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VIETNAME KARAS PLEČIASI
NENORĖDAMI PRALAIMĖTI KARIŠKAI PIE
TINIAME VIETNAME, KOMUNISTAI GRĄSO 
ATIDARYTI NAUJĄ FRONTĄ Iš ŠIAURĖS, KU
RIS REIKALAUJA AMERIKIEČIŲ KARIUOME
NĖS PADIDINIMO. — KARTU SOVIETAI, DAU
GIAU NEGU KADA NORS ANKSČIAU, PA
REIŠKĖ SAVO SOLIDARUMĄ SU ŠIAURINIU 
VIETNAMU, KAS PRIVERTĖ PREZIDENTĄ 
JOHNSONĄ IŠPLĖSTI KARO VEIKSMUS Iš 

SAVO PUSĖS.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Praėjusią savaitę Viet
namo karas išsiplėtė tri
mis kryptimis:

1. Komunistai padidino 
savo veiklą šiaurinėje 
Pietinio Vietnamo daly
je. Atrodo, kad jie žada 
iš Šiaurės pradėti žygį 
su trimis naujomis divi
zijomis.

2. Sovietinis blokas pa
didino savo karinių reik
menų tiekimą jūra ir sau
suma.

3. Amerikiečiai bom
bardavo Haiphongo uos
to, per kurį tas tiekimas 
eina, elektros jėgaines. 
Iki šiol amerikiečių lėk
tuvams buvo įsakyta ne
liesti dešimties mylių 
skritulio aplink Hanoi ir 
Haiphong miestus.

ŠIANDIEN IR RYTOJ
JUGOSLAVUAI atsisakius dalyvauti Europos komunistų kon

ferencijoje, nauja nesantaika įsiliepsnoja tarp Belgrado ir Mask
vos.

Visi prisimena, kai 1948 m. Stalinas susipyko su Titu. Tada 
Kremlius "ekskomunikavo" heretikus jugoslavus. Buvo paskelb
tas ekonominis boikotas ir kariniai grasinta, ruošiant Jugoslavi
jos viduje sąmokslus prieš Tito. Tačiau jis su Amerikos ir vaka
rų pasaulio pagalba atlaikė spaudimą septynerius metus ir 1955 
metais Chruščiovas oficialiai atsiprašė. Santykiai tarp abiejų 
kraštų buvo atstatyti ir atrodė, kad draugystė tarp mažojo ir di
džiojo vėl grįžo. Deja, 1967 metais nauja krizė mezgasi komu
nistinėse valstybėse. Mažasis dar kartą išdrįso didžiajam 
pasakyti "niet".

Komunistinis pasaulis šiandien nebėra toks koks buvo Stali
no laikais, bet naujos krizės elementai tie patys kaip ir 1948 me
tais. Jugoslavija nori būti nepriklausoma nuo Sovietų Sąjungos.

Praeitą savaitę Belgradas pranešė, kad nedalyvaus Europos 
komunistų konferencijoje, kuri susirinko balandžio 23 d. Karlo- 
vy-Vary, Čekoslovakijoje. Šita konferencija buvo sušaukta Maskvai 
reikalaujant išdiskutuoti "Europos saugumą", arba kitaip sakant, 
Vokietijos problemą. Bet užkulisiuose didelėj paslapty stengia
masi paruošti bendrą politiką Vietnamo atžvilgiu ir ypač Kini
jos, kuri yra pasidariusi Sovietijos svarbiausiuoju priešu.

Kodėl Tito atsisakė dalyvauti konferencijoje? Jis nori pasi
laikyti laisvas rankas santykiauti su Washingtonu, Bonna, Mask
va ir Pekinu. Jei Tito ir smerkia (žodžiais) Amerikos politiką 
Vietname, tai vengia paremti Hanoi, kaip tai daro kiti komunis
tiniai kraštai, nes pats reikalingas amerikiečių ekonominės pagal' 
bos.

Dėl Vokietijos irgi nėra jau taip paprasta. Tito siekia gerų 
diplomatinių santykių su Bonna, tikėdamasis gauti ilgalaikių kre
ditų, o taip pat II Pas. karo reparacijų.

Pekine Tito lygiai tokioj pat nemalonėj kaip ir jo "draugai" 
iš Maskvos, bet jis nenori leisti Maskvai pasmerkti Mao. Tito 
neužmiršo, kad rusai tik dėl savo imperialistinių interesų jį 
pasmerkė 1948 metais.

Maskvai tokia Jugoslavijos nepriklausomybės politika yra 
karti piliulė ir paskutiniom savaitėm sovietinė spauda jau nebe 
taip šiltais žodžiais atsiliepia apie Jugoslaviją. Tam yra dar ir 
kitų priežasčių:

1. Sovietai bijo, kad jugoslavų "nepriklausomybės politika" 
nepersimestų į kitas komunistines valstybes. Maskva jau nema
žai vargo turi su rumunais, kurie seka Jugoslaviją. Didžiau
siam Maskvos nepasitenkinimui rumunai užmezgė diplomati
nius santykius su Bonna ir taip pat nesutinka dalyvauti komu
nistų konferencijoje, pasilikdami neutralūs Maskvos-Pekino kon
flikte.

2. Tas, kas dabar vyksta Jugoslavijos viduj,kelia nerimą ru
sams. Ne tiek ekonominė sistema, kuriai Maskva niekad nepri
tarė, kiek ten vykdyti rinkimai, kai pirmą kartą komunistiniame 
krašte į vieną vietą buvo išstatyti net keli kandidatai, o ministrai 
net "galėjo" pralaimėti. Nors opozicijos rinkimuose nebuvo, bet 
faktas, kad dėl vienos vietos leidžiama varžytis keliems asme
nims, tegu ir komunistams, iki šiam laikui jokiam komunistinia
me krašte nebuvo praktikuojama. Šis, Maskvos akimis žiūrint, 
blogas įprotis galįs persimesti ir į Sovietiją...

AA
JANIONIS, nuvykęs į Vilnių ir susitikęs jaunystės draugą, 

sako:
— Kai prieš dvidešimt dvejus metus amerikiečiai mane iš? 

laisvino iš nacių koncentracijos stovyklos, tai buvo laimingiausia 
mano gyvenimo diena... Ar tu gali tai įsivaizduoti?

— O taip! -- atsakė draugas. -- Aš dar laukiu tos dienos!
(vg)

Dėl pirmojo punkto ten
ka pastebėti, kad komu
nistai iki šiol šiaurinė
je krašto dalyje palygin
ti buvo 'ramūs' dėl tos 
paprastos priežasties, 
kad jų rankos buvo užim
tos kiek žemiau į pie
tus, kur jie turėjo dau
giau viliojančių objektų, 
kaip pačios sostinės Sai- 
gono apylinkes. Pasku
tiniu metu amerikiečių 
kariuomenė gerokai su
silpnino komunistų po
zicijas toje krašto da
lyje. Jie neteko 20 metų 
valdytų tvirtovių džiung 
lėse. Kad sumažinti ame
rikiečių spaudimą kraš
to viduje, jie pradėjo 
spausti iš šiaurės ir gy
viau veikti taip vadina- 

moję pirmoje pietinių 
vietnamiečių korpo sri
tyje, kuri iki šiol buvo 
marinų globoje.

Anot ‘ New York Ti- 
mes karinio kritiko Han* 
son W. Baldwin, 75.000 
marinų nebeužteko, kad 
užtikrinus kiek didesnį 
saugumą pirmojo korpo 
srityje, kuri prasideda 
ties taip vadinama "de
militarizuota zona" (45 
mylių platumo) ir paskui 
tiesiasi beveik 200 mylių 
į pietus. Kad apsisaugo
tų nuo platesnės tie
sioginės 
šiaurės Saigono vyriau
sybė įsakė savo pasieny
je įvesti 'mirties zoną' 
(spygliuotų vielų ir mi
nų užtvaras), o ameri
kiečių vadovybė iš 2 ir 
3 korpų rajonų į šiaurę 
permetė vieną kariuome 
nės diviziją. Savaime aiš
ku, kad tas permetimas 
susilpnino amerikiečių 
spaudimą pietuose. Iš
vada? Nauja situacija 
reikalauja amerikiečių 
kariuomenės padidini
mo.

invazijos iš

Josef Alsop da 
būklę lygina

Tiesa, 
bartinę 
su paskutiniu Hitlerio ka
riuomenės priešpuoliu 
ties Bulge. Tada Hitle
ris, matydamas, kad ka
rą pralaimi, įsakė labai, 
rizikingą priešpuolį, ku
rio rezultatai tik pagrei
tino kelią įkapituliaciją. 
Esą, panašiai šiandien el
giasi ir Hanoi vyriausy
bė.

Be abejo tokioje pažiū
roje yra daug tiesos, ta
čiau reikia neužmiršti, 
kad šiaurinis Vietnamas 
gauna stiprios paramos 
iš Sovietų Sąjungos, Rau
donosios Kinijos ir kitų 
komunistinių valstybių. 
Dėl to amerikiečiai, at
sargumo dėliai, negali 
ilgam sumažinti savo 
spaudimo kitų korpų sri
tyse. Šiuo metu ameri
kiečiai viso Vietname tu
ri apie 438.000 vyrų. Skai 
čiuojama, kad metų pa
baigoje tas skaičius pa
šoks iki 470-480 tūks
tančių. Jei komunistai sa
vo spaudimo nesuma
žins, pergalei pasiekti 
reikės tarp 500 ir 600 
tūkstančių vyrų. Kariuo
menės vadai tai jau se
niai apskaičiavo irpas-

Ir saulės spindulėlis negali prasiveržti!..

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Rytų Apygardos suvažiavime Philadelphijoje, balandžio 
15 d. buvo aptarti sąjungos aktualūs reikalai. Nuotraukoje grupė suvažiavimo dalyvių. Iš kairės: ALT 
S-gos centro valdybos pirm. inž. J. Jurkūnas, Rytų Apyg. pirm. A. Jonys, suvažiavimo pirm. A. Tre
čiokas, sekr. P. Lanys ir kiti suvažiavimo dalyviai. V. Gruzdžio nuotrauka

ĮSPĖJIMAS KELIAUJANTIEMS Į
SOVIETŲ SĄJUNGĄ

Nęsenai JAV Valstybės 
Departamento pasų skyrius 
įspėjo visus turistus į So
vietų Sąjungą, kad jie rizi
kuoja didelėmis bausmėmis 
ir net kalėjimu, jei mėgins 
nepaklausyti bet kurio so
vietinio potvarkio ar nusi
kals bet kuriam sovietiniam 
įstatymui. Bausmė didelė, 
jei prasižengimas įvyks ir 
netyčia, nenoromis.

