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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BRITAI IR EUROPA
*

Sukaktuvinis Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Seimas

Seimas įvyko š. m. gegu
žės 24-25 d.d. Clevelande, 
Ramada Inn viešbutyje, 
26811 Euclid Avė. Jau 
penktadienį, gegužės 23, 
rinkosi atvykę iš visos 
Amerikos Sąjungos Seiman 
įgalioti atstovai ir svečiai. 
Ramada Inn svečių skelbi
mo lentoj lauko pusėj dide
lėm raidėm buvo skelbiama 
”Welcome Lithuanian Na- 
tional Society of America 
Convention Delegates”.

šeštadienį, 10 vai. ryto 
prasidėjo atstovų registra
cija. čia N. Mockuvienė su 
padėjėjom R. Butkute ir D. 
Nasvytyte stipriai turėjo 
pasidarbuoti, nes iki iškil
mingo posėdžio atidarymo 
buvo tik 1 vai. laiko.

Iškilmingą posėdį atida
rė skyriaus ir Seimo rengi
mo komiteto pirmininkas 
dr. A. Butkus, pasakyda
mas šią kalbą:

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Clevelando 
Skyriaus vardu man tenka 
maloni pareiga atidaryti šį

ALT S-gos 
nauja 
vadovybė

š. m. gegužės 24-25 d.d. 
Clevelande įvykusiam Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos seime, nominacijos 
komisijai pasiūtus, vienbal
siai perrinkta Sąjungos pir
mininkė Emilija čekienė ir 
j Sąjungos valdybą: Stella 
Abraitienė. Juozas Bagdo
nas, Petras Mačiulaitis ir 
Jurgis Sirusas.

Į naująją ALT Sąjungos 
Tarybą išrinkti buvę Są
jungos pirmininkai: V. Ab- 
raitis. inž. E. Bartkus. T. 
Blinstrubas, inž. J. Jurkū
nas, A. Lapinskas ir dr. J. 
Bartkus. O. Biežienė, dr. A. 
Butkus. Br. Dūda. V. Ged
gaudas. J. Kiaunė. A. Lai- 
kūnas, inž. A. Mažeika, inž. 
V. Mažeika, dr. Br. Nemic- 
kas, V. Olienė, B. Paplėnie- 
nė, K. Pocius, dr. P. Švar
cas. J. Švoba.

Į Kontrolės komisiją iš
rinkti: P. Didelis. J. Mau
rukas ir V. Matonis.

Tautinės Sąjungos 25-rių me 
tų veiklos sukaktuvinį seimą 
ir didelis malonumas pasvei
kinti S-gos pirm. Emiliją Če- 
kienę bei visą Sąjungos val
dybą, ir taip pat pasveikinti 
Sąjungos Tarybos narius, 
Seimo Atstovus ir gerbia
mus svečius.

Ta proga leiskite man pa
dėkoti šio Seimo rengimo ko 
miteto nariams ir narėms už 
kruopštų bei nuoširdų talki
ninku*1 ną seimo parengia- 
muo.^s darbus atliekant. 
Komiteto narių pavardės 
yra atspausdintos gražiai iš
leistoje Seimo programoje, 
tad jų, laiką taupydamas, čia 
nekartosiu.

Clevelando skyriaus, savo 
ir seimo rengimo komiteto 
vardu, ypatingas ačiū Sąjun
gos pirm. p. Čekienei ir Dir
vos redaktoriui Vytautui 
Gedgaudui už glaudų bendra 
darbiavimą seimo ruošos rei 
kaluose.

Seimo rengimo komiteto 
vardu atsiprašau už trūku
mus kurių gali, deja, pasitai
kyti. Ribotų galimybių sąly
gojami, mes stengėmės, kad 
jūsų viešnagė Clevelande bū 
tų kuo malonesnė.

Šis seimas yra ne eilinis 
dėl dviejų priežasčių: pirma, 
jis drauge yra ir Sąjungos 
gyvavimo brandžios sukak
ties paminėjimas. Antra, 
ypatingas jis ir dėlto, kad 
vyksta kritiškų įvykių paraš 
tėję tiek pasaulinių, tiek

Naujai kadencijai perrinkta Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos valdyba. Sėdi iš kairės: 
Stella Abraitienė, pirm. Emilija Čekienė. Jurgis Sirusas. Stovi Petras Mačiulaitis ir Juozas Bag
donas. V. Bacevičiaus nuotr.

KAZIMIERAS KARALIS

Amerikos lietuvių gyvenime
Tikiu, kad Sąjungos Tary

ba ir Skyrių atstovai suge
bės trumpą šio Seimo sesijos 
laiką našiai sunaudoti kon
krečiam darbui tiek praei
ties įvykius apžvelgiant, 
tiek dabartines darbo sąly
gas realiai vertinant, tiek 
konkretų ateities darbo pla
ną nustatant.

Iš savo pusės visa širdimi 
linkėčiau, kad mūsų Sąjun
gos ideologų-pirmtakų nusa
kytosios Tautiškosios Link
mės pagrindinė mintis vy 
rautų Seimo darbų svarsty- 
bose bei nutarimuose.

Pakartotinai ir su pasidi 
džiavimu galime tvirtinti, 
kad tautiškoji ideologija, 
sukurta dar lietuvių tautos 
atgimimo ir Lietuvos Valsty 
binės nepriklausomybės at
statymo laikais, tebėra ir da
bartinės tautinės bei valsty
binės tragedijos metu ir gy 
va ir aktuali ir labai, labai 
reikalinga. Tą konstatavus, 
šalia kitų emocijų mumyse 
tuoj kyla susirūpinimas. 
Susirūpinę klausiame savęs 
ar verti ir ar pagėgūs esame 
šios kilnios ideologijos puošė 
lėtojai, jos populiarintojai 
ir svarbiausia, su ja susiju
sių įpareigojimų vykdytojai? 
Šie uždaviniai krinta ant mū 
sų pečių, nes mes esame šios 
ideologijos kūrėjų teisėti pa
likuonys, tad ir jų testamen
tinių įpareigojimų vykdyto
jai.

VIRŠUJE: Atidarant Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos sukaktuvinį seimą Cleve
lande, š. m. gegužės 24 d. Kal
ba seimo rengimo komiteto pir
mininkas dr. Antanas Butkus. 
Prie prezidiumo stalo sėdi Są
jungos valdyba. Iš kairės: sekr. 
Juozas Bagdonas, I vicepirmi
ninkas Jurgis Sirusas, pirmi
ninkė Emilija Čekienė, II vice
pirmininkė Stella Abraitienė ir 
iždininkas Petras Mačiulaitis.

J. Gailos nuotrauka

Savaime suprantama, kad 
tautiškumas reiškia gyvybi
nį norą išlikti ir išsilaikyti, 
tad jis įpareigoja mus palai
kyti glaudžius santykius ir 
komunikuoti su savais tautie 
čiais sava lietuviška kalba.

Tautinės ir Valstybinės są 
monės gaivinimas ir išlaiky
mas vėl pasidarė vienas iš 
pagrindinių uždavinių.

ŠiančOkinėm sąlygom tie 
uždaviniai ir darbai yra labai 
dideli ir sunkūs. Jų įgyvendi 
nimui yra būtina turėti 
stipri ir vieninga Tautinė Są 
junga. Šiame Seime kiekvie
nas asmeniniai ir visi drauge 
nuoširdžiai paieškokime bū
dų ir sudarykime sąlygas su
sigrąžinti nuo Sąjungos dar
bo dėl vienų ar kitų priežas
čių nutolusius S-gos narius. 
Antra, suaktyvinkime ir 
suaktualinkime S-gos skyrių 
veiklą, kad į juos noriai 
stotų nauji nariai. Ypatingai 
pageidautinas yra jaunesnių 
jų kartų prieauglis. Tie uždą 
viniai, mus tautininkus, spe
cifiniai įpareigoja tautiniai 
stiprėti savoje organizacijo
je ir ieškoti kelių bei priemo
nių sąmoningo tautiškumo 
idėją plačiai paskelbti išeivi
jos lietuvių tarpe.

Žiūrėdami į Sąjungos atei
tį, mes turime sutikti su pre-

Ketvirtadienį, birželio 5. 
d. D. Britanijoje įvyks pir
masis tautos atsiklausimas 
— referendumas — ilgoje 
jos istorijoje. Nors iš pirmo 
žvilgsnio jis gali pasirody
ti labai svarbiu ir D. Brita
nijai ir Europai, iš tikro re
ferendumas yra daugiau 
įdomus kaip politinis ma
nevras. Mat, referendumas 
nepakeis nusistovėjusios 
britų santvarkos, kurioje 
parlamentas gali viską pa
daryti, išskyrus paversti 
vyrą moterim ar atvirkš
čiai. Referendumas nesu
mažina galios parlamento, 
kuris tik vienas gali nu
spręsti D. Britanijos daly
vavimą Europos Bendroje 
Rinkoje. O jei taip kam dar 
daryti referendumą kaip 
tik tuo klausimu?

Klausimas į kurį turi at
sakyti D. Britanijos rinki
kai skamba labai paprastai: 
”Du you think the United 
Kingdom shoud stay in Eu- 
ropean Community”. Duo
dame jį angliškai, nes dėl 
jo suformulavimo kilo ne
mažai ginčų. Kai kurie ben
dravimo su Europa prieši
ninkai teigia, kad žodžiai 
’stay in’ gali paveikti į tuos 
konservatyviai nusiteiku
sius britus, kurie galėtų pri
sibijoti, kad pasitraukimas 
reiškia tos bendruomenės 
suardymą, už tat tuos žo
džius geriau būtų pakeisti 
”be in”!

Aplamai imant. D. Brita
nijos dalyvavimui Bendro
je Vakarų Europos Rinkoje 
priešinasi abu kraštutiniai 
visuomenės sparnai. Kai
rysis, į jį įskaitant kairį
jį Darbo partijos sparną ir 
komunistus, dėl to, kad 
jiems atrodo, jog dalyvavi
mas Bendroje Rinkoje už
kerta kelią socializmo D. 
Britanijoje visiškam įsiga
lėjimui, dešinysis sparnas 
priešinasi daugiau senti
mentaliniais sumetimais. 
Tam atrodo, kad europiečiai 
yra 'žemesnės’ rūšies žmo
nės, su kuriais neverta su
sidėti.

zidentu Antanu Smetona, 
kad ji bus tik tiek verta, 
kiek ji išliks gyva, judri ir 
veikli. Svarbiausia, ji turės 
būti stipriai susijusi su gyve 
nimu, su išeivijos lietuviams 
statomais reikalavimais ir jų 
tarporganizacine veikla. Į tą 
veiklą mes turime įnešti po
zityvią duoklę.

Nepamirškime ir vadvau- 
kimės mūsų pirmtakų dės
niu, kad tautiškai vieninga 
sąmonė, pasireiškianti įvai
rių visuomenės reikalų tink
le, siekia ne jų suvienodini
mo, bet jų suderinimo. Neuž 
tenka tačiau apie tai kalbėti, 
reikia veikti ir daryti, kad to 
ji vienybė stiprėtų. Tautinė 
Sąjunga, įsikūrusi kad skelb 
tų tautinės vienybė idėją, tu 
ri pati būti vieninga ir darbš 
ti. Baigdamas, linkiu šiam 
sukaktuviniam Seimui dar
bais įrodyti, kad iš tiesų esa
me ne tik teisėti, bet ir verti 
savo pirmtakų testamento 
vykdytojai.

Po savo kalbos jis perda
vė pirmininkavimą Sąjun
gos pirmininkei Emilijai 
čekienei, kuri po savo 

(Nukelta į 5 psl.)

VYTAUTAS MESKAUSKAS

Pati Darbo Partijos vy
riausybė, kurį referendu
mą rengia, yra už D. Bri
tanijos pasilikimą Europos 
Bendroje Rinkoje, į kurią 
kraštą įvesdino buvusi Kon
servatyvų Partijos vyriau
sybė. Dabartinėje Wilsono 
vyriausybėje 17 ministerių 
yra už pasilikimą ir tik 6 
prieš.

Referendumas tačiau yra 
reikalingas, kad suvieny
ti .. . Darbo Partiją. Jei 
tauta pasisakys už pasiliki
mą, pasilikimo priešininkai 
turės nusilenkti tautos va
liai. Tuo tarpu partijos vie
nybė galėtų būti atstatyta. 
Jei tauta pasisakys prieš, 
klausimas vėl iškils parla
mente, kurio daugumą su
daro bendravimo šalinin
kai. Jiems nutarus nesi
traukti, Wilsonas greičiau
siai paskelbs naujus rinki
mus, kurių rezultatus šiuo 
tarpu sunku numatyti.

Vienas iš svarbiausių ar
gumentų prieš pasilikimą 
buvo tas, kad Bendrosios 
Rinkos šalys dirbtinai pa
laiko aukštesnes už pasauli
nes žemės ūkio produktų 
kainas. Turint galvoje, kad 
D. Britanija pati neišsimai
tina ir turi importuoti di
delius maisto kiekius, jai 
nebūtų prasmės Bendroje 
Rinkoje dalyvauti. Tas ar
gumentas tačiau neteko sa
vo svorio, visur pakilus 
maisto kainom ir išnykus 
bet kokiai vilčiai, kad jos 
kada nors vėl kristų. Pa
grindinis argumentas už 
dalyvavimą yra tas, kad da
lyvavimas Europos ūkinėje 
bendruomenėje atidaro pla
tesnę rinką britų gami
niams. Tiesa, šiuo metu bri
tų pramonė yra tokiame 
blogame stovyje, kad sun
kiai gali konkuruoti su kitų 
Europos kraštų įmonėm, 
tačiau susilaukti bet kokios 
ūkinės pagalbos D. Britani
ja gali tikėtis tik iš Bend
rosios Rinkos.

Iš toliau žiūrint, D. Bri
tanija gali tik laimėti iš da
lyvavimo Bendroje Rinko
je. Tai jai padės ne tik ūkiš
kai, bet ir politiškai, nes 
stipri Vakarų Europa yra 
reikalinga visiems jos kraš
tams. Ji neprieštarauja nė 
vieno jų tautiniams intere
sams.

