargybiniai atsisto
jo ramiai. Tomas Lievenas, arba VVilliam S. Murphy, mandagiai 
jiems atsakė į pasveikinimą, pakeldamas skrybėlę.

Tomo mandagumas tuo ir pasibaigė. Jis tuoj pradėjo barti Si
meoną, kuris klausėsi tylėdamas. Po keturiasdešimt šešių valandų 
pertraukos jie vėl surado savo kelią iš kurio buvo priversti išsukti.

-- Kam turite perduoti šitą juodą portfelį? -- paklausė jis Si
meono, kaip pyktis praėjo.

— Majorui Debrai.
— Kas jis toks?
-- Tai svarbus asmuo Antrajame Biure. Jis turi tuos popierius 

išgabenti į Afriką ar į Angliją.
-- Ar jis jau Toulousoj?
-- Nežinau, -- atsakė Simeonas. -- Aš nežinau kada jis ten turi 

atvykti ir kokiu būdu. Man įsakyta užmegsti ryšį su mūsų "laiškų dė
žute", garažistu Gabrielių Perrier.

Kelionė toliau vyko be nuotykių. Generolo išduotas leidimas pui
kiai veikė ir vokiečiai su jais buvo mandagūs. L pabaigą Tomas net 
naudojosi Wehrmachto benzinu.

Priešais Toulouse Tomas sustabdė automobilį ir pradėjo kai ku
riuos pakeitimus. Nuėmęs metrikacijos numerį CD, uždėjo prancū
zišką ntftnerį. Taip pat nuėmė amerikonišką vėliavėlę nuo sparno ir 
stogo. Visa tai gražiai suvyniojęs paslėpė lagamine, jei dar kada nors 
prireiktų ateičiai.

— Dabar įsidėmėkit, aš vadinuoseneMurphy,bet Jean Leblanc, 
— pasakė jis Simeonui ir Mimi.

Prieš karą Toulousoj gyveno apie 250.000 gyventojų, bet dabar 
buvo daugiau milijono. Miestas buvo panašus į milžinišką skruzdė

lyną ir sunku buvo gauti nakvynei kambarį. Daug pabėgėlių miegojo 
lauke po medžiais, gatvėse ar sodeliuose. Čia buvo pilna automo
bilių su įvairių miestų numeriais. Net buvo Paryžiaus miesto susi
siekimo autobusų, ant kurio dar buvo pažymėta, kad važiuoja Trium
fo Arkos kryptimi...

Tuo metu kai pulkininkas Simeonas ieškojo "laiškųdėžutės",To
mas su Mimi bandė surasti kambarį. Jie apėjo visus viešbučius, 
bet be jokio rezultato. Toulousoj nebuvo nė vienos laisvos lovos.

Išvargę grįžo prie automobilio,kur rado pulkininką belaukian
tį. Portfelis tebebuvo jo rankose.

-- Kas atsitiko? Neradot garažo.
-- Radau. Bet Perrier jau miręs. Liko tik jo pusseserė Jean- 

ne Perrier, kuri gyvena Bergeres gavėję.
-- Sėskim į automobilį ir važiuokim pas ją. Gal ji ką žinos 

apie majorą Debrą.
Bergeres gatvė buvo senajame miesto kvartale, kuris mažai 

kuo buvo pasikeitęs nuo XVIII amžiaus. Gatvės siauros ir vingiuo
tos. Nurodytu adresu rado nedidelį viešbutį ir restoraną "Chez 
Jeanne".

Prieškambary buvęs briljantinu plaukus išsitepęs vyrukas 
pranešė, kad Madame tuojau ateis ir paprašė į salioną.

Saliono vidury kabojo liustra ir buvo pilna minkštų sofų. Kam
pe stovėjo patefonas, o per visą sieną buvo didelis veidrodis. 
Kambary buvo užsilikęs parfumų, pudros ir cigarečių kvapas.

-- Viešpatie! -- pasakė Mimi, --ar nemanot,kad mes esame... 
-- Hm! -- šyptelėjo Tomas.
Laiptuose pasirodė graži, kokių 35 metų amžiaus moteris. Jos 

plaukai buvo trumpai kirpti ir iš viso ko matyti, kad gerai pažinojo 
gyvenimą.

-- Labą dieną, ponia ir ponai. Jūs esate tryse? Kaip puiku. Aš 
vadinuos Jeanne Perrier. Ar galiu jums pristatyti savo drauges.

Ir ji suplojo rankomis.
Raudona užuolaida sienoje prasiskleidė ir kambarin įėjo trys 

merginos, kurių viena buvo mulatė. Visos trys buvo jaunos ir gra
žios. Visos trys buvo nuogos. Priėjusios prie veidrodžio jos apsi
suko.

-- Štai iš kairės Sonia, Bebė ir Jeannette...
— Ponia, — sušuko pulkininkas, -- yra nesusipratimas... 
Priėjęs prie jos pusbalsiu paklausė: "Ką sako skruzdelė 

gandrui?"
Jeanne Perrier staiga surimtėjo ir atsakė: "Šok dabar!" 

Paskui ji suplojo rankom ir liepė merginoms dingti iš saliono.
-- Atsiprašau, aš maniau... — pasakė ji juokdamasi ir pasi

žiūrėjo į Tomą, kuris jai patiko. -- Vadinasi jūs esate tas asmuo, 
kuris turi atnešti juodą portfelį. Bet tas asmuo, kuris turi jį pa
imti, dar nepasirodė.

-- Tai reikės palaukti. Tas užtruks kiek laiko, nes jo pozici
ja pavojinga, -- atsakė Simeonas.

Ji bus dar pavojingesnė, pagalvojo Tomas, kai atsiradęs norės 

gauti portfelį. Tomas buvo pasiryžęs neatiduoti, kad sukliudyti krau
jo praliejimą.

— Ponia, -- pasakė Tomas, — jūs žinote, kad miestas pilnas 
žmonių ir sunku rasti vietos. Ar negalėtumėte mums išnuomoti du 
kambarius?

-- Čia? -- nustebo Mimi.
-- Brangioji, aš nematau kitos galimybės, — pasakė jis ra

mindamas Mimi.
-- Iš principo aš kambarius nuomoju tik valandoms...
— Bet gal jūsų patriotiška širdis suminkštės...
Ir Jeanne širdis tikrai suminkštėjo girdint tokius komplimen

tus.
-- Koks jūs malonus nuomininkas! Gerai, sutinku.

Praėjo savaitė, bet majoras Debras vis nesirodė. Kaip būtų 
gerai, jei jis iš viso nepasirodytų, galvojo Tomas. Ir jis visai pa
togiai įsitaisė "Chez Jeanne", kaip savo namuose.

— Mano virėjas pabėgo, -- paaiškino Jeanne vieną dieną, kai 
jie susidraugavo. — Maisto tiekimas darosi vis sunkesnis. Ar ga
lite įsivaizduoti, kiek aš uždirbčiau, jei restoranas veiktų, dabar 
mieste tiek pabėgėlių.

-- Jeanne, -- pasakė Tomas, kuris jau antrą dieną ją irgi pra
dėjo vadinti vardu, — turiu pasiūlymą: aš virsiu ir supirkinėsiu 
maistą, o pelną dalinsimės pusiau. Sutinkat?

-- Negi jūs imsitės tokio darbo?
— Ar tas jums kliudo?
-- Priešingai, aš nekantrauju sužinoti jūsų paslėptą talentą.
Tomas iš savo santaupų nusipirko nedidelį automobilį, kuris 

sunaudojo mažiau benzino ir greit pasidarė pažįstamu visiems ūki
ninkams aplink Toulouse. Kaimiečiai jam šypsodavosi ir laikė už
darę burnas. Tomas jiems gerai mokėjo už produktus, o mainais 
parūpindavo retų prekių, kurių kaimiečiai negaudavo nusipirkti.

Virtuvėje Tomas darė stebuklus ir restoranas kiekvieną dieną 
buvo pilnas žmonių. Daugumoj tai buvo pabėgėliai iš įvairių kraštų. 
Tomas kasdien keitė menue ir restoranas pasidarė tikrai tarptauti
nis.

Tarp klijentų buvo bankininkas Lindner, kurį Hitleris privertė 
pradžioj bėgti iš Vienos, o vėliau ir iš Paryžiaus. Bėgdamas jis pa
simetė su žmona ir sutarė susitikti Toulousoj. Kai jis sužinojo, kad 
Tomas irgi yra buvęs bankininku, tuoj pasiūlė: "Važiuokit su manim 
į Pietų Ameriką. Aš ten vyksiu, kai tik mano žmona atsiras. Mes 
ten padarysime turtą. Jūs būsite mano dalininku" Ir Lindner paro
dė jam einamąją sąskaitą Rio, kurioj buvo daugiau milijono dolerių.

Tas davė Tomui vilties sukurti ateitį. Bet reikėjo dar sutvar
kyti tą reikalą su juodu portfeliu, o paskui sudiev Europa, ta pase
nusi ir supuvusi Europa. Naujasis pasaulis jo laukė atvirom ran
kom. Pasidaryti vėl bankininku, buvo didžiausia svajonė.

(Bus daugiau)



1967 m. gegužės 5 d. DIRVA Nr. 52 — 5

PULGIUI ANDRIUŠIUI 60 METŲ
Pulgio Andriušio kelias į pa

sirinktą tikslą buvo sunkus, il
gas ir varginantis, tačiau, besi
verždamas pirmyn, jis nė va
landėlei, atrodo, nepagalvojo 
apie stabtelėjimą ir pailsėjimą.

Gimęs 1907 m. kovo 18 d. Gai - 
džių kaime, Tauragnųvalsčiuje, 
pradžios mokyklos suolą Pulgis 
pradėjo trinti tėvo namuose įs
teigtoje kaimo mokyklėlėje. Jo 
mokytoja Jadvyga Tilvytytė bu
vo artima giminė — motinos 
sesuo. O kai Jadvyga išvyko į 
Kauną, Pulgis tęsdamas didįjį 
pradžios mokslą, kasdien pės
čias klemšiodavo į gretimą Juk
nėnų kaimą. Šiame kaime Mo
tiejus Miškinis (tais laikais abi 
turientas, vėliau švietimo mi
nisterijos aukštesniojo mokslo 
departamento direktorius) su vo
kiečių valdžios leidimu buvo įs
teigęs pradžios mokyklą, kurio
je be Pulgio mokėsi du jaunesni 
Motiejaus broliai (poetas Anta
nas Miškinis ir Vincas Miški
nis), poetas Teofilius Tilvytis, 
dabar Adelaidėje gyveną broliai 
Norkūnai iš Garnių kaimo, ir 
kiti.

