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PRIEŠO NAUDAI
TARIAMAS AR TIKRAS PASIKALBĖJIMAS SU 
KINIJOS VALDOVAIS RYŠKIAI NUŠVIEČIA 
SUNKUMUS, SU KURIAIS SUSIDURIA ATVI
RA BENDRUOMENĖ KOVODAMA SU UŽDA
ROMIS (KOMUNISTINĖMIS) BENDRUOMENĖ
MIS. — LAISVŲ DISKUSIJŲ IR BEŠALIŠKOS 

INFORMACIJOS PROBLEMATIKA.

-------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS --------

Nepriklausomos spau
dos tikslas yra galimai 
bešališkiau informuoti. 
To siekiant rimti laik
raščiai griežtai skiria 
faktus nuo komentarų pa
gal principą, kad faktas 
šventas, o komentaras 
laisvas. Žinia, čia kar
tais sunku išvesti griež
tą liniją. Yra tūkstančiai 
būdų vieną kurį nors fak
tą daugiau iškelti, o ki
tą beveik nuslėpti, be to, 
ne visada yra aišku, ar 
faktas iš tikro yra fak
tas ar tik... propaganda.

Jei laisvoje bendruo
menėje, kur viešpatauja 
nuomonės pareiškimo 
laisvė, spauda ir kitos 
masinės komunikacijos 
priemonės, kaip radijas 
ar televizija, gali siekti 
to idealo, amerikiečių 
laikraštininkai susidu
ria su dideliais sunku
mais, kai jie nori pri
taikinti tuos pačius prin
cipus informuodami apie 
įvykius už anapus gele
žinės ar bambukinės už
dangos. Savaime aišku, 
kad žinios iš ’tenai’ yra 
gyvybiniai svarbios, ta
čiau, jei jos gaunamos 
tik iš ’oficialių’ šaltinių, 
jos tėra priešo melagin
gos propagandos pakar
tojimas, uždedant jai be^

IŠ VISO PASAULIO

• ĮTAMPAI Art. Rytuose au
gant, JAV vyriausybė priminė, 
kad ji griežtai laikysis 1950 m. 
sutarty įsipareigojimypagal ku
riuos bet kokios pastangos jė
ga pakeisti esamas Izraelio sie
nas bus sutinkamos griežtomis 
priemonėmis. Panašius įsipa
reigojimus pasirašė ir D. Bri
tanija ir Prancūzija.

• EGIPTO vyriausybė paskel
bė pilną atsarginių mobiliza
ciją, telkiant juos į 100 takšt, 
karių pajėgą. Prie šios mobi
lizacijos bendros strategijos 
planams vykdyti dar jungia
si ir Irako kariuomenės dali
niai.

Į karinius vienetus būriuo
jasi skaitlingi arabų pabėgė
liai iš Izraelio ir Egipto remia
mi Palestinos išlaisvinimo or
ganizacijos nariai.
• VIETNAMO KARE jau žuvo 

10.000 JAV karių. Paaštrėję ko
vos demilitarizuotoje zonoje rei
kalauja vis naujų aukų. Gen. 
Westmoreland pareiškė, kad ar
timoje ateityje karas pareika
laus įtemptų kovų ir aukų.

• JAV MARINAI po sunkių 
kovų su reg. §. Vietnamo 500 
karių daliniu, užėmė priešo 
gerai įruoštas ir žiauriai gina
mas pozicijas. Demilitarizuo
toje zonoje žengiama pirmyn' 
trimis kryptimis, visur sutin
kant gerai paruoštą priešą.
• KOMUNISTINIŲ KRAŠTŲ 

diplomatai spaudžią Brežne
vą ir Kosyginą pagyvinti šalto
jo karo frontą Europoj, kad ati
traukti JAV dėmesį nuo Viet
namo. Gi tuo tarpu tas dėmesys 
kreipiamas į Art. Rytus, kur 
kaista ir plečiasi arabų ir Iz
raelio įtampa. 

šališkos informacijos au
reolę. Klasiškas pavyz
dys iki šiol buvo New 
York Times bendradar
bis, žinomas ir už Ame
rikos ribų žurnalistas, 
Harrison E. Salisburry, 
kuris nuvykęs į šiaurinį 
Vietnamą iš ten paskel
bė priešo propagandos 
pranešimus savo vardu, 
nenurodydamas jų šalti
nio. Ir už tai jis ką tik 
negavo Pulitzerio premi
jos! Jis jos negavo tik 
dėl to, kad nenurodė sa
vo informacijos šaltinio. 
Bet jei jis būtų jį nuro
dęs, paaiškėtų, kad dėl 
to visai nereikėjo važiuo
ti į Vietnamą. Propagan
dinė medžiaga apie Ha- 
noi vyriausybės pažiū
ras yra masiniai siun
čiama į kiekvieno dides
nio Amerikos laikraščio 
redakciją!

Pažiūra, kad asme
niškai kalbėdamasis su 
kokiu nors komunistiniu 
pareigūnu gali sužino
ti daugiau, negu jis no
rės pats pasakyti, yra 
vienas iš sunkiausiai įti
kėtinų nūdienų mitų, ku
ris, deja, yra labai pa
plitęs. Už tat daug gar
sių žurnalistų savo pro
fesinės garbės palaiky
mui ir padidinimui sten
giasi gauti interview su 
komunistų vadais, kurie 
kartais mielai pasinaudo- 
ja ta nemokama propa
gandos priemone. Be to, 
asmeniškai pagerbtas ir 
karališkai pavaišintas 
žurnalistas dažnai jau
čiasi lyg ir įpareigotas 
už jam parodytą vaišin
gumą ir kartais atsisako 
įvertinti kritiškai tai, 
kas jam patiekiama už 
tikrą pinigą.

Visą tai verta atsimin
ti stebint spaudoje kilusį 
triukšmą dėl natūrali- 
zuoto egiptiečio Simon 
Malley reportažo iš Ki
nijos. Šis žurnalistas 
stengėsi pasidaryti sau 
pragyvenimą vaikščio
damas Jungtinių Tautų 
kuluaruose ir bendradar
biaudamas vienam sa
vaitraščiui, kuris speci
alizavosi Afrikos prob
lemose ir yra leidžia
mas prancūzų kalba. Ar 
jam pačiam, ar gal kam 
kitam, atėjo į galvą idė
ja, kad toks žmogus bus 
priimtinas ir kiniečiųko< 
munistams, kurie kaip ži
nia yra labai susirūpinę 
savo įtaka Afrikoje. Jis 
paprašė ir gavo vizą į 
Pekiną. Raudonoje Kini
joje jis iš viso išbuvo 5 
dienas ir per tą laiką 
buktai gavo pasikalbėti 
su Kinijos premjeru Ču 
En-lai ir kitais aukštais 
Pekino režimo dignito
riais. Tai buvo dar ko
vo mėn. Grįžęs Ameri
kon (jis jau yra JAV pi
lietis) savo įspūdžius iš

plėtė į dešimt straipsnių, 
kuriuos gerai pardavė 
įvairiausiems laikraš
čiams Amerikoje ir Azi
joje. Bet kai jie išvydo 
dienos šviesą, Raudonoji 
Kinija paskelbė, kad vis
kas yra prasimanymas 
ir kad Malley visai ne
buvo priimtas Ču En- 
lai ir kitų aukštų parei
gūnų. Sprendžiant iš tų 
straipsnių turinio, juose 
nėra nieko, ko negalėtum 
sugalvoti pats bent kiek 
rimčiau skaitydamas 
laikraščius. Be to, sun
ku patikėti, kad užsi
grūdinę komunistai būtų 
tokie naivūs, kad išlie
tų savo širdį kaž kokiam 
Amerikos piliečiui, ku
ris galėtų būti ČIA, o gal 
net dvigubas ar trigu
bas įvairiausių špiona
žo institucijų agentas.

Jei jie norėtų pasaky
ti ką nors specialaus, 
ko negali perduoti ki
tais būdais, jie pasišauk
tų tą patį Salisbury ar 
kokį kitą garsų JAV ko- 
lumnistą. Bet paliekant 
klausimą, kas čia me
luoja, galima tik pasi
džiaugti, kad visa isto
rija tik paryškina in- 
terview su priešu ab
surdą. Aukščiausias lai
kas suprasti, kad taria
mu noru gauti bešališ
kos informacijos iš tik
ro tik pasitarnaujama 
priešo propagandai.

Panaši yra ir laisvų 
diskusijų Vietnamo klau
simu pr.oblema. Kaip ži
nia, kai kurie senatoriai 
ir kiti politikai skaito, 
kad JAV be reikalo įsi
vėlė į tą karą. Savaime 
aišku, kad jie turi tei
sę tai atvirai pasakyti, 
tačiau nenuginčijant tos 
teisės, kartu reikia pa
stebėti, kad tokie pareiš
kimai tik skatina priešą 
atkakliau pulti, siekiant 
JAV namų fronto subliuš- 
kimo, ko jie faktinai vi
są laiką ir tikėjosi. Ka
dangi visi sutinka, kad 
šiuo metu Amerika jau 
negali vienšališkai pa
sitraukti iš to karo, gry
nai politiškai vertinant, 
visi tokie pareiškimai 
tik prailgino ir pasunki
no karą. Savaime aišku,

Pabaltiečiai Chicagoje įteikę Didžiosios Britanijos gen. konsului J.D. Robey protestą dėl Pabaltijo 
aukso atidavimo sovietams, kalbasi su Chicago Tribūne laikraščio korespondentu. Nuotraukoj iš kai
rės: Tribūne korespondentas, estas Patru, LB Chicagos apyg. vald. vicepirm. K. Avižienis, latviai 
Vilksninš ir Landmanis. V. Noreikos nuotrauka

Anitos Karns iniciatyva Floridos lietuviai suruošė > protestą dėl Pabaltijo aukso Anglijoje iš
davimo sovietams. Demonstracijoj su lietuviais A. Skudzinskiene, Z. Kaulakiu, A. ir A. Stangvilais, 
O. Petruliene dalyvavo trys latvių ir du estų atstovai. Buvo suredaguotas bendras Floridos pabaltie- 
Čiy draugijos vardu protestas - telegrama ir pasiųsta Anglijos karalienei ir jos vyriausybei.

