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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VILTIS IR BAIMĖ IŠ VISO PASAULIO

HANOJAUS SUTIKIMAS 'KONTAKTUOTI’ 
AMERIKIEČIUS TIESIOGIAI SUKĖLĖ VILČIŲ, 
KAD GALIMAS SUSITARIMAS, KURIS NEBŪ
TŲ LYGUS KAPITULIACIJAI, NES HANOI GA
LI TURĖTI INTERESŲ, KURIE NEBŪTINAI 
TURI SUTIKTI SU MASKVOS IR PEKINO. — 

DR. KINGO NUŽUDYMAS.

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

• Kokios įtakos turės 
prezidento Johnsono pas 
kutinį kovo mėn, sek
madienį susprogdinta 
politinė bomba? Joe Al- 
sopas praneša iš Vietna
mo, kad ten amerikiečių 
kariai prezidento kal
bos klausėsi labai nusi
minę: ”By God, he chi- 
ckened out”. Jiems at
rodė, kad išgirdo recep
tą kaip reikia pralaimė
ti karą. Tačiau kai pre
zidentas kalbos gale pra
nešė apie savo pasitrau
kimą iš kandidatavimo 
sekančiam terminui, 
ūpas tuojau pasitaisęs: 
"By God, there’s a 
man”. Prezidentas da
bar neturėsiąs kitų rū
pesčių kaip vyriausio
jo karo vado. Jo rankos 
dabar būsiančios lais
vos.

Alsopo asmeniška iš
vada: "Jei Hanoi vadai 
eis prie derybų stalo, 
jis (prezidentas) gali pa
sakyti: "Take it orleave 
it". Jei jie to nepriims 
ir iš viso nenorės derė
tis, jis gali padaryti kas 
yra reikalinga, o tai yra 
visai nedaug, kad laimė
ti karą Vietname".

Kolumnistui ir Natio- 
nal Review redaktoriui 
William Buckley jr. at

ŠIANDIEN IR RYTOJ
ATLANTO sąjunga, kuri praeitą savaitę minėjo 19 mėty 

sukakti, dar neatgyveno savo laikus ir nežiūrint, kad Prancūzi
ja pasitraukė iš karinės struktūros, ji tebėra veiksminga. Tačiau 
ateinantieji metai, ypač po rugpjūčio mėnesio, kada jos nariai ne
bebus suvaržyti sutartimi ir galės iš sąjungos išstoti, bus lemia
mi.

šiandien užmirštama, kad tik dėka Atlanto sąjungos ir Mar- 
shallo plano laisvasis pasaulis, arba tikriau laisvoji Europa gali 
egzistuoti. Dėka šios dvigubos paramos, Europos kraštai nebuvo 
Amerikos užmiršti. O be jos 1949 metais jie nebūty galėję atsi
laikyti prieš Stalino imperializmą. Aišku, dalina atsakomybė dėl 
to pavojaus tenka ir Amerikai, kad Jaltoj prezidentas Roosveltas 
perdaug pasitikėjo Stalinu ir būdamas įtakoj tokiy savo patarėjy 
kaip Alger Hiss, kuris pasirodė esąs soviety agentas, Stalinui 
ant sidabrinės lėkštės atidavė raktus nuo Centrinės Europos du
ry. Sovietams nieko kito nebeliko, kaip tik jas praverti... Tačiau 
Roosevelto Įpėdinis Trumanas protingiau galvojo ir pastojo ko
munistams kelią, nepalikdamas likusios Europos komunisty ver
gijai.

Visi gerai prisimename tą pokario metą ir pirmąsias keistos 
taikos dienas. Vakarų Europa buvo sugriauta, badaujanti ir beveik 
visur viešpatavo chaosas, Amerika džiaugdamasi laimėjus karą, 
pradėjo visišką nusiginklavimą, tuo tarpu Ryty Europoje k mums- 
tiniai režimai su raudonosios armijos pagalba tvirtinosi ir tiesė 
rankas į dar išlikusius laisvus kraštus. Graikijoje vyko civilinis 
karas. Pavojus grėsė Turkijai ir Iranui. Čekoslovakija be šūvio 
atiteko komunistams, o Berlyno blokada vos neprivertė vakarie
čius pastūmėti Vokietiją Į soviety glėbį.

Greitomis suorganizuota Atlanto sąjunga tada išgelbėjo tai, 
kas dar buvo galima išgelbėti, o Marshallo planas leido Furopai 
atsistoti ant kojy.

Po devyniolikos mėty vaizdas pasikeitė, šiandien sovietai ne- 
besigriebia ty priemonių, kokias vartojo Stalino laikais. Jie toliau 
savo tikslų siekia politinėmis ir diplomatinėmis priemonėmis. Jy 
laivynui pavyko išeiti J Viduržemio jūrą. Komunizmas įsigalėjo 
Amerikos pašonėje Kuboje ir dabar suka savo lizdus Afrikoje.

šių dienų žmonės turi savotišką gabumą greit užmiršti pra
eities pavojus ir bando su komunistais kalbėtis kaip su lygiais. 
Bet jei šiandien Europai pavojus kiek atitolęs, jei Rytuose vienur 
kitur padvelkė "pavasario vėjas", ui tas įvyko tik dėka Atlanto są
jungos, tad negali būti ir kalbos apie jos likvidavimą, o tik apie 
pertvarkymą, kad ji būtų dar labiau veiksmingesnė.

☆

NERINGOS kavinėje Vilniuje du intelektualai diskutuoja klau
simą, su kuo Lietuvai geriau draugauti: su Sovietų Rusija ar Ki
nija.

-- Aišku su Kinija, -- sako vienas.
- Kodėl?
— Kinija yra toliau nuo Lietuvos! /y-j

rodo kitaip. Johnsonas 
kapituliavęs prieš sa
vo vidaus priešus, tai 
esą suprantama. Ko
dėl tačiau jis turėjo ka
pituliuoti Vietname? Ar 
jis negalėjęs sakyti, kad 
aš turiu dešimt mėnesių 
laiko, per kuriuos galė
siu pasiruošti Vietnamą 
perduoti savo įpėdiniui 
išvaduotą nuo komunisti
nės grėsmės?

Kas teisus, optimistas 
Alsopas ar pesimistas 
Buckley? Atsakymas sly
pi tame, kokias infor
macijas apie Hanoi kės
lus turėjo prezidentas ir 
ar jos teisingos. Ri
chardas Nixonas parodė 
neblogą politinę uoslę, 
tuoj po prezidento kalbos 
pareiškęs, kad prezi
dentas, rasit, turėjo ki
tiems nežinomų informa 
cijų. Iš tikro, po poros 
dienų pasirodė, kad pre
zidento kritikai senato
riai Kennedy ir Full- 
bright pareiškę nuomo
nę, kad prezidentas per 
mažai pažengęs į prie
kį, siūlydamas tik dalinį 
bombardavimų sustab
dymą, suklydo. Hanoi 
davė suprasti norįs už- 
megsti tiesioginį kon
taktą.

Čia reikia pastebėti, 

kad per paskutinius 
14 mėnesių Hanoi at
sisakydavo nuo bet kokių 
tiesioginių pasitarimų 
ar net pasikalbėjimų, jei 
amerikiečiai visai nenu
trauks, ir tai be sąlygų 
ir visam laikui, šiauri
nio Vietnamo bombarda
vimą. Kodėl jie staiga 
pakeitė savo nuomonę?

Šioje vietoje susidu
riame ir su kitu klausi' 
mu: kas yra Vietnamo ka
ras? Tarptautinis komu
nistų sąmokslas ar tik 
vienos komunistinio 
krašto — šiaurinio Viet
namo — valdovų užsi
mojimas laimėti kovą su 
JAV? Atsakymas į tą ant
rą klausimą, atrodo, ga
li būti toks, kad karas 
Vietname yra Hanoi 
'biznis’, tačiau jis yra 
naudingas visom komu
nistinėm šalim, įskai
tant Sovietų Sąjungą ir 
Raudonąją Kiniją. Dėl to 
jos visos pagal išgales 
remia šiaurinį Vietnamą 
tiek, kiek tai nesudaro 
pavojaus jom pačioms.

Jei ta prielaida teisin
ga, turi ateiti kada nors 
laikas, kada Hanojus, 
grasindamas nutraukti 
savo kovą prieš Ameri
ką, pradėtų šantažuoti ir 
Maskvą, ir Pekiną: 
"Draugai, jei norite,kad 
mes toliau kovotumėm, 
jūs turite teikti mumS' 
daugiau pagalbos". Bet 
tai Hanoi gali sakyti ne- 
derėdamasis Maskvoje 
ar kokioje kitoje 'raudo
noje' ar 'rusvoje' vieto
vėje, bet turėdamas tie- 
siogį kontaktą su Wa- 
shingtonu. Užmezgęs to 
kį kontaktą, Hanoi galės 
spausti abi puses, reika
laudamas sau daugiau 
nuolaidų ir paramos.

Laikas tokiam kontak
to užmezgimui šiuo me
tu turbūt buvo pats ge
riausias. |siutęs prezi
dentas gali smarkiai 
smogti. Iš kitos pusės, 
vadinama 'Tet' ofenzy
va buvo labai efektinga, 
tačiau iš esmės nepa
keitė padėties. Vietna
miečių masės dar neap 
sisprendė, kad komu
nistams priklauso atei
tis. Maža to, amerikie
čių pasitraukimo pavo
jus, atrodo, sujaudino 
vietnamiečius ir pakė
lė jų pasiryžimą patiems 
kovoti už savo krašto 
ateitį.

Dėl viso to šiuo me
tu dar sunku pasakyti, 
kas teisingas — optimis 
tas ar pesimistas. To
kioje situacijoje galima 
prileisti, kad ir dr. Mar- 
tin Luther King jr. nužu
dymas galėjo būti ir ne 
aklo fanatiko darbas, bet 
dalis sąmokslo sukelti 
daugiau neramumų kraš
to viduje tuo metu, kada 
Johnsono pasitraukimas 
iš rinkiminės kovos ga
lėjo duoti jam kiek lais
vesnes rankas Vietname.

• Ryšy su Velykų šven
tėmis Dirva nepasirodys 
balandžio 15 (pirmadienio) 
laida.

Sekantis po švenčiu Dir
vos numeris išeis trečiadie
nį, balandžio 17 d.

