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IZRAELIO ATEITIS
YRA TIK SUSITARIME SU PALESTINOS ARABAIS

Dievas ir toliau buvo 
palankus savo išrinkta
jai tautai: per paskuti
nius susišaudymus prie 
Suezo kanalo egiptie
čiai patyrė didesnius 
nuostolius negu izraeli
tai. Likimo ironija netgi 
norėjo, kad nuo Izrae
lio patrankos šūvio žū
tų pats Egipto kariuome
nės vyr. štabo viršinin
kas gen. Riad. Bet, nors 
paskutinieji susišaudy
mai ir nėra laikomi 
įžanga į didesnio mas
to karą, jie visdėlto aki-

• KINIJOS - SOVIETUOS pa
sieny prie Ussuri upės vėl įvy
ko naujas susirėmimas tarp ki
nų ir sovietų kariuomenės da
linių. Susišaudymas truko kele
tą valandų ir abi pusės kaltina 
viena kitą provokacija. Abi pu
sės toj vietoj yra sutraukusios 
didelius kariuomenės dalinius. 
Sovietų laikraštis "Literatūrna- 
ja Gazeta" rašo, kad tarp Įtinu 
ir vakarų vokiečių "revanšistų" 
galįs būti slapus susitarimas 
prieš sovietus,nes kinaiagresi- 
ją pradėję kaip tik tuo metu, kai 
sovietai su rytų vokiečiais ban
dė įvesti naujus suvaržymus ap
link Berlyną.

• BUDAPEŠTE prasidėjo Var- 
šuvos pakto narių viršūnių kon
ferencija kurioj dalyvauja sovie
tų vadovai Brežnevas ir Kosy
ginas. Darbotvarkėje svarbią 
vietą užima sovietų-kinų pasie
nio įtempta padėtis.

•IZRAELIO lėktuvai sekma
dienį puolė Jordane tariamas 
partizanių apmokymo stovyk
las, apmėtydamas napalmo bom
bomis.

• VIETNAME demilitarizuo
toj zonoj įvyko smarkus susi
šaudymas tarp šiaurės vietna
miečių ir amerikiečių.

• PREZIDENTAS NIXONAS, 
kaip skelbia jugoslavų spauda, 
balandžio mėnesį lankysis Mask
voje ir susitiks su Brežnevu ir 
Kosyginu.

• ANTIBALISTINIŲ raketų 
klausimu praeitą savaitę pre
zidento Nixono padarytą spren
dimą reikia laikyti pačiu reikš
mingiausiu, kokį jis padarė bū
damas prezidentu. "Šį sprendi
mą jis padarė nepaisydamas 
Kremliaus prieštaravimų, Ame
rikos liberalų urzgimo ir moks
lininkų kranksėjimo, rašo New 
Yorko Daily Newsymokslininkai 
kurie yra išminčiai savo srity, 
bet vaikai kiek tai liečia politi
ką ir karinius reikalus".

• VENEZUELOJ prie Mara- 
caibo nukrito lėktuvas. Visi skri
dę keleiviai 84 asmenys žuvo ir 
žemėj buvo užmušti 66asmenys 
lėktuvo sugriautuose namuose. 
Tai viena didžiausių aviacijos 
katastrofų. 1960 m. New Yorke 
susidūrus dviem lėktuvam žu
vo 134 asmenys.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

vaizdžiai priminė, kad 
Izraelio būklė toli gra
žu nėra stabili.

Kalbant apie Izraelio 
ateities perspektyvas 
pravartu prisiminti, kad 
karui tarp Izraelio ir 
Egipto nėra ar bent ne
buvo jokios priežasties. 
Pirminis kivirčas bu
vo tarp Palestinos ara
bų ir žydų, norinčių Pa
lestinos . teritorijoje įs
teigti savo Izraelio vals 
tybę. Jungtinės Tautos 
1947 m. lapkričio 29 d. 
buvo numačiusios atski
rą arabų valstybę Pales • 
tinos teritorijoje, tačiau 
prasidėjęs 1948 m. ka
ras tarp izraelitų ir Pa
lestinos arabų privedė 
prie Palestinos arabų gy
venamų teritorijų okupa
cijos tarp Izraelio, Jor
danijos ir Egipto. Sio
nistai, kurie iki 1948 m. 
aiškino, kad jie turi rei
kalo tik su Palestinos 
arabais, po to konflikto 
teigė, kad Palestinos 
kaip tokios jau neliko ir 
reikia ieškoti taikos su 
kaimynais, kurie su Iz
raeliu pasidalino Pales - 
tiną. Dabartinė Izraelio 
oficiali pažiūra ir yra 
tokia, kad taika gali būti 
pasiekta tik tiesioginėm 
derybom su tais kraš
tais.

Tačiau okupaoija ne
panaikino fakto, kad Pa
lestina kaip tokia visdėl
to egzistuoja, pora mi
lijonų arabų jaučiasi pa
lestiniečiais ir norėtų sa
vo valstybės. Jų teroris
tų organizacijos visą lai
ką tai primena.

Po 1967 m. '6 dienų 
karų' Izraelis turi tris 
galimybes. Pirma, ati
duoti užkariautas teri
torijas. Tai jam nepri
imtina, nes likusi teri
torija būtų labai sunkiai 
apginama ir vi stiek ne
išspręstų arabų pabė
gėlių problemos.

Antroji galimybė būtų 
aneksuoti visą užkariau 
tą teritoriją ar bent jos 
didesnę dalį. Tačiau, jei 
Izraeliui per tiek metu 
nepasisekė suvirškinti 
savo turėtos 300.000ara
bų mažumos, kaip gali
ma tikėtis integruoti mi
lijoną arabų? Tai vestų 
prie dviejų rūšių pilie
čių ir diktatūros ne tik 
arabams, bet galų gale 
ir patiems žydams — 
Izraelio gyventojams.

Trečia išeitis būtų su
organizuoti Palestinos 
federaciją iš žydų ir ara
bų valstybių. Abi valsty
bės galėtų turėti savo 
sostines Jeruzalėje, ku
ri būtų ir federacijos 
sostinė. Teoriškai tokia 
federacija, atrodo, galė
tų ilgesniam laikui ga
rantuoti taiką ir net bū
ti labai naudinga visam 
rajonui. Eventualiai ji 
galėtų išsivystyti į se
mitų bloką, kuris galė
tų vaidinti svarią rolę, o 
ne būti kaip dabar nesu
tarimų ir žaidimų ka
muoliu tarp Sovietų Są

jungos ir JAV. Juk kaip 
sakėme anksčiau, tiesio
giai užinteresuoti Pales
tinos problemos spren
dimu yra tik izraelitai ir 
palestiniečiai - arabai. 
Jei su jais izraelitai ga
lėtų rasti kokį 'modus 
vivendi', Egiptas, Siri
ja ir Jordanas neturėtų 
daug ką pasakyti.

Trečioji išeitis, nors 
teoriškai ir labai vilio
jančiai atrodo, pačiam 
Izraelyje neturi daug ša
lininkų. Sionistai yra lin 
kę aiškinti, kad tokios 
valstybės kaip arabų Pa
lestinos iš viso nėra ir 
nebuvo. Bet ir pats Iz
raelis yra naujadaras. 
Teisingesnė yra tokia 
pažiūra, kad jei kuri žmo- 
nių grupė jaučiasi suda
ranti atskirą tautą vertą 
nepriklausomybės, jai ji 
ir priklauso. Palestinos 
arabai iki šiol save ne
vadino' egiptiečiais ar 
jordaniečiais, bettikpa- 
lestiniečiais. Su jais iz
raelitai turi tartis dėl 
taikos galimybių.

Žinia, tai lengva pada
ryti teoriškai, sunkiau 

(Nukelta į 2 psl.)

Jau išėjo iš spaudos seniai lauktas veikalas LITHUANIA, kurio pristatymas New Yorko lietuvių visuo
menei įvyks šį sekmadienį, kovo 23 d. 2 vai. p.p. Le Cordon Bleu salėje, Woodhaven, N.Y. Kalbės iš 
Šveicarijos atvykęs šio veikalo redaktorius dr. Albertas Gerutis, Lietuvos Pasiuntinybės Šveicarijoje 
patarėjas, ir dr. V. Paprockas. Betobus meninė dalis ir vaišės. Visi lietuviai maloniai kviečiami šios 
taip svarbios knygos pristatyme ir autorių pagerbime dalyvautu

ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Naujoji Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba po pasiskirstymo pareigomis. Sėdi iš kairės: PLB 
Švietimo Tarybos pirmininkas A. Rinktinas, PLB Kultūros Tarybos pirmininkas dr. A. Nasvytis, PLB 
valdybos pirmininkas St. Barzdukas, jaunimo vicepirmininkė M. Lenkauskienė ir visuomeninių reikalų 
vicepirmininkas dr. H. Brazaitis. Stovi iš kairės: sekretorius ir iždininkas A. Gailiušis, informacijos 
vicepirmininkas A. Laikūnas, finansų vicepirmininkas dr. V. Majauskas ir vykdomasis vicepirminin
kas dr. A. Butkus. V. Pliodžinsko nuotrauka

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖS VALDYBA 
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS

1969 kovo 15 Clevelan
de įvykusiame PLB Val
dybos posėdyje dr. A. 
Butkaus bute dalyvavo 
septyni senieji jos na

riai ir į mirusio pirmi
ninko a.a. - J. Bačiūno 
bei pasitraukusio PLB 
Kultūros Tarybos pir
mininko dr. A. Klimo vie 

tą pagal PLB konstituci
jos 21 str. pakviesti kan
didatai A. Laikūnas ir 
dr. A. Nasvytis. Patvir
tinus sekr. A. Gailiušio 
pateiktą PLB Valdybos 
1968 lapkr. 23 dienos po
sėdžio protokolą, buvo 
aptartos PLB Valdybos 
narių darbo sritys ir 
slaptu balsavimu išrink
ti pareigūnai įvakuojan- 
čias vietas: St. Barzdu
kas — naujuoju PLB Val
dybos pirmininku, dr. A. 
Butkus — vykd. vicepir
mininku, A. Laikūnas — 
informacijos vicepirmi
ninku ir dr. A. Nasvytis
— PLB Kultūros Tary
bos pirmininku. Kiti visi 
PLB Valdybos nariai li
ko senosiose pareigose: 
A. Gailiušis — sekreto
rium ir iždininku, dr. H. 
Brazaitis — visuomeni
nių reikalų vicepirmi
ninku, M. Lenkauskienė
— jaunimo vicepirminin
ke, dr. V. Majauskas — 
finansų vicepirmininku 
ir A. Rinkūnas — PLB 
Švietimo Tarybos pir
mininku.

Į šį posėdį buvo taip 
pat pakviestas ir daly
vavo Vliko pirmininkas 
dr. J.K. Valiūnas kartu 
su Vliko ryšininku prie 
PLB Valdybos J.F. Dau
gėla. Kartu su svečiu bu
vo aiškintasi eilė abiem 
pusėm rūpimų klausimų
— lietuvių veiksnių finam
sų organizavimo, ryšių 
su okupuotojo krašto lie
tuviai s, informacijos 
centro steigimo, Vliko 
atstovybių veikimo, 
veiksnių konferencijos 
šaukimo, tarpusavio
bendradarbiavimo ir kt. 
Vlikas, sudarytas politi
nių lietuvių srovių ir lais 
vės kovos sąjūdžių pa
grindu, iš paskirties va
dovaus politinei lietuvių 
laisvės kovos veiklai ir 
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė su juo sieks dar 
bų suderinimo ir abipu
sės pagalbos. Organi
zacinį Vliko tvarkymą-

(Nukelta į 2 psl.)
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Vasario 16 Urugvajuje

Lietuvos pasiuntinybėje Urugvajuje Vasario 16 proga suruošta
me priėmime. Iš kairės: Lietuvos atstovas A. Grišonas, Apašta
liškasis nuncijus msgr. Bruniera ir Urugvajaus užsienių reikalų 
viceministeris dr. Secco Garcia.

VAKARYKŠTIS DIDVYRIS - 
ŠIANDIEN ŠNIPAS NEĮTIKĖTINA, BET TIESA...

šiemet Vasario 16 minė
jimas Urugvajuje buvo vėl 
plačiau panaudotas Lietu
vos garsinimui.

Radijo valandėlės lietu
vių ir ispanų kalbomis sky
rė keletą programų Lietu
vos istorijai, kultūrai ir da
barčiai priminti. "Laisvės 
Balso’’, šį mėnesį skirtame 
tik lietuviams, su mūsų Pa
siuntinybės parei g ū n a i s 
bendradarbiavo dar keletas 
kitataučių.

Straipsniais, pranešimais 
ir nuotraukomis penki Mon- 
tevideo dienraščiai Lietu
vos bylos judintojams taip 
pat gražiai patalkino. Pažy
mėtini LA MANANA veda
mieji straipsniai: "Lietuva 
ir Rusija nelygioje kovoje 
dėl laisvės", "Idealas lieka

PLB Valdyba...
(Atkelta iš 1 psl.) 

si PLB laiko jį sudaran
čių grupių ir jo organų 
(seimo, tarybos ir val
dybos) vidaus reikalu ir 
jokiu atveju į tai nesi
kišti. Kiti rūpimi klausi
mai bus konkretizuojami 
tolimesniais visų lietu
vių veiksnių pasitari
mais ir šių metų rudenį 
šauksimoj jų konferen
cijoj. Pasikalbėjimai su 
svečiu vyko tarpusavio 
susipratimo dvasioj ir 
įnešė reikiamo aiškumo 
tolimesniam nuošir
džiam bendradarbiavi
mui, paremtam bendru 
tautiniu mūsų labu.

Posėdy taip pat buvo 
aptarti tolimesnio "Pa
saulio Lietuvio" leidimo 
reikalai, PLB Valdybos 
nariai padarė savo veik
los pranešimus ir kt. 
PLB buv. Valdybos su
kaktuviniais 1968 metais 
skelbtą tautinių giesmių 
muzikos konkursą laimė - 
jo komp. Br. Budriūnas: 
suaugusių chorui jis su
kūrė "Lietuvio giesmę" 
pagal Putino žodžius ir 
vaikų chorui "Mūsų že
mę" pagal B. Brazdžio
nio žodžius. PLBValdy-
ba nutarė komp. Br.Bud- JAV, Kanados, Venecuelos, 
riūnui skirtąsiaspremi- Kinijos. V. Vokietijos, So
jas išmokėti. livijos ambasadoriai. Kele-

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

gyvas” ir EL DIARJO ES- 
PANOL str. "Lietuviai nori 
būti laisvi”.

Minėjimas lietuvių kolo
nijos centre Cerro prie
miestyje vasario 15 d. pra
sidėjo pamaldomis už Lie
tuvą savoje Fatimos bažnjy 
čioje, kur urugvajietis jė
zuitų procincijolas — Sosa 
Diaz — pasakė taiklų, nuo
širdų, gaivinantį žodį.

L. Kultūros Draugijos 
patalpose rūpestingai suor
ganizuotame visuomeninia
me akte po pirmininko St. 
Godo ir Lietuvos atstovo A. 
Grišono įžanginių kalbų bu
vo pristatytas įžymus sve
čias, amerikiečių diplomati
nės tarnybos pareigūnas. 
Bolivijoje dr. Vyt. Dambra- 
va (jau paskirtas konsulu 
j Meksiką). Perdavęs savo 
ambasadoriaus Castro svei
kinimus ir reikšmingus lin
kėjimus. svečias kalbėjo 
apie emigrantus, jų ypatin
gas pareigas žmonijai ir tė
vynei. Jo paskaita, gili turi
niu ii- lengva forma, būtų 
sukėlusi dar daugiau susi
domėjimo, jei aplinkybes 
būtų leidusios geriau girdė
ti.