Vilties Draugijos visuotinis narių 
susirin kimas artėja

Praėjusią savaitę visi 
Vilties Draugijos nariai tu
rėjo gauti kvietimus i atei
nantį visuotinį narių susi
rinkimą, šaukiamą š. m.

kad senatoriai ir kiti 
rinkti pareigūnai už sa
vo nuomones ir pažiūras 
turi laiks nuo laikopasi- 
aiškinti savo rinki
kams. Senatorius Frank 
Church (dem. Idaho) jau 
dabar dėl savo laikyse
nos Vietnamo karo atžvil
giu gavo tiek pylos iš 
savo rinkikų, kad sku
biai turėjo suorganizuo
ti visų vadinamų ’taikos 
balandžių’ pareiškimą, 
kuriame jie nurodo, kad 
jie nėra amerikiečių ka
pituliacijos šalininkai. 
Jį pasirašė 14 demokratų 
ir 2 respublikonų sena
toriai, įskaitant ir patį 
užsienio reikalų komi
sijos pirmininką J. W. 
Fulbright (demo Ark.). 
Toks pareiškimas, jei ką 
įrodo, tai tik tai, kad rei
kia dirbti ne priešo nau
dai, bet su juo kovoti. Iš 
visų priešų sumuštas 
priešas yra geriausias. 

birželio 4 d. Chicagoje. Kar
tu su kvietimais pasiųsta 
visa kita informacija. Jei
gu kas dėl pašto tarnybos 
ar kitų netikslumų tokio 
kvietimo nebūtų sulaukęs, 
maloniai kviečiamas tuojau 
pat atsiliepti Dirvos adre
su Vilties Draugijai, kad 
iki suvažiavimo būtų gali
ma netikslumus išaiškinti.

Gausus ir aktyvus narių 
dalyvavimas metiniame su
sirinkime yra ne vien Val
dybos, bet ir visų narių rei
kalas. Todėl Valdyba kvie
čia visus, kurie tik gali, 
šiame susirinkime asmeniš
kai dalyvauti. Kurie vienais 
ar kitais sumetimais susi
rinkime nedalyvaus asme
niškai, tie prašomi kaip ga
lint greičiau atsiųsti savo 
įgaliojimus, užpildant gau
tą įgaliojimo formą ir įra
šant pavardę asmens, kuris 
suvažiavime dalyvaus ir 
įgaliotoją atstovaus. Labai 
svarbu, kad tuo būdu būtų 
atstovaujama kaip galint 
daugiau asmeniškai neda
lyvauja n č i ų vilt ininkų. 
Teikdami įgaliojimus, nepa
mirškite įgaliotiniams pa
teikti ir savo sugestijų Vil
ties ir Dirvos reikalais, ku
rie turėtų būti iškelti me
tiniame Vilties susirinkime. 
Visa tai prašoma atlikti 

kaip galint greičiau, be ati
dėliojimų, kad iki suvažia
vimo Valdyba galėtų susi- 
vesti žinias, kas ką atsto
vaus ir kiek balsų turės bal
savimuose.

Kas vienaip ar kitaip ne- 
prisiruoštų atsiųsti savo 
įgaliojimo, tasai turėtų 
įteikti jį suvažiavimą vyk
stančiam Vilties nariui. To
kie įgaliojimai bus sutvar
kyti suvažiavimo dieną 
vykstančioje registracijoje. 
Suvažiavimo pradžia numa
tyta birželio 4 d., 2 vai. p. 
p., registracija prasidės 
bent valandą anksčiau.

Kartu su kvietimais į vi
suotinį susirinkimą Vilties 
nariai gavo paraginimus 
pakelti savo įnašus ir tuo 
pačiu paremti Dirvą. Val
dyba iš anksto dėkoja 
tiems, kurie paklus jos pa
skatinimo. Visi Vilties įna
šų pakėlimai, kurie pasieks 
Valdybą iš anksto arba ku
rie bus įteikti paties suva
žiavimo metu, jeigu tik jie 
viltininkui duos teisę į dau
giau balsų, šiame visuoti
niame susirinkime bus už
skaityti ir atžymėti regis
tracijos išduodamose balsa
vimo kortelėse.

Taigi, gausiai vykdami 
Chicagon, atsivežkime savo 
nuomonę, atsivežkime ir 
savo sumanymus bei pasiū-
lymus, kurie padėtų ateity
je Dirvai svaresniu ir sod
resniu žodžiu veikti į mūsų 
lietuviškąjį veikimą ir gy
venimą.

Mirė Jonas 
Valiukėnas

Dr. Jonas Valiukėnas, 
dipl. ekonomistas, gyvenęs 
241-02 86 Rd., Bellorose, N. 
Y., gegužės 21 d. staiga mi
rė, palikęs liūdinčią žmoną 
Marijoną Ščiukaitę-Valiukė- 
nienę, dukterį Dalią, ir Lie
tuvoje motiną, brolį ir se
serį.

P a š arvuotas “Chicagoje, 
Marųuette Funeral Home, 
2533 W. 71 St. Bus laido
jamas šv. Kazimiero kapi
nėse, Chicagoje, gegužės 25 
d.

Velionis priklausė Korp! 
Neo-Lithuania ir paskuti
niuoju metu buvo Lietuvos 
N e p r iklausomybės Fondo 
iždininku.



Nr. 60 — 2 DIRVA 1967 m. gegužės 24 d.

SPORTO DIENOS
SPORTININKŲ SUVAŽIAVIMĄ

PASITINKANT

Birželio 3-4 d.d. sve
tingam Clevelande šaukia
mas sporto klubų atstovų, 
sporto darbuotojų ir visų 
besisieluojančių sportiniais 
reikalais suvažiavimas. Tai 
savos rūšies sportininkų 
"seimas", kuriame padaro
mi nutarimai, nustatomos 
tolimesnės sportinės gairės 
visam Š. Amerikos lietuvių 
sportiniam gyvenimui.

Kyla klausimas — ar tik 
pačių sportininkų veiklai? 
O gal tai liečia ir visą išei
vijos gyvenimą? Negali bū
ti jokių abejonių ir atsaky
mas bus trumpas ir teigia
mas — taip! Taigi, dėmesio, 
gerbiamieji įvairių veiks
nių ir LB veikėjai: šiandie
ninis lietuvių sportinis gy
venimas nesiriboja vien tik 
uždarom patalpom, Įmetimu 
kamuolio į krepšį, ar gražiu 
įvarčiu į vartus. Ne! Jau 
senai tas ribas jis peržengė, 
siekdamas šalia gražių 
sportinių šūkių, taip pat ir 
aukštesnio tikslo — lietu
vybės išlaikymo ir kovos už 
mūsų laisvę.

Ir dėkingą tam dirvą tu
rime š. Amerikos kontinen
te. Juk sportas JAV ir Ka
nados visuomeniniam gyve
nime yra neatskiriamoji 
dalis; juk didesnė pusė laik
raščių skaitytojų pirmą sa
vo žvilgsnį meta į sporto 
puslapį, milijonai seka 
rungtynes televizijoj, klau
sosi radijo, diskutuoja dar
bovietėse. Tai savos rūšies 
nepagydomoji liga, kuria 
"užsikrečia” ir priaugan
čioji karta mokyklos suole, 
dalinai suviliota geru pro
fesionalų honoraru, ar 
"žvaigždžių” vardais.

Paimk aštuonis...
puikus!

Norit Stroh’s pakieto troškuliui patenkinti? 
Jau žiūrit į jj... Stroh’s didelis raudonas 
pakietas. Jame astuonios Stroh’s bonkos, 
kurių nereikia nei grąžinti, nei deposito 
duoti... tai alus, kurio skoniui neprilygsta 
joks kitas Amerikos alus. Stroh’s yra kitoks 
dėl to, kad jis ir daromas kitaip. Jis daro
mas liepsnoj. Paimkit aštuonis__tai pui
kus būdas gėrėtis liepsnoje darytu Stroh’s.

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan LIEPSNA DARYTO SKONIS

Neaplenkiamas tos "li
gos" yra ir lietuvis jaunuo- 
lis-ė. Nesmerkime jo už tai 
ir nereikalaukime, kad jų 
gyvenimas prasidėtų ir 
baigtųsi tik lenciūgėliu ar 
knyga, o mergaičių — ver
pimo ratelio sukimu. Ir ge
rai, kad jis eina į sportinį 
gyvenimą, gerai kai spau
doje ar televizijoj girdimos 
lietuviškos Butkaus, Jonai
čio, Vasio, Nešukaitytės ir 
kt. pavardės, arba kada jie 
pavadinami mums maloniu 
"Lithuanian” vardu. Ne 
vien tik su kokiu nors kri
minaliniu ar politiniu nusi
kaltimu (a la’ Sobel), bet 
ir su gražiais sportiniais 
atsiekimais galime lengvai 
patekti i plačiąją kanadišką 
ar amerikonišką spaudą, 
nes kitus mūsų gyvenimo 
įvykius paprastai dienraš
čiai ignoruoja. Taigi, spor
tinis laukas yra labai plati 
priemonė išgarsinimui mū
sų tautos ir tėvynės reika
lų.

★
Tačiau, kaip yra su gry

nai lietuvišku sportiniu 
gyvenimu, lietuviškais Š. 
Amerikos klubais? Ar jie 
stovi ant teisingo kelio, ar 
nereikalingos yra reformos, 
naujos idėjos, pasikeitus 
gyvenimo sąlygoms po 20 
metų gyvenimo šiame kon
tinente?

Negali būti kalbos, kad 
tas, kas tiko 1948-49 ar 50 
m. m. jau tikrai netinka 
1967. Juk tais "laikais" bu
vom tik atvykę iš Vokieti
jos, pilni stiprybės, pilni ti
kėjimo "versti kalnus", tu
rėdami visam darbui daug 

veikėjų, dar nepriklauso
mybės laikų sportininkų.

