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ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

TAIKOS PERSPEKTYVOS
GINČAS DĖL SUSITIKIMO VIETOS RODO,
KAD KOMUNISTAI TAIKOS TROŠKIMĄ NORI
IŠNAUDOTI SAVO NAUDAI IR JAU SUSILAU
KĖ NUOLAIDŲ — DALIES BOMBARDAVIMO
SUSTABDYMO. — DABAR NORI TAI IŠNAU
DOTI SAVO NAUDAI KARO LAUKE.
VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Atrodo, kad preziden
tas Johnsonas, įsakyda
mas sustabdyti šiaurinio
Vietnamo bombardavi
mą virš 19 paralelės, pa
darė nemažą klaidą, ku
rią gal galima pateisin
ti tik Amerikos vidaus
politikos sumetimais.
Būtent, jis padarė komu
nistams nuolaidą pats už
tai nieko iš jų negauda
mas. Jei jis ką laimėjo,
tai tik vidaus politikos
fronte, kur jis laikinai
nuramino savo kritikus.
Iš tolimesnės ir arti
mesnės praeities galima
išvesti taisyklę, kad ko
munistai tik tada grie
biasi derybų, jei jėga lai
mėti negali. Faktinai,
taip turbūt elgiasi visi,
tačiau tokios politikos
laikytis ne totaliniams
režimams yra daug sun
kiau. Sakysim, toks Hit
leris kalbėjo apie savo
pergalę, gali sakyti, iki
paskutinės ' minutės.
Joks demokratinės valstybės valdovas nebūtų ga
Įėjęs to padaryti — jis
seniai būtų pašalintas iš
savo vietos. Ho-Čiminas, atrodo, taip yra‘su-

tvarkęs* savo pavaldi
nius, kad tie net ir nelais
vėje bijo prieš jį išsižio
ti, nors ir mielai pasakojo savo ir savo krašto
vargus bei pareiškia nuo
monę, kad karą prieš
Amerikiečius neįmano
ma laimėti.
Čia pat pravartu pa
stebėti, kad Vietnamo ko
munistai savo mases jau
seniai yra paruošę dery
bom. Slaptos instrukci
jos politiniams vado
vams jau prieš porą me
tų įspėjo apie taikos de
rybų galimybes. Tos de
rybos turėsiančios būti
išnaudotos geresnėm po
zicijom įgauti. Dabar
Šiaurės Vietnamo armi
jos organas Quan Doi
Nhan Dan viešai paaiš
kino, kad siūlomų dery
bų su JAV tikslas esąs
‘sustiprinti mūsų jėgas’
ir ‘atstatyti jėgos balan
są mūsų naudai.’
Turint tai galvoje,
Washingtono administraei ja būtų gerau padariu
si tol mušdama komunis
tus, kol tie pagaliau pa
prašytų taikos, tačiau tai
buvo neįmanoma vidaus

ŠIANDIEN IR RYTOJ
"MOBILIZACIJA tai dar ne karas",sakė 1914
metais. "Derybos tai dar ne taika", sako šiandien.
Žmonės neužmiršo Korėjos pavyzdžio ir tų dviejų
metų, kurie prabėgo nuo pirmojo susitikimo Pan
Mun Jon ir paliaubų pasirašymo. Kariškiai ir civi
liai Saigone ir Washingtone prisibijo tokių užsitęsiančių derybų, kurių metu gali daugiau žūti žmonių,
negu tikrojo karo dienomis.
Šiaurės Vietnamas, atrodo, nėra atsisakęs nuo
savo tikslo. Hanoi nori, kad Tautinis Išlaisvinimo
Frontas paimtų Saigone valdžią. Tuo tarpu ameri
kiečiai kaip tik ir įsikišo Vietname, kad Saigono
valdžia neatsidurtų komunistų rankose.
Tokiu atveju taika popieriuje turėtų parodyti
pergalę vienos ar kitos pusės: arba Vietkongas ry
toj viešpataus Saigone, arba neviešpataus. Pirmuo
ju atveju amerikiečiai būtų pralaimėję, antruoju
atveju — laimėję. Kaip matome laimėjimas ar pra
laimėjimas dabar daugiau priklauso nuo diplomati
jos, negu nuo karinių jėgų išdėstymo žemėje.
Diplomatija kartais prieštarauja logikai. Pavyz
džiui , Vietname galimas toks kompromisas,kuris
šiandien ir neprileistų Vietkongą į valdžią Saigone,
bet nesukliudytų ten įsitaisyti už poros metų. To
kiu atveju, pasirašydami taiką, amerikiečiai nesi
jaustų karą pralaimėję...
Prezidentas Johnsonas, atrodo, nepasiryžęs
lengvai komunistams atiduoti Saigono raktus. Bet
jis nenori ir didinti Vietname amerikiečių kariuo
menės jėgų, kas būtų prieš rinkimus nepopuliaru,
tad bando padėtį išlaikyti esamomis jėgomis, pri
verčiant Pietų Vietnamą gintis daugiau savomis jė
gomis.
Hanoi, atrodo, irgi keičia taktiką. Pietų Viet
namo miestų puolimai brangiai atsiėjo Vietkongui.
Jie nesukėlė laukto visuotino gyventojų sukilimo ir
amerikiečiai dėl to nedaug nukentėjo.
Jei kariniai rezultatai nepatenkina nė vienos
pusės, tai turės įvykti paliaubos. Deja, niekas ne
žino, kiek laiko prabėgs nuo karo galo pradžios ir
galo pabaigos.

PANEVĖŽIO gimnazijoje visuomenės mokslo
pamokoj mokytoja klausinėja mokinių:
— Kokia šiandien yra sunkiausia problema
tarptautinėje politikoje?
— Taikinga koegzistencija... tarp komunisti
nių valstybių! — atsakė vienas mokinys.
<

politikos sumetimais. Sa
kysim, populiarus švie
suomenės tarpe kandi
datas į prezidentus sena
torius McCarthy savo
priešrinkiminėje kam
panijoje sykį aiškino,
kad, girdi, nusikaltusį
vaiką galima mušti iki
tam tikro laipsnio. Jei
jis mušimo neboja, bū
tų nemoralu jį užmušti
ir reiktų ieškoti kitų prie monių jį atvesti į gerą
kelią. Vietnamo atveju
tas kelias būtų pasikvies
ti jį į koaliciją valdyti
Pietų Vietnamą! Kiek
rimčiau skambąs argu
mentas yra toks, kad jei
Vietnamo karas neša
pelno komunistams, jį
reikia kaip tik dėl to nu
traukti.
Komunizmas
šiandien nesąs vienaly
tis, bet suskilęs. Žiūrėk
kas darosi Sovietų Sąjun
gos satelitų tarpe! Dėl
viso to nereiktų baidytis
galimybės, kad komu
nistai įsigalėtų per kele
tą metų ir pietiniame
Vietname. Jie nenorės
Kinijos įsiviešpatavimo
savo krašte ir liks ne
priklausomi.
To argumento šalinin
kai, kaip prof. Zagurapa
skutiniame New York
Times sekmadienio ma
gazine, aiškina, kad de
šiniųjų perversmas In
donezijoje įvyko ne dėl
amerikiečių įsivėlimo
Vietname, bet visai nuo
to nepriklausomai. At
rodo, kad profesorius vi
sai užmiršo neseną pa
tyrimą Europoje, apie ku
rį mes galime kalbėti
su nemažesniu patyrimu.
Čekoslovakijoje komu
nistai įsigalėjo nepai
sant to, kad jie sudarė
tame krašte visai ne
skaitlingą mažumą ir so
vietų kariuomenės ten
tuo metu visai nebuvo,
Jie tai padarė dėl to,
kad kraštas iš visų pušių buvo apsuptas ir buvo aišku, kad sovietai
nesirengia pasitraukti
iš savo okupuotos Vokie
tijos zonos. Mes sutiko
me be jokio pasiprieši
nimo su sovietų reikala
vimais dėl to, kad nebuvo
vilties, kad tas pasiprie
šinimas galėtu būti nau
dingas. Pagaliau suo
miai, kurie nekenčia ru(Nukelta į 2 psl.)

Pavasaris vilioja ( gamtą...

Vyt. Maželię nuotrauka

LIETUVIAI GYDYTOJAI VILNIUJE
DIDŽIUOJASI OPERACIJA
Vilniaus klinikinėj li
goninėj kovo pabaigoj
apie 60 metų amžiaus mo
teriai (Rokiškio rajono
kolchozo
darbininkei)
buvo padaryta rimta šir
dies operacija: pašalin
tas sukalkėjęs vožtuvas
ir įdėtas dirbtinis. Ope
racija pavykusi ir ligonė
sparčiai sveikstanti.
Operaciją atliko prof.
Algimanto Marcinkevi
čiaus vadovaujama chi
rurgų grupė, kurioje bu
vo Vytautas Sirvydis, Al
gis Manelis, Giedrius Už
davinys, anestoziologai
Gediminas Martinkėnas,
Leonidas Želdinąs, gydy
tojai Alius Baublys, Al
gis Matulionis.
Laikraštyje paaiškina-

ma, kad "Aortos vožtuvo
operacija — viena iš sun
kiausių dabar daromų
širdies operacijų, ne
skaitant pačios širdies
perkėlimo".
Tolesniame aiškinime
atsiliepia ir šiek tiek ai
do iš varžybų, regimai
vykstančių ne tik su rusų
klinikomis, bet ir tarp
Vilniaus ir Kauno klini
kų. Sako: "Mūsų respub
likoje tokia operacija pir
moji, atlikta vien Lietu
vos medikų jėgomis. To
kios operacijos retos
mūsų šalyje, o taip pat
ir užsienyje. Dar nedaug
pasaulyje žmonių, ku
riems tarnauja dirbtinis
širdies vožtuvas".
Kauno klinikinėj ligoni

— štai jums naujausias modelis, o antrajame mūsų instruktoriai!...

nėj širdies chirurgijos
skyrius lig Šiol buvo toj
srity toliau už vilniškįpa(Nukelta į 2 psl.)
IŠ VISO PASAULIO
• TORNADO, nusiautęs Ohio
ir Kentucky sritis, pridarė la
bai daug nuostoliu ir 11 žmonių
neteko gyvybių.
• PREZIDENTAS JOHNSONAS šiomis dienomis įvykusia
me priėmime svetimų valstybių
diplomatams išsireiškė, kad de
rybos su Hanoi jau prasidėju
sios, vis dar tebesvarstant pa
stovios derybų vietovės klausi
mą.
Iš tuo klausimu JTO gen.
sekr. U Thant pareiškimų at
rodo^ jog labai galimas daiktas,
kad derybos vyks Paryžiuje.
• ČEKOSLOVAKIJOS vyriau
sybė pagrąsino išeisianti iš ko
munistinių atstovų konferenci
jos Budapešte, jei vėl bus kri
tikuojamos krašte vykdomos re
formos. Kompartijos sekreto
rius J. Lenart yra (galiotas pa
reikšti, kad bet koks "kišima
sis i Čekoslovakijos vidaus rei
kalus turi liautis".
Konferencijoje nedalyvauja
Rumunijos, Jugoslavijos ir Al
banijos atstovai.
čekai taip pat paprašė Sov.
S-gos ambasadorių Prahoje pa
aiškinti jo pasimatymų su buv.
prezidentu Novotny tikslus.
• RYŠIUM SU STUDENTŲ
demonstracijomis Lenkijoje, vy
riausybė ėmėsi reformuoti aukš
tųjų mokyklų fakultetinius ir ad
ministracinius organus maži
nant jų skaičių. Tuo būdu bus
atleista visa eilė žmonių, anot
Tribūna Ludu, besivadovavusių
"asmeniškais interesais".
Vyriausybė siekia (vairiau
siomis priemonėmis vėl sustip
rinti savo kontrolę Lenkijos uni
versitetuose.
• R. NIXONAS, respublikonų
kandidatas ( prezidentus,pareiš
kė, kad "susiskaldę demokratai
negali apjungti susiskaldžiusios
šalies; vieningi respublikonai
gi tai galėtų pasiekti".
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Taikos
perspektyvos •••
(Atkelta iš 1 psl.)
sų ir bolševikų, šiandien
turi labai didelę komu
nistų partiją. Kodėl? To
dėl kad daugeliui suomių
atrodo, kad nėra jokios
išeities, kaip tik ‘bend
radarbiavimas’ su komu
nistais, o jei taip, kodėl
patiems nebūti komunis
tais?
Šita ‘mechanika’ vyk
tų pietryčių Azijoje, jei
amerikiečiai iš ten pasi
trauktų. Ir net Time
žurnalo redaktoriaus
John Scott nuomone, Pie
tų Amerikoje,, nes ka
ras Vietname nėra loka
linis karas, bet simboli
nė konfrontacija tarp ko
munizmo ir mūsų bei
mūsų sąjungininkų! Jei
‘‘tautinio išsivadavimo
karas" su pagalba iš ša
lies gali laimėti Vietna
me, jo reikia tikėtis ir
kitur.
Galima tikėti į ‘do
mino’ teoriją, galima įro
dinėti, kad turi būti tam
tikri psichologiniai ir ma
terialiniai momentai, be
kurių ji negalioja, viena
tačiau turėtų būti aišku,
kad nė viena valstybė ne
atsisako laimėjimų, jei

ji yra jos galimybių ri
bose, išskyrus gal tik
JAV. Ir čia turbūt sly
pi jų tragedija. Pagal
londoniškį ‘Times’, pa
tiekus visus davinius
apie situaciją Vietna
me skaičiavimo maši
nai — computeriui, ji
greitai davė atsakymą,
kad karas ten jau buvo
amerikiečių
laimėtas
prieš du metus. Jei taip,
likimo ironija norėjo,
kad prezidentas Johnso
nas vietoje surengdamas
pergalės paradą Hanoi
mieste, paprašė taikos.
Ar reikia stebėtis, kad
tokiu atveju Hanoi visų
pirma nori pasiekti dar
vieną propagandinį lai
mėjimą, priversdamas
amerikiečius
derėtis
ten, kur jiems mažiau
siai patiktų, kaip Cambodijoje ar Varšuvoje. Ži
nia, viskas nėra taip pa
prasta, kaip čia pasakė
me, tačiau kartu negali
ma atsikratyti įspūdžio,
kad raktas į taiką yra ne
kas kitas, kaip tik ame
rikiečių
pasiryžimas
panaudoti ginklą ten, kur
jis reikalingas.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