šiltai buvo sutikti ir kiti 
kalbėtojai: urugva j i e t i s 
žurnalistas J. P. Martinez 
Bersetche, argentinietis 
dr. A. Marųuez, Kultūros 
Draugijos vienas pionierių 
J. Jazauskas. "Aido" choras 
su vaikų ir vienų vyrų gru
pėmis šauniai atliko lietu
viškų dainų programą. Tau
tinių šokių ansamblio "Gin
taro” paauglių ir vaikų pa
daliniai, visados entuzias
tingai publikos laukiami, 
baigė šio parengimo pro
grama.

Vasario 16 vakare Lietu
vos ats. A. Grišono namuo
se buvo tradicinis priėmi
mas diplomatams, valdžios 
p are igūnams, nusipelniu
siems lietuvių bičiuliams ir 
savos kolonijos veikėjams 
pagerbti. Atvyko Užs. Rei
kalų viceministras dr. J. 
Secco Garcia. Apašt. Nun
cijus — kartu diplomatinio 
korpuso dekanas arkivys. 
dr. A. Bruniera su sekreto
rium, Ispanijos, P. Afrikos,

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($5,000.00 ar daugiau, įdedant po $500.00)

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

(SI 0,000.00 ar daugiau, įdedant po $1,000.00)

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 VVEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed.

Korėjos karo paiiaubių 
komisijos nuolatos posė
džiauja neutralioje vietovė
je Panmunjom. Po vieno 
tokio posėdžio' praėjusių 
metų kovo 22 d. Lee Su- 
Kun staiga atitrūko nuo sa
vo draugų bendradarbių, 
įšoko į amerikiečių atstovų 
automobilį, kuris visu grei
čiu pralaužė komunistų sar
gybinių užtvaras ir apšau
domas nuskubėjo į pietus. 
Kulkos sužalojo automobilį, 
bet nesužeidė jame važia
vusių.

Taip, iš šiaurinės į pie
tinę Korėją pabėgo aukštas 
pareigūnas Lee - Su - Kun, 
šiaurinės Korėjos centrinės 
žinių agentūros viceprezi
dentas. Pietuose jis buvo 
sutiktas kaip didvyris, išsi
žadėjęs komunizmo, o ne
trukus įvykusias jo vestu
ves tartum tautinę šventę 
iškilmingai atšventė visa 
pietinė Korėja.

Pietinėje Korėjoje Lee 
pareiškė, jog jis nebegalė
jęs panešti komunistinės 
santvarkos ir dėl to pasirin
kęs laisvę. Pietiečiai priėmė 
jį išskėstomis rankomis ir 
atviromis širdimis. Dova
nos pinigais ir daiktais plau
kė nesuskaičiuojamai. Gal 
dar ilgai būtų naudojęsis 
didvyrio privilegijomis, jei
gu jis nebūtų susipainiojęs 
savo atsakymuose į pieti
nių saugumiečių klausimus. 
Jiems kilo įtarimas. Prasi
dėjo sekimas. Tai pajuto ir 
Lee.

š. m. sausio 27 d. jis, už
sidėjęs peruką ir prisiklija
vęs ūsus, su netikru pasu 
kišenėje sėdo į lėktuvą, iš
skridusį iš Seoulo į Hong 
Kongą. Saugumiečiai nenu
čiupo jo lėktuvui pakylant, 
bet užtat laukė Hong Kon
ge jam nusileidžiant ir tuoj 
pat pradėjo vytis bėgantį 
Hong Kongo aerodromo ko
ridoriais. čia įsikišo vietinė 
britų kolonijos policija. Ji 
leido jam laisvai vykti kitu 
lėktuvu į Kambodijos sosti
nę I’hnom Penh pagal jo pa
geidavimą. Ir taip laimin
gai Lee ištrūko antrą kartą 
iš jį sekančių saugumiečių.

tas Protokolo pareigūnų 
perdavė Urugvajaus vy
riausybės sveikinimus. Pre
zidentūros adjutantai, ka
riuomenės viršininkai, savi
valdybės atstovai sveikino 
raštu. Kai kas savo simpati
jas pareiškė atsiųsdami gė
lių.

Pobūvio proga jaunas 
urugvajietis intelektua 1 a s 
H. Manini Rios Lietuvos at
stovo buvo kondekoruotas 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atsteigimo 50 metų sukak
čiai paminėti žymeniu už jo 
pastangas spaudoje ginant 
Lietuvos reikalus. įvykį la
bai palankiai ir vaizdžiai 
paminėjo jaunuoliui artimi 
dienraščiai ir įtakingasis 
EL PAIS. Vienas svečių net 
nusistebėjo: "Betgi jūs, lie
tuviai, ir sugebat visur įsi
veržti”. . .

Sausio 31 d. lėktuvas pa
kilo, bet pakeliui turėjo 
trumpam sustoti Saigone. 
Tenai pietinės Korėjos sau
gumas Lee areštavo. Kartu 
su juo į policijos rankas pa
teko jo šiaurinės Korėjos 
d a r bdaviams pareiškimas, 
kad jam pietuose pasidarę 
per karšta ir jis pasiryžęs 
grįžti.

Kas toliau? Kalėjimas, 
teismas ir bausmė, kaip pa
prastai svetimos valstybės 
agentams, nors ir didvyrius 
kurį laiką vaidinusiems.

IZRAELIO^ 

ATEITIS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

padaryti praktiškai.
Taikliai pastebėjo Jorda 
nijos karalius Husseinas 
savo straipsnyje Der 
Spiegei savaitraštyje:

"Senesniajai palesti
niečių kartai izraelitai 
dar turi individualius vei 
dus, simpatiškus ar ne
simpatiškus. Ji turi 
jiems pavardes kaip 
Goldstein ar Mordechai. 
Jaunajai kartai izraeli
tai yra jau beveidžiai ir 
be pavardžių. Jai jie yra 
tik anoniminiaipriešai".

Tokioje situacijoje ga. 
limybė susitarti su Pa
lestinos arabais, kurie 
turi raktą į taiką, vis ma 
žėja. Bet, kaip sakėme, 
Dievas bent kol kas savo 
išrinktos tautos karo lau 
ke dar neapleido. Todėl 
nauja koalicinė Izraelio 
vyriausybė senosios (70 
m.) Goldos Meier vado
vaujama atrodo yra lin
kusi, jei arabų valstybės 
nenorės kaip iki šiol tie - 
siogiai derėtis, apsupti 
savo naujai užkariautą 
teritoriją ginkluotais žy 
dų kolchozais - kolekty
viniais ūkiais. Tai būtų 
antroji mūsų minėta gali 
mybė, kuriai nuolatinė 
Dievo pagalba būtų itin 
reikalinga.

KONKURSAS

DVIEMS 
ŠŪKIAMS

Lietuvių žurnalistų Są
jungos Centro Valdyba skel 
bia konkursą dviems šū
kiams sugalvoti: vieną lie
čiantį išeivijos spaudos ko
vą dėl Lietuvos vadavimo, 
kitą — dėl .lietuvybės išlai
kymo.

Mes dar atsimename, kai 
anais laikais LžS Valdyba 
laisvoje Lietuvoje buvo pa
skelbusi konkursą šūkiui 
sugalvoti dėl spaudos pre
numeravimo ir skaitymo. 
Visuomenė labai gyvai at
siliepė ir, jei neklystame, 
Valdybai buvo atsiųsta apie 
300 šūkių. Kaip žinome, 
buvo premijuotas šūkis: —

• GENEROLO DE GAULLE sprendimų nie
kas negali nei suprasti nei atspėti, net jo artimieji 
ir karščiausieji rėmėjai. Štai labai nesenas įvykis. 
De Gaulle savo užsienio politikoje aiškiai pakrypo 
arabų pusėn ir prieš Izraelį. Dabartinio užsienio 
reikalų ministro tėvas yra buvęs Prancūzijos vy
riausias rabinas. Krašto apsaugos ministeris yra 
žydas. Švietimo ministerio žmona — žydė. De Gau
le asmeniškas spaudos patarėjas — žydas. Įdo
miausia, kad de Gaulle asmeniškas gydytojas yra 
taip pat žydas — prof. Pierre Aboulker.

• OLANDIJOS 4 MILIJONAI ROMOS KATALIKŲ 
kelia popiežiui didelį rūpestį. Dauguma tų katalikų 
reikalauja, kad popiežius pripažintų, jog gimdymo 
kontrolės praktikavimas nėra nuodėmė, kad leistų 
išsiskyrimus, leistų kunigams vesti ir, blogiausia, 
nelaikyti popiežiaus neklaidingu. Tai Vatikanui jau 
perdaug. Beveik ketvirtadalis Olandijos katalikų 
vartoja priešgimdymo metodus, nuo 1964 metų net 
700 kunigų pasitraukė iš Romos Katalikų Bažny
čios. Kitur Europoje taip pat ne kokie popieriai 
Vatikanui. Švedijoje net 90% vedusiųjų porų prak
tikuoja gimdymų kontrolę. Ir beveik pusė visų nuo
takų jau yra nėščios vedybų metu.

• PREZIDENTO NIXONO KABINETO narių 
tikyba yra labai įvairi. Penki presbiteri jonai: Blount 
Finch, Laird, Mitchel ir Rogers. Trys Romos Ka
talikai: Hickel, Stans ir Volpe. Du mormoniečiai: 
Kennedy ir Romney. Vienas episkopalas: Shultz. Ir 
vienas suvienytos Kristaus bažnyčios: Hardin. Žy
dų ir negrų nėra. Mormono tikyba mažai žinoma. 
Tai vienintelė (išskyrus musulmonus) tikyba (krikš
čioniška) kuri leido savo nariams turėti daugiau 
žmonų. Mormoniečių pranašams dar ne taip seniai 
Dievas pasirodęs čia pat — Amerikoje net du kar
tus. Tai maždaug prieš 150 metų. Biblija žydų tikė
jimo nariams nėra įskamiai uždraudusi daugpatys
tę. Tik prieš kelis šimtmečius žydų teologai išaiš
kino, kad jiem nedera turėti daug žmonų kai aplink 
visi krikščionys tegali turėti tik po vieną žmoną. 
Dabar žydai turi tik po vieną žmoną ir yra negai
lestingi šalininkai griežtos ištikimybės savo vienin
telei žmonai.

• SAN FRANCISCO PSICHINES ANALIZES 
specialistai pradėjo labai uoliai užrašinėti žmonių 
sapnus ir net svajones į kompiuterius. Šiuo laiku 
jau turi užrašę daugelį šimtų sapnų ir svajonių. Ko
dėl taip daro? Kompiuteris sapnus ir svajones gru
puoja ir klasifikuoja pagal jų galimą reikšmę. Ir jų 
niekada jau "nebeužmiršta". Ateityje žmonių dva
sios ir proto analizuotojams bus daug lengviau rem
tis sapnais sprendžiant jų analizuojamų asmenų jaus. 
mus, proto ir kitas dvasios problemas.

• BUS SUNKIAU PASIDARYTI VIENUOLIAIS 
IR VIENUOLĖMIS. Jau labai daug atsitikimų, kad 
vienuolės išsirengia iš "habitu" ir susituokia su bu
vusiais kunigais. Tatai kelia Vatikanui susirūpini
mą. Neseniai išleistos naujos taisyklės, kad pasi- 
darymas vienuoliu ar vienuole pareikalaus daug lai
ko, ištvermės ir pašaukimo. Prieš gavimą navicia- 
to reikės ruoštis net du metu, gi noviciate (su laiki
nais įžadais) gali tekti išbūti nuo trijų iki 9 metų.

• KUR YRA PIGIAUSIA G YVENTi išėjus įpensi-
ją? Socialinės apdraudos biuras nurodo, kad bran - 
giausia vieta pensininkui su žmona kukliai pragy
venti yra: Honolulu, New York, Boston, Seattle.San 
Francisco, Milwaukee, Washington ir Cleveland. 
Ten visur mažiausiai reikalinga 4 tūkstančių dole
rių vieniems metams vienai porai. Mažiau kaip ke
turi tūkstančiai reikia Los Angeles, Chicago, Pitts- 
burgh, Denver, Dalias ir Atlanta. Dviejuose pasta
ruose (Dalias ir Atlanta) reikia maždaug apie 3,500 
dolerių metams. (Š)

Laukinis žmogus laikraščių 
neskaito! Jis plačiai papli
to po Lietuvą, o vyresnioji 
karta jį net ir tremtin išsi
vežė.

šiuo metu išeivijoje ypa
čiai aktualios dvi temos: 
kova dėl Lietuvos laisvės 
atgavimo ir lietuvybės iš
laikymas. Tad LŽS Centro 
Valdyba, palaikydama se
nas Sąjungos tradicijas ir 
ypačiai norėdama sudaryti 
progą visiems lietuviams iš
siblaškiusiems po pasaulį 
trumpai suformuluoti savo 
poveržį kovoje dėl Lietuvos 
laisvės ir lietuvybės išlai
kymo, nutarė paskelbti kon
kursą dviems šūkiams su
galvoti, būtent, kaip aukš
čiau pastebėta, vieną lie
čiantį spaudos kovą dėl Lie
tuvos laisvės ir antrą — dėl 
lietuvybės išlaikymo. Pa
geidaujama, kad šūkiai pa
sižymėtų prasmingumu bei 
veržlumu.

Už geriausius du šūkius 
Valdyba skiria dvi premijas 
po 40 dol.

Konkurse gali dalyvauti 
visi, išskyrus Centro Valdy
bos narius, kurie atrinks 

premijuotinus šūkius.
Konkursas slaptas. Tad 

prašoma siunčiant šūkius į 
laišką įdėti atskirą laiškelį 
su užrašytu ant jo slapy
vardžiu, o viduje turi būti 
įrašyta tikra pavardė, adre
sas ir telefono numeris.

Konkurso laikas iki šių 
metų spalio 1 d.

Prašoma siųsti šiuo ad
resu : Konkursui, 15369 
Freeland, Detroit, Mich. 
48227.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

OR
IST CLASS SKILLED 

TOOL & DIE MAKERS 
TOOL ROOM MACHINISTS 
TOOL & CUTTER GRINDER 

MACHINE SĖT UP 
OPERATORS 
INSPECTORS

Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints & Close Tolerance. 
Steady work for ųualified men. Ex- 
cellent pay, fringe benefits, vvorking 
conditions fic opportunities.

PARKER-HANNIFIN 
CORPORATION

800 BLK. SO. W1LMOTT ST. 
OTSE.GO, MICH.

616 -•- 694-941 I, EXT. 55
An L.qual Opportunity Employer 

(20-22)
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LIETUVA BUVO IŠKEISTA Į 
LENKIJOS PROVINCIJĄ...