Šiandien ... daugumoj iš 
sportinės rikiuotės išėjo 
mūsų "veteranai" — akty
vūs sportininkai ir admi
nistratoriai, užaugo nauja 
karta su naujais reikalavi
mais, nauja lietuvybės iš
laikymo sąvoka. O mes ... 
Mes dar tupčiojam tuose 
pačiuose laisvės kovos ap
kasuose. Ir ne tik tupčio
jam, bet dar traukiame's at
gal, neduodami mūsų atža
lai naujų, moderniškų gink
lų į rankas. Nemėginam (o 
gal neįstengiam?) jaunam 
sportininkui suruošti kur
sus papildymui praretėju
sių administracinių gretų, 
neruošiam trenerių ir bend
rai — nepajudinam ir ne- 
reformuojam viso gyveni
mo nuo pat jo pagrindų, pa
sitenkindami "sugaudymu” 
jau universitetuose iškilu
sių krepšinio žvaigždžių ir 
pasiuntimų jų į Australiją 
ar pietinę Ameriką. Sako
ma, kad tokiom gastrolėm 
išjudinam visą išeivijos gy
venimą, mušdami į kiekvie
no tautiečio širdį tautiniais 
šūkiais atsišaukimų ar 
straipsnių forma ir tuo pa
čiu . .. pagyvindami sporti
nę veiklą.

★
Clevelande privalome nu

statyti ateities veiklos pro
gramą, nes šiandieninis ra
tų riedėjimas į bedugnę 
prives prie visiškos katas
trofos. Pažiūrėkim, kiek 
klubų "tyli” Kanados Spor
to Apygardoj, kiek jų ska
niai miega rytinėj JAV da
ly. Kodėl nieko nesigirdi 
apie vakarinį JAV pakraš
tį ?.. Tai tik dalis juodų die
nelių sportiniam gyveni
me, nekalbant jau apie savo 
laikraščio vegetavimą, sto
ką lietuviškų sporto aikščių 
ir salių.

N. Metų proga, šio kraš
to papročiais, mėgstame da
ryti visokius pasižadėjimus 
— "resolution”. Atsiminki
me, kad 1968 m. švęsime

JOHN FARMER, Stokerių futbolo komandos vartininkas. Stoke- 
riai (Štoke City of Stoke-on-Trent), Anglijos pirmaujanti futbolo 
komanda pasirodys atstovaujant Clevelandą gegužės 31 d. stadio
ne, kovojant su italą Cagliari (atstovaujančius Chicagą).

Futbolu susidomėjimas auga ir atrodo, kad to turnyro pasėkos 
paliks ilgalaikes pėdas Amerikoje dar nelabai įprastos sporto ša
kos gyvenime.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo jubiliejų ir grei
čiausiai , ateinantieji me
tai bus pavadinti jubilieji
niais metais. Šias dideles 
iškilmes turi atšvęsti su 
stipria "resolution" ir tūks
tantinė sportininkų šeima. 
Tačiau tik ne su kelione — 
gastrolėm po Europą, Aus
traliją ar pietinę Ameriką. 
Jeigu buv. FASK’o pirm. J. 
Nasvytis pareiškė, kad su 
sporto laikraščiu esam kaip 
ubagai su lakiniais batais 
— tai šie žodžiai pilnai tin
ka ir numatomai išvykai, 
kurios reikalai taip pat bus 
s p r e ndžiami suvažiavime. 
Tokio liuksuso — išmetimo 
20 tūkst. dol. visuomenės 
surinktų pinigų jau trečią 
kartą mes negalim sau leis
ti! Sakom, kad tai Lietuvos 
propogandai. Tačiau, kaip 
savo rašiniuose kanadiškoj 
spaudoj pažymėjau, taip ir 
dar kartą pakartosiu, kad 
1968 m. viso pasaulio akys 
bus nukreiptos į Meksiką, į 
olimpinius žaidimus. Tad ar 
nenubluks išvyka prieš tuos 
pasaulinius sportinius įvy
kius ir mūsų pinigai ir geri 
norai — patarnavimui Lie
tuvos propagandai paliks 
tik tyruose šaukiančio bal
su ?

Daug rimčiau ir net pi
giau kainuotų Pan-Ameri- 
can žaidynių proga (jos 
vyks Vinipege — Kanadoj) 
kuriam nors klevo lapo 
krašto mieste (patogiausiai 
Montrealyje — pasaulinės 
parodos vietovėj, Toronte 
ar net Hamiltone) suruošti 
eilę rungtynių su atvyku
siom valstybinėm krepšinio 
komandom.

Ir dar kartą — Lietuvos 
n e p riklausomybės jubilie
jaus proga — turime turėti 
paruoštą darbo planą su 
mūsų jaunąja karta, užpil
dant praretėjusias lietuviš
kų klubų narių eiles, papil
dant sporto darbuotojų gre
tas.

Nepamirština yra ir olim- 
pijada. Už pinigą Meksikoj 
daug ką galime padaryti 
mūsų laisvės reikalams. Tai 
darbas netik pačių sporti
ninkų, bet ir vadovaujančių 
veiksnių, išgarsinant "Li- 
tuano” vardą akredituotų 
korespondentų tarpe, plačių 
sporto mėgėjų masių, įvai
rių biuletenių forma ar už- 
perkant spaudos puslapį 
Meksikos dienraštyje už ke
lių tūkstančių dol. sumą. 
Nauda — tikrai didesnė už 
krepšinio rinktinės gastro
les.

šiom mintim ir sutinkam 
šį suvažiavimą, linkėdami 
visiems sporto darbuoto
jams sėkmės jų kelių dienų 
darbuose, pozityviai spren
džiant sportinio gyvenimo 
klausimus. Mielai suvažia
vime matomi ir LB veikė
jai, kuriems sportas yra 
"terra incognita".

K. Baronas

Trumpai
is visur

• San Diego, Calif. gegu
žės 13-14 d.d. įvyko atvi
ros JAV stalo teniso pir
menybės. Jose dalyvavo 
pereitų metų meisterė, To
ronto Vyčio narė Violeta 
Nešukaitytė. Deja, šiose 
varžybose lietuvaitei nepa
vyko. Pasiekusi pusbaigmę 
ji čia susitiko su P. Hirsch- 
kovitz iš New Yorko ir pra
laimėjo 17:21, 14:21, 17:21. 
Lietuvaitė, žaisdama dve
jetą su H. Augelitta iš Hol- 
lywood, Calif. baigmėje 
pralaimėjo Martinez ir 
Hirschkovitz dvejetui 19: 
21, 12:21, 10:21.

• Lietuvos stalo teniso 
meisterė Laima Balaišytė 
ištekėjo už ruso A. Ameli- 
no.

• Lietuvos krepšinio rink
tinė vieši Lenkijoj. Susilp
nintos sudėties penketukas 
(be M. Paulausko ir Venc- 
bergo) pirmose rungtynėse 
pralaimėjo Bydgošče Len
kijos rinktinei 73:83 (31: 
44), atsigriebimo rungty
nes 67:69 Lenkijos naudai, 
laimėdami trečias, prieš 
jaunių rinktinę 75:69 (41:. 
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40). Lenkijos rinktinė pri- 
skaitoma prie geriausių Eu
ropoj, nes paskutiniais me
tais senojo žemyno pirme
nybėse ji užėmė antrą ir 
trečią vietą. Reikia pažy
mėti, kad Lietuvos rinktinė 
pirmą kartą su Lenkija su
sitiko Rygoje — antrųjų 
Europos pirmenybių metu 
ir nugalėjo ją 32:25, vėl 
Kaune 1939 m. 46:18. Oku
pacijos metu, pirmos rung
tynės įvyko 1958 m. Kaune 
ir lenkai nugalėjo 49:56, 
1959 m. vėl lietuviai pralai
mėjo Varšuvoj 72:78, ta
čiau sekančią dieną Lodzėj 
įveikė lankus 80:65. Iš mo
terų pasekmių, reikia atžy
mėti nepriklausomybės me
tais dvejus susitikimus: 
Europos moterų pirmeny
bėse Romoje mūsiškės pra
laimėjo Lenkijai 21:24, o 
Europos vyrų pirmenybių 
metu, Kaune, tarpmiestinė
se rungtynėse Varšuva — 
Kaunas, nugalėjo laikinoji 
sostinė 29:28.
• Lietuvos futbolo pirme
nybių paskutinės pasek
mės: Klaipėdos Baltija — 
Kauno Atletas 2:1, Kauno 
Banga — Vilniaus Žalgiris 
2:2, Kretinga — Kauno Po
litechnika 0:1.
• Donecke įvyko Sov. Są
jungos jaunių krepšinio pir
menybės. Lietuvai atstova
vo daugumoj Vilniaus krep
šininkai, kurie nugalėjo 
Maską I 76:50, Maskvą II 
69:62, Maskvą III 68:57, 
Kijevą 53:46, Tbilisį 66:47, 
Rygą 76:65 ir Taškentą 
70 :G1 ir užėmė pirmą vietą. 
Mergaitės iškovojo trečią 
vieta.
• Maskvos dienraščio Prav- 
da tradiciniam pavasario 
krose dalyvavo ir Lietuvos 
atstovai. Bendroj įskaitoj 
— surinktais taškais, Lie
tuva užėmė trečią vietą, 
latviai buvo devinti, o estai 
vienuolikti. Miestų įskaitoj 
nugalėjo Volgogradas. Mū
sų sostinė užėmė ketvirtą 
vietą, o Kaunas buvo net 
24-tas.
• Gegužės mėn. 24 čl. Ro
moje prasidėjo Europos 
bokso pirmenybės. Sov. Są
jungą atstovauja pereitų 
metų Europos meisteris R. 
Tamulis ir Vilniaus lenkas 
D. Pozniak.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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Informacija, žurnalistai 

ir statistai
Jau pora savaičių po įvykusio Lietuviškų in

formacijų centro suruošto seminaro Chicagoje. 
Seminare dalyvavo amerikiečių spaudos redakto
riai ir lietuvių tiek, kad kun. J. Prunskis galėtų 
Drauge "atsidusti, kad dalyvių buvo permažas 
skaičius". Čia Draugo vedamojo autorius žodžiu 
"atsidusti", gal netyčiomis, pasakė ne mažai tie
sos. Pagal Balčikonio žodyną išeitų, kad kun. J. 
Prunskis "atsikvėpė" ar "pailsėjo".

