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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

TAIKOS ORGANIZAVIMAS’
VALSTYBĖS SEKRETORIUS DEAN RUSK PA
SKELBĖ NAUJĄ AMERIKOS POLITIKOS 
VIETNAME APIBŪDINIMĄ. — TAI ESĄS TAI
KOS ORGANIZAVIMAS, TAČIAU ADMINIS
TRACIJOS KRITIKAI Iš DEMOKRATŲ TARPO 
TEIGIA, KAD JAV NETURINČIOS TAM NEI 

TEISĖS, NEI JĖGOS.

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

Valstybės Sekre torius 
Dcan Rusk per paskutinį 
savo pasirodymą senato už
sienio reikalų komitete ir 
kiek ankstėliau televizijos 
programoje lssues and An- 
swers(ABC), atsakydamas 
j klausimą, ko gi JAV no
rinčios Vietname, atsakė, 
kad jos siekiančios 'organi
zuoti taiką’. Atseit, prives
ti pasaulį prie tokios būklės, 
kurioje mažesnės valstybės 
galėtų rūpintis savo reika
lais, nebijodamos agresijos 
iš savo kaimynų pusės.

Tai bus turbūt geriausia 
naujiena nuo pat 'taikingos 
koegzistencijos’ su sovie
tais pradžios, ypač, kad tai
ka 'organizuojama' su ga
na impozantinėm karinėm 
pajėgom ir sustiprintu 
Šiaurinio Vietnamo bom
bardavimu.

Sovietų akyse koegzis
tencija reikalinga tam, kad 
išvengus atominio karo, ku
rio iie negali laimėti, tačiau 
tokia koegzistencija neat
leidžia nuo pasiimtos parei
gos įvesti savo tvarką vi
same pasaulyje. Jiems net 
reikalinga įtampa, kad pa
teisinus savo režimo griež
tumą. Tuo tarpu daugelio 
amerikiečių akyse koegzis
tencija reiškia tokį taikos 
stovį, kokio dar nebuvo ne

PAGAVO, AR APGAVO ČEKISTAI
PETRAUSKAI

Juozas Baltušis, rašytojas ir, 
tarp ko kita, "LTSR vicepre
zidentą s ".gegužės 7 dienos Li
teratūroj ir Mene pasigedo ge
ros nuotykinės literatūros. Vie
nintelė tos rūšies literatūra 
Lietuvoj dabar esančios tik "do
kumentinės apybraižos" iš po
licijos, daugiausia žvalgybinės 
policijos, archyvų ...

Kaip tik, apie 10 dienų anks
čiau, Tiesoj buvo spausdinama 
naujausia tokios rūšies "doku
mentinė apybraiža", pavadinta 
"Žmonės be tėvynės" ir pasa
kojanti apie Antano Petrausko 
nuotykius, dėl kurių jisai Mins
ke buvo pasmerktas septynerius 
metus kalėti.

Iš ankstesnių žinių apie A. 
Petrausko išvykimą, negrįžimą, 
vėliau apie suėmimą, atrodė, 
kad A. Petrauskas tik Minske 
tapo čekistų "pamokytas" --už 
įžūlumą: po vos penkerių me
tų pagyvenimo "po kapitalistų 
jungu" imti ir atvažiuoti "bliz
gančiu automobiliu" ir tuo kelti 
tenai likusiems partijos paval
diniams visokių "nedorų min
čių" ... Bet po "dokumentinės 
apybraižos išaiškinimų", daly
kas atrodo visiškai kitaip.

"Apybraižoj" pasakojama, 
kaip kažkoks "Kliutas" (Kluth), 
neva Vakarų Vokietijos žvalgy
bos agentas, įkalbėjęs Petraus
ką, kad jisai užverbuotų savo 
Klaipėdoj tebegyvenantį brolį 
"teikti ekonominio ir karinio po
būdžio žinių" iš Klaipėdos ar 
kitų vietų. Aprašytieji "Kliuto" 
veiksmai ir jo duotos Petraus
kui instrukcijos tokios gremėz
diškos ir beprasmiškos, kad 
tiesiog neįmanoma patikėti, kaip 
tikras vokiečių žvalgybos agen- 

tik tarpvalstybiniame gy
venime, bet ir mažesniuose 
žmonių junginiuose. Prieš 
prezidento rinkimus abi di
džiosios Amerikos partijos 
pasikeičia daug didesniais 
'nedorų' sumanymų įtari
mais, negu jų pasakoma 
komunistų adresu!

Tokiu būdu, karas Viet
name turi bent tą gerą pu
se, kad įrodė, jog vien at
sisakymas panaudoti ato
mines bombas ne tik nepri
vedė prie amžinos taikos, 
bet tik paskatino agreso
rius, nes JAV iš kalno at
sisako pasinaudoti savo 
stipriausia priemone, žino
ma, iš dalies tenka sutikti 
su administracijos politikos 
Vietname kritikais, kad 
JAV negali būti viso pasau
lio žandaru. Tokį norą tei
gia ir pats Rusk, tačiau 
yra atvejų, kur JAV inte
resai yra tiesioginiai pa
liesti ir tada JAV nėra ki
tos išeities, kaip tik 'orga
nizuoti’ taiką.

Tokios administrac i j o s 
politikos kritikai teigia, kad
1. JAV neturinčios teisės 
taip daryti (senatoriai 
Fulbright ir Morse) ; 2. jos 
ir neturinčios tam pakan
kamai jėgos [senato demo
kratų daugumos vadas 
Mike Mansfield (Mont.) ir

c

tas galėtų tokius dalykus kalbėti. 
Bet tas pats "Kliutas" atrodo 
daug suprantamesnis, prileidus, 
kad jis tik vokiečiu apsimetęs 
čekistų agentas. Jis, pasirodo, 
net lietuviškai puikiai kalbėjo, 
be to, labai rūpinosi, "kad apie 
tai nieko nesužinotų amerikie
čiai" ....

Toliau, apybraižininkas visiš
kai nemokėjo sugalvot "nuoty
kinei istorijai" svarbiausio da
lyko, būtent, kaip čekistai Pet
rauską iššifravo. Jis tą dalyką 
visiškai nutylėjo. O to paaiški
nimo nesant, vienintelė galima 
išvada yra ta, kad čekistai tu
rėjo iš anksto žinoti, ką ir ka
da Petrauskas Minske kalbės. 
Tą žinoti jie tegalėjo iš to pa
ties "Kliuto", kuris Petrauskui 
primygtinai įkalė, kada ir ką 
broliui sakyti.

Petrausko brolis irgi labai į- 
tartinas: nepaprastai jau greit 
jis sutiko šnipinėt, nepapras
tai greit suprato "uždavinį", o 
po to nepaprastai greit čekis
tai Petrauską suėmė. Be to, 
Petrauską nubaudė už pasiūly
mą šnipinėt, bet brolio nenubau
dė už sutikimą šnipinėt. Ir iš 
viso, apybraižininkas labai 
smulkiai žino viską apie A. 
Petrauską tik dviem atvejais: 
ką jis kalbėjo su "Kliutu" ir 
ką su broliu ... Čekistai, tą 
iš anksto žinodami, žinoma, la
bai patogiai galėjo išgauti Pet
rausko patvirtinimą, kad taip 
buvo. Nuotykinė literatūra iš to 
išėjo menka, bet "apybraiža" 
leidžia suprasti, kad Petraus
kas į čekistų pinkles pateko ne 
Minske, o dar Vokietijoj, prieš 
išvažiuodamas. (ELTA) 

šen. Abraham Ribikoff 
uConn. ]. Pagaliau ir tokie 
'karingi' demokratų sena
toriai, kaip Richard Russell 
(Ga.) ir Steward Syming- 
ton (Mo.) būkštauja, kad 
JAV galinčios 'pertempti' 
savo įsipareigojimus.

Iš kitos pusės, niekas ne
sugeba pasiūlyti alternaty
vos, kuri būtų priimtina. 
Kariškai žiūrint, JAV įro
dė, kad per trumpą laiką 
sugebama galingą armiją 
permesti 10.000 mylių, kuri 
narsiai ir sumaniai kovoja. 
Kad ji iki šiol nepasiekė 
pergalės, dėl to kalta ne ji, 
bet administracija, kuri 
prie to neprileidžia. Tokiu 
būdu grįžtame prie teigi
mo, kad Vietnamas yra ne 
karinė, o politinė problema. 
Ir ne tiek užsienio, kiek 
Amerikos vidaus, nes vi
daus politiniai sumetimai 
surišo administracijos ran
kas ne tik karo lauke, bet 
ir Vietnamo vidaus stabilu
mo organizavime.

Britas Sir Robert Thomp- 
son, kuris partizaniniame 
kare tiek pat turi patyrimo, 
kiek Mao Ce Tungas ar 
v ie t n a m i ečių generolas 
Giap, nes 10 metų vadova
vo britų kovai su komunis
tiniais partizanais Malajo- 
je, o vėliau tris su puse 
metų buvo britų pataria
mosios misijos Vietname 
viršininku, neseniai paskel
bė savo samprotavimus 
knygoje ’Studies in Inter- 
national Security’. Nors jis 
ir aiškina, kad dabartinė si
tuacija Vietname toli gražu 
nėra lygi Malajoje buvusiai 
būklei, tačiau Thompsoną 
paskaičius, atrodo, kad vie
na iš amerikiečių politikos 
klaidų Vietname buvusi di
delės vietnamiečių kariuo
menės organizavimas, lau
kiant invazijos iš šiaurinio 
Vietnamo Korėjos pavyz
džiu. Iš tikro f komunistai 
nepuola dideliais junginiais, 
bet mažais būriais, su ku
riais galėtų susitvarkyti tik 
gera . . . policija. Kadangi 
jos nebuvo, komunistai įsi
galėjo tokiuose dideliuose 
plotuose, kad jų sunaikini
mui reikia jau didokų ka
riuomenės junginių, o tų 
laimėjimas dažnai nueina 
niekais, nes nėra policinių 
jėgų, kurios galėtų išva
duotą teritoriją kontroliuo
ti.

Sukilimo metu, sako Ro- 
berts, saugumą fsecurity) 
reikia statyti aukščiau de
ni o k r atijos (democracv). 
Turbūt pasaulyje nėra to
kios policijos, kuri vado

E. Čekienė, J. J. Bachunas, K. S. Karpius ir S. 
Dirvos sukaktuviniame baliuje Clevelande.

V. Pliodžinsko

Abraitienė

nuotraukavautųsi demokratiniais me
todais ir pirmiausia praves
tų savo tarpe balsavimą, ar 
reikia nusikaltėlį suimti ar 
ne. Tačiau tokios tvarkos 
Vietname reikalauja visi 
Amerikos 'liberalai' ir tuo 
pačiu kasa sau patiems 
duobę. Jie užmiršta,ar ne
nori suprasti, kad tikra tai
ka gali būti arba ’pax ame- 
ricana’ ar ’pax sovietica’.

SAVUS NESMAGUMUS PALECKIS
BANDO PASLĖPTI PO VIETNAMU

Bet nurodo, kuo turėtų susidomėti mūsų veikėjai
Justas Paleckis iŠ triukšmin

gos viešnagės Australijoj grįžo 
Vilniun tykiau, negu kada nors 
— ne tik be pasitikimų, bet net 
ir be pranešimo spaudoj apie 
grįžimą. Gegužės 1 dieną, kaip 
niekur nieko, Paleckis jau sto
vėjo paradą priiminėjančios 
Vilniaus "ponijos" tribūnoj, o 
gegužės 5 spaudoj pasirodė pir
mas po sugrįžimo jo pasirašy
tas viešas aktas -- aktorės A. 
Vainiūnaitės - Kubertavičienės 
"apdovanojimas garbės raštu” 
jos 70-jo gimtadienio proga.