ISTORIŠKAS TREMTIES
LAIKŲ LEIDINYS

Jau tik penki mėnesiai 
beliko iki 30 metų sukak
ties nuo tos tamsios 1939 
m. rugpiūčio 23 nakties, 
kai Stalinas su Molotovu 
Kremliuje apsiėmė pa
dėti Hitleriui pradėti ka
rą ir išsiderėjo už tai 
sau Rytinę Lenkijos turė 
tą teritorijos dalį, Esti
ją, Latviją ir Besarabi
ją. Tą naktį sąmokslinin - 
kai dar paliko Lietuvą 
Hitleriui sudoroti. Bet 
neilgai Stalinas iškentė 
neišsireikalavęs ir Lie
tuvos. Kai tik buvo susi
dorota su Lenkija — o 
tai įvyko per nepilną mė
nesį nuo sąmokslo suda
rymo! — Stalinas tuoj 
pasiūlė Hitleriui: pasi
imk, jei nori, lenkų Liub-Tautos gyvenimas is

torinėje evoliucijoje yra 
lyg tekančios upės sro
vė. Ramiai tekėjusi upė 
kartais sujunda pakilu
sių audrų paveikta ir jos 
ramioji srovė virsta iš
kylančiomis, ošiančio
mis bangomis. Pana
šiai ir tautos gyvenimas 
ramiai sau vystęsis lai
ke kai kada pakyla, pa
greitėja tam tikrų visuo
meninių sukūrių pagau
tas. Buvusi rami buities 
srovė virsta didesne ar 
mažesne banga. Tokie 
subangavimai — tai iš
kilieji tautos gyvenimo 
momentai. Jie lyg gai
rės istoriniame kelyje, 
ženklinančios jos nuei
tą kryptį.

Mūsų tautos gyvenime 
paskutinio karo įvykiai 
ir ypač jos pasėkos ir 
buvo ta banga, nutrauku
si ramaus, nepriklauso
mo gyvenimo srovę. 
Mes vadinamieji tremti
niai ir esame su savo 
likimu tos bangos dali
mi. Mes esame egzili- 
nės tautos atstovai, tam 
tikras labai ryškus reiš
kinys jos istorinėje evo
liucijoje. Mūsų tremti- 
niškas likimas bus atei - 
ties lietuvių tautos is
torikams vertingas stu
dijų objektas. Pagal jį 
jis galės taikliausiai at
vaizduoti tą tragišką mū
sų tautos buities tarps
nį.

Turint tai galvoje, 
mums tremtiniškos bui - 
ties dalyviams ir kyla 
pareiga palikti ateities 
istorikams mūsų labai 

' savaimingo gyvenimo 
pėdsakus. Šią pareigą be
ne pirmas suprato mūsų 
visuomenei labai žino
mas Vincentas Liulevi
čius, Chicagoje esančio 
Pasaulinio Lietuvių Ar
chyvo kūrėjas ir jo ne
pamainomas vedėjas. 
Dar anais pilnais stovyk 
linio gyvenimo laikais, 
gal kokiais 1947 m., bu
vau gražiai nustebintas, 
kai į mūsų vakarinėje 
Austrijoje buvusią Rie- 
do stovyklą atėjo iš Vo
kietijos laiškas su V. 
Liulevičiaus parašu,kur 
jis prašė lietuvių sto
vyklos komiteto siųsti 
jam turimus rankraš
čius, kurie tiktų jo or
ganizuojamam archyvui. 
Prisipažįstu, jog buvau 
kiek nustebintas ir drau
ge sudomintas tuo man 
negirdėto vardo tautie
čiu. Perskaitęs tą laiš
ką, pagalvojau sau, kad 
štai ir šiais laikais, kur 
daugumas tesirūpina, 
kur čia gavus geriau pa
simaitinti, apsirengti, 
patogesnį kampą surasti

ir ypač, kaip reikėtų 
ruoštis sutikti rytojų,ku
ris toks neaiškus buvo, 
— atsiranda tautietis 
imąsis organizuoti lie
tuvių archyvą ir dar pa
saulinį. Tai turi būti 
išimtinis lietuvis švie
suolis — pagalvojau sau, 
žvelgiąs į mūsų dabarti
nę tremtinišką būklę iš 
istorinės perspektyvos.

V. Liulevičius ne tik 
kaupė šaltinius savo nu
matytam archyvui, bet 
dar visa siela įsitraukė 
į stovyklinės jaunuome
nės švietimo darbą. Pa
siėmęs šias pareigas, 
kartu sumojo rinkti me
džiagą veikalui, kuris pa 
vaizduotų tą iškiliausią 
mūsų stovyklinio gy
venimo užmojį — suor
ganizuotas įvairaus 
laipsnio mokyklas. Toks 
veikalas jo jau parašy
tas. Jo pavadinimas: 
"Lietuvių Švietimas Vo 
kietijoje 1945-1959 m."

Knygoje suminėti 1026 
mokytojai, auklėję dau
giau nei 10.000 jaunuolių. 
Gan smulkiai aprašomos 
paskiros mokyklos su jų 
programomis, mokyto
jais ir mokymo organi
zacija. Išspausdinta ji 
bus didelis įnašas į mū
sų istorinę literatūrą ir 
kartu tam tikras pamink
las tam iškiliam tautos 
gyvenimo momentui.

Minėtą knygą pasiė
mė išleisti neseniai su

sikūrusi Kultūrai Rem
ti draugija. Prieš imda
masi darbo ji tik norėtų 
žinoti, kam ta knyga įdo 
mi, atseit, kas pasiruo
šęs ją išėjusią nedelsda
mas įsigyti. Tad draugi 
ja prašo tą knygą iš anks 
to užsisakyti. Užsisa
kant nereikia pinigų siųs - 
ti, prašoma vien pasiža
dėjimo. Tuo būdu leidė
jai tikrai neapvils.

Kultūrai Remti Drau
gijos buveinė: 7026 S. 
Claremont Avė., Chi
cago, III. 60636. Šiuo 
adresu ir prašoma siųs
ti užsakymus.

Šia proga reikia pa
stebėti, kad kalbamos 
Kultūrai Remti draugi
jos tautiečiai entuziastai 
pasirinko kilnius tiks
lus: remti rašytojus, lie
tuvišką jaunimą moks
lus einantį, leisti kny
gas ir įvairius lietuviš
kus meno kūrinius.

Tad ušsisakydami kny
gą, pagerbsime jos au
torių ir įvertinsime pasi - 
rinktus Draugijos tiks
lus. O svarbiausia — pa
tarnausime savo būsi
mam tautos istorijos 
mokslui. Dėl to ir pra
šomi tautiečiai tą knygą 
užsisakyti, t.y. pasiža
dėti ją išėjusią įsigyti.

J. Jakštas

SIBIRO TREMTINĖS 
UŽRAŠAI...
Stefanija Rūkienė, VERGIJOS KRYŽKELIUOSE. 

Viršelio aplankas Algio Muliolio. Iliustracijos tekste 
Vidos Stankuvienės. Knyga 444 puslapių, kaina 5 dol.

Stefanija Rūkienė šiuos savo užrašus skiria Sibire 
žuvusiems ir mirusiems lietuviams. Tai antkapis jų 
nežinomiems ar jau baigiantiems nykti kapams . . .

liną, kurį buvai mums 
užleidęs, bet leisk mums 
pasiimt Lietuvą!

Štai ką telegrafavo į 
Berlyną iš Maskvos Hit
lerio pasiuntinys Schu- 
lenburgas aną rugsėjo 
25 naktį, ką tik grįžęs iš 
pasimatymo su Moloto
vu, kuris perdavęs tokį 
Stalino pasiūlymą:

"Iš teritorijos, esan
čios į Rytus nuo demar
kacijos linijos (čia kal
ba apie liniją Lenkijoj, 
ties kuria buvo sustoju
sios rusų ir vokiečių ka 
riuomenės, užėmusios 
Lenkiją. E.) mums, vo
kiečiams, būtų pridėta vi
sa Liublino provincija ir 
toji Varšuvos provinci
jos dalis, kuri siekia Bū
gą. (Provincijomis čia 
vadinamos Lenkijos vai 
vadijos. E.). Už tai mes, 
vokiečiai, turėtume at
sisakyti savo pretenzi
jų į Lietuvą. Stalinas šią 
sugestiją pažymėjo,kaip 
bflsimųjų derybų su rei
cho užsienių reikalų 
ministru objektą ir pri
dūrė, kad jei mes, vokie
čiai, sutiktume, Sovietų 
S-ga tuoj pat imtųsi 
spręsti Baltijos kraštų 
problemą pagal rugpiū
čio 23 d. protokolą. Jis 
laukiąs dosnios vokiečių 
vyriausybės paramos. 
Stalinas įsakmiai išskai - 
čiavo Estiją, Latviją ir 
Lietuvą, bet nepaminėjo 
Suomijos".

Rugpiūčio mėnesį są
mokslininkai net ir slap - 
tame protokole buvo at
sargūs su žodžiais ir ne 
vartojo tokių, kurie vi
siškai aiškiai rodytų, ką 
sąmokslininkai galvojo. 
Būtent, tada jie dalinosi 
"interesų sferą".... Da
bar, po mėnesio, jau kal
bėjo nebe taip atsargiai: 
mes jums pridėsim tą ir 
tą plotą, o jūs atsisaky- 
kit pretenzijų nuo to ir 
to. Labiausia įsidėmė
tina tas, kad Stalinas da
bar jau žadėjo tuo pat 
"spręsti Baltijos kraštų 
problemą pagal rugpiū
čio 23 d. protokolą". O 
tame protokole buvo kai 
bėta tik apie kažkokius 
"teritorinius bei politi
nius pertvarkymus". Kai 
pasiūlė Liublino vaiva
diją už Lietuvą, tai jau 
lengva suprasti, apie ko
kius "pertvarkymus" ten 
kalbama. Bet reikšmin
giausia tai, kad Estijai 
Latvijai ir Lietuvai užim - 
ti Stalinas prašė Hitle
rio sutikimo ir dosnios 
paramos! Tą turėtų la-

bai gerai įsidėmėti ir vi
si dabartiniai komunis
tiniai istorikai Lietuvoj: 
ne lietuvių tautos ar liau
dies, ir net ne Lietuvoj 
šį tą veikinėjusių komu
nistų, o tik Hitlerio su
tikimo ir dosnios jo vy
riausybės paramos Sta
linas laukė prieš pradė
damas okupacijos žygį 
Baltijos valstybėse.

Hitleris nesibrangino. 
Leido Ribbentropui duo
ti Stalinui beveik viską, 
ko tik tasai prašo,kadan 
gi manė paskui vistiek 
viską atsiimt. Ir štai,po 
trijų dienų nuo Stalino 
pasiūlymo, Maskvoj pa
sirašytas ankstesniojo 
slapto protokolo slaptas 
pakeitimas, būtent:

"1939 m. rugpiūčio 23 
d. slaptas papildomasis 
protokolas pataisomas 
(1 punktas) tuo būdu, kad 
Lietuvos valstybės teri
torija atitenka SSSR įta
kos sferai, tuo tarpu kai 
iš antros pusės Liublino 
provincija ir Varšuvos 
provincijos dalis atiten
ka Vokietijos įtakos sfe
rai (žiūr. žemėlapį prie 
šiandien pasirašytos sie
nų ir draugiškumo sutar
ties). Kai tik SSSR vy
riausybė imsis ypatingų 
priemonių Lietuvos teri
torijoje savo interesams 
apsaugoti, dabartinė Vo
kietijos - Lietuvos siena 
bus ištaisyta sienos natū
ralumo ir paprastumo su 
metimais tokiu būdu, kad 
Lietuvos teritorija, esan
ti įpietvakarius nuo lini
jos, pažymėtos prijungia
mame žemėlapyje, ati
teks Vokietijai.

Toliau pareiškiama, 
kad aukščiau minėtos 
Sov. S-gos priemonės ne
palies dabar galiojančių 
ūkinių susitarimų tarp 
Vokietijos ir Lietuvos.

Maskva, 1939 m. rug
sėjo 28 d.

Už Vokiečių reicho vy
riausybę — von Ribben- 
trop SSSR vyriausybės 
pavestas — V. Molotov".

Taigi,
neatidavė Stalinui visos 
Lietuvos.
Stalinui ar Molotovui im
tis "ypatingų priemo- 
ni", tai yra, įsiveržti 
Lietuvon ir ją užimti, 
bet išsireikalavo Molo
tovo sutikimą "ištaisy
ti sieną". Ta "pataisy
ta" siena turėjo eiti Ne
munu: visa vadinamoji 
Suvalkija arba Užnemu - 
nė turėjo likti vokie
čiams.

Vokiečiai tą slaptą su-

sitarimą ne perdaug slė
pė. Tiesa, savo laiku 
apie jį niekas nieko ne
sužinojo tarp lietuvių, 
bet vokiečių pareigūnai 
net ir Kaune buvo šiek 
tiek apšviesti. Bent jau 
tada, kai Maskva pateikė 
Lietuvai ultimatumą, vie 
nas vokiečių spaudos at
stovas Kaune prasitarė, 
kad norintieji išvengti 
bolševikų, gali —užteks 
tik persikelti, pavyz
džiui, kad ir į Alekso
tą, — Kauno priemies
tį kitoj pusėj Nemuno. 
Bet rusų kariuomenė, įsi 
veržusi į Lietuvą, kaž
kaip "užmiršo" apie su
sitarimą "ištaisyti sie
ną", ir užėmė visą Lie
tuvą, o paskui vėl ėmė 
su vokiečiais derėtis.

(ELTA)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

• Premjera ”DANOS”, 
komp. J. Gaidelio operos, 
įvyks š. m. balandžio 12 d., 
Chicagoje, Marijos Aukšt. 
Mokyklos salėje. Kiti spek
takliai — bal. 13 ir 19 d.d. 
Libretas — S. Santvaro. 
Dirigentas — A. Kučiūnas. 
Solistai: D. Stankaitytė, R. 
Mastienė, S. Baras, A. Bra
zis ir J. Vaznelis. Rėžis. — 
P. Maželis. Dail. — A. Ku- 
rauskas.

Bilietai gaunami "Margi
niuose”, 2511 W. 69th St., 
Chicago. Telef. PR 8-4585. 
Užsakant paštu — siųsti 
čekį: Lithuanian Opera of 
Chicago, 6441 Šo. Kedvale 
Avė., Chicago, III. 60629.

Bilietų kainos: Partery
je: 8, 6.50 ir 5 dol. Balko
ne: 7, 5 ir 3 dol. Premjerai 
— visi bilietai 1 dol. bran
gesni.

Chicagos Lietuvių Opera

Ribbentropas

Sutiko leisti

Prie paminklo Jaunimo Cent
ro sodelyje Vasario 16 šventės 
proga lituanistikos instituto var
du kalba studentė D. Danelevi- 
čiatė.

L. Knopfmilerio nuotrauka

"Tai tikrai brangus antkapis, pastatytas tautos 
kankiniams vienos kankinės, kuriai likimas leido 
išlikti gyvai, kad liudyti visam laisvajam pasauliui 
apie baisiąją XX amžiaus vergijos imperiją ir pa
vergtųjų dalia. Ta knyga buvo jau seniai laukiama. 
Nors autorė savo pergyvenimus yra dalimis apra
šiusi viename ir kitame Amerikos lietuvių laikraš
tyje, tačiau jokios paskiros dalys negali atstoti visos 
knygoje atvaizduotos pilnumo” — rašo Naujienos.

DIRVA
6907 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu.........dol. pinigais/čekiu, už kuriuos prašau atsiųsti:
............. egz. Stefanijos Rūkienės "Vergijos kryžkeliuose”

(paprastais viršeliais su aplanku), kaina 5 dol.