1918 metais tėvas atvežė Pul- 
gį į Utenos Saulės progimnazi
ją. Tai buvo penkių klasių mo
kykla. Joje Pulgis ir išbuvo vi
sus penkis metus. Ją baigus at
sivėrė trys keliai: į kunigų se
minariją, į karo mokyklą ar į 
mokytojų kursus. Nė vienas ke
lias Pulgiė neviliojo. Jis susi
rado kitą -- tai Utenos plentas, 
kuris vedė į Kauną. Atstumą 
tarp Utenos ir Kauno Pulgis su 
vienu savo draugu praklemšiojo 
pėsčias, nešdamas duonos kepa
lėlį pakuliniam maiše. Kaune lan
kė Aušrą, bet atestatą gavo Mo
kytojų Profesinės Sąjungos gim
nazijoj. Vėliau studijavo Vytau
to Didžiojo Universiteto huma
nitariniame fakultete, pagrindi
niu dalyku pasirinkęs anglų kal
bą ir literatūrą. Besimokinda
mas Aušroje, Pulgis kartu lan
kė ir Kauno Meno mokyklą.

Pulgio tėvas Juozas Andriu- 
sevičius Gaidžių kaime plūšė 
ant trečdalio valako (apie 7 ha) 
ir maitino penkis sūnus. Jis Pul
gio atminty paliko kaip muzi- 
kontas, medžiotojas, keliauto
jas, kuris jaunystėje buvo net Į 
Jungtines Amerikos Valstybes 
nusibastęs, tačiau ten laimės ne
rado ir grįžo atgal. Atliekamu 
laiku jis vedžiodavo kaimo vai
kus po apylinkes, pasakodamas 
jiems apie praskrendančius 
paukščius, apie rėpliojančius va 
balėlius, šliaužiančius driežus, 
šokinėjančias varles, ežeruose 
plaukiojančias žuveles.

Motina, Pranė Tilvytytė, poe
to Teofilio Tilvyčio ir kunigo 
poeto Tilvyčio-Žalvarnio sesuo, 
buvo labai dievota. Pulgis yra 
įsitikinęs, kad savo palinkimą 
į literatūrą jis paveldėjo iš mo
tinos, kurią savo keliu atitin
kamai buvo įteigęs jos tėvas, 
Gaidžiuose žinomas kaip sene
lis Tilvytis, kaimo švietėjas, 
muzikas, pažangiausias visoj 
apylinkėj žmogus.

Dvidešimt dviejų sodybų Gai
džių kaimas buvo įsikūręs aukš
čiausioj Tauragnų kaimo kalvoj. 
Gaidžiais kaimas pramintas dėl 
to, kad, girdi, to kaimo gaidžius 
giedant girdėdavęs visas vals
čius. Anot Pulgio, Gaidžių kaimo 
gyventojai buvo visokiausių 
linksmybių prasimanytojai, pra- 
muštgalviai įvairiausioms "štu- 
koms".

Abu tėvai, vietos žmonės, pir
mieji mokytojai, pirmųjųmoks- 
lo dienų draugai, gimtosios kal
vos kalvelės, lapuočių gojai go
jeliai, Silio ir Grabelio ežerai 
turėjo įtakos Pulgio ateities kū
rybai.

Andrius tik Kaune pradėjo ryš - 
kiau formuotis. Pradžioj jis 
buvo prisiglaudęs šv. Vincen
to Pauliaus moksleivių bendra
butyje. Jo tėvas tada jau buvo 
miręs (išvarytas vokiečių "pas - 
totei", jis gavo plaučių užde
gimą, paskui prisimetusi šilti
nė užspaudė jam akis).

ŠV. Vincento moksleivių bend
rabutis buvo krikšč. demokra
tų institucija. Jos aplinka ir prin ■ 
cipai kryžiavosi su Pulgio An
driušio mokslo draugo aluntiš-

vičienei, išvedė iš šv. Vincento 
bendrabučio 15 moksleivių ir 
Bortkevičienės leidimu apgyven - 
dino juos valstiečių liaudininkų

VLADAS RADZEVIČIUS

kio Karvelio pažiūrom, kurias 
jam įdiegė Aluntos apylinkėse 
veikę Steponas Kairys, Kapsu
kas ir kt. Ir tas Karvelis, pri
pūtęs miglų valstiečių liaudi
ninkų veikėjai Felicijai Bortke-

išlaikomam moksleivių bendra
buty "Žiburėly". Tarp persi
krausčiusių buvo ir Pulgis An
driušis. Negalėjo jis nepasekti 
vyresnio draugo, kuris jam bu
vo parūpinęs vietą pirmajame 
bendrabutyje.

"Žiburėlyje" Pulgis praleido 
didžiausią savo studentavimo die 

Rašytojas Pulgis Andriušis, dabar gyvenąs Australijoje, Adelaidė
je, atšventė 60 metų amžiaus sukaktį. Australijos lietuviai ta pro
ga suruošė pagerbimą, o Amerikoj, Bostone, gyveną jo bičiuliai 
rašytojai Antanas Gustaitis ir Stasys Santvaras, padarė staigmeną, 
gimtadienio rytą telefonu paskambindami ir gyvu žodžiu pasveikin
dami. Pulgis išklausė ne tik jų nuoširdžių sveikinimų, bet taip pat 
nurijo seilę, girdėdamas, kaip skamba dviejų bičiulių stikleliai Bos
tone, pakeliami jo garbei ir sveikatai.

nų dalį. Čia formavosi būsima- 
sis karikatūristas, žurnalistas, 
literatūros ir teatro kritikas, 
feljetonistas, beletristas. Daug 

Antanas Gustaitis

U ŽKA LBĖJ IMAS

Pykuoli dievaiti prabočių rūstybės, 
Pavertęs i žalčius veikėjų dzidas, 
Palaimink Andriušį, kurs tyruos įstibęs 
Vanojas erškėčiais už mūsų ydas.

Kurs kloja po kojų Tau skruzdę ir skėrį, 
Ir juoką, ir kančią klajoklių kartų, 
Už mūsų tuštybę, didybę ir gėrį 
Ragauja ir tulžį ir vyną kartu.

Palaimink jo žodi, liepsningą ir smailą, 
Kad ainiams bylotų iŠ lapų rudų, 
Ko naktį uliojus iš ryto taip gaila, 
Ko taurę nulenkus linksmybėj graudu.

Palaimink jo plunksną, kad saulėn iškeltų 
Mūs darbą ir skardą kišenės pilnos, — 
Kad ponui mužikas į ausį įskeltų, 
Kai grįžus tėvynėn broleliai kilnos

Kad laisvėj paskirdus dainelė aidėtų 
Nuo galo liežuvio lig dvasios pradžios, 
Primintų grožybę krūtinių žvaigždėtų, 
Gaivintų troškimą senovės didžios.

Kad tarsi vėjelis, šilojais nuūžęs, 
Apskristų šalelę legenda gyva,
Kaip meilėj kukavom, lyg raibos gegužės. 
Ir kandom viens kitą, kaip rudas šuva.

Kaip lūpos padangei mūs raudą kartojo, 
Maldavo apsaugot nuo priešų kairių, 
Kaip gėrėm išmeldę gėrybę artojo 
Ir rodėm per sumą narsumą karių.

Kaip klaupėm ant kelių, apverkę vergiją, 
Skarotą lūšnelę, rugelių gubas,
Kaip krykštėm, vėl naują namelį įgiję. 
Ir spiaudėm į seno namelio lubas.

Kaip svečią žemelę rūtelėm apsėjom. 
Kaip liūdo parimus žmonele jauna. 
Kaip naktį sugrįžę į langą tuksėjom 
Ir šaukėm: “Tėvyne, dabar jau gana!”

jaunystės dūmojimo valandų jis 
čia praleido su Petru Cvirka, 
Jonu Šimkum, Č. Jonušu, Pa
laima, Bulaku, Poška-Paške
vičium ir kitais.

Tais laikais "Žiburėlyje" 
smarkiai pūtė kairieji vėjai, ku
rie buvo pripūtę į jaunas gal
vas idėjų garbinti ir kelti į lite - 
ratūrines aukštumas kaimo ber
ną. Pulgis godžiai klausydavo 
ir aktyviai dalyvaudavo diskusi
jose, kurias čia organizuodavo 
anais laikais madingi jauni li
teratai, vadinę save trečiafron- 
tininkais. Tačiau be šio, Pulgis 
turėjo ir kitą "pasaulį". Tai sa
votiškos Kauno esperantininkų 
kultūrinės popietės.

Dar Utenoj Pulgis pradėjo do
mėtis esperantų judėjimu ir bu
vo sukimšęs į savo galvą vi
sus prieinamus esperanto kal
bos vadovėlius. Ši kalba ir ati
darė jam duris pas Kauno es
perantininkus, kuriems tuo lai
ku vadovavo Tilmanso žentas ir 
jo fabrikų direktorius inžinie
rius Medamas. Jaunam studen
čiokui tie esperantininkų susiti
kimai būdavo savotiška šventė. 
Čia jis sutikdavo visai kitus 
žmones, susidurdavo su visai ki
tokiom idėjom. Pulgis ir dabar 
su malonumu prisimena patį 
inžinierių Medamą ir turtingą 
jo biblioteką, pasikalbėjimus su 
prelatu, mokslininku, poetu ir 
kritiku Adomu Jakštu (Aleksand 
ru Dambrausku), kuris tada vi
sa savo nesibaigiančia energija 
buvo jį įjungęs į esperantinių 
idėjų populiarinimą Lietuvoje. 
Be to, čia jis sutikdavo profe
sorę Janickienę, violenčialis- 
tą Vasiliūną, Zaksą ir kitus.