Sovietai kviečia turistus, 
nes jiems labai reikalingi 

doleriai, tačiau jau iš kal
no į kiekvieną turistą žiūri 
kaip į šnipą. Todėl jie bet 
kuria 
tuoja 
reikės 
šnipą, 
šaulyje.

Valstybės Departamentas 
savo specialiam rašte per 
pasų išdavimo skyrius pa
taria keleiviam į Sovietų 
Sąjungą griežtai laikytis 
valiutos iškeitimo taisyklių, 
turėti prie savęs didesnes 
pinigų sumas, kuriui netikė
tai gali prireikti. Prieš ką 
nors fotografuojant turis
tas turi būti tikras, kad tai 
daryti leidžiama. Kiekvie
nas keleivis turi iš anksto 
užsitikrinti nakvynę ir ke
liauti tik iš anksto nusta
tytu maršrutu. Patariama 
kiekvienam užsirašyti savo 
paso numerį ir JAV Amba
sados Maskvoje telefono 
numerį ir saugoti juos pini
ginėje.

Valstybės Departamentas 
griežtai įspėja turistus ne
pirkti rublių ir neparduoti 
rūbų Sovietų Sąjungoje. 
Niekam nepataria pasiimti 
iš sovietinių viešbučių ar 
restoranų kokį menkniekį 
kaip suvenyrą.

Niekam nevalia į Sovietų 
Sąjungą įvežti paketus, 
laiškus ar bet kurį religinį 
objektą ar knygą. Nevalia 

pinančias elektros jėgai- taip Pat fotografuoti lūs- 
nes, be kurių laivų iškro- nas,< tiltus, pasienio zonas, 
vimas turėtų gerokai pa- karinius įi engimus ii pan. 
sunkėti Keliaujantieji automobi-

proga turistą areš- 
manydami, kad gal 
jį iškeisti į sovietinį 
įkliuvusį laisvam pa-

kutinieji įvykiai jų kal
kuliaciją patvirtino.

Kaip karo išplėtimo 
veiksmą reikia skaityti 
ir sovietinės komparti
jos gen. sekretoriaus 
Brežnevo pareiškimą Ry
tų Vokietijoje, kad so
vietai padidins savo pa
ramą šiauriniam Viet- 
namui. Kartu šiaurinis 
Vietnamas atmetė įvai
riausių tarpininkų pla
nus karo veiksmams su
stabdyti.

Tokioje situacijoje 
prezidentui Johnsonui ne
liko nieko kito, kaip iš 
savo pusės pasirinkti vie 
ną iš numatytų 50 karo iš
plėtimo būdų: įsakyti su
naikinti Haiphongą aprū- 

liu turi griežtai laikytis iš 
anksto nustatyto plano ir 
važiavimo taisyklių. Nesi
laikantieji lengvai gali pa
tekti ilgesniam laikui į ka
lėjimą.

Pagal žurnalą ”US News 
World Report” tūkstančiai 
slaptosios žvalgybos agen
tų specialiai seka turistus, 
dirbdami viešbučiuose, lėk
tuvuose, traukiniuose ir 
pan. Tie agentai, gal norė
dami pasižymėti, dažnai tu
ristus įklampina. Viena 
motina iš Lietuvos, sutiku
si savo sūnų iš Amerikos 
atvykusį į Maskvą apsika
bino ir bučiuodama nuolat 
kartojo i ausį: ”Bėk, sū
neli, bėk iš čia, tave seka 
šimtai agentų”. Toji moti
na irgi buvo užverbuota

(Nukelta į 2 psl.)

IŠ VISORASAUIJO

* ASMENINES PAJAMOS 
Amerikoje pasiekė rekordinius 
(statistiškai) skaičius. Asmens 
pajamų vidurkis pakilo 8%, ly
ginant su 1965 m. pasiekus 
$575.89 bil. dol. sumos.

3% pakilę bendrojo vartojimo 
prekės kiek sumažina tą džiaugs^ 
mą.

* TORNADO, nusiautę Chica
gos priemiesčiuose ir mieste
liuose, pareikalavo virš 50 gy
vybių ir virš 50 mil. dolmedžia 
ginių nuostolių.

* GRAIKUOS KARALIUS 
KONSTANTINAS kovoja su kraš
to valdžią perėmusia karine jun
ta, nepasiduodamas jos spaudi
mui suspenduoti konstitucines 
teises. Jis prisaikdinęs naująjį 
ministerių kabinetą tik tam, kad 
išvengti suimtų opozicijos poli
tinių vadų egzekucijos.

* SOV. S-GA SPAUDŽIAMA 
teikti didesnę paramą Š. Vietna- 
mui, reikalaujant daugiau tor
pedinių laivų, raketų ir kt. mo
derniškų ginklų. Tie reikalavi
mai sutampa su žiniomis, ku
rios kalba apie Sov. S-gos nu
sistatymą pereiti į "griežtesnį 
kelią" Vietnamo konflikte. Tai 
nusisukimas nuo neseniai vyku
sios Kosygino kelionės "taikos 
siekimo tikslais".

Tuo tarpu Illinois senatorius 
Percy reikalauja JAV karo veiks 
mus apriboti.

* PREZ. L.B. JOHNSONAS 
bal. 23 atvyko Į Bonną, Vak. Vo
kietijos sostinę, dalyvauti K. 
Adenauerio laidotuvėse. Ta pro
ga jis turėjo eilę svarbių pasi
tarimų su vadovaujančiais Eu
ropos politikoje asmenimis.
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Įspėjimas keliaujantiems į Sovietų Sąjungą...

DIRVA 1967 m. balandžio 26 d.

(Atkelta iš 1 psl.) 
kaip agentė dirbti, sovie
tams. Kai iš JAV sesuo nu
vyko aplankyti brolį, kuni
gą Sovietu Sąjungoje, ji vi
sai atsitiktinai pastebėjo 
brolio palto kišenėje vei
kiantį rekorderį. Maži ra
dijo sekimo aparatėliai daž
nai paslepiami automobily
je, kaj jis tikrinamas pra
važiuojant sieną. Tai pade
da kiekvienu metu nustaty
ti, ar automobilis nenukry- 
po nuo aprobuoto kelio. Tu
risto batai dažnai viešbu
čiuose ištepami specialiu 
tepalu, kurį lengvai užuo
džia ne tik išmokyti šunes, 
bet ir tam tikri aparatai. 
Nėra ko nei žymėti, kad 
viešbučių kambariai ir res
toranų stalai "aprūpinti" 
mikrofonais. Viešbučių sa
lėse ir net kambariuose 
dažnai būna paslėpti specia
lūs veidrodžiai ar net tele
vizijos aparatai, kartais net 
foto kameros, kurios veikia 
ir tamsoje.

Turistai ypatingai turi 
saugotis "draugiškų” ang
liškai kalbančių prisiplakė
lių. šie dažnai būna išmik
linti agentai, kurie įpainio
ja turistą į bėdą, vardan 
laisvės užverbuoja turistą 
dirbti sovietams, ypač jei 
turistas turi artimų gimi
nių Sovietų Sąjungoje. Ant 
šio kabliuko jau yra pakliu
vęs ne vienas lietuvis, ku
ris vyko lankyti giminių 
okupuotoje Lietuvoje.

Visi tie mūsų valdžios 
įspėjimai, yra taikomi ke
liaujantiems į Sovietų Są
jungą, tačiau vykstantiems 
į sovietų okupuotą Lietuvą 
pavojai yra dar didesni. 
Mat sovietai labai bijo, kad 
svečiai neatvežtų iš Ame
rikos laisvės troškimo ki
birkštėlės, dar daugiau, jie 
deda visas pastangas, kad 
turistai parvežtų į Ameri
ką kultūrinį bendradarbia
vimą, kitaip sakant, nuvy
kęs į Lietuvą nieko gero 

Paimk aštuonis...
puikus!

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joseph F. Gribauskas
Executive Secretary

prH INSURED H]

Strolfs 
patogiame 
astuonių pakiete.

ON INVESTMENTS X ON BONUS SAVINGS
Unitj of $100 00 Uniti of $1,000.00
Dividend Checks For 3 Yean
Mailed Ouarterly Dividendt Pald

Ouarferly 
' >5-, ^7 "t V ž or Compounded

1447 So. 49th Court
CICERO, IU1NOIS • 60650

Phonę (Am Code 312) 6564330

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

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

nuvežti negali, negali atvi
rai pasikalbėti net su savo 
motina: Tačiau iš Lietuvos 
į JAV gali vežtis visą toną 
propagandos, priedui oku
pantai dar tau nepagailės 
pasimatymo su "Lietuvos 
prezidentu", o gal ir vodka 
pavaišins.

Visa tai gal paaiškina, 
kodėl svečiai ir net imi

KADA MINĖSIME ŠIAULIŲ 

GIMNAZIJOS SUKAKTĮ?

Netekome tėvynės. Ka
ro audra išblaškė po pa
saulį nemažą mūsų tau
tos dalį. Daugelis mūsų 
inteligentijos išblaškyta 
penkiuose kontinentuo
se, naujų rūpesčių sle
giami, retai beprisi-. 
mena jaunystės ir moks
lo metų laikus. Taip pat 
likę tėvynėje, sugriau
to gyvenimo ir baimės 
slegiami, bijo prisimin
ti praeitį.

Šia proga gal vertėtų 
prisiminti gana reikš
mingą Šiaulių Gimnazi
jos 100 metų sukaktį, km 
rią reikėjo paminėti 1951 
metais. Bet ji praėjo ne
paminėta ne tik čiatrem 
tyje, bet ir pavergtoje tė
vynėje. Ir kitaip būti ne
galėjo, nes po karo aud
ros tėvynėje likę broliai 
negalėjo nė pagalvoti 
apie praeities laikus. O 
tremtyje kaip tik tais me
tais vyko mūsų išvietin- 
tųjų "kraustymas." po 
viso pasaulio 5 kontinen
tus. Tačiau mes jau ap
sipratome su nauja bui
timi. Tad nors ir po lai
ko prisiminkime gana 
reikšmingą mūsų inteli
gentijai sukaktį.

Kita sukaktis,kuri su

grantai iš okupuotos Lietu
vos yra taip bailūs, atsar
gūs laisvoj Amerikoj. Man 
tenka jų daugelį sutikti 
New Yorke, tai pirmu pa
simatymu atrodo, kaip zui
keliai iš krūmo išbaidyti. 
Raudono persekiojimo lete
ną jie labai stipriai jaučia 
ir laisvoj Amerikoj.

Kun. L. Jankus

tampa 1967 metais, tai 40 
metų Šiaulių Gimnazijos 
9 abiturientų laidos. Ne 
maža tos laidos abitu
rientų šiandien dar yra 
gyvi, dauguma jų gyvena 
Amerikoje, dalį jų jau 
pridengė svetima žemė.