Mano adresas:
(pavardė ir vardas)

(namo numeris ir gatvė)

(miestas ir valstybė, zip Nr.)

r- Aįu. -

Vasario 16 šventės proga ruošiantis padėti vainiką prie žuvusiems paminklo Chicagoje. Prieky ramo
vėm) ir Baltijos jūrų skautų tunto vėliavos. L. Knopfmilerio nuotrauka

Į-'1—-r . įj V/
l«
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Lietuvos nepriklausomybės 

sukaktis JAV Kongrese
Lietuvos Nepriklau

somybės atstatymo 51 
metų sukaktis — vasario 
16-oji — paminėta pla
čiai ir iškilmingai abie
juose JAV kongreso rū
muose. Kongrese minė
jimą pradedant ir pas pa
vienius senatorius ir at
stovus šia proga lankėsi 
lietuvių delegacija, vado - 
vaujama Eugenijaus A. 
Bartkaus, Amerikos Lie 
tuvių Tarybos pirminin
ko. Be jo delegacijoje 
dar buvo: Jonas G. Evans 
ALT tarybos narys, Lie
tuvos Vyčių darbuotojas 
ir jų direktorių tarybos 
pirmininkas ir kun. dr. 
Ignas Urbonas, Šv. Ka
zimiero parapijos, Ga- 
ry, Ind. klebonas. Išskir
tinai minėtinas delegatų 
tarpe nuoširdus dalyva
vimas VLIK pirmininko 
Dr. J.K. Valiūno. Tokia 
delegacijos sudėtimi ir 
jos darniais ėjimais bei 
pareiškimais buvo paro
dyta šio krašto įtakin
giems politikams viso 
pasaulio lietuvių bendra
darbiavimas ir organi
zacija.

Reikia pasidžiaugti, 
kad ir šiais metais bu
vo labai įspūdingi Vasa
rio 16 minėjimai; sena
te — vasario 18 dieną, o 
atstovų rūmuose — va
sario 19 dieną. Senate 
minėjimą pravedė sena
torius Thomas J. Dodd, 
Connecticut, Šia proga 
prisimintina, kad senato 
rius T.J. Dodd yra se
nas ALT draugas ir ypa 
tingai nuoširdus L. Ši
mučio ir dr. P. Grigaičio 
bičiulis. Jis yra visad 
pasirengęs padėti lietu
viškiems reikalams ir 
prie to viso jis žinomas, 
kaip aršus komunizmo 
priešas. Gaila, išėjus į 
pensiją ilgamečiui sena

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS Į LIETUVĄ IR 

VISAS SOVIETŲ SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS 

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,
Ine.

{Licensed. by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

Broadway, New York,

Tel. (212) 581-6590
(212) 581-7729

N.Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilflhman Street ................................................... HE 5-1654
• BALTI MORE, M D. — 1300 Fleet Street .............................................................. OI 2-4240
• BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue ..................................................... IN 7-6465
• BUFFALO, N.Y. — 701 Flllmore Avenue ...........................................  TX 5-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue ................................................. HU 6-2818
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenllworth Avenue .......................................... PR 1-0696
• DETROIT, MICH. — 11601 Jot Campau Avenue ........................................... 365-6780
• FARMINGDALE, N.J. — Freewood Acrea ........................................................ 363-0494
• HAMTRAMCK, MICH.— 11339 Jas Campau Avenue .................................. 365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hlllside Avė. .................................. 249-6216
e JERSEY CITY, N.J. — 219 Montgomery Street ............................................. HE 5-6363

LOS ANGELES, CAL. — 107 So. Vermont Avenue ........................................ DU 5-6550
• NEWARK, N.J. — 378 Market Street ................................................................. Ml 2-2452
• NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue .......................................................... OR 4-1540
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Glrard Avenue ............................................ PO 9-4507
• RAHVVAY, N.J. — 717 W. Grand Avenue ........................................................ 381-8997
• ROCHESTER, N.Y. — 558 Hudson Avenue ...................................................... 232-2942
• SO. BO8TON, MASS. — 396 W. Broadway ...................................................... AN 8-1120
• SOUTH RIVER, N.J. — 46 Whitehead Avenue ............................................... CL 7-6320
• SYRACUSE, N.Y. 13204 — 515 Marcellus Street ............................................ 475-9746
• TRENTON, N.J.-- 1152 Deutz Avenue ................................................................ EX 2-0306
• UTICA, N.Y. — 963 Bleecker Street ............................................................ RE 2-7476

to kapelionui Dr. Harris 
atsirado patvarkymas, 
kuriuo kiti kapelionai į 
senatą neleidžiami, to
dėl ir mūsų dvasiškis 
šių metų vasario 16 mi
nėjime nedalyvavo. Bet 
tikimąsi, kad iki atei
nančių metų sukakties

JONAS G. EVANS, Siame 
krašte gimęs ir mokslinęsis 
lietuvis visuomenininkas, ALT 
narys, Lietuvos Vyčių darbuo
tojas ir jų direktorių tarybos 
pirmininkas.

minėtasis patvarkymas 
bus panaikintas.

Atstovų rūmuose pa
gal įprastinę tvarką, Va
sario 16 minėjimą pra
dedant, kun. Ig. Urbonas 
sukalbėjo specialiai šiai 
progai paruoštą maldą. 
O patį minėjimą, spee- 
keriui McCormack pir
mininkaujant, pravedė 
atstovas Daniel J. Flood 
iš Pennsylvania. Dele
gacijai esant Washingto- 
ne, senato ir atstovų rū
mų posėdžiuose, Lietu
vos klausimu pasisa
kė arti 30 atstovų. Pa
gal dabartinius davinius 
(11.26) jau esą per lOOpa-

MŪSŲ SKYRIAI: 

sisakiusių.
Delegacija lankėsi pas 

eilę senatorių: Everett
M. Dirksen iš Illinois, 
Thomas J. Dodd, Conn., 
R. Vance Hartke, Ind., 
Edward M. Kennedy, 
Mass., Jacob K. Javvits,
N. Y. ir kt., o taip pat 
pas atstovų rūmų na
rius: Edward J. Drevins- 
ki, III., Daniel J. Flood, 
Pa., John W. McCor
mack, Mass., Ray J. Mad- 
den, Ind. ir kt.

Pas visus atstovus ir 
senatorius delegacijos 

priėmimas buvo šiltas ir 
pasikalbėjimau su jais 
vyko išskirtinu draugiš
kumu remiantis. Šiems 
politikams ALT paskir
tis ir uždaviniai yra ge
rai žinomi. Tai Lietu
vos draugai. Jie pritaria 
mūsų veiklai ir sveiki
na nepalūžtančią lietuvių 
valią, kantriai ir neat- 
laidžiai vesti bylą dėl 
savo Tėvynės laisvės. 
Net iš kelių vyrų girdė
jome pasigėrėjimo, dėl 
lietuvių vieningos, dar
nios veiklos, pareiški
mus.

Delegacijoj buvimas 
dr. J.K. Valiūno sudarė 
gerą progą plačiau Lie
tuvos reikalu išsikalbė
ti su Edward Kennedy ir
J. K. Jawits. Mat dr. J.
K. Valiūnas, gyvenda
mas New Yorke esąs ar
timas šios valstijos se
natorių J.K. Jawits ir 
velionio Robert Kennedy 
bičiulis.

Delegacija vizitavo 
Lietuvos Pasiuntinybę 
Washingtone ir pasikei
tė dienos aktualijomis 
su Lietuvos atstovu J. 
Kajecku. O Amerikos 
Balso studijoje delega
cijos narių įkalbėtas į 
juostą pareiškimas, per 

teikti oro bangomis vi
sam pasauliui. Be to, de
legacija lankėsi Nekalto 
Prasidėjimo Šventovė
je, kur lietuvių koplyčio
je kun. I. Urbonas atna
šavo mišias. E. A. Bart
kus surado valandėlę lai
ko, vizitams Respubliko
nų Partijos centre.

Kun. Dr. Ig. Urbonas 
didelį džiugesį reiškia, 
kad delegacijoje pasi
gėrėtinai darniai dirbo 
abu mūsų centrinių or
ganizacijų pirmininkai. 
O Jonas G. Evans, šia
me krašte gimęs ir moks - 
linęsis lietuvis visuo
menininkas, pats asme
niškai patyręs JAV poli
tikų atsinešimą į mūsų, 
lietuvių ir aneksuotos 
Lietuvos, reikalus, sa
kosi esąs daugiau negu 
sužavėtas ir jaučiasi ke
leriopai sustiprėjęs ir 
kaip lietuvis ir kaip ame
rikietis.

Bendrai delegacija tri
jų dienų metu savą už
davinį skaito pilnai atli
kusi ir grįžo į savo gy
venvietes sustiprėjusi, 
turėdama mintyje tas pa
ryškintas Amerikos vy
rų nuotaikas Lietuvos 
atžvilgiu. (m)

LAIKAS UŽSIREGIS
TRUOTI LITUANISTIKAI 

FORDHAMO 
UNIVERSITETE

Fordhamo universi t e t e 
dėstoma lituanistika vasa
ros semestre nuo 1957 me
tų. Kursai tęsis 8 savaites, 
nuo birželio 16 iki rugp. 9 
d. Tikslas šios programos 
— duoti lietuviškam jauni
mui tai, ko jis negali gauti 
šio krašto mokyklose, padė
ti jaunimui pagilinti gim
tąją kalbą ir supažindinti 
su lietuvių literatūra ir ki
tomis kultūrinėmis verty
bėmis.

Šios vasaros programa 
sustiprinta ir praplėsta: 
bus 2 kalbos kursai (under- 
graduate) ir 2 kalbotyros 
kursai (graduate). Studen
tams duodami kreditai. Stu
dijuojantiems skiriamos sti
pendijos.

šią vasarą dėstytojais 
kviečiami profesoriai: A. 
Senn’as, A. Salys, A. Va- 
sys, V. čižiūnas ir asist. R. 
Salytė. Svečiais lektoriais 
kviečiami: dr. St. Bačkis, 
dr. J. Puzinas, dr. K. Os
trauskas, dr. A. Klimas, dr. 
A. šlepetytė - Janačienė, 
prof. J. Brazaitis, dr. J. Ka
zickas ir St. Barzdukas.

Jaunimas kviečiamas pa
sinaudoti tokia plačia pro
grama. Užsiregistruoti — 
iki balandžio 28 d. Jei iki 
to laiko neužsiregistruos 
pakankamas skaičius stu
dentų, tai kursų nebus. Ne- 
siregistruodami ne tik kad 
patys nepasinaudosite, bet 
užkirsite kelią ir kitiems 
savo draugams.

Jaunime parodyk savo 
entuziazmą, nepabijok nei 
karštos vasaros, nei inten
syvaus darbo, čia ne tik 
studijuosite, bet ir jaukiai 
praleisite vasaros atosto
gas lietuviškoje aplinkoje. 
New Yorke nenuobodžiausi
te. Numatomos išvykos po 
Nevv Yorko apylinkes.

Informacijų ir anketų 
reikalu kreiptis. The Li
thuanian Program Ford- 
ham University, Box A A, 
Bronx, N. Y. 10458.

HELP WANTED MALĖ
MULTILITH OPERATOR

Šame experience on 1250 necessary. 
Šame knowledge of prinling.

ALSO 
Journeymen 

TOOL and DIE MAKERS 
Curties Industries, Ine. 

34999 CL’RTIS BLVD. 
F.ASTLAKE. OHIO

(Off Lake Shore Freevvay Rt. 2 be
tvveen E. 305 and Vine St. Exil) 

(18-22)

Alfa/njl/l SKIS ŽIBURIAI

NAUJO! N O s R ALI GAS
-----------—------LIETUVIU SPAUDOJE PASIDAIRIUS--------------------

RINKĖJŲ PAGEIDAVIMAI

Drauge kovo 6 d. til
po vienos rinkėjos atsi
šaukimas į spaudos bend
radarbius, priekurio jun
giasi ir Dirvos rinkėjai:

"Kaip įtiktinti rašyto
jus ir kitus plunksnos 
mėgėjus, kad mes ne
same mašinos dalelės, 
kurių nejaudina ir neer
zina neįskaitomi rank
raščiai ir straipsniai su
rašyti ant popiergaliukų, 
tarp kurių neįmanoma su
rasti, kur vidurys, kur 
galas, kai sunkiau atsi
dusus, jie išlaksto į vi
sas puses lyg pageltę la
pai?

Sėdi ir galvoji, kaip at
verti rašto kūrėjams 
akis ir grąžinti prama- 
tymo galias, kad ne visi 
rinkėjai yra diplomuoti 
atspėti tarp neįskaito
mų eilučių, ką autorius 
norėjo pasakyti.

Mėginom kreiptis į 
juos gražiais žodžiais, 
nuolankiu prašymu — 
nieko nepadėjo. Bet kas 
gi nori pyktis? Geriau
sia gal būtų paversti raš
to kreveizotojus raidžių 
rinkėjais bent vienai die
nai. Leisti jiems pa
tiems perskaityti vištos 
koja surašytas intelek
tualines mintis, leisti 
jiems žiūrėti, spėlioti 
ir sukti galvas, koks žo
dis čia geriausiai tiktų 
ir bent savo ilgumu bū
tų panašus į išvingiuo
tus nesuskaitomus je- 
roglifus. Tada ir jie, gal 
būt, nuspręstų, kad juos 
laiko tik priemone kitų 
gražioms idėjoms pa
skleisti.

Ar nereikėtų pagalvo - 
ti, kad ir tarp rinkėjų 
gali būti idealizmo, 
kad ir rinkėjai guodžia
si mintimi, jog dirba lie
tuvišką darbą, lietu
viams žmonėms, ku
riuos visus jungia tie pa
tys siekimai?

Atrodo, reikia tiek ne
daug. Negi daugelis jau 
užmiršo, kad reikia skai
tytis ne tik su tais, ku
rie už tave aukštesni, bet 
ir su tais, kurie savo pa
reigas turi taip pat atlik
ti. Šiuo atveju rinkdami 
rankraščius, kad kiti ga
lėtų skaityti.

Rinkėjų didžiausias 
troškimas yra kokiu 
nors būdu įtaisyti kiek 
vienam rašančiam rašo
mąją mašinėlę, nepakei
čiamai nustatytą dviem 
"speisais", su nenublun
kančiu kaspinu. Priedo 
dar būtų ne pro šalįpri- 
dėti pundą nesibaigian
čio balto popieriaus, tik 
ant vienos pusės rašomo 
kuris nebūtų permato
mas kaip papiroso tūte
lė, kuris nesiraitytų ir 
ne si lankstytų, kaip la
pas, kur į galėtum išties
ti ir rašyti, nesibaimin
damas kad staiga ims ir 
nuleips lyg nuvytęs sa- 
lotlapis tau ant nosies.

Koks būtų malonus ir 
gražus raidžių rinkėjų 
gyvenimas, jei nereikė
tų diena iš dienos žiūrė
ti į tarp suspaustų eilu
čių pribraukytus piktus 
redaktorių brūkšnius,ku
riuos išprovokuoja nedo

vanotinos rašybos klai
dos vietovių pavadini
muose, tiek metų neiš
moktuose, ar pavardes 
neatatinkančiuose var
duose mūsų garsių vei
kėjų, apie kuriuos kas
dieną skaitom laikraš
čiuose.