Bet prieš grįždamas Vilniun, 
Paleckis dar Maskvoj parašė 
apie 340 eilučių straipsnį, 
Maskvos Izviestijose, dėstyda
mas, kaip viskas Australijoj 
buvę gražu ir gerai. Tik 15 ei
lučių paskyrė jį ten lydėjusiam 
"sąžinės balsui", kurį šiais žo
džiais stengėsi užgniaužti sa
vyje ir nuslėpti nuo kitų:

"Tačiau kai kurie reakciniai 
spaudos organai, ignoruodami 
elementaraus padorumo taisyk
les, nepraleido progos pradėti 

Taika: - Gal leisit man dirbti netrukdomai?!

Faktas, kad Pekinas šian
dien yra bloguose santy
kiuose su Maskva, čia ne
vaidina didelio vaidmens, 
nes Pekinas tikrai taip ne
šokinėtų, jei nejaustų, kad 
Washingtonas ir Maskva 
turi priešingus interesus.

antitarybinę kampaniją. Šie laik
raščiai nieku nesivaržė ir iš
kraipė pareiškimus, taip pat 
panaudojo provokacinius reak
cinių emigrantų saujelės pasi
sakymus. Ši antitarybinė kam
panija galėjo turėti tik vieną 
tikslą -- atitraukti visuomenės 
dėmesį nuo protestų ir įspūdin
gų demonstracijų, kurios tuo 
metu vyko prieš Australijos ka
riuomenės siuntimą į Pietų 
Vietnamą."

Kitose straipsnio vietose Pa
leckis paminėjo keletą dalykų, 
artimiausiu laiku vertų rimtes
nio susidomėjimo.

Kita (55-toji) Tarpparlamen
tinės Sąjungos konferencija bus 
šį rudenį Teherane, o 1967-tųjų 
metų pavasarinę (56-tąją) kon
ferenciją Paleckis pakvietė 
rinktis Maskvoj, ir kvietimas 
buvęs priimtas.

Be to, Canberroj buvęs svars
tomas Portugalijos parlamenti
nės grupės prašymas priimti į 
sąjungą, kurį rėmę JAV, Ispani
jos, Anglijos ir kitų šalių dele

gacijos, bet, anot Paleckio." "T 
ginimą pratempti šį kla^^ną 
ryžtingai atrėmė Afrikos, Azi
jos ir socialistinių šalių dele
gatų dauguma"...

To pasipriešinimo pagrindas 
buvęs tas, kad Portugalija vyk
danti "pavergimo ir rasizmo 
politiką Angolos, Mozambiko ir 
kitų kolonijų tautų atžvilgiu. 
Portugalijos prašymas buvęs at
mestas 43 balsais prieš 26. (Iš 
72 narių 21 nebuvo atsiuntę de
legacijų į šią konferenciją). To 
atmetimo pagrindai kelia klau
simą, argi nėra pagrindo pasi
priešinti ir Sovietų Sąjungos 
tolesniam dalyvavimui šioje or
ganizacijoje, kadangi ji irgi vyk
do pavergimo bei savos rūšies 
rasizmo politiką Pabaltijo, Kau
kazo ir kitų kolonijų tautų at
žvilgiu.

Atitinkamai pasirengus, tas 
klausimas galėtų būti iškeltas 
šį rudenį Teherano konferenci
joj. Ryšium su tuo ten turėtų 
būti persvarstytas ir 56-sios 
konferencijos vietos tinkamu
mo klausimas.

Be to, Paleckis pažymėjo, 
kad šioj (Canberros) konferen
cijoj Jungtinių Amerikos Vals
tybių Kongreso delegacija bu
vusi pati gausiausia -- 22 as
menys, jų tarpe 13 atstovų rū
mų narių ir senatorių. (ELTA)

KAS PARDAVINĖJA 
"LIETUVOS 
GAMINIUS"?

Papasakojime apie "Lietuvos 
pramonės" parodymą Leipcigo 
mugėje, Tiesoj tarp ko kita yra 
ir toks išsitarimas:

"Prancūzijos, Švedijos, Va - 
karų Vokietijos ir kitų šalių 
komerciniai atstovai vedė de
rybas su tarybinių užsienio pre
kybos organizacijų atstovais 
dėl Lietuvos prekių pirkimo."

Taip, pagaliau, Tiesoj (1966/ 
101) atvirai pasakyta, kas par
duoda "Lietuvos prekes". (Už
sienių prekybos organizacijos 
yra Maskvos "Vnieštorg"). Pa
pasakojimas apie tai kažkodėl 
pavadintas "Tegyvuoja mūsų 
draugystė!" ... (ELTA)

PO PILĖNŲ
— ŽALGIRIS

V. Klova, Pilėnų operos au
torius, parašė naują operą -- 
Žalgiris. Libreto autorius J. 
Mackonis. Opera teatre per - 
žiūrėta ir įtraukta į repertua
rą.

Iš Pilėnų padavimo operoj iš
ėjo pasaka apie tam tikrą "tau
tų draugystę". Žalgirio tema a- 
titinkamų istorikų irgi, ar net 
ryškiau.tempiama ta pačia link
me. Kiek autoriai prie tos link
mės prisitaikė, paaiškės tik už
dangai pakilus, nes tuo tarpu 
apie operos turinį viešai ne
kalbama. (ELTA)
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Ziniavskio ir Panielio (4]

Bylos protokolas
PIRMININKAS: Pereikim prie 

Ziniavskio tardymo.
PROKURORAS: Kokius išėjote 

mokslus, kokius turite mokslo 
laipsnius?

ZINIAVSKIS: Baigiau Maskvos 
valstybinį universitetą, esu kal
bų mokslų kandidatas (tai ati
tinka amerikoniškam 'master 
degree)

PROKURORAS: Kur po to dir
bote?

ZINIAVSKIS: Dirbau SSSR 
mokslų akademijos pasaulinės 
literatūros institute.

PROKURORAS: Ar leidote sa
vo veikalams pasirodyti užsie
nyje po slapyvarde?

ZINIAVSKIS: Taip, aš leidau 
mano veikalus išleisti užsieny
je Abram Terc’o vardu.

PROKURORAS: Ką jūs pa- 
skelbėt tuo vardu?

ZINIAVSKIS: Aš paskelbiau: 
"Byla prasideda", "Apie sovie
tinį realizmą", rinkinį "Fantas
tiniai apsakymai", "Nelauktos 
mintys" ir "Liubimov".

PROKURORAS: Jūs pasiūlėt 
savo rankraščius nelegaliai?

ZINIAVSKIS: Neoficialiai, bet 
ne nelegaliai!

PROKURORAS: Ir jūs žinojo
te, kaip jūsų veikalai užsienyje 
bus vertinami? •

ZINIAVSKIS: Ne
PROKURORAS: Ar žinote Da- 

nielio veikalus?
ZINIAVSKIS: Jis juos visus 

man garsiai perskaitė.
PROKURORAS: Jis skaitė iš 

rankraščio ar knygos?
ZINIAVSKIS: Aš nežiūriu per 

petį iš kur man skaitoma.

1966 m. vasario 11d. 10 vai. ryto

PIRMININKAS: Ziniavskio tei
simo tardymas tęsiamas.

PROKURORAS: Ar tuose tri
juose veikaluose, kuriais jūs 
kaltinamas, yra pareikštos jū
sų politinės pažiūros ir įsiti
kinimai?

ZINIAVSKIS: Komunizmą aš 

ATIDARYK BONKĄ UGNYJE DARYTO SKONIO 
SAVO BIČIULIUI

Pavaišink ji stipriu, atmintinu Stroh’s skoniu .. . 
vieninteliu amerikietišku alum, darytu tiesiogine ug
nim. Tuo būdu jis daromas, kad jūs ir visi jūsų bi
čiuliai galėtų gardžiuotis išimtinu ugnyje darytu 
skoniu. Populiarusis Stroh’s ... turi skoni, kuri kiti 
norėtų turėti.

laikau vienintėliu tikslu, kurį 
nūdienis galvojantis žmogus ga
li sau pasistatyti, ir aš sakau, 
kad Vakarai yra per silpni sau 
pasistatyti panašų tikslą. Aš 
kalbu apie mūsų sunkenybes ir 
prieštaravimus paskutiniais 
Stalino metais, kalbu apie tai, 
kaip prasidėjo žiaurumai ir pra
dėti vartoti nežmoniški metodai. 
Tačiau ir Stalino laikotarpyje 
yra tam tikras periodas, kurį 
negaliu išbraukti iš istorijos 
Vakarų pasaulio priešai. Šitus 
Vakarų pasaulio priekaištus 
žiaurumams aš atmetu -- tie 
žiaurumai buvo susiję su ak
cija prieš abejingumą bei lė
tumą.

PIRMININKAS: Tai reiškia, 
kad jus savo straipsnyje svei
kinate komunistinę visuomenės 
santvarką?

ZINIAVSKIS: Mano yra para
šyta, kad komunizmas yra di
džiausias tikslas. Tačiau pasi
rinkti keliai į jį nėra tinkami 
tam tikslui, kartais jie yra pa
našūs, bet ne visados identiški.

PROKURORAS: 45 psl. jūs 
lyginate Leniną su Stalinu ir 
kalbate apie komunizmą kaip 
religinę sistemą. Prie ko čia 
Leninas? Kam palyginimas su 
Stalinu?

ZINIAVSKIS: Straipsnyje mi
nima, kad literatūra klesti tam 
tikroje dirvoje. Stalino laikų 
literatūra bazuojasi religine-- 
mistine galvosena.

PROKURORAS: Neskaitykite 
paskaitų apie literatūrą. Aš jus 
konkrečiai ir tiesiogiai klausiu, 
kodėl Leniną atvaizdavote taip 
biauriai?

ZUNIAVSKIS: Aš teigiau, kad 
apie Leniną negalima sukurti 
jokio kulto. Jis man tik žmo
gus ir tai nėra nieko neigiamo.

PROKURORAS: Imkime jūsų 
rašinį *Byla Prasideda*...

ZINIAVSKIS: Išsireiškimai,
kurie man primetami, yra skel
biami pačios blogiausio apysa
kos personažo. Tai Karlinskis. 

Jis cinikas. Jis sako, kad so
cializmas esąs laisvas vergų 
ūkis. Aš apysakoje išvedžiau, 

'kad Karlinskis yra nemorališ- 
kas ir nereikšmingas žmogus. 
Jūs maišote Arotogonistą su 
autorium. Jei mes tuo keliu 
eisime, tada maišysime Gorki 
su Klimu Samginu ir Saltikovą- 
Ščededriną su Juduška Golov- 
levu.

PIRMININKAS: Jūs rusus at
vaizdavote kaip girtuoklius.

ZINIAVSKIS: Už tai imuos vi
są atsakomybę...

PIRMININKAS: Ar tai ką ra
šote yra lyrika? Kada tuos 
šmeižtus pasiuntėt į užsienį? 
Juk tai jūsų paties tauta, kuri 
paklojo tiek daug aukų, tiek 
kentėjo baisiam kare, nuliejo 
plieną pergalei, prarado 20 mi
lijonų žmonių, o vis dėl to, 
sukūrė aukštą kultūrą. Ar tai 
yra "vagys ir girtuokliai"? Ne
užmirškite, kad stovite prieš 
Rusijos federacijos teismą!

AINIAVSKIS: Niekas man ne
gali primesti meilės Vakarams 
ir neapykantos rusų tautai — 
buvau žinomas kaip slavofilas. 
Neesu tačiau nuomonės, kad ru
sų tautą reikia tik girti, be to 
nepaisant, aš laikau didingiau
sia pasaulio tauta.

PIRMININKAS: Kam prireikė 
ką nors panašaus siųsti į Vaka
rus?

