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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KATALIKAI IR KOMUNISTAI
PAŽIŪROS, KURIOS VERČIA KATALIKUS IEŠ
KOTI ’DIALOGO’ SU KOMUNISTAIS IR NET 
VEDA PRIE BENDRO FRONTO PRIEŠ Į NIE
KĄ NETIKINTĮ PASAULĮ. — MEILĖ IR PRIE
VARTA. — PAULIAUS DRAUGIJOS KONFE

RENCIJA KOMUNISTŲ TERITORIJOJE.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Kaip perkūnas iš gied
ro dangaus konserva
tyvią išeivijos bendruo
menę ištinka tokios ži
nios iš Vatikano, kad ten 
buvo priimtas Chruščio
vo žentas Adžubėjus ar 
net pats ’visasąjunginis 
prezidentas’ Podgorny. 
Bendruomenę jaudina ir 
kai kurie radikalūs kata
likų klero žygiai taip va
dinamam Amerikos 'pi
lietinių teisių’ sąjūdyje. 
Daug kam visa tai atro
do netikėta, nelogiška ir 
nesuderinama su įpras
tom katalikiškom ar net 
krikščioniškom tradici
jom bei ligšioline Vati
kano politika. Visos tos 
žinios ir reiškiniai ta
čiau nesudaro staigme
nos tiems, kurie seka ka
talikų teologų pastangas 
suderinti nūdienio gyve
nimo reikalavimus su ka
talikų bažnyčios dogmo
mis.

Tam reikalui Vakarų 
Vokietijoje 1955 metais 
buvo įsteigta net specia
li draugija —Die Paulus 
Gesellschaft, — kurios 
tikslas buvo svarstyti 
krikščionybės ir moks
lo santykius. 1965 metais 
toji draugija surengė 
Salzburge pirmas di
desnio mąsto diskusijas 
tarp katalikų bei kitų 
krikščionių tikybų teolo
gų ir komunistų. Disku
sijos buvo uždaros, ta
čiau praeitų metų pabai
goje pasirodė visa eilė 
knygų, kuriose buvo pa
skelbti ten skaityti pra
nešimai. Draugijos gene
ralinis sekretorius kata-

IŠ VISO PASAULIO

• R. NIXON, buvęs JAV vi
ceprezidentas lankėsi P. Ame
rikos valstybėse, kur šį kartą 
sulaukė žymiai šiltesnės ir pa
lankesnės atmosferos. Jo ke
lionė buvo gerai paruošta ir su
planuota, praėjo be incidentų ir 
jo kalbos rodė, kad tai tikrai 
prityrusio valstybės vyro bū
ta. Tomis kelionėmis po įvai
rius pasaulio kraštus R. Nixon 
stiprina įspūdį, kuriame jo as
menybė kyla į kandidatus pre
zidento postui.

• SOV. SĄJUNGA siųstų į 
Vietnamą "savanorius", ta
čiau neturinti pakankamai pa
ruoštų dalinių džiunglių karui. 
Tuo tarpu tenkinamasi siunčiant 
ginklus ir-patarimus.

• SOV. SĄJUNGA remianti ne- 
ramurfius R. Kinijos okupuota
me Tibete, Sinkiango provinci
joje ir Vid. Mongolijoje.

• OKUP. ESTIJOS sostinėje 
Talline įvykusiame tarptautinia
me džazo muzikos festivalyje 
audringais aplodismentais bu
vo sutiktas amerikiečių kvar
tetas, vadovaujamas negro 
Charles Lloyd. Festivalio vado
vybei bandant publiką nuramin
ti, kilo’dar didesnis triukšmas.
• JAV KONCENTRUOJA ka

rinius dalinius prie Vietnamo 
demilitarizuotosios zonos, kur 
marinų daliniai veda aršias ko
vas. Toje srityje Š. Vietnamo va
dovybė turinti arti 35.000 karių. 

likų kunigas Dr. Erich 
Kellner paskelbė: "Ges- 
praeche der Paulus Ge
sellschaft — Christen- 
tum und Marxizmus heu- 
te", o Vokietijos Rowohlt 
leidykla ta tema išleido 
net kišeninio formato 
knygą , kurioje buvo pa
skelbti prancūzų komu
nistų ideologo Garaudy 
ir katalikų teologų Metz 
ir Rahner pranešimai 
tema: ”Ar keičiasi san
tykiai tarp katalikybės ir 
marksizmo?”

Gal ryškiausiai to 
'dialogo’ esmę apibūdino 
du jo dalyviai, Muenche- 
no jėzuitas Rhaner ir 
Florencijos filosofas 
Luporoni, Italijos kom
partijos CK narys. Gin
čas ėjo dėl žmonijos atei' 
ties. Ar ji — pagal Rah
ner — lieka dieviška pa
slaptimi, ar ją, pagal 
marksistinę sampratą, 
gali sukurti patys žmo
nės, kurie turi tarnauti 
tai savo pačių susikur
tai ateities vizijai.

Krikščionybė priešina
si tokiems ateities pla
navimams, kurių vardan 
griebiamasi prievartos 
ir viena karta aukojama 
ateinančios kartos nau
dai, nes ateitis paverčia
ma Molochu, reikalaujan
čiu naujų aukų. Luporo
ni sutiko su tokiu 'komu
nistinio tikėjimo blogų 
pusių apibūdinimu, ta
čiau kartu puolė krikš
čionių ir ypatingai kata
likų pasyvumą ir palinki
mą palikti visas degan
čias problemas Dievo 
valiai. Su tuo iš savo pu
sės sutiko ir tėvas Rah
ner sakydamas:

"Mes krikščionys vis 
dar per mažai piktina
mės socialiniu neteisin
gumu ir priespauda, mes 
per mažai jaučiam už 
tai atsakomybės”.

Šių metų Pauliaus 
draugijos diskusijos jau 
įvyko komunistų terito
rijoje, Čekoslovakijos 
Marienbado kurorte. Jo
se šalia draugijos narių 
dalyvavo ir kai kurie Če
koslovakijos mokslų aka
demijos nariai. Viso 
apie 200 dalyvių: 120 iš 
Vakarų, 80 išRytų. Prak
tiškai buvo atstovaujami 
visi komunistiniai kraš
tai, išskyrus pačią Sovie - 
tų Sąjungą.

Čia šių metų balandžio 
mėn. beveik visi teologai 
(katalikai ir protestan
tai) kaltino krikščiony
bę, kad ji ištisus šimt
mečius per daug rūpi
nosi tik 'anapus' — 
"Jenseit" (dauguma dis
kusijų vyko vokiškai, kas 
kiek papiktino JAV ir D. 
Britanijos dalyvius, ku
rie negalėjo įsivaizduoti 
tarptautinės konferenci
jos ne anglų kalba) klau
simais ir reikalavo, kad 
ji daugiau rūpintųsi 
Diesseits — žemiškais 

reikalais, kartais ne
vengiant ir prievartos.

Ta tema kalbėjo ir po
piežiaus saleziečių uni
versiteto prof. Giulio Gi- 
rardi, kuris pasisakė už 
neprievartinę akciją, ta
čiau galutinai neišskyrė 
ir prievartos kaip kraš
tutinės priemonės.

Čia pat reiktų primin
ti, kad ir popiežius Po
vilas VI savo kovo 26 
d. ’ enciklikoje "Popu- 
lorum Progressio” pa
teisino revoliucijas, bet 
tik kraštutiniais atve
jais, kai ilgai užtrukęs 
prievartos valdymas pa
žeidžia pagrindines as
mens teises ir kenkia 
krašto gerovei.

Kitaip sakant, krikš
čioniškoji meilė — kaip 
formulavo Muensterio 
teologijos profesorius 
Metz — gali būti pavers
ta teisingumo valia ir 
įgauti revoliucijos galią.

Tokia savikritikos dva
sia užsikrėtė iš dalies 
ir komunistinės pusės 
dalyviai, kaip Prahos 
komunistas ir filosofijos 
profesorius Milan Ma- 
chovez, kuris prisipa
žino, kad marksizmas 
neišsprendė visų žmo
nijos problemų. Priešin
gos pažiūros ir priekaiš
tai kitai pusei, aplamai 
imant, buvo pareikštos 
labai mandagiai ir už
maskuotai. Pavyzdžiui 
tėvas Girardi, turėda
mas galvoje marksizmo 
teigimą, kad karus suke
lia tik kapitalizmas, pa
stebėjo, kad kiniečių - 
rusų konfliktas 'galėtų 
praturtinti marksistų ka
ro priežasčių anali
zes!...'

Kai kurie tos konfe
rencijos dalyviai tose 
diskusijose įžiūrėjo 
'liaudies frontą' tarp ko
munistų ir katalikų prieš 
mokslą, kuris nepripa
žįsta jokių ideologinių 
ar religinių saitų. Su tuo 
iš dalies sutiko teolo
gas Metz, kuris mano, 
kad Marienbado diskusi
jos nėra būdingos nūdie
niam pasauliui, kuris iš 
viso nenori akceptuoti jo- 
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Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Valdyba
Jonas Jurkūnas, Danguolė Bartkuvienė;

Teodoras Blinstrubas, Cezaris Modestavičius, 

Mečys Šimkus.

Mielus Marijoną ir Juozą Bačiūnus švenčiančius 
50 metų vedybinę sukaktį, nuoširdžiai sveikiname.

Bačiūnų pėdos tvirtai įmintos lietuviškojo gyve
nimo kelyje - jų neužneš laiko dulkės.

Bačiūnų darbai ir nuoširdus jų atlikimas - pa
vyzdžiu yra ir liks ilgiems laikams.

Tad daug sveikatos ir gražių dienų Ponams Ba
čiūnams. Tebūna Jų dienos prasmingos ateity, kaip 
jos buvo iki šiolei.

Mūsų mintys kartu su Jumis, Ponai Bačiūnai, Jū
sų gražios šventės proga.