Kaip būtų gera, kad 
darbštus visuomeninin
kas, patriotas kovotojas 
ar žinomas sporto re
porteris ir sau pritaiky 
tų kitiems kartojamus 
žodžius, kad pagarbos 
vertas tik tas, kuris ki
tą gerbia, kad nėra iš
imčių tarp žmonių, yra 
tik skirtumas tarp kitą 
neužmirštančių ir tuo 
savo žmogišką vertę iš
laikančių asmenybių, 
kad užsitarnauti nuopel
nai neatleidžia nuo pa
reigos skaitytis su kai
mynu, kad aukštinamas 
ne tas kuris pats stie
piasi, bet tas, kuriam ki
ti vietą pripažįsta.

Tai tik nedidelis 
pluoštelis minčių, ku
rios nenoromis skver
biasi į rinkėjų galvas, 
sėdint prie mašinos 
prieš neįskaitomą, pri
braukytą, vos viename 
gabale besilaikantį raš
tą.

Norėtume, kad kiek
vienas rašąs korespon
dentas perskaitytų šiuos 
žodžius ir suprastų, kad 
jie taikomi jam".

MALĖ HELP

DIE 
CASTING

The manufacturer of Mer- 
eury outboards has built a 
nevv die east plant in Fond 
du Lac, Wisconsin. Job op- 
portunities for experienced 
personnel are avaiblable.

FOREMEN
SET-UP
DIE REPAIRMEN
DIE DESIGN

Join the Mercury team in 
Wisconsin. Apply now at

KIEKHAEFER 
MERCURY

1939 Pioneer Rd.,
Fond du Lac, Wisc. 54935

(22-24)

MACH1NIST
Rapidly expanding company needs a 
class A machinisl who is vvilling to 
lear ceramic machining. Clas C posi- 
tion also available for a trainee 
with a general machining background. 
Pay based on experience and ability. 
Excellent benefits.

APPLY
8:30 A. M. TO 5:30 P. M.

ZIRCONIUM CORP. OF 
AMERICA

3 1501 SOLON RD.. SOLON. OHIO
216 248-0500

(22-23)
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KŪRYBA IR MOKSLAS

O.V. Milašius ir V. 
Krėvė bėgančio laiko to
lumose. Vienas iš čia 
išėjo prieš penkiolika 
metų, kitas — jau prieš 
trisdešimt.

Sustoji ir susimąstai. 
Ir jie, rodos, atgyja. At 
si skleidžia ir jų kūry
bos pasaulis, o prieš 
akis praeina tie, kurie 
mirti negali — jų per
sonažai: Mefibosetas,
Don Žuanas, Miguel Ma- 
nara, Šarūnas, Lapinas, 
"Dainavos šalies pada
vimų" ir "Dangaus že
mės sūnų" pasaulio vy
rai ir moterys, Sassolo 
Sinibaldi...

Laiko ir erdvės tolu
mos bei platumos: nuo 
dabartinių ligi laikų iš
nykstančių už istorijos 
horizonto, nuo Ispanijos 
ir Lietuvos ligi biblinių 
personažų gyvenamos 
erdvės, kur Milašiaus ir 
Krėvės bei jų žmogaus 
keliai susitinka.

Jų žmogaus — perso
nažo kely yra ir trečio
ji dimensija — vertikali
nė, kuri kildama į aukš
tumas ir leisdamasi į 
egzistencines žmogaus 
būties gelmes, pereina 
kitos realybės plotmėn- 
metafizinėn, kurios jis 
ilgisi ir trokšta.

Neseniai pasirodžiu
sio Jean Bellemin-Noel 
straipsnio apie Milašių 
antrinė antraštė — "Am
žinasis žmogaus be tė
vynės romantizmas" (L' 
eternel romantisme de 
l'Heimatlos, Le Monde, 
1969.2.1). Bent kiek pa
žįstant Milašių — jo gy
venimo ir ypač jo kūry
bos bei religinės-filoso
finės minties kelią, vo
kiškas žodis "Heimat- 
los" prancūziškam saki
ny įgyja kitą prasmę: 
žmogus čia, šioje žemė
je, yra be tėvynės.

Ir romantizmas čiane- 
suprastinas įprasta ir pa
viršutiniška prasme — 
nei kaip literatūrinė bei 
aplamai meninė srovė, 
nei kaip tam tikra žmo
gaus laikysena gyvenimo 
ir pasaulio atžvilgiu. Jis 
greičiau suprastinąs, 
kaip gilus ir niekad ne
nutylantis metafizinio 
žmogaus dvasios ilgesio 
aidas dramatinėje jo ke
lionėje tarp žemės ir 
dangaus, kur, B. Braz
džionio kosmogoninio ei
lėraščio "Ir tarė Vieš
pats" žodžiais, jis ke
liauja, paženklintas gi
liu būties ir mirties ženk 
lu:
Ir tarė Viešpats: Teesie! Ir tapo 
Buitis, mirtis, dangus ir žemė. 
Praėjo amžiai -Jis ir tavo kapą, 
Jisai, žmogau, ir tavo buitį 

lemia.

Jau kitur, rašydamas 
apie Milašių, esu paste
bėjęs, kad jo gimtasis 
kraštas, jo peizažo dva
sios ir nuotaika yra jo 
gilaus, vis stiprėjančio 
ir apimančio visą jo bū 
tybę ilgesio preliudas. 
Prasideda jispraėjusios 
vaikystės ir su ja labai 
intymiai susijusio gim-

O.V. MILAŠIUS
IR V. KRĖVE

30 IR 15 METU NUO JU MIRTIES MININT
C. <

VACYS KAVALIŪNAS 

tojo krašto — Gedimi
no ir Jogailos žemės — 
ilgesiu, kur kiekvienas 
daiktas, jo paties žo
džiais, turi užgesusių 
prisiminimų spalvą. Ir 

Poetas O. V. Milašius

čia Milašiaus ilgesys ne
sustoja, o eina ligi mi
tologinių tolių, kurie at
sispindi jo eilėrašty le
gendinei tebų karalienei 
Karomamai, ligibiblinio 
jo dramos personažo Me 
fibosata ir jo vienatvės 
palaimos troškimo, taip 
būdingo "Septynių vienat- 
vių" poetui, ir pagaliau 
ligi egzegetinių Biblijos 
studijų bei metafizinių 
mąstymų (Les Arcanes), 
pasibaigiančių troškimu 
pasilsėti Kūrėjuje.

Apskritai Milašiaus 
žmogus jau čia, žemėje, 
savo mintim ir dvasia, 
savo metafiziniu ilgesiu 
pereina kiton plotmėn ir 
susitinka su Dievu. Fizi
nio pasaulio ribose netel
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ANTANAS
SMETONA
Šiais metais minint Lietuvos Respublikos Prezidento 

Antano Smetonos 25 metu mirties sukaktį, geriausiai su 
jo asmeniu ir to laiko ki' os gyvenimu susipažinsite 
skaitydami Aleksandro Me io parašytą monografiją — 
ANTANAS SMETONA, kurią išleido Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga.

Tai milžiniškas veikalas, 786 puslapių, gausiai ilius
truotas ii- kainuoja tik $12.50. Monografijos liko tik labai 
nedidelis skaičius, tad norintieji Įsigyti, pasiskubinkite, 
nes nauja lajda nebus spausdinama.

Monografijoje dėstoma A. Smetonos visuomeninė, 
politinė ir kultūrinė veikla • e>r visus keturius dešimtme
čius (1901-1940) ir ją pilnai galima pavadinti Lietuvos 
monografija. Knygoje daug dokumentacijų ir minimi 
trumpiau ar plačiau virš 1200 asmenų. Aprašomi lemtingi 
Lietuvai įvykiai — Lenkijos, Vokietijos ir Sovietų Są
jungos ultimatumai ir okupacija.

Monografiją dar galima gauti užsisakant paštu ir 
prisiunčiant $12.50 čekiu ar perlaida:

DIRVA. 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 44103 
arba tiesiog per ALT S-gos iždininką:

K. POCIUS, 3908 Fir St., East Chicago, Ind. 46313

Siunčiu $12.50 ir prašau man atsiųsti A. Merkelio 
parašytą Antano Smetonos monografiją.

Pavardė: ............... ................................. ..................................

Adresas: ..............................................................................
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pa ir Krėvės žmogus. 
Net ir jo realistinių kū
rinių veikėjas, išėjęs iš 
"Šiaudinės pastogės", 
kasdieninio gyvenimo ap 
linkoje susiduria su gi
lesnės realybės pajuti
mu. Jo kelias, prasidė

jęs magiškai su gamtos 
pasauliu susijusiu La
pinu, Marcelės rūpes
čiu, skubant į Merkinę 
atsiteisti už pavogtas 
silkes, Dvainio "suki
limu" prieš Dievą, ker
tant per mišias medį, 
taip pat, kaip ir Mila
šiaus žmogaus, eina li
gi laiko tolumų— "Dan 
gaus ir žemės sūnų". 
Ir čia jo žmogus susi
tinka sų Dievu biblinių ir 
evangelinių kelių vin
giuose.

Atrodo, kad ir Krėvės, 
kaip ir Milašiaus, žmo
gaus dvasios ilgesys ky
la ir išaidi iš jo gimtojo 
krašto peizažo vidinės 
melodijos. — Dzūkija: 
Merkinės poliakalnis, 

Liškiavos pilies griu
vėsiai, ošiančių miškų 
paslaptingumas, tylūs 
ežerai. Visa peizažo dva
sia tokia, kurioje leng
va gimti pasakai ir pa
davimui, kurių antgam
tinis pradas sujungia 
žmogų su kitos plotmės 
tikrove, o jo kelią su
sieja su laikais, pra
sidėjusiais anksčiau nei 
amžiai gimė.

Krėvės biblinis -evan- 
gelinis kūrinys "Dan
gaus ir žemės sūnūs" nė
ra baigtas, tad ir, kal
bant apie jo personažus, 
negalimi kateogriški tei
gimai. Tačiau jo prolo
go veiksmas "Anksčiau, 
negu gimė amžiai" vyks
ta už šios žemės ribų
— danguje.

Norėtųsi manyti, kad 
prologo Gailestingasis, 
prašusis leisti jam eiti 
į žemę ir drauge kentė
ti su nusikaltusiu žmogu
mi — "Leisk man, ge
riausias ir gailestingiau
sias Tėve, eiti su jais 
vienu keliu ir tapti Ta
vo akyse jų kaltės atpir
kimo auka" — yra tas 
pats Mirjamos ir Juo
zapo sūnus, kuris atėjo į 
šį pasaulį žvaigždės spin
duliuose.

Greičiausiai ir jo gy
venimo epilogo žodžiai 
būtų buvę tie patys, ku
rie buvo pasakyti Pas
kutinės Vakarienės di
džiajame testamente:...
— "Mylėkite vienas ki
tą... Aš palieku jums sa
vo ramybę"... Ramybę, 
kurios ilgėjosi Mila
šiaus ir Krėvės vizijos 
žmogus savo žemiškos 
dalios keliuose ir kryž
keliuose.

Tai anaiptol nėra čia 
joks lyginamasis Mila
šiaus ir Krėvės kūrybos 
etiudas, o tik trumpas 
stabtelėjimas prie jų su - 
sitikimo biblinėj erdvėj 
jų išėjimo proga — ei
nant jiems, Putino eilė
raščio žodžiais, į žyd
rą laisvę ir į aukštą sri
tį:
Aš einu į žydrą laisvę 
Neįspėjamas bevardis, 
Kur dvasia it paukštis nardys...

AŠ einu į aukštą Sritį, 
Kur pasauliai nematyti 
Nusidrieks po mano koją. 
Ją ilgiuosi, juos svajoju.

Nesustojama čia ir 
prie gundančio klausi
mo, katras — Milašius 
ar Krėvė — geriau at
skleidė biblinį pasaulį ir 
jo žmogų? Skirtinga jų- 
kūrinių koncepcija, skir. 
tingi jie ir žanriniu at
žvilgiu. Negalima tačiau 
nesigėrėti Krėvės kūri
nio poetinės erdvės vaiz
dų platumu ir jų konkre
tumu, artimu biblinės 
kalbos dvasiai.

Prancūzai ne be pasi
didžiavimo kalba apie P. 
Claudel'io eilutės ritmą, 
kuris esąs visatos - kū
rybos ritmo dalis. Prie 
"Dangaus ir žemės sū
nų" kalbos — jo sakinio 
ritmo niekas dar, rodos, 
nėra sustojęs.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

A. NAKAS Nematomoji.

LIETUVIAI LIAUDIES MENO FESTIVALY
Kovo 9 Muzikos salėje 

(Music Hali) įvyko graži 
šventė — dvide š i m t a s is 
liaudies meno festivalis, su
rengtas Cleveland Folk 
Arts Assn. ir Cleveland 
Press dienraščio.

Po atidaromosios rengėjų 
kalbos, Amerikos himno ir 
miesto burmistro sveikini
mo bei jo deklaracijos, pa
skelbusios kovo 9-tąją Liau
dies meno festivalio diena, 
pro gausios auditorijos akis 
prabėgo 21 įvairių tautybių 
meno grupė; škotų, indėnų, 
žydų, japonų ir daugelio ki
tų. Jų tarpe — ir dvi lietu
vių tautinių šokių grupės: 
Šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos — "Šoktinis" ir 
Vysk. M. Valančiaus litua
nistinės mokyklos — "Gran
dinėlė”.

Pirmosios programos da
lies viduryje grakščios ir 
lengvos "Šoktinio” mergai
tės gyvuose ir žaisminguose 
Mikitienės sūkuriuose, o po 
jų taip pat judrus ir įvai
rių, vis besikeičiančių for
mų Landytinis sulaukia 
nuoširdaus publikos ploji
mo.

Po to dar kelių grupių 
šokiai ir pertrauka, o po jos 
pranešėjas skelbia, kad sce
noje ir vėl pasirodys lietu
vių šokėjai. Dar scenos už
dangai nepakilus, jau gir
dėti švelnios muzikos gar
sai. Tai tarsi lietuviško ru
dens peizažo garsų preliu
das, kuriame, scenai atsida
rant, atsiskleidžia ir atsi
sveikinama s i s "Grandinė
lės” blezdingėlių plasnoji
mas. Jų būrys didėja — ne
trukus į 12-kos pirmųjų for
maciją harmoningai įsijun
gia dar 12. (šokio pabaigo
je įsijungia ir linksmas mei
lės temos — piršlio šokio 
jaunimas), šviesos keičiasi, 
ir blezdingėlės, atrodo, tols
ta — išskrenda. Tada jų 
plasnojime pajunti ir žmo
gaus dalios momentą — at
sisveikinimą ir išėjimą, ku
ris toks gyvas lietuvio šir
dy.

Jei menas yra žmogaus 
sielos išraiška, tai jos mo
mentus individualiu būdu ir 
forma buvo galima pajusti 
šiame liaudies meno festi
valy — įvairių tautų liau
dies šoky yra ir nesikeičian
ti jų tautinė konstanta. Ji 

ypač ryški ir giliai juntama 
mūsų šoky, kilusiam inty
mioj lietuvio sielos trr jo 
gimtojo krašto peizažo, jo 
garsų, spalvų bei ritmo har
monijoj.

Gėrintis mūsų šokiu, jo 
siela, jo grakščiu ir kilniu 
judesiu bei elegancija, ne
galima nepasigėrėti ir ypač 
išsiskiriančiais ir individua
liais mūsų mergaičių tauti
niais rūbas — jų švelnių 
spalvų ir derinių poezija.