ZINIAVSKIS: Aš tikėjau, kad 
trūkumas nėra gerų ypatybių 
papildymas — jie yra ankštai 
susiję. Girtavimas — tai antro
ji pusė dvasinio gyvenimo. Apie 
tai kalbama tik keliuose saki
niuose. Bet ir tuose reiški
niuose, vagystėse ir girtavime, 
pasireiškia ne tik pati blogiau
sia, bet ir geriausia rusų cha
rakterio pusė. Lyg Vakaruose 
mes būtumėm laikomi abstinen
tais! Be to, rusam nekenkia pri
sipažinimas. Jie greičiau nori 
nusižeminti negu persiaukštin- 
ti. Mano žodžiai "Jie nepajė
gus aukštesnės kultūros sukūri
mui" vaizduoja rusų palinkimą 
nusivertinti. Tačiau iš viso 
mano veikalo aišku, kad aš ti
kiu į jų sugebėjimus ...

PIRMININKAS: "Valkatos,va
gys, įtartimi kitų tautų akyse." 
Kas tai -- ar tai ne rusų tau
tos šmeižtas? Aš pats patikri
nau angliško teksto vertimą.

ZINIAVSKIS (bando atsakyti)
PIRMININKAS (pertraukia): 

Jūs parašėte straipsnį apie Ev- 
tušenkos Bratskaja GES (bro
lišką eletrinės pylimą). Ten jūs 
gynėte Cheopso piramidę. Tą 
jūs gynėte, tačiau apie savo 
tautą jūs pasiuntėt straipsnį į 
Angliją. (Prokurorui) Tęskite 
apklausinėjimą.

(Bus daugiau)

HELP WANTED MALĖ

DIE MAKERS
LAYOUT MAN ON STEEL RULE 
DIES. ALSO TRAINEES. LEARN 
STEEL RULE DIE MAKING. EXCEL- 
LENT WORKING CONDITIONS. AD- 
VANCEMENT. ALL BENEFITS. 
MICRO STEEL RULE DIE CO. 
30 FOSTF.R ST., BERGENFIELD. N..I.

(50-56)

TOOL DESIGNERS- 
LAYOUT

MEN" FOR PLASTICS
Newly formed engineering de- 

partment at Hawthorne facility 
of Nationwide Company.

Two to five years experience 
in mold and die design prefer- 
red. Some work on automatic 
machinery.

Knowledge of electrie pneu- 
matic helpful.

Excellent paid retirement 
plan and other benefits.

Submit resume, present earn- 
ings, and salary required to:

MR. EDWARD F. LACH
LILY TULIP CUP CORP.

L. T. PLASTICS — PACKAGES DIV.
121 Wagaraw Rd. ,Hawthorne. N. J.

Ar> Equal Opportunity Employer

WANTED JOURNEYMEN

or lst CLASS

TOOLMAKERS
Toolmakers wanted for small mold 
work. Require all around toolmaking 
experience. Our shop is located in 
Dearborn and services our own plants. 
We are presently vvorking 68 hrs. 
per week and have complete compa
ny benefits. Phone 3 13 — TI 6-6800 
ask for Mr. Washburn.

(4857)

Seniority Openings 
Union Rates-Fringes 

Long Overtimes Program 
Machine Builders 

Bench Hands 
Boring Mill Operators 

MilI Operators 
Lathe Operators 
Welders-Litters 

HELPERS 
DELTA WELDER CORP. 

450 Fair St. 
Ferndale, Mich.

2 Blks. North of 8 Mile Rd. and 
2 Blks. East of Woodward 

(54-58)

WANTED 
AT ONCE 

lst CLASS SKILLED
MACHINISTS

Ali around machine operators. Stea
dy employment, lots of overtime. 
JAY MACHINE & TOOL CO.

3 13 - WE 3-7436
(42-55)

WANTED
MILL HANDS

With experience in Fixture 
or-Cutting Tools.
Steady work. Excellent 
fringe benefits. Ground 
floor opportunity with new 
division. 58 hour work 
week.

CARMET CO. 
1NDEX TOOL DIV.

18606 Fitzpatrick
Detroit, Mich. 

835-8567
An Equal Opportunity Employer 

(54-58)

WANTED
HAND TURRET

I ATHF
OPERATORS

PLATE
INSPECTORS

Mušt be able to do set-up. 
Steady work. Top wages, 
and benefits.

AFTERNOON SHIFT
Syncro Devices Ine.

3265 Bermuda
Ferndale, Mch.

(54-56) 

PRODUCTION MACHINE 
OPERATORS 

BROACH OPERATORS 
MILL OPERATORS 

DRILL PRESS 
OPERATORS 

Experienced. Day—afternoon shift. 

STANDARD FORGE 
2130 FRANKLIN DETROIT. MICH.

(55-58) 

lst CLASS
PLAST1C MOLD MAKERS 

TOOL MAKERS 
PANTOGRAPH OPERATORS 

Steady year round employment. Full 
benefits, overtime. Opportunity for 
advancement with progressive tool 
shop.

H. H. MOLD CO.
47535 Burton Rd. Utica, Mich.

731-1210
(54-63)

DIE MAKERS
Leaders or journeymen experienced 
on small blank, form, and progres
sive dies. Steady work on day shift. 
fringe benefits and overtime.

BARCY-NICHOLSON CO.
8100 Joy Rd. 
Detroit, Mich.

(54-67)

TOOLMAKERS
OR

MOLDMAKERS
58 hours vveekly. Top wages. Ali 
fringe benefits.

313 — LI 4-7778
Hazel Park, Mich.

(53-55)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

ŽIEMINIAI LANGAI IR DURYS 
įvairiausiu išdirbiniu tvoros, stogeliai ir kiti 

MODERNŪS NAMŲ PAGERINIMAI 

KOSTAS BUTKUS
C h ic ag oj e

Telef. PR 8-278.1 rytais ir vakarais; LU 5-6291 bet kuriuo laiku

PLANINGAS TAUPYMAS 
mokaa&uu dtfHdvndM 

j -^PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

Plmadiooi, antradienį ir penktadieni 
ano 9 vai. ryto iki 4 vaL po pio tf. 
Ketvirtadieaį aao 9 vaL ryto iki 8 v. vak. 
šadtadieai ano 9 vaL ryto Iki 1 vai. po pietą 
Tro&adioa| atdaryta viaą dieaą.

Chartercd and Sapervioed by the United Statės Glumino) 

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO S, ILUNOB

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOSU ĮSTAIGOS

PhoM Vkgtate 7-7747 Jot* J. Kariniu*n, Pres.

WANTED NURSES

REGISTERED NURSES
AND

LICENSED PRACTICAL 
NURSES

OPENINGS FULL AND PART T1ME 
SALARY DEPEND1NG ON 

EXPERIENCE
REGISTERED NURSES $3.50 Shift 

D1FFERENT1AL
LICENSED PRACTICAL NURSES 

$1.50 Shift 
DIFFERENTIAL

PLŪS MANY OTHER BENEFITS. 
CALL, IVRITE OR APPLY AT 

WILLIAM BEAUMONT 
HOSPITAL

EMPLOYMENT OFFICE 
3601 W. 13 MILE ROAD 

ROYAL OAK, MICH. 
549-7000

(49-62)

Sewing Machine 
Operators 

on Knit Dresses and Suits experienced 
or inexperienced. Language no bar- 
rier. We wil! train those willin*_* to 
learn. Work in a clean. new modern 
factory. Ten minutes from downt<>wn 
Elizabeth. Free bus service to and 
ftorn work every day. Apply in j. - 
son to

JAY 
SPORTSWEAR

330 I lurst St., Linden, N. J. Phor 
925-6020. Our bus leave everv morn- 
ing at 7:15 from the corner of 
Spring St. and Elizabeth Avė., in 
Elizabeth, N. J. ( 55-57)

STENOGRAPHER
Experienced in s'tenographic and 
general office details. Electrie tvpe- 
writer. Dictaphone-type recorder. 
Shorthand.

INTERIOR STEEL 
EQUIPMENT

2352 E. 69 St. 881-0100
(55-56)
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PASIŪLYMAI VYKSTANTIEMS
į JAUNIMO KONGRESĄ

Nuo Australijos pakrančių ir 
Argentinos pampų iki Amerikos 
didmiesčių dangoraižių; nuo 
Brazilijos dygstančių miestų iki 
Reino pramoningos pa upės — 
visur rasi lietuvių studentų. Vi
same pasaulyje — keliuose že
mynuose, kur tik lietuvių gy
venama, ten lietuvis studentas 
gilinasi moksle, siekia pagerin
ti savo būklę. Laisvame pasau
lyje mūsų nedaug -- keletas 
tūkstančių studentijos, keliolika 
tūkstančių jaunuomenės. Milži
niški vandenynai mus skiria ir 
apsunkina bendradarbiavimą. 
Gyvenimo sąlygų, klimato ir gy
venamojo krašto kultūros įtaka 
išblaškytą mūsų studentiją vi
sokeriopai paveikia. Iš to kyla 
skirtumai, apie kuriuos socio
logai, psichologai bei visuome
nės veikėjai ir kultūrininkai ga
lėtų ištisus tomus prirašyti.

Tačiau, nežiūrint tų iš geo
grafinių ir gyvenimo sąlygų iš
plaukiančių kliūčių, palaikome 
tarpusavį ryšį, kurs yra tvir
tesnis už plieną, būtent: esame 
Lietuvių Tautos vaikai. Bendra 
kalba, bendra kilmė, bendra 
tūkstantmetinė istorija, su sava 
turtinga kultūra bei tradicijomis 
mus apjungia ir suriša. Kaip tos 
kultūros istorinio proceso tęsi
nys, mes privalome atlikti savo 
svarbiausią pareigą: išlaikyti 
tautos gyvybę ir užtikrinti jos 
ateiti. Žinoma, užduoties vyk
dymas eina visokeriopais ke
liais. 1958 m. Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės idėja tapo 
kūnu, ir per PLB keliolikos 
kraštų lietuviai yra sujungti ir 
jų kultūrinis bendradarbiavimas 
koordinuotas.

Mūsų lietuviška studentija tu
rėtų paimti pavyzdi iš Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės. Turi
me koordinuotis, derinti savo 
tarpusavius santykiavimus ir, 
kur reikia, vienas kitam teikti 
informacinę bei medžiaginę 
pagalbą. Taip pat, be abejo, esa
me pagauti pasaulio politikos 
sukūrių. Mes, kol kas, efektin
gai nereagavome į tuos politi
nius įvykius , kaip, sakykime, 
ukrainiečių ar vengrų egzilų 
studentijos. Vien dėl tos prie
žasties mūsų išbarstyta po vi- 
vą pasaulį studentija turėtų ko
ordinuotis. Anų laikų lietuvio 
tremtinio Adomo Mickevičiaus 
prilyginimas ir šiandien aktua
lus. Mickevičius veikale, 
"Ksiągi narodu i pielegrzymst- 
wa" (Tautos ir Keleivių Knygo
se) rašė: "Veiksmas yra lyg 
parakas: jei apibarstytas ir už
degtas, tai sp ragtelėja, o jei 
būna sankaupom, tai įžiebtas 
sprogsta su jėga.” Taip pat ir 
su mūsų veikimu. Kalbant apie 
bendras studentiškas organiza
cijas, turime lietuvių studentų 
sąjungas JAV-bėse, Kanadoje, 
Australijoje i r Vokietijoje. Be 
to, dar bandoma burtis Argen
tinoje. Kiek silpniau veikia lie
tuvių studentų saujelės Naujo
je Zelandijoje. Venecueloje ir 
Didžiojoje Britanijoje. Be abe
jo, dar yra galimybių suburti 
lietuvius studentus Brazilijoje.

Lietuvių Studentų Sąjungos są
voka kilo iš pokarinės Vokie
tijos dipukų stovyklos, joje glū
dėjo visų lietuvių studentų vie
nybės mintis. Tačiau, kai pra
sidėjo masinis lietuvių emi - 
gravimas į Amerikas ir Okea
niją, kai pirmieji sąjungiečiai 
išsiskirstė į kitus kraštus, sus
kilo visų tremtinių studentų vie
nybė.