Mat, reikalas toks, kad mes dažnai kalbėda
mi apie realų reikalą ar darbą, jį žodžiais išpu
čiame ir iš žmonių reikalaujame to, ko iš jų rei
kalauti nereikėtų. Kun. J. Prunskis gi "atsiduso" 
visai priešinga prasme, būtent, kad atsilankiusių 
amerikietiškų "figūrų" neatėjo klausytis pakanka
mas skaičius lietuvių, besidominčių Lietuvos rei
kalų informacija amerikietiškoje spaudoje. Čia 
pat jis prikaišioja, kad "jei mes patingėjome pabū
ti bent statistais, kaip gi jie turės paskato rodyti 
savo iniciatyvą, imtis darbo lietuvių reikalus in
formuodami".

Sunku pasakyti, kiek statistai paveiktų ameri
kiečių žurnalistų darbą, bet jau kur, kur, o Chica
goje tikrai galėjai tikėtis atsilankant daugiau tų 
žmonių, kurie visą laiką dedasi žiną ir pažįstą 
spaudos darbą.

Bendravimas ir draugavimas yra abipusis 
reikalas. Iš praktikos žinome, kiek amerikiečiai, 
suinteresuoti lietuviškojo laikraščio palankumu 
ir parama, tos paramos ieško,ir kaip. O gi labai 
paprastai — jie stengiasi užmegzti gerus asmeni
nius santykius. Jie neieško nei minių, nei gausiai 
susirenkančių statistų.

Lygiai kaip ir Chicagos atveju. Amerikiečių 
spaudos atstovai pareiškė, kad jiems reikalinga 
patikima informacija ir kad redaktoriai 
esą atsargūs panaudoti jiems nežinomų šaltinių 
informacijas.

Čia pat kun. J. Prunskis siūlo, kad "miestuo
se, kur yra lietuvių žurnalistų skyriai, jie su El
tos angliškuoju biuleteniu aplankytų amerikiečių 
redakcijas ir užakcentuotų, kaip šis informacijų 
šaltinis yra patikimas".

O ar nekils klausimas, kiek patikimas ir kiek 
tam reikalui tinkąs to ar kito miesto mūsų žurna
listų skyrius. Pagaliau, kiek to skyriaus narių bu
vo seminare?... Ir pagaliau, nuo kada leidžiamas 
Eltos angliškasis biuletenis, kad dabar reiktų eiti 
ir jį pristatinėti?

Šiaip ar taip, neabejotinai geros kun. J. Pruns- 
kio intencijos iškelia visą eilę klausimų. Tuo tar
pu į juos atsakant reikėtų tik pastebėti, kad kiek
vieno susitikimo su amerikiečiais nereikia pada
ryti "masiniu", su gausia minia ar statistų būriu.

Atrodo, kad į tai gerą atsakymą davė ir pa
tys amerikiečiai seminaro metu.
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CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE 

AUDRONĖ
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., 
BOSJON, MASS. 02124. TEL. 288-5999, o po BIRŽELIO 
18 D. tiesiai į vilą AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir 
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pajūrio vilą.

Mėnesio bėgyje New Yorke 
įvyko du didžiuliai politiniai pa
radai. Vienas balandžio 15 d., 
suruoštas vadinamų peaceninkų, 
kitas gegužės 13 d., suruoštas 
besąlyginių patriotų, atsverti 
aną pirmąjį. Abu jie savo for
ma ir turiniu diametrališkai sky. 
rėsi vienas nuo kito.

Pirmųjų parade dalyvavo ne 
vien vietinės publikos, bet ir 
daugelis atvykusių iš tolimų vie
tovių, Floridos, Californijos, 
Rhode Island, Chicagos ir kitur. 
Dalyvių buvo daugiausia jaunų, 
pusjaunių, o taip pat ir daugybė 
suaugusių: ilgaplaukių, barzdo
tų, apdristašvarkių, glamžtakel- 
nių ir kitų kitokių. Jų tarpe ir 
daugybė izraelitų. Buvo per pus 
juodų King’o vedamų ir perpusę 
baltų bei pusbalčių, išsimaišę 
labai tankiai, daugel kur suki
bę ranka rankon juodas su bal
ta ar baltas su juoda,pabrėžda
mi neški r tingumą žmogaus sa
vo esme ir politiniu tikslu.

Žygiavo palaidai, su įvairiais 
užrašais plakatuose prieš ka
rą, žudynes taikių vietnamie
čių, smerkiančių prezidentą ir 
reikalaujančių sustabdyti bom
bardavimus, išvesti kariuome
nę, tegyvuojąs Ho Chi Minh, ir 
t.t. Kulminaciniame įkarštyje — 
buvo sudeginta JAV vėliava. Vi
sa tai, ir parado išpūtimas per 
radiją, televiziją ir spaudą, su
darė įspūdį, kad krašte pradeda 
įsigalėti anarchija. Susidarė ga
na slegianti nuotaika. Vėliavos 
sudeginimas užgavo daugelį pa
triotų jausmų. Ypač į tai reaga
vo karo veteranai-legionieriai.

Šiųjų iniciatyva ir pagalba bu
vo surengta gegužės 13 d. pat
riotinė demonstracija- -- para
das šūkiu: "Remkime mūsų vy
rus Vietname". Jeigu pirmaja
me, kaip manoma dalyvavo apie 
120 tūkstančių žmonių, tai šiame 
antrajame parade, atrodė,daly
vavo daug daugiau. Tai buvo di
džiausia pačios publikos inicia
tyva, be administracijos kiši
mosi suruošta demonstracija, 
kiek teko matyti. Pro svečių es
tradą ištisas 8 valandas žygia
vo masės organizuotai, tvarkin
gai, dainuodami patriotines dai
nas, tai giedodami JAV himną, 
su orkestrais priekyje. Kaip tan
kus miškas plevesavo JAV vė
liavos ir vėliavėlės kur ėjo de
monstrantai, nes kone kiekvie
nas nešė rankoje jų didesnę ar 
mažesnę, o kaikur net buvo di
delės kolonos vien didelių vė
liavų, atstovaujančių organiza
cijas. Nebuvo, turbūt nė vieno 
išlikusio nuošaly legiono posto, 
kuris nebūtų atvykęs į žygį. Jie 
sudarė didelę parado dalį. Žy
giavo jų eilėse baltutėliai žili, 
seni, kiti vos paeiną, dar kiti 
šlu buoją ir pasiramsčiodami, 
matyt, buvę sužeisti, kiti dėl 
to buvo vežami ant ratukų; su 
medaliais, atsižymėjimo ženk
lais, buvę karininkai ir ka
reiviai, žygiavo visi kartu. Jų 
tarpe buvo sykiu ir vienas ki
tas juodųjų, jaunų veteranų iš 
Korėjos karo ir neseniai grį
žusių iš Vietnamo. Daugybė žy
giavo jaunimo: skautų, mokyk
lų ir šiaip jau prisidėjusių prie 
įvairios paskirties organizaci
jų. Nuostabiai daug žygiavo 
įvairių darbininkų unijų viene
tų didžiausiomis kolonimis ir 
vežimais; religinio pobūdžio 
organizacijos, Knights of Co- 
lumbus, įvairūs klubai ir poli
tinės organizacijos. Pirmą sy
kį taip gausiai dalyvavo Konser
vatyviųjų Partija ir Jaunųjų Res
publikonų klubai, ir pirmą kar
tą pasirodė viešai su ilgiausio
mis kolonimis John Birch So- 
ciety su santūriais šūkiais pla
katuose: In God we trust; Ho-

r ▲ 1 DVIEJŲ PARADŲ RODIKLIS

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

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. St. Remy Imp. 3 Str.

Napoleon Brandy ........................ 5th — S 1.39
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

6. Imported French Brendy  ......... 5th — $3.35
7. Ricadona Vermouth 30 oz..........Bot. — $1.29

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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nor, Country, Duty, United we 
stand; Wake up America. šis pas - 
kutinis šūkis buvo nešamas ir 
daugelyje kitų eisenos grupių, 
bet didžiausiame plakate jis bu
vo įrašytas kubiečių. Iš įvairių 
tautybių grupių kubiečiai buvo 
gausiausi ir jų šūkiai riebiau
si: "Senator half-bright go ho- 
me to Russia"; po Castro pa
veikslu užrašas: T got my job 
through N.Y. Times". Kitur — 
buvo matyti irgi šypsnį sukelią 
užrašai: "Cong King", "King is 
red not black", bet šalia -- bal
tas nešė plakatą su žodžiais: 
"Salute negro Gis", "CrashViet- 
nam".

Bendrai -- visame parade vy
ravo patriotiniai šūkiai: God 
bless America, Support our pre- 
sident, Support our boys in Viet- 
nam, "Kieno širdis ne su šiuo 
kraštu -- lauk iš jo", ir 1.1.

Šioje demonstracijoje geros 
progos turėjo pasireikšti tauty
bių grupės. Jų buvo tikrai gau
su. Priešakyje buvo nešamas di
džiulis užrašas: "Anticom- 
munist manifest 1967". Šalia ku
biečių gausiausia buvo vengrų 
ir ukrainiečių. Iš baltiečių -- 
lietuvių grupė buvo didžiausia, 
latvių mažiausia. Estai nešė 
gana didelius užrašus: "Rus- 
sians, out of Baltic statės", 
"Communist Russians, out of

Lietuvos pedagogo sukaktis
— Laikotarpis po pirmo

jo pasaulinio karo, šalia vi
sų teigiamų požymių taip 
pat buvo — šiandieną mes 
tai ramiai galime pripažinti 
— pasmailintojo nacionaliz
mo periodas, palietęs (Lie
tuvoje) ne tik valstybinę 
tautą, bet ir mažumas, — 
neseniai vokiečių kalba ra
šė dr. A. Gerutis, kalbėda
mas apie Johannes Strau- 
chą.