Bendroji Rinka, kaip jau 
pats pavadinimas sako, 
tvarkosi kapitalistiniais pa
grindais ir kaip tik tai bai
do dauguma darbininkų uni
jų vadų. Visi unijos nariai 
ipso facto yra ir valdančios 
Darbo Partijos nariai, ku
rie sudaro didelę partijos 
narių daugumą. Už tat ne
stebėtina, kad Darbo Parti
jos kongresas pasisakė du 
prieš vieną santykių prieš 
pasilikimą, nors visi laik
raščiai, išskyrus komunis
tų, pasisako už. Bet, kad pa
tekti į parlamentą, Darbo 
Partijos politikams neuž
tenka vien unijų vadų pri
tarimo, jiems svarbu pla
tesnių masių pažiūra, kuri 
galėtų paaiškėti per birže
lio 5 dienos referendumą, 
jei jame dalyvautų įspūdin
ga dauguma.
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7 DIENOS FLORIDOJE
VLADAS BŪTĖNAS

• DVIEJŲ metų atosto
gas praleidus senojoj Penn- 
sylvanijos angliakasių Lie
tuvoje, pernai pakeliavus 
po gyvąsias Kanados lietu
vių kolonijas, šių metų 
atostogas nutariau skirti 
saulei ir poilsiui, per tą lai
ką visai užmirštant laisva
laikio žurnalistinį amatą. 
Taip nejučia savaitė atosto
gų prabėgo saulėtoje Flori
dos šiaurėje, J. Janušaičio 
savo metu plačiai aprašyto
je Day tono j e, esančioje ant 
Atlanto vandenyno kranto. 
Klimatas čia nuostabus: 
dienomis temperatūra pa
kyla iki 92 laipsnių, o naktį 
nukrenta iki 65. Kai nuo 
Atlanto vandenyno pučia 
gaivus vėjas, visai nejunti 
drėgmės, o tie, kurie turi 
reumatą, Daytonoje jaučia
si puikiai. Daytona ir Day- 
tona Beach ypač pasižymi 
naujomis statybomis: pa
skutinių 2-3 metų bėgyje 
ant Atlanto kranto išaugo 
milžiniški moteliai, viešbu
čiai, apartamentiniai namai. 
Tie gigantiški pastatai pa
sižymi kūrybinga ir labai 
įvairia architektūra ypač 
fasaduose, nukreiptuose j 
vandenyną. Atlanto pakraš
tyje smėlis toks kietas, kad 
juo leidžiama važinėti auto
mobiliais 10 mylių į valan
dą greičiu. Kuo dar žavi 
Daytona pirmą kartą atvy
kusį? Tai vasarojančio jau
nimo gausumu ir begale ža
lių sodų, supančių beveik 
kiekvieną privačią reziden
ciją. Palmės nėra pagrindi
nė Daytonos ir apylinkių at
rakcija, nes čia daug lapuo
čių ir spygliuočių, kokius 
matome šiaurėje.

• DAYTONOJE yra įsi
kūręs ir būrys lietuvių, ku
rių didžioji dalis skaito Dir
vą. Tuo buvau maloniai nu
stebintas. Tik visa bėda, 
kad čia kelias dienas kar
tais lietuviškų laikraščių 
visai negauni, o kai ateina, 
tai visas glėbis iš karto. 
Kadangi į Andruliu motelį, 
kur buvau apsistojęs, atei
na ar ne aštuoni lietuviški 
laikraščiai, tai reikia įsi
vaizduoti, kokį glėbį jų at
neša paštininkas. Tada, ži
noma, visi lietuviai vasaro
tojai griebiam skaityti pa
skutines žinias iš lietuvių 
gyvenimo. Tik būdamas toli 
nuo lietuvių centrų pamatai, 
kokia brangi ir laukiama 
yra lietuvių spauda. Adol
fas Andrulis su žmona Vik
torija turi modernų 33 butų 
motelį ant Atlanto vande
nyno kranto, 3321 S. At- 
lantic Avė., Dayotna Beach, 
Fla. 32018. Telefonas 904- 
767-1372. Vasarotojų pa
grindą sudaro amerikiečiai 
ir kanadiečiai, kartais užsu
ka ir lietuviai, ypač buvę 
sportininkai. Adolfas And
rulis yra mūsų krepšinio 
veteranas. 1937 m. Lietuvos 
valst. krepšinio rinktinėje 
žaidė ir su kitais Lietuvai 
Europos čempionatą laimė
jo vyriausias Andriulių bro
lis Artūras. 1939 m. į Lie
tuvos valst. krepšinio rink
tinę įsirikiavo ir Adolfas, 
baigęs Aušros berniukų 
gimnaziją. 1939 m. Lietu
vos valst. rinktinė vėl lai
mėjo Europos čempionatą 
Kaune. 1944 m. vasarą trys 
broliai Andruliai drauge su 
visa eile žymiųjų sportinin
kų pasitraukė į Vakarus. 
Adolfas Andrulis su Z. Var- 
kala ir M. Duliūnu kaip 
krepšininkai pateko į pran

lanto vandenyno, kur iki 
Atlanto vos keliolika žings
nių, o plačioji Halifaxo upė 
taip pat matosi pro jų ve
randos langus, pro apelcinų 
ir bananų medžius.

• ĮDOMŲ žmogų susipa
žinau neolituano ekonomis
to Vacio Dzenkausko asme
nyje. Per eilę metų su žmo
na Birute gyveno Chicago
je ir dirbo J. Mackevičiaus 
Standard Federal bendrovė
je paskolų skyriuje. Per tą 
įstaigą savo namui paskolą 
paėmė ir lietuviams gerai 
pažįstamas CBS-TV Ch. 2 
žinių komentatorius Walter 
Jacobson. šiomis dienomis 
Dzenkauskai jau nuolati
niam poilsiui persikėlė į 
Daytoną. Birutė Dzenkaus- 
kienė savo metu dirbo Lie
tuvos Aide kaip mašininkė, 
o Vacys, baigęs ekonomiją 
Kaune, buvo pasiųstas į 
Austriją ruoštis daktaratui. 
Beje, daktarato neapgynė. 
Prasidėjus Vokietijos-Len- 
kijos karui, pašauktas grįž
ti atgal j Kauną. Mat, buvo 
atsargos karininkas ir jį 
lietė mobilizacija. Bet, kol 
aplinkiniais keliais sugrįžo 
į Lietuvą, mobilizacijos rei
kalas jau buvo praėjęs. Par
sivežė ir nespėtą apginti di
sertaciją, berods, apie Lie
tuvos pinigus. Ją atidavė 
tuometiniam finansų min. 
gen. Sutkui. Tas nuotykis 
V. Dzenkauskui savotiškai 
buvo skaudus: Lietuvos ka
riuomenė nebebuvo pašauk
ta nepriklausomybei ginti, 
o jam per tą makliavą atim
ta galimybė apginti dakta
ratą. Apie bičiulį J. Janu- 
šaitį šį kartą plačiau neuž
siminsiu, nes jį pažįsta bene 
kiekvienas gyvas lietuvis. 
Baigdamas noriu pabrėžti, 
kad visi šioje skiltyje apra
šyti asmenys yra Dirvos 
skaitytojai ir rėmėja^Ki
tos savaitės skiltyse jau 
grįšime prie Chicagos įvy
kių.

ST. CATHARINES

cūzų svetimšalių legioną, 
ten sudarė krepšinio rinkti
nės pagrindą ir jų rinktinė 
legionų krepšinio pirmeny
bėse Afrikoje laimėjo pir
mą vietą. Vėliau grįžę Vak. 
Vokietijon mūsų trys krep
šininkai Kemptene įsijungė 
į reprezentacinę Šarūno ko
mandą, skinusią pergales 
įvairiose V. Europos vieto
se. Šarūno komandoje žaidė 
ir jauniausias Andruliu bro
lis Alfonsas. Taip visi trys 
broliai Andruliai mūsų 
krepšinio istorijoje yra pa
likę gilias pėdas. Per buv. 
tada viceprezidento R. Ni- 
xono intervaciją broliai An
druliai išgavę tėvus iš okup. 
Lietuvoje, išliko susipratę 
lietuviai patriotai ir labai 
ryškūs antikomunistai. Tai 
ypač išryškėjo iš pokalbių 
su Adolfu Andruliu Dayto
noje, kur jis su žmona Vik
torija įsikūrė prieš 5 me
tus. A. Andrulis ne tik gau
siai prenumeruoja mūsų 
spaudą, bet ją paremia ir 
aukomis, taip pat yra įne
šęs nemažą įnašą į Lietuvių 
Fondą ir kitur. Už rodomą 
širdį, matomai, atsilygina 
gerieji aitvarai, nes Andru
liai yra tikrai gražiai įsikū
rę. Nors Viktorija Andru- 
lienė yra latvaitė, bet su ja 
visą laiką kalbėjomės tik 
lietuviškai. Abu skaitėm 
lietuviškus laikraščius, abu 
skaudžiai pergyvenom ži
nias apie galutinį P. Viet
namo išdavimą.

• VIENAS iš pirmųjų 
Daytonos pašonėje esan
čiam Ormond Beach ar tik 
nebus įsikūręs dr. Jonas 
Sandargas su žmona Aldo
na, ilgesnį laiką praktika
vęs Ohio valstijoje šalia 
Clevelando. Jų naujutėlė re
zidencija stovi ant paties 
Halifaxo upės kranto ir jų 
verandoje geriant šaltą alų 
matai, kaip milijonierių 
jachtos iš Miami plaukia 
vasarai atgal į New Yorko 
vandenis, o šalia jūrų kar
vės iš vandens išneria į vir
šų ir šildo plačias nugaras 
prieš saulę. Amžinai besi
šypsančio dr. J. Sandargo 
biografija yra paskelbta 
plataus masto leidiniuose 
”Men of Achievement” ir 
”Who is Who”, o sienoje 
pagarbiai kabo specialus 
padėkos diplomas, gautas iš 
amerikiečių. Kiek giliau į 
žemyną esančioje Daytono
je nuo praėjusios žiemos įsi
kūrė Korp! Neo-Lithuania 
narys, buvęs Chicagoje 
Standard Federal bendrovės 
vienas iš viceprezidentų 
ekonomistas Antanas Kašu
bą su žmona Angele. Tai tie 
žmonės, kurių pastangomis 
buvo suorganizuota K. Do
nelaičio vardo lit. mokykla 
Chicagoje, vėliau išaugusi į 
pačią didžiausią mokyklą 
laisvajame pasaulyje. Abu 
Kašubai iškėlė tos mokyk
los idėją, jų bute vykdavo 
pirmieji posėdžiai, jie su
rado mokyklai pirmąsias 
patalpas Tėviškės parapijo
je ir pakvietė pirmuosius 
mokytojus. Tą faktą ypač 
įdomu iškelti dabar, kai mo
kykla atšventė 15 m. su
kaktį. Aprašant mokyklos 
sukaktį, spauda Kašubus 
kažkodėl buvo užmiršusi. 
Apie tai ypač plačiai išsi- 
kalbėjom Veronikos ir Jur
gio Janušaičių surengtuose 
pietuose jų poilsio reziden
cijoje, esančioje Daytona 
Beach, žaliam žemės rėžyje 
tarp Halifaxo upės ir At

TRADICINĖ JONINIŲ 
ŠVENTĖ

Povilo Lukšio šaulių kuo
pa ruošia Jonines birželio 
21 d. 6 v. v. Royal Canadian 
Legion Hali, 111 Church St., 
St. Catharines (salė miesto 
centre ir lengvai pasekia- 
ma).

Joninės yra tapusios tra
dicine švente, tad į jas gau
siai renkasi lietuviai.

šių metų Joninių šventė
je programą atliks Hamil
tono mergaičių choras "Ai
das”, vad. V. Verikaičio. šo
kiams gros lietuviškas or
kestras "Atspindžiai”, vad. 
M. Chainausko iš London, 
Ont.

Rengėjai nuoširdžiai kvie 
čia visus iš tolimesnių ir ar
timesnių kolonijų birželio 
21 d. atvykti j šią didelę Jo
ninių šventę, St. Catharine.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANŪSAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Vakarų Vokietijos socialdemokratai nepralaimėjo
BRONIUS AUŠROTAS

Vakarų Vokietijos visuo
tini Bundestago rinkimai 
įvyks 1976 m. rudenį. Gi 
1974 m. įvykusiuose septy
niose valstijose vietiniuose 
rinkimuose socialdemokra
tų partija gana menkai pa
sirodė, nustodama žymų sa
vo simpatikų skaičių. Taigi 
š. m. gegužės pradžioje Rei
no — Vestfalijos valstijoje 
įvyksiančių rinkimų visa 
Vokietija laukė su didžiu
liu susidomėjimu. Ir buvo 
spėliojama, kad po menkų 
pasirodymų buvusiuose rin- 
gimuose ir šį kartą, š. Rei
no — Vestfalijos valstijoje, 
socialistai nuslys į antraei
lę partiją. Tai būtų skaito
ma, kaip labai menkas žen
klas 1976 metų rinkimams.

Ir įvyko gana neįtikėti
nas rinkiminis pokštas: 
praėjusią savaitę, 17 mili
jonų vokiečių, gyvenančių 
krašto pramonės širdyje, iš
rinko socialdemokratus ir 
liberalus ir toliau valdyti 
šią bene svarbiausią Vokie
tijos valstiją. Suskaičiavus 
balsus paaiškėjo, kad kaip 
ir buvusiame vaistijoš sei
melyje taip ir naujame so
cialistai ir liberalai turės 
105 atstovus; gi Krikščio
nių Demokratų Unija pasi
liko su prieš tai turėtais 95 
atstovais.

Tą pačią dieną, kaip ir Š. 
Reino — Vestfalijos valsti
joje, toki pat rinkimai įvy
ko į Saaro Krašto seimelį, 
kur be pertraukos nuo 1947 
m., kai Saargebiet grįžo Vo
kietijos kontrolėn, valdė 
Krikščionių Demokratų Uni 
ja. Ir šiuose gana svarbiuo
se, gyventojų nuotaikų pa
žinimo rinkimuose, CDU 
kontroliuojamas seimelis, 
turėjęs 27 prieš 23 santykį, 
taip pat paslydo į kairę: 
naujai išrinktame krašto 
seime sėdės 25 CDU dele
gatai prieš savo kairiuosius 
25 atstovus. Praktiškai, šis 
seimelis nieko negalės nu
veikti.

šie pastarieji dveji rinki
mai yra buvę paskutiniai 
patys svarbiausi rinkė
jų nuomonės pasireiškimai 
prieš didžiąją 1976 metų 
rudens kovą. Kaip š. Rei
no — Vestfalijos taip ir 
Saaro Krašto rinkimuose 
balsuotojams agitatoriai 
priminė, kaip gerai veikia 
krašto ūkis ir kaip pasitaisė 
piliečių saugumo reikalai, 
čia verta priminti, kad ir 
V. Vokietijoje, kaip ir vi
same likusiame pasaulyje, 
taip pat buvo juntama in
fliacija ir bedarbė. Taip pat 
ir anarchistai aukštokai pa
kėlė savo niekšiškas galvas, 
privertę vyriausybę išskrai
dinti jų sėbrus iš V. Vokie
tijos .kalėjimų, (laikydami 
įkaitą) į Jemeno respubli
ką. ši reklama buvusi ne
palanki kanclerio šmidto 
vyriausybei.