Ta proga norėčiau su 
"Dirvos" skaitytojais pa
sidalinti prisiminimais 
apie Šiaulių Gimnazijos 
praeitį ir paminėti 9 abi
turientų laidos 40 metų 
sukaktį.

Šiaulių gimnazija buvo 
įsteigta 1851 metais, 
perkėlus į Šiaulius Svis 
lovičiaus gimnazijos tur- 
tą. Gimnazijos namai TiL 
žės gatvėje buvo pasta
tyti 1850 metais bajorų 
surinktais pinigais. To
dėl pradžioje daugiau 
90% mokinių buvo šiau
rės lietuvos bajorų vai
kai. Mokytojai buvo dau^ 
gumoje lenkiškos kultū
ros. Tačiau į gimnazi
ją patekdavo per protek
cijas "kristianinų" vai
kai. Tokiu būdu čia išė
jo mokslus daugelis Lie
tuvos atgimimo veikėjų. 
Čia mokėsi, be daugelio 
kitų, musų tautos pasi
žymėję vyrai kaip Pet-

Los Angeles Dramos Sambūrio aktoriai su režisiere D. MackiaIiene suvaidinę A. Landsbergio dra
mą "Penki stulpai turgaus aikštėje". L, Kančausko nuotrauka

ras Vileišis, A. Dam
brauskas - Jakštas, M. 
Čepas, prof. V. Čepins
kis, Povilas Višinskis, 
Jeronimas Ralys, A. Ja
nulaitis, Steponas Kai
rys, Jonas Vileišis, 
Konstantinas Šakenis, 
Stasys Šalkauskis, Ka
zys Šalkauskis, J. Bla
žys, R. Skipitis, T. Pet
kevičius. Ir Nepriklau
somybės laikais Šiau
lių gimnazija išleido žy
mių vyrų ir moterų.

1898 metais, grafo 
Zubovo rūpesčiu, buvo 
pastatyti antrieji gimna
zijos rūmai mergaitėms. 
Šiuose rūmuose pradžio. 
je mokėsi 280 mergai
čių.

Pirmojo karo metu, 
kurį laiką Šiaulių gimna
zija neveikė. Vos tik ka
ro audrai praėjus ir be- 
sikuriant Nepriklauso
mai Lietuvai Šiaulių gim
nazija vėl pradėjo veik
ti. 1918 metais gimnazi
ja išleido jau grynai lie
tuvišką pirmąją abitu
rientų laidą, kurią bai
gė prieš karą mokęsi, 
bet dėl karo mokslą nu
traukę. Taip pat toje lai
doje laikė egzaminus 
kaip eksternai prieš ka
rą kitose gimnazijose mo
kęsi.

Po karo Nepriklauso
mai Lietuvai besiku- 
riant ir gimnazijai pra
dėjus veikti, buvo nema
ža sunkumų. Mokinių ne
trūko, bet trūko mokyto
jų, vadovėlių. Didžioji 
dalis mūsų inteligentijos 
dar buvo negrįžusi iš 
Rusijos. Kiti žymesnieji 
mūsų inteligentai turėjo 
įsijungti į Nepriklauso
mos Lietuvos atstatymą, 
tačiau nebuvo nuleistos 
rankos, stojo į mokyto
jų darbą kad irnecenzuo- 
ti, bet pasižymėję bei 
gabūs lietuviai. Ir jie at
liko mokytojo žingsnius. 
Pradėjo atsirasti ir cen- 
zuotų mokytojų. Jų tar
pe verta prisiminti mo
kytoją Petrauskaitę, ti
kybos mokytoją j. B. Kon - 
čių (Koncevičių) buvusį 
Balfo pirmininką.

1926 metais buvo suma
nyta paminėti Šiaulių 
gimnazijos 75 metų su
kaktį. Tuometiniam gim
nazijos direktoriui V. 
Šlageriui ir mokytojams 
sumanius, bei Švietimo 
Ministerijai pritariant, 
mokslo metams baigian
tis buvo suruošta 75 me
tų sukaktis. Paminėji
mas vyko mergaičių gim- 
nazijos rūmuose, Vil
niaus gatvėje. Jau iš anks 
to ne tik po visą Lietu
vą bet ir užsienyje apie 
šį paminėjimą buvo pla
čiai paskelbta ir buvo 
kviečiami visi per 75 me 
tus baigę Šiaulių gimna
ziją paminėjime daly-

HOURS: Mcft. 94; Ttm., Thvrt, Fru 95; Sat. 9-1 f Wed. Cloied 
ln By Tfee Of The MoftFh Wlft Ecrrn From TA* f»f.

vauti. Tai buvo tikrai įdo
mi 3 dienų šventė, kurio
je galėjo dalyvauti ne tik 
1926 metais baigę abitu- 
tientai, bet mokiniai, 
perėję iš 7 į baigiamąją 
klasę. į šį paminėjimą 
suvažiavo ne tik Lietu
voje gyveną baigę Šiau
lių gimnaziją, bet ir iš 
užsienio, dar caro lai
kais baigę. Jų tarpe ma
tėsi žilagalvių senelių, 
žymias vietas užimą bu
vę gimnazijos auklėti
niai.

Šiaulių gimnazija iš
leido žymių vyrų, kurie 
daug pasidarbavo Ne

ANCHOR STEEL & CONVEYOR CO.
OF

dearborn, mich.
URGF.S YOU TO 1NVEST1GATE THE FINE OPPORTUN1TIF.S T1IAT 
EXiST 1N THE RAPIDL.Y EXPAND1NG MATERIAL HANDL1NG 
INDUSTRY.
ANCHOR HAS BEEN A LEADF.R IN THE CUSTOM ENGINEERED 
CONVEYOR F1ELD S1NCE 1925 AND 1S STILL GROWING.
WE OFFER YOU A CHANCE TO GROW W1TH US, IF YOU CAN 
MF.ET THE FOLLOWLNG MIN1MUM REQU1REMENTS:

ESTIMATORS—MECHANICAL ENGINEERING 
BACKGROUND

DESIGNERS—MECHANICAL OR ELECTRICAL
ENGINEER

DRAFTSMEN—MECHANICAL ENGINEERING
BACKGROUND

DETAILERS—MECHANICAL DRAWING EDUCATION
CALL OR WR1TE

MR. ADF. CZARNECKI—VICE PRES. ENGINEERING
MR. GEORGE GARRISH—CHIEF ESTIMATČR

313 — 846-6000
6906 KINGSLEY AVĖ.

DEARBORN, MICH. 48126
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

(43-52)

priklausomos Lietuvos 
gerbūvio ir žydėjimo lai
ke ir šiandien yra pasie
kę profesinių aukštumų. 
Gal nesupyks tie, kurių 
neprisimenu ir kurių čia 
nepaminėsiu. Prisimenu 
keletą gyvenančių Ame
rikoje, kaip solistę Kal
vaitytę, sol. Dambraus
kaitę, inž. Motekaitį.

Turėkime vilties, kad 
125 metų Šiaulių gimna
zijos sukaktį švęsime Ne- 
priklausomoje Lietu
voje.

K. Klastau skas 
Kolumbija
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Jie suspėja
Viešame lietuvių gyvenime kartais išgirsti 

plausimą, ką gi tuo ar kitu reikalu galvoja tauti
ninkai, o dar dažniau — ką jie padarė. Atrodo, 
kad tautininkai, kaip organizuota grupė Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos vardu, būtinai ir pri
valo tą ar kitą darbą padaryti, lyg tai jiems koks 
"lažas” būtų uždėtas ar tam tikra duoklė.

Kas iš arčiau seka tos grupės gyvenimą, ran
da ir atsakymą. Kas objektyviai žiūri į visų ideo
loginių grupių darbus, tas ir kitokių klausimų iš
sigalvoja.

Neužbėgant už akių su atsakymais artėjan
čiam ALT S-gos Seimui, vienas faktas iškeltinas 
dabar ir visada, būtent, veiklusis ALT S-gos ele
mentas savo darbais reiškiasi visose tose bendri
nėse organizacijose ar ad hoc komitetuose, kuriuo
se vyksta pozityvus patriotinis darbas. Šitas fak
tas labai ryškiai pastebimas laikraščio redakci
joje dirbant, kada ateinančiose iš įvairių miestų 
korespondencijose randi naujai išrinktų organi
zacijų valdybų sąstatus.

Laikraštyje įdėta korespondencija nekalba 
apie to ar kito valdybos nario priklausomybę tai 
ar kitai ideologinei srovei. Tik asmeniškai pažįs
tamo žmogaus pavardė tai pasako. Tačiau iš ši
tos pozicijos žiūrint tos pavardės ir patvirtina čia 
norimą iškelti faktą, kad vargu ar rasi bendrinę 
organizaciją, kurioje nebūtų tautininko.

Neišskirtinas tai momentas, ne išimtis kal
bant ir apie kitų ideologinių organizacijų žmo
nes. Tačiau pabrėžtina tai, kad veikimo gravita
cija iš ideologinių grupių veiklos eina bendrojo 
darbo kryptim.

Nuošimčiais ir statistika to darbo nepaskirs- 
tysi, bet savo įnašu ALT S-ga gali visad pasidi
džiuoti.

Tiesa, ne kartą kilo ir toks klausimas: ar 
tuo kartais nenuskriaudžiama pati ALT S-ga, ar 
dėl jos narių aktyvaus įsitraukimo į bendrinių or
ganizacijų veiklą nenukenčia tiesioginiai S-gos 
reikalai? Gali atsitikti ir šiaip ir taip. ALT S-ga 
nesijaus nuskriausta, jei laimima kas nors visuo
menei. Nuskriausta ji pasijaus tada, kai darbas 
kitoje organizacijoje išeina iš ALT S-gos nusista
tytų principų ribų.

ALT S-gos įstatai yra jos nariams geriau
sias kelrodis, kartu uždedąs didelę atsakomybę, 
nes Sąjunga neįsakinėja, o "stengiasi skiepyti sa
vo nariuose ir apskritai visuomeniniame veikime 
pasiaukojimą ir pirmenybės teikimą bendriesiems 
tautiniams reikalams”.

Solistė Nerija Linkevičiūtė dalyvaus meninėj programoj ALT 
S-gos seimo proga ruošiamame bankete, birželio 3 d. Sheraton- 
Chicago viečbutyje. Programoje taip pat dalyvaus sol. Jonas Vaz- 
nelis ir kompozitorius D. Lapinskas. Bilietai į banketą jau gau
nami pas Br. Paplėnienę, 5647 So. Wood St., Chicago, III. 60636. 
Telef. RE 7-8186. Bilietų kaina 10 dol. asmeniui.

Vokiečių kalboje iš
leistoji B. Armonienės 
ir A. Nasvyčio knyga 
Palik Ašaras Maskvoje, 
(Lass die Traenen in 
Moskau), Vokietijos 
spaudoje susilaukė ne
mažo ir palankaus at
garsio.