VLIKo pirmininkas dr. jx K. Valiūnas Adelaidėje (Austri
joje) šv. Kazimiero koplyčios šventoriuje prie Lietuvos žemės 
paminklo. Stovi iš kairės parapijos klebonas kun. A. Kazlauskas, 
dr. J.K. Valiūnas, LB Australijos krašto valdybos pirm. S. Naru
šis ir J. Vasiliauskas. V. Vosyliaus nuotrauka

TRŪKSTA RYSIU TARP JAV IR 
AUSTRALIJOS LIETUVIlį '

Lįetuviška išmintis sako, 
kad pranašu savo krašte ne
bijai. Nors JAV niekas dr. 
Valiūno nelaiko pranašu, ta
čiau lankydamas Australi
jos lietuvių kolonijas š. m. 
kovo mėnesio antroj pusėj 
VLIKo pirmininkas prisi
statė kaip gražių vilčių gai
vintojas, nuotaikos ir pasi
tikėjimo kėlėjas. Viešose 
savo kalbose, kuriomis dr. 
Valiūnas apdovanojo dides
nes Australijos lietuvių ko
lonijas, svečias be to nuo
širdžiai pasakojo apie Vil
ko vaidmenį, nepamiršda
mas jo gimimo ir brendi
mo, apie pastangas judinti 
laisvės reikalą.

Pavaizduodamas dr. Va

liūno apsilankymą Adelai
dėje, "Mūsų Pastogėje" ra
šiau, kad "šio judraus pir
mininko vizitas Adelaidėje 
buvo trumpas, tačiau vispu
siškai malonus, paskatinan
tis. Iš pirmų šaltinių gautos 
informacijos apie Lietuvos 
laisvinimo darbą ir to darbo 
p e r s p e kty vas praskleidė 
pradedančius susirinkti abe
jonių ir nusivylimo debesė
lius. Tas trumpas vizitas 
taip pat parodė, kad išblaš
kytiems lietuviams tikrai 
svarbus asmeninis kontak
tas, netarpinis pasidalini
mas mintimis apie iškylan
čius rūpesčius, apie vykdo-

(Nukelta į 3 psl.)

• "TEBESMILKSTĄ griu
vėsiai ženklino vieną iš labiau
siai apgailėtinų savaitgalių JAV 
sostinės Washingtonoistorijoj", 
rašo amerikiečių spaudos bend - 
radarbiai. Virš 3 parų užsitęsę 
plėšikavimai ir riaušės apstojo 
tik įsikišus 12.000 karių. Mieste 
tebegalioja draudimas vaikščio. 
ti gatvėmis nuo 4 vai. vak. iki 
6:30 ryto.

Senat. F. Lausche apkaltino 
Teisingumo Departamentą, kad 
pastarojo pareigūnai nesiima 
griežtesnių priemonių riaušių 
vadams nubausti. "Brownai,Car- 
micheliai ir panašūs yra JAV 
priešai", kalbėjo senatorius. 
"Teising. D-tas klysta many
damas, kad švelnus elgesys su 
tais vyrais patarnaus krašto 
interesams".

• PREZIDENTAS L. B. John
sonas atsisakė kelionės į Hava
jus konferencijai Vietnamo rei
kalais. Riaušės JAV miestuose 
ir rimta padėtis, susidariusi 
ryšium su negrų vado dr. M.
L. King mirtimis, privertė jį 
likti sostinėj.

• KARIUOMENES DALINIAI 
pakartotinai buvo iššaukti riau
šėms Pittsburghe ir Baltimo- 
rėje numalšinti.

Tuo tarpu iš daugelio mies
tų daugiausia nukentėjusiais li
ko Washingtonas ir Chicaga. Žu
vusių skaičius siekia 24, apie 
1.000 sužeistų ir 700 suimtų,
• SOV. S-ga ir R. Kinija su

sidūrė su savąją "Pueblo" pro
blema. Abi pusės pasikeitė 
griežtais kaltinimais, R. Kini
jos uoste sulaikius sovietini lai- 
vą, kurio misija esanti ta pati, 
kaip "Pueblo". Sov. S-ga aiški
na, kad laivas vežęs ginklus ir 
kt. prekes §. Vietnamui ir kad 
R, Kinijos žygis esąs "grubus 
tarptautinės teisės pažeidi
mas". Kiniečiai laivą paleido, 
bet lydint jį komunistams įpras
tomis kaltinimų salvėmis.

• PIERRE ELLIOTT TRU- 
DEAU, prancūzų kilmės kana
dietis, liberalų partijos parink
us būti besimuoju Kanados 
premjeru. Nežiūrint savo kil
mės, Trudeau nepriuria Kana
dos prancūzų separatistiniam 
judėjimui Ouebecko provinci
joj. Spaudoje spėliojama, kad 
46 m. amžiaus sportinės dva
sios viengungis Trudeau (ne
šiąs daugiau gyvumo į nusisto
vėjusius Kanados politinius van
denis.

• ŽUVUSIO Dr. M.L. King 
Įpėdinis Ralph D. Abernathypa
reiškė tęsiąs savo pirmtakūno 
politiką, tik karingesnėmis prie
monėmis (even more militant- 
ly). Jis vykdysiąs žygį J Wa- 
shingtoną reikalaujant sociali
nių programų greitesnio Įgyven
dinimo (darbai visiems, o ne
galintiems dirbti garantuotos 
pajamos iki gyvos galvos). "Jei 
Kongresas neišjudės ryšium su
M. L. King mirtimi", kalbėjo 
Aberhathy, "tik Dievas ir dan
gus žino, kas išjudins juos, kad 
išgelbėti sergančią visuomenę".
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VLASOVO TRAGEDIJA
Prie vienos lūšnelės 

miškuose paskendusiam 
Tuchovečo kaime susto
jo du vokiečių kareiviai. 
Jie atplėšė duris ir su
šuko: "Rauskommen”.
Atsakymas, nors ir su 
labai stipriu rusišku ak
centu, irgi buvo vokiš
kas: "Nicht schiessen, 
general Vlasov”.

Taip į vokiečių nelais
vę pateko sovietų Šiau
rės Vakarų fronto vado 
pavaduotojas generolas

Andrei AndrejeviČ Vla
sov, savo virėjo Marijos 
Voronovos lydimas. Vo
kiečiam jį išdavė tos lūš
nelės savininkai, pas ku
riuos jis, vokiečiams iš
taršius jo armiją, pa
prašė prieglobsčio. Iš
davimo jis tikėjosi ir no
rėjo. Slapstydamasis 
miškuose jis nutarė, kad 
Stalino režimas Rusijai 
atnešė tik nelaimę ir da
bar, vokiečių karinio lai
mėjimo akivaizdoje, ru

Vlasovas 1942 m. patekęs | vokiečių nelaisvę.

MALĖ

Immediate Openings For

MACHINISTS
MACHINE OPERATORS

BRAKE OPERATORS
FABRICATORS

II
FOR EXPERIENCEI) MEN who can READ 
PRINTS and sėt up their own work. Do not 
have to he a jaurnevman. I

Openings on lst and 2nd shifts.

An equal oppoi tunity cmployer

MECHANICAL HANDLING 
SYSTEMS

12755 E. 9 MILE Warren, Mich.
(42-44)

—

sų tauta turi geriausią 
progą, vokiečiams pa
dedant, nusikratyti bol
ševikų režimu.

Nors tokiame galvoji
me, lygiai kaip ir mūsų 
tuo laiku, buvo logikos, 
Hitleris samprotavo vi
sai kitaip. Naciai norėjo 
Rytus kolonizuoti, bet ne 
išvaduoti. Vlasovo tra
gediją iš naujo ir kiek 
kitokioje šviesoje dabar 
atpasakojo iš Rygos ki
lęs Sven Steenberg.karo 
metu buvęs vokiečių 
vertėju ir ryšininku prie 
Vlasovo štabo. Jo ką tik 
pasirodžiusi knyga vadi
nasi: ”Wlassow - Ver- 
raeter oder Patriot?” 
(Vlasovas — išdavikas 
ar patriotas?). Ją išlei
do "Verlag Wissenshaft 
und Politik" leidykla 
Koelne. (256 psl., kaina 
18 markių.)

Vlasovas buvo kilęs iš 
Lomakino kaimo Ž. Nau- 
gardo rajone. Jis buvo aš
tuntas vaikas šeimoje 
ūkininko, kuris dar šiek 
tiek uždarbiavo kaip siu
vėjas. Jaunasis Andre
jus iš pradžių galvojo 
apie dvasiškio karjerą, 
vėliau norėjo mokytis ag
ronomijos, tačiau tom 
svajonėm padarė galą 
mobilizavimas į Raudo
nąją Armiją 1919 metais. 
Čia jis pasirinko karinin
ko karjerą, kuri jam se
kėsi. 1938 metais jis 
''Volkovo” vardu buvo ko
mandiruotas į Kiniją, 
kur iš pačios Čiang-kai 
šekienės gavo dovanų 
auksinį laikrodį.

Grįžęs 1938 m. iš Ki
nijos, dar neturėdamas 
Bė 40 metų, Vlasovas - 
buvo paskirtas 99 šaulių 
divizijos vadu, kurios 
drausmė buvo labai pa
šlijusi. Per metus Vla
sovas diviziją taip su
tvarkė, kad ji buvo lai
koma viena iš pavyzdin
giausių visoje sovietų 
armijoje.

Kai vokiečiai priartė
jo prie Maskvos, Stali
nas atsiminė jauną kari
ninką ir pavedė jam ant 
greitųjų suorganizuoti 
20-ją armiją, kuriai pa
sisekė vokiečius sustab
dyti. Vlasovas buvo pa
keltas į generolus leite
nantus ir apdovanotas 
'Raudonosios Vėliavos’ 
ordinu.

Vėliau Stalinas jį pa
siuntė į Vlochovo fron
tą, kur jis turėjo 'pa
daryti tvarką’. Vlaso
vas pasiūlė sovietų ka
riuomenę atitraukti per
organizavimui, tačiau 
Stalinas įsakė toliau tęs
ti priešpuolį prieš vo
kiečius, kas privedė prie 
visos armijos žlugimo.

Atsidūręs nelaisvėje 
Vlasovas parašė memo
randumą apie laisvųjų ru
sų armijos įsteigimą, 
kurį išnaudojo vokiečių

Vlasovas 1945 metais naujoje uniformoje...

propagandistai, bet vo
kiečių kariuomenės va
dovybė, nekalbant jau 
apie nacių vadovybę, to 
pasiūlymo rimtai ne
svarstė. Vlasovas grei
tai pajuto, kad jo idėjai 
pritaria tik keli vokiečių 
karininkai. Jų tarpe vė
lesnis pasikesintojas 
prieš Hitlerį grafas 
Stauffenberg, žvalgybos 
viršininkas admirolas 
Canaris ir pulkininkas 
leitenantas Reinhard 
Gehlen, Rytų fronto žval
gybos viršininkas. Pir
masis po atentato buvo 
sušaudytas, antrasis 
vėliau kacete pakartas, 
tik trečiasis Vlasovo 
draugas laimingai per
gyveno Hitlerio režimą 
ir po karo tapo Vakarų 
Vokietijos žvalgybos vir
šininku.