Suprantama, kad vyriau
sybė ir pats kancleris dėjo 
visas pastangas, agituoda
mi liaudį balsuoti už jo val
džią. Taip pat nepagailėta 
ir pažadų ir prabėgusių me
tų tyrinėtojų tvirtinimų, 
kad "krašto ūkis pastoviai 
kilo per visus 1974 m." Pa
gal šelpiamų ekonomistų 
duomenis Vokietijos inflia
cija nukrito ligi 5% (buvo 
5,9%, ir yra pati žemiausia 
visame pasaulyje, jeigu ne
skaityti SSSR); bedarbių 
visoje Vokietijoje priskaito- 
ma tik 4%; gi visas krašto 
ūkis paūgėjęs net 1%; gi 
1973 m. šis rodiklis tebuvo 
0,6%. "Visi šie duomenys, 
pridėjus šmidto vyriausy
bės nenuolaidžią laikyseną 
teroristų atžvilgiu Stockhol- 
me, užpuolusių V. Vokieti
jos ambasadą Švedijos sos
tinėje", kaip rašo Time sa
vaitraštis savo V. 19 laido
je, "paskatino balsuotojus 
palikti senus parlamentarus 
savo minkštose kėdėse".

Time savaitraščio redak
torių nuomone, net kancle
rio kritikai, apšaudydami 
jo ūkiškai gerai tvarkomą 
tvirtovę, neišranda propo- 
gandiškų šaudmenų, kurie 
padarytų daugiau žalos 
kanclerio pozicijoms. Mat 
pastarasis yra priešlėktuvi
nės artilerijos karininkas, 
dalyvavęs Il-me Pasaulinia
me kare ir žino daug politiš
kų gudrybių, neblogiau už 
savo priešus. Kai tik jis 
perėmė valdžią, iš šnipų su
kompromituoto W. Bra»«to, 
jis tuoj pertvarkė kabinetą 
pašalindamas iš jo kairiuo
sius ministrus. Be to jis 
pravedė parlamente atnau
jintą mokesčių įstatymą, 
užsigulėjusį Bundestage net 
keletą metų, šie visi teisin
gi žingsniai pakėlė šmidto 
autoritetą vokiečių akyse.

žinoma, kaip ir visuose, 

•

pasirinkimas įį 
pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ
Tel. 263-5826
(įstaigos) ir
677-8489 (buto)

S>-.
v 4

185 North Waba*h Avenue 2nd Floor 
Chicągo, III. 60601

šios greit besikeičiančios 
planetos reikaluose, esama 
gana daug klaustukų. Svar
biausia, kad niekas negali 
būti tikras ar kredito varž
tų atpalaidavimas, nepa
skatins infliacijos kreivės 
augimo, su ne taip jau rei
kalingų pinigų atsiradimu 
krašto ūkyje. Jeigu laukia
mas ūkiškas pagerėjimas 
(Augschwung) atkeliaus į 
Vokietiją šį rudenį, ir gy
ventojai tai įrodys, išimda- 
mi iš taupymo staigų žymią 
dalį savo sutaupų ir paleis
dami šiuos pinigus į apy
vartą, tada šis reiškinys pa
dės ne tik Vokietijai, bet ir 
visai Vakarų Europai atsi
gauti nuo ją užplūdusios 
ūkiškos slogos.

Suprantama, kad po lai
mėtų rinkimų dviejose vals
tijose kancleris gali džiaug
tis, nes ir jo asmeniškas pa
mėgimas, pagal tyrinėtojų 
duomenis pašoko iš 47% 
(1974) į 68% 1975 m. ba
landį. Tai yra retas reiški
nys, kad krizių metu vado
vai būtų mėgiami savo pi
liečių. Bet Vokietija ir jos 
gana drausmingi piliečiai 
labiau myli savo kraštą ir 
jo vadovus, negu jiems sve
timus dievaičius.

FURNITURiE FINISHERS 
DOBBS FURNITURE needs 2 exp 
hardworking Furniture Finishers who 
take pride in their work. This is for 
permanent employment at our Toy 
distribution cente r. A secure oppor- 
tunity for individuals who care. Top 
wages and many fringe benefits. 
Phone Mrs. Good at 313-588-3500. 
_____________________________ (42-44)

EXPERIENCED 
SEWING MACHINE 

MECHANICS
Mušt have experience in the following 
machines — Reese Button, Hole Ma- 
chine. Rimoldi Overlock, Lewis But
ton, Sewer, Singer 281 with under- 
trimmer,

also 
Assorted Automatic Equipment. 

Steady work & good working 
conditions.

SWEETREE MILLS, INC.
W. Acadmey St. 

Cherryville, N. C. 28021 
704-435-3241

An Equa] Opportunity Etnplover
(42-48)
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MATOME TIK VIENĄ PRIEŠĄ
- LIETUVOS OKUPANTĄ

ALT S-gos pirm. Emilijos Čekienės žodis 
atidarant sukaktuvinį seimą

Tautinės minties Ameri
kos lietuviai nuo pat emi
gracijos pradžios per eilę 
metų dalyvavo visuomeni
nėj, kultūrinėj ir politinėj 
veikloje su keliomis sava
rankiškai veikiančiomis or
ganizacijomis. Su didele 
energija ryžtu ir pasišven
timu yra atlikę didelių ir 
vertingų darbų Lietuvai ir 
lietuvybei.

Bet, prieš 25 metus, ma
tydami, kaip totalitarinės 
jėgos grasina demokratijos 
ir laisvės principams, sovie
tų komunistinė agresija ne 
tik mūsų tėvynėje, bet ir vi
sose pasaulio dalyse reika
lauja vis daugiau žmonių 
gyvybių ir skriaudų, kaip 
kovos dėl tautų laisvės vyk
sta pilnu tempu, kad ir mes 
galėtume efektingiau įsi
jungti į šią bendrą srovę 
kovai už Lietuvos laisvę, 
tautinės minties organiza
cijos susijungė į vieną gau
singą ir vieningą Amerikos 
Lietuvių Tautinę Sąjungą, 
apjungusią senuosius ir 
naujuosius ateivius ir, stei
giamasis seimas buvo pra
dėtas tokiais įžangos žo
džiais:

"Lietuvių tautos gyvybei 
išlaikyti, Lietuvos laisvei 
apginti ir saugoti, kiekvie
nas lietuvis turi prigimtą 
pareigą būti visur lietuviu.

Susirinkę po vienybės 
ženklu, mes šaukiame visus 
Amerikos lietuvius sutelkti 
savo jėgas lietuvybės pla
tesniam atgaivinimui;

šaukiame visus lietuvius 
j darbą, kurs paliktų bū
siančioms kartoms vertin
gą pasididžiavimą jų tėvų 
bei senelių palikimais;

Pradėdami šį seimą, mes 
prašome Visatos Kūrėją, 
kad mūsų valia Lietuvių 
Tautos amžiniems sieki
mams vykdyti būtų palai
minta darbais ir aukomis."

Praėjo 25 metai, šiandien 
vyksta 14-sis Seimas, įvyko 

ALT S-gos pirmininkė Emilija Čekienė sukaktiiviniame seime sako atidarymo kalbą. Sėdi 
iŠ kairės: dr. A. Butkus, S. Abraitienė ir P. Mačiulaitis. J. Garlos nuotr.

ne vienas kongresas, konfe
rencijos, kur buvo svarsto
mi Sąjungos veikimo klau
simai, peržiūrimi įstatai, 
ieškoma vis naujų, geresnių 
priemonių, paaukota milijo
nai darbo valandų ir lėšų 
prieš ir po ALT S-gos įsi- 
steigimo ketvirčio šimtme
čio laiko tėkmėje. Atlikti 
darbai paliks istorijoj didį 
įnašą visuomeninėj, kultū
rinėj ir politinėj srityse.

Kaip ALT S-gos veikla 
Amerikoje prasidėjo tikslu 
ir troškimų, kad mūsų ben
droji dvasinė jėga sustiprė
tų, kad su didesniu svoriu 
galėtume kalbėti už mūsų 
tautinius reikalus ir už Lie
tuvos ateitį, taip 25 metų 
bėgyje tų pagrindinių sieki
mų keliu ją tęsiame, siek
dami darnaus ir vieningo 
darbo, stengdamiesi pabu
dinti žmonijos teisingumo 
ir garbės sąžinę, nešdami 
dalį atsakomybės ir už 
Amerikos politikos moralę, 
jei ne daugiau, tai bent bal
savimais, o svarbiausiu tik
slu laikydami kovą už Lie
tuvos išlaisvinimą.

Mūsų pastangos bei rū
pesčiai, šviesesni laimėjimų 
pragiedruliai ypač politinėj 
srityje daugiausia siejosi su 
tarptautine politika. Ra
mesniam laikotarpyje dau
giau dėmesio skyrėm tauti
nei kultūrai, o paskutiniu 
laiku didžiųjų tautų politi
nis sąmyšis yra toks klas
tingas, nepastovus, griūva 
dar vakar buvę didžiosios 
tautos ir valstybės, kyla 
mažosios. Ir dar šiandien 
esantiems laisviems kraš
tams neaišku, kas jų laukia 
rytoj.

Tai sunkina ir pavergtų
jų tautų kelią į laisvę ir 
nepriklausomybę. Mums rū
pi, kaip ir į kokius vieške
lius didieji išves taip su- 
maigytą šių dienų pasaulį, 
į kurio didžiųjų valstybių 
su pretenzijom vaovaujamą

DIRVA

Buvęs ALT S-gos pirm. inž. Jonas Jurkūnas, seime pasakęs kalbą, kuri čia spausdinama. 
Prie stalo sėdi iš kairės: dr. A. Butkus. S-gos pirm. E. Čekiene ir vicepirm. S. Abraitienė.

V. Bacevičiaus nuolr.

SĄJUNGOS SEKANTIEJI 25 METAI SAVO DERLIUMI 
NEBUS PRASTESNI NEGU BUVUSIEJI

Buv. ALT S-gos pirm. inž. J. Jurkūno kalba sukaktuviniame seime
Tebūna leista man pradė

ti šį pranešimą trumpa iš
trauka iš Pirmojo Amerikos 

politinės istorijos ratą ir 
mes netiesioginiai esame 
įtraukti, neigiamos politi
nės įtakos dideliu tempu 
braunasi ir į mūsų tarpą. 
Tačiau, tai neturi silpninti 
mūsų pasitikėjimo savo 
dvasine stiprybe, juk nusi
lenkimas laiko neigiamoms 
įtakoms yra tik tautinės 
sąmonės naikinimas.

Todėl ALT S-ga prieš 25 
metus susijungusi dides
niam jėgų sustiprinimui ir 
šiandien laikosi nuomonės, 
kad galime keisti savo veik
los priemones ir metodus, 
galime būti skirtingų nuo
monių bet kokiais klausi
mais, bet Lietuvos laisvini
mo veikloje turime visi ma
tyti tik vieną priešą — Lie
tuvos okupantą ir tik su juo 
vienu kovoti neskaldant iš
eivijos ir taip jau ribotų 
jėgų, mėginant ne priešą, o 
viens kitą nugalėti.

Šis 14-sis jubiliejinis ALT 
S-gos Seimas, tikiu, nuro
dys kelią į dar didesnę vie
nybę, į darnią veiklą, į pa
siaukojimą dirbti savo vi
daus organizacijoj' ir bend
riesiems tautos reikalams, 
padės dar labiau suglau
dinti gretas, nes, kaip 25 
metų bėgyje, taip ir šian
dien ALT S-gos yra nuo
monės, kad kaip tautos vie
nybė yra nepriklausomybės 
pagrindas, todėl visais bū
dais to siekiame. Mūsų Sei
me pasakytus žodžius telydi 
darbai, o darbus įsitikini
mas, jog kova už Lietuvos 
išlaisvinimą iš sovietų te
roro ir okupacijos turi baig
tis mūsų laimėjimu, nes 
laisvės idėją anksčiau ar 
vėliau visados laimi!

Lietuvių Tautinės Srovės 
Seimo protokolo:

‘Seimą atidarė Seimo Ren
gimo Komisijos Pirmininkas 
J.Ginkus. Po Amerikos ir 
Lietuvos himnų, įžangos dalį 
atliko Bronys Raila. Toliau 
J.Ginkus pakvietė Reorgani
zacijos Komisijos Pirminin
ką adv. Antaną Olį padaryti 
pranešimą apie šio Seimo 
tikslą ir jo suorganizavimą.

Susirinkimas vienbalsiai 
išrinko adv. A.Olį pirminin
ku Seimo posėdžiams su tei
se pasirinkti sedretoriatą. 
Adv. A.Olis į prezidiumą pa
kvietė sekančius asmenis: 
vicepirmininkais -- dr. M. 
Colney ir Vytautą Abraitį. 
Sekretoriais: Mrs. M. Sims, 
dr. Dirmeikį ir B. Budginą.

Tas seimas įvyko 1949 
metų gegužės mėn. 21-22 
d.d.Nevv Yorke - New Yor- 
ker viešbutyje. Šiame Seime 
ir ginfb Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga. Tad ištik- 
rųjų šiandien švenčiame ne 
dvidešimt penkerių, bet jau 
dvidešimt šešių metų Sąjun
gos jubiliejų.

Iš keletos prieš 1949 
metus veikiančių tautinės 
srovės organizacijų, pirmąją 
me seime naujai įkurtoji 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga, jos pirmojo pirmi
ninko Antano Olio vadovau
jama sparčiai augo. Jau an
trajame Sąjungos Seime, 
Tabor Farm Sodus -- Mich., 
Pirmininkas painformavo, 
kad Sąjungą sudaro jau 14 

veikiančių Sąjungos skyrių.
Laikui bėgant dėl vieno

kių ar kitokių sąlygų kei
čiant lietuviams gyvena
mąsias vietas, kai kurie sky
riai užsidarė (kaip Nashua, 
New Hampshire ir Lavvren- 
ce, Mass.) , bet ypač pirmi
ninkaujant Eugenijui Bart
kui, įsisteigė keletas naujų 
skyrių. Ir kur tik yra dides
nė lietuviška kolonija, ten eg 
zistuoja ir Tautinės Sąjun
gos skyrius. Mano žiniomis, 
šiandien Sąjungoje veikia 17 
aktyvių skyrių.