Pav., populiarus ma
gazinas Die Hausfrau, 
sako, tai yra jaudinantis 
mūsų laikų dokumentas. 
Knyga parašyta ne rafi
nuotu žurnalistiniu sti
lium, bet širdies sti
lium, kas suteikia Armo
nienės pasakojimui ypa
tingą bruožą, nelei
džiantį knygą padėti į ša
lį. "Sunku tą knygą žo
džiais atpasakoti. Ją rei
kia perskaityti ir tai rei
kia būtinai padaryti”.

Luebecker Nachrich- 
ten sako, kad šiais lai
kais nemažai Sovietų Są
jungoj persekiojamų as
menų pasiekė JAV. Ką 
jie ten išgyveno, mums 
įdomu žinoti, ir Barbo
ra Armonienė tapo repre
zentatyviu atstovu so
vietinių aukų išgyveni
mų.

Muenstersche Zeitung 
sako, kad lietuvės B. Ar
monienės knyga yra su
krečianti. Asmens liki
mas tapo dokumentu. Tai 
yra tylus perspėjimas 
žmonijai ir dėlto jis ga
vo platų atgarsį.

Mittag Duesseldorfo 
knygų santraukos pa
straipoje sakoma, kad 
norintiems stiprių išgy. 
venimų. Palik Ašaras 
Maskvoje yra knyga su 
tragiška įtampa. Su ja 
jūs keliausite "basasper 
pragarą".

Wiesbadener Kurier - 
"lietuvė pasakojapapras- 
tu stilium". Knyga para
šyta be aistrų ir objekty
viai. Dauguma tokios rū
šies knygų bando smerk
ti ir kritikuoti Stalino 
laikus. Šita knyga to ne
siima, ji atpasakoja vie 
no asmens.likimą ir kaip 
tik tas daugiausia sukre
čia.

Neue Ruhr-Zeitung, 
Essene, knygą pavadino 
lietuviškos motinos kan
čių keliu. Armonienė su
geba įvykius atpasakoti 
realiai ir neperdėtai. Įdo
mu, kad Lietuvoje parti
zanai veikė ne tik prieš 
vokiečius, bet ir prieš 
sovietus, kuriuos sovie
tai žiauriomis priemonė
mis išnaikino.... Tai kny
ga pilna ašarų, bet taip 
pat ir atskleidimas,ku
ris verčia persvarstyti, 
kaip svarbi asmens lais
vė.

Volksbote Muenchen 
sako, kad knyga vaizduo
ja, kaip jauna narsi mo
teris išgyveno pragarą 
žemėje. Tačiau visur jau
čiama žmoniškumas,

broliškumas kenčiančių 
ir viens kitam pagalba. 
Tai esą geriausia iš vo
kiečių kalboje pasiro
džiusių knygų atpasako- 
jančių tremtinių gyveni
mą.

Vokiečių Mitteilungen 
aus Baltischen Leben ra
šo: " su susijaudinimu 
ir pasibaisėjimu sekame 
be patoso ir neapykan
tos aprašytus išgyveni- 
muSo.. Esame dėkingi lei
dyklai, kad jie šitą kny
gą, pragarsėjusią JAV ir 
išverstą į daugelį kalbų, 
išleido. Ji duoda progos 
vokiečių skaitytojui su
sipažinti su Baltijos 
kraštų tragiką. Visi tie, 
kurie tiki, kad Sovietų 
Sąjunga smarkiai pasikei
tė, turėtų apsigalvoti, 
nes ši knyga atpasako
ja laikotarpį iki 60 me
tų. Tūkstančiai autorės 
likimo draugų vis dar te
bėra Sibire"...

Kulturblaetter sako, 
kad ... tai yra knyga ne 
tik jaudinančio likimo 
vienos moteriškės, bet 
kartu ir dokumentas apie 
Baltijos tautų kančias lai
ke antrojo pasaulinio ka
ro ir po jo. Atpasakoji
mas išvežimų ir sovietų 
darbo stovyklų, padarė 
didelį įspūdį amerikie
čiams. Reikia laukti, kad 
tą patį įspūdį ji padarys 
vokiečiams, nes Hitlerio

ALT S-gos Philadelphijos skyriaus balandžio 15 d. suruoštame 
literatūros ir muzikos vakare skyr. pirm. P. Mitalas sveikina 
premijų laimėtojus J. Bubelį, už korespondencijas Dirvai ir dr. 
A. Budreckį už straipsnius Dirvoje. V. Gruzdžio nuotrauka

ir Stalino slapti susi
tarimai pasmaugė žydin 
tį Baltijos kraštų gyve
nimą...

Dirvoje jau anksčiau 
buvo paminėtos kriti
kos iš Stuttgarter Zei
tung ir Nacht-Depeche 
Berlin.

Eilė kitų Vokietijos 
laikraščių panašiai kny
gą apibūdino trumpomis 
kritikomis. Knyga labai 
palankiai įvertinta Stutt- 
garto, Muencheno ir kitų 
radijo stočių. Angliško
ji knygos laida Ameriko
je šiomis dienomis pasi
rodė savo šeštąja laida.

PAGERBS GEN. KONSULĄ 
DR. J. BIELSKI

Šiais metais Dr. J.J. 
Bielskiui sukanka 50 me
tų visuomeninio darbo, 
44 metai konsularinio 
darbo ir 28 metai, kai 
jis eina atsakingas Ge
neralinio Garbės Kon
sulo pareigas Los An
geles mieste, garbingai 
atstovaudamas Nepri
klausomos Lietuvos Res
publikai, remdamas vi
sas mūsų organizaijas, 
ir pagal išgales reikale 
padėdamas visiems Ame
rikos Vakaruose gyve
nantiems lietuviams.

Šioms sukaktims at
žymėti buvo manyta ruoš
ti iškilmingą minėjimą 
kurioje nors Los Ange
les didžiųjų viešbučių 
svetainėje, tačiau sukak
tuvininkas paprašė nuo to 
susilaikyti. Užuot išlei
dus stambias pinigų su
mas nelietuviams vieš- 
butininkams, restoranų 
savininkams praturtinti, 
pasiūlė, jei tokia gera 
lietuviška valia būtų nu
kreipti tuos išteklius lie
tuviškiems reikalams — 
Lietuvos Fondui.

Los Angeles ALT sky
rius vykdydamas ir pil
nai pritardamas Dr. J. 
J. Bielskio pasiūlymui,

kreipėsi į Los Angeles 
lietuvių draugijas pra
šydamas paskirti vien
kartinį įnašą - auką, 
kuri Dr. J.J. Bielskio 
vardu būtų įnešta į Lie
tuvių Fondą.

Nežiūrint, kad daugu
mos draugijų iždai būna 
tušti, tačiau mūsų orga
nizuota lietuvių visuo
menė vertindama Dr. J. 
J. Bielskio nuopelnus, 
atsiliepė jautriai, su
aukodama 300 dol., ku
rie yra įnešti garbingo 
sukaktuvininko Dr. J. J. 
Bielskio vardu į Lietuvių 
Fondą.

Š.m. balandžio 30 d. 
sekmadienį, 4 vai. p.p., 
Lietuvių Tautinių Namų 
svetainėje (3356 Glen- 
dale Blvd.) ALT rūpes
čiu yra rengiamas iškil
mingas Lietuvių Fondo 
pažymėjimo Dr. J.J. 
Bielskiui įteikimas. 
ALT skyriaus v-ba ma
loniai prašo į šį paren
gimą, tiek atskirų or
ganizacijų bei draugijų 
reprezentantus, o taip 
pat pavienius lietuvius 
kuo skaitlingiausiai atsi
lankyti.

NAUJA PRAMOGINĖS 
MUZIKOS PLOKŠTELĖ
Su labai dideliu entuziaz

mu buvo priimta pirmoji 
Birutės Tamošiūnienės įdai
nuota plokštelė ”0 Ramu
nėle Pasakyk”. Dabar jau 
paruošta antroji B. Tamo
šiūnienės Australijoje įdai
nuota plokštelė "Svajonių 
Sūkuryje”. Plokštelės me
niškas viršelis apsaugotas 
specialiu apliejimu, o pati 
plokštelė gaminta garsios 
RCA Victor firmos.

Dainos labai įvairios ir 
turi net tokius modernius 
vertimus kaip dainą iš 
Dr. Zhivago filmos (Lau
kiu sugrįžk), žibuoklių val
sas Jš Lietuvos, arba intri
guojanti Kengūrų Samba. 
Viso 12 pramoginių šokiųx 
dainų palydint Australijos 
puikaus Bernie Daggau or
kestro.

Plokštelės kaina $6.00 be 
persiuntimo išlaidų. Užsa
kymus prašome siųsti į: 
Dirva, 6907 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 44103.

HELP WANTED MALĖ

GLASSBLOWER 
MASTER GLASSBLOWER—-Versatile 
in ar of scientific glassblowing— 
glasą to metai seals sapphire seals 
& related specialty work in quortz, 
& a host of other. materials. Work in 
conlunction vvith engineering to train 
apprentices—lathe opers & do spe- 
cial work. Salary Open. Ali Co. Ben- 
efits. Apply

F1SHER SCIENTIFIC CO.
(2 12) WA 4-6750, Mr. Robert We!zel 

An Equal Opportunity Employer
(46-48)

EN PRODUCTION LINE 
OPERATORS 
MOUNTA1NS1DE AREA

8 A. M. — 4:30 P. M.
EXCELLF.NT STARTING RATE 

REGULAR INCREASES 
FULLY PAID BENEF1TS 

SUPERIOR WORK1NG CONDITIONS 
call personnel dept.

201 — 233-7800, ext. 744 
Mountainside, N.' J.

An Equal Opportunity Employer 
(48-50)

TOOL and DIE MAKER 
F.xperienced on 4-slide machine pre- 
ferred. Steady employment. overtime. 
Own transportation. Vic. Metro Air- 
port.

Banner, Spring and 4 Slide Co.
9501 Inkster

Taylor, Mich. 3 13 — WH 1-9800
(48-50)

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

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
6.
7.

1. St. Remy Imp. 3 Str.
Napoleon Brandy . .......................5th — $4.39

2. Sunny Brook 80 proof vviskey . 5th — $3.39
3. Imported Sėoth Wiskey ...........5th — $3.98
4. Imported French Cordials .......5th — $2.98
5. Ljebfraumilch German Wine .... 5th — $0.98

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

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

/
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Iš praeities archyvų

IŠ PRAEITIES ARCHYVŲ... Vytauto Didžiojo metais Dirvos organizuotos ekskursijos Į Lietuvą da
lyviai Klaipėdoj Ryto viešbučio kieme.

jiems padės? Balfas sten
giasi visų laisvėje esan
čių lietuvių vardu tai at
likti.

K.L.J.