A. Geručio teiginys laiko 
perspektyvoje yra visiškai 
tikroviškas ir turime sutik
ti, kad anais metais Lietu
voje (lygiai kaip, pavyz
džiui, Vokietijoje arba Len
kijoje) būti tautinės mažu
mos gimnazijos direktoriu
mi nebuvo lengvas uždavi
nys, reikalavęs nemažo tak
to, pagarbos žmogui ir dip
lomatinio lankstumo. J. 
Strauchas, kuriam gegužės 
7 d. sukako 80 metų, buvo 
ilgametis ir vienintelis Kau
no vokiečių gimnazijos di
rektorius. Prisiminę anuo
metinę ”žąsų bylą”, vis di
dėjančią įtampą tarp Lie
tuvos ir Vokietijos dėl Klai
pėdos, galop Klaipėdos ne
tekimą ir dėl to susijusią 
Įtampą tarp vokiečių ir lie
tuvių, kuri, suprantamai 
palietė ir vokiečių mažumą 
Lietuvoje, sutiksime, kad J. 
Straucho nuopelnas, suge
bant savo vadovaujamą 
gimnaziją nepaskan d i n t i 
dienos Įvykiuose, buvo di
delis.

Senojoje Kęstučio sosti
nėje Trakuose gimęs J. 
Strauchas nuo 1905 m. Pet
rapilyje studijavo gamtos 
mokslus, filosofiją ir isto
riją. Parašęs diplominį dar
bą apie Fichtės filosofiją, 
jis nuo 1911 m. ruošėsi pro
fesūrai, drauge būdamas 

Estonia". Dalyvavo taip pat re
tai matomos viešai grupės: bal
tarusių, kaukaziečių, iberų, in
dų ir kt. Visai nesimatė tos tau
tinės grupės i kuri labiausiai 
džiaugiasi šio krašto laisve ir 
labiausiai semia iš jos gero
vės naudą --tai šventos žemės 
vaikų.

Labai gausiai dalyvavo neg
rų jaunimo: mokyklinio, orga
nizuoto, skautiškai uniformuo
to, karinėj drausmėj, pavyzdin
goj laikysenoj su pasitenkini
mu, pasitikėjimu, lyg nešioda
mi tvirtą mintį: čia mūsų že
mė, čia rriūsų tėvynė, mes už 
ją...

Jeigu iš paradų galima ką 
spręsti, tai ši didelė patriotiz
mo demonstracija nustelbė aną
ją peaceninkų-vietnikų ir kraš
to niekintojų palaidos bet stip
rios masės siaubą ir paskaid- 
rino niūrią atmosferą, sukėlė 
džiaugsmą ir vilti, kad patrio
tizmo stiprybė gaubs visą kraš 
tą. Jis taip pat patvirtino nuo
monę, kad tikrai rimtu atveju 
išnyks visi priešingieji ir kraš
tas bus kaip vieno plieno. Šis 
paradas taip pat parodė, kad 
dabar bujojanti nepaprastai pla
ti laisvė ir jos arogantiškas 
naudojimas įžiebia daugybei jau
nų ir senų amerikiečių nepap
rastai stiprią nacionalinę re
akciją. Taigi — nėra to blogo, 
kurs neišeitų į gerą.

Petrapilio vokiečių gimna
zijos mokytoju. Nuo 1923 
m. profesoriavo Lietuvos 
universitete ir vadovavo 
Kauno vokiečių gimnazijai.

Vokiečių gimnazija buvo 
viena pajėgiausių viduri
niųjų mokyklų Lietuvoje, 
nes jos programa buvo pri
taikyta ne tik Lietuvos 
švietimo ministerijos reika
lavimams, bet ir Vokietijos. 
Aukštu mokslo lygiu žino
mą gimnaziją lankę ne tik 
vokiečiai, bet ir kitų tauty
bių mokiniai, neišskiriant 
nė lietuvių, žymus sukak
tuvininko indėlis buvo ir 
akademinėje srityje,- profe
soriaujant V. D. Universi
tete. Jis ten taip pat para
šė trijų tomų filosofijos is
torijos veikalą, kuris dėl 
karo nebepasirodė.

Tolerantiškas, humaniš
kas, lietuvių-vokiečių darnų 

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E 

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildo

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

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

Vakare TĖVAMS išvykus prižiūrimi vaikai.
SEZONĄ pradedame BIRŽELIO mėn. 18 d.

MEŠKA
42 BEACH STREET 

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS.

Tel. (617) 759-3251

sugyvenimą skatinantis J. 
Strauchas nacionalsocialis
tams nebuvo persona gra
fa. 1941 n. jis repatriavo į 
Vokietiją, bet vokiečių oku
pacijos metais, kai jis V. D. 
universiteto Lietuvos gene
raliniam komisarui buvo 
pristatytas tvirtinti etati
niu filosofijos docentu, vo
kiečių valdžios atstovas be 
motyvų jo kandidatūrą at
metė, o 1942 m. vokiečių 
saugumo policija jį Kaune 
areštavo ir prievarta išve
žė Į Vokietiją.

Po karo įsikūręs V. Vo
kietijoje, J. Strauchas visą 
laiką yra Lietuvos vokiečių 
o r g a n izaccijos kalbėtoju 
(Sprecher der Landmann- 
schaft der Deutschen aus 
Litauen). Pokarėje į vokie
čių kalbą verčia ir leidžia 
filosofinius Solovjovo vei
kalus.

Suk aktuvininkas visuo
met sugebėjo būti lojalus 
Lietuvai, tai darniai sutai
kydamas su savo vokiečių 
tautybe. Jo nuopelnai Lie
tuvos švietimui ir mokslui 
yra dideli, bet didžiulis jo 
įnašas taip pat yra ir Į abie
jų tautybių tarpusavio san
tykių lyginimą.

Po karo, kai abiejų tau
tybių vaidmenys apsikeitė, 
ir lietuvių bendruomenė 
virto tautine Vokietijos ma
žuma, J. Strauchas visur, 
kur galėdamas, lietuviams 
talkininkavo ir padėjo. 1946 
— 1949 metais jis Pabalti
jo universitete Pinneberge 
prie Hamburgo dėstė filo
sofijos istorijos kursą. Vė
liau, panaudodamas savo 
įtaka ir autoritetą yra daug 
padėjęs Vasario 16 gimna
zijai ir aplamai Vokietijos 
lietuvių kultūrinei veiklai.

Ištikimam savo tėviškės 
sūnui ir geram vokiečiui 
Johannes Strauchui lietu
viai už daug ką yra dėkingi.

R. E. Maziliauskas

Professional openings exist for 
NURSING SUPERVJSOR—HEAD 

NURSE REGISTERED NURSES & 
L.P.N’S. & D1ETIC1ANS 
PHYSICAL THERAPISTS 

Positions available immediately in a 
skilled nursing home associated with 
an acute short term hospital. Easily 
accessible to both Twin Cities and 
Duluth, Superior area. Liberal per- 
sonnel benefits. Salary open. Apply 
or send resumes adniinistrator of 
Grantsburg Hospital, Ine., Grants- 
burg. Wis. (58-64)
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Jūrų skautų jubiliejinė stovykla
Šiais metais Lietuvių Jū

rų Skautija švenčia savo 
sėkmingos veiklos 45-rių 
metų sukaktį, šiai sukak
čiai atžymėti ir ją tinka
mai įprasminti, Kanadoje. 
New Wasagoje, Tėvų Pran
ciškonų stovyklavietėje š. 
m. rugpiūčio mėn. 12-26 d. 
rengiamas visos Lietuvių 
Jūrų Skautijos vadovų ir 
skautų sąskrydis — Jubi
liejinė Stovykla, kuriai jau 
dabar iš anksto intensyviai 
ruošiamasi.

Šiai stovyklai tinkamai 
pravesti LJS vadovybė tel
kia vadovų-vių kadrus, 
įvairių stovyklinių varžybų 
laimėtojams atžymėti ren
ka dovanas, ruošia planus 
ir deda visas galimas pa
stangas, kad atvykę sto- 
vyklon jaunesniosios sesės 
ir broliai, besidžiaugdami 
stovykliniais išgyvenimais, 
būtų vispusiškai laimingi.

Aktyviai ruošiamasi sto
vyklai ir paskirose vietovė
se, kur veikia LJS padali
niai — tvarkomos unifor
mos, remontuojami laivai, 
burlaiviai, telkiamos sto
vyklinės priemonės ir deda
mos pastangos, kad visi jū
rų skautai ir skautės galė
tų dalyvauti stovykloje.

Į stovyklos pasiruošia- 
muosius darbus, tiek cent
re — Chicagoje, tiek ir at
skirose vietovėse, k. a. Bos
tone, Clevelande, Toronte, 
Los Angeles, Detroite ir kt. 
yra įtraukti ir jūrų skautų- 
čių tėvai, kurie mielai tal
kina vietos vadovams besi
ruošiant šiam Jubiliejiniam 
sąskrydžiui.

Jubiliejinei Lietuvių Jū
rų Skautijos stovyklai va
dovaus ilgametį patyrimą 
skautavime turį vadovai j. 
v. skt. H. Stepaitis ir j. v. 
s. Vyr. Čepas. Jiems talki
ninkaus visa eilė patyrusių 
jūriniame skautavime va
dovų, k. a. j. v. skautinin
kai L. Knopfmileris, Alg. 
ir Kęst. Aglinskai, B. Stun
džia, Tėv. J. Raipužis, j. s. 
Butkevičius, R. ir J. Kupre
vičiui, P. Petraitis, K. Do
markas ir daug kitų.

S t o vykioje pramatomos 
skautinės, jūrinės progra
mos, sporto ir kitos stovyk
linės varžybos.

Jubiliejinė ir stovykloje 
Jūros Diena bus švenčiama 
š. m. rugpiūčio 19-20 d.d. 
Šioms iškilmėms tikimasi

Šaunūs Bostono jūrų skautai 
garbės sargyboje.

daug svečių ir tėvų apsilan
kant.

Šiai 45-rių metų jubilieji
nei stovyklai atžymėti yra 
pagamintas specialus ženk
las. kuriuo bus atžymėtas 

Jūrų skautų burlaiviai stovyklinių užsiėmimų metu.

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
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
visas taupymo sąskaitos.

e*

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

kiekvienas stovyklautojas, 
atvykęs į Jubiliejinę sto
vyklą. Taip pat bus leidžia
mas stovyklos laikraštis, 
kurį redaguos patyrusi 
spaudos darbuotoja v. s. Z. 
Juškevičienė.

Iš anksto kviečiami visi 
stovykloje apsilankyti.