Amerikos Lietuvių Tauti
nė Sąjunga nuo pat savo 
įsisteigimo dienos turėjo, 
turi ir turės didelės įtakos vi 
sų Amerikos lietuvių visuo
meniniam, kultūriniam ir po
litiniam gyvenimui. Savo dvi 
dešimt penkių metų nueito 
gyvenimo kelyje, Sąjungos 
veikla šakojasi ir reiškėsi 
įvairiomis formomis: kar
tais ji tekėjo ramesne vaga 
bandydama išlaikyti kas 
kiekvienam lietuviui brangu 
ir šventa -- tai lietuviškumo 
išlaikymas, lietuvių kalba, 
spausdintas žodis, lietuviškie 
ji papročiai ir lietuviškoji 
kultūra, o kartais ji kunkulia 
vo ir ūžė kai pajusdavo 
pavojų lietuviškai egzistenci 
jai.

Nelengvas uždavinys iš 
dvidešimt penkių aktyvios 
veiklos metų, išplėtus tarp 
dvidešimt skyrių, sudėti pa
veikslą, kad susidarytume 
bent apytikrį vaizdą to kelio, 

kuriuo Sąjunga ėjo ir vaizdą 
tos misijos kurią Sąjunga at
liko Amerikos lietuvių gyve
nime.
SAVA ORGANIZACINĖ 
SRITIS

Pats pradinis Sąjungos, o 
kartu ir visos tautinės sro
vės gyvenimas bei veikla rė
mėsi asmenybėmis. New 
Yorko apylinkėse -- dr. Mo
tiejus Colney-Aukštikalnis, 
Juozas Ginkus, Vytautas Ab 
raitis ir Albinas Trečiokas. 
Clevelando apylinkėje -- Ka
zys Karpius ir Pijus Žiūrys. 
Chicagos apylinkėje - Anta
nas Olis, Juozas Bačiūnas, 
dr. Steponas Biežis ir Anta
nas Lapinskas.

Tai organizacinio trikam
pio pagrindiniai stulpai, apie 
kuriuos būrėsi visi kiti. Ir jie 
iš pradžių buvo tas pagrindi
nis variklis daugialypio Są
jungos gyvenimo.

Pradiniam organizaciniam 
darbe ir įvairių drąsių naujų 
idėjų vykdyme iš tų minėtų 
pagrindinių stulpų išskirti
nai minėtinas Antanas Olis. 
Jis pats asmeniškai galbūt 
daugiau įaugęs į amerikietiš
kąjį gyvenimą, nors Lietu
vos nematęs, bet iš savo tė
vų paveldėjęs negęstančią 
lietuviško patriotizmo ugnį 
-būdamas pirmuoju Sąjun
gos pirmininku pasirinko 
teisingą jungimo kelią. Savo 
didele tolerancija patraukė 
tiek naujųjų ateivių, tiek se
nųjų .būrius per Amerikos 
Lietuvių Tautinę Sąjungą 
reikštis lietuvių gyvenime. 
Antanui Olįui gražiai pavyko 
išspręsti lietuviškumo ir 
amerikietiškumo sinteze. Ir 
turbūt dėl to laimingo spren
dimo Amerikos- Lietuvių 
Tautinėje Sąjungoje nepasi
reiškė jokio antagonizmo ir 
neįvyko jokio skilimo tarp se 
nosios ir naujosios tautinės 
minties žmonių kartų.

Vienas iš atžymėtinų Są
jungos užmojų buvo bandy
mas apjungti visas tautinės 
minties organizacijas plačią
ja prasme. Tam tikslui buvo 
daug dirbta, daug ruoštasi ir 
1958 metų gegužės 30-31 ir 
birželio 1 dienomis New 
Yorke buvo sukviestas Ame 
rikos lietuvių tautinis kon
gresas. Kongresas buvo 
skaitlingas - jame užsiregis
travo 351 dalyvis. Kongre
sui buvo patiekta visa eilė re 
feratų tuolaikinėm aktua
liom problemom. Ir nors kon 
gresas neatsiekė pilnai iš
baigto visų tautinės minties 
organizacijų apjungimo - fe
deracijos, bet jis pademons
travo tautinės srovės organi 
zacijų pajėgumą ir kongreso 
metu pasireiškusi toleranci
ja nepaprastai sušvelnino 
tautinių organizacijų laikyse 
ną viena kitos atžvilgiu. Toji 
tolerancija tebejaučiama ir 
dabartinėse dienose.

Sąjungos organizacinėje 
srityje savotišku fenomenu 
išskirtinas reiškinys -- tai 
savosios pastogės įsigijimas.
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Sąjungos Bostono skyrius 
tam davė pradžią. Jie pirmie 
ji įsigijo nuosavą pastogę ir 
ją 'savomis jėgomis, talkos 
būdu išgražino, išpuošė. 
Juos pasekė Los Angeles 
skyrius. Ir ištisoje eilėje 
vietovių Sąjungos nariai 
buvo tie novatoriai - negailė 
darni savo darbo įruošė 
vienokias ar kitokias patal
pas ir, reikia tikėti, jos ne
paprastai padeda lietuviška
jai ugnelei degti. Išskirtinas 
East Chicagos skyriaus pasi
reiškimas: jie talkos būdu 
pastatė namus, juos pardavė 
ir gautuoju pelnu per ištisą 
eilę metų finansavo tiek 
savo skyriaus, tiek visos Są
jungos darbus.

Dvimetiniai Sąjungos Sei
mai, kuriuose vidutiniai daly 
vauja 14-15 skyrių atstovai, 
ir skyrių veikla savo koloni
jose didelių nusilpimo žymių 
dar nerodo. Ir nariais kai 
kurie skyriai paauga.Bet 
jaunimo problema dar neiš
spręsta. Philadelphijos sky
riaus bandymas turėti savo 
jaunimą, Chicagos skyriaus 
bandymas įtraukti jaunuo
sius neo-lithuanus dar nesu
daro visuotinio problemos 
sprendimo

SAVOJI SPAUDA IR KUL
TŪRINĖ VEIKLA

Jau pirmuose Sąjungos 
Valdybų posėdžiuose ir vi
suose seimuose raudonu 
siūlu eina rūpestis savąja 
spauda. įsteigta Vilties drau 
gija, perimta Dirva. Dirvos 
leidimas padažnintas. Sąjun
gos Valdybos ir skyriai per 
keletą vajų sudėjo tam tikrą 
kapitalą įgalinantį Vilties 
bendrovę leisti Dirvą regu
liariai. Pažymėtina E.Bart
kaus Valdybos vajus, tuo me 
tu siekęs virš 22,000 dolerių 
Vilties Bendrovei.

Nors tik prieš penkeris 
mot us T. Blinstrubo Valdy
bos, su Korp, Neo-Lith- 
ania, pradėtas leisti Naujo
sios Vilties žurnalas yra 
mūsų visų pasididžiavimas. 
Ir gal čia tiktų buvusius Dir
vos redaktorius -- Kazį kar
pių, Vincą Rastenį, Balį Gai- 
džiūną, Joną Čiuberkį ir da
bartinį Vytautą Gedgaudą 
ir Naujosios Vilties redakto
rių dr. Joną Balį paminėti 
gražiais žodžiais. Jie atidavė 
ir atiduoda daugiau negu 
mes pastebime; jie suburia, 
atkuria ir išlaiko savo spaus
dintu žodžiu visa tai, dėl ko 
mes sielojamės, dirbame ir 
dėl ko mes renkamės į sei
mus. Jų tikėjimas ir darbas 
buvo ir yra mums didelė ir 
neatkartojama auka.

Jau 1949 metų, kartu su 
Tautinės Sąjungos steigimu, 
suorganizuota lietuvių dai
lės paroda - Antano Olio ini
ciatyva atgabenta iš Euro
pos - lyg davė pradžią nenu
trūkstamo rūpinimosi mūsų 
lietuviškos kultūros reika
lais. 1954 metais, Sąjungai 
pirmininkaujant adv. Anta
nui Lapinskui, buvo suruoš
tas Mindaugo 700 metų karū 
nacijos paminėjimas Washin 
gton, D.C. Su plačia menine 
programa, 1956 m. Sąjungai 
vadovaujant dr. Steponui 
Biežiui, taip pat Washington 
D.C. buvo surengtas Lietu
vių Sąskrydis. Buvo tai 
meno šventės, kurios skiria
si ir skirsis kol kas nuo visų 
kitų, kad jos su rūpestingaį 
paruošta programa demons
travo lietuvišką dailę, muzi
ką ir šokį.ne vien tik mums 
patiems suvažiavusiems, 
bet ir įtakingai bei skaitlin
gai amerikietiškai Washing- 
tono publikai, padarydami 
ne vieną jų lietuvių tautos bi 
čiuliu ir lietuviško reikalo gy 
nėju. Tos šventės liks lietu
viškosios išeivijos kultūros 
istorijoje kaip nepakartoja
mi įvykiai.

Be Vilties D-jos leidžia
mos Dirvos ir taip nemaža 
knygų, dr. J. Paplėno 
sumanymu,Vytautui Abrai- 
čiui pirmininkaujant Sąjun
gai, išleista kapitalinis veika 
las --Antano Merkelio para
šyta Sjnetonos Monografija.

(Nukelta į 4 psl.)
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Seimo garbės prezidiume buvę Sąjungos pirmininkai su ALT pirm. dr. K. Bobeliu. Iš kai
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V. Bacevičiaus nuotr.
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skyriaus Gar-

LIETUVIŲ 
SĄJUNGOS

SĄJUNGOS SEKANTIEJI 25 METAI...
(Atkelta iš 3 psl.) 

Ši knyga, kaip ir Lietuvių 
Nepriklausomybės Fondo, 
vadovaujant Emilijai Čekie- 
nei, išleistoji anglų kalba 
Lithuania 700 Years --sure
daguota dr. Alberto Geručio 
liks dideliu Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos įnašu 
lietuviškai istoriagrafijai.

Sąjungos skyrių ir pavie
nių Sąjungos narių įnašo lie
tuviškajai kultūrai neįmano
ma trumpuose rėmuose 
apimti, bet Juliaus Gaidelio 
opera Dana, pastatyta Chica 
goję, libretas Stasio Santva- 
ro - negali praeiti pro mus ty 
lomis, nes Julius Gaidelis 
yra Bostono 
bės narys.

AMERIKOS 
TAUTINĖS 
POLITIKA

Kaip gyvas ir aktyvus vi
suomeninis junginys Ameri
kos Lietuvių Tautinė Sąjun
ga dalyvauja ar vienokia ar 
kitokia forma visose mūsų 
bendrinėse organizacijose 
bei laisvinimo veiksniuose.

Dalyvaudama Amerikos 
Lietuvių Taryboje -- jei pa
seksime mūsų seimų proto
kolus -- Sąjunga visada stę- 
vėjo ir stovės už platesnės 
bazės ieškojimą, už visų pozi 
tyvių jėgų įtraukimą į 
ALTO veiklą, bet visada lai
kė, ir manau laikys, Ameri
kos Lietuvių Tarybą reikalin* . 
ga ir nepavaduojama mūsų 
laisvės bylai ginti čia, šioje 
šalyje.

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos nariai buvo ir 
yra aktyviai įsitraukę į 
Amerikos Lietuvių Bendruo 
menės veiklą. Gal ir nekuk
lu būtų minėti visus ryškiuo
sius veidus įdėjusius savo 
darbo dali į aktyviąją Ben
druomenės veiklą. Savo 
seimuose nuolatos buvo 
prisimenami Bendruomenės 
reikalai,tuo buvo sielojamasi 
ir rūpinamasi. Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjunga,

kiek iš protokolų išskaičiau, 
visada pozityviai vertino 
Bendruomenės veiklą ir dar
bus. Bet jau paskutinių kele- 
rių metų laikotarpyje. Ben
druomenei vadovaujantieji 
pasuko veiklą politine pras
me taip, kad Amerikos 
Lietuvių Tarybos veikla bū- 
’tų suniveliuota ir pamažu pe 
reitų Bendruomenei. Jau 
1971 metų Sąjungos seimas 
Philadelphijoje tam neprita
rė. Tos_ naujosios politikos 
pasėkoje Bendruomenėje 
vyksta skilimas. Žiūrint Chi
cagoje gyvenančio akimis, 
tas skilimas didėja ir platėją, 
Aš manau, kad reikia nevy- 
niojant nieko į vatą pasisaky 
ti, kad Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga nesutiko ir 
nesutiks, kad ALTO vaid- ' 
muo būtų suniveliuojamas. 
0 Bendruomenėje pasireiš
kęs skilimas turi būti sustab 
dytas ir Tautinė Sąjunga, 
kartu su kitomis organizaci
jomis, manau nuoširdžiai 
dalyvautų ieškojime sprendi 
mo būtinai reikalingai vieny
bei atstatyti. O tai mūsų 
laisvės byloje svarbiausioji 
sąlyga.

Nuolatos Tautinės Sąjun
gos protokoluose silojamasi 
ir Balfo veikla. Bet Balfui sa
ve reorganizavus -- nežinau 
ar seimų dalyviai’ gaus UŽBAIGAI 
pakankamai informacijų ir 
ar tai bus naudinga tolimes
nei Balfo veiklai.

Vliko veikloje Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjunga 
dalyvavo ir manau dalyvaus 
per Tautinį Sąjūdį. Tai lyg 
kiti rėmai ir manau šiuo klau 
simu komentuos Tautinio 
Sąjūdžio Vadovybė.

Bendrosios politikos klau
simu norėčiau tik priminti, 
kad Sąjungos nusistatymas 
išreikštas St. Louis Seime 
1963 m. buvo palyginus tiks
lus. Jis skamba: 
T. Sovietų Sąjunga, siekda
ma įgyvendinti savo okupaci 
nius tikslus ir prisidengusi 
vadinamųjų kultūrinių mai-
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Suvažiavimas vyko š.m. 
gegužės 17-19 dienomis, Lon 
dono miesto University of 
Western Ontario, Kanadoje. 
Dalyvavo Šiaurės Amerikos 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso Taryba ir atstovai 
vykstantieji į Pietų Ameriko 
je -Brazilijoje -- rengiamą 
Kongresą š.m. 12.20 iki 1976 
sausio 10.

Suvažiavimas oficialiai bu
vo atidarytas šeštadienį, ge
gužės 17 d. Pirmininkavo 
JAV ir Kanados Liet. Jauni
mo Sąjungos pirmininkai -- 
D. Vaitkevičiūtė ir A. 
Kuolas.

A.Kuolas pasveikino šuva 
žiavimo dalyvius ir kvietė 
rimtai įsijungti į bendrą dar
bą, kad rengiamas kongre
sas pasisektų.