V. Pliodžinsko nuotr.Marijona ir Juozas Bačiūnai švenčią 50 metų vedybinio gyvenimo sukaktį.

BAČIŪNŲ AUKSINE SUKAKTIS
Dalykas yra nuostabus, 

fantastiškas, sakyčiau, be
veik netikėtas, šiais laikais 
tai dažniau išimtis, negu 
taisyklė. Marijona ir Juo
zas Bačiūnai išgyveno pen
kiasdešimt metų moterys
tės — gal tiksliau, moter- 
vyrystės — sakramente. Sa
kramentų, kaip žinoma, nė
ra daug, ir tie patys daž
niausia su įplyšimais. Ką 
nors išlaikyti, iškęsti, iš
puoselėti ir mylėti per pen- 
kiadešimt metų — yra ne
abejotinas sakramentas, da
lykas, įgaunantis šventumo 
kvapsnį.

Artimieji ir giminės, 
draugai ir pažįstami, visuo
menininkai ir bendruomeni- 
ninkai, tautininkai ir dar
bininkai, čiabuviai ir seno
jo krašto lietuviai, net pro
letarai ir "komunarai", — 
dažnas, jei ne kiekvienas 
su širdinga šypsena ir 
džiaugsmu sutinkame šią 
naujieną ir jungiamės svei
kinimais. Kokiais? 0,. ne
lengva pasakyti, nelengva 
rasti naują žodį pasveikini
mui apie laimę, kuri truko 
mažiausiai pusę šimtmečio, 
ir palinkėti nesibaigiamo 
žydėjimo meilei, kuri buvo 
išbandyta per penkiasde
šimt metų. Kadangi mūsų 
kitų daugelio patyrimai šio
je srityje yra trumpesni, 
gal būtų išmintingiau auk-

BRONYS RAILA

sinių jaunavedžių pirmiau 
paklausti patarimo ir iš
gauti paslaptį: — koks yra 
burtažodis ir burtažolė to
kiai sėkmingai ir laimingai 
sąjungai?

Bet atrodo, kad jei anuo
se mūsų daugelio neatme
namuose laikuose nebūtų 
įvykusi romantiška koalici
ja tarp Marijonos ir Juo
zapo, greičiausia nebūtų iš
augusi tokia Taboro Farma, 
kokia ji pasidarė vėliau. O 
be jos ir kitų panašių įren
gimų Bačiūnas gal nebūtų 
turėjęs tiek laiko, priemo
nių ir tiek jausmo paverst 
ją Amerikos lietuvių dau
gelio tautinių idėjų gimimo 
ir ugdymu centru. Nebūtų 
gal išleidęs tiek knygų, pa
rėmęs tiek laikraščių, drau
gijų, sambūrių, pavienių 
asmenų, daugybės lietuviš
kų kultūrinių ir politinių 
m a n i f e stacijų, sportinių 
įvykių ar jaunuomenės sąs
krydžių. Pagaliau, kažin ar 
jis per pastarąjį dešimtme
tį būtų virtęs tartum seno
vės lietuvių vaidila, kuris 
skambindamas tautinės vie
nybės, solidarumo ir lietu
viškumo gyvybės dainas, 
keliauja per visą pasaulį, 
per Europą, abi Amerikas 
ir Australiją.

Nežinau, ar taip nebūtų, 
jeigu būtų buvę kitaip. Aš 
tik klausiu ir tik spėju. Ir 
tik vis labiau įsitikinu,, ką 
reiškia pačiam žmogui ir jo 
žmonai, jų aplinkai ir visai 
tautinei bendruomenei svei
ka, solidari, pastovi lietu
viška šeima. Bet. .. jau 
pradedu taip, kaip mėgsta 
visi laikraštininkai, prakal
bininkai, kilnūs visuomeni
ninkai ir pamokslininkai, — 
vadinasi, kalbėti tik su 
aukštais principais ir labai 
iškilmingai.

po-

po- 
ir

O toks nebuvo mano tiks
las, nei noras. Vedybinė 
šventė, nors ji būtų ilgiau
siai ir geriausiai išlaikyto 
vyno skonio, yra privatus 
įvykis, šeimyninė šventė, 
kur labiau dera linksmu
mas, šypsenos, sąmojingos 
kalbos, skilvį palepinant ir 
protarpiais gomurį švelniai 
pavilgant, kokią senovės 
dainelę prisimenant. O į 
privačius dalykus, sakoma, 
nemandagu viešai kištis. 
Na ir, — tie privatūs įvy
kiai turi lyg ir mažiau 
reikšmės, o tokie svarbūs, 
kaip didieji tautiniai ir 
litiniai.

Mūsų laikraštininkai, 
litikai, prakalbininkai 
pamokslininkai, atrodo, taip 
mano. Bet kažin? Kai kurie 
mano mėgiami istorikai ir 
rašytojai ne visai taip gal
voja. Pvz., amerikietis isto
rikas W. Durant įsitikinęs, 
kad civilizaciją kuria ne ka
riai ir politikai, bet dau
giausia ramūs, "privatūs” 
ūkininkai ir jų šeimos. O 
įžymusis prancūzų rašyto
jas Gustave Flaubert, 1866 
metais laiške savo draugei z 
taip pat rašytojai George 
Sand, nesvyruodamas tvir
tino: "Mes turim juoktis ir 
verkti, mylėti ir dirbti, 
džiaugtis ir kentėti, — 
trumpai tariant, virpėti li
gi mūsų galimumų paskuti
nės ribos ir plačiausiai įma
nomu būdu. Aš esu įsitiki
nęs, kad tai ir yra, kas žmo
gų daro tikrai žmogišką".

Bet užvis grakščiausiai 
didįjį privatinio gyvenimo 
vaidmenį ir grožį yra su
dėstęs ueseniai mūsų mies
te pasimiręs žinomas britų 
romanistas ir dramaturgas 
Aldous Huxley. Savo veika
le "The Gioconda Smile" tos 
draminės pjesės herojaus 
lūpomis jis aiškina: —
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Dėl Lietuvos aukso 
atidavimo rusams

Dėl Didžiojoj Britani
joj esamų Lietuvos vals- 
tybės lėšų klausimo Vil
ko pirmininkas dr. J.K. 
Valiūnas parašė D. Bri
tanijos ministrui pirmi
ninkui Haroldui Wilsonui 
tokį laišką:

''Gerbiamasis Pone 
Ministre Pirmininke,

"Kaip matyti iš spau
doje paskelbto praneši
mo ir Tamstos, Pone 
Pirmininke, š.m. vasa
rio 13 d. House of Com- 
mons padaryto prane
šimo, Karališkoji Didžio
sios Britanijos Vyriau, 
sybė susitarė su Sovie
tų Sąjungos vyriausybe 
atsiskaityti dėl abipusių 
finansinių pretenzijų, ki
lusių iš Sovietų Rusijos 
veiksmų, kai ji, susita
rusi su Hitlerio Vokie
tija, 1940 metų birželio 
15 d. užpuolė Lietuvą, 
po to ją prievartiškai

KATALIKAI IR

KOMUNISTAI
(Atkelta iš 1 psl.) 

kių religinių ar pasaulė
žiūrinių klausimų. Kaip 
ten būtų, po konferenci
jos apaštališkas Prahos 
arkivyskupijos adminis
tratorius vyskupas Fran- 
tisek Tomasek, Prancū
zijos kompartijos CK na
rys Roger Garaudy ir Ba
varijos kunigas Dr. 
Erich Kellner kartu nusi
fotografavo, paskutinia
jam paaiškinant: "Mes 
pasidarėm draugiškesni 
negu buvome anksčiau".

Patraukite Stroh’s

LIEPSNA DARYTO SKONIS

Pasiimkite sesių 
paketą liepsnoj 
daryto skonio 

Stroh’s patogiai atidaromose skardinėse-tei
kia progą džiaugtis liepsna darytu skoniu. 
Lengvai atidaromas ... lengvai sutalpinamas 
ir lengvai atšaldomas. O kai dėl skonio, kurs 
tikrai skirtingas, joks kitas amerikoniškas 
alus neprilygsta Stroh’s. Liepsna darymas
suteikia tą skirtumą ir Stroh’s yra vienin
telis liepsna darytas alus. Pasirinkite porą 
paketą po šešis Stroh’s 12 unciją žiedu ati
daromas skardines šiandien. The Stroh Brewery Company, Detroit, Michigan 48226

įjungė į Sovietų Sąjun- ' 
gą ir susovietino, su- 
konfiskuodama tarp ki
tų Didžiosios Britanijos 
firmų bei piliečių Lietu
voj turėtą nuosavybę.

"Turėdamas galvoje 
draugiškus Lietuvos ir 
Didžiosios Britanijos 
santykius, Lietuvos Ban
kas buvo deponavęs Di
džiosios Britanijos Ban
ke savo aukso dalį. Be 
to, tame Banke yra likę 
ir eilės Lietuvos firmų 
aktyvų.

"Minėtame pranešime 
sakoma, kad, patenkinti 
Sovietų Sąjungos preten
zijoms, Didžiosios Bri
tanijos vyriausybė su
tikusi sumokėti jai 
500,000 svarų iš Balti
jos valstybių,taigi ir Lie
tuvos, Didžiojoj Brita
nijoj įšaldytų fondų. Dėl 
to, Pone Pirmininke, Vy
riausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto vardu 
norėčiau pareikšti įsak
mų protestą.

"Lietuva nėra atsakin
ga už Sovietų Rusijos ne
teisėtus veiksmus Di
džiosios Britanijos fir
mų ir asmenų atžvilgiu. 
Todėl Lietuvos valsty
bės, jos gyventojų ir fir
mų turtas bei aktyvai, 
laikomi Didžiojoj Bri
tanijoj, neturi ir negali 
būti panaudoti Sovietų 
Rusijos su Didžiąja Bri
tanija turimoms sąs
kaitoms išlyginti.