Eidamas iš salės galvoji: 
kokį gražų darbą dirba mū
sų mokyklos, iš kurių vis 
ateina nauji šokėjai, pa
keisdami neišvengiamai pa- 
sitraukianČ i u s vyresniuo
sius, ir šokių vadovai, pa
deda mūsų jaunimui pajus
ti mūsų tautos sielos melo
diją ir jos širdies plakimo 
ritmą. Neužmirštinas ir au
klėjamasis — estetinis šo
kio momentas: judesio ele
gancija ir grožis, kuris for
muoja ir praturtina žmo
gaus asmenybę.

Besidžiaugiant festivaliu, 
negalima užmiršti ir tų, ku
rie prie jo surengimo ypač 
prisidėjo. O jų tarpe malo
nu rasti ir "Grandinėlės” 
vadovą Liudą Sagį (stage 
director). Ve. Kv.

EXPER1ENCED
WELDER BURNERS 

For Structural Stcel and Overhead 
C ra nes.
Steady vvork. Union. Blue Cross.

BROAD. CHANE AND 
ENGINEERING CO.

313 VI 2-4696
(21-22)

\VANTF.D
SHEET METAL LAYOUT MEN 

and
FITTERS 

and 
\VELDERS

Steady vvork. Days. Full benefits. 
BROWN HUTCHINSON INC.

183 1 Clay, Detroit, Mich. 48211
313 874-0080

(22-24)

OPPORTUNITIES FOR 
REGISTERED NURSES

Full and part time, all areas. After
noon and night shifts. Excellent 
starting salarj' and shifts premium. 

ALSO
RN SUPERVISOR

Top starting salary for R. N. vvith 
supervisary experience for night shift, 
II p. m. to 7:30 a. m. Progressive 
supervisory experience for night shift, 
prograrn including Life, A. D. 6c D. 
and disability Insurance, Blue Cross, 
retirement, siek leave, paid holidays 
and vacalions. Apply Personnel Dept. 
Saginavv Osteopathic HospitaI, 515 
N. Michigan, Saginavv, Mich. (20-29)
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DANIJA išleido 30 oere paš
to ženklą Esbjergo miesto Įkū
rimo 100 metų sukakčiai pami
nėti.

"Nepriklausomybės Dienos" pro 
ga su {vairiais vaizdais. Čia de
dame tos serijos 50 fils p. žen- 
lą su Adeno uosto vaizdu.

Esbjergo miestui statyti pir
masis akmuo buvo padėtas 1868 
m. ir nuo to laiko iki šiol mies
tas išaugo t puikų ir gilų uos
tą, esant} vakariniame Jutlan
dijos pusiasalio šone prie Siau
rės jūros, nelabai toli nuo Vo
kietijos sienos ir Frizų salų. 
Šiuo metu miestas turi virš 
45,000 gyventojų. Per uostą ei
na daugumas Danijos eksporto 
į vakarus. Uostas surištas po
vandeniniu kabeliu su Prancū
zijos Calais. II-jo Pas karo 
metu uostą vokiečiai naudojo sa
vo laivynui, todėl anglai j( ge
rokai apdaužė.

ISPANIJA išleido naują Ame
rikos atradėjų ir užkariautojų 
seriją, š{ kartą parodyti: seno
vinis misijų prie Orinoko upės 
žemėlapis, Diego de Losada, 
Losadų šeimos herbas, Diego 
de Henares ir Santiago de Leon 
de Caracas senovinis planas. 
Pastarąjį 6 pezetų p. ženklą 
čia dedame.

Dabartinė Venezuelos sosti
nė Caracas buvo įkurta ispanų 
užkariautojų prieš400metų, t.y. 
1567 m. ir pavadinta Santiago de 
Leon de Caracas, kuris pavadi
nimas vėliau patogumo sumeti
mais buvo sutrumpintas J Ca
racas. Miestas guli pietinėje 
Karaibų jūros pakrantėje, 3000 
pėdų nuo jūros lygio aukštumo
je, derlingame slėnyje, 6 my
lios nuo jūrų uosto La Guairos. 
Mieste tebestovi katedra,staty
ta 1636 m., universitetas, tauti
nis panteonas, puikus kapito
nus, daug kitų puošnių rūmų 
ir aikščių. Mieste yra gimęs 
jų tautinis herojus Simonas Bo 
Įtvaras, kuriam čia stovi pa
minklas ir jo vardu pavadinta 
aikštė. Miestą smarkiai nusiau - 
bė anglų bukanieriai 1595 m., 
laike išsilaisvinimo karų su 
Ispanija (1810-21) miestas vai
dino vadovaujančią rolę. 1812 
m. laike smarkaus žemės dre - 
bėjimo daug namų buvo sugriau 
ta ir žuvo 12,000 asmenų. Pats 
miestas yra komcercinis Ve
nezuelos centras, apygardoje au - 
ginama daug kavos, kakavos, 
galvijų, tabako ir kietojo me
džio miško medžiagos, kurie iš
vežami per La Guairą. Mieste 
gyvena trys ketvirčiai milijono 
gyventojų.

Pietinis YEMENAS (angliškai 
besivadinanti gana keistokai 
skambančiu "People’s Repub
lic of Souther Yemen" vardu), 
buvusi anglų kolonija Aden, iš
leido keturių p. ženklų seriją

Aden (senovėje vadintas Ada- 
na) guli pietinėje Arabijos pu- 
sisalio dalyje prie Raudonosios 
jūros išėjimo { Adeno įlanką ir 
Indijos vandenyną. Adeno mies
tas ir uostas guli kalnuotoje pa
krantėje ir anglų valdymo me
tu buvo svarbus laivų sustoji
mo ir pasipildymo uostas pake
liui iš Raudonosios jūros { ry
tus. Apylinkės kalnuotos, ne
derlingos žemės ir smėlio dy
kumos, apgyventos retų ara
bų klajoklių. Tik pajūriais ir 
oazėse yra derlingos žemės, 
kur auginama vaisiai, javai ir 
medvilnė. Adeno apylinkė jau 
žinoma iš senų senovės ir ro
mėnai ją vadino Arabia Felix, 
kur turėjo savo nuosavybių. Vė
lesniais amžiais valdė portuga
lai, turkai ir {vairūs arabų šei
chai. 1839 m. Adeną užėmė ang
lai ir su gretimomis pakrantė
mis sudarė Adeno koloniją ir 
protektoratą. Iškasus Suezo ka
nalą, Adenas pasidarė labai 
svarbus laivų sustojimo ir pa
sipildymo uostas, išaugo preky. 
ba ir šiek tiek pramonės, laivų 
statyklos, eksporto ir importo 
bendrovės. 1959 m. Adenas su 
kitomis teritorijomis buvo su
jungtas J Pietinės Arabijos fe
deraciją. Prasidėjus arabų ju
dėjimui ir sukilimams prieš- 
britus, britai 1967 m. lapkričio 
30 d. iš Adeno pasitraukė, kur 
ir susikūrė sakytoji "liaudies 
respublika". Tačiau naujosios 
valstybės sostinė yra ne Ade
nas, o miestelis Madinet - ai 
Shaab. Adenas turi apie 35,000 
gyventojų. Nuo 1937 m. iki 1967 
Adenas turėjo savo atskirus paš
to ženklus. Anksčiau vartojo In
dijos p. ženklus.

♦♦♦
KANADA vasario 20 d. išlei

do 6 centų p. ženklą pagerbti 
buv. generalgubernatorių Vin- 
cent Massey su jo atvaizdu.

Vincent Massey 0887-1967), 
kilęs iš turtingos pramonininkų 
šeimos, gimė: Toronte. Toronte 
baigė šv. Andriejaus kolegiją ir 
universitetą. Vėliau profesoria 
vo Toronto universitete, dėsty 
damas moderninę istoriją, kar
tu buvo dekanu Victoria kolegi 
joje. I-jo karo metu turėjo {vai 
rlas kariškas tarnybas. Nuo 1926 
m. buvo pirmu Kanados pasiun
tiniu Amerikai. 1952 m. buvo pa 
skirtas Kanados generalguber-
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LIETUVIŲ ARCHYVAS - MU
ZIEJUS Adelaide mieste, Pietų 
Australijoje yra lietuvių pasi
didžiavimas. Muziejaus ekspo
natai siekia paskutiniojo Gedi- 
minaičio - Žygimanto Augusto 
(1544-72 metų) laikus. Tai to lai
ko metalinių pinigų pavyzdžiai. 
Itin pažymėtinas yra Jono Py- 
ragiaus ordenų, medalių ir ženk
lų rinkinys, kuris susideda iš 
maždaug 500 vienetų ir siekia 
1710 metus. Rūpestingai yra at
vaizduotas pastarasis 20 metų 
laikotarpis, kur} puošia Austra
lijos lietuvių dailininkų ir skulp 
torių kūryba. Pažymėtini daili
ninkai yra V. Ratas, H. Šalkaus
kas, L. Urbonas, A. Šimkūnas, 
Eva Kubbos, V. Šerelis ir skulp 
torė Ieva Pociuvienė. Lietuvių 
Archyvo-Muziejaus {kūrėjas ir 
valdytojas yra Jonas K. Vana
gas. Adresas: The South Aus- 
tralian Lithuanian Archives and 
Museum, LITHUANIAN HOUSE, 
6-8 Eūstry Street, Norwood, 
S.A. 5067 Australia.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

natorium, kuriuo išbuvo iki 1959 
m. Yra parašęs kelis veikalus iš 
savo politinės veiklos.

DETROIT

MIRĖ VISUOMENININKE 
ELENA RAUBIENĖ

Kovo 3 d. ištikta širdies 
smūgio, Fort Lauderdale, 
Floridoje, mirė Elena Stan
kutė Raubienė (Helen Rau- 
by), anksčiau gyvenusi De
troite.

Elena Raubienė buvo 
Amerikos Lietuvių Balso 
Radijo Klubo steigėja, or
ganizatorė, valdybos pirmi
ninkė, pranešėja ir WJLB 
radijo stotyje "Baltic Melo- 
dies” direktorė. Tai buvo 
žymi Amerikos lietuvių vi
suomenininke. Ji buvo DLO 
centro sudaryto II P. karo 
bonų platinimo komiteto 
pirmininkė. Jai vadovaujant 
Detroito lietuviai bonais su
telkė $533,770.20. Karo de
partamentas rodydamas sa
vo dėkingumą du sanitari
nius transporto lėktuvus 
pavadino: "American Li
thuanians—Detroit”.

Elena Raubienė buvo gi
musi 1901 m. gegužės 3 d. 
Eleonora, Pennsylvania. Gy-

"šilainės" šokėjai šoka PakeltkojJ.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2S34 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
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.

vendama Detroite dirbo 
centralinio pašto raštinėje. 
Vėliau turėjo nusipirkusi 
motelį. Mirus jos vyrui An
tanui, Elena pasilikusi vie
na, jautėsi pavargusi. Ji pa
sitraukė iš visuomeninės 
darbo ir tuo pačiu ir Detroi
to ir apsigyveno Floridoje.

Mirusi Elena Raubienė 
lėktuvu buvo atgabenta De- 
troitan ir palaidota Alyvų 
kalno kapinėse šalia savo 
vyro.

Ilsėkis ramybėje Alyvų 
kalne!

A. Grinius

• Antano Škėmos akade- 
mija-spektaklis įvyks gegu
žės 10 d., 8 vai. vak. Detroi
to Lietuvių Namuose.

Įvadą — Mano giesmė iš 
"Čelestos” — skaitys Da
nutė Jankienė, apie autorių 
ir jo kūrybą kalbės Jonas 
Kiznis.

Dailininko Antano Garš
vos prisiminimai iš "Baltos 
Drobulės" — skaitys Vy
tautas Ogilvis.

"Šventoji Inga” vieno 
veiksmo drama — režisuo
ja Justas Pusdešris.

"Žilvinėli" iš "čelestos”
— skaitys Danutė Jankie
nė.

"Živilės” dramatinės le
gendos trečias paveikslas
— režisuoja Dalia Juknevi
čiūtė.

Režisierių asistentė Da
nutė Jankienė. Scenos api
pavidalinimas Vytauto Ogil- 
vio. Garsų efektai ir apšvie
timas Algio Plečkaičio.

Rengia: Akademijos Ko
mitetas Detroite.

FEMALE
WANTED 

EXPERIENCED 
SEW1NG MACHINE OPERATORS 

Preferred, will train. 
Steady wurk for qualified help. 

CHAl.FANT SEAVING FABRICATORS 
11525 Madison 
Cleveland, Ohio

(22-31)

Choro vedėjas Stasys Sližys diriguojant chorui koncerto metu. 
J. Gaižučio nuotrauka

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuota lietuviu įmonė, registruota 

U. S. Department of Justice 

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2608 W. 69th St.. Chicago. III. 60629. — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St.. Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

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

kitur kainomis.
KREIPKITĖS j mūsų vienintelę Chicagoje lietuvių įstaigų, 

turinčią teisę SAVO VARDU siųsti siuntinius tiesiai iš 
Chicagos j Lietuvą.

Vertėjai: E. ir V. ŽUKAUSKAI
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

• Dr. J. K. Valiūnas, 
VLIKo pirmininkas, praeitą 
savaitgalį dalyvavęs Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos posėdyje ir turė
jęs pasitarimus su Vliką 
sudarančių grupių atsto
vais, taip pat apsilankė Dir
vos redakcijoje ir pasidali
no mintimis aktualiais klau
simais.

Sekmadienį, kovo 16 d. 
šv. Jurgio parapijos salėje, 
LB Clevelando apyg. valdy
bos rūpesčiu suruoštame in
formaciniame susirinkime, 
kurį atidarė apyg. pirm. dr. 
A. Butkus trumpai paminė
jęs mirusį PLB pirm. J. J. 
Bačiūną, Vliko pirm. J. K. 
Valiūnas nupasakojęs Vliko 
nuveiktus ir numatytus at
likti darbus, pabrėžė, kad 
tarp veiksnių šiuo metu 
ypatingai vieningai dirba
ma.

Po Vliko pirm. J. K. Va
liūno pranešimo, dr, A. But
kus Clevelando visuomenei 
pristatė naujai persiorgani
zavusią Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdybą ir 
jos naująjį pirmininką St. 
Barzduką.

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

INSURED SAVINGS

HOME and 
REMODELING 

LOAN S

Main Office: i,M“ ’90’
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

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 Street
361-1763 531-7770

PARTIZANĖS LIETUVĖS 
MINĖJIMAS

D.L.K. Birutės Draugijos 
Clevelando skyriaus valdy
ba praneša visuomenės ži
niai, kad partizanės — mo
ters minėjimas įvyks kovo 
23 d., šv. Jurgio parapijos 
salėje, 12 vai. — tuoj po pa
maldų.

Bus turininga p. A. Au
gustinavičienės paskaita ir 
meninė dalis.

Maloniai visuomenė yra 
kviečiama dalyvauti.

Po minėjimo birutiečių 
paruoštas užkandis. Įėji
mas ir vaišės nemokamai.

• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus susirinkimas įvyks 
kovo 23 d., sekmadienį, 12 
vai. Lietuvių salėje (apati
nėje). Bus padaryti prane
šimai artėjančio ALT S-gos 
seimo ir kitais reikalais. Vi
si nariai kviečiami susirin
kime dalyvauti.