Gali sakyti, kad tik jų 
pastangomis Vlasovui 
buvo uždėta kaž kokia 
fantastiška uniforma ir 
jis buvo pasiųstas į vo
kiečių okupuotas Rusi
jos sritis. Dėl tos uni
formos Vlasovas pats 
šaipėsi: "Jūs nepajė- 
giat man duoti tinkamų 
rūbų, o galvojat užka
riauti visą pasaulį”.

Jo pareiškimai savo 
tautiečiams, kad į vokie
čius reikia žiūrėti kaip 
į lygiateisius partnerius 
kovoje už laisvę, sukė
lė vyr. vado feldmarša
lo Keiteliopyktį. Jis įsa
kė Vlasovą grąžinti įbe- 
laisvių stovyklą.

Tačiau realiau į pa
dėtį žiūrį žemesni ka
rininkai Vlasovą grąži
no ne į belaisvių stovyk
lą, bet apgyvendino vie
noje viloje Berlyno prie
miesty Dahlem. Maistą 
jam tiekė populiari Ber
lyno valgykla Aschinger.

Vlasovo nuotaika buvo 
labai prislėgta. Kai jo 
pasiuntinys sykį netyčia 
trenkė durimis per jo pa
sikalbėjimą su vokiečių 
karininkais, Vlasovas 
ironiškai atsiprašė: "At
leiskite, urvažmogis (un- 
termensch).”. Jis pradė
jo daug gerti ir skundė
si: "Aš negaliu suprasti. 
Aš tiksliai žinau, ką rei
kia daryti, tačiau turiu 
čia sėdėti ir lošti pro
feransą".

Tuo laiku Vlasovu su
sidomėjo Himleris, ku
ris anksčiau Vlasovą pa- 
vadino "was fuer ein 
Schwein” — kiaule. 1944 
m. rugsėjo mėn. Himle
ris pagaliau pažadėjo 
Vlasovui leisti įsteigti 
savo armiją iš rusų sa
vanorių. Hitleris tačiau 
nenorėjo sutikti. Savo nu
sistatymą fuehreris pa
keitė po dviejų mėnesių. 
Vlasovas pagaliau galė
jo paskelbti Prahos Hra- 
čino pilyje savo "išlais
vinimo manifestą”. Bet 
kai Vlasovas pagaliau 
gavo laisvas rankas, ka
ras praktiškai buvo jau 
praloštas.

Sekančių metų kovo 
mėn. pirmoji Vlasovo di
vizija pagaliau gavo ko
vos krikštą, tačiau jai 
nepasisekė atremti per 
Oderį jau persikėlu
sius sovietus. Divizijos 
vadas Bunjačenko nuta
rė savo valia patraukti į 
Čekoslovakiją, kur Vla
sovas įsteigė savo vyr. 
būstinę. Čia, tarp kitko, 
Vlasovas vedė gydytojo 
našlę Adeleide Bielen- 
ber. Jo pirmoji, Rusijo
je likusi žmona, jam pa
tekus į nelaisvę, buvo 
Stalino nusiųsta įkoncen- 
tracijos stovyklą, kur mi
rė ar buvo nužudyta.

Po dviejų savaičių, 
Bunjačenko divizija, pa
siekusi Prahos apylin
kes, prisidėjo prie čekų 
partizanų, tačiau provi
zorinė Čekoslovakijos 
vyriausybė nenorėjo 
nieko bendro turėti su 
vlasoviečiais. Po to jie 
bandė prasimušti pas 
amerikiečius. Paskuti
nis įsakymas, kurį Bun
jačenko davė savo vy
rams buvo: "išsiskirs
tyti”. Pusė jų pateko so
vietų nelaisvėn, kiti 
šiaip taip išsislapstė — 
amerikiečiai nenorėjo jų 
priimti.

Pats Vlasovas pateko 
į sovietų batalijono vado 
Jakuševo nelaisvę. Pa
matęs raudonarmiečius 
Vlasovas atsegė savo 
plosčių ir sušuko: "šau
kit". Jakuševas tačiau at
sakė: "Ne aš, bet drau
gas Stalinas jus nuteis".

1946 metais rugpiūčio 
2 d. Maskvos Isvestija 
pranešė, kad Vlasovas 
buvo nuteistas pakarti.

HELP WANTED MALĖ

v.

Į Spaudoje I
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Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

VCANTF.D JOL'RNEYMF.N 
TOOL & DIF.MAKF.RS 

Age no barrier.
For day» f< nfternoon shift 

Stendy year round work for qualified 
men. I.mployment office 8:30 A. M. 

INLAND TOOL & MFG. CORP. 
20263 lloover Detroit, Mich.

(40-45)

PILOTIŠKAS RANKŲ 
NUSIPLOVIMAS

"Pasaulio Lietuvis" pa
skutinėje savo laidoje (34 
Nr. 569 psl.), aprašydamas 
Trečiąjį Kultūros Kongre
są, pastebi: "...Viešas 
triukšmelis buvo sukeltas 
ir ryšium su kongreso dar
bo prezidiumo sudarymu: 
vieni jį sutarė, kai kas mė
gino jo narius pakeisti, tre
tiems buvo dėkinga proga 
viešai "sąskaitoms suvesti". 
Šitaip pas mus kuriamos 
"mažosios istorijos”.

Jeigu viešą ir neužsi
tarnautą visuomenin inkų 
suniekinimą ne be ironijos 
pavadina "mažąja istorija”, 
"Pasaulio Lietuvio” rašyto
jas aiškiai pats įsiskiria į 
trečiųjų grupę. Gaila, kad 
nebedrįso nurodyti, kiek 
jam skolingi tie, su kuriais 
savo biuletenyje taip bando 
sąskaitas suvesti. Iš bend
ruomeninio biuletenio buvo 
lauktina daugiau nuosaiku
mo. Dabar jo "mažoji isto
rija" primena pilotišką ran
kų nusiplovimą, kada pana
gės vistiek lieka nešvarios.

TAISYKLES...
IR VIZITAI

DARBININKAS, pa
skelbęs savo balandžio 2 
d. vedamajame valst. 
departamento įspėjan
čias taisykles keliaujan
tiems į komunistų valdo
mą Rytų Vokietiją ir tas 
taisykles primindamas 
keliaujantiems į okupuo
tą Lietuvą, pabaigoje ra
šo:

"Amerikos vyriausy. 
bės įspėjimas keliaujan- 
tiem į Rytų Vokietiją di
džiąja dalim tinka irke- 
liaujantiem į Lietuvą, ku
rios aneksijos Amerika 
taip pat nepripažįsta ir 
kurioje keliaujantieji su
sitinka su keleriopai sun- 
kesnėm kliūtim bei di
desniais gundymais.

Tarp kitko — dėl ke
liautojų ir kitokių ry
šininkų tarp laisvųjų 
lietuvių ir esančių pa
vergtoje tėvynėje Wa- 
shingtono konferencija 
kažkuriam veiksniui pa
vedė surašyti tam tik
rus paaiškinimus. Tai 
buvo praeitų metų spa
lio mėn.

Ar apie juos išgirsi
me?”

Tuo tarpu Aidai va
sario mėn. laidoje, 
"Žvilgsnyje į 1967 me
tus”, kalbant apie "Lie
tuvos laisvės rūpes
čius” kalba, jog ir pačio
je metų pradžioje buvo 
be reikalo persigąsta 
SSSR aukščiausio sovie
tų pirmininko N.V. Pod- 
gornio vizito Vatikane. 
VLIK raginimas lietuvių 
visuomenę siųsti Vati
kanui nusivylimo laiškus 
nebuvo išmintingas.”

Tai kaip čia dabar? 
Per kieno virvutę turi 
VLIK šokinėti? Ir kieno 
politikos turėtų laikytis 
K. Valiūnas - Valstybės 
Departamento ar Vati
kano? Ar apie tai išgir
sime?...

Savininkai: J. JANUšAITIS ir J. MAŽEIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

U'ANTED AT ONCF.
JOLRNEYMEN
TOOLMAKERS

Mušt have job s h op experience on 
Tools, Gauve. & Fixtures. Day work. 
Steady work for qualified men.

F.NMARK TOOL CO. 
14835 Stephens Drive 
F.a»t Detroit. Mich.

313 PR 6-272 1
(42-48)

PUNCH PRESS
Growing firm with many benefita, in- 
cluding profit sharing. is aeeking a 
"Take Charge" man to operate the 
newly crealed press section. Excep- 
tional opportunity for someone fami- 
bar with presses, dies and pressroom 
procedure.. New equipment and a 
solid future. Ages open, earnings 
commensurate with ability. Apply 
9 to 5 at
HI-VOLTAGE EQUIPMENT

4000 F.. 116 CLEVELAND. OHIO 
(42-44)
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Įprotis skaityti
Amerikoje skelbiamos "bibliotekų savaitės" 

(balandžio 21-27 dienomis) tikslas šiemet nukreip
tas į iškėlimą ir ugdymą įpročio skaityti. Tai esąs 
pagrindas geriau informuoto žmogaus.

Iš tikrųjų, pažvelgus į bibliotekoj sudėtus in
formacijos šaltinius, įžiūri neaprėpiamus aruodus 
žinių iš visų gyvenimo šaltinių, iš visų sričių, 
pradedant filosofija, baigiant telefonų knygomis. 
Grįžtant tolimesnėn praeitin, tikrai būtų sunkiai 
įsivaizduojama žmonijos pažanga be tų priemo
nių, kurių dėka generacija po generacijos išugdė 
pažangą, kuri jau nebesustabdomai žengia įdar pla
tesnį, gilesnį žinių ir mokslų pasaulį. Be knygų, be 
spausdinto žodžio, žmonija netoli būtų nuėjusi nuo 
urvinio žmogaus gyvenimo sąlygų.

Pasaulis ir dabar nestovi vietoje. Pažanga vi
sose mokslo srityse siekiama kiekvienoj tautoj, 
kad tik neatsilikti, kad tik nelikti užgoštai toje pa
žangoje sparčiau žengiančiųjų.

Skaitymas yra laiką atimąs darbas. Bet gi ne 
visada tas laikas yra brangesnis už naudą, kurią 
žmogus įgyja savo žinių pasipildymo, skaitymo 
įpročiu.

Skaitymo įprotis žmoguje ugdomas nuo pat ma
žens. Atrodo, kad tai neišvengiama mokyklas lan
kantiems. Bet ir iš mokyklų gyvenimo visi bus pa
tyrę, kad geresnis ir pažangesnis moksle bus tas 
mokinys, kuris daugiau apsiskaitęs ir tą skaitymą 
laiko pomėgiu, o ne vien tik konkurencine su kitais 
mokiniais priemone.