Po sekretoriato pristaty
mo ir darbotvarkės patvirti
nimo sekė sveikinimai. PLB 
vicepirm. jaunimo reikalams 
R. Kasparas atkreipė dėme
sį, kad konkrečiau būtų dir
bama, nes Pietų Amerika iš 
mūsų tikisi netik pagalbos 
kongresui pravesti, bet ir 
sustiprinti lietuviškumą. Jis 
apžvelgė ir visos išvykos ei
gą į Pietų Ameriką. Palietė 
Australijos , Vakarų Vokieti 
jos jaunimo pastangas padė
ti Kongresui. Deja, Ameri- 

’ kos ryšiai tarp šių kontinen
tų yra menki, nes esam toli 
nuo viens kito. Tačiau Vaka
rų Vokietijos lietuvių jauni
mas žada aktyviai įsijungti. 
PLB pirm. B.Nainys, sveikin 
damas suvažiavimą, pasi
džiaugė jaunimo ryštu ir 
noru vieni kitiems padėti. 
Jis taip pat pabrėžė mintį, 
kad Pietų Amerika tikisi, 
kad Š.Amerikos Lietuvių 
jaunimas juos sustiprins. Jis 
kvietė ruošti parengimus ir 
sukelti lėšas.

Seselė Igne Marijošiūtė sa 
vo paskaitoje ‘Lietuvių kal
ba - raktas, ar kliūtis mums’ 
iškėlė pagrindinę mintį, jog 
lietuvių kalba yra būtina pa
laikymui ryšio ir išlaikymui 
tautos gyvybės.Pietų Ameri 
koje rusena gyvybės liepsne 
lė, kurią reikia nuolat 
kūrenti. Sąlygos lietuvybei 
išlaikyti tame krašte sun
kios. Toliau sekė konkretūs 

. siūlymai gairėms, kaip ruoš
tis trečiam jaunimo kongre
sui. Šį klausimą referavo R. 
Lukoševičiutė iš Montrealio 
ir M.Dambriūnaitė iš Wa- 
shingtono. Jos siūlė šią vasa
rą visose stovyklose paskel
bti kongreso dieną, supažin
dinti stovyklautojus skaidrė 
mis iš praeito kongreso ir 
ruošti parengimus kongre
sui remti.

Kanados ir JAV atstovų 
posėdžiai vyko atskirai. 
JAV Taryba ir atstovai 
svarstė sutikti su JAV liet. 
Jaunimo Sąjungos statuto 
pirmuoju projektu, kurį 
paruošė R. Sakadolskis. 
Statuto projektas su mažais 
pakeitimais buvo daugumos 
priimtas, šeštadienio vaka
re vyko vakarinė programa, 
šokiai. Sekmadienį buvo 
atlaikytos pamaldos Londo
no lietuvių parapijoje.

Suvažiavimas tęsė darbą 
debatais ‘Yra reikšmingiau 
ugdyti lietuvišką elitą, negu 
rūpintis visa lietuvių visuo
mene’. V.Nakas pasisakė už 
lietuviškąjį elitą, kuris jo 
manymu svarbiau negu ma
sė. Jam prieštaravo J. 
Gudinskas, pareikšdamas, 
kad elitas egzistuoja visuo
menėje.

Toliau vyko simpoziumas. 
Tema -- ‘Jaunimo įnašas tau- 

Chicagos, tik per kelerius 
metus prikalbinusi į Chica
gos skyrių 15 naujų narių ir 
tuo dalinai jį atjauninusi.

Ar nėra unikumas mūsų 
kultūros istorijoje Simas Ka
šelionis iš Chicagos, jau 
daugiau kaip dešimtį metų 
tesėjęs Dirvos novelės kon
kursui materialini pagrindą. 

Taip mes ne tik steigimąsi 
dienomis turėjome vadovus-

nų skraiste, mėgina į šią ta
riamųjų kultūrinių mainų ak 
ciją įjungti ir laisvojo pasau
lio lietuvius ir tuo susilpnin
ti jų laisvės kovos ryžtą. 
Vadinamųjų kultūrinių mai
nų iniciatorius ir inspirato
rius yra Lietuvos okupantas 
ir ši akcija tarnauja jo, bet 
nė" pavergtos Lietuvos žmo
nių reikalams.
2. Suvažiavimas (a) įspėja 
Amerikos Lietuvių Tąutinės 
Sąjungos narius ir lietuvių 
visuomenę -- pesileisti į 
vadinamuosius kultūrinius t 
mainus, Lietuvos pavergėjo 
inspiruojamus, ir (b) smer; 
kia j)et kokią laisvojo pasau
lio paskirų lietuvių iniciaty - 
vą, puoselėjančią vadinamuo 
$Iūs kultūrinius mainus, sie
kiančius pavergtoje Lietuvo 
je įgyvendinti Sovietų Sąjun 
gos užmačias ir laisvajame 
pasaulyje susilpninti ryžtin
gą lietuvių nusistatymą ko
voti už lietuvių tautos 
laisvę.

Tas bendradarbiavimo 
klausimas ir šiandien dar ne
pasibaigęs. Bet manau, kad 
Simo Kudirkos epopėja, nau 
jųjų bėglių atsiradimas čia 
nepaprastai susilpnino ben- 
dradarbiautojų Bile kokia 
kaina šansus.

tinėje rezistencijos kovoje’. 
Simpoziumo moderuotojas 
A.Čapas. Jis pastebėjo, kad 
reikia mus sekti gyvenimą 
Lietuvoje, skaitant kroniką 
ir kitas žinias, kurios paten
ka į vakarus. M.Pleškys 
patarė palaikyti ryšius su 
okupuota Lietuva, žinoma, 
tik asmeniškus. Palaikydami 
ryšius, mes geriau pažinsi
me ten esančią nuotaiką ir 
apskritai gyvenimą. Rūta 
Nainytė pabrėžė svarbą 
mūsų kultūrinio įnašo į 
veiklą, taip pat ir religinį bei 
demokratišką rezistenciją. 
Mes, svarbiausia, turime ne
užmiršti kas esame, norėda
mi tautą išlaikyti.

Istorikė R.Mažeikaitė iš 
Toronto sako, kad Ameriko
je mažai kas žino apie Lietu
vą ir jos praeitį, nes 
Amerikos inteligentija yra 
gana siauro išsilavinimo. 
Todėl turime daugiau su Lie 
tuvos istorija supažindinti 
šio kontinento inteligentus. 
Ypač studentai turi geras ga 
limybes šiam darbui. Ren
kantis temas visuomet gali
ma pasirinkti ką nors iš Lie
tuvos istorijos.

Po pietų suvažiavusieji 
klausėsi R.Sakadolskio pas
kaitos ‘Tautinės saviveiklos 
sąvoka’. Savo paskaitoje jis 
paminėjo, kad Kongrese bus 
nagrinėjamos sąvokos -- tau
ta, savitauta, įrankis ir ieško 
jimas. Ten susidursime su 
dviem pagrindinėm temom 
-- Išeivija ir Lietuva.

Toliau sekė LJS veiklos 
galimybės: konkretūs siūly- 
mai.B.Zdanytė siūlė mažom 
kolonijom savo veiklą jungti 
su didesnėm, tokiu būdu gali 
ma atsiekti geresnių rezulta
tų. J.Juozevičius iš Chicagos 
svarbiausią dėmesį kreipė į 
jaunimą, kuris į jokią veiklą 
dar neįtrauktas -- būtent į ne

organizuotą jaunimą. Kon
krečiai jis siūlė rengti įdo
mius vakarus su patrauklia 
programa ir tokiu būdu šį 
jaunimą suvesti bendravi
mui. Taip bedradarbiaujant 
galima jaunimą įtraukti į ak
tyvią veiklą.

Po šių diskusijų vyko 
oficialus suvažiavimo uždary 
mas, kuris baigtas Lietuvos 
himnu.

Iš Clevelando Suvažiavi
me dalyvavo Vida Gaižutytė 
Jurgis Joga, Viktutė Len
kauskaitė ir Ugnelė Stasaitė,

PATIKSLINIMAS

Vytauto Puškoriaus 
straipsny '‘Nepasiduokime 
svetimųjų įtakai” (Dirva 
Nr. 38, 3 psl.) trijose vie
tose įvyko maži praleidimai 
žodžių, kas pakeitė kiek sa
kinio reikšmę.

Antroje skiltyje: 5 eil. iš 
viršaus turi būti ”. . .ALTos 
ir LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS ginčus dėl kompe
tencijų ir veikimo sferų ir 
pačios LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖS skaudų skili
mą . . .”

Trečioje skiltyje: 13 eil. 
iš viršaus turi būti: ”...Mū
sų išeivijoje didžiausias 
įvertinimas ir priklauso lie
tuviškos . . .”

Ketvirtoje skiltyje: 9 eil 
iš viršaus turi būti: ”...yrc 
svarbus šeimos ir lietuviš
kos mokyklos kooperavimas 
paruošti sąmoningą lietuvį. 
Jeigu šeimos 
kos . . .”

Atsiprašome 
mus autoriaus 
iy.

ir lietuviš-

už praleidi- 
ir skaityto-

Amerikos Lietuvių Tauti
nė Sąjunga visame marga
me Amerikos lietuvių gyve
nime reiškėsi ir reikšis pozi- - 
tyviai ir kūrybingai.

Savo gretose Sąjunga ne
jaučia didesnių nusilpnėji
mo žymių - bet daug proble
mų prieš akis - kaip išlaiky
ti savo spaudą, kaip išlaikyti 
skyrių veiklą kad nemažėtų 
narių skaičiumi ir nesilpnėtų 
savo veikla. Kaip rikiuoti 
skyrių ir narių veiklą, kad 
įnašas į lietuviškosios kultū
ros barus nemažėtų, ką ir 
kaip daryti, kad tautiškasis 
jaunimas užimtų pasenusių 
vietas. Tai vis problemos, ku 
rios reikalauja protingo iš- 
mąstymo, apdairaus ėjimo ir 
nuolatinio darbo.

Bet visam tam optimistiš
kų prošvaisčių teikia mūsų 
eiliniai nariai. Ar neprisime
name brangaus, visada nuo
latos besirūpinančio, savo 
sunkiai uždirbtą dolerį ar tai 
Dirvai ar Sąjungai nukrei
piantį, jau iš mūsų gretų iš
keliavusį Antano Lietuvinin
ko veidą iš Baltimorės?

Ar pasiaukojimu ir didele 
valia nepasižymi Stasys Lu
koševičius iš New Jersey, 
nuolatos per metų metus 
rinkdamas skelbimus ir jau 
už kelis tūkstančius jų 
surinkęs ir Dirvai įteikęs?

‘ Ar gerosios žinios nešėja 
ir mūsų nuotaikų skiepytoja 
nėra Severiną Juškienė iš
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♦
♦
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♦ reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
iš BOSTONO ir NEW YORKO 

KAINA NUO $739.00 
Dar yra vietų sekančiose grupėse:

rugsėjo 3 
rugsėjo 19 
lapkričio 21

birželio 25
liepos 18 
rugpiūčio 20

gruodžio 19 
Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų 

papildomu mokesčiu: pav., vykstantiems iš 
119.00 
88.00 
81.00 daugiau

ANKSTO —

Chicagos 
Clevelando 
Detroito

PATARTINA REGISTRUOTIS Iš
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

su

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

393 West Broadway, P. O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127 

Tel. (617) 268-8761
Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ
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Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome

LAIDOTI VIV DIREKTORIAI

6SI5 SO. HESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

stulpus kuriais iš pradžių rė
mėsi mūsų organizacinis gy
venimas -- mes turime ir 
(įabar nepaprastaCsviesių pa 
^vyzdžių. Tik pajudėkime, tik 
padirbėkime ir Sąjungos dvi 
dešimt penki sekantieji me
tai savo derliumi nebus pras 
tesni negu buvusieji.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDJTIONED KOPLYČIOS

a
Mašinoms vieta

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601
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Sukaktuvinis ALT S-gos Seimas
(Atkelta iš 1 psl.) 

kalbos (ji spausdinama 3 
puslapyje), j garbės pre
zidiumą pakvietė šiuos as
menis: visus buvusius Tau
tinės Sąjungos pirmininkus 
V. Abraitį, E. Bartkų, T. 
Blinstrubą ir J. Jurkūną. 
Sąjungos valdybos narius: 
I vicepirm. J. Sirusą, II vi-

Prie viešbučio, kur vyko seimas, milžiniškoje viešbučio skel
bimų lentoje buvo įdėtas sveikinimas seimo dalyviams. Iš kairės 
stovi: Dirvos vyr. red. V. Gedgaudas, seimo rengimo komiteto 
pirm. dr. A. Butkus, ALT S-gos pirm. E. Čekienė ir I vicepirm.
J. Sirusas.

cepirm. Stellą Abraitienę, 
sekr. J. Bagdoną ir ižd. P. 
Mačiulaitį, Vilties Draugi
jos pirm. K. Pocių, kleboną 
kun. G. Kijauską, SJ, Ame
rikos Lietuvių Tarybos pir
mininką K. Bobelį, PLB-nės 
garbės pirmininką St. Barz- 
duką, Korp! Neo-Lithuania 
Br. Kasakaitj ir Seimo ren
gimo komiteto pirm. dr. A. 
Butkų.

Po garbės prezidiumo su
darymo sekė Amerikos ir 
Lietuvos himnai. Po to kun. 
G. Kijauskas, SJ, buvo pa
prašytas sukalbėti invoka- 
ciją. Jis labai patriotiškais 
ir reikšmingais žodžiais tą 
atliko.

Mirusių Sąjungos narių 
pagerbimą atliko Sąjungos 
valdybos vicepirm. J. Siru
sas. čia išvardino visus mi
rusius 2-3 metų laikotarpy 
Sąjungos narius.

Pirmojo sk. N. Y. miru
sieji: K. V. Vokietaitis, Au
gustinas Vilėniškis, Anta
nas Balkus.

Philadelphijos skyriaus; 
Bronius Valius, Adolfas Ba
chas, Gustavas Palaitis, 
Petras Jonkus.

Elizabeth, N. J. skyriaus: 
Albinas Sčiuka, Jonas Le
vickas, Elena Kidžienė, Ie
va Trečiokienė.

Detroito skyriaus: Au
gustinas Rinkimas .Jurgis 
Mitkus.

Cicero skyriaus: Adolfas 
Trinka, Kazys Sruoga, Bro
nius Vasys.

Los Angeles skyriaus:

Juozas Jurkūnas, Juozas 
Rauktys, Vanda Mažeikie
nė, Ignas šešplaukis.