"Man malonu pažymė
ti, kad dviejų pasaulinių 
karų laikotarpyje Didžio
sios Britanijos vyriau- 
suybė rėmė po 123 metų
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laisvės sutemos atsikū
rusią Lietuvos valstybę 
ir rodė jai visokeriopo 
palankumo. Tad būtų 
skaudu, jei dabartiniai 
Jos Didenybės Vyriausy
bės veiksmai aptemdytų 
to, lietuvių tautos bran
ginamo, laikotarpio pri
siminimą ir apsunkintų 
būsimus nepriklauso
mos Lietuvos ir Didžio
sios Britanijos santy
kius.

"Sovietinei Rusijai su
trypus Lietuvos suve
renumą bei laisvę ir pa
šalinus teisėtą nepri
klausomos Lietuvos vy
riausybę, lietuvių tautos 
politinę valią ir jos aspi
racijas, drauge su nepri
klausomos Lietuvos dip
lomatiniais atstovais, 
reiškia okupuotos Lie
tuvos pogrindyje susikū
ręs Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas. 
Dėkodamas lietuvių tau
tos vardu už Lietuvos 
prievartinės inkorpora
cijos į Sovietų Sąjungą 
nepripažinimą, kreipiuo
si į Jūsų Ekscelenciją ir 
prašau nedaryti tokių 
veiksmų, kurie galėtų 
skaudžiai pažeisti da
bartinį tarptautinį nepri
klausomos Lietuvos sta
tusą ir lietuvių tautos 
teises bei interesus.

"Teikitės priimti, Eks
celencija, mano labai 
aukštos pagarbos pareiš
kimą".

Panašaus turinio bend
rą pareiškimą yrapada- 
vę ir Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos Laisvės Ko
mitetų pirmininkai, — 
V. Sidzikauskas, V. Haz- 
ners ir A. Kutt. Visi 
Baltijos kraštų diploma
tiniai atstovai taip pat 
yra tuo reikalu įteikę 
me mo r an du mu s.

(ELTA)

SURINKO BAŽNYČIĄ
VARPUS

Vilniaus moksli ės-res- 
tauracinės dirbtuvės inži
nieriai rengia katedros var
pinėje varpų rinkinį su 
elektromechanine klaviatū
ra. Gegužės 1 dienos TIE
SOJ pranašavo, kas rytą 
aštuntą valandą būsianti 
skambinama kokia nors 
meliodija, o vidurdienį — 
Vilniaus "šaukiamieji sig
nalai”. Varpų muzika bū
sianti girdima per radiją.

Varpų rinkinys ne pirk
tas : varpai esą surinkti "iš 
daugelio respublikos kam
pelių" (atseit, iš bažnyčių) 
ir esą šimtamečiai. Vienas 
lietas 1733 metais.

Rengėjai jau bando 15 
varpų, ir yra dar vienas 
nepakabintas. Sako, būtų 
galėję pasirodyti su varpų 
muzika jau šios gegužės 1 
dienos proga, bet rinkinyje 
dar yra svarbi spraga, — 
trūksta f i s tonu skam
bančio varpo. Užsimota su
rinkti varpų bent dviems 
ar trims oktavoms (24 ar 
36 varpai), ir įrengti auto
matinį skambinimo prietai
są.

Kokios meliodijos būsiąn- 
Čios skambinamos, pasirū
pinsią kompozitoriai, žino
ma, ir cenzoriai. Nacių oku
pacijos metais Kauno Karo 
Muziejaus varpų muzika 
irgi buvo cenzūruojama. 
Tik vokiečių cenzoriai ne
buvo lietuviškų dainų turi
nio žinovai. Tad visą laiką, 
diena iš dienos varpai skam
bino ties pačiu generalko- 
misariatu: "O ko jūs liū
dit, jaunieji broleliai... Tai 
to mes liūdim, kad mūsų 
žemė nuniokota, kojom su
mindžiota’ . (ELTA'

LEIDO PANAUDOTI
LIKUTI TRĄŠU...

Vilniuje leidžiamas VAL
STIEČIŲ LAIKRAŠTIS ge
gužės 1 d., paskutinio pus
lapio kampelyje pranešė 
trumpą žinutę, kad "TSRS 
Ministrų Taryba”, atseit, 
maskvinė valdžia leido res
publikinėms valdžioms sa
vo nuožiūra panaudoti že
mės ūkio reikalams mine
ralines trąšas, kurios bus 
pagamintos atitinkamų res
publikų teritorijose "viršum 
plano”.

Tai dar vienas dokumen
tas apie Lietuvoje įsitaisiu
sios sovietinės pramonės 
kolonistinį pobūdį.

Lietuvoj pastar a i si a i s 
metais yra pastatytos dvi 
stambios cheminių trąšų 
gamyklos, Jonavoj ir Kė
dainiuose. Ir be minėtojo 
pranešimo žinoma, kad tos 
gamyklos tik yra Lietuvoj, 
bet jos nėra Lietuvos, nes 
jas savininkiškai valdo ir 
jose pagamintas trąšas Lie
tuvos ar ne Lietuvos kol
chozams parduoti savo nuo
žiūra skirsto maskvinės 
valdžios įstaigos. Naujiena 
tame pranešime tik ta, kad 
tų įmonių valdytojai dabar 
leis ir šumausko-Maniušio 
"vyriausybei" šioj srity 
šiek tiek pasireikšti, — 
tiek, kiek (ir jeigu) tose 
įmonėse bus trąšų paga
minta daugiau, negu buvo 
Maskvos planuose numaty
ta. (ELTA)

RODĖ ižiaugsma;...
Gegužės 1 dienos išvaka

rėse Vilniaus laikraščiuose 
buvo paskelbtas toks nepa
sirašytas pranešimas - po
tvarkis, — nedviprasmiškas 
dokumentas apie "masinių 
liaudies džiaugsmo išsiver
žimų” rengimo techniką 
bolševikijose:

"Darbo žmonių demons
tracija vyks Lenino pros
pekte, Lenino aikštės rajo
ne”. (Tai yra, Gedimino 
gatvėj ties Lukiškių aikš
te).
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Chicagos Lietuvių Operos dešimties metų laikotarpy pasta
tytų operų ir koncertų programos.

"D e m onstracijoje daly
vaujantieji darbo žmonės 
renkasi savo susirinkimo 
vietose pagal įmones bei 
įstaigas ir žygiuoja į Leni
no aikštę rajoninėmis kolo
nomis nustatytais mašru- 
tais.

"Visų transporto rūšių ir 
pėsčiąją judėjimas Lenino 
prospekte, Lenino aikštės 
įr prie jų esančių gatvių 
rajone bus sustabdytas nuo 
8 vai. 45 min. iki pasibai
gus demonstracijai.

"Įeiti į šiuos rajonus bus 
leidžiama tik turintiems 
specialius leidimus. Įėjimas 
su leidimais iki 9 vai. 55 
min."

Skamba lyg įsakymas dėl 
karantino prieš cholerą ...

(ELTA)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

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

Bronys Raila — LAUMIŲ JUOSTA ....................... $2.50
V. šlogieris — A. SMETONA — ŽMOGUS IR

VALSTYBININKAS ..................................... $2.00
J. Audėnas — PASKUTINIS POSĖDIS ................... $4.00
VI. Ramojus — KRITUSIEJI UŽ LAISVŲ............... $2.50
Pr. Naujokaitis — ŽYDINČIOS DIENOS ............... $3.50
j. Balys — LIETUVIŲ LIAUDIES

PASAULĖJAUTA ....... -................................$3.00
B. Zabiela — KLAIDA ............................................... $3.00
Gintarė Banaitytė-Ivaškienė —

BALTASIS STUMBRAS ...... $3.60
KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON ................... $3.00
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00 
ŠIRDIES PRIEPUOLIAI ..............................................$3.75

Be to, visa eilė kitų poezijos ir beletristikos knygų, 
Dirvoje galite įsigyti ar užsisakyti plokšteles: 
LIETUVIŲ TAUTINIAI ŠOKIAI —

Stereo — $5.00, Mono — $4.50
A. Stempužienės — D. Lapinsko — DAINOS

Stereo — $7.00, Mono — $6.00 
St. Baro — OPERŲ ARIJOS —

Stereo — $7.00, Mono — $6.00 
AURELIA — šokių muzika ....................................... $5.00
B. Tamošiūnienė — SVAJONIŲ SŪKURY............... $6.00

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

DIRVA,
6907 Superior Avenue,
Cleveland, Ohio 44103
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Užpildytinos spragos
Išklausiusiam VLIK’o pirmininko Dr. K. Va

liūno pranešimo apie mūsų politinės vadovybės 
darbus ir uždavinius aišku, kad Lietuvos nepri
klausomybės reikalui kelti negana vienoje vieto
je susibūrusio komiteto, bet daug kur būtina ras
ti daugiau talkos ir darbo rankų.

Tiek mūsų diplomatiniai postai, tiek steigia
mos VLIK’o atstovybės dar neužpildo visų tų 
spragų, kurias matė ar jautė plačiai po pasaulio 
sostines apvažinėjęs VLIKO’o pirmininkas. Tiek 
P. Amerikoje, tiek ir kituose kontinentuose yra 
Lietuvos bylai palankių sąlygų, kurių išnaudojimui 
nepakanka tik tų sąlygų konstatavimo.

Bet tos talkos suorganizavimas ir įstatymas į 
tinkamas darbo vėžes nėra vienos dienos darbas ir 
vieno VLIK’o uždavinys. Aišku taip pat dar ir tai, 
kad tokius uždavinius vykdant ir organizuojant rei
kalingas vieningas užnugaris. Visuose kraštuose 
visų lietuviškų veiksnių sutartinas darbas daug 
kur palengvintų sąlygas tampolitiniamdarbui, ku
ris mūsų sąlygose yra keblus ir kai kada reika
lingas be galo didelio apdairumo.