METROPOLITAN OPERA 
ATVYKSTA J

CLEVELANDĄ
Nuo balandžio 28 iki ge

gužės 3 d. clevelandiečiai 
turės vėl progos išgirsti ir 
pamatyti Metropolitan ope
rą.

Į repertuarą įtraukti ir 
tokie pastatymai kaip "Tra
viata” ir "Rožių Kavalie
rius”, New Yorke turėję šį 
sezoną didžia usį pasisieki- 
mą. Taip pat dar Clevelan
de negirdėta opera "Adria
na Lecouvreur”.

Tarp solistų bus garsioji 
Gabriella Tucci, Renata Te- 
baldi, Anna Moffo ir kt.

Richard Strauss opera 
”I)er Rosenkavalier” bus 
vokiečių kalboje, o Gounod 
"Faust” prancūzų kalboje.

Balandžio 28 — ”11 Tro- 
vatore” su Gabriella Tucci, 
Nell Rankin, James Mc 
Cracken, Sherrill Milnes ir 
Raymond Michalski.

Balandžio 29 — ”La Bo- 
heme" su Lucine Amara, 
Clarice Carson, Franco Co- 
relli, Frank Guarrera, John 
Macurdy ir Gene Boucher.

Balandžio 30 — ”Rigolet- 
to” su Robertą Peters, Ba- 
tyah Golfrey, Gianni Rai- 
mondi, Cornell MacNeil, Ro
naldo Giaiotti ir Edmond 
Karlsrud.

Gegužės 1 — ”Der Rosen
kavalier” su Regine Cres- 
pin. Judith Raskin, Rosa-

LB Clevelando apygardos valdybos praeitą sekmadienį, kovo 16 d., Sv. Jurgio parapijos salėje su
šauktame informaciniame susirinkime buvo pagerbtas miręs PLB valdybos pirmininkas Juozas Bačifl- 
nas ir pristatyta nauja PLB valdyba. Susirinkime dalyvavęs VLIKo pirm. dr. J.K. Valiūnas padarė pla
tų pranešimą apie Vliko nuveiktus ir planuojamus darbus. Pirmoj eilėj sėdi iš kairės: Vliko pirm. dr. 
J.K. Valiūnas, dr. H. Brazaitis, J. Daugėla, p. Barzdukienė, naujasis PLB pirmininkas Stasys Ba'rzdu- 
kas, M. Lenkauskienė ir A. Rinkūnas.. V. Pliodžinsko nuotrauka

lind Elias, Louise Pearl, Ot- 
to Edelmann, Barry Horell 
ir Morley Meredith.

Gegužės 2 — "Adriana 
Lecouvreur” su Renata Te- 
baldi, Irene Dalis, Franco 
Corelli, Anselmo Colzani ir 
Lorenzo Alvary.

Gegužės 3 d. po piet — 
”The Barber of Seville” su 
Anna Moffo, Luigi Aiva, 
Sherrill Milnes, Fernando 
Corena ir Giorgio Tozzi.

Gegužės 3 d. vakare — 
”Faust” su Gabriella Tucci, 
Judith Forst, John Alexan- 
der, Mario Sereni ir Cesare 
Šiepi.

Bilietai nuo $2.50 iki 
$15.00 gaunami Northern 
Ohio Opera Assn. biure 
Broadview Savings and 
Loan Co., 299 Euclid Avė., 
Clevelande.

Lt. Jonas Apanaitis

NESUSIPRATIMAS
POLICIJOJE

Praeitą savaitę Clevelan
do policijoje kilo nesusipra
timas, kuriame įveltas lie
tuvis policijos leitenantas 
Jonas Apanaitis buvo net 
uždarytas kalėjime. Jis po
licijoje tarnauja jau 26 me, 
tai ir yra pasiekęs leitenan
to laipsnio. Jis Clevelande 
gimęs, jaunas būdamas tu
rėjo savo šokių orkestrą.

Sąmyšis kilo kai paaiškė
jo, kad Apanaitis buvo ga
vęs davinius sausio 23 die
nos policijos narių egzami
nų, kurie turėję būti pa
aukštinti.

Apanaitis sakėsi gavęs tą 
sąrašą iš vieno policininko 
žmonos, bet atsisakė pasa
kyti kas ji tokia, nes ji ža
dėjusi nusižudyti jei jis iš- 
duosiąs jos vardą.

Policijos viršininkas tuos 
davinius rado pas vieną vie
ną policijos leitenantą, ku
ris prisipažino gavęs iš 
Apanaičio.

REIKALINGAS
Jaunas vaikinas, baigęs 

high school, mokintis darbo 
popierinių dėžių fabrike. 
Kreiptis
APEX PAPER BOX CO. 

2716 E. 79th St.
Prie CTS Rapid sustojimo.

(20-22)

• Dr. Geručio, Lietuvos 
Pasiuntinybės Šveicarijoje 
patarėjo, pagerbimas ir jo 
redaguoto veikalo "Lithua- 
nia” pristatymas Clevelan
do lietuvių visuomenei įvyks 
kovo 30 d., sekmadienį, 4 v. 
p. p. Chrystal Tower, 16000 
Terrace Rd. (prie Noble 
Rd.) "Party Room” 23-me 
aukšte.

Rengia Lietuvos Nepri
klausomybės Fondo įgalio
tinis Clevelande ir ALT 
S-gos Clevelando skyrius 
talkinami kitų organizacijų.

AUKOJO 100 DOLERIŲ 
LITUANISTINEI 

MOKYKLAI
Chicagos Scenos Darbuo

tojų Sąjunga, po Bubulio ir 
Dundulio spektaklio Cleve
lande, iš savo honoraro pa
skyrė auką Į00 dol. Vysk. 
M. Valančiaus lituanistinei 
mokyklai.

Mokyklos Tėvų Komite
tas už auką nuoširdžiai dė
koja.

• Adv. Algis širvaitis šį
penktadienį, kovo 21 d.,
8:30 v- v. Union Savings 
Assn. patalpose 5106 Wil- 
son, skaitys paskaitą apie 
šiandieninę, kryptį teisėje. 
Lietuvių visuomenė kviečia
ma į paskaitą atsilankyti.

• Clevelande pradėta rū
pintis surasti nuolatinių 
darbų 5,000 asmenų, ku
riems darbas reikalingas ir 
2,000 vasarinių darbų mo
kyklinio amžiaus jaunimui.

• Kazys Gaižutis yra iš
buvęs Balfo Clevelando sky
riaus pirmininku 16 metų, 
o ne E. Stepas, kaip buvo 
klaidingai žinutėje paskelb
ta Dirvoje kovo 12 d.

NEPATENKINTI 
NIX0NU

žymesni Ohio valstijos 
respublikonų partijos vadai 
reiškia nepasitenkinimą pre 
zidentu Nixonu, kad jis į 
atsakomingas naujos admi
nistracijos vietas Washing- 
tone nepakvietė jokio žy
mesnio asmens iš Ohio, nors 
Ohio, balsavimų metu, pri

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBAS

6835 Superior Avė. Telef. 391-1 143
Cleveland, Ohio

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!

sidėjo prie nusvėrimo jo iš
rinkimo.

• Antanas Ažusenis, il
gametis clevelandietis seno
sios kartos gyventojas, mi
rė ir palaidotas Kalvarijos 
kapinėse. Liko žmona, Ane
lė, šeimos nariai, ir vienas 
brolis Lietuvoje.

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

PARDUODA SAVININ
KAS: 82 — Superior. Tuš
čias 7 kambarių vienos šei
mos namas, 6 ir vonia apa
čioje, vienas viršuje. Dvie
jų kambarių mažas namas 
užpakalyje su vonia. Nauji 
vario vamzdžiai, naujas ga- 
so furnasas. Abu namai tik
tai už $9,7Q0. Tel. 232-0210.

(21-22)

PARENGIMAI 
CLEVELANDE

* KOVO 23 D. Lietuvės par
tizanės minėjimas Sv. Jurgio 
parapijos salėje, tuoj po pa
maldų.

KOVO 30 D. Dr. A. Geručio 
pagerbimas ir jo redaguoto vei
kalo "Lithuania" pristatymas.

BALANDŽIO 12 D. Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mokyk
los metinis balius.

BALANDŽIO 26 D. "Antra
sis Kaimas" Sv. Jurgio para- 
pijs salėje.

BALANDŽIO 27 D. Sv. Ka
zimiero lit. mokyklos litera
tūros (Clevelande gyvenančių 
rašytojų) ir tautinių šokių va
karas Naujos parapijos salė
je. Reng. lit. mokykla.

GEGUŽES 4 D. Motinos die
nos minėjimas, naujos parapi
jos salėje. Reng. lit. mokykla.

GEGUŽĖS 18 D. Prof. dr. A.
Ramūno paskaita: "Politinės 
partijos -- varžtai ar varik
liai?" Rengia LKDS Clevelan 
do skyrius.

GEGUŽĖS 25 d. Vysk. M.

Valančiaus lituanistinės mo
kyklos 20 metų jubiliejinis li
teratūros - dainos koncertas.

BIRŽELIO 8 D. Šv. Kazimie
ro lit. mokyklos mokslo metų 
užbaigimas. Reng. lit. mokykla.

RUGSĖJO 27 D. Dirvos spau
dos balius.

LAPKRIČIO 5 D. Madų pa
roda. Rengia Korp! Giedra.

ROCHESTER

MIRĖ V. SALADŽIUS
Rochesteryje kovo 3 d. 

palaidotas a. a. pulk. Pr. Sa- 
ladžiaus vyresnysis sūnus 
ramovenas Vytautas,

Karo audrų palaužtas il
gą laiką nesveikavo. Pasi
kankinęs keletą mėnesių 
širdies ir smegenų negala
vimais, mirė ligoninėje va
sario 28 d. nesulaukęs pil
nų 50 metų.

Po gedulingų mįšįų gau
saus automobilių skaičiaus 
palydėtas į kapines, kur at
sisveikinimo kalbas pasakė 
ramovėnų pirm. V. Vitkus 
ir pulk R. Liormonas.

A. a. Vytautas buvo gero 
būdo žmogus, ypatingai 
jautrus ir visiems paslau
gus. Gailisi jo ne tik šeima, 
bet ir visi kiti jį pažinę.

R. L.

DAR VIENAS 
KOLONIZATORIUS

Pasigarsino dar vie
nas tipiškas Lietuvos ko
lonizatorius, kolonizavi
mo per pramonę pavyz
dys. Šį kartą pasigarsi
no dar nei nemiręs, tik 
į pensiją išėjęs. Tai pet- 
rapilietis - leningradie
tis Michailas Ardamats- 
kis, Tiesoj (sausio 28) 
pasakojąs apie 900 tra
giškų dienų Leningrade, 
vokiečių apgulimo metu. 
Gimęs ir augęs Petrapi
lyje - Leningrade, po ka
ro dirbęs Maskvoj ir Če- 
boksaruose, 1957 me
tais atsiųstas į Vilnių ir 
paskirtas elektrome- 
chaninės gamyklos "El- 
fos" direktorium. Čia ir 
direktoriavo iki praėju
sių metų. Negrįžo į sa
vo gimtąjį miestą ir į 
pensiją išėjęs: parei
gingai pasilieka Lietu
voj, kaip rusiško dažo 
lašas Lietuvos veide...

(ELTA)

KAIP ATRODO 
TIE "ERDVŪS" 
KAMBARIAI?

Vilniuje (Antakalnyje) 
žada netrukus —tai yra, 
gal ateinantį rudenį, gal 
ir vėliau — pradėti sta
tyti naują studentų bend
rabutį. Tai būsią du 16 
aukštų pastatai, kuriuo
se būsią vietos gyventi 
tūkstančiui studentų. 
Anot projekto aprašymo, 
bendrabutyje numatomi 
"kambariai — erdvūs, 
vienam žmogui teks 6 
metrai gyvenamojo plo
to", o "iki šiol statomuO' 
se bendrabučiuose — tik 
4 metrai". (K.T., gr. 28).

Atseit, studentai tuo 
tarpu negauna nė pusės 
oficialiai asmeniui pri
klausančio (valdžios nu
statyto) 9 metrų gy
venamojo ploto. Iš 
naujo projekto tuo 
tarpu tiek paguodos, kad 
po kokių trejų metų vie
nas iš keliolikos Vil
niaus studentų (arba vie 
nas iš beveik 50 Lietu
vos studentų) gal jau ga
lės gauti bendrabučiuo
se net du trečdalius žmo
gui pripažinto (nors irgi 
persiauro) gyvenamojo 
ploto. (ELTA)
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DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Gimnazijos ir progim
nazijos, veikusios Vokieti
joje, tilps "Lietuvių švieti
mas Vokietijoje” leidinyje: 
Ambergo, Ansbacho, Bad- 
M e r g enheimo, Bambergo, 
Brauschvveigo (Watensted- 
to), Buchtegudės, Dedmol- 
do, Dillingeno, Montgomery 
(Doerverdeno), Eichstaet- 
to, Greveno Hanau, Hano
verio, Ingolstadto, Kempte- 
no, Klein Wittensee, Lertės, 
Luebeeko, Merbecko, Mem- 
mingeno, Muencheno (Lo- 
hengrine), Muencheno 
(Freiman), Neumuensterio, 
Oldenburgo, Ravensburgo, 
Rosenheimo, Seligenstadto, 
Schweinfurto, Tuebingeno, 
Weideno, Wiesbadeno, Wol- 
terdingeno, VVunsiedelio ir 
Wuerzburgo.

Kas turėtų istorinių ap
žvalgų jr fotografijų tokių 
gimnazijų ir progimnazijų, 
kurios aukščiau nesuminė
tos, malonėkite skubiai at
siųsti leidinio redaktoriui 
V. Liulevičiui Pasaulio Lie
tuvių Archyvo adresu: 5620 
So. Claremont Avė., Chica
go, III. 60636. Kad leidėjui 
paaiškėtų leidinio tiražas, 
manantieji pirkti šį leidinį, 
prašomi rašyti Kultūrai 
Remti Draugijai, 7026 So. 
Claremont Avė., Chicago, 
111. 60636. Leidėjas pranešė, 
kad provizoriniais apskai
čiavimais šis 600 puslapių, 
įrištas kietais viršeliais, lei
dinys turėtų kainuoti apie 
8-9 dol.

• Balzeko Lietuvių Kul
tūros Muziejuje Chicagoje 
yra vedarna pasaulyje mi
rusių lietuvių kartoteka. 
Spaudoje dažnai pastebima, 
ypač profesionalų, žymiųjų 
visuomenės veikėjų, nekro
logai, kurie, kaip teko pa
tirti, net jų artimųjų nėra 
saugomi. Juos ištinka bend
ras perskaitytų laikraščių 
likimas. BLKM yra Nusi
statęs nekrologus rinkti ir 
apsaugoti juos archyve 
ateičiai.

Visi lietuviai maloniai 
prašomi, mirusiųjų savo ar
timųjų, o ir kitų nekrolo
gus, kartu su laikraščiu, 
kuriame išspausdinti, arba 
tik laikraščio iškarpų arba 
specialiai, gerame popieriu
je, išskaitomai surašius, at
siųsti šiam muziejui. Siun
čiant laikraščio iškarpų — 

PADĖKA

Mūsų mylimam vyrui, tėveliui ir tėvukui
A t A

OTTONUI LIUTKEVIČIUI (LIUTKUI) 
staigiai mirus, nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. 
Ivanauskui, kun. Goldikovskiui ir ypatinga padė
ka kun. žemaičiui už dalyvavimą laidotuvių apei
gose.