Chicagos skyriaus: Jur
gis Jakubonis, Matas Nau
jokas, Povilas Plechavičius, 
Steponas Biežis, Jonas 
Pročkys, Juozas Stanaitis, 
Karolis Cicėnas, Viktoras 
Binkis.

V. Bacevičiaus nuotr.

East Chicagos skyriaus: 
Jonas Petkūnas.

Baltimorės skyriaus: Jo

pirm, dr. K- Bobelis. Jis pa
žymėjo, kad Lietuviu Tauti- 
nės S-gos veikla yra teigia-

ALT S-gos garbės narys poetas adv. Nadas Rastenis svei
kina seimo dalyvius. Dešinėje sėdi pirm. E. Čekienė ir vicepirm. 
S. Abraitienė. V. Bacevičiaus nuotr.

Iš toliausiai atvykęs j Seimą Los Angeles skyriaus pirm. inž. 
A. Mažeika prie registracijos stalo. Kartu su juo iš Los Angeles 
atvyko ir Br. Dūda su ponia. Prie registracijos dirbo R. Butkutė. 
D. Nasvytytė ir N. Butkuvienė. V. Bacevičiaus nuotr.

nas Galinaitis.
St. Louis skyriaus: Alek

sas Goberis.
Su didele pagarba prisi

minė ir tuos asmenis, nu
ėjusius amžinybėn, kurių 
pastangomis Sąjunga buvo 
įkurta ir eilę metų labai sėk-, 
mingai darbavosi, būtent: 
Antaną Olį, Motiejų Colney, 
Juozą Bačiūną, Kazimierą 
Karpių, Steponą Biežį, Joną 
Paplėną, Antaną Seniką ir 
Julių Smetoną.

Bet aukščiausia visų pa
garba priklauso tautinės 
srovės ideologui, buv. Lietu
vos Respublikos Preziden
tui Antanui Smetonai. Vi
sus mirusius, seimo atsto
vai pagerbė minutės susi
kaupimu.

Sąjungos Seimo vardu 
prie prez. A. Smetonos kars
to mauzeliejuj buvo padė
tas vainikas. Vainiką padė
jo Sąjungos vicepirminin
kai J. Sirusas ir Stella Ab- 
raitienė palydimi Clevelan
do skyriaus valdybos nario 
St. Astrausko. Ta pačia pro
ga buvo atlankyti O. ir K. 
Karpių kapai, tose pačiose 
kapinėse.

Toliau sekė sveikinimai 
žodžiu ir raštu, žodžiu Sei
mą sveikino A. L. Tarybos

Dalis garbės prezidiumo giedant Lietuvos himną. Iš kairės: Seimo rengimo komiteto pirm, 
dr. A. Butkus, S-gos II vicepirm. S. Abraitienė, ižd. P. Mačiulaitis, sekr. J. Bagdonas, Vilties 
D-jos pirm. K. Pocius, Korp. Neo-Lithuania atstovas B. Kasakaitis, PLB garbės pirm. B. 
Barzdukas. V- Bacevičiaus nuotr.

Buvęs S-gos pirm. inž. E. Bartkus iš Chicagos ir ALT S-gos 
Detroito skyr. pirm. J. Švoba su ponia prie registracijos stalo.

V. Bacevičiaus nuotr.
mas įnašas į Lietuvos lais
vinimo reikalus. Mūsų visu 
vienintelis tikslas yra Lie
tuvos išlaisvinimas.

PLB-nės garbės pirmi
ninkas St. Barzdukas, svei
kindamas Seimo dalyvius, 
pritarė anksčiau kalbėjusių 
mintims dėl vieningos veik
los Lietuvos laisvinimo rei
kaluose. Paminėjo Tautinės 
S-gos veikėjus su kuriais 
jam teko dirbti Lietuvių 
Bendruomenės kūrime Kar
pių, žiūrį, Bačiūną ir kitus.

Vilties Draugijos pirmi
ninkas K. Pocius 25 metų 
jubiliejinio seimo proga lin
kėjo ilgus metus gyvuoti.

Sąjungos garbės narys 
poetas adv. Nadas Rastenis 
sveikindamas paminėjo se
nąsias tautinės minties or
ganizacijas, kuriose jam 
teko darbuotis. Paminėjo 
savo darbus literatūros sri
tyje k it. Donelaičio raštų 
vertimą į anglų kalbą ir Ba
ranausko Anykščių šilelį. 
Seimui paaukojo $50.00.

žodžiu sveikino ir Korp! 
Neo-Lithuania vardu Br. 
Kasakaitis.

Sveikinimus raštu per
skaitė Sąjungos V-bos se
kretorius J. Bagdonas. Gau
ta šie sveikinimai:

Lietuvos Diplomatijos še

fo St. Lozoraičio, Lietuvos 
atstovų Washingtone J. Ra
jecko, Londone V. Balicko, 
Pietų Amerikoj A. Grišono, 
prie Vatikano St. Lozorai
čio Junior., Gener. konsulų 
New Yorke Aniceto Simu-

II PASAULINIO KARO 
PASKUTINIOJI PASLAPTIS

Solženicynas savo kny
gos ”Gulago salynas” viena-, 
me skyriuje taip užsimena:

"Vakaruose neįmanoma 
ilgai išlaikyti politinę pa
slaptį. ji visvien vieną die
ną spaudos būna atidengia
ma, tad stebėtina, kad britų 
ir amerikiečių vyriausybės 
dėjo tiek daug pastangų nu
slėpti šią taip gerai pasise
kusią išdavystę. Tikrumoje 
tdi II Pasaulinio karo pa
skutinioji paslaptis. Dažnai 
tuos asmenis sutikdamas 
kalėjimuose ir koncentraci
jos stovyklose, aš negalė
jau patikėti, kad po ketvir
čio šimtmečio vakariečių vi
suomenė NIEKO nežinojo 
apie šią operaciją, milžiniš
ką savo proporcija, kurios 
metu britų ir amerikiečių 
vyriausybės išdavė vargšus 
rusų piliečius represijai ir 
mirčiai.”

Pagal slaptą Jaltos susi- 

čio, Kanadoj J. žmuidzino, 
Chicagoj J. Daužvardienės, 
Los Angeles dr. J. Bielskio, 
Vliko pirm. dr. K. Valiū
nas, Liet. Laisvės Komiteto 
vardu V. Vaitiekūnas, Pa
saulio Liet. B-nės pirm. B. 
Nainys, JAV LB KV pirm. 
J. Gaila, SLA prez. P. Dar
gis, BALFo pirm. M. Ru
dienė, PLGS pirm. dr. G. 
Balukas, Karių Ramovė 
pirm. J. švedas, žurnalistų 
S-gos pirm. K. Vaišnys, Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdžio 
pirm. M. Blynas, šaulių Są
jungos Tremtyje pirm. V. 
Tamošiūnas.

Sąjungos garbės narius 
A. Trečioką, dr. J. Bartkų 
ir Steponą Nasvytį negalė
jusius Seime dalyvauti dėl 
amžiaus ir susilpnėjusios 
sveikatos, Seimas nutarė 
juos pasveikinti.

(Bus daugiau)

tarimą, išdavimas sovie
tams karo belaisvių, pabė
gėlių ar net seniau emigra
vusių į vakarus sovietų ar 
jų okupuotų kraštų piliečių, 
yra pats dramatiškiausias 
epizodas po karo pergalės 
ir suprantama, kodėl britų 
ir amerikiečių vyriausybės 
nenorėjo, kad tai iškiltų 
viešumon.

Daugelis mūsų esame bu
vę liudininkais, kaip Vokie
tijoje belaisviai rusai jėga 
buvo grąžinti į Sov. Sąjun
gą, bet mažai kam žinoma, 
kad panašus incidentas įvy
ko ir Amerikoje, Fort Dix, 
New Jersey, kur buvo laiko
mi karo belaisviai, 154 bu- 
bę sovietų piliečiai, ir keli 
pabaltiečiai, paimti nelais
vėn Europoje.

Nuo sekančio numerio 
pradėsime spausdinti repor
tažą apie šią paskutinę II 
Pasaulinio karo paslaptį.

Dalis atstovų ir svečių atidarant ALT S-gos sukaktuvinį seimą. V. Bacevičiaus nuotr.

Grupė lietuvių mauzoliejuje prie prezidento A. Smetonos karsto dedant vainikus. Prieky 
Seimo įgaliota delegacija su ramovėnų pirmininku: S. Astrauskas, A. Jonaitis, S. Abraitienė ir 
J. Sirusas. V. Bacevičiaus nuotr.



Lit. Instituto suvažiavimo garbės prezidiumas giedant him
nus. Iš kairės: K. Žiedonis, kun. G. Kijauskas, S. J., M. Len
kauskienė, prof. J. Puzinas, dr. J. Gimbutas ir dr. R. Šilbajoris. 
Himnus gieda B. Kazėnas. V. Bacevičiaus nuotr.

LITUANISTIKOS INSTITUTO 
SUVAŽIAVIMAS CLEVELANDE

Gegužės 17-18 d.d. sa
vaitgalis Clevelando lietu
viškajai kolonijai buvo re
tai pasitaikanti proga iš
girsti daugelį mokslinių pa
skaitų istorijos literatūros, 
kalbos, psichologijos, socia
lių mokslų ir menotyros te
momis. Iš viso buvo 19 pa
skaitų. Joms laiko tebuvo 
vos 13 valandų. Tat dalis 
paskaitų vyko tuo pačiu 
metu, ir todėl nebuvo įma
noma tam pačiam klausyto
jui jas visas išgirsti. Tai 
jau neišvengiama negerovė 
panašaus pobūdžio suvažia
vimų, kurie turi programas

sutalpinti taip siauruose 
laiko rėmuose.

Suvažiavime dalyvavo 30 
L. I. narių ir iš toliau atvy
kusių svečių (10 iš Chica
gos, 5 iš Washingtono, po 
3 iš Kanados ir Bostono, 
kiti iš Michigano, Ohio ir 
iš kitų vietovių). Klausan
čios publikos Clevelandas ir 
apylinkės tedavė gana kuk
lų būrį. Tai vis tie patys 
nepailstantieji mūsų visuo- 
ninio-kultūrinio vyksmo se
kėjai, rėmėjai ir darbuoto
jai Mūsų aukštųjų profesi
jų, pav., gydytojų, inžinie
rių atstovus šiame šuva-

Sale of Beauty $7.87
Special — the famous 
Vita Perm, complete 
with cut.

MAROUEHE PARK CHICAGO
2533 W. 71 St. lei GR 6-2345 6

* 
cictio' mumis

1410 S. 50 A»t., ui TO 3-2100 9

DIRVA

žiavime galėjai suskaičiuoti 
vos abiejų rankų pirštais. . . 
Jaunimo taip pat labai ma
ža temačiau. Suvažiavimo 
programos tvarkytojai, ma
tyt, nematė reikalo skaity
tis su faktu, kad šeštadie
nio rytą vyko pamokos 
abiejose lituanistinėse mo
kyklose, ir todėl nei vyres
niųjų klasių mokiniai nei 
mokytojai neturėjo progos 
pasiklausyti įdomių paskai
tų apie Vysk. Valančių 100 
metų jo mirties sukaktį mi
nint. (Pastebime, kad Vysk. 
Valančiaus lit. mokyklos 
aukštesniųjų klasių moki
niai pirmąją paskaitą apie 
Valančių išklausė, šv. Kazi
miero lit. mokykloje tuo 
metu vyko baigiamieji eg
zaminai, ir mokinių išleisti 
į paskaitas nebuvo įmano
ma).

Lietuvių namai suteikė 
suvažiavimui patogias pa
talpas, nors kai kurioms pa
skaitoms, vykusioms Čiur
lionio ansamblio patalpose, 
ypač mažajam kambary, 
kur reikėją "sukimšti” 70- 
80 klausytojų, to patogumo 
ir nebuvo.

šeštadienio vakare įvyko 
pokylis. Jame dalyvavo apie 
70-80 žmonių. Programą at
liko Čiurlionio ansamblio 
moterų choras su soliste I. 
Grigaliūnaite ir kanklių or
kestru, vadovaujant muz. 
Alf. Mikulskiui. Dar kartą 
džiaugėmės ir didžiavomės 
savo šauniu ir neprilygsta
mu dainos ir muzikos meno 
kolektyvu. Pokylį organiza
vo ir sklandžiai pravedė M. 
Lenkauskienė. Gautas gero
kas pluoštas sveikinimų. Il
gesnę kalbą pasakė St. 
Barzdukas. Vaišės paruoš
tos p. Mainelienės buvo pir-

mos rūšies. Visą suvažiavi
mo laiką troškulį ramino ir 
nuotaikas kėlė baras.

Suvažiavimo ruošos tal
kos komitetas, vadovaujant 
LB Ohio Apygardos pirm. 
K. žiedoniui, savo darbą at
liko rūpestingai. (pk)

• šv. Kazimiero lituanis
tinė mokykla savo mokslo 
metus baigė gegužės 24 d. 
Iškilmingas aktas įvyks 
sekmadienį, birželio 1 d. 
11:30 vai. Nauj. parapijos 
salėje.

WANTED
ROLLING MACHINE 

. OPERATORS 
EXPERIENCED 

313-793-6214

RN’S & LPN’S
Mušt be eligible & licensed for Tenn. Licensure 

Needed in ICU and CCU. Exceptional pay differential being 
offered:

3-11, RN base -f- $6.00 per shift
3-11, LPN base + $3.60 per shift
11-7, RN base + $8.00 per shift
11-7, LPN base -|- $4.80 per shift

Good starting salary and excellent personnel policies. 
Apply, call or send resume to: Personnel Office 

ST. JOSEPH HOSPITAL EAST 
5959 Park Avė., Memphis, Tennessee 38117

Nepraleiskite 4 didelių dienų 
malonumo kiekvienam 
North Olmsted’s

METINĮ

Bratwurst Festivalį
June 19 - 20 - 21 - 22 at Great Northern Shopping Center

Benefit North Olmsted Jr. Chamber of Commerce

Įėjimas $2.50 vaikams žemiau 14 m. veltui. Laisvas mašinų pastatymas.
APLANKYKITE DIDžIASIAS PALAPINES VAKARIENĖS PROGRAMAI! 

POLKA ORKESTRAS! DŪDŲ ORKESTRAS! ŠOKIAI! DAINOS! 
PUIKUS MAISTAS!

IMPORTUOTAS IR VIETINIS ALUS STATINĖSE!

Sponsored by: • north olmsted junior chamber of commerce
• KITCHEN MAID’S RHINELANDER RESTAURANT

BESITĘSIANTI PROGRAMA VISAI ŠEIMAI!
JUNE 19, 20 — 7 p.m. to 11 p.m. JUNE 21, 22 — 3 p.m. to 11 p.m.