Dr. K. Valiūnas aiškiai pabrėžė su visais 
veiksniais bendro ir sutartino darbo reikšmę, bet 
kartu gavo progos patirti ir visuomenėje esančias 
nuotaikas, kuriose kartais iškyla atsakingumo 
jausmo stoka bendrajam reikalui.

Veiksniai nedaug telaimės, jei visuomenė nuo 
tų darbų liks atsišliejusi, jei joje reikšis nepalan
kios vieningam darbui nuotaikos.

Politinis darbas mūsų sąlygose nėra vien tik 
išsispecializavusių diplomatų privilegija. Tam 
tikra prasme beveik kiekvienas politinės emigra
cijos veiksmas turi ir savo politinę prasmę. O tai 
iškelia kiekvieno veiksmo prasmę ir jo atsakomy
bę.

VLIK’o pirmininko žygiai ir paaiškinimai pa
liko ne tik naujų įspūdžių ir prisiminimų pluoštą, 
bet sužadino mintis , kuriomis privalėtų ilgesnį 
laiką gyventi ne tik įvairių organizacijų veikėjai, 
bet ir toji gyvoji visuomenės dalis, kuriai Lietu
vos išlaisvinimo reikalas yra gyvas reikalas, o 
ne svajonė.

BAČIŪNŲ AUKSINE SUKAKTIS
(Atkelta iš 1 psl.)
. kągi, laikui bėgant 

bus dar du ar trys pasauli
niai karai ir pustuzinis ki
tokių suklimpimų bei revo
liucijų. Bet, laimei, privati
nis gyvenimas vis dar eis, 
kaip jis nuolat ėjo, nežiū
rint visko, ką dar gali 
mums pridaryti žmonijos 
geradariai. Didieji žmonės 
yra išgarbinami ir paskui 
neapkenčiami. Imperijos iš
kyla ir žlunga. Religijos su
žydi, sueižėja ir dvokia. 
Ideologijos ateina madon ir 
vėl praeina. Bet biznis val
gymo ir gėrimo, kalbėjimo 
ir mylėjimo — vis tebėra 
vienintelis dalykas, kuris šį 
tą reiškia. Tai nei Marksas, 
nei Abraomas Linkolnas. 
Tai yra sėdėjimas ant žolės 
ir žvelgimas į saulėleidi, ir 
galbūt, niekam nematant, 
pasikrapštymas savo no
sies”. ..

Mūsų mieluosius

MARIJONĄ ir JUOZĄ J.

BAČIŪNUS, 

švenčiančius auksinę savo šeimyni

nio gyvenimo sukaktį, nuoširdžiai 

sveikina

Vilties Draugija ir Dirva

The Lithuanian Newspaper
Established 1915

žiūrėdamas į saulėleidį, 
kai jis abstraktinio pa
veikslo degančiom spalvom 
išsipurkščia padangėn vir
šum Ramiojo Vandenyno, iš 
visų pajėgų su savo kapito
nu ryždamasis kiek galima 
ilgiau (jeigu Praamžius bus 
palankus) sekti sunkiai at
siekiamu Juozo Bačiūno ir 
jo Generolo pavyzdžiu, aš 
tuo karščiausiai ir linkiu 
jiem abiem nepamiršti Ben
druomenės ir Australijos, 
Dirvos ir Margučio, tauti
ninkų ir Balučio, santarie- 
čių ir Chicagos seselių, nie
kada tačiau neišleidžiant iš 
dėmesio ir A. Huxley pami
nėto "biznio, kuris šį tą 
reiškia”. Ir sėdėdamas ant 
cementinio suolo, linkiu 
jiemdviem sveikatos, laimės 
ir meilės, galbūt niekam ne
matant iš džiaugsmo ir pa
vydo pasikrapštydamas no
sį.
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Scena iš operos "Gražina", kuri buvo pastatyta okupuotoje Lietuvoje 1949 metais.

GRAŽINĄ PASITINKANT
Gegužės 20 ir 21 dieno

mis tūkstančiais sueisime į 
Civic Operos rūmus, Chica
goje, gėrėtis Jurgio Karna- 
vičiaus, pagal Adomo Mic
kevičiaus poemą, sukurta 
opera Gražina.

Jurgis Karnavičius (1884- 
1941) operų "Gražina", "Radvi
la Perkūnas" ir baleto "Lietu
viškoji rapsodija" autorius.

Svarbiausioje rolėje ge
gužės 20 d. girdėsime Met- 
ropolitano operos kylančią 
dainininkę Liliją Šukytę, o 
gegužės 21 d. — mūsų ope
ros primadoną Danutę 
Stankaitytė.

Liutauro vaidmeny gir
dėsime mūsų stipriausią 
dramatinį tenorą Stasį Ba
rą. Rimvydą dainuos Met- 
ropolitano operos solistas 
Algirdas Brazis. Kvieslio 
rolę atliks taip pat Metro- 
politano operos solistas Ar
noldas Voketaitis. Taigi 
girdėsime savo tautinėje 
operoje tris garsiausios pa
saulyje operos narius, iš 
kurių Voketaitį girdėsime 
savo operoje pirmą kartą.

Ramunę išpildys Daiva 
Mongirdaitė, o Raudotoją 
— Genovaitė Mažeikienė. 
Nuolatinis mūsų operos 
svečias Stefan Wicik išpil
dys Laimučio vaidmenį. Jo
nas Vaznelis — Krivio, Al
gimantas Grigas — jauno 
bajoro, o Julius Savrimavi- 
čius, Vaclovas Momkus ir 
Bronius Macliukevičius — 
vaidylų.

Išskyrus Gražiną, abe
juose spektakliuose dainuos 
tie patys solistai. Jų niekas 
negali ir nėra kam pakeis
ti. Jie turi būti ten savo 
vietose nors žemė plyštų.

Galima įsivaizduoti , kiek 
reikia turėti drąsos tokią 
$65,000 vertės operą su to
kiom neskaitlingom jėgom 
pastatyti.

Pasikalbėjus su ilgame
čiu Lietuvos operos solistu 
Aleksandru Kutkum, kuris 
1945 metais, užuot likęs 
tarnauti okupantui, pasi
traukė į Vakarus ir šian
dieną leidžia pensininko die
nas lietuviškoje Chicagoje, 
matyti, kad toji opera, ku
rioje jis nekartą dainavo 
Liutauro vaidmenį, turėjo 
didelį pasisekimą. Ligi 1955 
metų ji buvo pastatyta 64 
kartus. Tai grynai chorinė 
tautinė mūsų opera, pirmo

ji pastatyta Nepriklauso
mos Lietuvos scenoje 1933 
metų vasario 16 d. Ji išvy
do sceną tryliktus metus 
po pirmosios Traviatos. 
Tiesa, po Traviatos solis
tams išsisklaidžius . buvo 
pastatyta M. Petrausko 
"Birutė”, bet jai sunku bū
tų duoti pilnos operos var
dą. Kai Gražina buvo sta
toma, tai joje pasigesta ge
resnės arijos baritonui An
tanui Sodeikai, dėl ko Jur
gis Karnavičius įrašė bari- 
toninę ariją, kurią dabar 
girdėsime išpildant Algirdą 
Brazį. Aleksandras Kutkus 
pastebėjo, kad tokio drama
tinio tenoro, koks yra Sta
sys Baras mes neesame tu
rėję.

Grįžtant prie Chicagos 

Bilietai gaunami tik gegužės 21 d., 3 vai. p. p., spektakliui Marginiuose ir Ope
ra House bilietų kasoje, Madison & Wacker Dr. Bilietų kainos: 10, 8, 6, 5 ir 3 dol.

Jei bilietų liks, kasa veiks ir prieš spektaklį. Visus kviečia atvykti ir tą vie
nintelį kartą išgirsti "Gražinos” operą.

Lietuvių Operos milžiniško 
užsimojimo ir pastangų, 
tenka laukti nemažesnio 
entuziazmo iš lietuviškos 
visuomenės pusės. Ji ligi 
šiol rengėjų neapvylė ir rei
kia tikėtis neapvils dabar. 
Pažymėtinas tautininkų 
nuoširdus pritarimas ir pa
rama tokiam menininkų žy
giui. Pirmasis su $500 auka 
atskubėjo ALTS narys P. 
Urbonas. Po šimtinę aukojo 
P. Vėbra ir J. Andrašiūnas. 
Taip pat ir tautininkų spau
da nuoširdžiai talkina ope
ros Gražinos pastatymui 
didžiojoje Chicagos scenoje.

Chicagos Lietuvių Operai 
statant kitas operas Chica
goje tautininkai nesitenki
no vieno spektaklio aplan
kymu, bet, kaip Traviatos
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ar Aidos operose, buvo ga
lima matyti juos pakarto
tinai ateinant į visus pen
kis Traviatos ir keturis Ai
dos spektaklius. Dabar są
lygos leidžia pamatyti abu 
spektaklius. Tuo tikriausiai 
pasinaudos daugelis Chica
gos tautininkų, nes gera 
opera, lyg gera knyga ;turi 
būti bent porą kartų pama
tyta bei išgirsta.

V. A. Račkauskas

EXPO 67 MONTREALYJE
15 min. nuo EXP0, pri

vačiai 'išnuomojami dideli 
patogūs kambariai su vir
tuve, grupėms ir pavie
niams.

Vasarnamiai, Laurentian 
kalnuose, prie didelio gra
žaus smėlėto ežero. Užsisa
kyti iš anksto: Gaurys, 
7730 Broadway, La Šalie, 
Montreal, Que., Canada. Tel. 
366-8528. (56-57)

HELP WANTED MALĖ

TOOLMAKERS—JOURNEYMEN 
Ali around—Wanted at once 

Mušt be able to sėt up work from 
Prints witb Close Tolerances.