Pulgis Andriušis nepalinko į 
dešinę, nepasekė sukairėjusiais 
savo bičiuliais (rašytojai Cvir
ka, Antanas Venclova, žurnalis
tas Jonas Šimkus). Savo gyveni
mą jis pasuko nuosavu lietuviš
ku keliu, nuo kurio jo nepajėgė 
atitraukti jokios žemiškos pa
gundos.

Tėvai prastūmė Pulgį propen. 
kias gimnazijos klases, o jau 
nuo tada (nuo 1923 metų) jam pa
čiam teko aprūpinti savo dūšią 
ir kūną. Moksleivių bendrabu
čiai, tiesa, davė jam, kaip ir 
kitiems nepasiturintiems moks
leiviams, prieglaudą, maistą, 
šiokį tokį drabužį ir po kelis 
litus knygoms pirkti. Visa kita, 
o ypač kišenpinigius, reikėjo pra
simanyti iš kur nors kitur.

Savo palinkimus rašinėti Pul
gis, pramogaudamas, naudojo 
Utenos progimnazijoj ir Aušroj. 
Aušrokų tarpe buvo labai pupu- 
liarios (dzinguliukų forma dai
nuojamos) jo parašytos daine
lės apie nusidavimus gimnazijoj 
ir apie gimnazijos garsenybes. 
Jas Pulgis paskleisdavo savo 
leidinukyje "Lepšiliada". Ta pa
ti "Lepšiliada" neleido Pulgiui 
ir Aušros užbaigti. Aštuntą kla
sę turėjo baigti kitur.

Prispyrus reikalui Pulgis 
tuos pačius palinkimus rašinė
ti įkinkė ir į "litų sumušimą", 
šiuo atveju jis buvo sudaręs su 
Petru Cvirka savotišką sindika
tą. Abu pradėjo rankioti iš už
sieninių laikraščių įvaireny
bes, versti jas lietuviškai, ži
noma, su savo pagražinimais, 
padailinimais. Tos įvairenybės 
ir buvo pirmieji gabalėliai, už 
kuriuos vienas ar kitas redak
torius išmesdavo kokį litą kitą. 
Petrui Cvirkai pradėjus veltis 
f plagijavimus, Pulgis vėliau 
litus sumušinėjo pats sau vie
nas.

Litų užkalimo rūpesčiuose 
Pulgiui padėjo ir Adomas Jakš
tas, kuris tuo laiku leido ir re
dagavo esperantišką laikraštį 
"Litova Stelo". Jakšto nurodo
mas, Pulgis vertė šiam laik
raščiui iš lietuviško rašto. Pul
gio išverstos ištraukos iš lie
tuviškų romanų, apysakų tilpo 
ir Jakšto išleistame esperanti- 
niame almanache Litova Aima
na ko.

Pramokęs nupiešti Galva
nausko, Smetonos, Voldemaro, 
Griniaus veidus, Pulgis, redak - 
toriaus Prunskio užsakomas, 
paišė karikatūras. Ir čia litas 
nukrisdavo.

Tuos litus, visada taip reika
lingus, bemedžiodamas, Pulgis 
savo laiku buvo įsispraudęs į 
valstybės teatrą statistu. Už re
peticiją gaudavo po du litu, o 
už statistąvimą vaidinime —

V. IGNAS Žmogus ir paukštis (aliejus)

Chicagoje atidaroma 
Vytauto Igno paroda
Sekmadienį, gegužės mėn. 

7 (I., 3 vai. p. p. Chicago 
Savings and Loan Associa- 
tion meno galerijoje, 6245 
So. Western Avė. atidaro
ma dailininko Vytauto Ig
no darbų paroda, kuri tęsis 
iki sekančio sekmadienio, 
gegužės mėn. 14 d. Parodos 
rengėjai Korp! Gintaras.

Parodoje išstatoma 40 
eksponatų aliejumi, mišria 
technika ir grafika. Visi 
darbai yra sukurti per pa
skutinius 5 metus New 
Yorke ir Chicagoje dar nie
kad nematyti, kur dailinin
ko paskutinė paroda vyko 
irgi tik prieš 5 metus prieš 
pat persikėlimą iš Clevelan- 
do į New Yorką. New Yor
ke dailininkas yra pasiekęs 
nemažų rezultatų, savo vi

V. IGNAS Mergaitės pasaulis (aliejus)

tris. Šiek tiek daugiau, negu sta
tistu jis buvo studentų dramos 
draugijos "Stedra" statomuose 
spektakliuose, kurie rėmėsi Kau - 
no universiteto aktualijomis. Tų 
spektaklių metu Pulgis, iškeltas 
ant kabančių lentų į scenos palu
bes, atlikdavo savotiškas links
mintojo pareigas, pristatyda
mas žiūrovams artistus, pasi
kalbėdamas su jais, pateikda
mas jiems juokingų, dviprasmiš • 
kų klausimų ir t.t.

Nei laikraščiams teikiamos 
Verstinės įvairenybės, nei ver
timai į esperanto kalbą, nei, pa
galiau, Pulgio teatriniai pasi
reiškimai neteikė jokio pastovu 

są laiką skirdamas kūrybai. 
Jo darbai nuolatiniai eks
ponuojami Galerie Interna- 
tional New Yorke, The 
Print Club Philadelphijoje, 
Olympia Gallery Washing- 
tone ir Gordon VVoodside 
Gallery Seattle.

Philadelphia Bulletin me
no kritikas sako, jog dail.' 
Igno menas kartu naujas ir 
figūratyvinis, modernus ir 
dekoratyvus. O Picasso re
prezentantas garsusis meno 
kritikas Maurice Jardot la
bai aukštai įvertina Igno 
tapybą.

Dail. Vytautas Ignas yra 
lietuvis patriotas, prisidė
damas įvairiomis progomis 
prie Lietuvos laisvės bylos. 
Jo buvo sukurtas Lapkričio 
13 d. žygio į JT-as ženkliu
kas. K.

mo ekonomine ir jokio pasiten
kinimo dvasine prasme.

Lietuviškų laikraščių redakto - 
riai susidomėjo Andriušiupoto, 
kai jis pradėjo "Naujo Žodžio" 
bendrovės leidiniuose skelbti sa 
vo kelionių aprašymus. O tie 
aprašymai atsirado irgi savo
tiškai. 1928 m. Pulgis iš daili
ninko Jonušo patyrė, kad daili
ninkas Zelmanavičius pirko ark • 
lį, susikalė vežimą, vadinamą 
"Bėda" ir ieško kompanijono ke
liauti po Europą. Netrukus Pul
gis jau sėdėjo "Bėdoje". Šlubas 
Jonavos gatvės vežiko arkliu-

(Nukelta į 6 psl.)
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Balandžio 23 d. Čiurlionio galerijoje Chicagoje buvo uždaryta 
sukaktuvinė Vlado Vaitekūno dailės paroda. Nuotraukoje iš kairės 
Kazys Baltramaitis ir dail. Vladas Vaitekūnas su žmona prie port- 
retij. V.A. Račkausko nuotrauka

PULGIUI ANDRIUSIUI 60 METŲ
(Atkelta iš 5 p si.) 

kas vos nutempė Pulgį ir Zel- 
manavičių iki Eitkūnų. Čia šlu.- 
bis buvo iškeistas į jauną, dar 
neišvažinėtą kumelaitę, kuri pir
mą kartą pakinkyta., pačių ke
liauninkų vos nepritrenkė ir pri
darė daug blėdžių vietos tur
gaus bobelėms. Tik su trečiu 
arkliu abu keliauninkai persiri
to per Vokietiją, Čekoslovaki
ją ir atsibaladojo iki Vienos Aus
trijoje. Per prievartą Vienoj ne
tikėtai virto "didvyriais", kai 
ten kažkas įtikino tarptautinį so
cialistinio jaunimo kongresą, 
kad specialiai pas juos iš fašis
tinės Lietuvos atkeliavo du 
"bendraminčiai". Jų "Bėda" su 
suliesėjusiu arkliuku užėmė gar
bingą vietą pirmuose socialis
tinių laikraščių puslapiuose.

Išleisdamas Pulgį į šią ke
lionę, redaktorius Juozas Pet- 
rėnas ilgai švietė jį, kaip jis tu
ri savo kelionę aprašinėti ir į 
ką labiausiai kreipti dėmesį. Ar 
Pulgis tais patarimais pasinau
dojo, sunku pasakyti, bet iš jo 
aprašymų kauniškiai redakto
riai pastebėjo, kad čia pat, Kau
ne, yra tipelis, galįs origina
liai ir nuotaikingai aprašinėti 
keliones.

Studijuodamas universitete 
Pulgis uoliai lankydavo Balio 
Sruogos teatro seminarus. Kai 
atsirado reikalas parinkti teat
rui naują recenzentą,Balys Sruo
ga klausyto jų tarpe surengė kon
kursą, pavesdamas jiems re
cenzuoti valstybės teatro vieną 
spektaklį... Konkursą laimėjo 
Pulgis ir netrukus "Lietuvos Ai
de" pradėjo rodytis jo rašytos 
teatro recenzijos.

Visi šie pripuolami uždąrbia- 
vimai dar nepatikrino net sotes
nio duonos kąsnio. Papildomą li
tą jis turėdavo "sumušti" priva
čiom pamokom.

Atsitiktiniuose įsispraudimuo- 
se į laikraščius praėjo dar ket- 
veri metai. Ir kai 1932 metais 
Kauno universiteto studentųat- 
stovybė pasiuntė Pulgį į North 
Wales dalyvauti tarptautinėj sa
vanoriškoj darbo stovykloj, re
daktoriai Gricius, Rimydis ir

Skulptoriaus Dagio kūrinių re
produkcijų albumas - knyga pa
sirodys 1967 m. gegužės mėn. 
Kanadoš šimtmečio proga.

Albumas 144 psl. su 135 re
produkcijomis, kaina 6 dol.

Albumo reikalais prašoma 
teirautis šiuo adresu: Dagys, 
78 Chelsea Avė., Toronto 9, 
Ont., Canada.

Petrėnas prašė jį siuntinėti 
jų laikraščiams savo įspūdžius. 
Aprašęs įvairiuose Kauno laik
raščiuose šią išvyką Pulgis pa
sijuto profesionalu žurnalistu.