LIGHT BAKING 
GENERAL KITCHEN WORK 

and 
ASSISTANT COOK 

7:30 A. M. to 3:00 P. M. 5 day week. 
Salary open. Steady work. Private 

club.
A.k for MARY MACK 

CLEVELAND CiVIC HOUSE
320 SUPERIOR AVĖ. 
CLEVELAND, OHIO 

(39-42)

AUTO BODY
COLLEX COLL1SION
NEEDS AUTO BODY 

METAL PERSON
Need qualified person to work in 
modern Colliaion Center. Mušt be lot 
CLASS metai and frame person. 
Highest salary, paid vacation, full 
health and accident plan.

CALL 1-609-227-0100.
(42-44)

SIGN MEN
PAINTERS — ERECTORS 

SERVICE MEN — FABRICATORS

Phone or write

INDUSTRIAL ELECTRIC INC.
3227 Magazine St. f504) 891-6311

P. O. Box 53375, New Orleans, La. 70153

An Eąual Opportunity Employer
(42-49)

šios dienos grožio galionas 
su vakar dienos kainomis

Viskas vėliausios 
mados pas 

Andre Duval...

kainas . .

Hair cut $2.95
not $7.50

i

Patrauklus naujas de
koravimas, patys naujau
si įrengimai ir geriausiai 
už viską, mūsų einančios 
su diena talentingos pa
tarnautojos, kiekviena iš 
jų eksperte technikoje ir 
stiliuje.

Taip viskas seka šios dienos reikalavimus, 
išskirus

Shampoo & 
Styleaet $3.45 

not $7.50
i

Blower Cut and Style $6.95
not $15

L’Oreal Perm Frcating $17.50
$12.50 not M0 cup

or 
not $17.50 cap

UniPcrm1™?20
The great new wave 
that’s pre-programed 
for beautiful results 
everu time. $25 at 
most salons. ✓

Permanent Eyelashes, individually applied, $15 
No-Set Perm by Helene Curtis,. $10

No rollers, no pincurls, ever again!

Jeigu jūs dar nebandėte mūsų saliono, jūs pra
randate puikų grožio pažinimą. Nieko nėra ką jūs 
galėtume prarasti — ir jeigu jūs neesate patenkinta 
mūsų stiliumi, sąskaita nebus pristatyta.

50 c. daugiau
WEST

• Opposite Southland, 
845-3400

• Opposite Westgate, 
333-6646

• North Olmsted,
< 777-8686
• Parmatovn, 

884-6300
• Midway Mali, 

Elyria 324-5742 
Lorain 232-8020

Penktadienį ir šeštadienį

EAST
• 406 Euclid Avė., 2d F. 781-3161
• Southgate, 5899 Warrensville, 

663-6346
• Opposite Eastgate, 449-3435
• Severance Center, 

382-2600, 382-2569
• Shoregate, 944-6700,
• Mentor, 255-9115, next to Zayre’s 

Lake Shore Blvd.
• Painesville 357-6129

The New Market
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

ALT CENTRO VALDYBOS 
IR CLEVELANDO 
ORGANIZACIJŲ 

ATSTOVŲ PASITARIMAS
Praėjusį penktadieni, ge

gužės 23 d., Clevelande, Ra- 
'mada Inn patalpose vyko 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
centro ir- Clevelando sky
riaus valdybų pasitarimas, 
dalyvaujant gausiam būriui 
Clevelando lietuvių organi
zacijų atstovų. Centro val
dybą atstovavo pirm. dr. K. 
Bobelis, T. Blinstrubas, 
icun. A. Stasys, dr. V. Ši
maitis ir J. Skorubskas. Pa
sitarimas užtruko daugiau 
kaip tris valandas Jo pa
grindinę dalį sudarė įdo
mus, aktualus, dokumen
tuotas dr. K. Bobelio pra
nešimas apie Amerikos Lie
tuvių Tarybos veiklą ry
šium su tarptautinės ir 
JAV užsienio politikos įvy
kiais, liečiančiais Lietuvos 
laisvinimo pastangas. Gre
ta to, jis išryškino Ameri
kos Lietuvių Tarybos san
tykius su bendrinėmis lie
tuvių organizacijoms ir 
veiksniais.

Po pranešimo kilusiose 
diskusijose daugiausiai reiš
kėsi Clevelande ALT sky- 

. riaus pirm. Alg. Rukšėnas. 
Į keliamus klausimus jtiki- 
nančius atsakymus suteikė 
JETT Bobelis, pasitarimui 
pirmininkavęs vicepirm. T. 
Blinstrubasc ir visi kiti cen
tro valdybos nariai.

Pasitarimas buvo labai 
reikalingas Clevelando ALT 
skyriaus valdybos vedamai 
linkmei su centro valdybos 
siekimais suderinti. Pana
šūs pasitarimai būtų nau
dingi ir kitoms vietovėms, 
nes jie objektyviai pavaiz
duoja Amerikos Lietuvių 
tarybos vaidmenį Lietuvos 
laisvinimo darbe.

OHIO BELL TOLIMO 
PASIKALBĖJIMO 

KAINOS
Pagal naują Bell sistemą 

viena minutė naktį ir sa
vaitgaliais tolimo pasikal
bėjimo kainuoja tik 22 cen
tai plūs taksai, skambinant 
visoj Amerikoj, išskyrus 
Aliaską ir Havajus, tiesiog 
išsukant numerį be operato
riaus pagalbos.

Pirmoji minutė kainuoja 
22 centus ir sekančios po 
16 centų.

ši kaina, 22 centų minu
tė, galioja kiekvieną naktį 
nuo 11 vai. nakties iki 8 vai. 
ryto, visą šeštadienio dieną 
ir sekmadienį iki 5 vai. 
vak., kas sudaro 60% nuo
laidos nuo reguliarios dieni
nės kainos 56 centai nuo 8 
vai. ryto iki 5 vai. p. p. nuo 
pirmadienio iki penktadie
nio.

Nuo 5 vai. vak. iki 11 vai. 
nakties, nuo sekmadienio 
iki penktadienio yra 36 cen
tai, arba 35% žemiau dieni
nės kainos.

Bet naudojantis operato
riaus pagalba pirmos 3 mi
nutės kainuoja $1.95, o 
skambinant person-to-per- 
son $3.55.

Pagelbėjimui • telefono 
abonentams geriau naudo
tis telefonu, čia spausdina
me skelbimą su įvairiomis 
kainomis įvairiomis valan
domis.

• George V. Voinovich, 
Cuyahoga Coųnty Auditor, 
pakartotinai įspėja pensi
ninkus namų savininkus, 
norinčius pasinaudoti namų 
taksų sumažinimu, užpildy
ti pareiškimus ne vėliau pir
madienio, birželio 2 d.

Namų taksų sumažinimą 
gali gauti visi, kurie yra 
vyresni kaip 65 m. amžiaus 
ir kurių pajamos su žmona 
neviršija $10,000.

Seno amžiaus namų savi
ninkai, gaus pagalbos užpil
dant pareiškimus Home- 
stead Department trečiame 
aukšte County Administra- 
tion Blgd., Lakeside and 
Ontario. Telefonuokit 241- 
2700, Ext. 471.

Now * each

With our new one-minute 
vveekend rate, it only costs 
22C or less, plūs tax, to call any operator-assisted and dial-direct 
other statė except Alaska rates. Compare the prices
or Havvaii, if you dial direct in the rate chart below.

Tear out the chart and 
keep it near your phone.

lt wi11 help you control 
your Long Distance costs.

Another reason for dialing direct 
is the big difference between

That’s 22? or less for the first 
minute and only 16^ or less for 
each additional minute.

NEW RATES FOR COAST-TO-COASTINTERSTATE CALLS

HOUSE FOR SALE
Two family house 5x5 by 

owner off Grovewood. Good 
condition, price 32,500. Call 
531-6780. (42-43)

• Cleveland Bicentennial 
Commission šį šeštadienį, 
gegužės 31 d. nuo 10 iki 2 
vai. p. p. Cleveland Statė 
universitete (Room One- 
Ground Floor) E. 22 St. ir

r 
K
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
L

DIAL-AND-SAVE ONE MINUTE RATES
FULL RATE
VVEEKDAYS

Monday-Friday
8a.m.-5p.m.

First Minute

560

35% DISCOUNT 60% DISCOUNT
EVENINGS

Sunday-Friday
5p.m.-11 p.m.

First Minute

360

NIGHTS & VVEEKENDS

Every night 11 p.m.-8 a.m.
Saturday— 

day and night
Sunday — 

day and night 
except5p.m.to11p.

First Minute

220
i.m.

Additional minutes cost less than the first minute.
Dial-direct rates apply on all interstate calls (excluding Alaska) completed from a residence or 
business phone without operator assistance They also apply on calls placed with an operator 
from a residence or business phone where dial-direct facilities are not available For dial-direct 
rates toHawau.checkyour operator. Dial-direct rates do not apply to person-to-person,coin. hotel- 
guest. credit card or collect calls. or to calls charged to another number. because an operator 
mušt assist on such calls _ . . .NOTE: Rates quoted do not include tax.

Euclid Avė., šaukia gene
ralinę asamblėją aptarti iš
kilmių ruošimą. Skambinti 
dėl informacijų Phil Grano 
623-1776. Bus bendri pie
tūs, kaina 5 dol., kurie įmo
kami įsiregistruojant.

• Patricia Hurley, buvu
sio JAV karo sekretoriaus 
ir ambasadoraus Kinijoje 
duktė, mačiusi Azijoje ko
munizmo įsigalėjimą, eks
pertė užsienio politikoje, 
gegužės 29 d. 8 v. v. Cleve-

FREE...SUPER GIFTS AT 
SUPERIOR SAVINGS!

RCA17"ColorTV 
for Certificates of Deposit

Limited 
offer while 

supply 
lasts.

• Deposit $1,600, 
4-year maturity 
and get the 
TV sėt now.

• Deposit $2,500, 
29 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

• Deposit $5,000, 
14 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

TELEVISIONS BASED ON DISCOUNT CERTIFICATES.
Panalty ia impoaad for aarly withdrawals

Open Saturdays 
Closed Mondays

“i 
I

OPERATOR* 
ASSISTED 

THREE MINUTE |
RATES 1

t
STAT1ON-TO-STATION ■

Pnll ralac anniu ®

I 
I
1 
I
I 
I

Additional minutes šame as 1 
dial rate. Applicable dis- ■ 
counts apply to additional I 
mmutesduring'Evening and " 
"Night & VVeekend" periods^j

Full rates apply 
at all times

First 3 minutes
S1.95

PERSON-TO-PERSON
Full rates apply 

at all times
First 3 minutes

S3.SS

landė, Holiday Inn, 6001 
Rockside Rd., kalbės apie 
JAV užsienio politiką ir jos 
skaudžias pasėkmės.

ŠAUDYMO PRATIMAI
Birželio 1 d., sekmadienį, 

Kar. A. Juozapavičiaus kuo
pos šauliai ruošia vyrų ir 
moterų šaudymo pratimus 
Andriušaičių ūkyje, Gene- 
va, Ohio. Norintieji vykti į 
šaudymo pratimus, renkasi 
1 vai. prie E. 195 St. ir 
Euclid Avė. Gali dalyvauti 
ir svečiai, ypač lauktinas 
jaunimas.

Open a new account or add to your present 
Savings Account and get 5/4% daily interest PLŪS...
Corning Ware 9-inch Pie Plate 
for a deposit of $250 or more.

Corning VVare Petite 
Fours Sėt for a deposit 
of $1,000 or more.

Also available are 7¥» % C.D's for 6-year maturity in $1,000 units.

/uperior /hving/ AND LCAN ASSOCIATION
MAIN OFFICE SUPERIOR OFFICE EUCLID OFFICE
798 East 185th Street 6712 Superior Avenue 13515 Euclid Avenue

CEDAR OFFICE
14406 Cedar Road (near Green) J

Ohio Bell

HOUSES FOR SALE
OFF E. 185 ST. NEAR LADY OF 

PERPETUAL HELP CHURCH. IN
COME BUNGALOW 4 ROOMS & 
BATH DOVN, 3 ROOMS 8c BATH 
UP, CARAGES. LOT 30x100.

1522 DILLE RD. NEAR EUCLID 
AVĖ. 2 FAMILY 6 ROOMS UP, 6 
ROOMS DOWN. BASEMENT. GA- 
RAGES AND EXTRA LOT.

STREKAL REALTY
405 East 200 Street 

Cleveland, Ohio 
481-1100 692-1020

(42-43)

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 31715 
Vine St., 'Willowick, OhiP 
44094. Tel. 943-0910.

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

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED

MACHINISTS
A leading supplier in the aircraft in- 
dustry has openings for qualified per
sonnel in the foilowing areas:

FOR 2NO SHIFTS

K. T. MILL 
TRACER MILL 
CINN. MILL

Good pay, pleasant working condi
tions. Overtime available. Applicants 
mušt have tools & ability to sėt up 
machines. Only individuals interested 
in permanent employment need apply.

Contact
MATT KANTAUSKAS 

HENCO ENTERPRISES INC.
2241 LAKE ST. 
NILES, MICH.

(35-42)

DELLA E. IAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 185th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
įrengta, gerai vėsinama ir yra didelė 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Nauja Vilties Draugijos Valdyba
Vilties Draugijos narių 

susirinkime š. m. gegužės 
25 d. Clevelande, buvo iš
rinkta nauja valdyba, kuri 
vėliau pasiskirstė pareigo
mis sekančiai:

Pirmininkas Kazimieras 
Pocius iš E. Chicagos;

I-sis vicepirmininkas inž. 
Jonas Jurkūnas iš Chica
gos;

Vicepirmininkai: Vytau
tas Abraitis, Fords, N. J., 
dr. Antanas Butkus, Cleve
land, Ohio, inž. Edmundas 
Cibas, Milton, Mass., dr. 
Vaclovas čekas, Woodha- 
ven, N. Y., dr. Vytautas P. 
Dargis, Westchester, III., 
Aleksas Laikūnas, Cleve
land, Ohio, Vytautas Mato
nis, Philadelphia, Pa., inž. 
Antanas Mažeika, Los An
geles, Ca., dr. Paulius Švar
cas, Mascoutah, III., Jonas 
Švoba, Detroit, Mich.;

Sekretorius Teodoras 
Blinstrubas, Chicago, III.;

Finansų 'sekretorius Sta
sys Lazdinis, Cleveland, O.

Revizijos komisija: pirm, 
dr. Jonas Maurukas, Stasys 
Astrauskas ir Feliksas Mac
kus iš Clevelando, Ohio.