8 priežastys, kodėl Podarogifts,
Ine. pritraukia tūkstančius nau
jų klijentų, kurie siunčia

DOVANAS Į LIETUVĄ IR
SOVIETU SĄJUNGĄ
1. Jiems nereikia gaišti laiko, superkant ir ne.šant siuntinius į persiuntimo įstaigas.
2. Jie neturi spėlioti dėl dydžių ar spalvų.
3. Jie sutaupo visus muito, įpakavimo ir per
siuntimo mokesčius.
4. Jie pasirenka ypatingą dovaną: automobilį,
motociklą, televizijos priimtuvą, radijo apa
ratą, šaldytuvą arba
5. Jie įsigyja PREKIŲ PIRKIMO ORDERI,
su kuriuo jų giminės jiems patinkamas pre
kes gali įsigyti Vnešposyltorg’o
DOLERIŲ-KRAUTUVĖSE
6. Jų giminės gali įsigyti maisto produktų,
audeklų, drabužių ir avalynės tinkančius
jų skoniui ir pritaikintus.
7. Jie taupo laiką, nes tuo atveju nėra gabeni
mo per Atlantą.
8. Jie sutaupo pinigų, nes DOLERIŲ-KRAU
TUVĖSE prekės yra laibai žemomis kaino
mis.
Aplankykite mūsų Parodinę Salę New Yorke.

Siųskite savo užsakymus ar klausimus į

PODAROGIFTS, Ine.
(Vienintelis Dovanų atstovas JAV-se)
220 Park Avė. South (corner 18th Street)
New York, N. Y. 10003
Tel. 212 — 228-9547

arba į prie jo prisijungusias firmas:

KAIP ORGANIZUOJAMOS RIAUŠĖS
P. Žičkus

Prieš porą mėnesių
pasirodė knyga "Safe —
Not Sorry", parašyta
Phyllis Schlafly, išleis
ta Pere Marąuette Press
P.O. Box 495, Alton, III.
62002. Kaina $1.00. Joje
rašoma apie negrų riau
šes Amerikoje, kas joms
vadovauja,
kieno pi
nigais jos organizuoja
mos, kas vadovauja še
šėlyje ir t.t.
Vadovauto jai šešėly
turi tikslą teršti Ameri
kos policiją ir kitas su
tvarka ir saugumu su
rištas institucijas, sukel
ti masėse toms institu
cijoms neapykantą, o ta
da atsirasianti betvarkė,
kurios sudrumstame van
deny galima "žvejoti".
Knyga paremta citato
mis iš įvairių laikraš
čių, žurnalų, senato ir
atstovų rūmų apklausi
nėjimų užrašytų davinių.
Citatos iš 257 laikraščių
ir tyrimų protokolų.
Senato teisių komitete
1967 m. rugpiūčio 3 d.
Nashville policijos kap.
John A. Soroefe liudijęs,
kad tų pačių metų balan.
džio mėn. riaušės bu
vusios suorganizuotos
SNCC (studentų taikos ko
ordinacinio komiteto), fi
nansuojamo federalinės
valdžios (poverty) pini
gais. New York Times
1967 m. rugp. 4 d. rašęs,
kad OEO (Office of Economic Opportunity), iš
laikoma irgi poverty pi
nigais, kursčiusi riau
šes. Kai Nashville poli
cija apsupusi SNCC vyr.
būstinę, ten radusi ins
trukcijas, kuriomis mo
kinama, kaip sugriauti
(cripple) miestų gyveni
mą, kaip gaminti "Molo
tovo" bombas. Nashville
pastorius J. Paschall Davis, poverty programos
vedėjas, remiamas sena
toriaus Robert Kennedy,
vykęs į Washngtoną liu
dyti prieš policijos paro
dymus. 1967 m. rugp. 5
d. New York Times at
spausdinęs to pastoriaus
telegramą, kurią jis pa
siuntęs senato komisi
jai, atsiprašydamas už
melą, kurį jis kalbėjęs
liudydamas ir dabar pa
tvirtinąs, kad pol. kap.
Soroce liudijimas esąs
teisingas.
Newarke liepos 12-16
dienomis riaušės, ku
riose buvę užmušta 27
asmenys, buvusios or
ganizuojamos 'poverty'
programos tarnautojų,
reiškia, mokesčių mokė
tojų pinigais. Jie suor
susirinkimą
ganizavę
prie policijos būstinės
durų, neva protestuojant
dėl policijos brut alumo. Tuojau prasidėju
sios riaušės. Tiriant
riaušių reikalą paaiškė
ję, kad Charles McCray
‘poverty programos sąs

kaitininkas buvo suim
tas, kai jis šaudė iš au
tomobilio pro langą. Wil
lie Wright, Newark 'po
verty ' agentūros direk
torius raginęs, kad kiek
vienas juodukas turįs įsi
gyti tanką. "Visiškas cha
osas bus Amerikos gat
vėse ir kraujas liesis
kaip vanduo, kol juo
das žmogus taps pilie
čiu" — jis sakęs.Le Roi
Joes negrų rašytojas,
kalbėdamas miesto ta
rybos salėje prieš pat
riaušes pasakęs, kad Hiroshima ir Nagasaky
atrodys kaip sekmadie
nio mokyklos gegužinė,
lyginant kaip atrodys
Newark po riaušių. Riau
šių metu jis buvęs suim
tas, kai šaudęs su šautu
vu iš automobilio. Jo
"Black Arts Repertory
Theatre in Harlem". ga
vęs $115.000 poverty pro
gramos pinigų. Policija
apsupusi teatrą, kuria
me radusi daug automa
tinių ginklų ir amunici
jos. Houston poverty'įs
taiga užsakiusi šautu
vams 22 colių teleskopus,
kurie tinką visokiems
šautuvams. OEO užsaky
mą patvirtinusi ir pa
siuntusi per GeneralService Administration į
Kelly Field Air Force
bazę San Antonio. Ten
civilinis tarnautojas Lester Washington ignora
vęs OEO patvirtinimą ir
sulaikęs siuntą. Užsaky
tojas George Miller aiškinęsis, kad jis neprisi
menąs to užsakymo. Kai
reikalas buvęs pradėtas
tirti, tie visi pareigū
nai aiškinę, būk jie norė
ję iš tų teleskopų pada
ryti — mikroskopus.
1967 m. birželio 19 d.
Rap Brown, kalbėdamas
True Light Missionary
Baptistų
bažnyčioje
Houstone, mokinęs, kaip
reikia kelti riaušes. Pir
miausia reikią pulti
miesto centrą, kad nu
kreipus policijos dėme
sį ir ją išblaškius, o ta
da
padegti "gheto".
Prieš tai reikią atsuk
ti visus vandens hidran
tus, kad gaisrininkai ne
turėtų gesinimui van
dens. Pagrindiniai riau
šių asmenys turį dėvėti
karių ar panašiomis uni
formomis, kad galėtų pa
grobti kariuomenės džypus ir kitas mašinas. O
liepos 26 d. kalbėdamas
Washingtone, D.C., paša,
kęs, kad revoliucija esan
ti čia pat. Jeigu Washingtonas nepaklusiąs, tai jie
jį sudeginsią.
Čia paminėjom tik
"smulkius" dalykėlius.
Knygoje daug pavyzdžių,
kad šių riaušių šešėlyje
stovi komunistai. Ame
rikos kairieji liberalai
reikalaują panaikinti po-

IŠ KITOS PUSĖS...
Vietoje nuotraukų Ir recenzijos apie Chicagos
Lietuvių Operos ‘Fidelio’ pastatymą Dirvoje pa
sirodė pranešimas, kad kritikas Antanas Nakas ne
gavo bilietų. Po kiek laiko tą pranešimą pasekė
Operos Valdybos atsiprašymas. Tokiu būdu inci
dentą būtų galima laikyti baigtu, jei jis nebūtų la
bai būdingas visiems mūsų parengimų rengėjams
ir jų santykiams su spauda.
Atrodo, kad jiems visų pirma rūpi išnaudoti
mūsų spaudą savo parengimų išgarsinimui. Prieš
parengimą pasirodo visa eilė straipsnių, kuriais
stengiamasi sujudinti dangų ir žemę, aiškinant,
kad artinasi pasaulį sukrečiantis įvykis. Spauda
tam mielai užleidžia savo skiltis ir atsiranda ge
rų vyrų ir moterų, kurie visados sutinka pasidar
buoti savo plunksna, kad patarnautų geram tikslui,
pradedant Balfu ir baigiant sukaktuvininkais. Pa
vyzdžiui, chicagiškėse Naujienose apie operą ir
jos veikėjus rašė jų korespondentas Antanas Na
kas iš Detroito, tam reikalui net įsigilinęs į enci
klopediją. Tokia talka, žinoma, labai jaudina, bet
kai tokios litanijos kartojasi prieš kiekvieną paren
gimą, darosi nuobodu.
Blogiau, kad po parengimo, daugiau ar mažiau
tiesą apie jį gali sužinoti tik privačiai, reportažai
ar recenzijos dažnai būna tendencingi ir gerokai
pavėluoti. Žinia, kartais gali būti neaišku, kokiu
mastu parengimą matuoti. Negalima iš mėgėjų rei
kalauti to paties, kaip iš tikrų profesionalų. Ameri
kiečių spaudoje laikomasi taisyklės, kad apie mėgė
jų spektaklių pasisekimą ar nepasisekimą spren
džiama iš to, kaip juos priima publika. Už tat di
dieji kritikai paprastai nesilanko į mėgėjų pasta
tymus. Bet mūsų parengimai yra rengiami mums
patiems ir todėl kiek platesnis jų aptarimas, man
rodos, būtų visiems naudingas bei reikalingas. Jei
jau išmokta suorganizuoti parengimų garsinimą,
gal būtų galima surasti kokį visom pusėm naudingą
būdą ir platesniam ir geresniam jų aptarimui?

Grįžtant prie ‘Fidelio*, reikia pastebėti, kad į
premjerą kaž kokiom pastangom buvo ‘pritrauktas’
Chicago Daily News kritikas Bernard Jacobson, ku
ris mūsiškių pastatymą rado galimu pamatuoti pro
fesionaliniu mastu ir prieiti labai malonios išva
dos, būtent: "A phenomenal performancethisweekend by tenor Stasys Baras as Florestan raised Chi
cago Lithuanian Opera’s produetion of Beethovens
"Fidelio" to a level that merited the envy of any
first-line opera house". Straipsnyje yra ir kritiš
kų pastabų, kurios tačiau neprieštarauja įžanginio
sakinio konstatavimui, kad ‘pastatymas vertas bent
kokio pirmos rūšies operos teatro pavydo', kas pa
brėžiama ir antrašte: "Tenor stars in fine 'Fide
lio“’.
Tai turbūt būčiau nekartojęs, jei Kanados 'Tė
viškės Žiburių' velykiniame numeryje nepastebė
čiau jų Chicagos korespondento pranešimo, kad
mūsų Fidelio buvo Chicagos Daily News tik "gana
palankiai" įvertintas. Tai verčia pagalvoti, kad
kartais esama ne tik rengėjų, bet ir koresponden
tų kaltės.
(vm)
liciją, o tuos reikalus
pavesti tvarkyti sociolo
gams ir psichologams.
Tos mintys ateinančios
iš kitur. Pagal knygą at
rodo, kad Amerika yra at
sidūrusi kryžkelėje, kad
blogas elementas ver
žiasi ir baigia įsiveržti į
visas gyvenimo sritis.
Tarpais net šiurpu
skaityti tą knygą. Joje
rašoma ne vien tik apie
riaušes, bet apie korup
ciją, kaip duodami bili
joniniai užsakymai poli
tikierių savo norimoms
bendrovėms.
LIETUVIAI

GYDYTOJAI...
(Atkelta iš 1 psl.)
žengęs, bet, ligi susi
laukė pripažinimo ir lei

dimo savarankiškai dirb
ti, prie operacijų daly
vaudavo profesoriai iš
Maskvos, —todėl ir tas
pabrėžimas, kad Vilniu
je dabar tokia opracija
atlikta vien Lietuvos (ir
beveik vien lietuvių) me
dikų jėgomis.
Kai ši operacija buvo
daroma, Kauno širdies
chirurgijos skyriaus va
dovas prof. Jurgis Brė
dikis buvo Amerikoj.
(ELTA)
HELI* NVANTE!) MALĖ
ARC WELDERS
and
SPRAY PAINTERS
EXPERIENCED ONLY.
Inimediate openings. Good wages &
pension plan.
REMKE, INC.
28100 Groesbeck Hwy
Roseville, (Detroit), Mich. 48066
<45-54)

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.
45 West 45 Street. New York. N. Y. 10036
Tel.: 212 — Cl 5-7905
arba j bet kurį jų skyrių