For Afternoon Shift
Steady work for qualified men. 

Phone Ed. Grant 313 — 536-0200 
8-4:30 daily 

N1CHOLSON FILE CO.
An Equal Opportunity Employer 

(54-63)

PROTOTYPE SHEET METAL 
Day shift, uninterrupted 58-hour 
week, past 18 mos.
PROTOTYPE

LAYOUT HAMMER FORM 
BENCH HANDS

TOOL AND DIE MAKERS 
PRESS SETUP 

AND TRYOUT MEN 
APPRENTICES 

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

(52-57)
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UŽSISPYRIMAS GRIAUTI LIETUVIŲ
BANKELIO DARBĄ

jai prknešė Kaliforni
jos steito Department of ‘ 
Investment — Division 
of Corporations atsakin
gas valdininkas C. J. 
Reichart (Supervising 
Corporation Examiner), 
balandžio 28 dieną jo įs
taigai buvo įteiktas gru
pės asmenų pasirašytas 
laiškas, reikalaujantis 
sustabdyti bankelio ope
racijas, o laišką pateiku
sieji atvykę ponai žo
džiu pareikalavę (re- 
ąuested) išduoti įsakymą 
sustabdyti bankelio ope
racijas (Cease Business 
Order).

Kaip toliau šiame ofi
cialiame laiške prane
šama, toksai reikalavi
mas buvo pateiktas iš
spręsti Assistant Com- 
missioner’iui, kuris pa
reiškęs, kad įsakymas 
sustabdyti bankelio ope
racijas negalės būti iš
duotas, ir patarė jiems 
kreiptis savo sunkeny
bes išspręsti specia- 
me kooperatyvų narių su
sirinkime, į kurį pasiū
lė atsiųsti savo įstaigos 
atstovą.

Tad taip lietuviai jau 
pradeda "tvarkyti" savo 
bankinės ir finansinės įs
taigos reikalus... Kiek 
perversmo kėlėjams rū-

LOS ANGELES, Calif. 
— Pastaraisiais laikais 
lietuvių prie Pacifiko gy
venime ėmė rodytis reiš
kinių, kokių praeityje čia 
mažai tebuvo. Tai užsi
mojimai kelti triukšmąj 
neigti kitų atliekamus 
pozityvius darbus, o vė
liausiu laiku net užsi
spyrus dėti pastangas 
sugriauti tai, kas dide
lėmis pastangomis buvo 
sukurta. Ypač smarki 
"audra vandens šaukšte" 
tebekeliama prieš Lie
tuvių Kredito Koopera
tyvą, trumpai vadinamą 
lietuvių bankeliu.

Kaip jau Dirvoje buvo 
anksčiau rašyta, grupė 
asmenų šį pavasarį bu
vo pasiryžusi perimti 
bankelio vadovybę. Pir
majame visuotiniame ko
operatyvo narių susi
rinkime tat jai buvo be
veik pavykę. Iš anksto 
susiorganizavę, jie ke
liais balsais laimėjo dau
gumą rinkimuose. Ta
čiau kitiems nariams už - 
protestavus, pareigų ne
perėmė. Sušauktame ki
tame visuotiniame susi
rinkime tos grupėsvadai 
rinkimus pralaimėjo ir 
demonstratyviai pasiša
lino iš salės. Tada buvo 
išrinkta nauja bankelio
vadovybė, kuri tuojau per- pi bankelio interesai, jie 
ėmė pareigas ir tęsė 
darbą toliau. Narių ne
rimas ir susierzinimas 
dingo, indėliai vėl didė
jo, buvo išduodamos pa
skolos ir normaliai at
liekamos visos kitos ope* 
racijos.

Tačiau po mėnesio pa
aiškėjo, kad sąmoksli
ninkų grupė nesiryžo nu
rimti ir pasiduoti daugu
mos valiai. Per Chica- 
gos Naujienų laikraštįbu- 
vo pilami ilgi straips
niai, nukreipti prieš ban
kelio steigėją ir reika
lų vedėją, pakartotinai 
išrinktą į direktorių ta
rybą naujam terminui, 
A. Kiršonį, o kolonijo
je leidžiami įvairūs gan
dai, prasimanymai ir 
grasinimai su valdžios 
pagalba "pastatyti ant 
savo".

Galiausiai paaiškėjo, 
kad perversmo organiza
toriai nuėjo jau tikrai 
labai toli. Kaip gegužės 
3 d. laišku Kredito Uni-

parodė visišku nenoru ar 
nesugebėjimu įsigilinti 
net į kooperatyvo vei
kimo ir tvarkos įstatus. 
O jie numato atvejį, kad 
atitinkamam narių skai
čiui pareiškus raštišką 
reikalavimą, visada gali 
būti sušaukiami tokie su*
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sirinkimai ypatingiems 
reikalams išspręsti. Gi 
operacijų sustabdymas 
iš valdžios pusės daro
mas irgi tik ypatingais 
atvejais, jeigu įstaigoje 

atsirastų staiga dideli iš* 
eikvojimai ar panašūs nu - 
sižengimai, kurių liet, 
bankelyje nebuvo ir nė
ra. Užuot kreipęsis kuriuo 
nors jiems rūpimu rei
kalu į savo narius per 
esamus organus, jie bet 
gi kreipėsi į valdžios įs
taigą, reikalaudami su
stabdyti bankelio veiki
mą.

Reikia tikėtis, kad 
gausūs liet, kredito ko
operatyvo nariai darkar-

cą atkreips galimai rinr 
tesnį dėmesį, kad sustab
dytų visam laikui tokį ne
atsakingą ir žalingą gru
pės asmenų darbą — už
sispyrusį siekimą griau
ti lietuvių visuomenės 
pasitikėjimą savo ban
keliu ir jo teisėtai iš
rinkta vadovybe. Tiesa, 
sustabdyti yra lengviau 
negu pradėtą darbą dirb
ti, kaip ir sugriauti yra 
lengviau negu pastatyti. 
Vienintelė lietuvių finan
sinė įstaiga prie Paci- 
fiko turi būti išlaikyta 
tinkamose rankose ir ap
saugota nuo "specialis
tų”, kurie dabar per aiš
kiai parodė, kaip ir kiek 
jiems terūpi bankelio in
teresai ir išugdytas juo 
plačios lietuvių visuo
menės pasitikėjimas.

(mm)

VLIKO PIRMININKAS LANKO

LIETUVIU KOLONIJAS

Gegužės 9 d. įvykusiame 
Vliko valdybos posėdyje 
pirmininkas dr. J. K. Va
liūnas padarė išsamų pra
nešimą apie apsilankymus 
Kanadoj, Chicagoj, taip pat 
ir apie artimiausiu laiku 
numatomas kitas išvykas.

■ kilia viešų pranešimų bei 
atsakymų j gausius paklau
simus visuomenės susirin
kimuose Hamiltone ir To
ronte (bal. 29-30), Vliko 
pirmininkas turėjo išsamių 
pasikalbėjimų su vietiniais 
lietuvių visuomenės veikė
jais bei Kanados Lietuvių 
B e n d ruomenės vadovybe. 
Tie Vliko pirmininko susiti
kimai su Kanados lietuvių 
visuomene buvo suorgani
zuoti Tautos Fondo atsto
vybes Kanadoje pirmininko 
S. Banelio iniciatyva.

Chicagoje (geg. 1-3 d.) 
Vliko pirmininkas lankėsi 
pas Lietuvos generalinį 
konsulą P. Daužvardį, vysk, 
V. Brizgį, Amerikos Lietu
vių Bendruomenės pirmi
ninką J. Jasaitį, DRAUGO 
ir NAUJIENŲ redakcijose 
ir neoficialiai dalyvavo 
ALT valdybos posėdyje, 
kur aptarė eilę ALT ir Vli
ko atliekamųjų bei numa
tytų darbų bendrame Lie
tuvos laisvės kovos bare.

Gegužės 13-14 d. Vliko 
pirmininkas lankėsi Cleve
lande, kur irgi buvo sureng
tas viešas pranešimas lie
tuvių visuomenei ir pasita
rimai su Vlike dalyvaujan
čių grupių veikėjais ir su 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės vadovybe.

Gegužės 19-21 d. Vliko
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Greičiausias 
būdas surasti 
vietinį numeri 

?
JIS YRA KNYGOJE

r=—“f

šalia jūsų telefono ... 
nėra iškalbingesnio daikto

Ohio Bell

pirmininkas vėl lankysis 
Chicagoje: GRAŽINOS ope
ros spektaklyje ir pasita
rime su Amerikos Lietuvių 
Tarybos vadovybe. (ELTA)

ATVYKSTA Į JAV 
SPECIALIZUOTIS

Kauno Medicinos Institu
to profesorius dr. Jurgis 
Brėdikis rengiasi artimiau
siu laiku atvykti Amerikon 
tobulintis širdies chirurgi
joj.

Dr. Brėdikis yra vienas 
iš gabiausių širdies chirur
gų Lietuvoj, jaunosios lie- . 
tuvių kartos mokslininkas 
(37 metų, gimęs Prahoj, 
kur tėvas tuo metu buvo 
Lietuvos pasiuntinybės se
kretorius). Medicinos insti-

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

visa,s taupymo sąskaitas.

J

tufe dėstyti jis pradėjo bū
damas 22 metų amžiaus 
(1952), ką tik baigęs tą pa
tį institutą. 1957 metais 
įgijo medicinos mokslų kan
didato laipsnį, (1959 — ko
munistų partijos bilietą),
1963 — docento laipsnį,
1964 — medicinos mokslų
daktaro laipsnį (Maskvoj). 
Dabar profesorius, hospita- 
linės chirurgijos katedros 
vedėjas. (ELTA)

HELP WANTED MALĖ
IST CLASS

TOOL RiOO'M MACHINISTS
&

THREAD GRINDERS
Ist & 2nd SHIFT

Steady work, fringe benefits. 55 hour 
work week.
The 20th Century Machine Co.