(Bus daugiau)

• Gustavas A. Lekšas, 
Chicago, yra atsiuntęs Lie
tuvių Fondui šio turinio 
laišką: „Priede prisiunčiu 
čekį sumoje $100.00 ir pra
šau'įrašyti į Lietuvių Fon
do narių sąrašą. Su di
deliu susidomėjimu seku 
spaudoj Jūsų nenuilstamą 
darbą šiam kilnam reikalui. 
Taip, kaip Maž. Lietuvos se
nieji veikėjai žadino savo 
brolius ir seses-lietuvnin. 
kus, kad pabustų iš tautiš
ko miego ir kovotų už mo
tinos kalbą ir Lietuvos lais
vę, taip ir Jūs su dideliu 
pasišventimu kovojate, kad 
Fondas augtų ir kiltų iki 
nubrėžtos aukštumos. Lin
kėdamas Lietuvių Fondo 
darbuotojams nepavargti, 
bet pradėtą sėkmingą dar
bą su vis nauja energija 
užbaigti, sveikinu Jūs Maž. 
Lietuvos giesmininko Kris
tupo Lėkšo žodžiais, kurio 
25 metų mirties sukaktis 
sueina kovo 25 d.’’ Kristu
po Lėkšo eilėraščio, dėl jo 
ilgumo, nededu.

LS adresas: 6643 So. 
Maplewood Avė., Chicago, 
III. 60629. (Sk.)

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

SUSIJUNGUSI SU

PODAROGIFTS, INC.
Priima užsakymus išnuo
moti bu tus Sovietų Sąjungoje, o 
taip pat sovietų gamybos dova
nas : — automobilius, šaldy
tuvus, televizijos apara
tus, skalbimo mašinas, 

maisto produktus ir 1.1.
INFORMACIJŲ IR NEMOKAMŲ KATALOGŲ GA
LITE GAUTI VYRIAUSIOJE ĮSTAIGOJE ARBA 

VISUOSE MŪSŲ SKYRIUOSE.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

15 WEST 15TH STREET. NEVY YORK, N. Y. 10036 
TEL. CI 5-7005

ANCHOR STEEL & CONVEYOR CO. 
O F

DEARBORN, MICH.
URGl.S YOU TO INVEST1GATE THE FINE OPPOR TUN1TIES THAT 
F.X1ST IN [HE RAP1DLY EXPANDING MAT1.RIAL HANDLING 
1NDUSTRY.
ANCHOR 1IAS BU .N A LF.ADF.R IN THE CUSTOM 1.NG1NEERED 
CONVEYOR F1ELD SINCE 1925 AND 1S STILL GROW1NG.
\VE OFFER YOU A CHANCE TO GROW WITH US, 1F YOU CAN 
MEET THE FOLLOVV1NG MIN1MUM REQU1REMENTS:

ESTIMATORS—MECHANICAL ENGINEERING 
BACKGROUND

DESIGNERS—MECHANICAL OR ELECTRICAL 
ĘNGINEER

DRAFTSMEN—MECHANICAL ENGINEERING 
BACKGROUND

DETAILERS—MECHANICAL DRAWING EDUCATION 
CALę OR wriTe

MR. ADE CZARNECKI VICE PRES. ENGINEERING 
MR. GEOkGE GARRISH CHIEF EST1MATOR

313 — 846-6000
6906 KINGSLEY AVĖ. 

DEARBORN, MICH. 48126 
AN EQUAL OPPORTUN1TY LMPLOYER 

(43-52)

J. Miklovas apie Batuno veiklg
Lietuvos, Latvijos,Es

tijos klausimo iškėlimas 
Jungtinėse Tautose rei
kalauja protingos koor
dinacijos tarp BATUNO 
ir Baltų veiksnių išei
vijoje. Lietuvių atveju 
koordinacija per lietu
vių sekciją Batune su Al
tu, Vliku, P L Bendruo
mene, LB Amerikoje, 
Rez. Remti k-tu ir, sa
vaime suprantama, su 
Lietuvos diplomatinė
mis atstovybėmis pasau
lyje. Reikalinga glau
desnė veiklos koordina
cija Baltų tautų emigra
cijoje ir tarp Baltijos 
tautų krašte ir tarp pa
čių tautinių grupių Batu
ne.

Pagrindinės galybės, 
kurios lems Baltijos tau
tų laisvę yra Sovietų Są
junga JAV-ės ir mūsų 
tautos krašte. Politinė 
Baltų išeivija — tai tary
tum Baltų užsienio rei
kalų ministerijos.

JAV-ės neginčijamai 
yra iš nedaugelio liku
sių draugų geriausias 
draugas. Jungtinės Tau
tos yra tik viena iš prie* 
monių ar tribūnų mūsų 
bylai kelti pasaulio vie
šumon, bet Jungtinės 
Tautos mūsų tautų neiš
vaduos.

Nepriklausomos Lie
tuvos problemos — Vil
niaus ir Klaipėdos klau
simai, savu laiku nesu
silaukusios iš Estijos ir 
Latvijos supratimo, ir 
šiandien neleidžia Lie
tuvos bylai izoliuotis 
nuo pasaulio. Taikos su
tartis ar Vokietijos ap
jungimas negalės aplenk
ti Lietuvos dėl Karaliau 
čiaus ir Klaipėdos sri
čių. Lenkijai Lietuva ir 
šiandien dar svarbi. Tei
giamai kraštui pasitar
naus aukšto tarptautinio 
Vatikano prestižo aki
vaizdoje Maskvos bent 
dalinis atsisakymas nuo 
brutalių priemonių kata
likų bažnyčios Sovietų 
Sąjungoje atžvilgiu. Ka
talikiškas kraštas Lietu
va yra tų pasikeitimų 
sferoje. Šiais ir arti
miausiais metais turė
sime didesnių pasikeiti
mų ir tam Baltai turi pa
siruošti. Pagrindinės 
priemonės, stimuliuojan
čios bent Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą, 
nėra vien tik Jungtinės 
Tautos, todėl ir lietuvių 
politinė emigracija ir 
bendruomenė negali vi
sas jėgas atiduoti Jung
tinių Tautų akcijai. Lie
tuviai labai sveikintų lat
vių ir estų tolimesnę ini
ciatyvą Jungtinių Tautų 
akcijoje, kurią gan įspū
dingai pradėjom su Lap
kričio 13.

Gera koordinacija 
tarp Baltų tautinių gru
pių Batune yra viena iš 
pagrindinių sąlygų Batu
no globalinei veiklai. Ba
tuno vienų metų veiklos 
išdavoje išryškėjo du 
skirtingi požiūriai į Ba
tuno struktūrą ir veiklą. 
1) Batunas viršnacionali" 
nis, centralizuotas or
ganas su Batuno nariais, 
bendrais Batuno (baltie
čių) skyriais vietovėse 
ir kraštuose. Nacionali
nės grupės — tik daugu
moje pinigams ir žmo
nėms telkti. 2) Kitas po
žiūris: Batunas federa
linė Baltų tautų organi
zacija, koordinuoti bet 
ne monopolizuoti tauti
nių grupių akcijos. Pir

mojo požiūrio organi
zacinė struktūra kelia 
pavojų susikurti biuro
kratinį aparatą. Jau pir
maisiais, tegu ir orga- 
nizacinias, metais veik
ta senu stiliumi: turė
jome 15 ilgų posėdžių, at
eities "istorijai” surašy
ta 15 protokolų, buvo ra
šinėjami ir siuntinėja
mi laiškai ir kitokia in
formacinė medžiaga, na 
ir daugiau: buvo paskelb
tas konkursas dėl Batu
no ženklo... Nei Batuno 
metiniame susirinkime, 
nei posėdžiuose neprak 
tikuojama duoti tautinių 
grupių veiklos, surištos 
su Jungtinėmis Tauto
mis, ataskaitos. Todėl 
nors trumpai nubrėšiu, 
ką lietuvių nacionalinė 
grupė Batune įvykdė me
tų laikotarpyje.

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės ir Pasauk 
lio Lietuvių Jaunimo Kon
greso pavesta Lietuvių 
Jaunimo Antikolonialinė 
Lyga praeitų metų lie
pos 8 d. Jaunimo petici
jos įteikimo Jungtinėms 
Tautoms proga suruošė 
demonstraciją prie Jung
tinių Tautų būstinės. Dar
bo savaitės dieną, penk
tadienį, demonstraci
joje dalyvavo apie 300 
žmonių, jų tarpe jauni
mo atstovai iš 17 pasau
lio kraštų, atvykusių 
į Jaunimo Kongresą Chi
cagoje. Tą ir kitą die
ną suorganizuotas lan
kymas JT misijų iš kur 
atvyko jaunimo, prašant 
savas Misijas pabūti tar
pininku perduodant peti
ciją ir kitus dokumentus 
aiškinančius sovietinį 
kolonializmą Jungti
nėms Tautoms. Taip 
"australai” vizitavo Aus
tralijos misiją, "italai" 
Italijos misiją ir t.t. Ita
lijos, Australijos, Kana
dos, Kolumbijos ir JAV 
misijos sutiko perduoti 
peticiją JT-oms, kas bu
vo didelis pasaulio 
jaunimo atsiekimas. Pe
ticijos parašai išlikusių 
kraštų buvo pasiųsti U 
Tantui ir pagal gautą iš 
sekretoriato pranešimą 
— peticija perduota Jung
tinių Tautų Žmogaus 
Teisių Komisijai. Peti
cijai duota atitinkama 
procedūrinė eiga — su 
šimtatūkstantinėje pa
rašų peticijoje ir lydi
muosiuose raštuose ke
liamais reikalavimais 
supažindinti visi Žmo
gaus Teisių Komisijos 
nariai, jų tarpe ir pats 
kaltininkas Sovietų Są
junga.