Bet jau daugiau nebegalime 
atidėti laisvojo pasaulio lietu
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vių jaunimo organizavimo klau
simo. Pasaulio įvykiai reika
lauja, kad lietuviai studentai 
galvotume pasauliniu mastu. 
Ankstyvesniuose Studentų Gai
rių numeriuose kildavo klausi
mas dėl Lietuvių Studentų Są
jungos kreipimosi į tarptauti
nes studentų organizacijas. 1960 
metais LSSsukūrė LSSTarptau
tinių reikalų komisija, kurios 
uždavinys buvo stengtis subur
ti visas kraštų LSS ir laimėti 
pripažinimą bent International 
Student Conference. Deja, tas 
užsimojimas baigėsi niekais dėl 
dviejų priežasčių: 1) kaikurie 
JAV LSS pirmininkai pesimis
tiškai žiūrėjo į LSS likimą, 
2) susisiekimas tarp kraštų 
LSS dėl atstumų įvyko raštu; 
tad, kol visi pritarė iš prin - 
cipo, kadencijos baigėsi ir rei
kėjo iŠ naujo visų kraštų val
dybų atsiklausti. Kitaip sakant, 
buvo užburtas ratas. O šian
dien kitokios galimybės, šian
dien suplaukia visų kraštų lie
tuvių jaunimo veikėjai į vieną 
vietą, kur galima visais apsi- 
jungimo klausimais išsiaiš - 
kinti ir padėti vienybės tvir
čiausius nacrindus, VIEN DĖL 
TO, NEŽIŪRINT SKEPTI
KŲ, PATEISINAMOS $45.000 
AUKOS JAUNIMO KONGRESUI.

Bet gana kalbų, jau laikas są
moningai ir apdairiai dirbti. 
Vegetavimas -- tūnojimas veda 
prie merdėjimo ir veikimo pa- 
ralyžo. Trumpai ir drūtai ta
riant, jau laikas suorganizuoti 
Pasaulio Lietuvių Stu
dentų Atstovybę. Neuž
tenka, kad retkarčiais vieno 
krašto studentų sąjunga kitai 
prisiunčia savo centro valdy
bos adresus ir suvažiavimų da
tas. Laikas pasidalinti šviežio
mis ir sveikomis mintimis su 
kitų kraštų lietuviais. Laikas 
viens kitam talkininkauti. Lai
kas laisvojo pasaulio lietuviams 
studentams prasimušti į tarp
tautines studentų federacijas ir 
konferencijas, kaip teisėtam au
toritetingam vienetui. Pavienė 
krašto lietuvių studentų sąjunga 
neturi autoriteto (tarptautinėse 
studentų konferencijose) kalbė
ti viso pasaulio lietuvių stu
dentijos vardu, kelti Lietuvos 
vardą ir protestuoti akademinės 
laisvės suvaržymą okupuotoj 
Lietuvoje.

Mums visiems — "ameriko
nams”, "kanadiečiams", "aus
tralams" ir t.t. -- reikia pri
sidėti prie Pasaulio Lietuvių 
Studentų Atstovybės organizavi
mo. PLSA būtų federacijos pag
rindais tvarkoma ir sudaroma 
iš bent keturių , penkių kraštų 
lietuvių studentų sąjungųar ats
tovybių. Tokia federacija galė
tų rotaciniu keliu išrinkti ar 
paskirti PLSA Koordinacinį 
Sekretariatą (arba Vykdomąjį 
Organą), kuris suderintų visų 
kraštų lietuvių studentų sąjun
gų bendradarbiavimą ir imtųsi 
iniciatyvos paskirti, visų lais
vojo pasaulio lietuvių studentų 
vardu, delegaciją į pasaulinio 
masto studentų suvažiavimus.

Tiek iš studentų politinio vei
kimo, tiek iš laisvojo pasaulio 
lietuvių studentų kultūrinio taš
ko, Pasaulio Lietuvių Studentų 
Atstovybė būtų naudinga. Fak
tas , kad lietuviai studentai iš
blaškyti po visą pasaulį, nebū
tinai neigiamas dalykas. Santy
kiavimas su įvairiomis tauty
bėmis duoda mūsų bręstančiai 
šviesuomenei platesni akirati. 
Tik reikia sutelkti tą ivairia- 
šakį išsimokslinimą. Tad, tiek

IŠ KORP! NEO-LITHUANIA LEIDINIO (6)

Kas jie yra ir ko 
siekia? E. Čekienė

Verčiant Korp! Neo-Lithuania 
leidinio puslapius susipažįstame 
su korporacijos veikla įvairiuo
se miestuose. Šio skyriaus pra
džioje pagerbtas tėvas Juozas 
Vaišnys, S. J., didelis korpo
racijos bičiulis, dvasios stiprin
tojas jos veikloje.

Toliau daug puslapių užima 
nuotraukos iš korporacijos žy
mesnių įvykių, švenčių ir įvai
riuose miestuose išeivijoje 
veiklos.

Išskirtinai paminėtini Cleve
lando korporantai, suorganizavę 
savo orkestrą maloniai sutiktą 
lietuvių visuomenės, kuris yra 
sėkmingai aplankęs beveik vi
sas didžiąsias lietuvių koloni
jas grodamas įvairių švenčių 
progomis. Jų įgrota plokštelė 
buvo greit lietuvių išpirkta ir 
jau eilę metų girdime lietuvių 
namuose ir per mūsų radijo va
landas .

Su šio orkestro organizacija 
ir tolimesne jo veikla išsamiai 
mus supažindina Algirdas Mo- 
destavičius, kur jis tarp kitko 
rašo:

"Mūsų jaunas širdis guodė 
ne pinigai. Jų visada būna per 
maža studentams. Tačiau iš vi
sur su didžiaugsmu vežėmės 
namo atpildą -- jūsų besišyp
sančius veidus ...

Negrojam, kaip profesionalai, 
nesam lygūs ansambliams ir so
listams, bet grojam ir dainuo
jam kaip studentai, dainuojam... 
lietuviškai!"

1962 m. tas orkestras persi
kėlė į Čikagą, išsiplėtė iki 14 
instrumentų ir tobulindama sis 
sėkmingai groja palydint lietu
viškų dainų žodžiais! Mes gro
jam jums", sako orkestrantai 
jų pavadintos plokštelės vardu.

svarbu JAV lietuviui studentui 
pasimainyti idėjomis su Aus
tralijos lietuviu studentu, kiek 
tam "australui" susipažinti su 
mūsų naujomis srovėmis, po
linkiais bei metodais. Atsitik
tinis, pavienis santykiavimas tu
ri ribotos naudos. Bet, jei būtų 

derinamasis organas, kaip PLSA, 
kuris tvarkytų tarp atatinkamų 
valdybų kultūrinį ir organizacinį 
metodų ir idėjų pasikeitimą kiek
vieno krašto LSS tobulėtų.

Iš anksto norime įspėti "Auto
nomininkus", kad šitoks pasau
linis LS organas neuzurpuotų 
atskirų LSS kompetencijos, bet 
su jų pritarimu ir talka drąsiai 
kalbėtų visų laisvojo pasaulio 
lietuvių studentų vardu. Būtų 
didelė nesąmonė, jei iš karto 
vieno krašto LSS ar kita stu
dentų organizacija bandytų pri
mesti savo autoritetą kitoms, 
nes kiekviena LSS turi savas 
problemas ir pažiūras, kurių 
kito krašto LSS nebeįvertintų 
ir net pilnai nebesuprastų. 
PLSA autoritetas būtų pagrįstas 
bendrais pasauliniais lietuvių 
studentų reikalais.

Pasaulinės Lietuvių Studentų 
Atstovybės steigimo klausimas 
nėra akademiška, popierinė te
ma. PLB jau seniai susirūpinus 
lietuvybės išlaikymu pasauliniu 
mastu. Jaunimo Kongreso ir 
prieškongresinės stovyklos pa
grindinis tikslas yra visų lie
tuvių jaunuolių suartinimas. 
Jaunimo Kongresas teikia vie
nintelę progą sutelkti iš visur 
suvažiavusius jaunimo vadus ir 
veikėjus ir aptarti bendras vi
siems lietuviams problemas. 
Šis panlituanistinis kongresas 
kaip tik duoda progą steigti 
Pasaulio Lietuvių Atudentų At
stovybę, kuri tęstų toliau kon
greso aspiracijas ir darbus, ku
ri būtų nutarimų ir sumanymų 
vykdytoja.

Būsimojo kongreso dalyviai, 
netik vietoje aptarkite PLSA 
svarbą, bet ir atvykite į kongre
są su konkrečiais PLSA orga
nizavimosi planais. Šitos min
ties įkūnijimas nepriklauso vien 
nuo kongreso organizatorių, bet 
nuo visų kongreso dalyvių nu
siteikimo ir noro užmegzti pas
tovius panlituanistinius ryšius.

Algirdas Budreckis

Eduardas Modestavičius su
pažindina su Korp! Neo-Lithua
nia sporto sekcija ir jos veikla 
dalyvaujant įvairiose krepšinio 
varžybose, paskiriems sporti
ninkams vykstant net į Austra
liją, Kanadą ir kitur garsinti 
Lietuvos vardo.

"Akimirka išėjusiems pagerb
ti" verčia skaitytoją sustoti, 
susimąstyti ir giliu susikaupimu 
perskaityti "išėjusių" pavardes, 
iš kurių ne viena primins bu
vusį gerą draugą, bičiulį, 
bendradarbį ar pažįstamą.

Apie mirusius garbės narius, 
mecenatus, filisterius irkorpo- 
rantus Jonas Našliūnas to sky
riaus įvade rašo:

"Kai kurie jų mirė, kai kurie 
žuvo priešų pakirsti. Vieni at
siskyrė pačiame gyvenimo pava
saryje, kiti -- eidami jau į savo 
gyvenimo rudenį...

Visi jie buvo išsimokslinę, įsi
giję profesijas. Vieni vykdė val
stybinius darbus, kiti visuome
ninius, kultūrinius. Kai kurie jų 
buvo pasiekė savo darbų aukš
tumas, kiti kopė į jas. Tačiau, 
visi jie buvo vertingi, brangūs, 
reikalingi.
' Vienus dengia Lietuvos žemė, 
kitus svetima -- nuo Amerikos 
iki Sibiro! Bet jie visi dvasi
niame ryšy tebėra su mumis, 
nes gi jie -- korporacijos au
gančio medžio šaknys" (psl.313) 

Savaime aišku, toks leidinys, 
kaip Korp! Neo-Lithuania, jauni
mo širdyse gimęs, jaunimo tę
siamas tremty, negali apseiti 
be poezijos. Leidinio redakto
riaus A. Diržio specialiai su
kurtais poetiškais žodžiais 
"Savo keliu" knyga prasideda 
ir Maironio poezija baigiasi. 
Tačiau korporantų poezijos ne
trūksta ir leidinio tekste, skir
tos korporacijos dvasiai. Štai 
S. Santvaro žodžiai, "Korp! Neo- 
Lithuania daina", kurios kiek
viena eilutė uždega jaunuosius 
kolegas tėvynės meile:

"Lietuvai jaunatvę nešam,tar
tum kraitį,
Mūsų meilė, mūsų laimė, mū
sų viltys,
Mes kaip liepos, mes kaip 
ąžuolų giraitė -- Lietuva!
Ir tėvynė mūsų meilėje gy
va" (psl. 216).

To paties autoriaus Vilties 
daina:

"Kaip marių vėtra mūs dva
sia laisva!
Kaip saulė kelsis Lietuva!
Kur brolių didvyrių žali ka
pai --
Ten dar matysimės, mieli 
draugai!" (psl. 217).

Tai dainų žodžiai, kuriems 
muziką pritaikė kompozitorius 
Julius Gaidelis, ALTSąjungos 
Bostono skyriaus garbės narys.

Nepamirštami ir Stasio Jakšto 
žodžiai:

"Ir šiandien nepalaužiamai ti
kiu,

ALT S-gos Rytų Apygardos pirmininkas A. Jonys disku
tuoja Dirvos platinimo reikalus su redaktoriumi J. Ciuberkiu. 