6070 E. 18 Mile Rd.
Utica, Mich.

3 13 — JE 9-0660
(51-57)

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

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS 

MUTUAL Federal SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

JOHANNES M. SIMMEL

ŠPIONAŽO 
PINKLĖSE

(20)

Kitą dieną Tomas Lievenas nusipirko dar du juodus portfelius. 
Pasiėmęs vieną tokį portfelį, po pietą nuėjo pas garsųjį siuvėją Go- 
mes dos Santos. Ten jau rado belaukiantį majorą Loos.

— Pagaliau, — nudžiugo majoras, pamatęs Lieveną.
Paskutiniom dienom jis nedavė Lievenui ramybės derėdama - 

sis dėl portfelio. Jie susitikdavo bare, viešbuty ar kitur, bet Lie
venas sakydavęs, kad negalįs dar apsispręsti, turįs pakalbėti pir
ma su anglu.

Panašų žaidimą žaidė ir su Lovejoy. Kaina už portfelį pakilo 
iki 10,000 dolerių. Ir kiekvienam jų Lievenas sakė, kad reikia iš
laikyti griežtą paslaptį, nes jei konkurentas sužinotų, kad jis gavęs 
portfelį, grės pavojus gyvybei.

Majoras Loos patikrino sąrašą ir padavė voke 10,000 dolerių. 
Abu buvo patenkinti.

-- Mano lėktuvas išskrenda už valandos, -- pasakė Loos, 
spausdamas ranką. — Gero pasisekimo, bandite. Prisipažinsiu, 
kad jūs man pasidarėte simpatiškas. Gal dar pasimatysime.

-- Nemanau. Laimingos kelionės ir neužmirškite perduoti 
mano pasveikinimus admirolui, kurį neturėjau laimės pažinti.

Kino teatre Odeone jis susitiko su Lovejoy, iš kurio irgi ga
vo 10,000 dolerių už antrą portfelį su sąrašais.

-- Kada grįžtate į Londoną.
--Šį vakarą.
-- Tokiu atveju laimingos kelionės...
Tikrąjį sąrašą Lievenas jau buvo sunaikinęs. Liko dar trečias 

netikras sąrašas ir juodas portfelis, kurį turėjo perduoti majorui 
Debras. Jis buvo Madride ir rugsėjo 3 d. turėjo atvykti, kaip buvo 
sutarta 10 vai. vakaro į Estoril kasino.

Tomas nuvyko į kasino, kad užbaigti reikalus su Debras ir po 
to, pasitraukus į šešėlį, laukti laivo, kuris turėjo išplaukti rugsėjo 
10 d. Reikėjo geriau nesirodyti, nes Berlyne galėjo greit atidengti 
apgavystę. Debras vargu ar tuoj pastebės, bet jokios abejonės, kad 
ir jis greit apsivils gautu sąrašu.

-- Ponios ir ponai, faites vos jeux!
Rouletė sukosi ir krupje elegantišku žestu numetė baltą rutu

liuką. Viena moteris, raudonoj vakarinėj suknelėj, kaip užhipnoti
zuota sekė žaidimą. Jos rankos drebėjo ir buvo išbalusi. Ji buvo la
bai graži. Tomas jau visą valandą ją stebėjo.

Ji šį vakarą nemažai pralošė. Išsikeitusi pinigus į žetonus iš 
naujo pralošė. Barmanas, irgi stebėjęs, palingavo galvą.

--Ji yra ruletės užburta. Jūs negalite įsivaizduoti įtiek ji pra
laimėjo.

-- Kaip ji vadinasi?
-- Estrella Rodrigues.
-- Ištekėjusi?
-- Našlė. Jos vyras buvo advokatas. Ją vadina "konsuliene".
-- Kodėl?
-- Nes vyras buvo konsulu kaž kokioj bananų respublikoj. 
"Konsuliene" vėl pralaimėjo ir prieš ją nebeliko žetonų.
Staiga Tomas išgirdo, kad kažkas už nugaros jį tyliai pavadino: 

"Ponas Leblanc?"

Jis lengvai apsisuko. Nedidelis žmogus stovėjo prieš jį.
--Jūs esate ponas Leblanc?
-- Taip.
-- Ateikite į prausyklą.
— Kodėl?
-- Aš turiu su jumis pakalbėti.
Tomui per nugarą perbėgo šiurpas. Nejaugi vokiečiai ar anglai 

pamatė, kad juos apgavo.
-- Jūs galite čia kalbėti.
-- Majoras Debras, -- sušnibždėjo nepažįstamasis, — turi sun

kumų Madride. Jam atėmė pasą ir negali išvykti iš Ispanijos. Jis jū
sų prašo kaip galima greičiau jam parūpinti Kitą netikrą pasą.

--Iš kur aš paimsiu?
-- Paryžiuje jūs turėjote krūvą.
-- Paryžiuje, bet ne čia. Aš juos išdalinau.
Bet nepažįstamasis nenorėjo girdėti.
-- Į. jūsų kišenę aš įkišau voką su majoro nuotrauka ir mano ad

resu. Jūs man atnešite pasą.
-- Jei rasiu.
Nepažįstamasis nervingai apsidairė.
-- Aš turiu dingti. Darykit ką jūs galite. Paskambinkit man.
Ir jis staiga iš salės dingo. Kas daryti? Negi galima majorą 

palikti beviltiškoj padėty? Kaip jį ištraukti iš Ispanijos? Kur rasti 
netikrą pasą? Tomo žvilgsnis vėl užkliuvo už raudona suknele ap
sirengusios moters ir jam galvon šovė idėja.

Už dešimties minučių jis jau kalbėjosi su "konsuliene" Estrella 
Rodrigues, pačia gražiausia moterimi kasino salėje.

-- Aš neapkenčiu ruletės.ir neapkenčiu savęs, kai lošiu, — 
prisipažino ji Tomui. -- Aš neapkenčiu dviejų dalykų: ruletės ir vo
kiečių. Jūs esate prancūzas ir, manau, mane suprasite, bent dėl 
antrojo dalyko.

-- Visiškai, ponia, visiškai... Bet.., kodėl tokia neapykanta 
vokiečiams?

— Mano pirmasis vyras buvo vokietis.
-- Dabar suprantu.
-- Ir, be to, jis yra šio kasinodirektorius. Turbūt nereikia pla

čiau aiškinti?
(Bus daugiau)
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• VLIKo pirm. dr. K. Va
liūnas savo viešnagės Cle
velande metu užmezgė pla
čias pažintis su vietos lie
tuvių veikėjais, organizaci
jų vadovybėmis ir atnauji
no ryšį su seniau matytais 
savo pažįstamais ir bičiu
liais.

Trijų dienų bėgyje ener
gingai išnaudojo visą turi
mą laiką posėdžiams su 
PLB valdyba ir kitų visuo
meninių organizacijų vado
vais.

Penktadienį, gegužės 12 
d., Mildos ir Ed. Lenkaus
kų suruoštame priėmime 
dalyvavo gražus būrys dr.
K. Valiūno asmeniškų pa
žįstamų.

šeštadienį, gegužės 13 d., 
padaręs vizitą Dirvos re
dakcijoj ir susipažinęs su 
Dirvos leidimo darbais, jau 
10 vai. ryto nuvyko bend
ram posėdžiui su PLB val
dyba. Po to pasimatė su 
Clevelande gyvenan č i a i s 
VLIKe atstovaujamų gru
pių vadovais.

5 vai. p. p. Sheraton-Cle- 
veland viešbutyje PLB val
dybos pirm. J. Bačiūnus su 
ponia suruošė svečiui pri
ėmimą, į kurį buvo pakvies
ti Clevelando lietuviškųjų 
organizacijų, spaudos ir ra
dijo atstovai.

Vakare dar spėta atsilan
kyti j šv. Jurgio parapijos 
salėje vykusį moksleivių 
ateitininkų pobūvį.

Sekmadienį, gegužės 14 
d., po visos eilės vizitų ir 
pasimatymų, dr. K. Valiū
nas padarė pranešimą vi
suomenei, daugiausiai pa
liesdamas savo patirtus 
įspūdžius iš kelionių po P. 
Ameriką ir Europą. Toje 
kelionėje paaiškėjo, kur į 
Lietuvos laisvės reikalus 
žiūrima palankiai ir kur 
dar reikalinga įdėti daugiau 
darbo ir talkos.

Dr. K. Valiūnas skiria di
delę reikšmę asmeniniams 
kontaktams su pavieniais 
veikėjais, lygiu būdu pa

brėždamas, kad ir visa vi
suomenė privalėtų būti kuo 
aržiausiame ryšyje su va
do v a u jančiais veiksniais. 
Tam ryšiui palaikyti dr. K. 
Valiūnas nesigaili brangaus 
laiko ir reikia tikėtis, kad 
visuomenė tos iniciatyvos 
pasėkoje pajus glaudesnių 
saitų abipusę naudą.

• PLB pirm. J. J. Bačiū
nus su ponia praeitą savait
galį lankėsi Clevelande ir 
vadovavo PLB posėdžiams 
ir pasitarimams su VLIKo 
pirm. dr. K. Valiūnu.

Vizito proga PLB pirmi
ninkas taip pat padarė 
trumpą pranešimą Cleve
lando visuomenei gegužės 
14 d. susirinkime šv. Jur
gio parapijos salėje.

Tos viešnagės metu bu
vo išnaudotos visos galimos 
progos tartis įvairiais ben
druomenę liečiančiais klau
simais.