Žmogaus Teisių dekla
racijos pasirašymo ju
biliejaus proga, ateinan
tys 1968—ji metai yra 
skelbiami Žmogaus tei
sių metais. Jaunimo Ly
ga pasiūlė sekančiais me
tais Batunui koncentruo
tis į Žmogaus Teisių gy
nimą pavergtuose kraš
tuose ir kartu ypač Pa
baltijy. Dar sykį noriu 
pabrėžti, kad efektyviau
sia ginti žmogaus teises 
mūsų pavergtuose kraš
tuose atskiromis nacio
nalinėmis grupėmis. 
Apie estų tautos teisių 
paneigimą, apie paneigi
mą esto žmogiškų teisių 
Estijoje turi kalbėti es
tai, ne tiek latviai, lie
tuviai ar ketvirta "vals
tybė" Batunas —politi
nis junginys. Nes kova už 
žmogaus teisesyranepo
litinis  ̂bet moralinis da

lykas. Padarę tolimesnę 
pažangą Žmogaus teisių 
fronte, kaip labiausiai 
jautrioje ir lengviau pri
einamoje JT-se (neišski
riant ir gen. sekretorių 
U Thantą) srityje, 1969 
metai gali tapti sėkmin- 
gesni einant į24 dekoloni
zacijos komitetą. Tik 
nuo memorandumų ra
šymo, kad prieš 25 m. ar 
ir visą 50 metų Estija, 
Latvija, Lietuva buvo ne
priklausomos valstybės, 
reikia pereiti prie fakti
nės medžiagos, dokumen
tų, peticijų pateikimo 
apie ten vykstantį tauti
nį genocidą pačiu okupuo
to krašto žmonių lū
pomis ir ranka surašy
tų. Tik tokiais dokumen
tais, ne istorijomis, Žy
gis į Jungtines Tautas pa
sieks tai, kad Maskva 
bus priversta teisintis ir 
trauktis.

Keletą kritinių pasta
bų dėl Batuno pretenzijų 
išplėsti veiklą povisąpa- 
saulį steigiant bendrus 
Batuno skyrius, dublikuo- 
jant ar gausinant jau esa
mas organizacijas, ar 
net aplenkiant tautines 
grupes pačiame Batune. 
Pirmiausia kliūtis, kad 
anglų kalba nebus bend
rinė kalba susirašinė- 
jant su baltų kolonijomis. 
Pasaulio lietuvių jauni
mo stovykla "Dainavoje" 
parodė, kad pasaulio jau
nimui būtina lietuvių 
kalba (ką bekalbėti apie 
vyresniąją kartą). Loty
nai nesupras angliškai, 
australai prancūziškai. 
Tas galioja estams ir lat
viams. Be to, kolonijose 
kur yra lietuvių, gali ne
būti estų ir panašiai, kam 
tada angliški rašiniai? 
Eilė mums svarbių kolo
nijų yra negausios ir dub- 
likavimas laisvinimo or
ganizacijų nėra raciona
lus. Neadministruojant, 
bet koordinuojant, kur 
reikia — suvedant bal
tus, Žygiui į JT galima 
susilaukti globalinės bal
tų paramos. O tas suda
rytų judėjimo įspūdį, su 
kuriuo jau skaitosi tarpt, 
organizacijos ir vyriau
sybės. Tokį judėjimo įs
pūdį JT misijoms suda
rė lietuvių jaunimo peti
cija. Laisvieji estai, lat
viai ir lietuviai vieno tiks
lo vedami ir moderniai 
susibūrę gali išvystyti 
judėjimą, kuris laimėtų 
pasaulio žmonių dėmesį.

7 SKIRTUMAI
1. Prie automobilio Šono žolė 

aukštesnė; 2. Jaučio šlaunis skir
tinga; 3. Jaučio uodegos užbaigi
mas skirtingas; 4. Krūmo apa
čia už tvoros platesnė; 5. Jau
čio apatinė lūpa labiau atsikišu
si; 6. Žmogaus nugaros linija 
tiesesnė; 7. Viena rankovė yra 
trumpa.

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE

BULLARD OPERATORS 
ENGINE LATHE OPERATORS 
Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints & Close Tolerances. 55 
hour work week. Year round. Liberal 
benefits.

DEPENDABLE TCfoL & MFG. 
54 16 DETROIT AVĖ. 
CLEVELAND, OHIO

(51-60)

WANTED IST CLASS SKILLED 
CARBIDE AND H. S. S.
SURFACE GRINDERS 

MILL HANDS 
Expe-r. On Farm Tools 

Day Shift. Top vvages. Ali fringe ben
efits. 58 hr. week.

313 — BR 3-2297
(51-53)
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• A. L. Tautinės Sąjun
gos Clevelando skyriaus 
svarbus susirinkimas įvyks 
sekmadienį, gegužės 7 d., 
Dirvos patalpose. Pradžia 
11:30 vai.

Bus renkami atstovai į 
A. L. Tautinės Sąjungos 10- 
tą seimą, įvykstantį birže
lio 3 ir 4 d., Chicagoje, ir 
aptariami kiti reikalai.

KUR GAUTI 
PAKVIETIMUS

Pakvietimai į kun. Kęs
tučio žemaičio Priėmimo 
Pietus sekmadieniais gau
nami šv. Jurgio bažnyčioje 
po 9, 10:30 ir 12- vai. pa
maldų. Darbo dienomis pa
rapijos raštinėje arba pas 
Pietų Rengimo Komiteto 
narius.

Pietūs įvyksta gegužės 
21 d., 4 vai. Šv. Jurgio pa
rapijos salėje. Paskutinė 
data pakvietimams įsigyti 
gegužės 14. (Sk.)

• Kun. K. žemaičio pri
ėmimo komitetą sudaro: 
pirm. A. Garka, A. Skarnu- 
lis, Pr. Stempužis, B. Ber
notas, S. Knistautienė, A. 
Pilienė, B. Kazėnienė, A. 
Neimanienė, P. Tamulionis, 
P. Alšėnąs ir F. Eidimtas.

CLEVELANDO
LIETUVIŲ ŽINIAI!

L.B. Clevelando Apylinkių Rin 
kimų komisija išsiuntinėjo vo
kus su balsavimo kortelėmis 
visiems Clev. L.B. I ir n apy
linkės pavieniams nariams ir 
šeimoms, kuriuos rado LB na
rių sąrašuose. Viso susidarė 
apie 1500 narių.

Tie, kurie grąžino pabalsuo
tus kandidatų sąrašus, dėdami 
į rink, komisijos gatavai pa
ruoštą voką su pašto ženkle
liu ir neužrašė savo vardo, pa
vardės ir adreso, prašomi at
vykti balsuoti asmeniškai gegu- 
žės 6 d. nuo 9 v. r. iki 4 v. p.p. 
Naujos liet, parapijos salėje ar 
ba Šv. Jurgio liet, parapijos sa
lėje. •

Pagal instrukcijas, nustaty
tas ne mūsų, o LB centro val
dybos, balsai atsiųsti vokuose 
be vardų, pavardžių ir adresų 
negalioja! Dėl grąžinimo 
slaptai pabalsuotos kortelės — 
juk įdėjom dar mažesnius ūžkit 
juojamus vokelius, be jokių už
rašų. Pagal instrukcijas, šitie 
vokeliai tik rinkimų patalpoje, 
pasibaigus rinkimams, bus iš
imti iš jūsų grąžintų vokų, bus 
dėžėje sumaišyti, po to atidary
ti ir juose rasti balsai skaičiuo
jami.

Kai kurie rinkimų komisijos 
išsiųsti laiškai grįžo atgal su 
pašto užrašais: "moved", "ad- 
dressee unknown" ir t.t. Tai
gi, negavusieji rink, komisijos 
siųstų laiškų, prašomi neuž
sigauti ir atvykti balsuoti į 
nurodytas patalpas, nurodytu 
laiku.

Jeigu rink, komisija neturė 
jo pakankamai žinių ir nenusiun - 
tė balsavimo kortelių kai ku-

Mieli Lietuviai!

Visi dalyvaukime Lietuvių Bendruomenės Tarybos 
rinkimuose.

Balsavimo teisę turi visi lietuviai sulaukę 18 m. 
Kandidatų sąraše statomas kryžiukas prieš kandidato 
pavardę, už kurį balsuojate, balsuoti galima nedaugiau 
kaip 10 kandidatų. Už mažiau galima.

Balsavimas abejose lietuvių parapijų salėse įvyks 
š. m. gegužės 6 d. nuo 9 vaL iki 4 vai. ir gegužės 7 d. 
nuo 9:30 vai. iki 4 vai

Informacijos reikalais prašom kreiptis į komisijos 
harius: Antaną Jonaitį telef. 531-4608, Leokadiją Ba- 
liėhę — 481-8262, Ramunę Širvaitytę — KE 1-4080, 
Juozą Kaklauską — 531-1058, Igną Stankevičių — 
881-5425.

L. B. CLEVELANDO APYLINKIŲ 
RINKIMŲ KOMISIJA

Lietuvių Studentų Sąjungos Clevelando skyriaus valdyba A. Kalvai
tis, T. Neimanaitė ir V. Gatautis. Nuotraukoj trūksta T. Idzelytės.

STUDENTU SUEIGA
♦ Lietuvių Studentų Są

jungos Clevelando skyriaus 
valdyba iš T. Idzelytės, T. 
Neimanaitės, V. Gataučio 
ir A. Kalvaičio per šiuos 
mokslo metus yra suruošu- 
si keturis studentų sąjun
gos susirinkimus, kuriu 
metu buvo nagrinėjam? 
jaunimui aktualūs klausi
mai.

Vieno susirinkimo metu 
dail. L. Urbonas kalbėjo 
apie meną; kito susirinki
mo metu prof. kun. Beg-

riems iš sulaukusių 18 metų, 
prašom taip pat neužsigauti ir 
atvykti balsuoti Į rinkimų patal
pas nurodytu laiku.

LB Clevelando Apylinkių 
Rinkimų Komisija

* JONAS MASAITIS, 
tragiškai žuvęs cleve- 
landietis, laidojamas 
penktadienį, gegužės 5 
d. iš Jakubs & Son lai
dotuvių namų 6621 Edna 
Avė., Visų Šventųjų kapi
nėse.

Pamaldos Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje 
9:30 vai. ryto.

RHODES PRALAIMĖJO 
— LOCHER LAIMĖJO

Specialiuose rinkimuo
se, įvykusiuose gegužės 
2 d. gubernatoriaus Rho- 
des pasiūlymas pasisaky
ti už Ohio Paskolos Lakš
tų Komisiją (Ohio Bond 
Commission) negavo bal
suotojų pritarimo.