Dirvos vyr. redaktorius 
— reikalų vedėjas Vytau
tas Gedgaudas.

• Novelės konkursui gau
ta novelė "Dvidešimt ketu
rios valandos” — Alksnis. 
Primename, kad novelėms 
atsiųsti terminas yra š. m. 
birželio 15 d. Premija 600 
dol. Konkurso mecenatas 
Simas Kašelionis.

• UBA-BATUNo metinė 
konferencija šiemet šaukia
ma šeštadienį, gegužės 31 d. 
BATUNo įstaigos patalpo
se, 2789 Schurz Avenue, 
Bronx, N. Y. Posėdžiai pra

PADĖKA
Po sunkios vėžio ligos š. m. balandžio mėn. 

25 d. mirė mūsų mylima sesuo

A. A.
DR. NINA KRIAUČELIŪNAITĖ.

Palaidota Jos gimimo dieną, balandžio mėn. 
30 d. šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje.

šiuo skaudžiu ir liūdnu mūsų gyvenime mo
mentu, patyrėme daug nuoširdumo ir draugišku
mo iš a. a. Ninos ir mūsų draugų ir pažįstamų. 
Negalėdami visiems padėkoti asmeniškai, norime 
išreikšti mūsų begalinį dėkingumą per spaudą.

Dėkojame visiems, kurie lankė a. a. Niną na
muose ir ligoninėje, Jos sunkios ligos metu ir kada 
Jai ta dvasinė parama buvo labiausia reikalinga.

Dėkojame visiems taip gausiai atsilankusiems 
į koplyčią ir dalyvavusiems laidotuvėse.

Mūsų padėka gerb. kunigams už maldas kop
lyčioje, šv. Mišias ir apeigas kapinėse.

Dėkojame mieliems solistams, kurių giesmės 
bažnyčioje daug prisidėjo prie laidotuvių iškil
mingumo.

Dėkojame visiems už taip gausias aukas šv. 
Mišioms, lietuviškoms organizacijoms, už gėles. 
Dėkojame visiems pareiškusiems mums užuojau
tą žodžiu, laiškais ar per spaudą

Mūsų padėka kalbėjusiems už atsisveikinime 
žodžius kapuose.

Reiškiame padėką karsto nešėjams, palydė- 
jusiems a. a. Niną į amžino poilsio vietą.

Mūsų padėka laidotuvių direktoriui ir jo tal
kininkams už nuoširdų ir rūpestingą patarnavi
mą šiuo skaudžiu momentu.

Ačiū lietuvių tautinių namų administracijai 
už nuoširdų priėmimą po laidotuvių.

Tad dar kartą visiems ir visiems mūsų nuo
širdus ačiū. Jūsų parodytas draugiškumas ir nuo
širdumas ilgai paliks mūsų atmintyje.

Irena ir Leonas Kraučeliūnai 
su šeima

sidės 1 vai. p. p. šioje kon
ferencijoje dalyvau ir SI
MAS KUDIRKA, šioje kon
ferencijoje bus išrinkta 
UBĄ - BATUNo vadovybė 
ateinantiems veiklos me
tams. Visi konferencijos 
posėdžiai yra vieši, ir sve
čiai maloniai laukiami.

• š. A. Lietuvių Studen
tų Sąjungos suvažiavimas 
įvyks š. m. lapkričio 28-29 
d.d. Montrealyje, Kanadoje. 
Bus renkama nauja valdy
ba. Suvažiavimas bus baig
tas iškilmingu baliumi. 
Dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis į Viliją Malciūtę, 
5846 4th Avė., Rsmt Mont- 
real, Que. HIY 2W1.

• Algis Modestas, buvęs 
IV Tautinių šokių šventės 
vicepirmininkas, įeina į V 
Tautinių šokių šventės ren
gimo komitetą konsultanto 
pareigose. Visi tautinių šo
kių vienetai registruojasi 
iki š. m. birželio mėn. 1 d. 
pas Galiną Gobienę, 6849 
Vernon Avenue, Dearborn 
Hts., Mich. 48127.

• Petras Stoncelis, gyv. 
Cicero, III.,prie š keletą die
nų rado piniginę su 120 dol. 
ir dokumentais, grąžino ją 
pametusiai poniai Mažeikie
nei, kuri davė jam $5.00 
radybų. P. Stoncelis pridė
jęs dar savo $5.00, per Dir
vos bendradarbį Ciceroje 
Vytautą A. Račkauską, at- 
siundė Dirvai paremti $10. 
Dėkui.

• Danutė Bindokienė re
daguos Penktos Tautinių 
Šokių šventės leidinį. Jos 
padėjėju pakviestas mokyt. 
Jonas Bagdonas, šventė 
įvyks Chicagoje 1976 m. 
rugsėjo mėn. 5 d.

Dalis Vilties Draugijos naujosios valdybos su ALT S-gos pirmininke. Sėdi iš kairės: dr. V. 
Čekas, T. Blinstrubas, ALT S-gos pirm. E. Čekienė, Vilties Draugijos pirm. K. Pocius ir 
Dirvos vyr. redaktorius-reikalų vedėjas V. Gedgaudas. Stovi iš kairės: J. Švoba, dr. P. Švarcas, 
A. Laikūnas, S. Lazdinis, Vilties D-jos I vicepirm. inž. J. Jurkūnas. Nuotraukoje nėra: V. Abraičio, 
dr. A. Butkaus, inž. E. Cibo, dr. V. P. Dargio, V. Matonio, inž. A. Mažeikos. V. Bacevičiaus nuotr.

• Aleksandras Chaplikas 
ir Edvardas Strazdas siun
čia sveikinimus iš Colorado, 
kur nuvažiavo atostogauti 
ir aplankyti E. Strazdo sū
nų, studijuojantį Colorado 
universitete.

• Vytautas Abraitis, buv. 
ALT S-gos pirm., atnaujin
damas prenumeratą, Dirvai 
paremti pridėjo auką 7 dol. 
Ačiū.

• Dr. S. Petrauskas, Eli- 
zabeth, N. J., atnaujinda
mas prenumeratą, pridėjo 
auką Dirvai paremti 7 dol. 
Ačiū.

• H. Kmitas, Los Ange
les, atnaujindamas prenu
meratą pridėjo auką Dirvai 
paremti 7 dol. Ačiū.

• S. Vilinskas, Windsor, 
Conn., negalėdamas ALT 
S-gos Seime dalyvauti, pa
didino savo Vilties įnašą iki 
175 dol. atsiųsdamas 25 dol. 
Ačiū.

• DLK Birutės d-jos De
troito skyriaus valdyba, 
įvertindama Dirvos infor
maciją, per mūsų bendra
darbį A. Grinių, atsiuntė su
ruošto minėjimo likutį 15 
dol. Dirvai paremti. Ačiū.

• Dr. P. Dirda, Chicago
je, atnaujindamas prenu
meratą pridėjo auką 5 dol. 
Ačiū.

• Vysk. Valančiaus mi
nėjimo komitetas Detroite, 
per mūsų bendradarbį A. 
Grinių, atsiuntė 7 dol .Dir
vai paremti, minėjimo li
kutį padalinęs spaudai. 
Ačiū.

• New Yorko ALT meti
nis susirinkimas įvyks bir
želio 6 d. 7:30 v. v. Kultū
ros židinyje, Brooklyne. 
Bus sudaroma nauja valdy
ba. Organizacijos prašomos 
atsiųsti po du atstovus.

• Vilniaus Krašto Lietu
vių S-gos metinis sąskry- 
dis-gegužinė įvyks birželio 
28 d. pas p. česnulius, 70 
Main St., Paris, Ont. Pra
džia 12 vai.

J • Buv. Vilties Draugi
jos valdyba prieš dvejis 

i metus pirmajame savo po
sėdyje buvo greta Dirvos 
redaktoriaus Vytauto Ged-

1 £ai,do redaktoriumi pakvie-
tusi Aleksą Laikūną^suti- 
kusį redakcijoje talkinin
kauti tos valdybos kadenci
jos metu. Kadencijai pasi
baigus, naujai išrinktos val
dybos pirmajame posėdyje, 
įvykusiame š. m. gegužės 
25 d. Clevelande. Aleksas 
Laikūnas pareiškė, jog jis* 
iš Dirvos redakcijos pasi-. 
traukia.
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• Verną Olienė, našlė adv. 
Antano Olio, I-jo ALT S-gos 
pirmininko, papildymui sa
vo Vilties įnašo, atsiuntė 50 
dol., tuo tapdama pilna šim
tininke.

• Dr. Antanas Butkus, 
Vilties Draugijos vicepir
mininkas, buv. Dirvos re
daktoriaus B. Gaidžiūno 
grįžimo į ALT S-gą ir Vil
ties Draugiją proga, Vilčiai 
įteikė 100 dol. Ačiū.

PADĖKA

Sėkmingai praėjus penk
tajam Lituanistikos Insti
tuto suvažiavimui Cleve
lando Lietuvių Namuose, 
dėkojame DIRVAI už ne
mokamai paskelbtus prane
šimus apie suvažiavimo pro
gramą. Prie to dar prašo
me paskelbti padėką Cleve
lando veikėjams, surengu
siems suvažiavimą. Uoliai 
pasidarbavusių talkininkų 
sąrašas netrumpas:

Suvažiavimo Talkos ko
mitetą sudarė pirmininkas 
K. žiedonis, vicepirminin
kai M. Lenkauskienė ir J. 
Malskis, sekr. St. Barzdu- 
kas, ižd. K. Astrauskas, in
formacijos pareigūnai Pr. 
Karalius, V. Rociūnas, J. 
Stempužis ir L. I. įgalioti
nis prof. R. Šilbajoris, šv. 
Mišias aukojo, specialų pa
mokslą pasakė ir invokaci- 
jas skaitė klebonas kun. G. 
Kijauskas, S. J. Koncertą 
surengė Čiurlionio ansamb
lio kanklių orkestras ir mo
terų choras, vadovaujant 
muz. A. Mikulskiui ir O. Mi
kulskienei. Dainavo solistė 
Irena Grigaliūnaitė ir kank
liavo Danutė Bankaitytė.

ATOSTOGOS MAINE. Lietuviai pranciškonai visus maloniai kviečia atostogauti jų vasar
vietėje Kennebunkporte, Maine. Ši graži kurortinė vieta prie pat Atlanto vandenyno yra tapusi 
savotišku lietuvybės centru vasaros atostogų mėnesiais, kai iš visos Amerikos ir Kanados su
važiuoja šimtai lietuvių. Čia žmogus atsigaivina ne tik grynu oru, kaitria saule, švariu jūros ir 
baseino vandeniu, geru maistu bei kitais žemiškais patogumais, bet taip pat koncertais, litera
tūros vakarais, meno parodom, paskaitom ir labai meniška aplinka, pilna lietuviškų švento
vių. Čia kiekvienam teikiama proga ir pasilinksminti ir susitelkti. Buvęs gimnazijos pastatas pa
verstas patogiais kambariais. Taip pat ir kiti svečių pastatai nuolat gerinami. Kainos žemos.

Sezonas prasideda birželio 28 ir baigiasi rugsėjo 2. Visais atostogų reikalais rašykite: 
Rev. Superior, Franciscan Monastery, Kennebunkport, Maine 04046. tel. 207-967-2011.

Vaišes rengė ponios Maine- 
lienė ir Skirpstienė.

Atskiro dėmesio užsitar
navo jaunimas: Viktutė 
Lenkauskaitė nupiešė suva
žiavimo LI emblemą ir pa
gamino puošnius registraci
jos ženklelius. Registraciją 
pravedė Roma Balytė, Eglė 
Giedraitytė, Marytė Idzely- 
tė, Nijolė Lenkauskaitė, tal
kininkaujant Broniui Ber
notui. Himnus sugiedojo 
muzikos studentai čyvaitė 
ir Kazėnas.

Aušra Babickienė ir vs 
N. Kersnauskaitė atspaus
dino suvažiavimo programą, 
o ją vertingai papildė PLB 
Garbės pirmininkas Stasys 
Barzdukas, pasakydamas 
nuotaikingą prakalbą ban
kete, duodamas jai moksliš
ką pagrindą ir momentui 

KVIEČIAME PRALEISTI

SAVO ATOSTOGAS 

PIETINES NEW JERSEY 

ATLANTO PAKRAŠČIO 

GRAŽIAME KURORTE

OCEAN CITY
mūsų vasarnamyje. Kambariai su tekančiais van
denimis kainuoja tarp 50.00 dol. ir 70.00 dol. savaitei 
dviems asmenims, šeimyniška nuotaika, švarus ir 
rūpestingas patarnavimas. Atidari iki rugsėjo 
pabaigos.

JONAS JASINSKAS

Hotel Croft Hali, 601 Atlantic Avė. 
Ocean City, N. J. 08226

Telefonai: 399-9871, privatus 399-1221 
Area Code 609

tinkamą humoristišką pa
mušalą. Ypatingą spindesį 
banketui suteikė programos 
vedėja Milda Lenkauskienė. 
Pagarba Lietuvių Namų 
pirm. Z. Dučmanui. Visoms 
ir visiems nuoširdus ačiū. 
Lituanistikos Instituto pre
zidiumo vardu:

J. Gimbutas, pirmininkas

• JAV LB Tarybos sesi
joje Clevelande birželio 21 
ir 22 dienomis, JAV LB 
Kultūros Tarybos veiklos 
finansavimo klausimais re
feruos: Anatolijus Kairys 
— finansavimo problemos 
ir Vytautas Volertas — fi
nansavimo priemonės ir 
metodai.

Taryba dirba pasiskirčiu- 
si į šešias nuolatines komi
sijas: švietimo — pirminin
kas Vytautas Kamantas, 
Ekonomijos-finansų pirm. 
Antanas Skudzinskas, Jau-
nimo — pirm. Algis Makai- 
tis, Politikos — informaci
jos pirm. Juozas Ardys, 
Kultūros pirm. Vytautas 
Volertas ir Organizacinių— 
administracinių reikalų pir
mininkas Aleksandras Vak- 
selis.

Sesijoje bus specialus po
sėdis skirtas: "Reorgani
zuotos bendruomenės” klau
simas, santykiams su veik
sniais ir tarybos vidaus 
klausimams nagrinėti.

RAPPAHANNOCK COUNTY
Pretty as a pieture, mountain view 
from small farm of 31 aeres with 
good sol i d house, barns and fencipg.

$65,000.00

COSNER & CO., REALTOR 
KT 1, BOX 430 A 
GAINESVILLE, VA.

METRO LINE 273-0020 or 
703-347-2931

(39-43)
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