Skaitymas įgalina žmogų gyventi ir eiti kartu 
su gyvenimo pažanga. Skaitymas užgrūdina galvose
ną, protavimą, nuomonės susidarymą. Jei to nebū
tų, jei to žmogui nereikėtų, kam gi ir lietuviai leis
tų spaudą, rašytų ir spausdintų knygas. Sakytum, 
išmok angliškai, nueik bibliotekon, rasi medžiagos 
skaitymui visam amžiui... Bet, nuėjęs bibliotekon, 
rasi knygų bei spaudos ir kitokiomis kalbomis pa
rašytų.

Gaila, ne visos lietuviškosios knygos patenka 
į bibliotekas. Mat, per mažas pareikalavimas. Ži
noma, čia turėtų prasidėti diskusijos dėl skaitinių 
kokybės. Tai jau kita tema. Apie kokybę kalbant, 
tik prisiminkime tas knygas ir leidinius, kurių mū
sų rinkoje nebėra. Gal pamatysime, kad tokios bai
sios "pigumo" infliacijos ir nėra.

Turime skirtingas sąlygas knygų leidimui, jų 
kokybės nustatymui ir vertinimui. į tas sąlygas at
sižvelgdami vis tik neužmirškime atsižvelgti ir į 
skaitinių rinkos sąlygas, o svarbiausia, į kūrybos 
sąlygas. Viską tinkamai, objektyviai pasvėrę, rasi
me ir trukumų. Daug kas taisytina, daug kas kelti
na ir gerintina. Bet vieno dalyko užmiršti neturė
tume: skaitytojų reikalavimams augant, gal gi pa
kiltų ir lietuviškosios knygos kokybė. Svarbu, kad 
būtų skaitytojų.

Pavasarėjant, dienos šviesai ilgėjant, pagal
vokim kiekvienas ir pasverkim savo skaitymo papro
čius. Gal rasime ir čia taisytinų spragų.

dilinu rašo

PASKUTINIS ŽODIS

Balys Chomskis, dra
matiškai užvardintam 
straipsnyje, (Draugas 
Nr. 75, 2-ra dalis) at
siliepia į mano nuomo
nę dėl Kovotojų recen
zijos.

Jis rašo, kad aš sulau
žęs nerašytą tradiciją 
(neoponuoti savo kriti
kams). — Atsakau: su
laužiau tradiciją ne save 
ar savo veikalą ginda
mas, o tik kai kuriais at
žvilgiais pateisindamas 
dirigentą Armoną. Gi

The Lithuanian Newapap«r
Eatablished 1915

Chomskis, taip pat su
laužęs šią tradiciją, šiuo 
savo raštu gina save — 
savo recenziją. Tai ku
ris iš mudviejų labiau 
nusikaltom? Man atro
do, kad Chomskis be rei
kalo nusikalto dėl VI. 
Ramojaus rašto, jei 
Draugas nedėjo.

B. Chomskiui nesu
prantama, kam aš iškė
liau Armono darbus. — 
Atsakau: iškėliau visuo
menės žiniai. Chomskis 
klausia: "Argi tai nuo
dėmė?" (profesionališ
kai kritikuoti.... Ką? 
J.G.)

Atsakau: Šiuo atveju 
ne visai tinka, nes ne vi
si kantatos pildytojai pro
fesionalai.

Chomskis klausia: "O 
ką tai reiškia profesio
nalas?" Atsakau: Profe
sionalas gali būti ir tas, 
kuris gerai kurioj nors 
srity pasiruošęs, nors iš 
to duonos ir nevalgo.

Chomskis nori paša-

TRŪKSTA RVSIlį TARP...
(Atkelta iš 1 p si.) 

mus ir vykdysimus dar
bus".

P a ž i s tančiam vietines 
nuotaikas, minėtos pasta
bos yra palyginti santūrios. 
Jos tinka visos Australijos 
lietuviams. Tas vizitas Aus
tralijos lietuviams atrodo 
buvo kiek daugiau, negu pa
skatinimas labiau pasitemp
ti. Jis buvo savotiškas pra
kuras reikalingai ugnelei 
smarkiau rusenti. Ta ugne
lė būtų rusenus ir be dr. 
Valiūno vizito, tačiau jo pa
sekmėje ji ryškiau blyks
telėjo.

Teisybės vardan reikia 
pasakyti, kad dr. Valiūnas 
užsuko į Australiją ne tik 
tam, kad su vietos lietuviais 
pasimatytų ir jų nuotaikas 
kiek aukščiau pakeltų. Jo 
tikslas buvo pristatyti aus
tralų visuomenei Lietuvos 
reikalą. Tą jo tikslą milijo
ninį tiražą turįs Sydnėjaus 
"Daily Miror" kovo 21 die
nos laidoje šitaip nusakė: 
”Exile pleads for help. A 
44-year-old busin e s s m a n 
who heads the exiled gov- 
ernment of an Iron Curtain 
country is visiting Austra- 
lia this week/Toliau laik
raštis perduoda dr. Valiūno 
norus pasimatyti su minis- 
teriu pirmininku Gorton ir 
su kardinolu Gilroy (Deja, 
dr. Valiūnui Gortono neteko 
pamatyti — jis buvo išvy
kęs iš sostinės) ir supažin
dina savo skaitytojus su 
Vliko atsiradimu, jo pasi
traukimu Raudonajai armi
jai grįžtant ir akcentuoja, 
kad Lietuvos okupacijos ne
pripažįsta nei JAV, nei ki
ti Vakarų kraštai. Pabaigai 
dienraštis prijungia dr. Va
liūno pastabą, kad pusantro 
milijono išemigravusių lie
tuvių šiandien dirba Lietu
vos laisvei atstatyti ir kad 
dr. Valiūnas neturi abejo
nės, jog Lietuva bus laisva. 
Esąs tik vienas klausimas 
— kada.

Rytinis Adelaidės dien
raštis "The Advertiser", 
kovo 25 d. pranešdamas 
apie dr. Valiūno vizitą, pa
žymėjo, kad jis stengiasi 
Lietuvos reikalą iškelti per 
Teherane šiemet įvyksian
čią UN žmogaus teisių kon
ferencija. Panašiai ir ki
tuose Australijos laikraš
čiuose.

Amerikos lietuviams pra-

kyti, kad man visa tai 
(kantatos išpildymas) pa
tiko. O jei jau patiko, tai 
aš pats, kaip jis sako, tuo 
savo kūrinį nuvertinu. At
sakau: Niekur nerašiau, 
kad aš visai patenkintas 
kantatos išpildymu. Man 
atrodo, kad jei kompozi
torius patenkintas savo 
kūrinio blogu atlikimu, 
tai jis ne kūrinįnuverti- 
na, kaip sako Chomskis, 
o pats save, kaip muzi
ką.

Chomskis sako, kad 
publika kantata gerokai 
nusivylus: — Atsakau: 
(Netiesa, mano žmonai ji 
labai patiko). Kaip pub
lika gali nenusivilti, 
jei kantata, kaip Choms
kis sako, buvo orkestro 
užgožta.

Čia truputį įdomu, kad 
Chomskį publika įtikino, 
jog kantata prasta, nors 
savo recenzijoj jis jos 
nepeikė. Pagaliau pub
lika gali lengvai pasaky
ti ar jai patiko, ar ne, 
bet jai sunkiau susivok
ti, ypač pirmą kartą nau
ją veikalą girdint, kas 
kaltas ar kūrinys, ar 
jo išpildymas? O tai du 
skirtingi dalvkai.

J. Gaidelis 
Boston 

vartų būtų žinoti tai, kad 
Australijos spaudoje Lie
tuvos vardas paminimas 
gana retai. Vietos lietu
viams tik išimtinom pro
gom pavyksta prakišti vie
ną kitą nekalto turinio ži
nelę, liečiančią lietuviškus 
reikalus. Savo laiku, ypa
tingai po garsiosios Petro
vo bylos, australiški laik
raščiai mieliau priimdavo 
informaciją apie lietuviams 
daromas skriaudas, tačiau 
diplomatinius santykius at
naujinus jie tiesiog vengia 
infomacijos, kuri vienaip 
arba kitaip galėtų būti ne
maloni Sovietų Sąjungai. 
Dėl to dr. Valiūno vizito 
proga pasirodžiusios žinu
tės, mūsų akimis žiūrint, 
atrodo gana reikšmingos. O 
Valiūnas turėjo progų pra
bilti į australus ir radijo 
bangomis.

Turėdami tai galvoje, 
Australijos lietuviai yra pa
tenkinti abiem dr. Valiūno 
vizito pusėm — lietuviška 
ir australiška.

Vistiek apie lietuvišką 
pusę, liečiančią vadovau
jančių asmenų vizitus, no
rėtųsi plačiau pakalbėti.

Daugiau kaip dešimts 
tūkstančių lietuvių, gyve
nančių Australijoj, retai 
kada turi progos susitikti 
su žmonėmis, kurie vaidina 
didesnį vaidmenį tremties 
lietuvių politiniame, kultū
riniame ir visuomeniniame 
gyvenime.

Išskyrus J. Bačiūną, ku
ris Australijos lietuvius 
"atrado" (už atradimą jam 
buvo suteiktas Australijos 
lietuvių bendruomenės gar
bės nario vardas) ir vieno 
kito vadovaujančio dvasiš
kio, niekas iki dr. Valiūno 
čia daugiau nebuvo pasiro
dęs. Mes neturime progos 
akis akin susitikti ne tik su 
politinį gyvenimą formuo
jančiais, bet lygiai taip pat 
ir tais, kurie turi didesnės 
ar mažesnės įtakos į lietu
vių kultūrinį gyvenimą. 
Joks muzikas, joks daini
ninkas, joks rašytojas, joks 
dailininkas čia per 20 metų 
nepasirodė.

Užsimenu tai jokiu būdu 
nepriekaištaudamas, bet tik 
norėdamas paryškinti fak
tą, kad Australijos lietuviai 
yra palikti sau vieni. Atro
do, kad didesnių lietuviškų 
centrų akimis, mes esame 
vispusiškai mažas objektas, 
kuris tebėra pasinėręs savo 
naujakuriškuose (po 20 me
tų!) reikaluose ir rūpes
čiuose, kuris niekuo ryš
kiau neprisideda prie pla
tesniu mastu kitur vedamos 
akcijos Lietuvos reikalais:. 
Iš čia neplaukia didesnės 
sumos į vienokius ar kito
kius fondus. Tariama, kad 
čia nėra ko pamatyti ir nė
ra kam save parodyti.

Dešimts tūkstančių lietu
vių gali būti nubraukta, nes 
nėra kam kelionių finan
suoti, nėra užtikrinimo, kad 
patriotų triūsas bus dole
riais padengtas. Lietuviš
kas nuoširdumas ir meilė, 
kurios čia galima su kaupu 
prisisemti (tai paliudys 
kiekvienas Australijoj ap
silankęs) šiais materializ
mo laikais nedaug ką vilio
ja.