Širdingai dėkojame visiems giminėms ir drau
gams už šv. Mišių intencijas, gėles ir pareikštas 
užuojautas žodžiu, laiškais, spaudoje ir dalyva
vimų laidotuvėse.

Nuliūdę:
žmona, duktė, sūnus su šeimomis 

ir visi artimieji

A. A.
OTONUI LIUTKEVIČIUI 

mirus, Jo žmonai p. LIUTKEVIČIENEI, dukrai 
ALDONAI, sūnui ALGIUI ir jų šeimoms reiškia
me gilių užuojautų

Ona Grajauskienė,
Ona, Kostas ir Gediminas Mitinai, 

Kastutė ir Kazimieras Bakšiai

būtinai pažymėti, iš kokio 
laikraščio, data ir numerį. 
Be to, pageidaujama gauti 
ir paveikslėlius (memoriam 
card), kuriuos laidotuvių 
įstaigų direktoriai dalina 
laidojamųjų giminėms ir 
laidotuvių dalyviams.

Balzeko Lietuvių Kūltu- 
rinis Muziejus, 4012 Archer 
Avė., Chicago, III. 60632.

• Lietuvos Kankinių kop
lyčios įrengimo Komitetas 
kovo 12 d. posėdyje, daly
vaujant Lietuvių Kunigų 
Vienybės, A. L. Katalikų 
Federacijos, besiformuojan
čio pasaulio lietuvių katali
kų centro atstovams, išklau
sius visos eilės aukotojų 
nuomones, nutarė visuome
nei pranešti:

1. Nežinant tikslios datos, 
kada įvyks koplyčios dedi
kacija daugelis aukotojų 
negalėtų tame įvykyje daly
vauti.

2. Nebūtų įmanoma šven
tei tinkamai pasiruošti.

3. Dėl tų motyvų koply
čios dedikacijos laikas ati
dedamas 1970 m. birželio 
mėnesio 28 dienai.

BALTIMORE

PARĖMĖ DIRVĄ

Po a. a. prezidento A. 
Smetonos 25 metų mirties 
sukakties paminėjimo, bū
relis tautinės minties asme
nų, pasitarime su Dirvos 
reikalų vedėju K. S. Kar- 
pium, kovo 9 d. sudėjo Dir
vos paramai $100.00.

Pasitarimų pradėjo ALTS 
skyriaus pirmininkas Vla
das Bačanskas, įnešdamas 
$20.00 Vilčiai

Kazys Kazlauskas ir Jo
nas Račkauskas užsiprenu
meravo Dirvų.

Bernardas Karper, Lietu
vių Salės Bendrovės pirmi
ninkas, čiagimis lietuvių 
veikėjas, aukojo $20.00.

Juozas, Genovaitė ir Jū
ratė Austrai aukojo $10.00, 
po $5.00 aukojo S. Rutkaus
kas, Eddie Lazaitis, A. Sa
jauskas ir smulkiais $5.00.

Kalbant apie A. L. Tau
tinės Sąjungos busimąjį su
kaktuvinį seimą New Yor
ke, skyriaus pirmininkas p. 
Bačanskas pareiškė: "Iš 
Baltimorės į seimų vyksim

Veikalo LITHUANIA 
pristatymas New Yorke

Š. m. kovo 23 d., sekmadienį, Le Cordon Bleu 
salėje, Jamaica Avė. ir 96 gatvės kampas, Wood- 
haven, N. Y., įvyks anglų kalba veikalo ” LITHU
ANIA” autoriaus ir redaktoriaus, Lietuvos Pa
siuntinybės Patarėjo Šveicarijoje dr. Alberto Geru
čio, prof. J. Puzino, prof. J. Jakšto, dr. A. Budreckio 
ir min. S. Lozoraičio — leidinio autorių pagerbimo 
ir su veikalu susipažinimo POPIETĖ.

Akademija — kalbės dr. A. Gerutis ir dr. V. 
Paprockas, meninė dalis.

Vaišės — kokteilis, užkandžiai ir kava.
Pradžia 2 vai. p. p. punktualiai.
Auka 7 dol. asmeniui.

visas autobusas, ir už auto
busą aš apmokėsiu!”

LAUKIA CLEVELANDO 
GRANDINĖLĖS

Baltimorės lietuviai pa
tyrę, kad ALTS skyrius 
kviečia Clevelando garsių 
šokėjų grupę balandžio 19- 
tai dienai, laukia su nekant
rumu. (sk)

BOSTON

MENO PARODA

Kovo 29-30 ALT Sąjun
gos namuose įvyks meno pa
roda "Grafika iš Vilniaus ir 
Paryžiaus”. Atidarymas su 
programa ir šampanu. Ruo
šia Korp! Neo-Lithuania ir 
Santaros-Šviesos Federaci
jos Bostono skyriai, (sm)

ATIDĖTA KAZIUKO 
MUGĖ

Dėl vykusios sniego pū
gos Bostone, Kaziuko mu
gė, turėjusi įvykti kovo 9 
d., nukelta į kovo 23, sek
madienį.

Mugė įvyks Piliečių Klu
bo salėje. Visi mielai kvie
čiami tų dieną 12 vai. atsi
lankyti mugėn.

EAST CHICAGO

PREZIDENTO ANTANO 
SMETONOS 25 METŲ 
MIRTIES MINĖJIMAS

Veik liųjų organizacijų: 
AL Bendruomenės, AL Tau
tinės S-gos ir AL Tarybos 
vietos padalinių valdybų 
rūpesčiu sudarytas komite
tas prezidento A. Smetonos 
25 metų mirties sukakčiai 
paminėti. Komitetui pirmi
ninkauja Lietuvių Bendruo
menės apyl. pirm. Zigmas 
Moliejus, o nariais yra Tau
tinės S-gos skyr. pirm. An
tanas Juodvalkis ir ALTo 
skyr. pirm. Albertas Vinic
kas.

Minėjimas įvyks š. m. ko
vo mėn. 30 d. (Verbų sek
madienį) šv. Pranciškaus 
(lietuvių) parapijos salėje, 

3905 Fir St., East Chicago, 
Ind. Programa numatyta 
tokia:

10:30 vai. ryto mišios pa
rapijos bažnyčioje; 4 vai. po 
pietų akademija - koncertas 
parapijos salėje.

Paskaitų skaitys Draugo 
redaktorius kun. Pranas 
Garšva. Meninę dalį išpil
dys solistas Jonas Vaznelis, 
pianistas Alvydas Vasaitis 
ir Eglė Juodvalkytė.

Visi vietos, artimesnių ir 
tolimesnių apylinkių lietu
viai kviečiami minėjime da
lyvauti. (aj)

CHICAGO

• Adolfas Baliūnas, žy
mus narys finansinėje ir 
komercinėje srityje tapo iš
rinktas Metropolitan Bank 
and Trust Co. vicepreziden
tu. A. Baliūnas per pasta
rus 18 metų buvo vedėjas 
taupymo ir paskolos įstai
gos Brighton Parke, o pirm 
to buvo konptrolieriaus pa
reigose vienos inžinierių 
firmos septynerius metus.

Lietuvoje jis buvo svar
biuose akademiniuose pos
tuose, profesoriavo Vilniu
je. Į Ameriką atvyko 1947 
metais, čia aktyviai veikia 
v i s uomeninėse organizaci
jose.

• Dail. Adomo Varno po
litinių karikatūrų ir škicų 
paroda atidaryta Chicagoje 
Balzeko muziejuje kovo 9 
d. ii- tęsis iki balandžio 8 d.

LOS ANGELES

RUOŠIASI PAVASARIO 
BALIUI

Naujoji Los Angeles bi- 
rutiečių valdyba 1969-tiems 
metams, iš: pirmininkės — 
Agutės Dudienės, vicepir
mininkės — Janinos Radve- 
nienės, sekretorės — Emos 
Dovydaitienės, iždininkės — 
Alfonsos Pažiūrienės, narės 
— Juzefos žilevičienės, vi
su smarkumu ruošiasi artė
jančiam birutiečių tradici

niam pavasario baliui, kuris 
įvyks gegužės mėn. 17 d. 
šv. Kazimiero parapijos sa
lėje.

Los Angeles birutiečių 
baliai, visuomet praeinu 
gražiu pasisekimu, šį kartą 
bus dar prašmatnesnis ir 
gražesnis. Todėl birutietės 
primena Los Angeles bei 
apylinkių lietuviams, kad 
gegužės 17-tos dienos šešta
dienį rezervuotų birutie- 
tėms, kurios savo svečius 
tikrai žada maloniai nuteik
ti bei puikiai pavaišinti.

PHILADELPHIA

PADIDINO A. A. BRONIO 
BUINIO ĮNAŠĄ

ALT S-gos Philadelphijos 
skyriaus nariui Broniui Bui- 
niui mirus, jo draugai ir 
prieteliai, vietoj gėlių sudė
tas aukas 80 dol. paskyrė 
Vilties Draugijai įamžinant 
jo vardą Vilties Draugijoje.

Aukojo: K. Kaulinis, V. 
Gruzdys, A. Jonys, A. ir B. 
Impulėnai, H. ir B. Mis- 
liauskai, P. Baublys, M. Kli
mas, P. Didelis, J. česonis,
E. ir B. Vigelis, A. ir G. 
Dilbai, R. ir K. Kazlauskai, 
P. Davydonis, č. Tamašaus
kas.

Visiems aukotojams Vil
ties Draugijos valdyba dė
koja.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

PRENUMERUOKIME DIRVĄ!
Laiškai iš visų pasaulio kraštų byloja, kad pa

tikimiausias lietuvių ryšys ir informacijos šalti
nis yra laikraštis. Turime bičiulių ir artimesnių 
žmonių visur. Ir ten, kui- valiutos sunkumai, skir
tingos gyvenimo sąlygos, neleidžia skirti laikraš
čiui reikalingos pinigų sumos. Neapsunkinkime 
BALF ar kitų labdaros organizacijų laikraščių 
prenumeratomis ar knygų pirkiniais. Užprenume
ruokime laikraštį patys, tuo suteikiant didelę mo
ralinę paramą savo artimesniam žmogui.

DIRVA,
6907 Superior Avė.,
Cleveland, Ohio 44103

Prašau siųsti Dirvą 1 metams (’/•> metų) šiuo adresu

Jungiu čekį, pašto-perlaidą 13 dol. (7 dol. 1Ą metų). 

Ta proga jungiu Dirvai auką ...............  dol.

Parašas ...........................................................

Adresas ...........................................................................

Aukos Dirvai
Prenumeratų pratęsdami 

ir kitokiom progom Dirvai 
aukas atsiuntėt

P. Dzekonskas, Harper
Woods ...................... 10,00

S. Daučanskas, Chicago .. 2.00 
F. Gaudušas, Chicago .... 2.00 
B. Vembrė, Springfield .. 2.00 
M. Selivončikas, Boston .. 7.00 
D. Prunskytė, Hamilton .. 2.00 
J. Montvila, Chicago .........2,00
J. Pažemis, Willoughby .. 10.00 
P. Zigmantas, Cleveland .. 2.00 
M. Manomaitis, Boston ... 10.00 
J. Šimonis, St. Barbara .. 4.00 
A. Puskepalaitls, Boston .. 2.00 
J. Salučka, Rockford........ 2.00
J. Jurkus, Rochester.......2.00
V. Žmuidzinas, Rochester 1.00 
J. Turčinskas, Chicago ... 2.00 
P. Mikšys, Cleveland.......3.00
A. Sylvester, Newington ... 2.00 
R. Liormonas, Rochester 1.00 
P. Sutkus, Homewood .... 2.00
Z. šūkis, Lincoln Towers 3.00
A. Butkdnas, St. Charles 5.00
M. Dausa, Islington......... 2.00
S. Mineika, Trenton ..........2.00
J. Margevičius, Cleveland 3.00
A. Garmus, Cleveland • ••• 2.00
S. Paulauskis, Quincy......2.00
V. Mellnis, Matawan .........2.00
A. Zaparackas, Royal Oak 2.00
A. Barančiukas, Chicago .. 2.00
K. - Valužis, Elizabeth...... 2.00
M. Mlsliauskas, Drexell... 2.00
N. Matijošaitis, L.A........... 7.00
E. Juodėnas, Cleveland .... 2.-00 
S. Tallat-Kelpša,

Baltimore ................ 2.00
J. Šepetys, Detroit..........  5.00
V. Augustinas, Jamaica ... 7.00
P. Pečenkis, Elizabeth .... 2.00
A. Repčys, Hamilton ...... 1.80
V. Katinas, Richmond Hill 2.00
N. Chernetzky, Cleveland 2.00
P. Steikanas, Chicago......2.00
A. Bielskus, Cleveland .... 2.00
A. Daugirdas, Willowick .. 2.00
V. Bložė, Cleveland......... 5.00
V. šeštokas, Los Angeles 2.00
A. šumakaris, Cleveland .. 2.00
A. Plepys, Warren............2.00
A. Grinius, Detroit............. 2.00
J. Adomaitis, La Šalie......2.00
J. Paškus, Detroit..............2.00
S. Douvan, Cleveland........ 1.00
K. Morkūnas, Cleveland ... 2.00
K. Kazlauskas, Baltimore 2.00

KAS LAIMĖJO?

• Korp! Neo-Lithuania 
dovanų paskirstyme, įvyku
siame kovo 9 d., dovanas 
laimėjo: S. Kaksteinas, 915 
Grove St., Aurora, III. — 
filminį aparatą; Zita Bur- 
neikytė, 3613 So. Union Av., 
Chicago, III. —radijo apara
tų; dr. Petras Vileišis, ad
reso neturima — spalvotą 
televiziją; Al. Krakauskas, 
3340 So. Emerald Avė., Chi
cago, III. —automobilį.

METINIS LTN BENDROVĖS 
SUSIRINKIMAS

1969 m. kovo 23 dieną (sekmadienį), Amerikos 
Legijono Evergreen Park Post, salėje, esančioje 
9701 So. Kedzie Avė., Chicagoje šaukiamas Lietuvių 
Tautinių Namų Bendrovės metinis narių susirinki
mas. Pradžia 1 v. 30 m. p.p.

Susirinkimo dienotvarke:
1. Lietuvių Tautinių Namų valdybos pranešimas, 

2. Diskusijos dėl pranešimo, 3. Direktorių rinki
mas ir 4. Einamieji reikalai.

Susirinkime balso teisę turi tik LTN nariai,įmo
kėję bendrovei nemažiau $100.00 . Tačiau susirin
kime dalyvauti ir reikšti savo konstruktyvius pasiū
lymus kviečiami visi lietuviai, besidomintieji Lie
tuviškosios pastogės Chicagoje organizacija ir veik
la.

Pasibaigus susirinkimui (3 vai. 30 min.) toje pat 
salėje bus Lietuvių Tautinių Namų pietūs, kuriuose 
taip pat kviečiami dalyvauti visi nariai ir artimieji 
bei bičiuliai. Pietūs vienam asmeniui - $7.00. Pra
šoma iš anksto rezervuotis vietas telefonu PR 6- 
1349 arba 925-0693.

Pietų metu bus meninė programa, kurią atliks 
aktorė Zita Kevalaitytė-Visockienė.

Iki malonaus pasimatymo susirinkime ir pietuose! Dirvos prenumerata 1 metams — 13 dol., Vi metų 
7 dol.
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