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL
AGENCY, INC.
1776 Broadwav, New York. N. Y. 10019
Tel.: 212 — 581-6590. 581-7729
arba į bet kurį jų skyrių

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 VVatnut Street, Philadelphia, Pa. 19106
Tel.: 215 — WA 5-3455

arba į bet kurį jų skyrių

Viešėdami Chicagoje aplankykite
VUUStO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUšAITIS ir J. MAŽEIKA

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

žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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gumas dabar tapęs tar dvigubinti. Tačiau jis ne
si jo pašaukimu. Niekas pelningo verslo žmogus,
taip darbščiai nesugeba o tik paprastas pensinin
paskleisti bilietų ir pro kas.
gramai skelbimų pa
Draugijinė
veikla
rinkti, kaip V, Gelguda. dažniausiai remiasi nuo
Reta Baltimorės lietuvių latinėmis mažumos pas
paranga išsiverčia be jo tangomis ir patvarumu.
talkos. Prašomas, nie Gyvenimas nuolat įrodo
kad nesikrato paskiria ir patvirtina, kad koky
mo darbo, neišsisukinėja bė visada pirmauja prieš
nuo piniginės aukos. Ne kiekybę.
spėjus paaiškinti, ko- St. M.
kiam reikalui renkami
pinigai, jis pirmutinis HELP WANTED MALĖ
tiesia per stalą ranką
su žaliuku, tarsi šis jam
WANTED AT ONCE
JOURNEYMEN
būtų tik nereikšmingas
TOOLMAKERS
popiergalis. Kiti vengia Mušt have job «hop experience on
Cauges & Fixtures. Day work.
net ir retokai vykstančių Toola.
Steady work for qualified men.
susirinkimų, jis prašo
ENMARK TOOL CO.
14835 Stephens Drive
juos padažninti; metinį
East Detroit, Mich.
nario mokestį, kad iždas
313 — PR 6-2721
(42-48)
būtų stipresnis, siūlė pa
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Mūsų inžinierių duoklė
Neužilgo lietuvių inžinierių bendruomenė tu
rės savo suvažiavimą Clevelande. Ta proga verta
pažvelgti bent šia trumpa akimirka į faktą, kad tas
suvažiavimas nebus vien tik šiaip sau lietuviškos
organizacijos metinis susirinkimas, bet turįs di
desnės reikšmės lietuvių gyvenime.
Tik mažą skiltelę pacitavus iš mūsų inžinie
rių žurnalo "Technikos žodis" matysime — ko
dėl. 1968 m. "Technikos žodžio" pirmame nume
ryje į akis krito šitoji skiltelė:
"... įdomu pastebėti faktą, kad lietuvių išeivi
jos inžinierių ir mokslininkų stipresni darbai ir
knygos vis dažniau pradeda pasirodyti JAV moks
linėje literatūroje. Šioje srityje galima pastebėti
augimą, bet ne smukimą ir reikia tikėtis, kad atei
tyje mes turėsime daugiau progų pasidžiaugti lie
tuvių autorių veikalais".
Moksliniai darbai knygomis ar užpatentuotų
išradimų aprašymai atskirais leidiniais turi di
delės įtakos JAV technikos augimo raidoje. Tie
darbai įvertinami ne vien tik tų darbų autorių al
gomis, bet jų kūrybinės dvasios ir potencionalo iš
kėlimu. Vien čia minėtame "Technikos žodžio" nu
meryje atskirai surašyti lietuvių mokslo darbai pa
tiekia 12 autorių su 14 užpatentuotų naujų išradimų.
Visa tai, be abejo, liečia technikos sritį. Bet
atsimenant, kad tautinis potencialas nesiriboja vie
na kuria siaura veikimo šaka, turime sutikti, jog
mūsų inžinierių įnašas į bendrąjį tautinės kultūros
ir civilizacijos lobyną suteikia ne vien tik pasidi
džiavimą, bet kartu ir įrodymą tų kūrybinių galių,
kurios glūdi subrendusios,kultūroje ir civilizaci
joje toli pažengusios tautos šaknyse.
Sutikime, kad inžinieriai ne vieni sugeba sa
vo darbu ir pasišventimu tai įrodyti. Mūsų dailinin
kų darbai, muzikos srityje prasiveržimai, groži
nės literatūros pastangos per Zobarsko Manyland
Books leidyklą prasiveržti į literatūra besidomintį
pasaulį, mūsų gausios profesūros eilės universi
tetuose, na, gal ir kitose srityse atsižymėjimai
rodo, jog nesame iš džiunglių tamsumos atsiradę
naujų ghettų miestuose kūrėjai ir vien tik esamų
sąlygų išnaudotojai.
Grįžtant prie inžinierių, negalime praleisti ne
pastebėję, jog tai nėra užsidariusi savo srityje gru
pė žmonių, siekianti vien tik siaurų savo specialy
bių srityje laimėjimų. Pažvelgus į mūsų visuomeni
nio darbo vadovybes, matysime jose inžinierius vadovaujančiųjų eilėse. Tai visuomeninis aktyvas, lieJ
tuvių tautiniame darbe jau anksčiau įnešęs savo di
delę darbo ir pasišventimo duoklę, kartu nenutolstąs ir dabar nuo visų tų:4. uždavinių, kurie slegia
tiek pavergtą tautą komunizmo vergijoje, tiek besi
blaškančią išeivijos painiuose visuomeniniuose už
daviniuose.
Lietuvių inžinierių eilėse malonu matyti ne
vien savo srityje pažangą darančius, bet ir tą ver
tingą darbą, kurį jie savo organizuotumu ir lietu
viškųjų problemų supratimu dirba lietuvių tautos ir
visos išeivijos garbei.

NAUJOS, IDOMIOS KNYGOS!!!
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!
A. Merkelis — SMETONA — Monografija ............$12.00
V. Šliogeris — A. SMETONA — ŽMOGUS IR
VALSTYBININKAS ..............................
. $2.00
O. J. C. Norem — TIMELESS LITHUANIA ............ $4.00
B. Armonienė — PALIK AŠARAS MASKVOJE ... $3.00
St. Yla — MODERNI MERGAITĖ ........................... $4.00
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSTUKAS $3.00
J. Juodis — TAUTOS KELIU — paveikslų albumas $7.00
Gr. šimukonienė — SU DAINA —
Lietuvišku dainų rinkinvs ........................... $2.00
J. Budrys — KONTRŽVALGYBA LIETUVOJ ........$2.50
Pr. Alšėnas — MARTYNAS JANKUS .................. $4.00
R. Skipitis — NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ........ $7.00
Dagys — SKULPTŪRŲ IR PAVEIKSLŲ
REPRODUKCIJOS
(anglišku įvadu ir parašais) ..................... $6.00
A. Vaičiulaitis — GLUOSNIŲ DAINA —
PADAVIMAI .................................................. $2.50
J. Mekas — PAVIENIAI ŽODŽIAI — POEZIJA ....$4.00
A. ŠKĖMOS RAŠTAI I tomas .................................... $6.00
Dambriūnas. Klimas, Schmalstieg —
INTRODUCTION TO MODERN
LITHUANIAN ..................
$7.00
P. Tarutis — VILNIAUS RŪBAS —
minkštais viršeliais ...................
$3.00
kietais viršeliais ............................................ $3.75

DIRVA,
6907 Superior Avenue,
Cleveland. Ohio 44103

Nr. 48 — 3

ALT S-gos Baltimorės skyriaus pirm, Vladas Bačanskas radijo
studijoje.

Tautininkų veikla
Baltimorėįe
Kad ir negausus na
riais ir liesas pinigi
niais ištekliais Baltimo
rės L. Taut. S-gos sky
rius beveik kasmet pajė
gia visuomenei sureng
ti kultūrinę pramogą.
Pastaruoju metu narių
skaičius gerokai pašoko.
Šalia tautiškumo idėjos
žmones dar patraukia ir
sambūrio vidinis gaju
mas. Visuomeniniu jud
rumu mūsiškis skyrius
ligi šiol dar nepralenk
tas kitų, kur kas senes
nių ir turtingesnių, Balti
morės liet, organiza
cijų.
Nuskambėjus Vasario
16-sios paminėjimų at
garsiams,
bendrajai
veiklai sukauptos jėgos
dabar vėl pamažu grįž
ta į savuosius padali
nius. Čia mažesniame
plote, susirinkę pasita
rtam, ką toliau veiksim,
kuo gyvensim ir kokiu
įnašu prisidėsim.
Mūsų skyrius lig šiol
paprastai posėdžiaudavo
Baltimorės Liet. Tauti
nių Namų pačiame ma
ži aus i ame kambarėlyje.
Kovo 31 d., antrajame šių
metų susirinkime, 18kai dalyvių sėdimų vietų
jau neužteko ir reikėjo
persikelti įerdvesnįTau.
tinio Knygyno kambarį.
Tur būt, išeivijoj dabar
nedažnas atsitikimas,
kad tėvai savo organiza
ciją įperša ir savo vai
kams. Mūsų skyriaus
pirm. VI. Bačanskas šį
kartą atsivedė savo sūnų
Rimą, studentą, ne šiaip
sau paspoksoti, bet įsi
rašydinti į narius.
Atidžiai
išklausius
praėjusio susirinkimo
užrašų ir bendraraščių,
svarstyta, kaip galėtume
vietos studentų būreliui
sudaryti sąlygas jo lie
tuviškai gyvybei palai
kyti, pirmiausia juos įtraukiant skyriaus apim
tin ir teikiant piniginę
paspirtį jų tautinei veik
lai. Laimėta šiųjų palan
kumo ypač, kai Vasario
16-sios proga, studen
tams ruošiant tautodai
lės parodą, daugiausia
jiems talkino Taut. Sgos nariai.
Kai žmones jungia
didi ir bendra idėja, am
žiaus skirtybė būtų per
menka priežastimi sklai
dytis kas sau ypač, kai
dabar paaiškėjo, kad kul
tūringesnių parangų jau
nųjų sambūriai be vy
resniųjų pagelbos • susi
ruošti nepajėgia. Tarta
si ruošti drauge su stu

L.S.T. KORP! NEO-LITHUANIA
LEIDINYS

išleistas 1965 m. liuksusiniame apvalke ir popieryje, gausiai iliustruotas, gaunamas
DIRVOJE,
dentais kur nors gražio
6907 Superior Avenue,
je užmiesčio vietoje Jo
Cleveland, Ohio 44103
ninių proga gegužinę su
laužu ir menine dalimi.
"Trokštam, kad priaugančioms kartoms šis leidinys būtų pa
Tačiau
didžiausias tikimas ir tvirtas ramstis, akivaizdi gairė jų jaunatvėje, jų po
šiuo metu rūpestis — lėkiuose, jų idealuose ir siekimuose”.
(Redakcinės Komisijos žodis).
gegužės 4 d. mūsų ren
giamas koncertas — dai
Leidinio kaina — 10 dol.
nos ir dailiojo žodžio
Puiki dovana studijuojančiam jaunimui.
vakaras. Iš New Yorko
atvyksta M. Cibo vado
vaujamas Operetės cho
ras, o iš Elizabetho dai
Tik per Angliją. . . Pigiau, greičiau, geriau, ga
liojo žodžio menininkė
lima pasiųsti dovanų siuntinėlius savo artimiesiems
Irena Veblaitienė. Abie
Lietuvoje.
jų bus čia pirmutinis
Artėjant vasarai, dabar, jau pats laikas pagal
pasirodymas. Baltimovoti kokį dovanų siuntinėlį sudaryti ir pasiųsti savo
riečiams ir washingtogiminėms, žemiau siūlome du specialiai paruoštus,
niečiams
patiekiama
praktiškus ir labai naudingus siuntinius.
tikra meninė naujovė.
Tokio pobūdžio kultūri
VASARINIS 1968. 1.
nė atgaiva šiais metais
Gėlėto, nepermatomo, storo nailono medžiaga
dar tik pirmutinė Baltidėl 4 suknelių, 3’/> jardo vilnonės angliškos labai ge
morėje.
ros vyriškai eilutei medžiagos, 3’Z> jardo, vilnonės
Pasiskirsčius, kokias
angliškos moteriškai eilutei medžiagos, 1 terelyno
bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vy
kuris koncerto ruošoje
riškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių
atliks pareigas, sky
kojinių.
riaus raštininkas prane
šė, jog mūsų nariui St.
$75.00.
Rutkauskui balandžio 10
d. sueina 60 metų. Jam . VASARINIS 1968. 2.
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė
pagerbti
susirinkimo
medžiaga,
3’Zž jardo vilnonės angliškos puikios eilu
dalyviai nusileido į apa
tei medžiagos, stora nepermatomo nailono medžia
čioje esantį valgomąjį
ga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški
kambarį, kur prie kuklių
nailoniniai labai geros rūšies nailoniniai marškiniai,
vaišių stalo, sukaktuvi
1 sv. šokoladinių saldainių, vyriškas arba moteriš
ninką pasodinus garbės
kas nailoninis lietpaltis.
vietoje, sugiedotatrenks$75.00.
mingas "Ilgiausių me
Taip pat, į betkurį siuntinį galima pridėti žetų!"
miaus išvardintus dalykus, kurie yra visada nau
St. Rutkauskas — re
dingi ir laukiami Lietuvoje. Vilnonė skarelė $4.00,
to nuoširdumo ir paslau
nailoninis itališkas lietpaltis $10.00, vyriški arba
gumo aukštaitis. Jis yra
moteriški megstukai $12.00, nailoniniai marškiniai
mūsų skyriaus veiklos
vyriški $7.00, vyriškos arba moteriškos nailoninės
nuolatinis
žadintojas,
arba vilnonės kojinės $2.00.
kurstytojas ir rėmėjas.
Ką nors ketinant ruošti
BALTIC STORES LTD.,
ir abejojant, ar verta, ar
(Z. JURAS)
pasiseks, jis visuomet
421 Hackney Rd., London, E. 2. SHO 8734.
pirmutinis padrąsina:
Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos
"Jei nieko nedarysi, ne
pats siuntėjas pasirenka iš kainoraščio arba užsako
mėginsi — niekad nieko
kas jam patinka. Taip pat. persiunčiame ir jūsų pa
nenuveiksi!
Ruoškim!
čių supirktus siuntinius.
Jei bus nuostolio, aš ap
Mūsų sąskaitos duoda teisę į Income Tax suma
mokėsiu".
žinimą, jei siuntiniai yra siunčiami šeimai.
Todėl dabar, kai tik
valdyba ką užsimoja
rengti, tuoj visi ir su
žiūra į mūsiškį mecena
tą: "Na, Rutkauskai, ar
padėsi, jei bus bėda?"
Šis tik jaukiai šypsosi,
neva juokais pasiginčija,
bet iš akių matai, kad
sutinka. Miela klausy
tis jo grynos aukštaitiš
kos tarties, svetimybių
nė kiek nesugadintos.
Bepigu bet kokiai drau
gijai, kuri turi nuošir
džiai atsidavusių ir pa
reigingų narių, o tokių
mūsų skyrius nestokoja.
Neseniai mūsų tarpe pa
gerbtas ir kitas sukaktu
vininkas, Vincas Gelguda, užbaigęs 70 metų. Vi
suomet paslankus, kas
tik pakviečia patalkinti.
Bendruomeninis paslau
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BRONYS RAILA