• ALT Clevelando sky
riaus valdyba gegužės 6 d. 
posėdyje taip pasiskirstė 
pareigas: pirmininkas —
K. S. Karpius, I vicepirmi
ninkas — Raimundas Ku- 
dukis, II vicepirmininkas 
— Viktoras Palūnas, iždi
ninkas — Rimvydas Min- 
kūnas, finansų teikėjas — 
Julius Smetona, parengimų 
vadovas — Algimantas Pau- 
tienis, spaudos-informacijos 
vadovas — Pranas Razgai- 
tis, I sekretorius — Vaclo
vas Kasakaitis, II sekreto
rius ir anglų kalbai ir jau
nimo reikalams — Ingrida 
Bublienė.

• Sol. Aldonos Stempu- 
žienės rečitalis įvyks rug
sėjo 24 d. Clevelando Muzi
kos Instituto salėje.

BIRŽELIO TRĖMIMO 
MINĖJIMAS

Šiemet Clevelando baisių 
birželio trėmimų minėji
mas rengiamas sekmadienį, 
birželio 18 d. Rengimui va
dovauja ALT Clevelando 
skyrius, kviesdamas ir ki
tas draugijas dalyvauti su 
savo vėliavomis.

Rengimo tikslas ne tam, 
kad prisiminti tą baisių 
įvykį, bet viešai pareikšti 
protestą, pasmerkti Lietu
vos okupantus, parodyti lie
tuvių ryžtą kovoti iki Lie-

STROH’S VIRIMO KATILAI. Pirmą kartą 117 metą istorijoje 
Stroh Brewery Co. išsirinko savo prezidentu ne Stroh šeimos narį. 
Gegužės 1 d. John W. Schenefield, buvęs exek. viceprezidentas, 
buvo išrinktas tos bendrovės prezidentu, John W. Stroh pasiliekant 
bendrovės tarybos pirmininku. Iki šiol Stroh šeimai prezidento 
postas priklausė per 3 generacijas, nuo pat bendrovės įsikūrimo die, 
nos 1850 metais.

Clevelandiečiams žinomas bravorininkas Lester M. Freidinger 
išrinktas exek. viceprezidentu. Stroh vadovybėje įvyko visa eilė kitą 
pasikeitimą.

tuvai bus laimėta laisvė ir 
nepriklausomybė.

Minėjimas prasidės pa
maldomis šv. Jurgio ir P. 
šv. N. Pagalbos bažnyčio
se, kur draugijos dalyvaus 
su savo vėliavomis.

Po pamaldų, iš abiejų 
bažnyčių vykstama į Lie
tuvių kultūrinį darželį, prie 
Basanavičiaus, Kudirkos ir 
Maironio paminklų, pareikš
ti lietuvių tautos balsą 
prieš sovietų smurtą.

Programa darželyje nu
matyta tokia: Čiurlionio 
Ansamblis sugiedos himną 
ir kelias atitinkamas dai
nas. Trumpas kalbas pasa
kys lietuvis ir amerikietis.

Lietuviai iš tolimesnių 
apylinkių ir miestų kviečia
mi atvykti į darželį prieš 
12-tą valandą. fksk)

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

DARBININKAI 
METALUI 

prityrę paruošti ir gaminti 
mažus ir vidut. gaminius. 
Privalo skaityti planus, var
toti žirkles, kaliklius, pre
sus ir lankstytuvus. Tik 
dienomis. Proga iškilti ga
biam vyrui.

Daugelis apdraudų.
ROSEIRON WORKS 

1536 East 43rd St.
Tel. 881-3355 Vak. 371-2025 

(56-58)

\VANTED AT ONCE

BULLARD OPERATORS
ENGINE LATHE OPERATORS 
Mušt b<- able to sėt up wprk from 
Blue Prints & Close Tolerances. 5 5 
hour work week. Year round. Liberttl 
benefits.

DEPENDABLE TOOL & MFG. 
54 16 D1.TROIT AVĖ. 
CLEVELAND, OHIO

(5 1 -60)

EXPERIENCE

DESIGNER—ESTIMATOR 
with 5 or more years of experience 
in the Staraping Field.

SALARY POS1T1ON

VOSS INDUSTRIES
2168 W. 25T1I ST. 
CLEVELAND. OHIO 

216 — 771-7655
(55-57)

HELP WANTED MALĖ

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

Cleveland, Ohio 
341-170'0 

A Subsidiary of 
PNEUMO-DYNAMICS 

Corp.
MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BOR1NG 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DRILLS

NUMERICAL
CONTROLLED

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.

dili nu rako
GYVASIS AUKSAS

Spaudoje skaitome ži
nias apie mūsų veiksnių 
dėmesį Lietuvos valsty
bės deponuotam Angli
jos banke auksui, mas
koliams pradėjus ties
ti į jį rankas. Kremliaus 
valdovams tai natūralus 
reiškinys: pagal socialis
tinį principą — kiekvie
nas atlieka darbus pagal 
savo sugebėjimą. Oku
pavę mūsų tėvynę, nega
na kad tuojau nusavino 
visą turėtą tautos turtą 
— kraštą, žemę, pinigus 
ir pačius žmones, bet 
prireikė jiems ir to auk
so, kuriam saugoti buvo 
patikėta Anglijos vyriau
sybė.

Antroji aukso rūšis 
yra vadinama juoduoju 
auksu, tai nafta. Šiam tur
tui išnaudoti Maskvos 
gobšuoliai įkinkė paverg
tos Lietuvos žmones ir 
kapitalą.

Trečioji aukso rūšis 
yra mūsų jaunimas. Į šį 
gyvąjį auksą Kremlius

MACHINE 
DESIGNER

Leading manufacturer of forg- 
ing machinery has permanent 
position open in engineering 
department for mechanical en- 
gineer or draftsman.

Send resume or phone for 
appointment.
531-1010

Ajax 
Manufacturing Co.

1441 Chardon Rd.
Euclid, Ohio

(56-59)

MALĖ OR FEMALE

OPPORTUNITY FOR 
PHYSICAL THERAPIST 

IMMF.DIATE OPF.NING FOR RF.GIS- 
TF.RED PHYSICAL THERAPIST IN 
500 BED HOSPITAL. COMPLETELY 
MODERN FACILITIES. SALARY 
COMMENSURATE WITH LXPER1- 
F.NCE AND ABILITIF.S. FR1NGE 
BENEFITS.

WIRF. CALL OR WRITE TO 
PERSONNEL DIRECTOR 

WESLEY MEDICAL 
CENTER

550 NORTH HILLSIDE 
W1CHITA, KANSAS 67214 

(53-62)

OPPORTUNITY FOR
REGISTEREI) MEDICAL' 

RECORD L1BRARIAN
SALARY COMMENSURATE W1TII 
F.XPI RII.NCE AND AB1L1TY. LIBE- 
RAL EMPLOYEE BENEFITS.

APPLY CALL OR WRITI.

CAYLOR-NICKEL 
CLINIC & HOSPITAL 

BL.t I I TON, INDIANA
219 824-3500

(53-59) 

taip pat tiesia rankas, iš- 
veždamas Rusijos gilu- 
mon vergų darbams, 
trukdo jaunimui sugrįžti 
Tėvynėn, verčia juos ves
ti maskoles, kad tas gyva
sis auksas ištirpęs duotų 
naują lydinį, nustojusį 
savo pirmykštės savy
bės.

Norėtųsi, kad ALT S- 
gos Seimo metu būtų pa
gvildentos tos aukso pro
blemos. Metalinio aukso 
reikalas turėtų būti sei
me išryškintas, kad kiek
vienas S-gos narys žino
tų jo padėtį ir iš teišei
nančias jo pareigas bei 
uždavinius.

Iki šiol mūsų spauda ir 
organizacijos daugiau
sia dėmesio kreipė į me
talinį auksą. Gyvojo auk
so, kuris čia Amerikoje 
tirpsta per mišrias ve
dybas, be aimanavimo 
nieko nebuvo daroma. At
rodo, kad bene svarbiau 
žiūrėti gyvojo aukso ir 
kaip jį išsaugoti nuo ame
rikoniškojo lydinio.

Žydų bendruomenės 
atstovai deda visas pas
tangas apsaugoti savo jau* 
nimą nuo mišrių vedybų. 
Jie turi įsisteigę patari
mų biurus. Ar nereikėtų 
ir mums steigti ne tik pa
tarimų, bet ir vedybų - su
sipažinimo biurus. Per 
pirmąjį JAV LB suva
žiavimą Detroite kėliau 
šią idėją, bet į tai teigia
mai atsiliepė tik kun. St. 
Yla. Kyla klausimas, ko
dėl lietuvaitė išteka ,už 
nelietuvio' ar lietuvis jau
nuolis veda nelietuvę? 
Juk mes turime tokio 
gražaus jaunimo. Reikia 
tik tinkamų progų juos 
supažindinti, kad pradė
tų bendrauti, o paskui 
jau priartėtų ir prie Die
vo stalo žiedelių sukeiti
mui.

Susižinojimo - patari
mo biurų organizavime 
svarbų vaidmenį galėtų 
atlikti kunigai, talkinin
kaujant parinktiems vi
suomenės nariams. Gy
vasis auksas yra svar
besnis negu metalinis. 
Šioji problema turėtų sei
me rasti laiko ir vietos.

A.M.
Detroit

NEW YORK

SVARBUS 
SUSIRINKIMAS

Amerikos Lietuvių Tau
tinės S-gos 1-jo skyriaus 
narių metinis susirinkimas 
įvyks š. m. gegužės mėn. 20 
d., 7 vai. vak. Amerikos 
Lietuvių Atletų Klubo pa
talpoje, 1332 Halsey St., 
Brooklyne.

Bus pranešimas apie 
įvykstantį A. L. T. S-gos 
Seimą Chicagoje, birželio 3 
ir 4 d.d. ir A. L. T. S-gos

Skaityk ir platink
DIRVĄ

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
JAKUBS & SON

FU N ERA L HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs
Lic.ensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
6.
7.