Clevelando mieste la
bai svarbus buvo gyven
tojų pasisakymas miesto 
mokesčių reikalu. Mo
kesčiai jau išrenkami 
nuo sausio 1 d., bet buvo 
iškovota, kad tuo reikalu 
pasisakytų patys gyvento
jai. Miesto valdžia su 
burmistru Locher prie
šakyje, pasirodo, įtikino 
gyventojus, kad mokes
čiai reikalingi mieste 
tvarkai, saugumui ir šva
rai išlaikyti tinkamoje 
aukštumoje.

Negalutiniais duomeni
mis už mokesčio palaiky 
mą pasisakė 84.005, 
prieš — 35.646 balsai.

PAMINKLAS KANKINIAMS
Artinasi baisusis ir liūd

nasis birželis, Kada dalis 
musų tautos nežmonišku 
žiaurumu buvo išplėšta iš 
savo tėvynės, iš savo gimto
jo krašto žiauriųjų Komu
nistų. Reta lietuvių šeima, 
kuri nebūtų paliesta šio 
baisaus įvykio. Tūkstančiai 
jų iškentėję žiaurias gyve
nimo sąlygas sovietų Rusi-

giani kalbėjo apie moralę, 
gi Velykų metų buvo- su
ruošti smagūs šokiai. Atei
tyje numatyta pakviesti 
ekspertą pakalbėti apie 
skrajojančias lėkštes — 
flying soucers.

J. Dunduras demonstruoja sa
vo kelionių filmus Clevelando 
studentams.

Balandžio 29 d. susirin
kimas įvyko pas studentą 
Dainių Degesį, kurio metų 
buvo kalbama apie ekskur
siją į Europą. J. Gailiušytė 
padarė pranešimą ir ragino 
visus galinčius ekskursijo
je dalyvauti ir prisidėti prie 
šios studentų organizuoja
mos kelionės. Jį pranešė, 
kad iki šiol yra užsiregis
travę tik 15 asmenų, gi 
reikia 25, kad ekskursija 
įvyktų.

Ta pačia proga J. Dun
duras pademonstravo spal
votus filmus iš Italijos, Is
panijos ir Portugalijos, 
kuriuos padarė jis keliau
damas po tas valstybes. 
Filmai spalvingi, parinktos 
vietovės įdomios ir pritai
kinta muzika buvo labai 
gera. Reikia stebėtis, kad 
J. Dunduras, nebūdamas 
filmų profesionalas, suge
bėjo taip gerai paruošti sa
vo kelionių vaizdus.

Po susirinkimo studentai 
išvyko į ”Cask” užkasti, 
kur toliau tęsėsi diskusijas.

Studentas D. 

Grupė studentų žiūri J. Dunduro kelionių filmų. Iš kairės: T. Nei
manaitė, J. Dunduras, V. Stankus, J. Stankus, D. Vodopolaitė, A. 
Mačytė, R. Širvaitytė ir D. Orantaitė..

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & AVilIiam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

jos žemėje mirė kankinio 
mirtimi.

Jau prabėgo 26 metai, 
bet dar ir šiandieną neži
nome savo brolio, sesės, tė
vo, motinos, buvusio drau
go ar pažįstamo likimo. 
Daugelio šių kankinių liki
mas žinomas — yra pase
kusi artimuosius laisvame 
pasaulyje ir ta žinia yra 
skaudžiai liūdna — jie pri
glausti šaltos Rusijos Sibi
ro žemės. Negali tu ant su
nykusio Jo kapo nei gėle
lės padėti, nei aplankyti, 
nei paprasto kryželio ar pa
minklo pastatyti. O kaip 
nuoširdžiai ir rūpestingai 
tas buvo gyvendinama ne
priklausomoje ir laisvoje 
tėvynėje... Ar nebūtų kil
nu ir širdžiai ramiau, kad 
šiuos savo artimus kanki
nius įamžintume LIETU
VIŲ FONDE, šio paminklo 
savo artimajam kankiniui, 
kritusiam miško broliui, nu
kankintiems kalėjimu o s e, 
sušaudytiems — niekas ne
sunaikins ir jis liks amži
nas.

Lietuvių Fondo vadovy
bė yra įsteigusi mirusiųjų 
LF narių knygą, šiems kan
kiniams atžymėti mirusių
jų knygoje galėtų būti nu
matytas atskiras skyrius 
su jų likimo tragedijos 
trumpu aprašymu, bylojan
čiu mums ir mūsų būsimai 
kartai nepamainomu doku
mentu.

Šias mintis patiekdamas 
neturiu tendencijos propa
guoti Lietuvių Fondo įna
šus, bet jaučiu gilią pras
mę ir amžiną pagarbą mū
sų broliams ir sesėms, ku
rie tiek daug iškentėję už 
mus visus, mirė kankinio 
mirtimi ir vien tik už tai, 
kad mylėjo savo tėvynę 
Lietuvą. Brangus lietuvi, 
nepamiršk ir neapleisk sa
vo artimo — kankinio, 
įamžink jį, kad tas įamžini
mas primintų mums ir atei
nančioms kartoms mūsų 
tautos kančias ir kovą dėl 
tėvynės Lietuvos laisvės. 
Padarykime tai mūsų di
dingosios 50 metų Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūri
mo šventės išvakarėse ir 
tuo labiau pačios Šventės 
metuose.

Įnešti į LF pinigai miru
sio vardu — padaro jį gy
vu LF nariu, o jo įnašo nuo
šimčiai teiks pagalbą mūsų 
būsimai kartai ir pagalbą 
kovai dėl Lietuvos laisvės. 
Pacituosiu VYTAUTO 
K U T K A U S žodžius tal
pintus š. m. DIRVOJE 45 
nr.: "Kiekvienas lietuvis, 
tapęs LF nariu, tampa gy
va tautos ląstele, sakyčiau 
amžiams, nes ir po jo mir
ties jo auka neš nuošimčius, 
kurių pagalba kartų kar
toms bus leidžiami lietuvių 
kalbos vadovėliai, spausdi
nami lietuviški mokslo vei
kalai, skiriamos įvairios 
premijos ir stipendijos, 
rengiami jaunimo kongre
sai, remiami lietuviai rašy
tojai, mokslininkai, muzi
kai ir kt. Vienu žodžiu bus 
ugdomas sąmoningas lietu
vis, kuris anksčiau ar vė
liau iškovos Lietuvai laisvę 
ir nepriklausomybę”.

Tai išvados LF narių įna
šų, kurios ateičiai gyvybi
niai reikalingos ir jos turi 
tapti realybe.

Brangus tautieti-ė, grą
žink savo mirusį artimąjį į 
gyvųjų eiles įrašydamas jį 
nariu į Lietuvių Fondą.

Lietuvių Fondo vadovy
bei siūlau sudaryti sąlygas, 
kad mirusiųjų LF narių 
KNYGA, kuri taip gražiai 
vedama, lankytų lietuvių 
kolonijas. Vietos LF komi
tetai galėtų užsakyti pa
maldas už mirusius narius 
— knygą bažnyčion iškil
mingai įnešama ir laike pa
maldų laikoma numatytoje 
vietoje. Po pamaldų visuo
menė galėtų šią knygą pa
matyti ir gal nevienas at
ras savo buvusį draugą, pa
žįstamą, giminę ...

F. Eidimtas

• The Concertgebouw Or
kestras iš Amsterdamo vie
ši Clevelande. Jo koncertas 
įvyks gegužės 7 d., 3 vai. 
p. p. Music Hali.

112 narių orkestras, di
riguojant Bernard Haitink, 
demonstruos savo iškilų 
meninį lygį grojant Eg- 
monto Uvertiūrą (Beetho- 
ven), Partita orkestrui 
(Hans Henkemaus) ir Sim
foniją Nr. 7 (Brueckner).

Bilietai nuo 3 iki 6 dol. 
gaunami 419 Euclid Avė., 
Burrows krautuvėje ir ope
ros kasoje 2816 Euclid Avė.

HELP WANTED MALĖ

MACHINE OPERATORS 
CENTERLESS GRINDERS 

AUTOMATIC SCREW
SĖT UP OR OPERATE

O. E. M. BEARING CO.
18807 MILĖS 

CLEVELAND, OHIO 
215 — 475-4848 

(52-53)

TEN PRODUCTION LINE 
OPERATORS
MOUNTAINS1DE AREA 

8 A. M. — 4:30 P. M.
EXCELLENT START1NG RATE 

REGULAR INCREASES 
FULLY PAID BENEFITS 

SUPERIOR WORKING COND1TIONS 
call personnel dept. 

20) — 233-7800, ext. 744 
Mountainside, N. J.

An Equal Opportunity Employer

WANTED JOURNEYMEN
DIE MAKERS

DIE REPAIRMEN
Ist & 2nd Shift

Experienced on medium and smali 
progressive dies. Steady work, gen- 
erous fringe benefits including profit 
sharing.

UNITED METAL 
PRODUCTS CORP.

8101 LYNDON
DETROIT 38, MICH.

(52-54)

PROTOTYPE SHEET METAL 
Day shift, uninter-rupted 58-hour 
week, past 18 nios.
PROTOTYPE

LAYOUT HAMMER FORM
BENCH HANDS

TOOL AND DIE MAKERS
PRESS SETUP

AND TRYOUT MEN 
APPRENT1CES

Fully paid Blue Cross, Blue Shield, 
life, health and accident insurance, 
Company parking lot, centrally lo- 
cated, just off Chrysler and Lodge 
X-ways.
VINĘWOOD MĘTALCRAFT 
2700 FRANKL1N, DETROIT. MICH, 

(52-57)

IST CLASS
TOOL ROOM MACHINISTS 

&
THREAD GRINDERS

Ist & 2nd SHIFT
Steady work, fringe benefits. 5 5 hour 
work week.
The 20th Century Machine Co. 