V. Pliodžinsko nuotrauka

Du "jaunuoliai” J. J. Bachunas ir A. S. Trečiokas ALT S-gos 
Tarybos suvažiavime Clevelande tariasi sąjungos veiklos rei
kalais. V. Pliodžinsko nuotrauka

Kad vėlei Vilniuj rinksimės 
būriais,
Kai po kovų, kančios, dienų 
klaikių
Liepsnos Tėvynė laisvės ži
buriais!" (psl. 72).

Šie keli rašiniai neduoda pil
nos to leidinio charakteristikos, 
tik pačių autorių žodžiais su
pažindina skaitytoją su jų min
timis, kurios pirmu žvilgsniu 
patraukia dėmesį. Tenka apgai
lestauti, kad to leidinio reikėjo 
dešimtį metų. Reikėjo laukti, 
kol atvyko iš Venecuelos į JAV 
dabartinis redakcinės komisi
jos pirmininkas A. Diržys ir 
ėmėsi iniciatyvos šį užsimoji
mą igyvendinti. Komisiją su
darė: A. Diržys, pirm., Povi
las Ališauskas, Stasys Jakštas, 
Bronius Nemickas, Domas Pe- 
nikas, Antanas Sodaitis, Čes
lovas Tamašauskas į daugiausia 
prididėjęs iliustracijomis, brai
žiniais.

Leidinys liuksusinis, apiman
tis tris kartas, lengvo stiliaus. 
Tai itin svarbus dokumentas ne 
tik jauniesiems korporantams, 
bet ir didelis įnašas mūsų tau
tos istorijai. Užvertę paskuti
nį knygos lapą mūsų jaunieji 
kolegos, išlaikydami Korp ! 
Neo-Lithuania tęstinumą išeivi
joje, turės tvirtą pagrindą ir 
gerai supras, kas jie yra ir ko 
siekia svetimoje žemėje. To
dėl šio leidinio pasirodymas 
yra sveikintinos pastangos vi
sų prie jo išleidimo vienu ar 
kitu būdu prisidėjusių. Po šim
tą dolerių išleidimui aukojo šie 
filisteriai: Antanas Diržys, Bi
rutė Paprockienė, Antanas Se- 
nikas ir dr. S. Virkutis. Po 
50 dol.: V. Abraitis, V. Didžiu
lis, S. Mackevičius, J. Mauru
kas ir K. Siliūnas. Kiti po ma
žiau.

Leidinys 32 8 psl., išleista 
600 egz., todėl jau svarstoma 
apie antrą laidą. Iliustracinę 
medžiagą parūpino Vincentas 
Gruzdys, Jonas Gaižutis, Vy
tautas Augustinas, Liudas Ta
mošaitis ir kiti. Leidėjas Korp! 
Neo-Lithuania Vyriausioji Val
dyba. Spaudė Lietuvių Encik
lopedijos spaustuvė Boston, 
Mass.

(Pabaiga)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

DVIPRASMIŠKI
PLAKATAI 
VILNIAUS 
EISENOJE

Gegužės 1 d. parado Vilniuje 
priimti, valdžios tribūnoj buvo 
sustoję vietinės komunistų par
tijos diduomenės viršūnė: Snieč
kus, Popavas, Barkauskas, Ma- 
niušis, Songaila, Paleckis, Kai
rys, Griškevičius, Dobrovolskis 
Mackevičius, Vilniaus įgulos 
generolai ir kiti pareigūnai, dar 
nenusipelnę oficialiuose pra
nešimuose būti minimi atski
rai.

Prakalbą sakė ę'Uitvirtasis") 
vietinio partijos CK sekre
torius J. Maniušis, kurio kal
boje buvo tik vienas daugeliui 
ten pat buvusių klausytojų tik
rai įdomus pareiškimas: "Per 
pastaruosius metus nepriklau
somybę iškovojo dar 17 vals
tybių".

Kaip Paleckis Izviestijose 
nuo savų nemalonumų, taip Ma
niušis nuo šio itin įdomaus fak
to skubėjo nukreipti dėmesį 
dėmesį į ... Vietnamą. Ta pa
čia linkme iš anksto, pagal a- 
gitpropo' instrukcijas, stengta
si kreipti dėmesys ir plaka
tais (ne tik Vilniuj, bet ir Kau
ne ir kitose vietose, kur tik 
buvo surengti "gegužiniai pa
radai") , Vilniuje lietuviams tu
rėjo ypatingai kristi į akį pla
katas su užrašu "Jankiai, Ša
lin rankas nuo Vietnamo": juk 
pakanka jame pakeisti tik tris 
raides pradžioj ir vieną žodį 
gale išeina — "Ruskiai, šalin 
rankas nuo Lietuvos!"

Tiesoje įdėta nuotrauka iš ei
senos bene pirmą kartą pilna 
ne akmeninių, kaip paprastai, o 
besišypsančių veidų. Ta besi
šypsanti jaunimo grupė turėjo 
pagrindo būti laiminga, palygi
nus su visais kitais, nes jiems 
pasitaikė nešti plakątą su įra
šu, kuriam jie tikrai nuošir
džiai gali pritarti būtent: "Ko
lonializmui ir rasizmui - NE!"

(ELTA)

"IMPORTAVO” 
LIETUVON 
RUSIŠKĄ
ANSAMBLį

Vilniaus statybos ma
sinu gamykloj dirbantieji 
rusai apdovanojo Vilnių 
ne tik mašinomis, bet ir 
rusišku šokių ansambliu
- ”Beriozka”. Ansamblis 
visiškai pamėgdžioja to 
paties vardo profesinį 
ansamblį, kuris yra lan
kęsis ir Amerikoj. An
samblio vadovas - pensi
ninkas S. Gončarovas, 
buvęs Moisiejevo an
samblio šokėjas.

Tuo būdu rusiška ko- 
lonistiška pramonės 
įmonė, sudariusi progą 
atsikraustyti Lietuvon 
stambiam būriui rusų 
specialistų ir nespecia
li stų, net pensininkų pa
galba ir visai nebe pra
monės srity darbuojasi,
— stengiasi įbrėžti dau
giau rusiškų bruožų Lie
tuvos sostinės veide.

(ELTA)
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East Chicagoj suruošto motinos dienos minėjimo programos iš- 
pildytojai. Stovi iš kairės: Birutė Indreikaitė, Gintaras Aukštuolis, 
Aldona Indreikaitė, Virginija Markevičiūtė, Uosis Juodvalkis, ma
žoji Dalia Aukštuolytė, Eglė Juodvalkytė, Aušra Aukštuolytė ir 
Jūratė Tautvilaitė. Iz. Valančiaus nuotrauka

DETROIT

East Chicago

MOTINOS DIENA

Lietuvių Bendruome
nės apylinkės valdybos 
pastangomis, motinų pa
gerbimas įvyko gegužės 
1 d. St. Francis (lietuvių) 
parapijos salėje. Minė
jimas vyko Jaunimo Me
tų ženkle, nes visą šio 
vakaro programą atliko 
jaunoji karta.

Apylinkės v-bos pir
mininkas Z. Moliejus 
trumpu, jautriu žodžiu 
atidarė minėjimą ir pak
vietė kun. P. Jakulevi- 
čių sukalbėti maldą. Po 
maldos pirmininkas pa
prašė Uosį Juodvalkį, 
Chicagos universiteto 
studentą, tarti šiai die
nai pritaikytą žodį. Savo 
paskaitoje U. Juodvalkis 
trumpai suminėjęs lie
tuvės motinos atliktą pa
reigą savajai tautai, pla
čiau sustojo prie trem
ties lietuvės motinos pa
reigų ir uždavinių. Pas
kaita buvo originali savo 
mintimis ir pavyzdžiais. 
Ją klausytojai šiltai pri
ėmė.

Meninėje dalyje jauno
sios jėgos išpildė pro
gramą. Mažoji Markevi
čių Virginija-padeklama
vo eilėraštį "Motina". 
Aldona Indreikaitė pas
kaitė ištrauką iš Tamu-

laičio "Smuikininkas" ir 
padeklamavo P. Vaičiū
no eilėraštį "Motinai". 
Aukštuolių trejetukas: 
Aušra su Dalia, akom- 
ponuojant jų broliui Gin
tarui, padainavo dvi dai
nas. Viešnia iš Gary, Ind, 
Jūratė Tautvilaitė pas
kambino porą dalykų. 
Eglė Juodvalkytė padek
lamavo Stelingio eilė
raštį "O Motina" ir pas
kaitė N. Mazalaitės "Mo
tina". Ypač šis paskutin
is dalykas - N. Maza
laitės "Motina" — buvo 
labai jautriai paskaitytas 
ir dažnam klausytojui iš
spaudė graudžią ašarą. 
Programą puikiai prane
šinėjo studentė Birutė 
Indreikaitė. Visos mer
gaitės buvo pasipuošu
sios tautiniais rūbais, tai 
labai maloniai nuteikė 
susirinkusius.

Motinos Dienos minė
jimas buvo labai šiltas 
ir jaukus. Didžiausias 
nuopelnas dėl meninės 
dalies parengimo tenka 
Zigmui Moliejui, talen
tu ir vaidybine patirti
mi pasižymėjusiam sce
nos darbuotojui. Jis vis 
dar tebeturi pakankamai 
energijos ir randa laiko 
suburti jaunimą ir jįpa-

ruošti viešiems pasi
rodymams. Turint gerų 
norų ir stengiantis, kad 
ir mažoje apylinkėje, su 
mažu būreliu jaunimo, 
galima šį tą padaryti ir 
praskaidrinti apypilkes 
darbininko dienas.

Visos motinos buvo 
papuoštos raudonomis 
rožėmis. Po programos 
visi dalyviai pavaišinti 
kava. Ačiū apylinkės val
dybai už gražias pastan
gas.

JAUNIMO KONGRESO 
REIKALAI

Algis Skudra (kairėje) per 
Eglę Juodvalkytę aukoja Jau
nimo Kongresui.

DIVIDEND CHICKS MAILED 
OUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINGS ACCOUNTS

fWe Invite 
Your Savings

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
Joseph F. Gribauskas, Exec. Secy.

^F1447 SO. CT. • CICERO • 60650 • FHONE 656*6330 
HFhOVBS: MOH. MjTUK., THURS., FRL SAT. M; WE0. CLOSED 
F CICERO. ILLINOIS

Jaunimo Kongreso 
reikalams komisija ne
buvo sudaryta, bet dar
bą pirmoji ėmėsi vykdy
ti Pedagoginio Lituanis
tikos instituto studentė 
Eglė Juodvalkytė. Šį 
jos žygį moraliai parė
mė ir lietuvių bendruo
menės valdyba.

Per Eglę Juodvalkytę 
Jaunimo Kongresui au
kojo: 20 dol. Kazimie
ras Pocius; po 10 dol. 
K. Čiurinskas, L. Rum
šas ir Algis Skurdą; po 
5 dol. K. A. Girvilas, G.

GROŽIO KARALAITĖS 
RINKIMAI

Ateinantį šeštadienį, ge
gužės mėn. 21 d., 8 v. v. 
Lietuvių namuose, Detroito 
jaunimo komitetas, sudary
tas iš visų jaunimo organi
zacijų pirmininkų , kuriam 
vadovauja Vytautas Mar- 
čiukaitis, ruošia vakarą — 
"NUOSTABI NAKTIS".

Jame bus jaunųjų talen
tų pasirodymas ir renkama 
Detroito grožio karalaitė, 
kuri atstovaus Detroito 
apylinkę Jaunimo Kongre
se Chicagoje ir dalyvaus 
varžybose laisvojo pasaulio 
lietuvaičių grožio karalai
tės (Miss Lithuania) titu
lui laimėti.