AUKOS DIRVAI
Dr. J. Pavilionis, Chicago 10.00 
S. Ta llat-Kelpša,

Baltimore................. 2.00
VL Braziulis, Cleveland .. 2.00 
G. Žebertavičius, Cleve. .. 5.00
J. Kleimas, E. Chicago .... 5.00
K. Motuzas, Richomnd Hill 5.00
M. Rėklaitis, Chicago.......4.00
K. Praleika, Little Falls .. 1.00
J. Abraitis, Cleveland....... 1.00
G. Čekas, Matuchen.......... 4.00
K. Krulikas, Richmond..... 4.00
St. Petrulis, Omaha.......... 4.00
M. Gureckas, Waterbury... 2.00 
A. Sajauskas, Baltimore ... 2.00 
K. Budrys, Strongsville..... 2.00 
S. Petrauskas, Elizabeth .. 4.00

PADEKIM GRĮŽUSIAM IŠ SIBIRO

Vytautas buvo viduti
nio ūkio savininkas. Au
gino gražią šeimą, mylė
jo Dievą ir Tėvynę. Po
litikos nepaisė, rūpino
si tik savo ūkeliu, kuris 
buvo prie didelio miško, 
žemė pelkėta. Dukrelė 
jau buvo ūgterėjusi mer- 
giotė. Kai iš ūkio neuž
teko pragyvenimui , sa
vais arkliais darbavosi 
miške.

Karui pasibaigus 1945 
m. Vytauto apylinkėje 
bruzdėjo ginkluoti vyrai 
žemaičiai, gindami nuo 
Maskvos jei ne savo lau
kus, tai bent laisvas Lie 
tuvos girias. Deja, ru
sų tūkstančiai, o žemai-

tams išpasakojo, kad 
slėptuvę jam parūpino 
Vytautas, o maistą ir 
vaistus pristatydavo Bi
rutė. Tėvas irdukratuoj 
pateko kalėjiman, nors 
prisispyrę gynėsi. Deja, 
buvo atvestas akistaton 
kruvinas partizanas. Jis 
verkdamas tarė: "Nesi- 
ginkite, aš buvau pri
verstas prisipažinti". 
Tai taręs krito be sąmo
nės ir iki šiol niekas ne
žino, kas tam partizanui 
nutiko. Apie Vytautą ir 
Birutėlę tik dabar suži
nome. Jiedu neteko lais - 
vės. Buvo teismas ir už 
teiktą paramą laisvės ko

votojams Vytautas nu
teistas 25 metus sunkių
jų darbų kalėjimo, o Bi
rutei už slaugymą pritei
sė 10 metų, nors ji buvo 
dar nepilnametė. Tėvą 
rusai išvarė į Sibiro šiau
rę, Birutėlę į Karagandą, 
kur ji rankiojo iš laukų 
akmenis, rito juos (lau
žyklą ir 6 metus padėjo 
'Raudonajame Rojuje’ke- 
lius tiesti. Grįžo tik su 
sena rusiška vatinka.

Vytautas ir Birutė jau 
grįžo Lietuvon, bet se
nos sodybos prie miško 
nerado, o tarp savųjų ap
sigyventi neleido. Prisi
glaudė pas gimines, vie
no miestelio daržinėlėj. 
Taigi, jie padėjo savie
siems, o savieji ar dabar

J. Okas, Chicago................. 1.00
A. Jučas, Hot Spring.........  1.00
J. Stanaitis, Chicago.......... 4.00
N.N., Detroit.......................5.00
A. Valiulis, Los Angeles... 2.00 
Z. Juškevičienė,Chicago... 4.00 
J.W. Dilis.E. Orange........1.00
A. Saulaitis, Oakville........5.00
V. Janulaitis, Chicago..... 10.00
J. Mischik, Miami............4.00
A. Gushnys, Larned......... 4.00
St. Paciulis, Kenosha........1.00
J. J. Grabauskas, Chicago 1.00 
J. Pupininkas, Rochester ..4.00 
M. Smelstorius, Cleveland 2.00 
J. Tranelis, Montreal.......5.00
J. Kregždė, Cincinnati......2.00
J. Juodis, Brooklyn..........  2.00
J. Pažemis, Cleveland..... 5.00
J. Eidukevičius, Chicago .. 3.00
K. Siliūnas, Flushing........5.00
J. Šarūnas, Hamilton..........1.00
St. šimoliūnas, Detroit....... 4.00
F. Penkauskas, Parma...... 4.00

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

čių tik saujelė.
Vieną ankstyvą pava

sario rytą pas Vytautą 
partizanai atgabeno sun 
kiai sužeistą ginklo drau
gą ir prašė slaugyti, glo
boti.

Vytautas bijojo sužeis 
tąjį savo namuose laikyti, 
tai gretimam miške įren
gė sužeistajam slėptuvę. 
Birutė, Vytauto dukra, 
kasdien ligonį lankė, mai
tino ir tvarstė. Sužeista
sis pasitaisė, atgijo ir 
dar Birutės apraišiotas 
pradėjo lankyti Vytauto 
kaimynus. Deja, partiza* 
nas greit įkliuvo ru
sams. Kankinimų nepa
keldamas enkavedis

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiusti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 4% % išmokamas du kart per metus už

visas taupymo sąskaitas.
PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokėjimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL. 606082212 WEST
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed. 
JOHN J. KAZANAUSKAS, President

Tomas Lievenas užbaigė šnipų mokyklą su pažymėjimu "labai 
gerai”. Jam buvo išduotas prancūziškas pasas Jean Leblanc vardu 
ir Jupiteris, atsisveikindamas beveik su ašaromis akyse pasakė:

— Daug laimės, brangus drauguži! Aš didžiuojuos tavimi!
-- Pasakykit man, Jupiteri, ar išleisdami mane nebijote, kad 

vieną dieną, pakliuvęs vokiečiams į rankas, aš galėsiu papasakoti 
ką čia išmokau?

-- Nedaug ką naujo galėsit papasakoti, — atsakė Jupiteris. 
Visų kraštų žvalgybos savo agentų apmokymui naudoja tuos pačius 
metodus, lygiai kaip ruošiami daktarai, inžinieriai ar psichologąi.

Kai 1939 m. liepos 16 d. Tomas Lievenas grįžo Paryžiun, jį 
džiaugsmingai pasitiko Mimi. Tarpininkaujant pik. Simeonui,Tomas 
susirado išsinuomoti liuksusinį apartamentą prie Bois de Boulogne, 
iš kur automobiliu galėjo pasiekti savo banko skyrių miesto centre. 
Rugpiūčio 20 d. Tomas pasakė pulkininkui, kad, nežiūrint tarptauti
nės įtampos, jis norįs su Mimi praleisti kelias savaites provinci
joje.

Rugpiūčio 30 d. Lenkija paskelbė mobilizaciją, tuo tarpu Tomas 
su Mimi ramiai atostogavo gamtoje. Grįžus jiems į viešbutį, duri
ninkas pranešė, kad Tomui telefonąvo iš Belforto ir prašė niekur 
neišeiti. Netrukus suskambėjo telefonas, Tomas atpažino pulk. Si
meono balsą.

-- Lievenai, labai gerai, kad jus pagavau!
Pulkininkas kalbėjo vokiškai ir tuoj paaiškino kodėl:
— Aš nenoriu rizikuoti, kad kas nors viešbutyje suprastų 

mūsų pasikalbėjimą. Klausykit, Lievenai, jau prasideda...

— Karas?
-- Taip.
— Kada?
-- Keturiasdešimt aštuonių valandų bėgy. Rytoj sėskit {pirmą

jį traukinį ir atvažiuokit į Belfortą. Aš būsiu Tonneau d’Or viešbu
tyje. Durininkas žinos...

Staiga pasikalbėjimas nutrūko. Lievenas bandė sužinoti priežas - 
tį ir telefonistė jam paaiškino, kad pasikalbėjimas buvo nutrauktas, 
nes kalbėta svetima kalba.

-- Ar tai draudžiama?
— Taip, nuo šio vakaro 6 valandos. Tarpmiestiniai pasikalbė

jimai leidžiami tik prancūziškai.
Kai Lievenas išėjo iš telefono kabinos, durininkas įtartinai į jį 

pasižiūrėjo. Tą žvilgsnį prisiminėjai 5 vai ryto pasibeldė į jo kam
bario duris.

-- Lievenai, atidarykita, arba mes išlaušime duris.
-- Kas ten? -- tyliai paklausė Lievenas, nenorėdamas priža

dinti Mimi.
— Policija.
Tomui priėjus prie durų, Mimi atsibudo.
-- Kas atsitiko?
-- Aš manau, kad atėjo iš naujo manęs areštuoti.
Už durų stovėjo žandarų karininkas su dviem žandarais.
-- Apsirenkit ir einam su mumis.
- Kodėl?
-- Jūs esate vokiečių šnipas.
-- Iš kur toks Įtarimas?
-- Vakar jūs kalbėjote telefonu vokiškai. Žandarmerija apie 

tai buvo įspėta. Durininkas jus stebėjo visą laiką. Nėra reikalo 
neigti.

-- Išveskit savo vyrus, -- pasakė Tomas karininkui. -- Aš 
turiu jums kai ką pasakyti.

Žandarams išėjus, Tomas parodė iš Jupiterio gautą netikrą 
pasą ir pasakė:

-- Aš dirbu prancūzų kontražvalgybai.
-- Tai viskas ką radote pasiteisinimui? Ir dar su netikru 

pasu? Greičiau apsirenkit.

Rugpiūčio 31 d. po pietų Tomas pagaliau atvyko į Tonneau 
d’Or. Simeonas jo laukė viešbučio halėje apsirengęs pulkininko 
uniformoj.

-- Mano vargšas Lievenai, aš labai apgailestauju dėl to kas 
ivyko.'Mimi man tuoj paskambino, kai jus areštavo ir aš "išprau- 
siau" žandarus... Bet skubėkim. Generolas Effel mūsų laukia. 
Negaiškim laiko. Tai bus jūsų pirmasis ugnies krikštas.

Už ketvirčio valandos Lievenas ir Simeonas sėdėjo generolo 
kabinete, kurio sienos buvo apkabinėtos Prancūzijos ir Vokietijos 

žemėlapiais. Gen. Louis Effel, sudėjęs rankas už nugaros, vaikš
čiojo pirmyn ir atgal.

-- Ponas Lievenai, -- pasakė jis, -- pulkininkas Simeonas 
man pasakojo apie jus. Aš žinau, kad jūs esate vienas mūsų gabiau
sių žmonių.

Po trumpos tylos jis tęsė:
— Hitleris pradėjo karą ir už kelių valandų gaus mūsų vy

riausybės karo paskelbimą. Bet... Prancūzija nepasiruošusi karui. 
O mūsų kontražvalgyba dar mažiau... Mes turime problemų, kurie 
turi ryšį su jūsų profesija. Pasakykit jam pulkininke.