6070 E. 18 Mile Rd.
Utica, Mich.

313 — JE 9-0660
(51-57)

SIUNTINIAI I LIETUVAC-
Licenzijuotą lietuvių Įmonė , registruota 

U. S. Department of Justice
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MAROUETTE C.IFT PARCELS SEftVICE
2608 W. 69th St., Chicago, III. 60629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St.. Chicago, III. 60629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 — Tel. C A 5-1864

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS į mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą.
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Lietuvos diplomatijos 
Šefas praneša, kad mirus 
įgal. ministeriui Dr. F. Me- 
ieriui, Brazilijos lietuviams 
konsularinius patarnavimus 
(pasų, liudijimų reikalais) 
laikinai atliks Lietuvos pa
siuntinybė Urugvajuje. Jos 
adresas: Legacion de Li- 
tuania, C. Ciudad de Paris 
5836, Montevideo, Uruguay.

• Dar gautos trys nove
lės. Dirvos novelės konkur
sui, kuriam prisiųsti nove
les paskutinis terminas bu
vo balandžio 30 d., su tos 
dienos pašto antspaudos 
data dar gautos trys nove
lės: Juodas Narcizas, Ūgly 
Lituanian ir Katilas. Viso 
šių metų konkursui gauta 
18 novelių.

• Pabaltiečių studentų 
kongresas įvyks Vasario 16 
Gimnazijos patalpose š. m. 
liepos mėn. 28 — rugpjūčio 
mėn. 1 d.d..

Visa pabaltietiška stu

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖS SĄJUNGOS 

SEIMAS
AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 

SEIMO (DEŠIMTOJO)
Įvykstančio 1967 metų birželio mėn. 3 ir 4 dienomis.

Chicago-Sheraton Hotel
505 North Michigan Avė.
Chicago, Illinois.

DIENOTVARKĖ
Penktadienis, birželio 2 d.

5:00 Sąjungos mirusiųjų narių pagerbimas 
Šv. Kazimiero Kapinėse.

šeštadienis, birželio 3 d.
11- 12 Registracija.
12- 1:30 Iškilmingas Seimo Posėdis — Tally Ho Room

a) Seimo atidarymas, himnai, mirusiųjų pa
gerbimas — Chicagos skyriaus pirminin
kas;

b) Sąjungos pirmininko žodis — Jonas Jur
kūnas;

c) Tautinė idėja ateities perspektyvoje — 
Vytautas Abraitis;

d) Sveikinimai;
e) Seimo prezidiumo sudarymas.

1:30-3 Darbo posėdis:
a) Seimo komisijų sudarymas;
b) Sąjungos pirmininko pranešimas;
c) Sąjungos iždininko pranešimas;
d) Revizijos Komisijos pranešimas;
e) Diskusijos dėl pranešimų.

3:15-4:30 Darbo posėdis:
a) ALTo reikalais pranešimas;
b) BALFo reikalais pranešimas;
c) Lietuvių Tautinio Sąjūdžio vadovybės 

pranešimas;
d) Diskusijos dėl pranešimų.

4:45-6:15 Darbo posėdis:
a) 50 metų nepriklausomybės paskelbimo su

kaktis 1968 m. — Dr. Algirdas Budreckis;
b) Skyrių atstovų pranešimai;
b) Diskusijos dėl pranešimų.

7:30 Banketas:
a) 7:30 rinkimosi laikas — Coctails Tropical 

Room;
b) 8:15 banketas — Boulevard Room.

Sekmadienis, birželio 4 d.
9 Komisijų posėdžiai.

10 Pamaldos.
12-2 Darbo posėdis:

/. a) Mandatų komisijos pranešimas;
b) Nominacijų komisijos pranešimas;
c) Rinkimai —

1. Sąjungos pirmininko ir valdybos;
2. Revizijos komisijos;
3. Tarybos;

d) Rezoliucijų ir sveikinimų komisijos pra
nešimai;

e) Klausimai ir sumanymai;
f) Seimo uždarymas.

Po Seimo uždarymo įvyks Vilties D-jos suvažiavimas.
Primename, kad Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjun

gos Įstatų 7 str. 2 past. sako:
"Seime sprendžiamą balsą turi iki seimo pareigose bu

vęs Sąjungos pirmininkas, valdybos, bei tarybos nariai, 
skyrių pirmininkai ir tam seimui išrinkti skyrių atstovai, 
renkami po vieną nuo kiekvienos pilnos ir nuo vienos ne
pilnos dvidešimties skyriaus narių.”

Prašome skyrių valdybas vykstantiems atstovams duo
ti raštu jų išrinkimo atstovais pažymėjimus.

Sąjungos valdyba ragina visus skyrius skaitlingai da
lyvauti Sąjungos Seime. Kviečiame dalyvauti ne tik rink
tus atstovus, bet ir visus skyrių narius, nes šis Seimas yra 
dešimtasis — todėl jubiliejinis.

dentija maloniai kviečiama 
dalyvauti.

šio kongreso rengėja: Vo
kietijos Lietuvių Studentų 
Sąjunga. Bendroji tema: 
Pabaltijo kraštai šiandien.

Kongreso klausimais pra
šau kreiptis į VLSS pirmi
ninką: Ričardą Baliulį, 2 
Harburg 13, Bogenstrasse 
19. Tel. 446806.

Galintieji ir norintieji 
kongresą paremti finansiš
kai, maloniai prašomi per
laidas persiųsti: Pabaltie
čių Kongresui R. Baliulis, 
Vereinsbank in Hamburg, 
Zweigstelle Grindel, Konto 
— Nr. 26/06358.

NAUJIAUSIA LIETUVIŲ 
KALBOS MOKYMO 

PRIEMONĖ
P e d agoginis Lituanisti

kos 'Institutas jau išleido 
lietuvių kalbos fonetinę 
plokštelę, vardu ”Lietuvių 
kalbos garsai ir priegaidės” 
(Sounds and Intonation in 

Lithuanian). Tekstą paruo
šė lietuvių kalbos lektorius 
Domas Velička, įkalbėjo PL 
Instituto stud. Romas Saka- 
dolskis. Garsų ir priegai- 
džių tarimą prižiūrėjo lie
tuvių kalbos lektorius prof. 
dr. Petras Jonikas.

Plokštelės turinys: balsių 
tarimas, dvibalsių tarimas, 
ilgųjų balsių tarimas, prie
balsių kietumas ir minkš
tumas, supanašėjusių prie
balsių tarimas, susiliejusių 
į vieną garsą priebalsių ta
rimas, dvibalsių priegaidė, 
mišriųjų dvigarsių priegai
dė, ilgųjų balsių priegaidė, 
trumpųjų balsių priegaidė, 
priegaidžių rūšys.

Plokštelė ilgo grojimo 
(33 1/3), 10 colių. Gamino 
John B. Ralis Custom Re- 
cording, Chicago, Illinois. 
Išleista Lietuvių Fondo lė
šomis. Kaina $5.00 (su pa
siuntimu) .

Dėl mažo kiekio plokšte
lė knygynuose nebus par
davinėjama. Norintieji ją 
įsigyti prašomi kreiptis In
stituto adresu: PL Institu
tas, 5620 S. Claremont Avė., 
Chicago, III. 60636, USA.

Kas norėtų, galėtų įsigy
ti ir to paties turinio mag
netofoninę juostą, tik užsa
kant reikėtų nurodyti, ke
lių takų — dviejų (2 track), 
keturių (4 track, — juosta 
gamintina. Kaina $8.00 (su 
pasiuntimu).

Kurie jau anksčiau yra 
pareiškę norą vieną kurią 
tų priemonių įsigyti, dabar 
prašomi tiksliai pranešti, 
kuri priemonė kam siųsti- 
na. Atsiskaityti galima ir 
siuntinį gavus.

šios garsinės priemonės, 
pirmoj eilėj skiriamos ne
akivaizdiniam mokymui, tu
rėtų būti naudingos kiek
vienam, kuris rūpinasi lie
tuviškojo žodžio taisyklin
gumu, o ypač viešojo žo
džio sakytojui: kalbėtojui, 
vaidintojui, deklamatoriui, 
radiofono pranešėjui. PLl

• Lietuvių Krikščionių 
Demokratų Sąjunga sten
giasi palaikyti kuo tamp
riausius ryšius ne tik su 
laisvųjų kraštų KD parti
jomis, bet ir su egzilio ben
draminčių sambūriais. Tie 
santykiai bazuojasi ne tik 
krikščioniškosios demokra
tijos kėlimu, bet stengiama
si juos panaudoti paverg
tosios Lietuvos laisvinimui 
ir lietuviškai propagandai.

Čekoslovakų krikščionių 
demokratų sąjūdis laisvuo
se vakaruose leidžia anglų 
kalba savo biuletenį ”The 
Ambasador”. Jis kuklus, 
tačiau pasiekia plačius an
gliškai kalbančius sluoks
nius įvairiuose kraštuose. 
Balandžio mėnesio numery
je šis biuletenis įsidėjo 
LKDS CK vicepirm. Pr. 
Razgaičio pastangomis ilgą 
ir prasmingą informaciją 
pavergtosios Lietuvos klau
simais. (KDI)

• Taūtos Fondo atstovy
bės Kanadoje pirmininko S. 
Banelio pakviestas, Vliko 
pirmininkas dr. J. K. Valiū
nas, ką tik grįžęs iš Euro
pos, lankėsi Kanadoj, kur 
matėsi su eile Vliko talki
ninkų ir padarė priešus 
pranešimus balandžio 29 d. 
Hamiltone ir balandžio 30 
d. Toronte.

Gegužės 1-5 d. pirminin
kas lankėsi (’hicagoj daly
vaudamas Vliko sambūrių 
atstovų susirinkime, ALT 
valdybos posėdyje ir kituo
se pasimatymuose.

CHICAGO

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Gegužės 7 d., 3 vai. po 
pietų Balio Pakšto svetai
nėje Korp! Neo-Lithuania 
Chicagoje rengia Motinos 
dienos minėjimą. Tai pro
gai pritaikintą paskaitą 
skaitys fil. Sofija Adomai
tienė ir jaunieji kolegos iš
pildys trumpą meninę pro

gramą. Po programos ka
vutė. Visi korporantai su 
savo šeimomis ir svečiais 
maloniai prašomi šiame mi
nėjime dalyvauti.