''DIALOGAS SU KRAŠTU” (20)

JŲ NEPRIKLAUSOMYBE • • •
Kaip daugelio Lietuvos kompartijos aistringų
jų publicistų straipsniuose, brošiūrose, knygose, ei
lėraščiuose ar apysakose, taip ir draugo Baltušio
neilgame prozos pasisakyme buvo parodytas savo
tiškas talentas - beveik į kiekvieną sakinį įterpti
šiokį ar kitokį dabartinės sovietinės politikos ir
propagandos dėsnį, pritaikintą Lietuvai.
Tie sakiniai griežti, kapotiniai, stereotipiški,
kategoriški ir skamba labai narsiai. Tokie būdami
jie be abejo tvirtai įtikina Bimbą su jo laikraščio
skaitytojais, Sirvydą su jo "Vienybės" pagrindiniais
bendradarbiais ir gal dar vieną kitą. Bet tuos nar
sius sakinius arčiau pačiupinėjus, patikrinus ir nu
valius, jie subliūkšta, kaip muilo burbulai, pasilik
dami tik muiliniais lašeliais, - drumzlinais, ryš
kaus kvapo, kaip reikiant sovietiniais.
Jei ligšioliniai enkavedistiškai dažyti Baltušio
tvirtinimai apie jo "Hitleriui parsidavusį" oponentą
savo melais buvo tik piemeniškas liežuvio kaišiojimas iš anapus sovietinės tvoros, tai likusios jo iš
dėstytos teorijos daug įdomesnės ir, be abejo, daug
svarbesnės. Mat, jos visai tiksliai išreiškia bolše
vikinės Rusijos ir jos lietuviškos kompartijos dokt
riną: politinę, ekonominę, kultūrinę ir dvasinę.

užgniaužė ir patį Kapsuką išvijo į Minską, o pas
kui į Maskvą. Blogi užėjo laikai. Bet vis dėlto, - kas
jie buvo, pvz., nuo 1919 metų? Kažkokia laisva ir ne
priklausoma Lietuvos valstybė?
Ne, nieko panašaus, tokio dalyko nebuvo, netu
rėjo būti, negalėjo būti. Buvo tik buržujų ir kapita
listų kraugeriški, Smetoniški laikai. Ir todėl, jei
kur reikėjo neišvengiamai paminėti nepriklauso
mybės žodį, tai visuomet jis buvo rašomas tik tarp
kabučių!
Ir kaip kam iš mūsų būtų juokingas sovietinės
kalbos žodyno maitojimas, tie laikai buvo nutarta
pavadinti - "ikitarybiniais laikais", "ikitarybiniu
laikotarpiu". Rakštis gudriai buvo ištrauktas, ir
problema išspręsta puikiai, beveik genialiai.
Net kai vargšas okupantų pajungtas poetas My
kolaitis-Putinas turėdavo viešai atlikti išpažintį
ar ką nors papasakoti iš savo biografijos, tai jis
pats arba jo cenzoriai taip sutvarkydavo spausdin
tą tekstą, kad nepriklausomybės žodis niekad nebū
tų pavartotas. Putinas atrodė niekad negyvenęs Lie
tuvos nepriklausomybės laikotarpiu, o tik šį tą ra
šęs, daręs ir dažniausia klydęs anais labai sun
kiais ir tamsiais... "ikitarybiniais laikais"!

Užmirškit nepriklausomu valstybę...

Kada nėra nepriklausomybės
Kalbėti apie Sovietų Rusijos okupuotą ar jos
smurtiškos teisės žvilgsniu aneksuotą Lietuvos
valstybę, kaip apie "tikrai laisvą ir nepriklauso
mą Lietuvos respubliką", - būtų ne vien įžūlus apjakimas, bet jau tokia griozdiška nesąmonė, dėl ku
rios vargu sutiktų diskutuoti bet kuris normalus,
save ir sveiką protą nors kiek gerbiantis žmogus.
Sovietai gali persirašyti, kaip jiems labiau pa
tinka, savo žodynus. Tatai nesunku, ir jau britų ro
manistas G. Orwell vaizdingai parodė, kaip šiais
laikais ar netolimoj ateity bus pakeistos sąvokų
prasmės, pvz., karą vadinant taika, melą tiesa, o
vergiją laisve. Tačiau tada jau nebegali vykti joks
nors kiek racionalus, nors truputį prasmingesnis
dialogas. Beliktų tik toks pokalbis, kur be vertėjo
ietimis švaistytus ir "diskutuotų", pavyzdžiui, ki
nietis, Australijos aborigenas, Madagaskaro malgašas, na, ir sovietinis rašytojas iš Vilniaus.
Nors mūsų tarpe jau irgi išsivysto miniskirt
size diplomatai ir sovietinės propagandos bliūdlaižiai, kuriems tokia "politinė logika", kaip Baltušio,
labai imponuoja ir atrodo aukšta, bet dar vis net ir
JAV Valstybės Departamentas bent Vasario Šešio
liktosios šventės proga perijodiškai pareiškia ne
pripažįstąs Lietuvos okupacijos ir simpatizuojąs
visų pavergtų tautų laisvės ir valstybinės nepriklausomybės siekimo principui.
Nepriklausomos valstybės charakteristikai yra
visa galybė požymių, per amžius nusistovėjusių ci
vilizuotos žmonijos teisinėje sąmonėje ir tarpvals
tybinių santykių procedūroje. Jie pakankamai ryš
kūs, aiškūs ir suvokiami kiekvieno net eilinio žmo
gaus akimi.
Kai politinis subjektas neturi savo atskiros
konstitucijos, suvereninės valdžios, tai valdžiai
priklausančios karinės, policinės ir teisminės ga
lios, kai jis neturi pajėgumo ir teisės savarankiš
kai vesti nuosavos užsienio, finansų, ūkio, susisie
kimo, švietimo, kultūros ir bet kokios kitos poli
tikos, - jis niekados nebuvo, nėra ir, kol pasau
lis nevirs viena federaline supervalstybe, turbūt
niekada nebus vadinamas laisva ir nepriklausoma
valstybe, o ją sudarančios vienos tautos ar kelių
tautų žmonės laikomi laisvais ir nepriklausomais
piliečiais.
Skaudu, bet deja, taip pasaulyje buvo ir te
bėra.

Štai tos doktrinos pirmasis ir pagrindinis dės
nis: "O dabar, kai Lietuva tapo tikrai laisva ir ne
priklausoma" (!)...
Stilius ir minties tikslumas daugiau negu keis
tas. Kodėl dabar? Juk taip pat buvo jau prieš de
šimtmetį, juk taip buvo 1940 metų vasarą, kai raudo
noji Rusijos armija "išlaisvino Lietuvą". Reiškia,
sutrempė laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valsty
bę ir atnešė naują patvarkymą: Stalino, jo įgalio
tinio Dekanozovo (vėliau už išdavikiškumą rėžimui
sušaudyto) ir jų ištikimo tarno Lietuvoje Sniečkaus
(kartais aplupamo už nukrypimus, bet už išdavikiš
kumą dar nė karto nešaudyto).
Rusiškas okupantas pareikalavo ir Lietuvos
kompartija ištikimai sutiko, kad laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos sąvoka būtų be pėdsako iš
trinama ne tik iš gyvenimo, bet ir iš raštų, ir iš
lietuviškų liaudies masių galvojimo, iš mūsų visų
sąmonės. Kadangi laisva ir nepriklausoma Lietu
vos valstybė buvo buržuazinė, fašistinė ir parsida
vusi Vakarų imperialistams, tai ji visai turėjo
nustoti egzistuoti, tų jos valstybinio gyvenimo dvi
dešimt su viršum metų visai neturėjo būti. Už
miršti ir niekad nebepriminti!
Kruopštesni sovietinės spaudos redaktoriai ir
prakalbininkai, aišku, turėjo rūpestingai vengti bet
kada rimtai, be pajuokos pavartoti Lietuvos nepri
klausomybės ar nepriklausomybės laikotarpio žo
džius. Ir pati lietuvių tautos bei Lietuvos valstybės
istorija tada buvo suskirstyta kitaip.
Nuo 1940 m. vasaros prasideda tarybiniai lai
kai, "jaunystės pavasaris", arba, anot A. Venclovos,
"gimimo diena"... Tai aišku, nes kažkokios "tary
bos" nutaria, kad nuo tada lietuvių tautai praside
da išvadavimas, gerovė, laimė, šviesa. O seniau,
žymiai seniau buvo daugmaž tik caristinės Rusijos
feodaliniai laikai, kai rusų ir lietuvių liaudies ma
sės broliškai ir narsiai, petis petin kovojo už tary
binę laisvę ir gerovę jau net tada, kai Marksas buvo
trumpom kelnaitėm ir Leninas dar negimęs.

Turėjot "ilcitary binius laikus”
1918-19 metais trumpą laiką per skrodė padangę
žavus žaibas: - Kapsukas Vilniuje paskelbė laisvą
ir nepriklausomą tarybinę "Lietuvos" respubliką.
Bet Lietuvos kraugeriška buržuazija, Vakarų
imperialistų padedama, labai greit tą respubliką

ANTIARCHITEKTŪRA LIETUVOJE
Septynetą savaičių pa
sivėlinusi, LITERATŪ
ROS IR MENO redak
cija Vilniuje prisiminė,
kad 75 metų amžiaus (va
sario
26) susilaukė
architektas
Vytautas
Landsbergis - Žemkal
nis. Balandžio 13 L. ir
M. paskelbė savo redak
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cinės kolegijos nario pa
sikalbėjimą su sukaktu
vininku.
Architektas Žemkal
nis, grįžęs iš Austra
lijos, keletą metų gyve
no buvusiam savo name
Donelaičio gatvėj Kaune,
o pastaruoju laiku gyve
na Petro Kalpoko gatvėj
Kauno Žaliakalnio atšlai
tėj. Iš ten, žvelgdamas į
Vilijampolės "Rio de Janeiro" fabrikų pastatus
kitoj Neries pusėj,kalbė
jo apie dabartinę urbanis
tiką Lietuvoj:
— Visas mano gyveni
mas buvo skirtas tam,
kad žmogus nebūtų už
rakintas pastatų kalėji
me... Ir rinkdamas Kau
no klinikinei ligoninei
vietą, ir rekonstruoda
mas Vilniaus Gedimino
aikštę, projektuodamas
Kauno kultūros instituto

rūmus ir Tyrimų labo
ratorijos korpusą prie
Vydūno alėjos, ir buvu
sius Prekybos ir pramo*
nės rūmus (dabartinę
Kauno biblioteką) — vi
sada rūpinaus, kad žmo.
gui būtų patogu, kad jis
galėtų džiaugtis gamtos
grožiu, stengiausi pasta
tus harmoningai įjungti
į žaliąjį foną, aplinkos
panoramą.
— Man patinka urba
nistiniai užmojai. To ne
galėjo būti "anais" lai
kais, kai žemė buvo pri
vačiose rankose... Daug
gero yra naujuose mik
rorajonuose, bet aplin
kos sutvarkymas — pur
vynai, klampynai, trans
porto sunkumai, žalumy
nų stoka, —deja, nuver
tina ir geriausius pro
jektus...
Pokalbininkas toliau
sako, kad V. Žemkalnis
su širdgėla ir susirūpi
nimu kalba apie miestų

žaliuosius plotus, ypač
apie sudarkytą Kauno
Ąžuolų kalną, Ąžuolyną,
Aukštųjų Šančių Nemu
no pakrantes, Vilniaus
Vingį. Kartais net patys
architektai
negerbią
gamtos, medžių, miesto
aikščių:
— Rado dar kur neužstatytą plotą ir stato, ne
visada pagalvodami, kas
bus rytoj. Va, ir Tarybų
(buv. Petro Vileišio. E.)
aikštėje, vienintelėje Ža
liakalnyje,. jau projektuo
jami įvairūs sportiniai
pastatai. Arba — centri
nės Janonio (buv. Vieny
bės. E.) aikštės dar liku
siame plotelyje stovės
ne koks nors reikšmin
gas visuomeninis pasta
tas, o įstaiga — Miestų
statybos projektavimo
instituto filialas. Ir nors
aš pats jame dirbu, bet
argi pritarsi tokiam
žingsniui...
"Jis negali susitaikyti

Jei jūs iš anksto apmokėtu
muitu siunčiate

SIUNTINIUS | LIETUVĄ IR
SOVIETU SĄJUNGĄ
JUMS GALI KILTI KAI KURIE

KLAUSIMAI;
1. Kas yra GLOBĖ PARCELr SERVICE, INC.?
2. Kodėl pritraukė tūkstančius klijentų visose Jungtinėse
Valstybėse?
3. Kuo Globė Parcel Service, Ine. pasižymi, patarnauda
mas savo klijentams?
JŪSŲ INFORMACIJAI TOKIE

ATSAKYMAI:
1. Globė Parcel Service, Ine., — tai firma, oficialiai auto
rizuota Vnešposyltorg’o priimti iš anksto čia apmokėtus
dovanų siuntinius į visas Sovietų Sąjungos dalis.
2. Per paskutiniuosius trisdešimt aštuonerius metus Globė
Parcel Service, Ine. suteikė puikiausi ir labiausiai pati
kimą patarnavimą savo klijentams, todėl klijentų skai
čius auga kas metai.