Detroito grožio karalaitės 
rinkimai bus pravesti su 
tinkamu rimtumu ir atsi
dėjimu. O laimėjusi grožio 
karalaitės titulą, laimės 100 
dol. premiją, kurią paskyrė 
gerai pažįstami detroitiš- 
kiams p.p. Ona ir Juozas 
Briedžiai.

Rengėjai norėdami suda
ryti jaukią ir įspūdingą 
grožio karalaitės rinkimų 
aplinką, kviečia visus De
troito ir apylinkių lietuvius, 
o ypatingai jaunimą, gau
siai atsilankyti į šį nepa
prastą parengimą.

Jaunimo metų proga bus 
ypatingas atvejis visiems 
kartu pabendrauti, pasivai
šinti ir pasilinksminti, o 
taip pat paremti jaunimo

Alfonsas Milukas, nesenai atvykęs iš Lietuvos, lankėsi Co- 
lorado. Senatoriaus Peter H. Dominic. ir All-American Confe- 
rence to Combat Communism dėka A. Milukas skaitė eilę pa
skaitų apie Lietuvos dabartinį ekonominį stovį ir apie kon
centracijos stovyklą, kurioje jam teko praleisti aštuoneris metus. 
Savaitės bėgyje A. Milukas skaitė paskaitas Northeast Junior 
College, Colorado School of Minės, Loretto Heights College ir 
Southern Colorado Statė College. Kai kurios jo paskaitos buvo 
perduotos per televizijos ir radijo stotis. Po tokios darbingos 
savaitės A. Milukas ir lietuvių nepamiršo. Buvo sušauktas Lie
tuvių Bendruomenės susirinkimas pirmininko R. Bočkaus na
muose, kuriame išgirdome apie dabartinį gyvenimą Lietuvoje 
ir apie lietuvių vargus po komunizmo režimu. Alfonso Miluko 
paskaita buvo dalyvių labai įvertinta. Colorado bendruomenės 
vardu — didelis ačiū.

Nuotraukoje Alfonsas Milukas (kairėje) su Irena Bočkienė 
ir J. Lataičiu. ' (LKJ)

Ginčauskas, A. Juodval
kis, S. Karvelis, J. Ma- 
silionis, J. Neverauskas 
B. Saulis, R. Sidabras, 
Z. Stankus ir B. Tam- 
pauskienė; 4 dol. E. 
Jankauskas; 3 dol. J. 
Bagdanskis. Kiti auko
jo po mažiau. Viso su
rinkta aukų lapais 146 
dol. ir už ženklelius 7 
dol.

Parašus ant peticijų 
Jungtinėms Tautoms 
renka bendruomenės 
valdyba ir Eglė Juodval
kytė. Gary mieste para
šus rinko Jūratė Taut
vilaitė.

Reikia pastebėti, kad 
Jaunimo Kongreso Fi
nansų Komisija įnešė 
tam tikro nesklandumo į 
apylinkės darbą: laiš
kais prašė aukų ir pe
ticijai parašus rinkti ne 
tik organizacijas, bet 
taip pat ir pavienius as
menis. Mažoje apylinkė
je tai sudarė tam tikrų 
nepatogumų. Renka jau
nimo atstovai, renka 
bendr. valdyba, aukoja 
asmeniškai.

Kongreso Finansų Ko
misija perdaug save ap
sisunkino darbu ir pa
sidarė nereikalingų iš
laidų siuntinėdama as
meniškai laiškus, nere
tai po du ir tris, tam 
pačiam asmeniui.

(aj)

pastangas ir Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresą.

Po iškilmingosios dalies 
bus šokiai, grojant puikiam 
Vytauto Petrausko "Atža
lyno" orkestrui.

Veiks įvairių skanumynų 
suaukotas bufetas.

Pas parengimo vadovus 
jau galima gauti įėjimo bi
lietus. V. U.

(Sk.)

KALIFORNIJĄ 

APLANKIUS

Atostogų metu teko aplanky
ti Kaliforniją, jos įdomesnes 
vietoves , savo bičiulius. Vi
suomenes veikėjas ir Šaulių Są
jungos kuopos pirmininkas P. 
Žadvydas ir ponia, pas kuriuos 
buvau ilgesnį laika apsistojęs, 
su savo modernišku "traileriu" 
mane vežiojo po šiaurės ir pie
tų Kalifornijos bei Hollywoodo 
įžymesnes vietoves. Pas kitus 
savo bičiulius p. p. Deveikius, 
Gedmintus, Jocius, Kazlauskus 
Sabaliauskus, Sirbūnus, teko 
kiek trumpiau, bet maloniai lai
ką praleisti. Kalifornijos vi šuo- 
meninkas, rašytojas P. K. Ka
ruža ir ponia supažindino mane 
su Los Angeles ir Hollywoodo 
gyvenimu bei isikūrimo sąly
gomis; visiems jiems už ma
lonų priėmimą esu dėkingas. 
Ypatinga padėka priklauso p. p. 
Žadvydams, Karužams, Sirbū- 
nams, ir poniai Jadzytei už 
manęs pagerbimą Jurgio die
nos proga. Ačiū visiems už 
sveikinimus ir nuoširdžius lin
kėjimus...... Dėkoju Los Ange
les klebonui prelatui A. Kučin- 
giui už malonų priėmimą ir 
pasidalinimą žiniomis apie pa
rapiją ir lietuvių įsikūrimo są
lygas Kalifornijoje bei Los An
geles,

Atsilankymas Kalifornijoje 
paliko man neužmirštamą įs
pūdį. Džiugu buvo matyti Kali
fornijos lietuvių gražių sugy
venimą, darnų veikimą ir eko-

niminį gerbūvi. Darbštaus, 
energingo gerb. prelato A. Ku
čingio dėka yra suorganizuota 
nemaža parapija, pastatyta pui
ki bažnyčia, mokykla su sale 
ir dabar ruošiamasi naujos, di
deles ir moderniškos salės sta
tybai, Taip pat veikia ir Lietu
vių Evangelikų parapija vado
vaujama kunigo M. Preikšaičio. 
Gražiai veikia Los Angeles Lie
tuvių Namai su gražiomis pa
talpomis ir malonia aplinka, kur 
randasi ir Lietuvių Bankelis, 
rūpestingai vadovaujamas jo įs
teigėjo, torontiškiams gerai pa - 
žistamo visuomenės veikėjo A, 
Kiršonio. Visi bendrai Kalifor
nijos lietuviai yra gerai įsikū
rę, Jau vien kelių šimtų tūk
stančių vertės p. p. Karužų, 
pastatytas moderniškas aparta
mentas nustebins kiekvieną Ka- 
lifornijon atsilankiusi torontiš
kį. Linkiu visiems lietuviams 
sveikatos , gerbūvio ir tolimes
nės pažangos.

Inž. J, Preikšaitis.

PLANE KAUPAS,_ 
UŽDUOTY SKYLE

Gegužės 4 dieną Vilniaus lai
kraščiuose buvo paskelbtas par
tijos ir valdžios bendro posė
džio "nutarimas”, kad naujai 
sudarytojo Kaimo statybos mi
nisteriją per pirmąjį metų ket
virtį planą įvykdė 105%, tačiau 
užduotį įvykdė ne visiškai....

Po šio keisto pareiškimo, val
džios viršūnė (partijos CK ir 
pati ministrų taryba) dar "nu
tarė", kad statybos organizaci
jos neaprūpintos įrengimais, 
joms trūksta inžinierių, trūk
sta darbininkų ir trūksta patal
pų administracijai bei darbinin
kams. Kaip ir visada tokiais at
vejais, "nutariama" raginti dau
gybę visokių įstaigų, komitetų 
ir pareigūnų bei organizacijų 
kad jos imtųsi visokių priemo
nių, "siekiant likviduoti atsili
kimą". Pati valdžia jokių kon
krečių priemonių nepavartojo, 
išskyrus tą beveik tūkstanties 
žodžių "nutarimą". (ELTA)

VIEŠĖDAMI CMICACDJE PIRKITE VAI JOJE MODERNUI! 
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE 

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

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika
PARAMA
ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

Strawberry or 
liųueur .............................. 5th — 3.69
Uralt-Import. Germ.
.......................................  5th — 5.49

5.75
5th — 3.35

5.
6.

5th — 2.981. Leroux
Cherry

2. Asbach
brandy

3. Import. 5 Str. French Cognac .... 5th
4. Napoleon Brandy

Coeur de France Cordials
Liebfraumilk Import.
German Wine ............  5th — 0.98
Bordeaux Import. French Wine .. 5th — 0.98 
Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų

maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

7.

STASIO BARO

PLOKŠTELĖ
jau gaunama DIRVOJE. 
Kaina - Mono - 6 dol.

Stereo -- 7 dol.
Užsisakant paštu, prašome prisiųsti 25 c. persiunti

mo išlaidoms!
Mūsų Įžymaus solisto įdainuotos operų arijos, gro

jant Stuttgarto simfoniniam orkestrui, diriguojant komp. 
DARIUI LAPINSKUI, suteikia ne tik malonią staigmeną, 
bet kartu tai yra reprezentacinė dovana bet kuriai pro
gai.

Užsisakant siųskite čekį ar money order adresu:
DIRVA,
6907 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 44103
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VYTAUTAS MEŠKAUSKAS 

CLEVELANDE

^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Dirvoje jau galima įsi
gyti solisto Stasio Baro 
įdainuotą operų arijų plokš
telę. Arijos įdainuotos gro
jant Stuttgarto simfoni
niam orkestrui, dirig. Da
rius Lapinskas.

Čia taip pat gauna Lietu
viškos Kamerinės Muzikos 
plokštelė, išleista ir įgrota 
smuikininko Iz. Vasiliūno 
ir pianisto Vytenio Vasi
liūno, 2 plokštelių komplek
te (kaina 6 dol.) įgrota J. 
Gruodžio, K. V. Banaičio 
(du kūriniai) ir J. Gaidelio 
kamerinės muzikos kūryba.

Dirvoje taip pat galima 
įsigyti populiarią sol. Aldo
nos Stempužienės įdainuotą 
plokštelę DAINOS. Komp.
D. Lapinsko sukurta liau
dies dainų motyvais muzi
ka, grojama taip pat Stutt
garto simfoninio orkestro, 
autoriui diriguojant.

Šios plokštelės sudaro 
gražų įnašą lietuvių kuria
mos ir išpildymos muzikos 
baruose.

1966 m. gegužės mėn. 21 d., 
7:30 vai. vak. šv. Jurgio 

salėje rinkimai
”MISS LITHUANIA” 
Clevelando kandidatės
Gaidžiūnaitė, Rūta — 

baigusi Vilią Angelą High 
School, studijavo kalbas 
Chicagoje.

Grybauskaitė, Nijolė — 
baigusi North High School, 
baigusi Ohio Statė Univer
sity Liberal arts, toliau stu
dijuos teisę.

Obelenvtė, Silvija — bai
gusi St. Francis High 
School, dabar sekretoriau
ja.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

Orantaitė, Dalė — baigu
si Shaw High School, ruo
šiasi mokytojos specialybei 
Cleveland Statė University.

Stasaitė, Matilda — bai
gusi Vilią Angele High 
School, studijuoja kalbas 
Cleveland Statė University.

Stuogytė. Guoda — bai
gusi East High School, stu
dijuoja medicinos techno- 
logiia Cleveland Communi- 
ty College.

baigusi Vilią Angelą High 
School, studijuoja Nursing 
Cleveland Community Col
lege.

Unguraitytė, Rasa — bai 
gusi Shaw High School,

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

ALT Clevelando skyriaus 
valdybos pakviestas, Dirvos 
b e n d r a d arbis Vytautas 
Meškauskas gegužės 15 d., 
Šv. Jurgio parapijos salėje 
skaitė paskaitą tema "Ben
dradarbiavimas su kraštu 
ir koegzistencija”. Apypil
nė salė susirinkusių turėjo 
progą išgirsti populiarų 
Dirvos skaitytojų tarpe po- 

studijuoia meną Cleveland 
Art Institute.