Simeonas nurijo seilę ir pasakė:
— Mes esame visiškai be cento.
-- Be cento?
Generolas galvos linktelėjimu patvirtino.
-- Taip. Parlamentas mums smarkiai apkarpė biudžetą ir mes 

negalime plačiai operuoti, kaip reikalauja dabarties sąlygos. Mes 
esame finansiniai nepajėgūs...

-- Kaip baisu! -- pasakėTomas ir turėjo norą garsiai nusijuok
ti.

-- Aš žinau, kad reikalauju neįmanomo dalyko, --tęsė genero
las. — Tačiau jumyse dar yra mūsų paskutinioji viltis. Ar nežinote 
būdo,kaip būtų galima greitai pasidaryti dideles sumas pinigų, kad 
galėtumėme veikti?

-- Leiskit man pagalvoti. Tik ne čia, kur mano protas patenki
namai neveikia. Jei sutinkat ponai, viešbuty aš paruošiu vakarienę, 
kurios metu mes galėsime tęsti pasikalbėjimą.

-- Jūs kalbate apie vakarienės ruošimą tokiu metu? -- nustebo 
generolas.

-- Taip, nes tai man būna geriausias būdas susikoncentruoti. 
Tada man ateina į galvą geriausios idėjos.

Ta Įsidėmėtina vakarienė įvyko rugpiūčio 31 vakare Tonneau 
d’Or viešbučio privačiame kabinete.

-- AS dar niekad taip skaniai nevalgiau, -- pasakė generolas, 
šluostydamas lūpas po antrojo patiekalo.

Kai patarnautojas atnešė desertą, Tomas jį atleido ir pasakė: 
-- Mieli ponai, man atrodo, kad būsiu radęs būdą papildyti 

kontražvalgybos iždą nepatriotingai nusistačiusių prancūzų sąskai
tom

— Kaip? Ko jums reikės?
-- Amerikoniško diplomatinio paso, belgiško paso ir greitos 

finansų ministerio akcijos.
Tai buvo pasakyta 1939 m. rugpiūčio 31 vakare, o rugsėjo 10 

d. spauda ir radijas pranešė, kad prancūzų vyriausybė išleido 
dekretą, karo metu uždraudžiant Į užsienį išvežti pinigus ir auk
są, kad pinigų keitimo kontrolė pereina finansų ministerio prie- 
žiūron ir visos operacijos turi būti daromos per valstybinį banką. 

(Bus daugiau)
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• Čiurlionio Ansamblių 
susirinkime balandžio 9 d, 
išrinkta nauja valdyba, ku
ri pareigomis pasiskirstė 
sekančiai; Plečkaitis Vla
das — pirmininkas, Urbai- 
tis Vincas — vicepirminin
kas, Mašiotas Pranas — na
mų administratorius, Nas- 
vytienė Milita — kasininkė, 
Orantaitė Dalia — sekre
torė.

Čiurlionio Ansamblio na
mų reikalais prašome kreip
tis į namų administratorių 
Praną Mašiotą, telefonu: 
381-5654.

• Diskusijas dėl Vytauto 
Žalakevičiaus filmo demons
travimo Paryžiuje įvyks 
sekmadienį, balandžio 30 
d., lygiai 12 valandą, po lie
tuviškųjų Mišių, apatinėje 
Lietuvių salėje, 6835 Supe- 
rior Avenue,

Auka asmeniui 1 doleris. 
Šeimai, nežiūrint asmenų 
skaičiaus, 2 doleriai.

JAV LB Clevelando I 
ir II Apylinkės 
ALT Clevelando 

Skyrius
• Ohio Bell pradėjo sta

tyti didžiulį, modernišką 
pastatą — ilgų distansijų 
pasikalbėjimams Centrinę 
700 Huron Rd., šalia savo 
buv. centrinės įstaigos.

Pamatų kasimo iškilmė
se balandžio 17 d. dalyvavo 
Clevelando burmistras R. 
Locher ir Ohio Bell prezi
dentas Fr. R. Eckley.

8 aukštų pastatas kai- 
nuo 8.5 mil. dol.

• Ohio Bond Commission 
yra naujas Ohio guberna
toriaus James Rhodes kūri
nys valstijos ūkinei ir kul
tūrinei ekspansijai pagel
bėti.

Projektas jau spėjo susi
laukti rėmėjų ir priešinin-

Gubernatorius Rhodes

IŠLAIKYKIME ŽEMUS
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Vote
YES
May 2

YES X ISSUE

YES I I ISSUE

MOKESČIUS IR 
KELKIME AUKŠČIAU ALGAS

Mieli Ohio’iečiai:

i

Specialių rinkimų metu, gegužės 2, turėsime progą paremti mūsų didžios 
valstijos pažangą pasisakant už pasiūlytą Ohio Bond Commission, kurios už
davinys bus sudaryti sąlygas žmonėms turėti daugiau ir geresnių darbų ir įsta
tyminiai įgyvendinti proporcinio balsavimo planą, patvirtintą federalinio teis
mo sprendimu.

Ohio žengia pirmyn nepaprastu

Mes esame pirmieji pramonės 
siais daugelyje sričių. Mes privalome 
Privalome kovoti su bedarbe.

greičiu.

išvystime. Mes ruošiamės būti pirmai- 
priimti augančius žmonių reikalavimus.

ii

i
Mūsų miesteliai, miestai ir apskritys reikalingi pagalbos iki galimybių 

ribos išvystant jų resursus. Privalome pasitempti pastangose siekiant dau
giau ir geresnių darbų, geresnio švietimo ir platesnių galimybių visiems Ohio 
gyventojams.

The Ohio Bond Commission suteiks Ohio gerai suplanuotą, įmanomą 
pažangą ir išsivystymą. Tai reiškia 100.000 daugiau darbų Ohio gyventojams. 
O tai pastatys Ohio ant kojų siekiant ateities reikalavimus.

Kiekvienas OBC projektas privalo būti patvirtintas Ohio legislaturos. 
Nustatytos piniginės ribos visiems sumanymams.

Issue Number 1 pravedimas paruošia sceną gražiausiai Ohio ateičiai ir 
augimui. Tai kartu reiškia nenutrūkstamą pažangą visiems Ohio gyventojams.

Issue Number 2 užsitarnauja jūsų paramos dėl to, kad tai padarys įsta
tymu jstatymda vystės paskirstymo dabartinė sistemą, jau patvirtintą specia
laus federalinio teismo, suderinant su JAV vyr. teismo ”one man, one-vote” 
sprendimu.

Ohio reikalinga jūsų paramos balsuojant už Issue 1 ir 2. Todėl ir prašau 
jus paremti pastangas, kad mokesčius galėtume išlaikyti žemus, o algas aukš
tas. kartu suteikiant daugiau ir geresnių darbų Ohio gyventojams.

NUMBER ONE

NUMBER TWO

Help Make Ohio Number One
Ohioans For Jobs and Progress — Everett D. Reese, Secretary, 57 Preston Road, Columbus, Ohio 43209

I
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Puikus lietuvių kalbos va
dovas su 40 pamokų, gra
matikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir 
paaiškinimai anglų kalba. 
Nemokantiem ar nedaug 
mokantiem lietuviškai — 
puiki galimybė išmokti. Pa
rengė L. Dambriūnas, A. 
Klimas ir W. R. Schmals- 
tieg. Išleido liet, .pranciško
nai Brooklyne. 479 psl., kie
tais viršeliais. Kaina 7 dol. 
Galima užsisakyti;

DIRVA
6907 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio 11103

HELP WANTED MALĖ

THE
CLEVELAND
PNEUMAT1C

Tool Co.
3784 E. 78 St.

Cleveland, Ohio 
341-1700 

A Subsidiary of 
PNEUMO-DYNAMICS 

Corp.

ĮDOMIOS 
CTS 
IŠKYLOS

SEKMAD., GEGUŽĖS 7 
Kingwood Center:
Mansfield, Ohio. Viena iš 
gražiausių Amerikos sodi
ninkystės parodų. $3.00
ŠEŠTAD., BIRŽELIO 3
Blue Hole: Castalia, Ohio. 
Malonumų pilna kelionė ir 
maloni patirtis. Stebuklin
ga aplinka. $3.25

SEKMAD., LIEPOS 23 
Malabar Farm. Mansfield, 
Ohio. Louis Bromfield 
garsi įpėdinystė. Tikrai 
sensacinga kelionė. $3.25

PRADEDANT LIEPOS 19 
Cedar Point saulėtosios 
kelionės: aplankykite šią 
iškilią žaismui ir vandens 
sportui vasarvietę kiekvie
ną pirmadienį, trečiadienį 
ir šeštadienį. $3.25

Užsakant bilietus paštu, sius
kite čekius CTS FUN TOURS, 
1022 Carnegie Avė., Cleveland, 
Ohio 44115, arba įsigykite 
CTS Informacijos Kioske, Pub- 
lic Square. Bilietus reikia įsi
gyti dieną prieš kelione.

Vaikams kainos, laikas ir kt. 
paaiškinama RAŠANT: CTS, 
Dept. 19, 1404 East 9 St.,
Cleveland Ohio, 44114.

TRANSU SYSTEM

kų, tačiau galutinis likimas 
atiduodamas į balsuotojų 
rankas. Gegužės 2 d. spe
cialiuose rinkimuose Ohio 
gyventojai galės pasisakyti 
pagal savo sąžinę.

O. B. C. būtų vadovau
jantis planavimo organas, 
numatęs kur pirmoje eilėje 
reikalinga valstijos finan- 
nė parama, ar tai būtų sta
tant ir plečiant universite
tų ar kt. švietimo institu
cijų patalpas. Jai rūpėtų be- 
siplečią socialiniai ir kiti 
reikalai.

Didelis susidomėjimas to
kios komisijos įsteigimu 
rodo, kad jai skiriami už
daviniai paliečia plačius gy
ventoju sluoksnius.

A, L. TAUTINĖS 
SĄJUNGOS SKYRIAUS 

NARIAMS
A. L. Tautinės Sąjungos 

centro valdyba paskelbė 
Tautinės Sąjungos seimo 
dienas: birželio 3 ir 4, Chi- 
cagoje, Sheraton viešbuty
je, 505 N. Michigan Avė.

Seimo svečiams ir skyrių 
atstovams šeštadienio va
kare, birželio 4, tame pat 
viešbutyje ruošiamas ban
ketas.

Clevelando ALTS 12-tam 
skyriui svarbu visapusiai 
ruoštis seime dalyvauti. 
Skyriaus susi rinkimas 
įvyks sekmadienį, gegužės 
7 d., Dirvos patalpose, 11:30 
vai. Nariai prašomi daly
vauti išrinkimui į seimą at
stovų ir aptarimui kitų rei
kalų. Valdyba

* SEKMADIENĮ, balan
džio 30 d. 11:45 vai. šv. 
Jurgio parapijos mokyk
loje šaukiamas visuoti
nas Clevelando skaučių 
ir skautų tėvų susirin
kimas.