3. a. Globė Parcel Service, Ine. gautus klijentų siuntinius
supakuoja ir išsiunčia dvidešimt keturių valandų
laike.
b. Firmos specialiai paruoštas štabas patikrina kiekvie
no siuntinio sudėtį bei leidimą siuntinyje esamiems
daiktams.
c. Globė Parcel Service, Ine. apdraudžia nuo bet kokios
rūšies rizikos kiekvieną siuntinį, jo pilnoje vertėje.
d. Globė Parcel Service, Ine. aprūpina kiekvienam siun
tiniui pasirašytą pakvitavimą (kvitą).
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. yra PODAROGIFTS,
INC. autorizuota priimti dovanų užsakymus Sovietų ga
mybos daiktams, pvz., automobiliai, šaldytuvai, televi
zijos priimtuvai, drabužiai, avalynė, maistas ir t.t.

Jei jūs nesinaudojote mūsų patarnavimu, — įsitikinkit patys. Aplankykite arba susisiekit su bet kuriuo mūsų
skyriumi SVARBESNIUOSE JAV-bių MIESTUOSE (ku
rie, jūsų patogumui, turi didelį prekių pasirinkimą), ir
jūs turėsite daug naudos iš mūsų patyrimo.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 WALNUT STREET
PHILADELPHIA, PA. 19106 Tel. (215) WA 5-3455
PHILADELPHIA, Pa. 19123
632 W. Girard Avė.
WA 5-8878

NEW BRITAIN, Conn. 06052
97 Shuttle Meadow Avė.
224-0829

BALTIMORE, Md. 21224
3206 Eastern Avė.
DI 2-2374

OMAHA, Nebr. 68107
5524 S. 32nd St.
731-8577

SO. BOSTON, Mass. 02127
390 West Broadvvay
AN 8-8764

PARMA, Ohio 44134
5432 Statė Rd.
749-3033

CHICAGO, III. 60632
4102 Archer Avė.
FR 6-6399

PITTSBURGH, Pa. 15222
346 Third Avė.
GR 1-3712

CHICAGO, III. 60622
2242 W. Chicago Avė.
BE 5-7788

ROCHESTER, N. Y. 14621
683 Hudson Avė.
BA 5-5923

CLEVELAND, Ohio 44119
787 £ 185 St.
486-1836

NEW YORK, N. Y. 10003
101 — First Avė.
OR 4-3930

DETROIT, Mich. 48210
6460 Michigan Avė.
TA 5-7560

SAN FRANCISCO, Cal. 94122
1236 — 9th Avė.
LO 4-7981

ELIZABETH, N. J. 07206
943 Elizabeth Avė.
201 — 354-7608

SEATTLE, Wash. 98103
1512 N. 39th St.
ME 3-1853

HAMTRAMCK, Mich. 48212
11415 Jos. Campau Avė.
365-6350

gPRINGFIELD, Mass. 01103
1840 Main St.
736-9636
RE 4-8354

KANSAS CITY, Kansas 66102.
18 S. Bethany
AT 1-1757

SOUTH RIVER, N. J. 08882
168 Whitehead Avė.
201 — 257-2113

LOS ANGELES, Calit. 90026
2841 Sunset Blvd.
(213) 382-1568

TRENTON, N. J. 08611
730 Liberty St.
LY 9-9163

MIAMI, Fla. 33137
2755 Biscftyne Blvd.
FR 9-8712

VINELAND, N. J. 08360
Parish-Hall
West Landis Avė.
609 — 691-8423

MINNEAPOLIS, Minn. 55414
217 E. Hennepin Avė.
FE 2-4908

WORCESTER, Mass. 01604
82 Harrison St.
617-798-3347

MILVVAUKEE, Wis. 53215
3036 S. 13 St.
414 EV 3-1485

CENTRINĖ

ĮSTAIGA:

NEW YORK, N. Y. 10003
220 PARK AVENUE SOUTH
(212)

su mintimi", rašo L. ir
M. atstovas, "kad pačia
me Lampėdžių pušyne
plečiamos
statybos
(Viešbutis
vasaroto
jams iš Didžiosios Tė
vynės"! E,), Kauno Ąžuo
lynas metai iš metų ali
namas, Dainų slėnio tri
būnos su dvylika tūkstan
čių vietų, ruošiama sta

982-8410

diono rekonstrukcija...
O apie užterštą Girstupį
Mickevičiaus slėnyje ir
jo nutryptus šlaitus nėra
ko ir kalbėti — tai tie
siog Kauno gėda. Visus
šiuos reiškinius. V.
Žemkalnis-Landsbergls
apibūdina vienu žodžiu
— antiarchitektūra".
(ELTA)
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JAUNOJI KARTA
BOSTONO NEOLITUANŲ

JUNIORIĮ MINTYS
LIETUVYBĖ
Baisus, negailestin
gas karas su savo nežmo
nišku palydovu, komu
nizmu, nuslopino mūsų
nekaltą kraštą ir priver
tė mūsų tėvus apleisti vi
są savo gyvenimo ir vil
čių pagrindą. Išblaškyti
po platųjį pasaulį, jie įsi
kūrė iš naujo, svetimoj
aplinkoj. Pradžia jiems
buvo sunki: jie vargo pa
prasčiausiose sąlygose,
stengdamiesi išsilaikyti
ir savo vaikams užtikrin
ti geresnę ateitį.
Ir sugebėjo tai pada
ryti. Per dvidešimt me
tų, per palyginant trum
pą laiką, jie iškilo sveti
mų kraštų bendruome
nėse, įsiveržė į aukš
tesnius jų sluoksnius.
Tačiau, o gal ir dėl to,
nežiūrint visų asmeniš
kų įsikūrimo problemų,
jie nepamiršo savo pra
eities, savo tautos. Tė
vynės meilė juos sujun
gė į bendrą veiklą, kuri
atsispindi įvairiose mū
sų organizacijose. įkū
rė įvairias politinio, tau •
tinio ir kultūrinio po
būdžio
organizacijas,
kartu su profesinėmis,
sporto, ir jaunimo or
ganizacijomis. Jų daug;
bet jas visas riša bendri tikslai — lietuvybės
išlaikymas ir Lietuvos
išlaisvinimas.
Čia tik mano nuomo
nė, bet — Lietuvos iš
laisvinimas — tie žo
džiai man keistai skam
ba. Gal aš per daug pe
simistiškai į tą reikalą
žiūriu, bet mūsų krašto
išlaisvinimas man švie
čia tik tolimoj, nepasie*
kiamoj ateityje. Aš nešt
tikiu savo gyvenime iš
vysti laisvos tėvynės,

nors
man gyvenimas
dar prieš akis. Bet tai
nereiškia, kad aš turiu
atsisakyti šio siekimo,
kuris man atrodo gal ir
nerealus. Žinoma, rei
kia Lietuvos išlaisvini
mo klausimą nuolat kelti
svetimtaučiams, kad jie
to reikalo nepamirštų,
ir mes tai darom. Bet
man liūdna darosi, kai
aš pagalvoju apie mano
kartos, mūsų jaunimo
vaikus. Aš matau, kad
man ir mano bendrameČiams jau kartais sunku
išsireikšti lietuviškai,
mums lietuvybės klausi
mas jau nebe toks svar
bus kaip mūsų tėvams.
Jeigu mums tie lietuvy
bės tikslai nebe tokie
svarūs, kaip jie atro
dys mūsų vaikams? To
aš negaliu atsakyti, bet
žinau, kad mūsų parei
ga yra išlaikyti lietuvy
bę. Be mūsų nieko kito
nėra.
Lietuvybės išlaikymu
turime pirmiausia rūpin 
tis asmeniškai, ugdyti
tautiškumą savyje, bet
kartu turime dirbti bend
rai organizacijose. Ta
čiau esu pastebėjusi, kad
mūsų jaunimo, studentų
organizacijos jau paleng
va "miršta”. Dauguma
jų jau savo veiklą yra
pakasę ir egzistuoja
vien tik vardu. Gal ret
karčiais jie susirenka
pasislinksminti ir dau
giau nieko. Studentų su
važiavime tas buvo ypač
pastebima, kada tik ma
žuma dalyvių domėjosi
paskaitomis, diskusijo
mis. Mūsų organizacijų
pobūdžiai turbūt radika
liai pasikeis po dvide
šimt metų, jeigu jų dar
bus. Gal lietuviai susi
rinks vien tik pasilinks

minti, pašokti, padai
nuoti. Bet kol mes turė
sime norą nors pabend
rauti, dar bus viltieso
Birutė Vaičjurgytė
MARIJUANA

Marijuana yra pasi
daręs labai populiarus
dalykas dabartinėje Ame
rikoje. Žinovai mano,
kad 50% JAV kareivių
Vietname rūko marijuaną. Marijuanos rūkyto
jus galima rasti bet ku
rioje JAV kolegijoje. Sa
vaitės laikotarpy pašte
bim laikraščiuose, kad
Bostone yra buvę trys
ar keturi narkotikų su
sekimai. Yra žmonių, ku
rie sako, kad padidėjęs
marijuanos vartojimas
yra tik praeinamas lai
kotarpis, bet tie patys
žmonės sakė tą patį apie
Kūtvilas ir Riedančius
Akmenukus — prieš pen
kis metus.
Marijuana,
bendrai
žinomas kaip "pot” ar
"grass", yra gaminamas
iš Indijos kanapių lapų.
Marijuana yra normaliai
parduodama blokais, ku
riuos galima paversti į
miltelius vartojamus ci
garetėse.
Marijuanos
kaina svyruoja tarp $25
-$100 už svarą. Žmogus
naudodamas marijuaną
gauna tokį jausmą, kad
visi daiktai aplink jį at
rodo nepaprasti. Mari
juana padidina įsivaiz
davimo galią, pralinks
mina naudotoją, bet
smukdo žmogaus kon
centraciją.
Didžiausia dalis ma
rijuanos atkeliauja į JAV
iš Meksikos per San Die
go ar EI Paso. Stambie
ji marijuanos pardavėjai

Philadelphijos vilkiukai su draugininku G. Dragūnu metinėje sueigoje.

PLANINGAS TAUPYMAS
Mokamas už vienu metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

V. Gruzdžio nuotrauka

spėja, kad tarp 3 1/2 ir
5 tonų marijuanos yra
slaptai įvežama į JAV iš
Meksikos kas savaitę.
Mažai suimtų. Per tris
metus, JAV pareigūnai
yra suėmę nusikaltėlių
tik su 25,000 svarais ma
rijuanos. Jie sako, kad
amerikiečiai išleidžia
$100,000,000 kas met už
marijuaną.
Ar marijuana yra dau
giau pavojinga kaip alko
holis? JAV maisto ir vais
tų administracijos vy
riausias pareigūnas yra
sakęs: ”Ar marijuana
yra daugiau pavojinga už
alkoholį, yra ginčytinas
klausimas. Aš pats nema
nau, kad taip yra". Tyri
nėtojai yra radę kad al
koholis yra fiziniai pa
vojingesnis nei marijua
na, bet vis dėl to, dar nė
ra žinoma kaip marijua
na veikia įžmogauspro
tą. Marijuana nebūtinai
veda žmogų į bandymus
su stipresniais narkoti
kais, neverčia tą žmogų
naudoti marijuaną nuola
tiniai, ir nekenkia žmo
gaus fiziniam stoviui.
Statistika rodo, kad 11,
000 žmonių miršta kas
met JAV nuo alkoholio
vartojimo ir kad pusė au
tomobilių nelaimių yra
priežastis alkoholio įta
kos. Beveik jokio skir
tumo nėra tarp fizinių
rezultatų nuo jų abiejų
naudojimo, bet marijua
na teikia daug sunkesnę
bausmę už jos laikymą.
Visame pasaulyje val
džios raginamos legali
zuoti marijuanos varto
jimą.
JAV valdžia dabar ruo
šiasi pakeisti mariju
anos kategoriją iš narko
tikų klasės perkeliant į
pavojingų vaistų klasę.
Tuo pačiu, bausmės už
laikymą būtų sumažin
tos.
Jurgis Lendraitis

mauskienę, kuri ir paruošė
porą tautinių šokių, kuriuos
sėkmingai minėjime jaunimas pašoko. Tautinius dra-

Kennebunk, Maine. Prieš
Velykas Kennebunko pra
džios mokyklos VI skyrius
suruošė Tautų Dieną. Įvai
riais tautiniais drabužiais
rinkosi jaunimas į minėji
mą pasirodyti savo tėve
liams, mokytojams ir moks
lo draugams.
Iš visų išsiskyrė lietuvių
tautiniais drabužiais pasi
puošę berniukai ir mergai
tės. Atrodytų nieko nuosta
baus, nes šiemet visur ruo
šiame Nepriklauso m y b ė s
atkūrimo minėjimus, tai ir
čia lietuviai pasirodo. Bet
šiemet Kennebunko pra
džios mokykloje nerasi nė
vieno lietuvių kilmės moki
nio. Pereitais metais čia
mokėti Raimundas Chlamauskas, todėl šiemet VI
skyriaus mokytoja pasi
kvietė j talką Bronę Chla-

MOKA GERUS DIVIDENDUS.
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po
$1,000.00)
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bužius mielai paskolino
Bostono tautinių šokių sambūris, vadovaujamas Onos
Ivaškienės.