Tas asmeninio kontakto 
trūkumas jaučiamas dar 
stipriau dėl to, kad ryšių 
su JAV lietuviais nesustip
rina ir spauda. Maitinda
miesi dviem kukliais savai- 
tinukais, Australijos lietu
viai tik kartas nuo karto 
perverčia Amerikos lietuvių 
laikraščius, kurie juos pa
siekia 6-8 savaitėm pavė
lavę. Toks dar ilgas spaudos 
kelias nuo Clevelando iki 
Adelaidės. Pasenusių nau
jienų niekas nenori skaity
ti. Tai nepakelia noro ir 
tiems, kurie galėtų ne tik 
skaityti, bet ir rašyti.

Savo tautiniais reikalais

Adelaidės aerodrome pasitinkant VLIKo pirm. dr. J. Valiūną. 
LB Adelaidės apyL pirm. J. Neverauskas, dr. J.K. Valiūnas, iš 
Sydnėjaus atlydėjęs LB Australijos Krašto valdybos pirm. S. Na
rušis ir adelaidiškis Juozas Lapšys, kuris vadovauja Lietuvių 
dienų prezidiumui. V. Vosyliaus nuotrauka

Australijos lietuvių koloni
jos rūpinasi, kiek jos pačios 
pajėgia. Pasikeitimas tar
pusavio kultūriniais vizi
tais irgi nėra labai gausus. 
Tik kas antri metai Austra
lijos lietuviai sukaupia sa
vo jėgas kiek didesnei lietu
viškumo d e m o n stracijai, 
kultūriniam atsi jauninimui 
ir tautinės gyvybės ryškin- 
mui. Tai būna per Lietuvių 
Dienas, kurios rotacine 
tvarka rengiamos Melbour- 
ne, Sydnėjuj ir Adelaidėje. 
Lietuvių Dienose sujungti 
kolonijų chorai praveda dai
nų šventę, o pavieniai cho
rai savo individualinius pa
sirodymus. Tuo pačiu laiku 
organizuojamos meno paro
dos, literatūros vakaras, 
pastatomas vienas ar kitas 
scenos veikalas, jaunimas 
praveda savo metinę spor
to šventę, pramogauja su
važiavusi studentija, o vi
sos Australijos lietuviu 

GREETINGS and BEST W1SHES

JOHN M. PETERS 
CONSTRUCTION CO

5355 CANAL . Tel. 524-5624

GREETINGS and BESI W1SHES 
A. D. PELUNIS 

OLDSMOB1LE INC.
SEE THE NEW 1968 OLDSMOBILE

13123 Detroit Avė. AC 6-6433

GREETINGS and BEST W1SHES

EUCLID IGNITION COMPANY

1062 East 185th St c#n IV. 1-2222

GREETINGS and BEST WISHES

HPUJTHORN 
LmELLODYj

Dairy - produets
1829 E 55 St. Call UT l-lloo

bendruomenės reikalus sa
vo posėdžiuose gvildena 
Krašto Taryba ir renka 
Krašto Valdybą ateinan
tiems dvejiems metams.

Šių metų pabaigoje (gruo
džio 26-31 dienomis) jau 
penkta iš eilės tokia Aus
tralijos lietuvių šventė vyks 
Adelaidėje. Tos šventės or
ganizacinis komitetas (Lie
tuvių Dienų Prezidiumas) 
daro įvairių bandymų kaip 
nors atsivilioti iš JAV ži
nomesni veikėją su paskai
ta, tačiau sunku patikėti, 
kad šie bandymai galės duo
ti kokių nors konkrečių vai
sių. Vis dėlto tiems, kurie 
panorėtų bent kartą šaltas 
Kalėdas paversti šiltom, ga
lėtų pagalvoti apie progą 
nušauti du zuikius — pa
matyti skirtingą kraštą ir 
susitikti su savo broliais lie
tuviais jų skaitlingiausiame 
subuvime.

VI. Radzevičius
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LB VOKIETIJOS KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
Š.m. kovo 29-31 d.d. 

Huettenfeld, gimnazi
jos salėje, įvyko Vokie
tijos Lietuvių Bendruo
menės Tarybos suvažia
vimas. Jame dalyvavo 13 
Tarybos narių. Kun. 
senj. A. Keleris dėl li
gos negalėjo atvykti į su
važiavimą.

Suvažiavimui vadova
vo išrinktas šių asmenų 
prezidiumas: dr. J. Gri
nius, E. Simonaitis ir 
Boehm.

Priėmus darbotvarkę, 
pirmiausia pranešimą 
padarė pirm. J. Valiū
nas. Jis painformavo, 
kad šiuo metu veikia apie 
33 apylinkės. Narių skai- 
Čius dar nežinomas, nes 
vyksta narių registraci
ja pagal naują statutą. 
Taip pat veikia 7 Vargo 
mokyklos. Kultūrinė 
veikla apylinkėse pri
klausanti nuo įgaliotinių 
aktyvumo. Buvę nemaža 
įvairių minėjimų. Centri
nis Vasario 16 d. minė
jimas įspūdingai praė
jęs Mannheime.

Kontrolės Komisijos 
pirm. J. Glemža įvadi
niame žodyje be kitko 
taip pareiškė: ”Iš vado
vybės girdime nusiskun
dimų dėl bendruomenės 
ir apylinkių pasyvumo, o 
iš apylinkių nusiskun
džiama dėl Krašto Val
dybos silpno veikimo ir 
silpnų ryšių su apylinkė
mis. Apylinkės siaurė
ja ir mažėja. Tai iš kur 
gi plauks lėšos. Nėra 
veiklos, nėra lėšų. Buvo 
sukviesti apylinkių pir
mininkai. Krašto Valdy
ba jiems nepatiekė pla
no, kaip padidinti paja
mas ir atgauti sava
rankiškumą. Išeitį rei
kalinga rasti. Ji mumy
se ir pirmoje eilėje ar
timame kontakte su sa
vąja bendruomene. Tuo 
keliu Krašto Valdybai 
reikia eiti, bet pamirš
tama. Demokratiškai 
nesitariama, bet nori
ma primesti savo valią 
iš viršaus. Krašto Val
dyba seniai pasmerktais 
metodais nori tvarkyti 
bendruomenę.Tokie me
todai pavojingi. Jie gali 
pakenkti bendruomenės 
vieningumui". Protoko
le Kontrolės Komisija 
buvo įrašiusi, kad 
"Bendruomenės statuto 
Vokietijos Kraštui pa
keitimas Krašto Valdy
bos buvo atliktas ne

tiksliai ir kad Studijų 
savaičių organizavimo 
būdas kelia eventualių 
neaiškumų. Dėl visa tai 
kilo smarkios diskusi
jos. Tarybos narys Stp. 
Vykintas pažymėjo, kad 
Vokietijos bendruome
nė nyksta dėl permažo 
kontaktavimo su apylin
kėmis. Kultūrinė veikla 
labai susilpnėjusi. Nėra 
impulsų iš Krašto Val
dybos pusės.

Garbės Teismo pirm, 
dr. P. Karvelis pranešė 
apie pasibaigusią Kraš
to Valdybos ir Mariūno 
bylą. Nors abi besiby
linėjančios pusės susi
taikė, bet liko neaišku
mų, dėl kurių buvo dar 
ginčytasi.

Vasario 16 gimnazijos 
dir. V. Natkevičius pra
nešė, kad šiuo metu gim- 
naziją lanko 97 mok.: 
59 berniukai ir 38 mer
gaitės. Joje dėsto 18 mo
kytojų. Iš jų 13 lietuvių. 
Svarbiausios problemos 
— mokinių skaičiaus pa
didinimas, lietuvybės 
stiprinimas, lietuviškos 
sąmonės kėlimas ir nau- 
jovinio auklėjimo ugdy
mas.

Švietimo Komisijos 
pirm. prel. dr. J. Aviža 
painformavo apie komi
sijos veiklą, direkto
rių pasikeitimus ir ku- 
ratoriją.

Patvirtinus apyskai
tas ir priėmus sąmatas, 
buvo svarstomas Vasa
rio 16 Gimnazijos Kura- 
torijos klausimas. Po gy
vų diskusijų buvo nutar
ta steigti kuratoriją. 
Stp. Vykintas, F. Skė
rys ir dr, J. Grinius siū
lė steigti kuratoriją ne 
kaip atskirą draugiją, 
bet kaip bendruomenės 
padalinį. Tačiau daugu
ma balsų buvo nutarta 
steigti kaip užregistruo
tą vokiečių teisme atski
rą draugiją. S. Vykintas 
pasisakė prieš kuratori- 
jos narių sudėtį, nes ji 
numatyta sudaryti ne de
mokratiniais rinkimo, 
bet skyrimo principais. 
Daugumai nutarus prie
šingai, kuratoriją suda
rys: 4 V.K. Tarybos ren
kami nariai, Kr. Valdy
bos skirtas atstovas, ka
talikų ir evangelikų po 1 
skiriami atstovai, BA L F, 
Lietuvių Fondo ir kun. 
Suginto po 1 skiriami at
stovai ir gimnazijos di

rektorius nuolatinis na
rys. Be to, lietuvių švie
timui ir Vasario 16 gim
nazijos rėmimui nusi
pelnę asmenys 3 kurato- 
rijos narių pasiūlymu pa
prasta balsų dauguma, 
bet nemažiau 6 balsais, 
gali būti daugiau kaip 3. 
Taigi, L. Vasario 16 Gim- 
nazijos Kuratoriją suda
rys daugiausia 14 narių.

Visų Tarybos narių 
vieningai buvo sutarta 
ruoštis naujo Vasario 16 
Gimnazijos bendrabučio 
statybai. Paruošiamie
siems darbams svars
tyti buvo išrinkta šių 
asmenų komisija: tėv. 
Bernatonis, dr. P. Kar
velis ir J. Valiūnas.

Nemaža ginčų sukė
lė dr. J. Griniaus prane. 
Šimas apie VLIKo ir 
PLB santykius. Refe
rentas gerokai kritikavo 
PLB Centro Valdybą dėl 
Jaunimo kongreso rezo
liucijų nepaisymo.