LIETUVIŲ JŪRŲ SKAU
TUOS JUBILIEJINĖS 

STOVYKLOS VADOVYBĖ
LJS Inkaro Taryba savo 

š. m. gegužės mėn. 17 d. 
posėdyje, patvirtino LJS 
Jubiliejinės stovyklos, įvyk
siančios š. m. rugpiūčio 
mėn. 12-26 d.d., New Wa- 
saga, Kanadoje, vadovybę 
sekančios sudėties:

Bendrinė stovyklos vado
vybė: Stovyklos viršininkai
H. Stepaitis dr. V. Čepas, 
kapelionas Tėv. J. Raibužis, 
komendantas K. Domarkas, 
adjutantas J. Kuprevičius. 

iždininkas L. Knopfmileris, 
ūkio vedėjas A. Butkevi
čius, tiekimo vedėjas P. 
Jurkštas, vandens užsiėmi- 
bų vedėja R. Kuprevičienė, 
vandens užsiėmimų ins- 
trukt. J. Butkus, L. Knopf
mileris, B. Stundžia, vyr. 
laužavedys K. Oželis, sto
vyklos gydytojas dr. G. By
la, skaut. programos vedė
ja L. Čepienė, stov. laikraš
tėlio redaktorė Z. Juškevi
čienė. stov. šeimininkės 
Jurkštienė ir Grybauskienė.

Jūrų Skaučių Pastovyklė: 
viršininkė D. Bylaitienė, va
dovybės pareigūnės A. Gas- 
nerienė Čepaitė.

Jūrų Skautų Pastovyklė: 
viršininkas P. Jančiauskas, 
vadovybės pareigūnais pa
kviesti M. Manomaitis, P. 
Petraitis, J. Baublys, M. 
Maksvytis, S. Makarevičius.

Korp. Gintaras Pastovyk
lė: viršininkas R. Mačiulis.

NAUJA VADOVYBĖ
L. J. S. vadovų-vių kores- 

pondencinio suvaži avimo 
p r e z idiumas, remdamasis 
LJS vadovybės rinkimų da
viniais, skelbia 1967-1968 
m. kadancijos Lietuvių Jū
rų Skautijos vadovybę:

LJS Inkaro Taryba: pir
mininkas Alg. Aglinskas* 
nariai: L. Čepienė, V. Petū- 
kauskas, dr. K. Aglinskas,
L. Knopfmileris, S. Maka
revičius.

LJS Vyriausia Skautinin
ke — A. Gasnerienė.

LJS Vyriausias Skauti
ninkas — E. Vengianskas.

LJS Korp! Gintaras pir
mininkas — R. Mačiulis.

LJS Garbės Gynėjas — 
Dr. V. Čepas.

LJS Garbės Teismas: pir
mininkas — H. Stepaitis, 

nariai: V. Šarūnas, B. Stun
džia.

LJS Kontrolės Komisija: 
pirmininkas — inž. V. Iz- 
bickas, nariai: V. Jurgėla, 
E. Mickūnas.

DETROIT

• Detroito „Aušros” li
tuanistinė mokykla baigia 
mokslo metus šį šeštadienį, 
gegužės mėn. 27 d. pamal
domis ir mokslo metų už
baigimo aktu. Pamokų tą 
dieną nebebus.

Pamaldos šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje prasidės 
10 vai. Tuoj po pamaldų 
vyksime į Lietuvių namus, 
kur aplankysime mokinių 

darbų parodėlę, turėsime 
mokslo metų užbaigimo 
programą, mokiniai gaus 
pažymėjimus ir dovanas. 
Mokslo metų užbaigimo 
programai pasibaigus, įvyks 
mokyklos tėvų susirinki
mas.

Maloniai prašau visus tė
vus laiku atvežti savo vai
kučius į pamaldas, daly
vauti mokslo metų užbaigi
mo programoje ir tėvų su
sirinkime.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Palengva Tomas atgavo sąmonę. Galva plyšo iš skausmo ir 
drebėjo nuo šalčio. Širdžiai darėsi bloga ir norėjosi vemti. Miru
sieji nejaučia šalčio ir širdis nepyksta. Vadinasi, konstatavo To
mas, jis dar buvo gyvas. Atsargiai pravėrė vieną akį. Jis buvo pa
guldytas žvejų laivo priešaky ir girdėjo ritmišką motoro tiksenimą. 
Prie vairo stovėjo portugalas žvejys ir užpakaly jo šokinėjo tols
tančios Lisabono šviesos. Jūra buvo audringa ir laivas plaukė tolyn 
į nakties tamsą. Tomas pravėrė kitą akį ir šalimais pamatė ant 
suolo sėdinčius du stambius vyrus. Abu buvo apsivilkę juodais odi
niais švarkais, rankoje laikydami didelius revolverius.

Tomas pusiau pasikėlė.
— Labas vakaras, ponai! Aerodrome neturėjau laiko jus pa

sveikinti. Tai grynai dėl jūsų kaltės. Jums nereikėjo taip skubėti 
mane pritrenkti ir užmigdyti chloroformu.

Vienas iš sargų hamburgiškiu akcentu atsakė.
-- Tomas Lievenai, jūs esate įspėtas: mažiausias gestas ir 

nušausime!
Tuo tarpu antrasis saksonišku akcentu pridėjo:
-- Pasibaigė jūsų atostogos, Lievenai. Dabar grįžtame namo.
-- Jūs esate iš Drezdeno? — paklausė Tomas susidomėjęs. 
-- Ne iš Leipcigo. Kodėl?
-- Taip sau iš žingeidumo. Aš nekritikuoju jūsų laivo, bet ke

lias iki tėvynės tolimas ir kažin ar atlaikys aukšta jūrą?
— Nesirūpink, -- atsiliepė hamburgiškis. Šis laiviūkštis tik

padės mums išplaukti iš teritorialinių vandenų iki kvadrato 135 Z.
Tomas pastebėjo, kad laivas plaukė be šviesų. Jūra darėsi vis 

audringesnė ir jam nelengva buvo susilaikyti nevėmus.
— Kas tas kvadratas 135 Z? -- paklausė jis savo sargų.
-- Tai pasimatymo vieta. Už ketvirčio valandos į paviršių iš

nirs povandenins laivas ir toliau viskas eis kaip sviestu patepta...
-- Puiki organizacija, -- pagyrė Tomas.
-- Mes išplaukėme iš teritorialinės zonos, — pasakė portuga

las žvejys. -- Kur mano pinigai?
Vyras iš Leipcigo pasikėlė ir prisiartinęs padavė voką. Žvejys 

paliko vairą ir pradėjo skaičiuoti pinigus. Tuo metu žaibo greitu
mu pradėjo vystytis įvykiai. Tomas pirmasis pastebėjo didelį še
šėlį, kuris artėjo tiesiai į laivelį. Tomas norėjo sušukti, bet susi
laikė ir žiūrėjo kas atsitiks.

Nuo kito laivo užsidegė stiprūs prožektoriai ir pradėjo kaukti 
sirenos. Portugalas suriko ir bandė savo laivą nukreipti į šoną, bet 
susirėmimas buvo neišvengiamas. Nuo susitrenkimo hamburgie
tis pametė revolverį, o leipcigietis nusirito deniu. Laivas pasviro ir 
Tomas pasijuto išmestas šaltan vandenin. Išnėręs į paviršių jis iš
girdo viršuj keikiantis. Jachtos siren a tebekaukė. Jis pamatė, kaip 
jūrininkai iš jachtos numetė jam baltą gelbėjimosi ratą pririštą už 
virvės. Jis užsikabino ir buvo ištemptas ant jachtos. Dar spėjo per
skaityti jachtos pavadinimą "Baby Ruth".

~ Jei aš papasakosiu šį įvykį klube, niekas man netikės, -- pa
galvojo sau Tomas.

— Whisky ar romo?
— VVhisky
-- Ledo ir sodos?
-- Tik ledo, prašau, -- pasakė Tomas. Jūs galite pripildyti 

pilną stiklą, nes aš lengvai persišaldau.
Prieš ketvirtį valandos Tomas buvo Abwehro belaisvis, paskui 

beskestąs jūroje ir štai dabar įsiviniojęs į šiltas antklodes ilsėjosi 
liuksusinėje jachtos kajutėje.

Žmogus padavęs jam gerti, sau įsipylė scotch ir pakelda
mas stiklą pasakė:

— Cheerio!
-- Cheerio, -- atsakė Tomas nugerdamas didelį gurkšnį. -- 

Tas man padės pašalinti iš burnos biaurų chloroformo kvapą.
Lauke girdėjosi koliojimasis.
— Kas tai?
-- Tai jūsų ir mūsų kapitonai aiškinasi dėl nelaimės. Aišku, 

jūsų laivelio kapitonas kaltas, nes plaukė be šviesų. Dar truputį 
ledų?...

-- Ne ačiū. Kur yra du... mano bendrakeleiviai?
Apatinėje kajutėje, manau, tokiu patvarkymu jūs patenkintas?
Geriau ir negalėjo būti, tad Tomas nutarė jautį griebti už ra

gy.
-- Aš turiu jums padėkoti už mano gyvybės išgelbėjimą. Pa

vojus buvo ne nuskęsti, bet...
-- į jūsų sveikatą, prekybininke Jonai!
-- Atsiprašau.
-- Jūs mums esate "prekybininkas Jonas". Mes nežinome jū

sų tikros pavardės. Pagaliau jūs mums ir nepasakysite.
-- Aišku! Laimė, kad visus savo dokumentus padėjau į konsu- 

lienės geležinę spintą. Aš tikėjausi, kad kas nors panašaus galėtų 
įvykti.

-- Mes jus suprantame, jūs galite kalbėti tik su viršininku. 
Žmogus kaip jūs yra V.I.P.!

-- Prašau?
-- Very Important Person!
— Bet aš neesu joks svarbus asmuo...
-- Nenužeminkite savęs. Žmogus, kuriam pagrobti Abwehr 

atsiunčia povandeninį laivą, negąli būti paprastas eilinis žmogus. 
Mes sekėme vokiečių pasiruošimą. Tai buvo kaž kas milžiniško. 
Vokiečiai keitėsi radijo pranešimais kaip bepročiai. Prekybinin
kas Jonas... Prekybininkas Jonas... Bet kokia kaina jį pristatyti 
į Berlyną... Ir jūs manęs dar klausiate, kodėl esate V.I.P! Kas 
jums atsitiko, prekybininke Jonai?