SamuelT.

Užsitarnavęs Jūsų balso

AMERIKIEČIAI ŠOKA
KALVELĮ

Metinis dividendas mokamas už
indėlius taupymo knygutėse.

AND

Kennebunko pradžios mokyklos mokiniai amerikiečiai, aprengti
lietuviškais rūbais šoka tautinius šokius...

JUDGE
Comon Piras (M
DEMOCRAT

Remiamas:
Cleveland Plain Dealer
Cleveland Press
Cleveland Bar Association
Cuyahoga County Bar Association
Citizens League
Samuel T. Gaines for Judge Committee, Ray C. Bonhard
Chairman, 2675 Eaton Rd., Shaker Heights, Ohio.
•

•

TIMELESS LITHUANIA
Buv. JAV pasiuntinio Lietuvoj
Hon. Owen J. C. Norem
knygos antroji laida

KAINA 4 DOL.
Tai nėra vien tik istorijos vadovėlis, bet nuoširdaus
lietuvių draugo ir lietuvių tautuos istorijos objektyvaus
stebėtojo vaizdas, patiektas anglų kalboje.
Knyga tinkama ne tik kaip dovana amerikiečių drau
gams, bet ir mūsų jaunimui, Lietuvą liečiančias proble
mas suprantančiam angliškai ir sugebančiam tas proble
mas tinkamai panaudoti ir skleisti.

TIMELESS LITHUANIA gaunama
DIRVOJE,
6907 Superior Avė.,
Cleveland, Ohio 44103

1968 m. balandžio 26 d.

DIRVA
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Gruodžio 15 d. kata tuvos alijantų laikyta vo vaistų ir pašto siunti
likų spaudoje vėl pasi kiečių padaru.
nius.
rodė puolimai prieš
Posėdyje buvo su
Pradėjus čia skleisti
tautininkus,
aiškiai įrotarta dar vienas dide
nedalomos
Rusijos pro
lis žygis ; į Versalio dą pasimojimą išardyti pagandą, skelbiant
taikos konferenciją nu bendrą Pildomąjį Komi bolševikų režimas kad
yra
įvykusiu faktu, Lieuvos
matyti šie atstovai: Dr. tetą.
K. S. KARPIUS
1918 METAI. Rugp. 14
tik laikinas, ir kad ga
Gruodžio
pabaigoje
Tarybai daromi priekaiš Jonas Šliupas, inž. T.
d. Dr. Jonas Šliupas ap
li atsistatyti "demokra
tai
kenkė reikalams iš ki Norus, adv. Jonas S. Lo gauta pranešimas,kad
sigyvena Washingtone pusėje tokioms parei
tinė
Rusija", davė prie
pata, kun. J. Žilius, Ju grįžęs iš Amerikos Kap kabą sąjungininkų ir iš
kaip Tautinės Tarybos goms nebuvo labiau pa- tos pusės.
Lapkr. 23 d. Pild. Ko lius Kaupas ir adv. K. sukas su Trockiu ir ki kitos pusės Sovietų drau atstovas. Tuo padaryta ryškėjusių.
tais žydais, "nes Rusi
mitetas,
gavęs iš Vil Česnulis.
pradžia Visuotino Seimo
Nors jų daugelis buvo
jai
reikalinga darbuoto gams, norintiems palai
niaus
patenkinantį
pra

nutarimu įkurdinti Ame atkaklūs kovotojai, svieKadangi tai buvo bend jų", savo darbštumą pa kyti pavergtas tautas,
rikos sostinėje Pildo tiškiai ir dvasiškiai, pa nešimą, pasiuntė kabe
ra abiejų srovių delega rodė su rusų gauja įsi priežastį tramdyti Lie
mojo Komiteto įstaigą. čių lietuvių tarpe nebu liu pareiškimą:
de jure pripažini
"Mes užgiriame naują cija, katalikai atsisakė veržęs į Vilnių, kur už tuvos
Rugp. 23 d. Dr. Šliu vo pirmininkui tinkamo
mą
čia
ir Europoje. Tas
duoti Dr. Šliupui įgalio puolė Centralinio Komi
pas įteikė Massachus- tipo. (Gal būt dėl to iš Lietuvos valdžią ir pri
užtęsė
pripažinimo
gavi
etts senatoriui Lodge me pačių katalikų tada iš pažįstame jos autori jimą. Vėliau tautininkai teto įstaigą, pagrobė iž mą virš trejeto metų.
į Šliupo vietą išrinko Lie dą ir uždarė kelius aukų
morandumą, raginantį sprūdo posakis: *Pas ka tetą".
tuvos
redaktorių B. K. siuntimui iš Amerikos
Gruodžio
4
d.
bendras
remti Lietuvos nepri talikus minia, o pas tau
Tą laikotarpį, iki 1922
Balutį.
karo nukentėjusiems.
abiejų
srovių
Tarybų
po
klausomybės pripažini tininkus protas.’)
metų
liepos 27 d., pri
Gruodžio 4 d. prezi
Karui pasibaigus są
mą.
Lapkr. 4 d. New Yor sėdis New Yorke padarė dentas Wilsonas išvy jungininkų laimėjimu, siėjo mūsų Taryboms
Priesaiką
Rugp. 30 d. Pild. Ko ke kalbėdamas plačioje Iškilmingą
užpildyti nepertraukia
ko į Versalį kartu su prezidento Wilsono
Lietuvos
Nepriklausomy
miteto nariai Washingto- minioje buvęs preziden
ma veikla, visuomenei
150 įvairių specialis skelbti 14 punktų apie dar gausiau remiant au
ne kėlė sumanymą orga tas Teodoras Roosevelt bės aktui.
Ta pačia proga paruo tų, jų tarpe keletu lie mažų, pavergtų tautų komis, iki pat laimingos
nizuoti lietuvius savano viešai skelbė, kad Ame
tuviams draugingų pro išlaisvinimą davė toms pabaigos — vis savitar
rius vykti Lietuvai ginti. rikos vyriausybė privalo šė Prezidentu Wilsonui
fesorių, susipažinusių
tautoms gražias viltis piniams vaidams karto
platų
memorandumą,
Rugsėjo 18 d. atvyko į remti - palaikyti Lietu
su
Lietuvos
istorija.
atgauti nepriklausomy jantis kaip ir iki šiolei.
prašantį:
1)
—
Pripažinti
Ameriką lenkas agitato vos pripažinimą.
Gruodžio
10
d.
sena

bę.
nepriklausomą
Lietuvą
rius, endekas DmowsLapkr. 6 dienraščiuo
1918 metų bėgyje, Vie
Tačiau Amerikoje pra
kis. Čekoslovakui prof. se pasirodė pranešimai ir jos laikiną vyriausy torius Lodge, lietuvių
nybės,
Dirvos, Lietuvos
prašomas,
įnešė
Sena

dėjo
kilti
pikti
vėjai:
bol

Masarykui supažindinus apie Pild. Komiteto at bę. 2) — Sulaikyti gink
ir
Tėvynės
pastangomis
te
rezoliuciją,
reika

ševikams
padarius
tai

jį su lietuviais, Dmows- stovų Šliupo, Noraus, luotą lenkų į Lietuvą puo
tautiniam
Lietuvos
Nelaujančią
atskirti
Lie

ką
su
Vokietija
ir
Rusi

limą.
3)
—
Praleisti
kis ėmė įkalbinėti lietu kun. Žiliaus ir adv. Česprigulmybės
Fondui
su
tuvą
nuo
Rusijos
ir
pri

jai
išstojus
iš
karo,
vo

pro
sąjungininkų
bloka

vius veikėjus laikytis se-nulio įteikimą Valst. Dekelta
virš
$20,000.
pažinti
de
jure.
kiečių
pripažinimas
Lie

dą
į
Lietuvą
maisto,
nos unijos su TLenkija.
’ ’1 Dr. partamentui pareiškiŠliupas ir adv.v. K. Cesnu- m0> kacj Taikos Konfelis rimtai jam atrėžė ir rencijoje Mažoji Lietu
PIRKITE MAY’S KASDIEN: MIESTE 10 IKI 5:45, PIRMAD. IR KETVIRTAD. 10 IKI 8:30, SKYRIUOSE \
tą "misiją" užbaigė ant va būtų prijungta prie Di
10 IKI 9:30 MES DUODAME IR IšKEIčIAME EAGLE STAMPS
visados.
džiosios.
Rūgs. 22 d. Dr. Šliu
Lapkričio 8 d. New Yorpo sukviesti, New Yorke ko suvažiavime įvykdyti
dalyvavo apie 30 lietu Visuotino Seimo priim
viu inteligentų. Įsteig tą sutartį Pildomojo Ko
ta "Vilniaus Universi miteto sąstatui sudaryti,
tetui Remti Draugija". P. K. sudėtis pasidarė
Spalio 4 d. Washing- tokia: Dr. Šliupas, inž.
tone įsteigta "Demokra^ Norus, adv. K. Česnulis,
tiška Vidurinės Euro kun. Žilius ir dr. J.J.
pos Unija" prof. Masa- Bielskis gyvens Washingryko vadovybėje. Įstojo tone; J.O. Sirvydas, Dr.
rumunų, jugoslavų, lie M.J. Vinikas, J.V. Liū
tuvių, čekoslovakų, uk- tas, A.B. Strimaitis, Ju
rainų, lenkų, suomių ir lius Kaupas, L. Šimutis
italų atstovai. Dėl Lie ir adv. Lopata — nariai,
tuvos atstovavimo toje savo kolonijose. Bendro
unijoje
lenkai iš jos Pild. Komiteto pirmi
pasitraukė.
ninku išrinktas inž. No
Spalio 25 d. Philadel- rus, sekretorium kun.
phijoje surengta tos De Žilius.
mokratinės Unijos Sa
Ta Pild. Komiteto įs
vaitė. Posėdžiai vyko taiga veikė Washingtone
istorinėje salėje, kur iki 1920 metų vasario
1776 metais buvo paskelb 18 d., kada atvyko pirmu
ta Amerikos nepriklau tinis oficialus Lietuvos
somybė. Greta kitų tau atstovas Jonas Vileišis.
tų, Lietuvos Nepriklau
LAPKRIČIO 11 —KA
somybės Dienos dekla RO PABAIGA, Kartu su
racijoje už pavergtų tau viso krašto žmonėmis,
tų išlaisvinimą atėjo ei džiaugsmo paraduose da
lė pasirašyti ir lietuvių lyvavo ir lietuviai. Ko
atstovams.
lonijų komitetuose padi
Mūsų katalikai pasi dėjo aukų rinkimas Lie
priešino leisti Dr. Šliu tuvos reikalams.
pui, aušrininkui, kovoto
jui už tautos laisvę toje PRIESAIKA
deklaracijoje
pasira N EPRIKLAUSOM YBEl
šyti, kur turėjo būti ir
Lapkr. 26 d. Pild. Ko
kataliko atstovo para
mi
tetas,pasinaudodamas
šas. Šliupo vietoj pasi
karo
pabaigos proga pa
rašė inž/ Tomas Norus
kilusia
nuotaika, paskel
Kadangi veik visi anks
bė
vajų
sukelti Lietuvos
tyvesnieji katalikų ir tau
reikalams
$400,000, ir
tininkų veikėjai, jų tarpe
kolonijose
užvirė
gyvas
ir Dr. Šliupas, nepaliau
aukų
rinkimas.
Tauti

jamai kovoję vieni prieš
ninkai
bendrame
posė

kitus, buvo "susiėdę",
dyje
vėl
pasiūlė
sujungti
inž. Tarnas Norus buvo
labai naudingas tautinei esamus srovių fondus
srovei visu tuo laiko vienam bendram tikslui.
tarpiu. Vidutinio am Tačiau katalikams pa
Pilno rūbų ilgio ir ekstra dideli 15" pločio. Talpina iki 16
žiaus, stambus, aukštas, reikalavus tokį fondą pa
rūbų. Visuose stiliuose rasite priekio ir viršaus apsiuvivesti
jų
daugumos
kon