L St. Remv Imp. 3 Str.
Napoleon Brandy .......................5th — $4.39

2. Sunny Brook 80 proof vviskey 5th — $3.39
3. Imported Scoth Wiskey ...........5th— $3.98 .
4. Imported French Cordials . . 5th — $2.98
5. Liebfraumilch German Wine .... 5th — $0.98

Imported French Brendy .
Ricadona Vermouth 30 oz

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



NERIJA LINKEVIČIŪTĖ

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINES SĄJUNGOS SEIMO 
proga birželio mėn. 3 d. rengiamas

BANKETAS
Sheraton-Chicago viešbutyje, 505 North Michigan Avė., Chicago, III.

MENINĘ PROGRAMĄ 
ATLIKS

Soliste

Nerija Linkevičiūtė ,

solistas Jonas V a z n e 1 i s ir

kompozitorius Darius Lapinskas.

Šokiams gros Markausko kapela.
DARIUS LAPINSKAS

7 :30 vai. vak. kokteiliai 
”Tropical” salėje.

8:15 vai. vak. banketas 
’Boulevard” salėje.

JONAS VAZNELIS

Įėjimas — $10.00 asmeniui.

Bilietai iš anksto gaunami pas B. Paplėnienę, 

5647 So. Wood Street,

Chicago, 111. 60636. Tel. RE 7-8186.

DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTI

DETROITIECIU EKSKURSIJA OPERON
c

Ministeris J. Rajeckas skambina laisvės varpu, atidarant 
tautybių festivalį Toledo, Ohio. Tautybių festivalo atidaryme da
lyvavo 40 tautybių atstovų.

Toledo laikraštis The Blade įsidėjo šią nuotrauką,, pažymint 
kad min. J. Rajeckas skambino varpu, pagamintu tos Anglijos 
bendrovės, kuri pagamino ir originalųjų Amerikos laisvės var
pą. Tai esąs tautų laisvės simbolis.

• Henrikas žemelis, Mar
gučio radijo Chicagoje ve
dėjas, buvo sunkiai sužeis
tas automobilio katastrofo
je.

• Vytautas Meilus, Ka
nados Ambasados Japoni
joje pareigūnas, šiomis die
nomis atvyksta į Kanadą 
atostogų praleisti.

Pakeliui jis buvo susto
jęs Korėjoje, Hong Konge 
ir kt. Azijos valstybių vie
tovėse.

EAST CHICAGO

ALTS-gos East Chica
gos skyriaus narių su

A t A

JUOZUI KAVALIŪNUI

Tfiirus, užjaučiame jo žmoną, jo brolius ir kartu 

liūdime netekus gero bičiulio

Adelės ir Jonas Šiaučiūnai

sirinkimas įvyko š.m., 
gegužės 6 d. parapijos 
mažojoje salėje. Susi
rinkimui pirmininkavo 
■Kęstutis Sidabras, o sek 
retoriavo Tadas Meč- 
kauskas. Skyriaus pirmi
ninkas Kazimieras Po
cius pristatė šių metų 
veiklos planą, kurį susi 
rinkimas -padiskutavęs 
priėmė. Valdyba šiais 
metais yra numačiusi 
suruošti gegužinę liepos 
15 d. Union Piere ir ru 
dens balių spalio 7 d. 
savo parapijos salėje. 
Be to, vasaros pabaigo 
je skyriaus narių išky-

Lietuvių Bendruomenės Detroito Radijo Rlubo valdyba posėdžio 
metu. Sėdi prie stalo iš kairės: klubo vicepirm, ir programos re
daktorius R. Gogelis, ižd. J. Rekašius, fin. sekr. ir programos 
redaktorius A. Janušis, vienas iš trijų klubo direktorių V. Ranka- 
lis, ilgametis pirm. inž. V. Urbonas, sekretorė ir programos 
redaktorė R. Ružauskienė. Stovi: valdybos nariai Blauzdys, Muri
nas ir Šurkus. R. Sragausko nuotrauka

Daugelis Detroitiečių 
ruošiasi vykti , Chicagon 

lą į gamtą, o metų gale 
— kultūrinę popietę.

Seimo rengimo komi
sijos pirm. K. Pocius 
susirinkimo dalyvius ra
gino aktyviai dalyvauti 
įvykstančiam š.m. bir
želio 3 ir 4 dienomis 
Sąjungos seime ir ban
kete. Ta proga susirinki' 
mas paskyrė Seimui 100 
dolerių auką. Atstovais 
į Seimą išrinkti: Irena 
Rimkūnienė, Romualdas 
Nemickas ir Antanas 
Juodvalkis. Kuriam nors 
negalint dalyvauti, pava
duotoju sutiko būti Kęs
tutis Sidabras.

Vilties d-jos suvažia
vimo reikalais informa
ciją patiekė d-jos vice
pirmininkas K. Pocius, 
kviesdamas visus drau' 
gijos narius aktyviai da
lyvauti. Kaip žinoma, 
Vilties draugijos narių 
susirinkimas įvyks tuo
jau po Sąjungos seimo to
je pačioje vietoje. Skyrių 
atstovauti d-jos suvažia
vime įgalioti: T. Meč- 
kauskas, R. Nemickas ir 
A. Juodvalkis.

***
ALTS-gos East Chi

cagos skyr. iždininkas 
Juozas Bagdanskis su 
žmona Birute išvyko 10 
savaičių pasižvalgyti po 
pasaulį. Žada aplankyti 
Šventąją Žemę ir Arti
muosius Rytus, o grįžda
mi ilgiau sustoti Vakarų 
Europoje. Namuose at
sirasti numato birželio 
pabaigoje. Skyriaus val
dyba linki geros kelio
nės. (aj) 

į Gražinos operą. Numa
toma, kad gegužės 20 ir 
21 d. Gražinos spektak
liuose dalyvaus virš 200 
Detroito lietuvių. Dau
guma lietuviškos operos 
mėgėjų ir rėmėjų vyks
ta savais automobiliais. 
Bet Dariaus ir Girėno 
klubas ruošia ekskursi
ją ir tam tikslui pa
samdė autobusą,kuris iš
vyksta Chicagon gegužės 
20 d. 10 vai. ryto. Pa
sivėlavusiųjų nebus lau
kiama. Dar šiuo metu 
yra laisvų vietų. Kelio
nė į abu galu — 10 dol. 
50 et. Be to, bilietas į 
šeštadieninį premjeros 
spektaklį 8 dol. Iš viso 
vienam asmeniui kelionė 
ir bilietas 18 su puse do
lerių. Detroitiečiai tu
rėtų pasiskubinti pasi
naudoti tikrai nemaža 
privilegija ir užpildyti 
autobuso ekskursantų li
kusias vietas. Kadangi 
premjeron visi 3,500 bi
lietų jau išparduoti, tad 
reikėtų pasiskubinti pa
skambinti Dariaus ir Gi
rėno klubo atstovui, p. 
Banioniui tel. 825-8529, 
kadangi jo žinioje dar 
yra apie 10 bilietų ope
ros premjeron šeštadie 
niui gegužės 20 d0 vaka
rui.

V. Mingėla

STUDENTĖS IR 
STUDENTAI,

Institutas, turėdamas gal
voj visiems gerai žinomą 
faktą, jog 1968 metais su
kanka 50 metų nuo nepri
klausomos Lietuvos valsty
bės atstatymo, yra numa
tęs tą sukaktį jam atitin
kamu būdu atžymėti. Vie

nas iš tokių pagrindinių 
atžymėjimo veiksmų galė
tų būti Jums, Kolegės ir 
Kolegos, Instituto baigimo 
diplomų įteikimas. Tai bū
tų reikšmingas ženklas, ku
ris aiškiai rodytų, jog iš
eivijoje augančioj i bei bręs
tančioj i karta nėra tik lai
ke praskambančių patrioti
nių įvykių kūrėja, o ryžtin
gai ir be publikos plojimų 
dirbanti ir tokį darbą, be 
kurio neįmanoma jokia gi
lesnė tautinės kultūros kū
ryba nei dabar, nei ateity. 
Ryšium su tuo Jūs esate 
prašomi:

1. Kam įmanoma (o įma-
- nomybė atsiranda tik tada, 
kai dirbama tuo pačiu tu
rimuoju laiku), prašytume, 
kad ligi 1968 m. gegužės 
15-tos galėtute užbaigti vi
sus savo kursinius darbus. 
Baigiamųjų, arba diplomi
nių, darbų reikalu speciali- 
nio kurso studentai prašo

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

1447 So. 49th Court 
CICERO, ILLINOIS ♦ 60650

Phene (Area Code 312) 656-6330
H0URS-. Mon. 9^; Toei.. Thurs., Fri. 9-5; Sat. 9-1 ♦ Wed. Closed 

Sovingi In ty T h o lOHr Of Tho MonfA Wlll £«rn F'otn The isf.

87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 
Tel. (Area 617) 428-8425

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

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

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

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

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

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

ON BONUS SAVINGS
Units of $1,000.00

For 3 Tears 
Dividendi Paid 

Ouarterly 
or Compounded

ON INVESTMENTS
Units of $100 00 
Dividend Checks 
Mailed Ouarterly 

t

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joseph F. Grlbauskat
Executive Secretary

mi tuojau kreiptis į Insti
tuto vadovybę.

2. Besiruošiantieji baigti 
Institutą, o taip pat ir vė
liau įstojusieji skatinkite 
savo draugus bei pažįsta
mus, kad ir jie, minint aną 
reikšmingą lietuvių tautos 
valstybinę sukaktį, įstotų į 
Pedagoginį Lituanist i k o s 
Institutą, o tuo pačiu, sa
kytume, ir į sukilimą prieš 
lietuviškąjį analfabetizmą, 
kuris juk diena iš dienos 
slenka vis greitėjančia 
sparta.

Tad ir laukiame iš Jūsų 
ryžtingos ištvermės.

Instituto Vadovybė

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

F
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