Krašto Tarybos rin
kimų nuostatus priėmus 
buvo renkami vykdomie
ji organai. Pažymėtina, 
kad tautinių ir liberali
nių pažiūrų Tarybos na
riai šiemet atsisakė ei
ti į koaliciją, kada per
nai daugumos jie buvo iš 
visur išjungti. Buvo pa
siūlyti į Rinkimų Komi
siją Al. Šukys, ir į Ku
ratoriją dr. inž. M. Baub
lys ir dr. V. Lėnertas. 
Už juos Tarybos daugu
ma nebalsavo. Taigi ir 
Rinkimų Komisiją išsi

rinko tokią, kokią dau
guma nustatė. Rinkimų 
rezultatai: Krašto Valdy- 
bon išrinkti: J. Valiū
nas — 11 balsų, Baruse- 
vičienė — 11, A, Lingė
— 11, Barasas — 11 ir
kun. B. Liubinas — 9 
bals. Kontrolės Komi
sijom J. Glemža — 11 
bals., Matulaitis — 12, 
Pauliukevičius — 10
bals. Garbės Teisman: 
pirmininku: J. Lukošius 
ir nariais: A. Jasinskas 
ir kun. A, Bunga. Rinki
mų Komisijon: A. Bra- 
kauskas, R. Hermanas, 
S. Laukaitienė, Pauliuke
vičius ir P. Česūnas.Ku- 
ratorijon atstovais nuo 
Tarybos: E. Simonaitis
— 11 bals.,_dr. P. Kar
velis — 10, J. Valiūnas
— 10 ir tėv. Bernatonis
— 7 vals. Kand.:dr. inž. 
M. Baublys ir dr. V, Lė
nertas — po 4 bals. Sei
mo atstovais: V. Natke
vičius — 13 bals., J. Va
liūnas — 12 bals., Gri
nius, tėv. Bernatonis ir 
A. Lingė po 8 bals.

Toliau vyko karštos 
diskusijos įvairiais bend
ruomeniniais klausi
mais. Buvo priimtos re
zoliucijos ir sveikini
mai. Kartu su gimnazi
jos mokiniais Tarybos 
nariai ir svečiai, nulei
džiant vėliavą, sugiedo
jo Tautos Himną.

Apskritai, Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos suvažiavimas 
praėjo darbingoje nuo
taikoje.

(ms)

GREETINGS and BEST WISHES

SURPLUS VALUE CENTER
13107 ST. CLAIR AVĖ. UL 1-5116

GREETINGS and BESI WISHES

THOMAS J. UNIK CO.
INS URANCE

ANY KIND ANYWHERE

815 ERIESIDE 861-0200

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Llthuanian People

WILSON PURE 011
SERVICE STATION

8000 Bessemer Avenue 341-4041

GREETINGS and BEST W1SHES

WILLIAM E. MARSAL
SCIENTIFIC SHOE FITTERS

10519 CARNEGIE AVĖ. RA 1-4242

GREETINGS and BEST WISHES

HARVEY’S GULF SERVICE 
STATION

6602 Superior Avenue 361-6767
OPEN ON SUNDAY FROM 8 A. M. TO 5 P. M.

GREETINGS and BEST WISHES

SCHAEFER BODY INC.
SINCE 1880

CLEVELAND’S COMPLETE BODY SHOP 

5009 Superior (Near Innerbelt) EN 1-0025

GREETINGS and BEST WISHES

ROTH STEEL PRODUCTS
1335 East 171st St. IV 1-8700

GREETINGS and BESI W1SHES

To Ali the Llthuanian People

PAUL J. EVERSON REALTOR

24100 Lake Shore Blvd. 731-6200
EUCLID, Ohio 44123

OPPORTUNITIES FOR REGISTERED NURSES
Ti> work in 90 bed accrediled acute Venerai ho.pital located 20 
minule* from Downtown Delroit Startine j*alary $650.00 per month, 
plūs $45.00 paid differentia) for afternoon & nighl shifts. Excellent 
per.-onnel policies and liberal benefits include:

• PAID SICK LEAVE
• PAID VACATION
• PAID BLUE CROSS
• PAID PENSION PLAN

IOR FURTHER INFORMATION CONTACT
MR. S. B. MILTON—ADMIN1STR ATOR

SUMBY MEMORIAL HOSPITAL
234 VISGER RD. RIVER ROUGE, MICHIGAN

313 — DU 1-6265
(42-48)

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

RABB JOSKA'S GYPSY CELIAR
11123 BUCKEYE RD.

WE SPECIALIZE IN CHICKEN, PAPRIKASH 
AND HUNGARLAN STEAK BROUGHT TO YOU 

ON A WOODEN PLATTER
Call GA 1-9220

GREETINGS and BEST WISHES
IDEAL BUILDERS SUPPLY 

AND FUEL COMPANY
4720 BROOKPARK SH 1-1600

GREETINGS and BEST W1SHES

HARWILL ICE CREAM CO.

21

%

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

6519 Carnegie Avė. HE 1-7979

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po 
$1,000.00)

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

& MUTUAL Federal SAVINGS
and Loan Assoc.iation oe Ghigago

2212 VVEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL. 60608 • TELEPHONE 847-7747

OFFICE HOURS: Monday. Tueaday. Friday 9 to 4; 
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wedneaday closed 

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, Preaident

GREETINGS and BEST WISHES

HAMILTON INSURANCE 
AGENCY

ROBERT HAMILTON CHARLES HAMILTON
ALL FORMS OF INSURANCB

13429 Euclid Avė. Call LI 1-7361
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
• ALT CLEVELANDO 

skyriaus metinis susi
rinkimas, įvykęs balan
džio 6 d., sutraukė gau
sų organizacijų atstovų 
skaičių ir malonu pašte, 
bėti, kad jų tarpe akty
viai reiškėsi ir mūsų jau
nimo organizacijų na
riai.

Užsitęsus organizaci
jų atstovų registracijai, 
gerokai pavėluotą susi
rinkimą atidarė sky
riaus valdybos pirm. K. 
S. Karpius pakviesda
mas sugiedoti Lietuvos 
himną.

Į prezidiumą išrinkti 
J. Krygeris — pirm., J. 
Damušis — vicepirm. 
ir A. Zorskienė — sek- 
ret.

Praeitų metų susi
rinkimo protokolą per
skaitė I. Bublienė.

DALE ir ŠVITRIUS GOTCEITAI, lankydamiesi Clevelande pas 
savo tėvus ir uošvius Adelę ir Vincą Benokraičius, buvo apsilan
kę ir Dirvos redakcijoje susipažinti su Dirvos leidimo ir kt. dar
bais. D. ir š. Gotceitai, gyveną Chicagoje, yra aktyvūs Korp! Neo- 
Lithuania nariai.

Nuotraukoje Gotceitai su savo "Įpėdiniais" Julyte ir Paulium.

K.S. Karpius patiekė 
praeitų metų valdybos 
darbų apžvalgą, kurioje 
pagrindinę vietą užėmė 
įspūdingas Vasario 16 
minėjimas.

Iždininkas R. Minkū- 
nas patiekė valdybos pini
ginę apyskaitą, o revizi
jos k-jos aktą perskaitė 
P. Balčiūnas.

Diskusijose dėl prane
šimų vienas kitas kalbė
jusių kad ir neiškentėjo 
neiškėlus kontraversi- 
nių klausimų, tačiau susi
rinkime valdė konkre
taus darbo ir uždavinių 
dvasia, neleidusi niekam 
per daug ”į lankas” iš
krypti.

Į 1968 m. ALT Cleve- 
lando skyriaus valdy
bą išrinkti R. Minkūnas,

Sankalaitė (Liet. Vyčių 
atstovė), R. Kudukis, Pr. 
Razgaitis, V. Palūnas, 
Ant. Jonaitis, jr., K. Žie- 
donis, l. Bublienė ir A. 
Pautienius,

Kad ir ilgokai užtru
kusį, bet sklandžiai pra
ėjusį susirinkimą reikia 
laikyti pavykusiu. Naujai 
valdybai linkėtina geros 
sėkmės sukaktuvinių me
tų uždavinius vykdant.

• PAVASARIO BA
LIUS,' rengiamas Vysk. 
M. Valančiaus Lituanis
tinės Mokyklos Tėvų Ko
miteto įvyks balandžio 
mėn. 20 dieną 8val.vak. 
Šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

Programoje — Det
roito Šilainė ir Cleve- 
lando Grandinėlė.

Bilietus stalais (po 10 
žmonių) ar pavieniai ga
lima užsisakyti pas VI. 
Palubinską (932-3798), 
A. Neimanienę (391— 
7588) ir Z. Gobį 442- 
0022). Suaugusiems $6, 
jaunimui $3.

• CLEVELANDO Lie
tuvių Studentų Sąjunga 
ruošia antrus metinius 
Velykinius šokius.

Visas Clevelando jau
nimas yra kviečiamas 
susirinkti Čiurlionio na
muose Velykų vakarą ir 
linksmai praleisti laiką.

Šokiai prasidės 7 vai. 
vak. Bus geras orkest
ras, gėrimai ir užkan
džiai. (sk)

• Vaidilos Teatro viešna
gė Chicagon su A. Rūko 
veikalu "Keturi Keliaunin
kai” teko atidėti vėlesniam 
laikui ryšium * su vykusio
mis juodųjų riaušėmis Chi
cagoje.

• Išnuomojami šeimoms 
be vaikų du butai po 5 kam
barius, naujai atremontuo
ti, po 60 dol. mėnesiui, šv. 
Jurgio parapijos rajone, 
virš Superior Saving banko 
patalpų. Teirautis telefonu: 
431-2497.

• Įdomias ekskursijas šie
met vėl ruošia Cleveland 
Transit System autobusų 
b-vė. Balandžio 20 pirmasis 
toks FUN TOUR rengia
mas į Geauga County Maple 
Festival.

Autobusai išvyksta iš 
Public Sųuare tarp 10:30 ir 
11 vai. ryto. Išvykstama iš 
Chardon kelionei atgal 5:30 
vai. p. p.

Bilietai po 2.50 dol., o 
vaikams po 1.50 reikia įsi
gyti iš anksto CTS Informa- 
tion Booth Public Sųuare 
arba CTS, 1404 E. 9 gt.

Dėl tolimesnių ekskursi
jų į įdomesnes Ohio vietas 
sekite skelbimus Dirvoje.

• 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 ĮMONEI
Pilnam laikui patikimi 

vyrai dirbti prie mašinų. 
Patirtis nereikalinga. Va
landinis atlyginimas su vi
sais draudimais ir priedais. 
Pirmoji pamaina su viršva
landžiais.

Kreiptis į
Tube Form Ine.

6984 Machinery Avė. 
(prie E. 70 gt.)

PADAVĖJA
Nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. 

p. p., nuo pirmadienio iki 
penktadienio. (Privalo kal
bėti angliškai). $1.25 į va
landą. Carls Cafe, Mar- 
ųuette Road. Telefonas — 
361-8997. (40-41)

REIKALINGOS MOTERYS 
fabriko darbams. Nuo 7:30 

vai. ryto iki 4 vai. p. p.
Atlas Paper Box 
1849 E. 65 gt. 
Tel. 881-1191

Society National Bank, savo skelbimais remiąs ir Dirvos laik
rašti, šiomis dienomis paskyrė 3 naujus skyrių vedėjų padėjėjus. 
Į VVestgate skyrių tam postui paskirtas John F. McGraw, Uptown 
sk. -- Donald R. Noland ir Parmatovvn sk. — Kenneth G. Russell. 
Visi trys jau ilgesnĮ laiką savo pareigoms ruošėsi ir patirti gi
lino Society National Bank įstaigose.