įspūdingos išvaizdos vy
nėjimus su atitinkančiais vinylio šonais. Priedų dar išil
trolei,
sumanymas
vėl
ras inteligentas nebuvo
gai ir ištisai einą užtraukimai ir trys plieno kabliai.
katalikams įkyrėjęs ir baigėsi tuščiai. Katali
STILIUS A: Diamond quilt modeliai. Kandims kristalas
nebuvo jų "nemalonėje". kai spyrėsi arba kontro liuoti bendrą fondą, ar
iš viršaus ir apačios. Auksinių, Avonado, žalių ir ružavų
Tautininkai Dr. Šliupą, ba vėl visu įtempimu rink
spalvų.
ar 2.19 vienas
savo srovės veteraną, vi ti aukas tik savo Tautos
STILIUS
B:
Patrauklus
auksinis
Fleur-de-Lis
išsiuvinėšokiomis progomis statė Fondui.
jimas ant puikaus balto dugno. 57” ilgio.
Einant nepasitenkini
pirmininko pareigoms ir
STILIUS C: Spalvingas gėlėtas modelis, baltais kraštais.
tokiems pasirašymams mams "dėl politiškos si
57” ilgio.
už tautinę srovę. Bet ka tuacijos Vilniuje” ir tę
talikai, kur tik buvo lie siantis Lietuvos Tarybai
PRITAIKYTI PRIEDAI (nėra paveiksle)
...... 1.25
čiami abiejų srovių bend kaltinimams iš nepri
STILIUS D: Pritaikytas 12 porų batams maišas ................................
ri žygiai, Dr. Šliupui už klausomybei priešingų
...... 1.25
STILIUS E: Pritaikytas išsiuvinėtas maišas. Talpina 3 anklodes
gaivalų, kas kenkė reika
kirsdavo kelius.
STILIUS F: LEATHERETTE — PO LOVA TALPINAMA SUDĖJIMUI
Inž. Norus tokiais at lingam Lietuvos laisvini
SKRYNIA. Tvirtu apvalkalu ir plieniniais rėmais. Dydis 42x18)6. Avocado
vejais tapo labai tinka mo darbui, daryta spaudi
ar Turųuoise.
mas pavaduotojas. Jis mai perorganizuoti Lie
Priimami užsakymai paštu ir telefonu CH 1-3070; Lorain 233-6141; Elyria 322-6304
tuvos
Tarybą
Vilniuje.
tiko pirmininko vietai ir
bendrose abiejų srovių Lietuvos nepriklausomy
BASEMENT ACCESSORIES, ALL 7 STORES
komisijose, kai katalikų bės paskelbimą laikant

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES ANGOJE (8)

DR. ŠLIUPUI PANIEKA

BASEMENTS

JUMBO APSIUVINĖTI MAIŠAI RŪBAMS

3.50

/

L.
CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
• Muz. Pranas Ambrazas,
Šv. Jurgio parapijos vargo
nininkas, praneša giminėms
ir pažįstamiems, kad jo
brolis Juozas Ambrazas ba
landžio 10 d. mirė Kaune,
Lietuvoje.
• Prof. Aldona Augustinavičienė šį sekmadienį, ba
landžio 28 d., 4 vai. p. p.
Čiurlionio Ansamblio na
muose kalbės tema "Gyve
nimo džiaugsmas" pagal
vysk. Sheen. Tema visiems
įdomi.
Kviečiami kuo gausiau
dalyvauti. Įėjimas nemoka
mas.
šia proga norima Putna
mo senelių namų gyvento
jams surinkti kraitį. Kas
galėtų, malonėkite atnešti
ar tai rankšluoščių ar už
valkalų ar paklodžių ar no
sinių ir t.t.
Po paskaitos bus dovanų
laimėjimai. Laimingieji iš
sineš puikų dail. J. Paukš
tienės paveikslą, dail. J.
Glodenienės keramiką, ar
batos setą, laidytuvę.
Popietę rengia Putnamo
seselių rėmėjų būrelis.

JAUNIMAS PIRMIEJI
Kovo pradžioje Cleve
lande pradėta pardavi
nėti knyga "The War
Against God in Lithuania" (Dr. J. Savasis). Ši
knyga yra vienas mūsų
geriausių leidinių, doku
mentais parodanti ko
munizmo nusikaltimus

prieš žmoniškumą. Per
skaičius knygą, susidaro
ryškus vaizdas ką komu
nizmas jau yra padaręs
ir tebedaro žmogaus suniekinimui kenčiančioje
Lietuvoje, siekiant Tau
tos palaužimo.
Ši knyga yra supran
tama ir amerikiečiui,
nes joje kalbama apie
žmogų, kuriam atimta
minties, žodžio, vaikų
mokymo ir net apsigy
nimo teisė. Knygoje ryš
kiai pavaizduota komu
nizmo kova ne tik prieš
Bažnyčią, bet ir šeima,
atimant jai vaikų moky
mo ir auklėjimo teisę.
Šiais metais, minint
Lietuvos Valstybės 50
metų atkūrimo sukaktį,
visų lietuvių pareiga šią
knygą plačiai paskleisti
amerikiečių tarpe.
Šiuo metu Clevelando
Liet. Organizacijos ima
si iniciatyvos šią knygą
platinti. Pirmieji jauni
mas: Skaučių "Nerin
gos" tuntas jau išplati
no 30, šį skaičių tikisi
padvigubinti (tuntininkė
N. Kersnauskaitė), At
eitininkų Moksleivių kuo*
pa pasiėmė išparduoti
50 (pirm. K. Sušinskas)
Budžiai — 25 (inž. A.
Pautienis). Neatsilieka
ir senimas: sekmadiėnį
bal. 28 d. susirinkime šį
reikalą
svarstys L.
Krikšč.
Demokratai
(pirm. P. Tamulionis),o
gegužės 5 d. Karių Ramo
vė (pirm. V. Knistautas).
Šis sąrašas, tikimasi,
greitu laiku padidės.
LKR Šalpos Skyrius
Clevelande prašo visas
organizacijas ir pavie
nius asmenis imtis šio

53 DISTRIKTE
IŠRINKITE

TEISININKĄ

Wm. J. Kennick
STATĖ REPRESENTATIVE
Jis tinkamas ir drąsus
Demokratų pirminiai rinkimai,
1968 m. gegužės 7 d.
I.ssued by Wn>. J. Kennick,
1220 E, 175 St.. Cleveland, O.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

JAUNATVIŠKOS DVASIOS VAKARAS
Balandžio 20 d. Šv.
Jurgio parapijos salėje
įvykęs Vysk. Valančiaus
mokyklos vakaras pasi
žymėjo savo jaunatviš
ka dvasia tiek progra
moje, tiek viso vakaro
nuotaikoje.
Vakaro programą pra
dėjo mokyklos vedėjas
P. Joga, kviesdamas gau
siai susirinkusį jaunimą
ir vyresniuosius svečius
pasidžiaugti gražiu lie
tuviško jaunimo bendra
vimu, jo darbu ir to dar
bo vaisiais. Gražus bend
radarbiavimas pasireiš
kė programon įsijungus
jauniesiems Detroito Ši
lainės šokėjams, gausiai
dalyvaujant svečių eilė
se Sv, Kazimiero mokyk
los mokiniams, studen
tijai ir kt.
Programa prasidėjo
Grandinėlės
orkestro
garsams pasigirdus ir

konkretaus darbo, pa
švenčiant gegužės mėne
sį kovai už Pavergtą Lie
tuvą, jos Persekiojamą
Bažnyčią ir pačiu žiau
riausi būdu išniekintą
žmogų.
Kur knygas parduoti
— darbovietėse ir kaimy
nams (vienas lietuvis
Towmotor b-vėje nesun kiai pardavė 30 knygų).
Knygas galima gauti
pardavimui pas kun. K.
Žemaitį, N. Kersnauskaitę, R. Bridžių, inž. A.
Pautienį, P. Tamulionį,
V. Knistautą.
Doleris už parduotą
knygą eina pagalbai į Lie
tuvą.
A.G.
RINKLIAVA RELIGINEI
ŠALPAI

Deila E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

įžygiuojant Šilainės šokė
jams.
Grandinėlės ir Šilai
nės šokių pynėje, darniai
supintoje L. Sagio, "šilainiškiai" atskirai pašo
ko Audėjėlę, Kepurinę,
Landytinį ir Suk, suk ra
telį, daugelyje kartų su
silaukę publikos ploji
mų. Grandinėlė pasiro
dė su Kubilu, Polkute ir
užbaigta Jaunimo šokio
dalimi.
Guobienės vadovauja
ma Šilainė pasirodė ge
rai susidrausminusi ir
įsijautusi į 'tradicinių’
tautinių šokių dvasią. Pa
sirodė vienu iš stipriau
sių tos tautinio meno sri
ties vienetų. Kiek kitokio
žanro Grandinėlė dau
giau pasižymi savo ne
varžytu ir jaunatvišku šo
kiu iš režisūrinės pusės.
Tai labai daug dirbąs vie
netas, kur kiekvienas
šokėjas žino ne tik savo
"vaidmenį", bet labai
greitai gali stoti kito vie
toj ir kartu nepasimeta,
jei įvyksta staigūs pasi
keitimai programoje.
Abi šokių grupės džiu
gina savo dideliu darbu,
kas atneša ir prasmin
gų vaisių. Publika jaunuuoiuo šokėjus oriėmė
labai šiltai. P. Guobie
nei buvo įteiktos gėlės
ir L. Sagiui gvazdikas.
Šilainei grojo labai ga
bus ir muzikalus akor
deonistas Rimas Kaspu
tis.
Grandinėlę lydėjo jau
gerai susigrojęs orkest
ras, vadovaujamas J. Pa
žemio.
Vakarą visais atžvil
giais tenka laikyti pavy
kusiu. Reikia manyti, iš
jo likis paramos ir mo
kyklai.
Programą
užbaigė
trumpą kalbą ir padėką
pasakęs tėvų k-to pirm.
VI. Palubinskas.
Vakarui rengti, šalia
kruopštaus tėvų komite
to, buvo sutraukta daug
talkininkių ir talkinin
kų.
Rengėjams, progra
mos dalyviams ir vi
siems prie šio pasiseku šio vakaro prisidėjusiems tinka nuoširdi cle velaidiečių padėka.

Sekmadienį, balandžio 28
d., šv. Jurgio bažnyčioj
vyks LKR šalpai piniginė
rinkliava. Per Pavergtos
Lietuvos Bažnyčios Minėji
mą kovo 17 d. ir vėliau šv.
Jurgio parapijoj surinkta
$463, kuriuos suaukojo 67
aukotojai. Visi pinigai pa
siųsti centrui. Aukų LKR
šalpai vedama tiksli atskai
tomybė ir aukotojų kartote
ka, išrašant aukotojui kvi
tą. Aukojant užrašykite
aiškų adresą.
LKR šalpa laukia Jūsų
aukų šį sekmadienį. Nega
lintieji atiduoti savo auką
šį sekmadienį, gali tai at
likti kitu laiku, atiduodant
vokelį rinkliavos metu ar
paliekant klebonijoj. Paštu
aukas siųsti: Kun. K. že
maitis, 6527 Superior Avė.,
Cleveland, Ohio 44103.
Tautieti, žinok, kad savo
doleriu nušluostysi ne vie
ną ašarą Lietuvoj. Aukoki
me pagal išgalės, aukokime
visi.
LRK šalpos Sk.
• Tdsėjas Eugene J. SaClevelande
wicki sako, kad respektas
(Sk.) teisei ir tvarkai privalo būti
ugdomas šeimoje. Jis ypa
tingą dėmesį nori atkreipti
A. M. D. REALTY į tai, Kad aliarmuojančiai
auga skyrybų ir šeimų iri
Vis dar turime pirkėjų mo skaičiai. Visa tai reika
šv. Jurgio — šv. Vito rajo lauja ne tiek divorsų teis
muose, kiek tinkamo auklė
ne.
Alg. Dailidė — Realtor jimo.
Teisėjas Eugene J. SaBendradarbiai:
wicki kandidatuoja vėl į tei
Ant. Mikoliūnas ir
sėjus, remdamasis ilga pa
Mike Sekara
tirtim teismuose ir politi
1123'ž Norwood Rd.
niame darbe.
432-1322

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

6621 Edna Avenue
EN 1 - 1763
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DIRVA

1968 m. balandžio 26 d.

PARDUODAMAS NAMAS

SAVININKAS parduoda
2 šeimų 5x5 namą. 2 maš.
garažas. Pagal vertę įkai
nuotas.
1344 E. 68 gt. prie Supe
rior.

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

REMIANTIS JO
DARBU IR
PATIRTIM
BALSUOKITE Už

TEISĖJA
EUGENE J.

SAVVICKI
TO

COMMON PLEAS COURT
• JUDGE MUNICIPAL COURT — 6 YEARS
• STATĖ SENATOR — 4 YEARS
• STATĖ REPRESENTATIVE — 6 YEARS
Thomas P. Burke, Chm., 18313 Flamingo Avė., Cleveland, O.