• Balfo Chicagos apskri
ties valdybos posėdyje, ku
ris įvyko balandžio 28 d. 
Jaunimo Centre, naujai iš
rinktoji valdyba pareigomis 
pasiskirstė sekančiai: A. 
Gintneris — pirmininkas, 
F. Sereičikas ir A. Stan
kus — vicepirmininkai, V. 
Baleišytė — sekretorius, K. 
Čepaitis — iždininkas, K. 
Repšys — parengimų vado
vas, V. Diminskis — va
jaus reikalams, A. Ramo- 
nis — koordinaciniams rei
kalams ir Ign. Daukus — 
archyvo tvarkytojas.

• žurn. V. Kasniūnas, 
Balfo direktorius, pakvies
tas šiemet būti Balfo Chi
cagos apskrities spaudos 
komisijos pirmininku, ku
ris sutikimą jau davė. Jisai 
sudarys komisiją iš spau
dos bendradarbių, kurie ra
šinėtų ir garsintų šalpos 
darbų veiklą. Jisai pasiža
dėjo tvarkyti ir radijo kal
bėtojus tuo reikalu.

BRAIŽYTOJŲ KURSAI 
PRADEDAMI

Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjun
gos Chicagos skyrius pra
neša, kad braižytojams pa
ruošti kursai pradeda dar
bą. Visi pareiškusieji norą 
šiuos kursus lankyti, kvie
čiami susirinkti į pirmą in
formacinį susirinkimą, pa
moką š. m. gegužės 10 d. 
Jaunimo Centre, 8 vai. vak.

Dar yra laisvų vietų, to
dėl kursantų registracija 
tęsiama. Registruotis ir in- 
formuotis galima tel.: LU 
2-5939 arba 325-1691.

Kursus vesti pakviestas 
dipl. inž. A. Didžiulis. (Sk.)

EAST CHICAGO
• ALT S-gos East Chica

gos skyriaus narių susirin
kimas įvyks š. m. gegužės 
6 d. (šeštadienį), 7 vai. vak. 
parapijos mažojoje salėje.

Be kitų darbotvarkės 
punktų, bus valdybos pra
nešimas ir skyriaus atstovų 
išrinkimas į įvykstantį Są
jungos seimą. Visus narius 
valdyba kviečia dalyvauti.

DETROIT
* ALT S-GOS DET

ROITO SKYRIAUS narių 
susirinkimas šaukiamas 
š.m. gegužės 7 dieną, 
sekmadienį, 4 vai. po pie
tų ponios M. Sims rezi
dencijoje, 2207 Oakman 
Blvd. Susirinkime bus pa
nagrinėti klausimai, su
siję su S-gos šaukiamu 
seimu. Bus padarytas 
pranešimas apie organi
zuojamą mokytojui pa
gerbti akademiją ir ap
tarti kai kurie organiza
ciniai klausimai.

Nesvetimi reikalai 
skyriui bus ateinantieji 
jubiliejiniai nepriklauso
mybės paskelbimo me
tai. Jau pats metas išsi
aiškinti, ką 1968 metais 
turėtų daryti skyrius pas
kirai ar kartu su visa 
Detroito visuomene. Lai
kas jau dabar pasiruoš
ti.

Aptarsime paskaitų 
rengimo reikalą. Spau
dos klausimai turėtų bū
ti taip pat aktualūs vi
siems. Verta bus prisi
minti L. Enciklopedijos 
anglų kalba leidimo ir 
platinimo problema.

Gera proga bus apsi
mokėti ir nario mokes
čius. Kaip matome, klau
simų yra daug ir todėl 
sk. v-ba prašo visus na
rius dalyvauti susirinki
me ir ateiti su sprendi
mais bei pageidavimais.

M.K. ČIURLIONIO MONOGRAFIJOS

REIKALU

Chicagoje susidaręs M.
K. Čiurlionio Monografijai 
leisti komitetas iš K. Bra- 
dūno, P. Čepėno, P. Gaučio, 
J. Jurkūno, K. Varnelio ir 
E. Vilko — pirmininkauja
mas P. Čepėno jau pralėjo 
visus paruošiamuosius dar
bus M. K. Čiurlionio mono
grafijai anglų kalba išleis
ti. Susitarta su A. Rannitu, 
kuris sutiko paruošti mo
nografijai tekstą. Tekstas 
jau šią vasarą bus perduo
tas į spaustuvę. Taip pat 
baigiama telkti Čiurlionio 
Mono graifjai reprodukci
jos, jos su teksto autorium 
tariantis atrenkamos ir pa
ruošiamos spaudai, šiam 
nelengvam darbui vadovau
ja komiteto narys dail. K. 
Varnelis.

Pirmasis Čiurlionio mo
nografijai leisti mecenatas 
yra Chicagos Lietuvių Me
nininkų Klubas įnešęs stam
bią $3000 auką Čiurlionio 
Monografijai leisti komite
tas yra nuoširdžiai dėkin
gas Chicagos Lietuvių Me
nininkų Klubo valdybai už 
šią didelę paramą ir jai 
reiškia savo viešą padėką.

Čiurlionio Monografi j a i 
leisti komitetas, kreipda
masis į visą plačiąją lietu
vių visuomenę prašo jo 
darbą visokeriopai parem
ti — ypač savo aukomis bei 
prenumeratomis.

Aukas siųsti komiteto iž
dininkui: Jonas Jurkūnas, 
3259 W. 66 St., Chicago, III. 
60629, arba tiesiai į Čiur
lionio Monografijai Leisti 
Komiteto s-tą 40301, Chi-

ELIZABETH

• ALT Sąjungos 15 sky
riaus visuotinas narių susi
rinkimas įvyks gegužėš 6 
d., 7 vai., šeštadienio vaka
re, Lietuvių Laisvės salėje, 
apatiniam kambaryje.

Valdyba maloniai kviečia 
visus narius ir naujus kan
didatus atsilankyti. Darbo
tvarkėje valdybos praneši
mai, naujų narių priėmi
mas, atstovų į ALT S-gos 
seimą rinkimas, seimo rei
kalų aptarimas, piniginių 
aukų paskirstymas ir kiti 
reikalai.

Čia pat kitam kambary 
bus galima atlikti balsavi
mą Lietuvių Bendruomenės 
Elizabetho apylinkės rinki
muose. Gegužės 13 parado 
vadai kviečia dalyvauti vi
sus Nevv Jersey lietinius, 
kad paradas būtų sėkmin
gas. 'todėl ir šiuo reikalu 
bus pasitarta.

A. S. Trečiokas, 
vicepirmininkas

« Vilniuje išleido P. Ga
launės parašytą knygą 
''Muziejininko novelės". Ti
ražas — 8.000. V. Miliūno 
komedijos "Pasivaikščioji
mas mėnesienoje", tiražas 
3,000. (E)

• Iš Lietuvos į Taškentą 
balandžio 21 d. vėl išsiųsta 
dar viena statybininkų gru
pė. šiai rinktinei teks at
likti Taškente baigiamųjų 
pastatų apdailos darbus. 
Tuo tarpu Lietuvoj iš visų 
kampų plaukia nusiskundi
mai, kad trūksta statybi
ninkų. (E) 

š. M. RUGSĖJO MĖN. 2, 3, IR 4 DIENOMIS
M A I R O N I O PARKO

ORGANIZUOJAMA

EXKURSIJA Į EXPO 67
MONTREAL — CANADA

Autobusas iš Worcesterio išeina RUGSĖJO MĖN. 2 
D.. 4 VAL. RYTO nuo ŠV. KAZIMIERO par. bažnyčios.

Worcesterio ir apylinkės lietuviai, norintieji važiuoti, 
registruojasi Maironio Parke pas A. KAUSEVIČIŲ arba 
pas p. KERŠIENĘ. 83 Harrison St., Worcester, Mass.

Registracija baigiasi BIRŽELIO MĖN. 1 D.

cago Savings and Loan, 
6245 So. Western Avė., 
Chicago, III. 60636.

M. K. Čiurlionio mono
grafijos išleidimas anglų 
kalba turės didelės kultūri
nės vertės supažindinant 
platesnį pasaulį su Lietu-, 
vos genialiuoju menininku. 
Šiuo leidiniu gražiai prisi
dėsime ir prie Lietuvos Ne
priklausomybės 50 metų 
atžymėjįmo 1968 m.

GALĖS KEISTI PREKĘ
Nuo balandžio pradžios ir 

Lietuvoj jau galima nusi
pirktą prekę pakeisti, nors 
dar ne taip liberaliai, kaip 
tai praktikuojama Vaka
ruose, ypač Amerikoj. Pre
kė, kuriai nustatytas ga
rantuotas veikimo arba ne
apmokamo taisymo laikas, 
gali būti pakeista kita to
kia pačia, jeigu garantijos 
laikui nepraėjus sugenda ir 
jos nepavyksta per 10 die
nų pataisyti.

Aprangos reikmenis keis
ti leidžiama tik per 14 die
nų nuo pirkimo, ir tik jei
gu pirktoji prekė neatitiko 
reikalautos išvaizdos, spal
vos ar dydžio, ir jeigu ji 
dar nevartota, tebeturi fab
riko etiketę, <o pirkėjas te
beturi atitinkamą parduo
tuvės kasos kvitelį.

Kai nėra tokios pačios 
prekės pakaitalo, pirkėjui 
grąžinami pinigai. Vien dėl 
pirkėjo "nuomonės pakeiti
mo” grąžinti nupirktą daik
tą ir gauti atitinkamą kre
ditą kokiai kitai prekei 
pirkti — galimybė nenu
matyta. (E)

VOCAT1ONAL GUIDE

SEEING
LOVING .AND

SERVING
C HRIST

in the
HOMELESS 

and 
HELPI.ESS

By caring for the aged 
and

by niothering neglected children
SISTERS OF THE DIVINE

HEART O F JESUS 
Write to the

PROVINCIAL MOTHERHOUSE 
nearest you 

10341 Manchester Rd. 
St. Louis. Mo. (53122

REQUEST 
RECORD

Naujausios ir gražiausios 
autentiškos lietuviškos ilgo 
grojimo plokštelės. Nepri
imkite jokių pakaitalų.

žiūrėkite REQUEST ga
mybos plokštelių krautuvė
je arba reikalaukite katalo
gų rašant:

REQUEST
RECORDS, INC.
6 6 Mechanic St. 

Nevv Rochelle, N. Y.
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