”Miss Lithuania” rinki
mai ivyks gegužės 21 d., 
šeštadienį, 7:30 v. v. šv. 
Jurgio parapijos salėje.

• "Tėviškės Garsų” ra
dijo valandėlė, vedama J. 
Stempužio, praeitą penkta
dienį, gegužės 13 d., perda
vė dalį Dirvos 50 metų su
kakties iškilmių. Savaitę 
prieš tai valandėlės metu 
vyko trumpas pasikalbėji
mas su Dirvos redaktorium 
J. čiuberkiu.

J. Stempužis ne tik vado
vavo Dirvos sukakties ban
keto programai, bet per 
"Tėviškės Garsų” radiją il
gą laiką garsino ir skelbė 
patį minėjimą ir banketą. 
Jis taip pat aktyviai prisi
dėjo prie iškilmių ruošos 
darbų.

Už talką ir toki nuoširdų 
bendradarbiavimą "T. G." 
radijo valandėlės vedėjui 
Dirvos redakcija reiškia 
padėką.

• Motinos Dienos minėji
mas Clevelande buvo su
ruoštas gegužės 8 d., Šv. 
Jurgio parapijos salėje 
abiejų šeštadieninių mo
kyklų vadovybių ir tėvų 
komitetų bendromis pastan
gomis.

Įdomią ir kruopščiai pa
ruoštą paskaitą apie mo
ters vaidmenį ir padėtį šio 
meto gyvenime skaitė Jūra 
Gailiušytė. Programą išpil
dė abiejų mokyklų moki
niai.

• Vladas Bacevičius, Dir
vos bendradarbis, siunčia 
linkėjimus iš saulėtos Flo
ridos.

RENGIA PIETUS
Sekmadienį, gegužės 22 

d. šv. Jurgio parapijos sa
lėje ruošiami pietūs, kurių 
pelnas skiriamas Clevelan
do skaučių ir skautų veiklai 
paremti.

Pietų metu bus laimėji
mai. Fantus aukojo Liet. 
Gydytojų ir Inžinierių Dr- 
jos Clevelande bei A. Staš- 
kūnienė. Pelnas — į Jauni
mo Kongresą atvykstančio 
užjūrio lietuvio skauto ke
lionės išlaidoms padengti.

Maloniai prašome kuo 
skaitlingiausiai pas mus 
pasivaišinti.

Clevelando Skaučių-tų 
Tėvų Komitetas

• Sąžiningiausią patarna
vimą visais draudimo rei
kalais, gausite paskambinę 
patyrusiam draudimo at
stovui V. Giedraičiui tel. 
914-6835.

SAVININKAS 
PARDUODA 
N A M A<

7 kamb., į šiaurę nuo 
Lake Shore Blvd., Nau
josios ir Šv. Kryžiaus 
p ar. rajone. Moderni 
virtuvė ir vonia, Wal- 
tex užuolaidos, kilimai, 
ir kt. priedai. Privatus 
parkas ir paplūdimis. 
Galima su baldais. Bal
dai beveik nauji. Kaina 
— su baldais $23,000, 
be baldų — $21,000.

Teirautis telef. KE 

litinį komentatorių ir susi
pažinti su jo argumentais 
'bendradarbiavimo’ klausi
mu. Jo pranešimas buvo pa
tiektas lengvu, žurnalisti
niu stilium, be tolesnių eks
kursijų į tuos klausimus, 
kurie viešai nediskutuotini.

Anot jo, asmeniškas ry
šys su artimaisiais, palai
komas laiškais ir siunti
niais, yra faktas, kuris šiuo 
metu ir apriboja ryšio su 
kraštu sąlygas, nebent vie
nam kitam dar pavyksta 
aplankyti krašte tėvą ar 
motiną. Kultūrinis ir kitoks 
bendradarbiavimas jau yra 
susietas su politine kaina, 
kurią nustato krašto paver
gėjai. čia ir svarbu akylai 
sekti, kad tąja kaina nebū
tų sužalotas išeivijos prin
cipas, — tęsti bekompromi- 
sinę kovą už pilną Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę.

Ryškiu ”bendradarbiavi- 
mo” sąlygų pavyzdžiu V. 
Meškauskas patiekė Vak. 
ir Rytų Vokietijos santykių 
užuomazgą, kuri paskendo 
komunistų reikalą ujamų 
sąlygų pinklėse. Bet koks 
^bendradarbiavimas’ įmano
mas tik pagal Maskvos nu
statytą kurpalį, todėl ir bet 
koks bendradarbi avimas 
tikrąja to žodžio prasme 
yra neįmanomas.

Po paskaitos, prelegentas 
atsakinėjo į klausimus, ku
rių metu taip pat išryškėjo 
viena kita nuomonė dėl po
linkių į bendradarbiavimą 
jaunesnėje ir vyresnėje iš
eivijos kartose. Dalis jau
nesnės kartos žmonių esan
ti paveikta kairiųjų pažiū
rų mokslo personalo ir 
esanti įtaigota nuolaidesnio 
požiūrio i komunistų tiks
lus. Veikiąs ir amerikietiš
kas naivumas tuo klausi-

REIKALINGA 
PAGALBA

Patyrę darbe su siu
vamomis mašinomis, ar
ba norį išmokti tą dar
bą, uždirbant, gali gau
ti —

pastovų darbą, pui
kias darbo sąlygas, auk
štą valandinį ir akordi- 
nį atlyginimą. Daugelis 
apmokamų priedų. Ap
mokamos atostogos, 
šventės, ligoninė, drau
dimai ir nuomojamos 
uniformos.

WORK-WEAR 
CORP.

1768 East 25th St.
(54-56) An Equal Opportunity Employer

mu. Vyresnėje kartoje, jei 
ir pasireiškianti ”bendra- 
darbiavimo” tendencija, ji 
išplaukianti daugiau iš sen
timento savam kraštui.

V. Meškausko praneši
mas buvo šaltas ir korek
tiškas. Jis ribojosi pažiūro
mis ir informacijomis kal
bamu klausimu, neliečiant 
kai kieno keliamas ir nuolat 
kurstomas tendencijas, ku
riomis skaldoma visuomenė 
ir pučiamos bereikalingos 
aistros.

ALT Clevelando sk. pir
mininko lydimas, V. Meš
kauskas padarė trumpą vi
zitą Dirvos redaktoriui J. 
Čiuberkiui.

HELP WANTED MALĖ

MACHIN1STS

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET
LATHES
ENG1NE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINĮ 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL

341-1700'
for an interview convenient 

for you.

HELP WANTED MALĖ

COLD HEADER 
TRAINEES

ROLL THREAD 
SĖT UP MEN 

OPERATORS AND 
TRAINEES

We have openings available 
to learn a skilled trade. Ex- 
cellent benefits and work- 
ing conditions.

APPLY IN PERSON 
8:30 A. M. to 5 P.M.

ANCHOR 
FASTENERS 
26101 Fargo Rd., 

Bedford Heights, Ohio

TOOL MAKER
Header 

Operator 
Po i n te r 

Operator 
Tool Room 
Lathe Hand 
CHANDLER 
PRODUCTS 

CORP.
Div. of Nat’l Screw & Mfg. 

Co.
1491 Chardon Rd., 

Cleveland, Ohio
An Equal Opportunity Employer

ELECTRICIAN
Panel and machine tool 
wiring position, good 
company benefits, apply 
in person.

AMERICAN
MONORAIL CO.

1111 East 200
Phone: 486-5000

(LOCATED BETWEEN EUCLID & 
ST. CLA1R AVĖ.)

SPECIAL VIA C. T. S. BOS BUS

FROM WINDERMERE BUS
STATION

An Equal Opportunity Employer

TOOL MAKER 
LEADER

Experienced in all machine 
operations to lead and 

direct.
Hours:

12:30 P.M. to 11 P. M. 
Excellent pay & fringe ben
efits , opportunity to movė 
up to management level.

KENNIK MFG. 
CO. INC.

441-1677
Ask for Mr. Hubbell

HELP WANTED FEMALENURSES
REGISTERED

General dutv—All shifts, 
good starting salary, fringe 
benefits. Write or call Di
rector of Nurses.

POLYCLINIC 
HOSPITAL 

6606 CARNEGIE AVĖ.
431-9433

Skaityk ir platink
DIRVĄ



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SVEIKINANT DIRVĄ SUKAKTIES PROGA SAVO ĮNAŠUS 
VILTIES DRAUGIJAI PRISIUNTĖ ŠIE ASMENYS:

Dr. Pr. Mažeika, Lake Zurich, III................................................. $50.00

SVEIKINDAMI DIRVAI AUKOJO
$500.00
AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖS SĄJUNGOS 

CENTRO VALDYBA, Chicago, III.
K. S. KARPIUS, Cleveland, Ohio

$10.00
LIET. KARIŲ VETERANŲ S-GA RAMOVĖ — C. V. 

Chicago, III.

$5.00
Č. BOGUSHAS, Waterbury, Conn.
M. UHLIANUK, Armada, Mich.
PR. ZAILSKAS ir šeima, Chicago, III.

AUKOS DIRVAI

• Jaunimo Metai, Pasau
lio Lietuviu Bendruomenės 
Valdybos ir PLJK Komiteto 
nutarimu, baigsis Argenti
noje 1967 metų vasario mė
nesį per Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongresą. Jau 
pradedama orga n i z u o t i 
JAV ir Kanados lietuvių 
ekskursiją Į Argentiną.

• Lietuvių Sekciją prie
Pabaltiečių Sporto Federa
cijos sudaro: Algirdas
Bielskus — Sekcijos vado
vas, nariai Petras Petrutis, 
Vytautas Jokūbaitis ir 
Kostas Lukošius.

DĖMESIO BUV. VIL
NIAUS VYTAUTO DI
DŽIOJO GIMNAZIJOS 

ABITURIENTAI, MOKY
TOJAI, MOKINIAI!

Visi vilniečių draugai! Š. 
metų gegužės mėn. 28-29 
dienomis, Chicagoje rengia
mas minėtos gimnazijos 
auksinės sukakties minėji
mas.

Minėjimo organizatoriai 
su vilniečiu dr. E. Ringum 
priešakyje, Vilniaus Kraš
to Lietuvių S-gai padedant, 
išjudino ne tik pasaulio lie
tuvių sostinėje, bet ir kitur 
gyvenančius vilniečius ir jų 
draugus, kuo iškilmingiau 
ir gražiau tą švietimo ir 
lietuvybės tvirtovę pami
nėti. Minėjimo programa 
bus įvairi: geg. 28 d., 7 v. 
v. Jaunimo Centre bus aka
demija (paskaita, sveikini
mai, solo, meninis žodis), o 
po jos vakarienė tuose pa
čiuose rūmuose, o geg. 29 
d., 12 vai. — pamaldos Tė
vų Jėzuitų koplyčioje.

Minėjimo programoje da
lyvaus visa eilė buv. V. V.

LB San Francisco valdyba. Stovi iš kairės: A. Jazbutis, V. Diki
nienė, pirmininkas S. Kungys, M. Ilgūnas ir G. S, Victor.

I. Bartkaus nuotrauka

Miela kolege
agr. AGUTĘ DUDIENĘ,

jos tėveliui Lietuvoje mirus, jai ir jos šeimai reiš
kiame nuoširdžią užuojautą

agr. M. Bonatienė, 
K. Bulotienė, 
J. činga, 
EI. Sabalys, 
Br. Al. šimkevičiai

D. G-ios auklėtinių: VI. Pi- 
lypavičiūtė - Sabaliauskienė, 
P. Viščinis, G. Mažeikienė,
M. Lemešytė, kun. J. Pana
vas. Be jų dar maloniai su
tiko dalyvauti: J. šalnienė, 
A. Dikinis, M. Mokaitis, A. 
Trinkūnas ir kt. Kiek sąly
gos leidžia programoje bus 
išpildoma vilniečių kūryba.
G. Sirutienė yra surinkusi 
ir spaudai paruošusi ištisą 
virtinę įdomių straipsnių, 
prisiminimų.