• Teisininkas ir ekono
mistas Wm. J. Kennick kan ORKESTRAS
didatuoja demokratų sąra
”S a i n t s”. Visokiom
še į Statė Representative
progom
muzika, polkos,
postą 53 Distrikte dėl šių
priežasčių: buvęs 23 Wardo valsai, lietuviški kūri
miesto tarybos narys, nuo niai vestuvėms, baliams
1949 iki 1952 m. buvo Ohio
ir t.t. Prieinamos kai
Statė universiteto profeso
nos.
riaus asistentu, nuo 1955
Daniel Gendrich
iki 1957 buvo Ohio Bureau
of Unemployment Compesatel. 442-8816
tion teisiniu patarėju.
(45-50)
Tautinės grupės privalo
jį rinkti todėl, kad jis kal
ba daugelį kalbų, supranta
NAUJOSIOS PARAPIJOS
’r siekia J1! Pa"
RAJONE
elitiniuose reikalung°S p
Tai 4 miegamųjų bungaF
,
eriausias šio mėnesio
mą
Va^stijos^)a^y
Rp nriemokyka lk^ Parapijinėms
pirkinys.
Erdvos
53 D?.8;
.Reikia apžiūrėti’
clidą ir š?tas aPima Eukdd vertinus. Tikras pirki—-_____Yard’ą.
SKAITYK------------ ------ - ny®.~ tG™iau 25’000 dol.
SAVININKAS.
DIRVj^ATINK
I
Tel. 481-6744
(48-50)

-------------------

OPPORTUNITL

pluS $45.00 paid differentl.XK«rnoon & night .h.ff- Eicellent

personnel policies and liberal
include:
• PAID SICl/AVE

•
•
•
FOR

PAID VA^ION
PAID BLI CROSS
PAID PF>ON PLAN
FURTHEfNFORMATION CONTACT

MR. S. B. fcTON—ADMINISTRATOR

SUMBY MFIORIAL HOSPITAL
R’VER ROUGE' M1CHICAN

234 VISGER RD.

,, — DU 1-6265

3'

(42-48)

PRENUMELUOKIME DIRVĄ!
Laiškai iš visu pasaulio kraštų byloja, kad pa
tikimiausias lietuvių rytys ir informacijos šalti
nis yra laikraštis. 1'urime bičiulių ir artimesnių
žmonių visur. Ir ten, kur valiutos sunkumai, skir
tingos gyvenimo sąlygos, neleidžia skirti laikraš
čiui reikalingos pinigų sumos. Neapsunkinkrme
BALF ar kitų labdaros organizacijų laikraščių
prenumeratomis ar knygų pirkiniais. Užprenume
ruokime laikraštį patys, tuo suteikiant didelę mo
ralinę paramą savo artimesniam žmogui.
• Prašome, naudojantis žemiau dedama iškar
pa, pasitarnauti artimam broliui lietuviui P. Ame
rikoje, Vokietijoje ar kitur... o kad ir čia pat
Amerikoje...
DIRVA,
6907 Superior Avė.,
Cleveland, Ohio 44103
U. S. A.
Prašau siųsti Dirvą 1 metams (’-j metų) šiuo adresu

Jungiu čekį, pašto perlaidą 13 dol. (7 dol. IĮ metų).
Ta proga jungiu Dirvai auką ............... dol.

Parašas ..................................................
Adresas ....................................................................

Dirvos prenumerata 1 metams — 13 dol., i/2 metų
7 dol.

DIRVA

KAZIO JONUŽIO AR JO
ĮPĖDINIŲ DĖMESIUI

Prieš trejetą metų miręs
Joseph CHERRY yra užra
šęs dešimtį tūkstančių do
lerių Kaziui Jonušiui prieš
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS Lietuvos okupaciją gyvenu
siam Kupiškio apylinkėje.
Jis pats arba apie jį ži
• JAV LB Centro Valdy morės LB Finansų komite
nantieji
prašomi rašyti Lie
ba gegužės mėnesį yra pa tas (p. Kudla) — $400.00;
tuvos
Generaliniam
Konsu
New
Haven
LB
apylinkė
—
skelbusi spaudos mė
nesiu. LB apygardų ir apy $307.41, Great Neck LB latui New Yorke.
linkių valdybos yra para apyl. $297.50; LB Phoenix
DOMININKO JAKELIO
gintos organizuoti knygų (Arizona) — $257.00; OmaGIMINĖMS
bei periodikos platinimo va hos (Nebraska) Lietuvių
komitetas
—
$100.00;
Los
jus, kad kuo daugiau spaus
Pereitų metų rugsėjo
dinto žodžio paskleistų lie Angeles LB apl. — $100.00; mėn. J. A. V-bėse miręs Do
LMKF New Yorko Moterų mininkas JAKELIS paliko
tuvių išeivijoje.
klubas — $100.00; Worces• Antanas šantaras, JAV ter (Mass.) LB komitetas apie devynis tūkstančius
LB Centro Valdybos infor — $100.00; Amerikos Lie dolerių, kurie turėtų tekti
jo giminaičiams. Velionis
macijos reikalų vedėjas, tuvių
Klubas,
Beverly
tvarko Centro Valdybos pa Shores, Indiana $99.00; buvo gimęs Lietuvoj apie
skelbto spaudos mėnesio Easton LB apylinkė, Pa. 1890 metus, į J. A. V-bes at
vyko 1924 metais, gyveno
programų.
(kun. A. Babonas)—$9000; Connecticut valstijoje.
Lietuvių grupė Lake Worth,
Domininko JAKELIO gi
AUKOS JUNGTINIAM
Fla. (per kun. A. Senkų) — minės arba juos žinantieji
FINANSŲ KOMITETUI
$57.00; Auksinio Trikam malonėkite rašyti Lietuvos
IŠ LIETUVIŲ BENDRUO
pio LB apylinkė, Fla. — G e n e r aliniam Konsulatui
MENIŲ IR KITŲ ORGANI
$40.00.
New Yorke:
ZACIJŲ (AUKŲ LAPAIS)
Turime pastebėti, kad da
Consulate General of
Detroito LB Finansų ko lis išvardintų organizacijų
Lithuania
mitetas (p. J. Mikaila) — savo iniciatyva atsiliepė į
41 West 82nd Street
$2,000; Hartfordo (Conn.) Jung. Finansų komiteto at
New York, N. Y. 10024
LB apylinkė — $1,110.06; sišaukimą ir sudėjo aukas,
Philadelphijos LB apylinkė nelaukiant spec. prašymo ar
SPAUDOS KLAIDŲ
— $1,000; New Jersey Apy instrukcijų.
ATITAISYMAS
Jungtinio Finansų komi
garda (V- Dilis) — $1,000;
Queens (New York) LB teto valdyba reiškia nuo
Straipsnyje ''Pirmasis
(Sk.) baltiečių kalbininkų suva
apylinkė — $426.50; Balti- širdžią padėką.
žiavimas”, atspausdintame
"Dirvos” 45 nr-y, įsibrovė
pora spaudos klaidų. Suva
žiavimo vadovo pavardė
prof. W. R. Schmalstieg
(ne Schmalsteig; ta klaida
buvo ir pirmame oficialia
me suvažiavimo dalyvių są
raše) . Hetitų žodis "ugniai”
pavadinti yra buvęs "agniš”
(ne "angiš”, kaip atspaus
dinta). Pagal sąrašą, iš
siuntinėtą suvažiavimo da
lyviams, viso dalyvavo 34
asmenys.
Dr. J. Balys

New Yorko Operetės moter\ clyras ŠĮ šeštadienį, balandžio 27
d. 7 v.v., Knights of Columbus sųįje, 86-22 85 St. prie Jamaica
Avė., Woodhavene, rengia meti* koncertą. Programoje dalyvaus
sol. B. Povilavičius iš Bostono, ak, V. Žukauskas ir Operetės mo
terų choras, vadovaujamas muz. K Cibo. Nuotraukoje grupė cho
risčių.

Vilties Draugijos mrį ir buv. val
dybos iždininką VACĮ VENCLOVĄ, jo

šeimą ir artimuosius,

MYLIMAI

MOTINAI

mirus Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučia

Vilties Draugijos Valdyba
ir
Dirvos Redakcija

Balandžio 11-15 d. Bad Godesberge, Vokietijoj, įvyko lietuvių evangelikų jaunimo suvažiavimas, ku
riame dalyvavo 35 asmenys. Nuotraukoje grupė suvažiavimo dalyvių. Prieky iš kairės: P. Traumanis,
A. Gintautas, Fr. Skėrys, dr. A. Kelertas, kun. J. Urdzė, R. Lendraitytė, M. Lendraitienė, A. Herma
nas ir kt.

• Pabaltijo Tautoms skir
ta diena, Latvijos Dienų
Chicagoje metu, yra gegu
žės 29-toji diena. Tą dieną
miesto centre Statė St. bus
iškeltos Lietuvos, Latvijos
ir Estijos tautinės vėliavos,
o 7 vai. vakaro Sheraton
Chicago viešbuty, 505 N.
Michigan, East Room įvyks
atitinkama programa. Me
ninę programą išpildys Dai
navos ansamblis.

THOMAS MARLAS,
akcijų biržos brokeris.
Perka-parduoda akcijas, tei
kia visas biržos informaci
jas. Pirkėjams veltui siun
čia savaitinius biržos biule
tenius, taip pat ir S & P lei
dinius.
Adresas: Paine, Webber,
Jackson & Curtis Co., 208
So. LaSalle St., Chicago, IIIEŠKOMA TARNAUTOJŲ linois 60604. Phone: FI
Vasaros sezonui Cape Cod 6-2900.
lietuviškai vasarvietei ieš
DETROIT
koma
DVI TARNAUTOJOS
• Detroito ramovėnai, sa
(2 mergaitės arba moterys)
vanoriai ir šauliai suskato
vasarvietės darbams.
Dėl sąlygų kreiptis raštu pradėti Kario žurnalo pre
Marija Jansonas, 15 Rose- numeratorių vajų.
šalia pavienių prenume
dale St., Dorchester, Mass.
ratorių ir aukų rinkimo,
02124.
balandžio 27 d., 5 vai. p. p.,
Lietuvių Namuose ruošia
CHICAGO
mas kultūrinis vakaras, ku
rio pelnas taip pat bus pa
• J. Juknevičienė ir St. skirtas Kariui palaikyti.
Vaišvilienė, Mokytoja stu
RELIGINĖS MUZIKOS
dijų savaitės metu, skaitys
KONCERTAS
ciklą paskaitų ir sujažinšių jubiliejinių metų pro
dins klausytojus su nokymo priemonėmis skiriamo ga rengiamas religinės mu
mis priešmokyklinio am zikos koncertas Palaiminto
žiaus (vaikų darželio) vai jo Sakramento Katedroje
kams. Mokytojos ir motinos prie Woodwardo ir Bostono
kviečiamos pasinaudoti šia bulvarų. Yra pakviestas žy
reta proga ir atvykti į stu musis vargonų virtuozas
dijų savaitę, kuri bis Dai muz. Zenonas Nomeika.
navoje š. m. rugpiūčie 18-25 Koncertas įvyks š. m. bir
dienomis.
želio 23 dieną.

VACĮ VINCLOVĄ, jo šeimą ir artimuosius,

Lietuvoje mirus, giliai užjaučia
Angelė ir Vytautas
Staškevičiai

Jaunųjų dainininkų pramoginių
dainų konkursas,

Inn Motion salėje, 5820 So. Kedzie Avenue,
VACĮ IR MIKĄ VINCLOVUS,
jų šeimas ir artimuosius, mylimai motinai Lietu

voje mirus, giliai užjaučiame ir kartu liūdime
R. ir J. čiuberkiai

DIRVOS NOVELĖS
KONKURSAS

Rankraščiams įteikti data:
1968 m. gegužės 31 d.
Šiais Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo sukaktu
viniais metais mecenatas SIMAS KAŠELIONIS DIRVOS
novelės konkursui skiria dvi premijas: I — 300 dolerių ir
II — 150 dolerių.

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės
temą ir turinį patiems pasirinkti, tačiau šiais sukak
tuviniais metais premijuojamos novelės turėtų būti
patriotinio pobūdžio literatūriniai kūriniai.
ILGIS. Novelės rankraštis turi būti ne trumpesnis, kaip
16 standartinių mašinraščio puslapių spaudai, pralei
džiant vieną tarpą. Pageidaujama, kad novelė nebūtų
ilgesnė, kaip 50 mašinraščio puslapių, tačiau tole
ruojamos išimtys pagal novelės siužetą ir meninę
vertę.
PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rąnkraščiai turi būti
paruošti tik rašomąja mašinėle ir pasirašyti slapy
vardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant pride
damo voko, kuriame užlipinamas raštelis su auto
riaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono numeriu.
Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažymėta:
nelaimėjus — neatplėšti^

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

LAIKAS. Paskutinė konkursiniams rankraščiams įteikti
data: 1968 m. gegužės 31 d.
JURY KOMISIJA. Sudaryta iš trijų asmenų, ji visiškai
nepriklausomai paprasta balsų dauguma sprendžia,
kas premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti.
Jeigu komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateiktų
novelių nepremijuotina, premijos ar premija šiais
metais neskiriama, perkeliama į ateinančius metus
ir panaudojama greta eilinės ateinančių metų pre
mijos.

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

Jaunimo Centro didžiojoje salėje.
★

Gegužės 4 d., 7:30 vai. vale.
Mūsų bičiulius

klebonijos apatinėje salėje,
Posėdyje dalyvaus jubil,
metų komiteto prezidiumas
ir kultūros skyriaus nariai.
A. Musteikis

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

-

BRANGIAI MOTINAI

Koncerto ir su juo susijusiems klausimams aptarti šaukiamas posėdis š. m,
balandžio 27 d., 7 vai. 30
min. šv. Antano parapijos

sukaktuvinis
ba nketas-va ka r ienė,
konkurso laimėtojų pasirodymas, premi
jų įteikimas, šokiai ir 1.1.
Visi kviečiami atsilankyti. Vietų rezervacija at
liekama Margutyje, 6755 So. Western Avenue. Chi
cago, III. 60636. Telefonas GR 6-2242.

PRINTING TRAINEES
We are looking for career minded high school & trade school
graduates. If you are a high school or trade school graduate
and you are interested in a printing career we are offering
an on the job training program for our Web Press Dept. We
offer excellent employee benefits—paid vacation—paid holidays—Blue Cross-Blue Shield—prdfit sharing and a secure
career with a well established firm.

For Interview Appt. Contact
MR BAYLEY

Weekdays Monday thru Friday from 8 a. m. to 4 p. m.

THE MURRAY PRINTING CO.
.

FORGE VILLAGE, MASS. — 617 — 692-6321
(47-49)