Dienotvarkėje Nerin
gos ir Pilėnų Tuntininkų

VIENA AR DVI APYLINKES?

Nelankantieji L.B. su- 
sirinkimų dar ir šian
dien klausinėja, kaip bus 
su Clevelando LB abie
jų apylinkių sujungimu?

Apie Liet. B-nės I-os 
apylinkės susirinkimą ir 
diskusijas sujungimo 
klausimu jau skaitėme 
Draugo dienraštyje. 
Kam dar neaišku, kas bu
vo nutarta LB II-os apy
linkės visuotiname susi
rinkime š.m. kovo 19 d. 
lietuvių naujos parapijos

ir komiteto pranešimai 
bei kiti svarbūs reika
lai.

Tėvų Komitetas

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

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

PARDUODAMI NAMAI 

šiaurėje nuo Blvd. 
PRIE EAST 185 GT.

8 metų mūrinis bungalow.
2 maš. garažai, didelis skly
pas.

2 šeimų
mūrinis, 3mieg. kiekv., dvi
gubas garažas.

Abu namai prie Naujos 
parapijos, puikūs pirkinys.

Skambinkite
UPSON REALTY

RE 1-1070
(47-49)

salėje, tai paaiškės per
skaičius šią žinutę.

Dienotvarkėje priėjus 
LB I-os ir II-os apylin
kių sujungimo klausimą, 
buvo vienas pasiūlymas, 
kad korespondenciniu bū
du atsiklausti visus įl
os apylinkės narius, kaip 
jie pasisakys: už sujun
gimą ar prieš sujungimą. 
Buvusios valdybos iždi
ninkas D. Staniškis labai 
gražiai paaiškino: "Kas 
nesidomi LB veikla ir ne
ateina į susirinkimus, 
tai kągi gali padėti jiems 
laiškų nusiuntimas? Ku
rie dalyvauja susirinki
me, tų nutarimas bus ga
liojantis!" Šituos žo
džius visi susirinkusie
ji palydėjo plojimu. Po 
to buvo nutarta balsuoti, 
kas už sujungimą ir kas 
prieš.

Iš gausiai susirinku
sių, daugiau kaip trys 
ketvirtadaliai balsavo, 
kad sujungimo nereikia. 
Dvylika dalyvių nuo bal
savimo susilaikė. Vie
nas, balsavęs už sujun
gimą, savo balsą atsiė
mė.

Susirinkime buvo pri
eita išvados, kad esant 
dviems LB apylinkėms, 
jų valdyboms daug leng
viau palaikyti ryšius su 
visais LB nariais, leng
viau surinkti mokesčius 
ir paremti mokyklas.

Be to, LB II-os apy
linkės susirinkime daly
vavęs JAV LB-nės cent
ro. valdybos p-kas J. Ja 
saitis aiškiausiai pareiš
kė, kad netik nereikia 
naikinti LB apylinkes, 
jas sujungiant, bet, jei

reikalas iškyla, tai steig
ti naujas, ir būtų pagei
dautina, kad prie kiek
vienos liet, parapijos bū
tų įsteigta LB apylinkė.

Clevelando LB II-ji 
apylinkė įsteigta 1958 m. 
Per visą egzistavimo lai
ką II-os apyl. valdyba rū
pinosi lietuvybės išlai
kymu ir ugdymu, nuo
lat skiriant paramą li
tuanistinei mokyklai. 
Už gerą mokymąsi mo
kiniams buvo skiriamos 
premijos, mokytojai ir 
mokiniai įvairiomis pro
gomis buvo apdovanoja
mi liet, knygomis. Šv. 
Kazimiero lit. mokykla 
esanti naujos parapijos 
ribose, ligi šio laiko iš 
LB II-os apylinkės val
dybos yra gavusi $2,000 
paramos ir L. Fondui duo 
ta 1,000 dol.

Visa tai yra nuopel
nas daugelio veiklių val
dybos narių, iš kurių 
ypač nepamirštinas buv. 
vald. pirmininkas Povi
las Mikšys, kuris per 
6 kadencijos metus buvo 
nuoširdžiai atsidavęs 
bendruomenės veiklai. 
Dabar jis yra pasiūlytas 
kandidatu į LB Tarybą.

LB narys

• Antanas Rinkūnas mo
kytoju studijų savaitėje 
DAINAVOJE liepos 30 d. 
iki rugpiūčio 7 dienos darys 
platų ir išsamų pranešimą 
"Naujas žvilgsnis 
į kalbos mokymą”. 
Mokytojai prašomi praneš
ti švietimo Tarybai iki ge
gužės 30 dienos, kas sto
vykloje dalyvaus. Studijų 
savaite susiduomėjimas di
delis. Jos pasisekimas pri
klausys nuo dalyvių skai
čiaus.

MACH1N1STS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components
KELLER- 

HYDROTEL 
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAP TURRET 
LATHES
ENGINE
LATHES
M1LL1NG

MACHINES
RAD1AL 
DRILLS

NUMER1CAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS

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

OR CALL 

341-1700 
for an interview convenient 

for you.

WELDER
Need man experienced with Torches. 
Willing to learn new type ot Torch 
Spray jvork. Good vvorking condi- 
tions. Clean shop. 2 weeks vacations 
after one year.

SYLVESTER & CO.
17 706 Milės Avė., Cleveland, Ohio 

CalI RAY WE1SS
216 — 663-7171

(No Saturday Calls). (48-57>



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

>/

• Dirvos novelių konkur
sui, kurio terminas baigia
si balandžio 30 d., šiomis 
dienomis gautos dar dvi 
novelės (Partizano Motina 
ir Pirmas Smūgis). Tuo bū
du konkursui jau prisiųsta 
6 novelės. Paprastai daugu
ma konkursui skirtų nove
lių suplaukia paskutiniomis 
dienomis.

• Denverio Simfoninio 
Orkestro sezono užbaigia
majame koncerte buvo ap
dovanoti ir iškilmingai at
žymėti orkestre ilgesnį lai
ką groję jo dalyviai. Už 15 
metų kūrybinį darbą buvo 
apdovanotas čelistas Myko
las Saulius.

* DR. VYDŪNO FON
DO VALDYBA dėkoja 
visiems Kalėdų vajaus 
talkininkams, dail. P. 
Jurkui, dail. V. Vijeikiui 
gausiems aukotojams, 
kalėdinių atvirukų pirkė - 
jams ir platintojams. Jų 
dėka galime tęsti darbą 
kurį dirbame jau penkio
lika metų: remti studi
juojantį lietuvių jaunimą 
visuose kraštuose. Apie 
80 asmenų pasinaudojo 
mūsų parama tada, kai 
reikėjo rinktis galimy
bes studijas tęsti ar jas 
nutraukti.

Norintieji daugiau gau
ti informacijų apie Fon
do veiklą, prašome rašy
ti Dr. Vydūno Fondo Val
dybai.

Fondas švęsdamas 15 
metų sukaktį, be eilinių 
paskolų studijoms, pa
skyrė dvi stipendijas po 
$250.00 lituanistikai stu
dijuoti Fordhamo Univer
sitete. Vasaros semest
ras prasideda liepos 
mėn. ir baigsis rugpjū
čio mėn. viduryje. JAV 
ir Kanados studentai gy
vai domisi šia programa 
ir registracija vyksta.

f

Brigitos Pumpuolytės (kairėje) vadovaujamas styginis kvartetas 
gražiai pasirodė ALT S-gos Philadelphijos skyriaus literatūros 
ir muzikos vakare balandžio 15 d.

SVEIKINAME Mielą sukaktuvininką rašytoją

ANTANĄ GIEDRIŲ-GIEDRAITĮ

75 metų amžiaus ir 50 metų raštijos darbo sukaktuvių 
proga. Nueitas kelias nors ir dygliuotas, bet gražus ir 
garbingas.

Linkime dar ilgai gyvuoti ir savo nuveiktais darbais 
pasigėrėti.

Fordhamo Universitete 
New Yorke.

Minėtų stipendijų rei
kalais reikalinga kreip
tis į Akademinio Skautų 
Sąjūdžio (A.S.D. ir Korp! 
VYTIS) skyrius JAV ir 
Kanadoje, arba tiesiog į 
Dr. Vydūno Fondo pirmi
ninką sekančiu adresu: 
Vyt. P. Mikūnas, 3425 W. 
73 St. Chicago, III. 60629

Geriausiai RAŠYSI visa
da turime ir liet, raidynu ir 
SKAIČIUOSI mašinėle. Ge
riausia muzika yra STE
REO — ir mažais tranzist. 
pagausite visą pasauli. Ge
riausia TV yra SPALVO
TA. Burroughs, Grundig, 
Olympia, Roval, Telefun- 
ken, Zenith ir kt. firmos. 
NEPERMCKĖKITE kitur 
pirma nepalyginę m/kainas. 
Pranešę kuo domitės dykai 
gausite spalvotus katalo- 
gėlius. Rašykite: J. L. Gied
raitis, 10 BARRY Drive, E. 
Northport, N. Y., 11731.

TORONTO
* Vaikų ir jaunimo cho

rai, vadovaujami K. B. 
Jurkšo, balandžio 16 d. Pri
sikėlimo parapijos salėje 
suruošė koncertą, kuris 
praėjo su dideliu pasiseki
mu. Vaikų choras, kuriame 
dalyvavo apie 80 daininin
kų, savo repertuaro išpildy
mu pagavo klausytojų sielą 
ir už tai jiems buvo atsily
ginta gausiu plojimu. Taip
gi gražiai pasirodė 34 stu
denčių choras, padainavęs 
nuotaikingų ir dvasią pa
gaunančių keletą dainų. O 
gale mišrus studentų cho
ras viską viršyjo. Puiku, 
kad ateina jaunimas — bus 
kas pakeis pavargusius.

Sol. R. Strimaitis gelbėjo 
chorams ir atskirai išpildė 
kompozitoriaus P. Tosti 
Idealą. Chorams dirigavo jų 
vadovas K. B. Jurkšas ir 
akomponavo D. Skrinskaitė.

V. Gruzdžio nuotrauka

Lietuviu Bendruomenės Detroito apylinkes vaiayDa, oeai iš Kau 
sekr. J. Senbergas, vicepirmininkai N. Udrys ir A. Rugienius.

Lietuviy Bendruomenės Detroito apylinkės valdyba. Sėdi iš kairės: pirm. J. Urbonas, ižd. J. Rugienė, 
‘ , J. Gaižučio nuotrauka

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
1967 m. balandžio 3 d. 