(41-42)

ON PACKA4I

SAVE
HOMEOWNER'S POLICIES

$50 Deductible
FORM 2 BRICK FRAME FORM 3*4 BRICK FRAME
20,000 143. 157. Ali Risk U 7. 104.
25,000 170. 175. Dw«lliiia 200. 225.

Cumparoble Low Rotas • Most Suburbs
BUDGET TERMS AVAILABLE - Monthly or puorterly

WILSON & CO • INSURANCE
11750 Shaker Blvd. 991-5800

Eves. to 9 Sot. to 4

AMERIKOS
PILIEČIŲ

6835 Superior Avė.

LIETUVIU 
KLUBAS

Telef. 391-1143

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

PARDUODAMI NAMAI
17,900 

EASTLAKE
Lovely 2 bedroom ranch 

with attached garage and 
utility room. Built on crawl 
space vvith hardvvood floors. 
House near entrance to 91 
extension convenient to 
Lakeland freevvay. Many 
extras in home—including 
carpeting—large Patio in 
rear covered by ai u minu m 
awning essemble by slid- 
ing French doors. The lot is 
exceptional being 57 X ap- 
prox 280 ft. deep. Entire lot 
landscaped. Refrigerator — 
vvasher & dryer can also be 
purchased reasonable. 
Home is located in St. Jus- 
tins Parish, and is close 
to Elementary — Junior — 
and Senior High Schools. 
Call for appt.

WILLOUGHBY
17,700.00

New 3 bedroom colonial 
vvith l1 2 baths builtin oven- 
range & disposal vvith alu- 
minum siding for ease of 
maintainance, large utility 
room 3 mammoth bedrooms, 
master bedroom with walk- 
in closet. Main bath vvith 
shower—clay tile and vani- 
ty. Totai livable area 1380 
Sq. ft. Homes are vvithin 
seven minutes of Lakeland 
Freevvay. Tvvo homes avail- 
able plūs six more construc- 
tion sites. Location of con- 
struction is South off Lake 
Shore Blvd. You Decorate.

VINE REALTY INC.
35165 Vine St., WH 2-4440

(39-44)

Turime gerą pasirin
kimą namų naujosios 
parapijos rajone ir Cle
velando priemiesčiuose. 
Taip pat imame namus 
pardavimui visuose spal
votų rajonuose.

J. ŠIRVAITIS
Wm. T. Byrne 
Real Estate

KE 1-4080 — namai,
MU 1-6100 - įstaiga.

• 2 šeimų (5 ir 5 kamb.) 
namas, 68 gt. prie Superior 
Avė., 2(2 garažo, ištisinis 
rūsys, gazo šildymas.

Tel. HE 1-0789.
(41-43)

HELP WANTED MALĖ

WANTED EXPER!ENCED 
MILLING MACHINE 

OPERATORS
AFTER NOON SHIFT 

GOOD WORKING CONDIT1ONS 
AND TOP PAY 

AND
STEADY WORK. 

APPLY IN PERSON 
VR/WESSON CO. 
1279 RICKETT RD. 
BRICHTON. MICH.

(37-44)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

GF.AR & SPLINE GRINDERS 
AIRCRAFT *■ TOOL ROOM 

MACHINISTS
Day & Niuht Shtfl

100'; company pairi pennion, paid 
vacation, paid holidays. Blue CroHS, 
lile insurance fc Kiek & accident 
inaurance. Steady work, plūs over- 
time.

CEARCRAFT, INC. 
23349 Dequindre Avė. 

Hazel Park. Mich.
313 — 564-5923

(40-46)

r.XPF.RIENCED 
PRODUCTION VVORKERS 

PLNCH PRESS OPERATORS 
DRILL PRESS OPERATORS 

Ar
ASSEMBLERS 

Days & afternoon shift 
Steady work. Employment office open 
8:30 A. M.

INLAND TOOL & MFC. CORP. 
20263 Hoover Detroit, Mich.

(40-45)

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

SCHENLEY
DISTILLERS
COMPANY

895 EASTLAVVN DRIVE
Cleveland, Ohio 44124

449-3454

GREETINGS and BEST WISHES

SMITH’S
Restaurant - Cocktail Lounge

Dining out is pure pleasure at Smith’s, 
where fine food is served at realistic 

prices!
Private parties and tvedding receptions 

are a specialty.
LAKE SHORE BLVD. AT E. 222 ST. 

RE 2-9900

EASTER GREETINGS

MARSHALL FORD 
MOTOR 00.
6200 Mayfield Road

Mayfield Hts.,

HI 9-1000

SUPERIOR 
SAVINGS

Main Office:
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE

HOME «nd 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

OL

JAKUBS & SON 
FUHERAL HOMES 
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William 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



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Tautinių šokių šventės 
Komitetas jau pradėjo gau
ti aukų iš įvairių JAV vie
tovių, kad tuo būtų padeda
ma atvykti mūsų jaunimui 
į šokių šventę šią vasarą. 
Štai vienas taurus lietuvis, 
kuris net nepasirašė savo 
pavardės, bet pažymėjo tik 
St., Komiteto pirmininkui 
rašo; ”Gerb. Daktare, esu 
nedirbantis ir dar ne pensi
ninkas. Siunčiu labai, labai 
mažą auką atgabenimui šo
kėjų iš P. Amerikos ir Vo
kietijos. Priede 2 dol.”

• A. Pūras iš Richmond 
Hill, N. Y., jaunimo kelio
nių išlaidoms sumažinti į 
III Tautinių šokių šventę 
atsiuntė 5 dol. čekį.

• Lietuvių Tautinių šo
kių Institutas labai kruopš
čiai paruošė visiems šokė
jams, dalyvaujantiems lie
pos 7 d. šokių šventėje Chi- 
cagoje, rūbų aprangą. Ten 
yra aprašytas kiekvienas 
tautinis rūbas moterims, 
vyrams ir vaikams. Tas rū
bų aprašymas komiteto jau 
yra išsiųstas visiems šokių 
grupių vadovams, kurie pri
valo pasirūpinti, kad tik pa
gal tą aplinkraštį rūbai bū
tų vartojami pačioje šven
tėje.

DIRVOS NOVELĖS 
KONKURSAS

Šiais Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo sukaktu
viniais metais mecenatas SIMAS KAŠELIONIS DIRVOS 
novelės konkursui skiria dvi premijas: I — 300 dolerių ir 
II — 150 dolerių.
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

temą ir turinį patiems pasirinkti, tačiau šiais sukak
tuviniais metais premijuojamos novelės turėtų būti 
patriotinio pobūdžio literatūriniai kūriniai.

ILGIS. Novelės rankraštis turi būti ne trumpesnis, kaip 
16 standartinių mašinraščio puslapių spaudai, pralei
džiant vieną tarpą. Pageidaujama, kad novelė nebūtų 
ilgesnė, kaip 50 mašinraščio puslapių, tačiau tole
ruojamos išimtys pagal novelės siužetą ir meninę 
vertę.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai turi būti 
paruošti tik rašomąja mašinėle ir pasirašyti slapy
vardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant pride
damo voko, kuriame užlipinamas raštelis su auto
riaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono numeriu. 
Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažymėta: 
nelaimėjus — neatplėšti.

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

LAIKAS. Paskutinė konkursiniams rankraščiams įteikti 
data: 1968 m. gegužės 31 d.

JURY KOMISIJA. Sudaryta iš trijų asmenų, ji visiškai 
nepriklausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, 
kas premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. 
Jeigu komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateiktų 
novelių nepremijuotina, premijos ar premija šiais 
metais neskiriama, perkeliama į ateinančius metus 
ir panaudojama greta eilinės ateinančių metų pre
mijos.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui ar laimėjusiems auto
riams 300 dolerių ir 150 dolerių premijos bus įteikia
mos 1968 metų rudenį. Konkurso skelbėjas Dirvos 
laikraštis turi teisę premijuotąsias noveles be papil
domo atlyginimo spausdinti Dirvoje, atskiru leidiniu 
ar novelių rinkinyje. Autoriai gali premijuotąsias 
noveles spausdinti antruoju leidimu arba jų siuže
tais rašyti dramas, poemas ar romanus.

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

Mielą GRAŽINĄ KATKIENĘ su dukra BEAT
RIČE, jų brangiai Mamytei ir senelei —

S. BRUNDZIENEI
Vilniuje mirus, giliai užjaučiame ir drauge liūdime

A. ir P. Ambrazai, 
L. ir V. Civinskai, 
D. ir P. Mikoliūnai

• Lietuviai architektai 
JAV ir Kanadoje yra kvie
čiami dalyvauti Jaunimo 
Namų Chicagoje praplėti
mo projekto konkurse, 
S u i n t eresuotieji prašomi 
kreiptis šiuo adresu: Lietu
vių Jaunimo Namai, Kon
kurso komisija, 5620 So. 
Claremont Avė., Chicago, 
III. 60636. Pranešusiems 
raštu, daviniai bus išsiųsti 
paštu.

Už tris pirmus projektus 
skiriamos piniginės premi
jos. Konkursą norima už
baigti gegužės 15 d.

LIAS Chicagos Sk. 
Valdyba

DĖMESIO DIRVOS 
SKAITYTOJAMS 

CHICAGOJE
MEČYS ŠIMKUS, teisi

ninkas, turįs ilgametę prak
tiką, tiksliai, tvarkingai ir 
greitai užpildo įvairus I N - 
C O M E T A X blankus. 
Adresas: 4259 So. Maple- 
wood, Chicago, III., tel CL 
4-7450 arba YA 7-2046. 
Kasdien 9-8 vai.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Detroito Lietuvių Organizacijų Centro metinio susirinkimo dalyviai. Pirmoj eilėj sėdi: A. Juška, A. 
Norus, E. Paurazienė, M. Sims, R. Valatka ir A. Zaparackas. 1968 metams išrinkta DLOC valdyba, ku
rią sudaro: pirm. E. Paurazienė, vicepirm. K.Veikutis, sekretoriai A. Juška, A. Sukauskas ir A. No
rus, ižd. P. Dalinis, finansų sekr. P. Pagojus ir narys J. Gruzdąs. J. Gaižučio nuotrauka

ŽMOGUS IR JO PASAULIS
(Laiškas iš Montrealio)

Kai pasibaigė Pasau
linė Paroda EXPO 67 
Montrealyje, daugelis, 
kas ją buvo pamėgęs, la
bai nusiminė, lyg ko 
brangaus ir didžiai bran
ginto netekęs. Gailėtis 
buvo ko, nes ko panašaus 
greitai ar ir iš viso ne
beteks matyti. Tačiau 
Montrealio miesto bur
mistras Jean Drapeau 
prašė nenusiminti, nes 
yra padaryti žygiai, kad 
paroda būtų tęsiama ir 
šiais — 1968 metais.