-- Ar galiu gauti antrą whisky?
-- Vyras padavė naują stiklą.
— Už penkis tūkstančius dolerių "Baby Ruth” mums gali pa

aukoti visą bonką whisky.
-- Kokia Baby Ruth? Kokie penki tūkstančiai dolerių?
-- Prekybininke Jonai, -- pasakė vyras juokdamasis. — Jūs 

turėjote suprasti, kad aš priklausau anglų slaptajai tarnybai.
— Taip, aš supratau.
— Vadinkite mane Roger. Aiškėtai ne tikras mano vardas. 

Bet netikras vardas vertas tikrojo, ar taip?
Po šimts pypkių, pagalvojo Tomas. Pabėgau nuo vokiečių, o 

dabar reikia išsigelbėti iš anglų. Bandykim laimėti laiką ir būkim 
atsargūs kur dedame koją.

— Jūs teisus, Mr. Roger. Bet aš klausiu, kas yra ta Baby 
Ruth ir tie penki tūkstančiai dolerių?

— Kai tik mes perėmėme vokiečių radijo pranešimus, tuoj 
painformavome Londone M 15, mūsų kontražvalgybą ir Londonas 
mums davė žalią šviesą, daryti viską, kad "prekybininkas Jonas" 
nepatektų į vokiečių rankas.

(Bus daugiau)
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• Dr. J. K. Valiūnas, 
VLIKo pirmininkas, viešė
damas Clevelande ir atsilan
kęs j Dirvos redakciją, sve
čių knygoje įrašė:

”Dirva yra tikrai naši 
Lietuvos laisvinimo darbe.

Linkiu Jums sėkmės, iš
tvermės didžiame darbe ir 
nenuilstamos energijos lie
tuviško žodžio baruose”.

• PLB valdyba, posėdžia
vusi gegužės 13 d. Cleve
lande, kartu su dalyvavusiu 
Vliko pirmininku dr. J. K. 
Valiūnu svarstė iš sausio 
mėn. veiksnių konferenci
jos išplaukiančius darbus, ir 
sutarė jų vykdymo būdus.

Ta proga PLB valdyba 
pritarė Vliko ir Kanados 
LB sutartai laisvųjų lietu-

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

HOR1ZONTAL 
BOR1NG 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILL1NG 

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE. GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.

WANTED AT ONČF.

BULLARD OPERATORS 
ENGINE LATHE OPERATORS 
Mušt be able to sėt up vvork Irom 
Blue Prints & Close Tolerances. 5 5 
hour work week. Year round. LiberaI 
benefits.

DEPENDABLE TOOL & MFG. 
5416 DETROIT AVI'.. 
CLEVELAND, OHIO

(51-60)

WANTED EXPER1ENCED 
TOOLMAKERS

For Die and Fixture vvork. Mušt be 
able to do work on there ovvn. Sniall 
tool room, good hourly rates & ben
efits.

Call betvveen 9-4 
PREM1ER MFG. CORP.

1985 W. 85th St., Cleveland, Ohio
216 — 281-9260

(58-67)

zd
Visiems mieliems pažįstamiems 

ir draugams, prisimmusiems mane 

vardinių proga ir sveikinusiems 

žodžiu ir dovanomis, negalėdama 

kiekvienam asmeniškai atsidėkoti, 

savo nuoširdžią padėką reiškiu per 

Dirvą.

Jūsų

Sofija Smetonienė
Anelės Kirvaitytės (vidury) vadovaujamas kanklių orkestrėlis, pasirodęs Lietuviai Televizijoje Chi- 

cagos programoje. m. Nagio nuotrauka

SUNKUS LIETUVIŠKOS TELEVIZIJOS KELIAS

viu laikysenai iš okupuotos 
Lietuvos Kanados parodoje 
pasirodančių ansamblių at
žvilgiu.

Buvo aptarti III-jo PLB 
Seimo paruošiamieji darbai 
ir susipažinta su Jaunimo 
Metų Kontrolės Komisijos 
parengtu patikrinimo aktu.

Pritarta minčiai surengti 
1968 sukaktuvinių metų

MAINTENANCE MECHANIC
FOR LIET TRUCKS

Mechanic should have experience with 
Towmotors & Payloaders. Experienced 
changing engines required. Plant 
works 3 shifts per day, overtįme 
ąvailable.

Contact Mr. E. J. Henderson 
ALLOYS & CHEMICALS CORP.

4365 Bradley Rd. S.W., Cleveland, O. 
661-8600

(60-66)

MAINTENANCE ELECTRICIAN 
Experienced in electric motor repair, 
heavey machinery, running conduit, & 
rewiring.
Plant works 3 shifts per day, over- 
time available.

Contact Mr. E. J. Henderson 
ALLOYS & CHEMICALS CORP. 

4365 Bradley Rd. S.W„ Cleveland. O. 
661-8600

(60-66)

IST CLASS
TOOL MAKERS

DIE CAST DIE MAKERS 
MACHINISTS

Mušt be fully experienced. Good 
wages overtime, vvages. Air condi- 
tioned shop.

Opportunity to Diversify 
ENTERPRISE TOOL & DIE 

4940 Schaaf Lane, Cleveland, Ohio 
351-1300

(60-62) 

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
j. Ralys — 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
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

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VVilliam 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

proga vienos valandos lie
tuvišką programą per visus 
JAV televizijos kanalus.

Dėl lietuvių sportininkų 
organizuojamos išvykos į 
okup. Lietuvą pareikšta, 
kad toks organizuotas vyki
mas, be žalingų politinių 
padarinių, skaldytų išeivi
jos lietuvių visuomenę, to
dėl imamasi pastangų nuo 
tokio žygio sulaikyti.

Gi susipažinus su Pary
žiaus įvykio duomenimis, 
PLB valdyba pareiškia, jog 
kai kurių Prancūzijos LB 
institucijų narių parodytas 
svetingumas Lietuvos lais
vės kovą šmeižiančio filmo 
kūrėjui yra nesuderinamas 
su veiksnių konferencijos 
nutarimais ir tautine mūsų 
drausme.

• Vysk. M. Valančiaus 
Lituanistinė mokykla baigė 
savo darbą. Dabar mokyto
jai peržiūri baigiamuosius 
darbus. Oficialus mokslo 
metų užbaigimas įvyks šį 
šeštadieni. 9 vai. pamaldos, 
vėliau pažymėjimų Įteiki
mas. JAV LB Clevelando 
I-sios apylinkės valdyba yra 
skyrusi vertingų knygų at- 
žymėjimui pavyzdingų mo
kinių. III-VI skyrių moks
leiviai atliks trumpą pro
gramą.

Jau antrus metus Lie
tuvių Televizija Chica
goje žybčioja ekranuose 
kiekvieną penktadienį. 
Jau atlikta virš 60 progra
mų. Jos įkūrėjas T. Siu
tas nerimsta ir kartais 
visus pagraudena, kad lė
šų klausimas yra labai 
opus ir nežinia, kiek il
gai TV programa gy

"Lietuviai Televizijoje" Chicagoje pavasario programos išpil- 
dytojai. Dešinėje stovi programos įsteigėjas Siutas.

M. Nagio nuotrauka

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

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

REIKALINGI 
DARBININKAI 

prie 
ALUMIJAUS PLOKŠČIŲ 

dėjimo. Tik naujiems na
mams ! 

Teirautis 475-7884 
(59-60)

HELP WANTED MALĖ

PACKER
FIRST SHIFT

FURNACE 
LOADERS

SF.COND AND THIRD SHIFT 

Good starting rate, excep- 
tional employee benefits.

Apply at 
AMERICAN POWDERED

METALS 
Powder Road 

Off Sackett Point Road 
North Haven, Conn. 

An F.qual Opportunity F.rnployer 
(60-6I)

MALĖ OR FEMALE

OPPORTUNITY FOR
PHYSICAL THERAPIST
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vuos. Jis nuoširdžiai dė‘ 
koja autkotojams ir pre
kybininkams, tačiau iš 
žiūrovų norima, kad kas 
mėnesį aukotų po 1 dol., 
tada TV programa gali 
gyvuoti ir dešimt metų!

Lietuvių Televizijos 
programa iš rūsio per
sikėlė į gražesnes pa
talpas, Patalpos išnuo

motos Birghton Parke: 
2615 West 43 St., naujas 
telefonas: 254-2233. Stu
dijai įrengti atskubėjo į 
pagalbą LB Brighton Par
ko valdyba, dar ir 150 
dol. auką paskyrė būsti
nei išlaikyti. Tai labai 
nuoširdus atsiliepimas 
iš LB, ir reikia tikė
tis, kad ir kitos organi
zacijos padės.

Iki šiol programoj ga
lėjo dalyvauti visi, ta
čiau muzikų unija jau 
įsikišo ir pareikalavo-, 
kad pianu ar kitu instru
mentu grotų unijai pri
klausą, todėl programai 
teks mokėti nustatytą mo
kestį. Bet Šlutas gavo ge
rą pianistę — Aleksiū- 
naitę - Mitchel, kuri il
gą laiką padėdavo Sophie 
Barčus radijo progra
mai, lietuviškiems pa
rengimams. Jos talen
tas muzikoj labai aukš
tas. Dar yra ir daugiau 
bėdų. Stotis vėl pakėlė 
kainą už pusvalandį. 
Dabar teks mokėti 440 
dol. Kadangi sutarties ne
galima pasirašyti, tai to
kių pakėlimų galės būti 
ir daugiau. O programa 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzi juolą lietuviu Įmonė , registruota 

C. S. Deru ! ment of Justice 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARŲIETTE GIFT PARCELS SERVICE
2608 \V. 69th St.. Chicago. III. 60629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th SI., (hicago. III. 60629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St.. (hicago. III. 60608 — Tel. CA 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 j Lietuvą. 
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

turi verstis su mažais 
skelbimais ir gerašir
džių lietuvių auka. Kad 
ją patobulinti, naujo ta
lento pasamdyti, ar ką 
kitą įvesti, reikia lėšų. 
Todėl sunku žygiuoti su 
naujom programom į vi
suomenę.