JAV LB Detroito apylin
kės pirm. Jono Urbono 
bute įvyko apylinkės val
dybos posėdis. Dalyvavo 
pirm. Jonas Urbonas, I 
vicepirm. Narimantas 
Udrys, II vicepirm. Al
gis Rugienius (švietimo 
vadovas), sekr. J. Šen- 
bergas, Vytautas Rugie
nius (parengimų vado
vas), ižd. Jurina Rugie- 
nienė. Be paminėtų val
dybos narių, dalyvavo 
JAV LB Tarybos atsto
vų Rinkimo k-jos pirm, 
inž. Česlovas Staniulis, 
spaudos atstovai: Alfon
sas Nakas (Naujienos), 
Vladas Selenis (Drau
gas), inž. Jonas Gaižu
tis (įvairių laikraščių 
fotoreporteris), Vladas 
Mingėla (Dirvos, Darbi
ninko, Garso, Kario).

Rašant apie šią LB 
valdybą negalima ap
sieiti be užtarnautų 
komplimentų. Kiek at
simenu, palyginus su bu
vusiomis LB valdybomis 
praeityje, šioji sudaryta 
iš jauniausiųjų bendruo- 
menininkų. Jų vyriau
sias — pirm. Jonas Ur
bonas, seniu vadinamas, 
dar tik 42 metų.

Iki šiol Detroite ir jo 
apylinkėse veikia dvi li
tuanistinės mokyklos. 
Viena, prie šv. Antano 
parapijos ir netoli Lie
tuvių namų; tai "Aušros” 
vardo lituanistinė mokyk
la. Kita, gimusi vėliau, 
Detroito priemiestyje 
Livonijoje; ši žinoma dr. 
Vinco Kudirkos vardu. 
Tačiau, ilgainiui, paaiš
kėjo, jog abi mokyklas 
išlaikyti sunku, beveik 
neįmanoma: trūksta tin
kamų mokytojų ir lėšų. 
Tad jau kuris laikas 
vyksta pasitarimai šias 
abi mokyklas vėl apjung
ti. Tuo reikalu išsiunti
nėtos anketos. Tačiau 
kažkodėl delsiama at
sakius į klausimus jas 
grąžinti LB švietimo va-

r f ’r 1 Jr •
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Su atsakymais 
tik apie 52% iš- 
anketų. Už su jum 
pasisakė apytik-

dovui. 
grįžo 
siųstų 
girną 
riai 75% tėvų.

Veiklusis švietimo va- 
dovas Vyt. Rugienius rū
pinasi ir ieško kelių, kaip 
būtų galima praplėsti lie
tuviškąją veiklą čia gimu - 
šio jaunimo tarpe. ”Bus 
braunamasi įvairiais bū
dais į vyčius, skautus, 
ateitininkus, ir kitas jau
nimo organizacijas. No
rima užmegzti ryšius su 
šiame kontinente baigu
siais mokslus, dar nepa
senusiais bet jau nuo lie
tuvybės nutolusiais, lie
tuviais. Ateity, Vyt. Ru
gienius šios rūšies ban
domąjį susirinkimą 
šauks savo bute.
MOKYTOJŲ KURSAI 
DAINAVOJE

Vyt. Rugienius iškėlė 
JAV LB Švietimo Tary
bos ruošiamų kursų mo
kytojams svarbą. Visi 
Detroito mokytojai tu
rėtų juose dalyvauti. 
Švietimo Taryba (Chica
go j) ragina lituanistinių 
mokyklų mokytojus 
stengtis pagilinti savo pe
dagogines žinias. Tam 
tikslui ruošiama studijų 
savaitė, kuri bus praves
ta Manchestery, Daina
vos stovuklavietėje š.m. 
liepos 30 - rugpiūčio 6 
d. Visi registruojasi pas 
Jeronimą Ignatonį, 6642 
So. Francisco Avė., Chi- 
cago, III. 60629. Be to į 
šiuos kursus - studijų 
savaitės metu, mokyto
jai gali atvykti ir su šei
momis. Suaugusiems 
pragyvenimas 30 dol., 
asmeniui, vaikams — 15 
dol. Gausesnioms šei
moms numatoma nuolai
da. Kasdien bus skaito
mos paskaitos bendrai
siais pedagogikos bei me
todikos klausimais. Bus 
paliestas specialiųjų da
lykų dėstymas pradinėse 
ir aukštesnėse lituanis
tinėse mokyklose. Švie
timo vadovybei rūpi, kad 
būtų atrasti būdai, kaip 
per trumpiausią laiką bū
tų galima lengviausiai ir 
daugiausiai žinių-suteik- 
ti moksleiviams. Pa
skaitų ciklas pritaikytas 
priešmokykliniam auklė
jimui ir mokytojų paruo
šimui.

* MOTINOS PAGER
BIMAS ruošiamas ge
gužės mėn. 14 d. Lietu
vių namuose (nuo 12 vai) 
Kaip ir visuomet, bus 
meninė dalis, kurią at
liks lituanistinių mokyk
lų moksleiviai, be to, nu
matyta kviesti paskaiti
ninką.

LB RINKIMAI
Šį labai svarbų reika

lą iškėlė ir plačiau jį nu
švietė pirm. Jonas Ur
bonas. Be to, davė savo 
paaiškinimus LB Tary
bos Detroito Rinkimų k- 
jos pirmininkas inž. Č. 
Staniulis. Paaiškėjo, jog 
šiemet į Tarybą kandi
datuoja net 6 detroitie- 
čiai: dr. Kęstutis Keb- 
lys, inž. Vytautas Kut- 
kus, dr. Vyt. Majauskas, 
Vladas Pauža, dabar
tinis LB Detroito apy
linkės pirm. Jonas Ur
bonas ir inž. Algis Za- 
parackas.

Iki šiol LB Tarybos 
rinkimuose, mes detroi- 
tiečiai, buvome labai ap
sileidę. Dažnai nė vieno 
atstovo neišrinkdavome 
Paskutinius 3 metus turė - 
jome tik vieną Tarybos 
narį — Vladą Paužą. 
Klausimas, kiek šiemet 
išrinksime? Gal visi še
ši praeis? Ir iš tiesų, vi 
si puikūs bendruome- 
nininkai, visiems rūpi 
lietuvybės išlaikymas, 
lietuviškojo jaunimo auk
lėjimas bei švietimas lie
tuviškoje dvasioje. Visi 
baigę aukštuosius moks
lus. O Kęstutis Keblys 
— chemijos daktaras, 
gi Vyt. Majauskas —me
dicinos daktaras. Du in
žinieriai: Vyt. Kutkus ir 
Algis Zaparackas.

Balsavimo laikas, ar
ba Tarybos rinkimai, 
vyks gegužės 6-7 dieno
mis. Balsuojama nuo 11 
vai. ryto iki 5 vai. vaka
ro. Tuo tarpu gegužės 7 
d. balsuosime nuo 10 vai. 
ryto iki 5 vai. vakaro. 
Balsavimo centras — 
Lietuvių namai, 3009 Til 
lman g. Kaip ir anksčiau, 
visi gali savo balsą ir 
paštu pasiųsti šiuo ad
resu: Č. Staniulis, 21100 
Fairview Dr., Dearborn 
Heights, Mich. 48127. 

Juozas Šiušis su žmona ir bičiuliu Dambrausku prie savo suda
ryti] rinkinių, foto nuotraukų, muziejuje.

Balsavimo korteles gali
ma gauti pas kiekvieną 
Rinkimų k-jos narį: Pet
rą Griškelį, Česlovą Sta
niulį, Joną Asminą, Al
fonsą Kasputį, Antaną 
Paškų.

Tad prie urnų visi! 
Parodykime bendruo
meninį solidarumą ir lie
tuvišką susipratimą. Te 
nelieka nė vieno, kuris 
patingėtų balsuoti, kuris 
nenorėtų pasirodyti lie
tuviu esąs.

* REGISTRUOKIME 
PARENGIMUS. LB Dėt- 
rioto apylinkė paskyrė 
Narimantą Udrį, valdy
bos vicepirmininką, re
gistruoti visus Detroito 
lietuvių parengimus. At
kreipkime dėmesį! Pa
rengimų kalendoriaus ve
dimas palengvina vi
siems visuomeninin
kams ir jų vedamom or
ganizacijom darbą. Jo ad
resas: Narimantas Ud
rys, 14590 Greenfield 
Detroit, Mich. tel. 272- 
5480.

* LB BALIUS įvyks 
Detroito Lietuvių namuo
se rugsėjo mėn. 23 d. šeš
tadienį.

(vm)

* L.K. KUR. - SAVA
NORIAI balandžio 9 d. 
savo narių visuotiname 
susirinkime, išsirinko 
naują valdybą: kūr. sav. 
Jurgį Mitkų —pirminin
ku, Bronių Tatarūną — 
sekretorium ir Kostą My
kolaitį —•' iždininku.

Revizijos Komisijon 
kūr. - sav. K. Daugvydas 
ir J. Šimkus.

(jm)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

ARGENTINA

GRAŽUS ĮVERTINIMAS 
ARGENTINOS LIETUVIŲ 

MUZIEJAUS
Parapijos sodelyje prie 

Seselių Kazimieriečių na
mo, yra pastatytas Tėvų 
Marijonų muziejus. Muzie
jaus įkūrėjas yra kunigas 
Šimanskis.

Vedėja Mikelionienė, nors 
toli gyvena, bet suranda 
laiko jį sutvarkyti. Per IV- 
tą PAL Kongresą muziejų 
lankė daug svečių. Po kon
greso, buvau nuvažiavęs 
apžiūrėti, kaip lankytojai 
atsiliepė apie mūsų nedidelį 
muziejų, kuris yra vienin
telis Bs. Aires ir Argenti
noje.

Pažiūrėjęs į muziejaus 
parašų knygą, radau labai 
gražius, jaudinančius para
šymus.

Malonu buvo skaityti lan
kytojų gražius išsireiški
mus, tas palieka kaip mu
ziejaus turtas ir skatina 
daugiau dėti pastangų jo 
pagerinimui. Jo padidini
mas priklauso nuo Tėvų 
Marijonų ir lietuvių kolo
nijos, nes vieta per maža.

J. Šiušis

Pranė Butkuvienė, 
Monika, Nijolė,

Gintautas ir Zigmas 
Sabataičiai

* DAIL. LEONO UR
BONO (iš Australijos at
vykusio) paroda įvyks ba
landžio 30 d. iki gegužės 
7 d. Lietuvių namuose. 
Atidarymas —balandžio 
30 d. 12 vai. Parodos už 
darymas gegužės 7 d. 2 
vai. p.p. Kviečiami visi 
į šią neeilinę meno paro
dą. Parodą ruošia ir ją 
globoja JAV LB Detroi
to apylinkės valdyba.
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