Per žiemą buvo daro
mi įvairūs administra
ciniai pasiruošimai ir su
darinėjami planai, ko
kie pavilionai pasiliks, 
kas bus nugriauta ir pa
naikinta. Šiomis dieno
mis jau ryškėja būsimos 
parodos veidas: ji veiks 
ir šiais metais, bet bus 
vadinama ne Pasauline 
paroda, o tik paprasta 
paroda, vaizduojančia 
žmogų ir jo kūrybą — 
Man and hisWorld. Dau
guma tų pavilionų, kurie 
surišti su šia tema, taip 
ir pasiliks. Bet ne visos 
valstybės, kurios daly
vavo EXPO 67, dalyvaus 
ir dabar. Geriau pasa
kius — tik dalis jų. Kitos 
valstybės savo pavilio- 
nus padovanojo miestui, 
kuris su jais gali elgtis 
savo nuošiūra. Kitos vi
sai nugriovė.

NEW YORK
• | Chicagos Lietuvių

Operos koncertą, kuris 
įvyks birželio 2 d. New Yor- 
ke, bilietus galima užsaky
ti ir paštu. Bilietų kainos: 
3, 4, 5, 6, 8 ir 10 dol. Ati
tinkamai sumai čekį ”Li- 
thuanian Radio Club” var
du reikia prisiųsti drauge 
su užsakymu šiuo adresu: 
Vincas Padvarietis, 87-40 
127 St., Richmond Hill, N. 
Y. 11418. Taip pat reikia 
pridėti sau adresuotą su 
ženklu voką. (Sk.)

• “Laisvės žiburio’’ radi
jo rėmėjų New Yorke orga
nizacija — Lietuvių Radijo 
Klubas — kovo 31 d. išsi
rinko naują valdybą šios 
sudėties: A. Balsys, B. Ma
cijauskienė, N. Umbrazai- 
tė, J. Klivečka, V. Padva
rietis, V. Daugirdas ir Z. 
Dičpinigaitis. Kandidatai: 
G. Mažeikienė ir N. Kuli
kauskas. Į revizijos komisi
ją išrinkti: A. Reventas, A. 
Radzivanienė ir A. Ignaitis. 
Šiame susirinkime buvo pa
tvirtinti ir klubo įstatai. Di
džiausias šiuo metu valdy
bos rūpestis yra tinkamai 
suorganizuoti Chicagos Lie
tuvių Operos pasirodymą, 
kuris įvyks birželio 2 d. 
New Yorke.

Sovietų Sąjunga, kuri 
varė iš savo paviliono la
bai sėkmingą propagan
dą, kaip buvo skelbta, ža
dėjo pasilikti ir šioje 
"nuolatinėje” parodoje, 
aišku, tikslu tą propa
gandą varyti ir toliau. 
Tačiau vėliau savo šį 
nusistatymą pakeitė ir 
jos pavilionas šiomis die
nomis buvo nugriautas 
ir, kaip pranešama, bus 
nugabentas į Maskvą, 
kur viename parke bus 
atgal sumontuotas. Taip 
pat savo pavilionus jau 
nugriovė čekoslovakai 
ir jugoslavai. Reiškia 
jie šioje parodoje nebe- 
dalyvaus. Bet atsirado 
tokių kraštų, kurie 
EXPO 67 nedalyvavo, bet 
panoro dabar dalyvauti. 
Pirmoji savo norą daly
vauti pareiškė Lenkija. 
Jau vedamos derybos su 
miestu, kad jos reika
lams būtų perleistas bu
vęs Vermonto valstijos 
pavilionas. Taip pat ža
da. dalyvauti Airija ir 
Bulgarija.

Iš depo buvo atgabenti 
ekspresai, kurie, kaip 
lankytojai atsimena, la
bai maloniai ir iškilmin
gai vežiojo lankytojus iš 
parodos vieno galo į ki
tą. Ekspresai jau išban
domi ir, kaip sakoma, 
lankytojus vėl vežios ne
mokamai. Šioje šių me
tų parodoje visa Šv. Ele
nos sala (išskyrus tik jos 
rytinį galą La Ronde, kur 
buvo pasilinksminimų 
centras ir mišką su mau
dyklėmis) bei Notre Da- 
me sala paliekamos pa
rodos ribose. Tačiau į 
parodą nebebus įjungtas 
miesto pakraštyje buvęs 
Le Havre, kur buvo Ra
dio Canada centras, te
atras, meno galerija, 
pavyzdingas miestelis 
L’Habitat ir visi kiti ten 
buvę pavilionai ir įvai
rumai. La Ronde kaip 
pasilinksminimų vieta 
veiks atskirai, o Le Hav
re bus tik kaip miesto 
parkas. L’Habitat butai 
jau išnuomuojami gyve
nimui.

Jau pardavinėjami 
parodos lankymui bilie
tai: suaugusiam sezo
ninis bilietas kainuoja 
20 dolerių, vaikams — 
po 7,50 dol. Paroda ati
daroma gegužės 17 d. 
ir veiks iki rudens. Ti
kimasi 20 milijonų lan
kytojų. Žinoma, lanky
sis dauguma tų, kurie 
jau matė ir žavėjosi 
EXPO 67. Pradėta pro
paganda už parodos lan
kymą.

Lankytojui į akis ne
maloniai krinta, ypač 

Montrealio senamies
čio ribose, tvoros ir na
mai, apipeckioti pran
cūziškais šūkiais: "Vive 
le Vietnam librel”. Tai 
vietos komunistėlių ir 
"peacenikų" darbas. 
Anksčiau jie uoliai ra
gino remti "Laisvą Que. 
bec’ą”, dabar rado pa
trauklesnę temą. Tačiau 
visų separatistų ir at
skiros valstybės norėto
jų troškimus šiomis die
nomis labai smarkiai pa
veikė naujas potvarkis, 
kuriuo šiais metais la
bai pakeliami įvairūs 
mokesčiai: pajamų mo
kesčiai net 6 procentais, 
rūkalai ir gėralai po 5%, 
degalai po 3% ir pan. Net 
automobilių registracija 
bus brangesnė. Tie mo
kesčiai pakeliami tik 
Quebec'e, kai likusioje 
Kanadoje jie nebus pa
kelti. Dabar anglai šai
posi iš Quebec’o sepa
ratistų: esą, o kiek mo
kesčiai būtų pakelti, jei 
Quebec’as atsiskirtų ir 
pasiskelbtų nepriklau
soma valstybe? Ar tada, 
mes, Quebeco gyvento
jai, nepatektume į ban
krotą jau nuo pat pir
mos respublikos die
nos?

Ant. Bernotas

TAUTOS GYVYBĖ 
JAUNIMO 
RANKOSE

Šiais jubiliejiniais me
tais stipriname mūsų 
kovą už Lietuvos išlais
vinimą ir nepriklauso
mybę. Tačiau nemažiau 
svarbi pareiga kovoti ir 
už lietuvių tautos gyvy-

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

GREETINGS and
BEST WISHES

C°^
OUALITY
BEVERAGES

Into 
your kome.

MARVEL
BEVERAGE CO. 

•915 CHANE AVI.
BR 1-4400

bės išlaikymą. Tautos 
gyvybė yra jaunimo ran
kose. Mes laimėsime 
tiek mūsų tautai, kiek 
pajėgsime išugdyti jau
nimą lietuviškoje dva
sioje, kiek sugebėsime 
įskiepyti jaunimui mei
lę gimtajai kalbai ir lie
tuvių tautos kultūrinėms 
vertybėms. Todėl šiais 
jubiliejiniais metais su
kru skime, kad lietuvių 
kalbos ir literatūros sky
riai universitetuose ne
liktų pustušti. Šią pro
pagandą turėtų vesti Lie
tuvių Bendruomenė ir 
jaunimo organizacijos, 
bet daugiausiai gali nu
lemti tėvai. Jų šventa 
pareiga paraginti savo 
vaikus paaukoti nors vie
ną vasarą lituanistikos 
studijoms. Kiekvieną va
sarą yra ruošiamos jau
nimui stovyklos, jos yra 
labai naudingos mūsų gy
venimo sąlygomis, bet 
jos negali pavaduoti re- 
ruliarių studijų.

SUSTIPRINTI LITUANIS
TIKOS KURSAI FORD- 
HAME K

Fordhamo universite
te šių metų vasaros se
mestre bus intensyvūs 
lituanistikos kursai. 
Šiais metais kursai tę
sis ne 6 savaites, kaip 
buvo anksčiau, bet 8 sa
vaites. Intensyviai dir
bant 8 savaites, bus ga
lima pasiekti geresnių 
rezultatų. Studentai už 
šį kursą gauna ne 4, bet 
6 kreditus. Šie pakeiti
mai buvo padaryti atsi
žvelgus į kitų kalbų sky
rius.

Daugelis universitetų 
už skaito lietuvių kalbą 
kandidatams siekian
tiems magistro ar daktžu 
ro laipsnio. Džiugu, kad 
Fordhamas praskynė ke
lią lietuvių kalbai ir į 
kitus šio krašto univer
sitetus, išskyrus Penn- 
sylvanijos universitetą, 
kuriame lietuvių kalba 
buvo dėstoma jau anks
čiau. Iki šio laiko jau ke
turi šio krašto universi
tetai buvo atsiuntę savo 
kandidatus į Fordhamą 
laikyti lietuvių kalbos ir 
literatūros egzaminus. 
Fordhamas mielai pa
tarnauja. Mūsų jauni
mas turėtų didžiuotis 
savo gimtąja kalba, ku
rią taip vertina sveti
mieji.

Fordhamas kviečia į 
vasaros semestro litu
anistikos kursus dabar
tinius ir būsimuosius lie • 
tuvių kalbos mokytojus 
pasitobulinti lietuvių kal
boje. Jei susidarys nors 
maža grupelė mokytojų 
tai jiems bus skaitomos 
ir metodikos paskaitos.

LAIKAS IR 
REGISTRACIJA

Šią vasarą lietuvių 
kalbos bus dvi grupės: 
pradedantiesiems ir pa
žengusiems. Paskaitos 
prasidės birželio 24 d. ir 
baigsis rugpiūčio vidury, 
je. Užsiregistruoti rei
kalinga iki gegužės 15 
d., prisiunčiant $25, ku
rie vėliau bus įskaityti į 
mokestį už mokslą. Už
siregistruojant reika
linga nurodyti, kurioje 
kalbos grupėje norėtu
mėt dalyvauti: pradedan
tiesiems ar pažengu
siems. Formali regis
tracija bus birželio 24 d. 
Smulkesnės informaci
jos paskelbtos katalo
ge. Informacijos reika
lais rašyti — Lithuanian 
Program, FordhamUni- 
versity, Box AA, Bronx, 
N.Y. 10458.
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