Kvietimai į minėjimą jau 
yra siuntinėjami. Kadangi 
masinis jų išsiuntimas yra 
neįmanomas, rengėjai pra
šo visus suinteresuotuosius 
sekti lietuvišką spaudą ir 
minėjime dalyvauti.

Į akademiją įėjimas ne
mokamas, o vakarienė — 
$5.00 (asm.). Vakarienės
šeimininkės maloniai prašo 
stalus iš anksto užsakyti 
paštu: J. Gaižutis, 5219 So. 
Fairfield, Chicago, Ilk, ar
ba telefonais: PRospect
6-5518; 735-7338.

M. Dikinienė

SAN FRANCISCO
ORGANIZUOJAMAS 

LIETUVIU CHORAS SAN 
FRANCISCO, CALIF.
Pastaraisiais metais San 

Francisco lietuvių bendruo
menė gerokai padidėjo, šiuo 
metu čia priskaitoma virš 
150 lietuvių šeimų. Dau
giausia naujųjų ateivių. At
siradus būreliui lietuviškos 
dainos mėgėjų, kilo mintis 
organizuoti lietuvių chorą. 
Tuo reikalu balandžio mėn. 
24 dieną M. Ilgūno bute 
įvyko pasitarimas, kuriame 
dalyvavo keliolika asmenų. 
Choro vedėjų sutiko būti

Bu Tiškus, E. St. Louis $1.00 
J. Šulaitis,

La Grange Park, III. .. 1.00 
Kun. J. Žvirblaitis.

Grand Rapids, Mich. . . 5.50 
A. Šova, New Britain . . 4.00 
St. Smaižys, Chicago .... 4.00 
P. Milašius, Cleveland . . 4.00 
A. Rūkas. Chicago ........... 2.00
P. Ličkus. Chicago ........... 5.00
J. Našliūnas, Chicago .. 4.00 
J. Mischik. Cleveland . . 4.00 
H. V. Kulber. Brpoklyn 10.00 
A. Budreckas, Chicago . . 3.00 
J. Barzevičius. Toronto . . 2.00 
L. Jodis-Mathews,

Brooklyn ....................... 10.00
V. Kulbokas. Chicago .. 3.00 
J. Lapeska, Cleveland . . 2.00
G. Motiejūnas. Cleveland 4.00 
V. Mieželis, Chicago .... 5.00 
J. Balbatas, Cleveland . . 5.00
D. Kalėda, Pittsburgh . . 4.00 
F. Bočiūnas, Hartford .. 5.00

senas lietuviškos dainos 
mylėtojas, George S. Vic
tor, gimęs ir augęs Ameri
koje, kadaise su a. a. Vana
gaičiu ir Dikiniu apvažinė- 
jęs beveik visas didesnes 
lietuvių kolonijas, daina ža
dindamas išeivių širdyse 
tėvynės meilę.

LIETUVIŲ SUSIPAŽI
NIMO VAKARAS

Š. m. gegužės 21 d., 7 vai. 
vakaro, Friendship Hali, 
Golden Gate ir Jonės gatvių 
sankryžoje, San Francisco 
mieste ruošiamas lietuvių 
susipažinimo vakaras. Va
karą ruošia San Francisco 
apylinkės Lietuvių Bend
ruomenės Valdyba.

• Gegužės 29 dieną po 
lietuviškų pamaldų, kurios 
įvyks Notre Dame Kolegi
jos koplyčioje, Belmonte, 
šaukiamas lietuvių bend
ruomenės susirinkimas.Tos 
dienos pamaldos ir susirin
kimas skiriami komunistų 
nukankintiems ir ištrem
tiems į Sibirą lietuviams 
prisiminti.

NEW YORK

• New Yorko LST Korp! 
Neo-Lithuania filisterių ir 
senjorų ALUTIS įvyksta 
gegužės 21 d., šeštadienį, 
8:39 vai. vak. White Horse 
Tavern, 86-16 Jamaica Av., 
Woodhaven, N. Y.

• Maloniai kviečiame visus 
į mažąją dainos šventę.

Gegužės 22 d., sekmadie
nį, Franklin K. Lane mo
kyklos salėje, 999 Jamaica 
Avė., Woodhaven, N. Y.

Programą išpildys Phila- 
delphijos ansamblis, vado
vaujamas L. Kaulinio, Eli- 
zabetho choras, vad. V. Ma- 
maičio, Rūtos choras, vad. 
Alg. KaČanausko ir Opere
tės choras, vad. V. Strolios.

Bus išpildyta Chicagoje 
įvyksiančios dainų šventės 
programa.

Dainuos jungtinis choras 
ir paskiri chorai. Pradžia 4 
vai. p. p. Auka 2 dol., moks
leiviams 1 dol. Toji pat ma
žoji dainos šventė vyks ir 
Elizabetho Laisvės salėje, 
gegužės 21 d., šeštadienį, 
7:30 vai. vak., 269 Secorid 
Street N. J.

VASAROTOJŲ DĖMESIUI
Lietuviška Jansonų va

sarvietė Cape God vila,
AUDRONĖ

šiais metais atidaroma va
sarojimui nuo birželio mėn. 
18 d. iki rugsėjo 15 d.

Visus tautiečius maloniai 
kviečia atvykti praleisti 
atostogas. Jau dabar pri
ima užsakymus, kreiptis: 
Dr. Ed. Jansonas, 15 Rose- 
dale Street, Boston, Mass. 
02124. Tel. 288-5999.

■
CHICAGO

TAUTININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Balandžio 25 d. Pakš
to salėje, Chicagoje, į- 
vyko ALTS Chicagos sky
riaus narių susirinki
mas.

Pirmininkavo Mečys 
Šimkus, sekretoriavo 
Donatas Šukelis.

Naujos valdybos dekla
raciją paskaitė naujasis 
skyriaus pirm. Stasys 
Šiaučiūnas. Iš deklara
cijos matyti, kad sky
riaus narių sąrašiuose 
yra 140, iš kurių 80 ak
tyvių. Pastarieji lanko 
susirinkimus, valdybos 
rengiamus parengimus, 
minėjimus, pobūvius , 
Likusieji, tai pasyvieji. 
Pirmininkas nusiskundė 
kad apie 20 nariams 
siunčiamų laiškų grįžta 
nepasiekę adresatų. 
Prašė skatinti neakty
viuosius labiau įsijungti 
į skyriaus veiklą.

Ateinančiais mėne - 
siais valdyba pasiryžu
si:
Šaukti skyriaus susirin
kimus su įvairiomis pas
kaitomis; palaikyti kavu
čių tradiciją, nes jų me
tu nariai suartėja ir da
linasi mintimis draugiš
koje nuotaikoje; remti 
"Dirvą”, nes jos išlaiky
mas yra skyriaus garbės 
reikalas; suaktyvinti 
skyriaus kultūrinę ir po- 
litinę reprezentaciją. 
Tam reikalinga lėšų. 
Bus rengiami baliai: lie-

ALTS Chicagos skyriaus susirinkime centro vald. pirm, 
inž. Jonas Jurkūnas skaito paskaitą. Iš kairės pirmininkaujantis 
Mečys Šimkus, šalia sekretoriauja Donatas Šukelis.'

V. A. Račkausko nuotrauka

Motinos dienos minėjimo prezidiumas. Iš kairės: Ramunė 
Jurkūnaitė. Algis Modestas — pirm., Živylė Keliuotytė ir de
klamuoja Danguolė Šukelytė. V. A. Račkausko nuotraukos

pos 23 d. Jonynų vasar
vietėje ir spalio 20 d. 
Chicagoje. Visi nariai 
turi tuose pasilinksmini
muose dalyvauti ir atsi
vesti savo svečius.

Apgailėtina, kad dide
lis skaičius mūsų jauni
mo priklauso organiza
cijoms, kurių tikslai, 
dvasia ir idėjos neside
rina su mūsų s-gos i- 
deologija. Vis dėlto rei
kia džiaugtis, kad Chi
cagos neolituanų padali
nys turi gražų lietuviš
kos studentijos skaičių. 
Šia proga pirm. St. 
Šiaučiūnas pridūrė, kad 
mūsų skyriaus narys ir 
Centro Valdybos pirm. 
J. Jurkūnas ir kiti na
riai palaiko glaudų kon
taktą su neolituanais. 
Mūsų s-gos reprezenta
cija ALTe buvo puiki. 
Vasario 16-tos, Birže
lio Baisiųjų dienų mi
nėjimai ir Pavergtų 
Tautų savaitės eisena 
buvo pavyzdingai suor
ganizuotos.

Po to sekė ALTS Cent 
ro vald. pirmininko inž. 
Jono Jurkūno paskaita. 
"Vėjai, sukūriai, mig
los ir prošvaistės lie
tuviškame gyvenime " 
pradėjo savo paskaitą 
Jurkūnas. Jis suskirstė 
lietuvių išeiviją į ketu
rias skirtingas kartas, 
kurias savo paskaitoje 
nuodugniai apibūdino. 
Prelegentas palygino 
mūsų periodinėje spau
doje pasirodžiusius au
torius; jų tarpe Damb- 
riūną, Railą, Rastenį, 
kun. Baltinį, Kavolį , 
Žemelį ir kt. Paskaito
je buvo liečiamas lietu
vių kultūrinis ir politi— 

nis veikimas, Mississi- 
pi negro ir ukrainiečių 
kova už laisvės atstaty
mą. Pirm. Jurkūnas 
paskaitą baigė keturio
mis citatomis iš A. 
Mickevičiaus "Patari
mai išeiviams".

Po paskaitos buvo dis
kusijos.

Blinstrubas manąs, 
kad dažni lietuviai iš
eiviai veiklos klausimą 
interpretuoją klaidingai. 
Kašelionio manymu, iš
eiviai turį pirmumą pa
sisakyti Lietuvos rezis
tencijos klausimu, nes 
esą, išeiviai esą lais
vuose kraštuose ir jiems 
prieinamesnės tam są
lygos, negu likusiems 
okupuotoje Lietuvoje. 
Rūkštelė dėkojo preįe - 
gentui už suteiktą pir
mumą kultūriniams rei
kalams. 18 - 20 šimtme
tyje kultūrinis veikimas 
buvęs žinomesnis. Gai
la, kad lietuviai išeiviai 
pametą lietuvišką kultū
rą, o žygiuoją interna- 
cianalinės kultūros kryp
timi. Mūsų spaudoje ra
šomi straipsniai ir tal
pinami paveikslai sveti
mi, nieko bendro neturį 
su mūsų lietuvių kultū
ra. Dažni straipsniai nu
kreipti prieš buvusią 
valdymosi sistemą Ne- 
prikl. Lietuvoje. Jie esą 
mūsų jaunimui netik nuo
dai, bet žlugdą lietuvių 
kultūrą. Rūkštelė ragino 
rašyti straipsnius, iš
ryškinant to meto gerą
sias puses.

Perskaityti ALTS 
Centro v-bos aplinkraš
čiai. "Dirvai" duota $50. 
ir $25 pasiųsti Dirvai 
jubiliejaus proga.

Pirm. Šiaučiūnas pra
šė remti Dirvą ir skati
no narius važiuoti į ju- 
bilejinį Dirvos minėji
mą Clevelande.

Pirmininko pasiūlyti 
priimti nariais į Chica
gos ALTS skyrių: Elena 
Švažienė, Stela Paškonie- 
nė ir Antanas Rūkštelė. 
Susirinkimas vienbal
siai juos priėmė.

$25 paskirti Vykintai- 
tei atvykti iš Vokietijos 
į Jaunimo kongresą.

Susirinkimui pasibai
gus valdybos narės Ona 
Daškevičienė ir Elena 
Matutienė pavaišino vi
sus kava su pyragaičiais.

(var)
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