Daug jau buvo pasi
tarnavusių menininkų, 
mokinių, šokėjų grupių, 
tėvų, solistų, bet juk 
kiekvienai programai 
reikia naujų talentų. Rei
kia naujų skyrių. Šlu
tas rodo filmus iš lietu
vių gyvenimo, tačiau bū
tų gera, kad po truputį 
duotų ir lietuviškų žinių, 
įvestų kokį konkur
są. Yra iš Lietuvos at
vykusių. Su kuriais ver
tėtų pasikalbėti. Jie yra 
gyvi dabarties liudinin
kai mūsų gimtosios že
mės gyvenimo.

Kad sutelkti daugiau 
žmonių apie Lietuvių Te
leviziją, nutarta organi
zuoti įvairius skyrius. 
Kiekvienas skyrius tu
rės savo tikslą ir dirbs 
pagal reikalą. Pirmiau
sia, norima sutvarkyti 
propagandos ir lėšų tel
kimo skyrius, programų 
rengėjų skyrius ir visą 
eilę kitų. Dabartinė LTV 
valdyba, kuri kartu su 
Šlutu neša visą organiza
cinį darbą, nepajėgia vie
na taip toliau dirbti. Kaip 
žinome Lapėnas, Vilu- 
tienė, Paplėnienė ir muz. 
Armonas pirmieji atėjo į 
pagalbą Šluto svajonę 
įgyvendinti. Tačiau gyve
nimas eina pirmyn, rei
kia naujų rankų, naujų 
talentų, naujų organiza
torių, kad viskas eitų pir
myn. Būtų gera, kad ir 
gegužinę kas padėtų su
rengti, reikia ir leidinys 
leisti, reikia kartoteka 
vesti, reikia filmuoti, rei 
kia daug darbų atlikti.

Tad kas tik galite, at
eikite Lietuvių Televizi
jai į pagalbą. Iš toliau, 
gali ir auka prisidėti, ta
čiau talentų pasirody
mus kolonijos galėtų su
organizuoti į filmas. At
eities karto.s dėkos, kad 
ir televizijos pagalba iš- 
kėlėm talentus.

Bal. Brazdžionis



NERIJA LINKEVIČIŪTĖ

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

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

MENINĘ PROGRAMĄ
ATLIKS

Solistė

Nerija Linkevičiūtė,

solistas Jonas Vaznelis 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 LIETUVIU LAIKRAŠTIS

500 dolerių parama
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos valdyba 

pakėlė savo Vilties įnašą

šiomis dienomis Vilties 
Draugijos valdyba, organi
zuodama ir telkdama lėšas 
Dirvai leisti, susilaukė 
stambios piniginės para
mos. Savo š. m. gegužės 17 
d. posėdyje dabartinė Ame
rikos Lietuviu Tautinės Są
jungos valdyba, visą savo 
kadenciją nuoširdžiai rūpi
nusis Dirvos stiprinimu, su
teikė Dirvai nepaprastą pi
niginę paramą — penkiais 
šimtais doleriu padidino sa
vo Vilties Draugijos įnašą. 

vilties Draugijos nariui, Dirvos rė

mėjui ir veikliam tautinės srovės orga

nizacijų darbuotojui

JONUI VALIUKĖNUI

mirus, jo šeimą ir artimuosius nuošir

džiai užjaučia ir kartu liūdi

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirvos Redakcija

Šių metų gegužės mėn. 27 dieną, šeštadienį, 
Marųuette Parko parapijos bažnyčioje 7:30 vai. 
iš ryto bus atlaikytos šv. Mišios už

A. A.

VINCĄ ŽEMAITĮ.
Po pamaldų bus vykstama į šv. Kazimiero 

kapines, kur bus pašventintas ant jo kapo pa
minklas.

Velionies žmona Anelė, sūnus Vytautas ir 
duktė Vincentina Jurkūnienė bei jų šeimos kvie
čia, visus draugus ir pažįstamus mirties metinių 
proga dalyvauti pamaldose bei paminklo pašven
tinime.

tuojau pat panaudotą Dir
vos reikalams.

Prieš metus, kada Dirva 
iškilmingai šventė savo- 
auksinę sukaktį, toji pati 
ALTS valdyba (pirm. J. 
Jurkūnas, kiti jos nariai: T. 
Blinstrubas, C. Modestavi
čius, D. M. Bartkuvienė ir
M. Šimkus) panašia $500 
sukaktuvine auka ne tik su
stiprino Dirvą, bet ir gražiu 
pavyzdžiu to paties paska
tino savo skyrius bei narius. 
ALTS valdybos mostas ne

paliko be atgarsio, o su
rinktos lėšos nuėjo Dirvos 
technikinėms priemon ė m s 
patobulinti. Skaitytojai ap
sidžiaugė lengviau įskaito
mu, didesniu Dirvos laik
raščio šriftu, gi leidėjai — 
visa tai įsigiję grynais pi
nigais ir neapsisunkinę sko
lomis.

Šiemetinė ALTS valdy
bos suteikta parama Dirvai, 
be abejo, nepasiliks be pa
našaus atgarsio, nes Dirvos 
rėmėjai ir gerbėjai, kaip 
rodo įsitikinimas ir patir
tis, yra ir jautrūs ir dosnūs. 
Kaip jau paaiškėjo, specia
lią auką Dirvai paskyrė 
ALTS St. Louis skyrius ir 
ją įteiks Vilties Draugijos 
suvažiavimo metu Chicago
je š. m. birželio 4 d. Nuo jų 
neatsiliks nė kiti skyriai.

Vilties valdyba didžiai 
dėkinga dabartinei ALTS 
valdybai už jos moralinę ir 
medžiaginę paramą, o taip 
pat ir visiems kitiems rė
mėjams, pasekantiems gra
žiu ALTS valdybos pavyz
džiu.

• Mirusiųjų pagerbimo 
(Memorial Day), proga Dir
va nepasirodys savo gegu
žės 31 d. laida.

Pašto įstaiga neveiks ge
gužės 30. Bus pristatomas 
tik "special delivery” siun
tos. Taip pat bus išimamos 
pašto siuntos iš dėžučių.

Mielą bičiulį

ANTANĄ KAVALIŪNĄ, 

ir artimuosius, brangaus brolio JUOZO netekus 

nuoširdžiai užjaučia

Regina ir Jonas čiuberkiai

Kanados Lietuvių Fondo Tarybos nariai posėdžio metu. Sėdi iš kairės: inž. L. Balsys, J. Simanavi
čius, inž. V. Balsys, P. Januška, Tarybos pirm. V. Ignaitis, valdybos pirm. dr. A. Bacevičius, J. Ber- 
sėnas, inž. P. Lelis ir St. Jakubickas. M. Pranevičiaus nuotrauka

KLF Tarybos ir Valdybos pareiškimas
Kanados Lietuvių Fon’ 

do Taryba savo posėdyje 
1967 m. balandžio 22 d. 
apsvarsčiusi KLB Gar
bės Teismo nutarimą dėl 
KL Fondo statuto balsa
vimo korespondenciniu 
būdu, kaip tai buvo pa
skelbta Tėviškės Žibu
rių Nr. 15 (š.m. bal. 13 
d.) nutarė pranešti visuo
menės žiniai kad:

Kanados Liet. Fondo 

visuotinis narių Susirin
kimas 1964 mo bal. 18 d. 
pavedė Fondo Valdybai 
įstatus nuodugniai per
žiūrėti ir daryti žygius 
juos įregistruoti Kana
dos valdžios įstaigose. 
K.L.F. visuotinis narių 
susirinkimas 1966 m. 
bal. 16 d. diskutuodamas 
Fondo įstatų reikalą pa
vedė Fondo Valdybai sta
tuto projektą išversti į 
lietuvių kalbą ir išsiun
tinėti Fondo nariams jų 
pasisakymui.

K.L. Fondo Taryba ir 
Valdyba, vykdydama Fon
do visuotino narių susi
rinkimo nutarimus, 1967 
m. vasario mėn. 1-15 die
nomis pravedė narių at- 
siklausimą. Šis Fondo na
rių atsiklausimas pada
rytas pildant Fondo na
rių visuotinių susirinki
mų nutarimus.

Kanados Lietuvių Fon
do Taryba giliai apgailes
tauja kad K.L.B. Garbės 
Teismas nedarė pas
tangų susipažinti su Fon
do narių visuotinių susi
rinkimų nutarimais ir 
dėlto turėjo prieiti prie 
klaidingo sprendimo.

Kanados Lietuvių 
Fondo Taryba ir 
Valdyba

LOS ANGELES

METU POEMOS 
PRISTATYMAS

Lietuvių poeto Kristi
jono Donelaičio sukurta 
"Metų”poema išversta į 
eilę kalbų. Nadas Raste
nis, iš Baltimorės pui
kiai išvertė ir į anglų 
kalbą.

Dr. Elena Tumienė, 

Fullerton kolegijos lite
ratūros profesorė Cali- 
fornijoje, kūriniui para
šė išsamų įvadą, Done
laitį sulygindama su pa
saulio žymiausiais poe
tais klasikais.

"Lietuvių Dienų" lei
dykla kūrinį, papuoštą V. 
K. Jonyno iliustracijo
mis, šiomis dienomis iš
leido.

Kalifornijos lietuviai 
kviečiami dalyvauti šio 
kultūrinio įvykio prista
tyme Los Angelėje, Ca
lif. 1967 m. gegužės 28 
d., sekmadienį, 12 vai. 
dienos šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

Iškilmėse dalyvaus iš 
Baltimorės atskridęs 
vertėjas Nadas Raste
nis, duodamas įsigiju- 
siems knygą parašus.

Apie vertimą kalbės 
Fresno, Calif. universi
teto profesorė Kordelija 
Jasutytė.

(lg)

NEW YORK

• Dariaus ir Girėno mi
nėjimas New Yorke šiemet 
įvyks liepos 15 d., 3 vai. p. 
p., prie Dariaus ir Girėno 
paminklo, Lituanica Sųuare, 
Union Avė. ir South 2nd St., 
Brooklyne, N. Y. Progra
moje: invokacija, himnai, 
kalbos. Rengia. Dariaus ir 
Girėno Paminklo Pastaty
mo Komitetas Brooklyne.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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