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ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PRAHOS UŽKULISYJE

jos, tačiau po 15 metų ko
munistinės tvarkos jis
Šiandien atsiliko nuo Va
karų Vokietijos daugiau
negu 50%, nepaisant to,
kad Čekoslovakija nuo ka
ro palyginti visai mažai
nukentėjo.
Prahos ko
MEŠKAUSKAS
VYTAUTAS
munistams, kaip ir jų
Atrodo, kad ir Mask joje ir Rytų Vokietijoje kolegom Maskvoje, buvo
voje, kaip Washingtone, esančiom sovietų įgu aišku, kad jų ūkinėje sis
vyko nemaža kova tarp lom pasiruošti žygiui į temoje yra kažkokia klai
'sakalų' ir 'balandžių' Prahą, kad valdžią vėl da. Maža to, šiandien So
svarstant Čekoslovaki atidavus 'tikriesiems* vietų Sąjunga palyginti
jos problemą. Visa eilė komunistams. Prahos mažai
Čekoslovakijai
’sakalų’ iš Rusijos ir jos valdžia iš savo pusės yra skolinga net 800 mi
satelitų kompartijų vei paskelbė, kad tie kariuo lijonų dolerių, kurių ati
kėjų tarpo reikalavo če menės pasiruošimai fak- duoti negali ir nenori.
kus ir slovakus sutvar tinai buvo tik pavasari Čekijos ir Slovakijos ko*
kyti. Atrodo, kad buvo niai manevrai, bet kaip munistams atrodo, kad
duotas įsakymas Lenki New York Times teisin kaip tik tas faktas juos
gai pastebi, toks pareiš skatinte skatina ieškoti
kimas skambėtų tikriau, naujų prekybos ryšių su
jei būtų paskelbtas anks Vakarais, kur kadaise
čiau.
čekų prekės turėjo labai
Iš pradžių Čekoslova gerą vardą. Tačiau tam
kijos komunistai jautė jų įmonės visų pirma tu
si esą gana stipriose po rėtų būti atpalaiduotos
zicijose — sovietams at nuo vergovės plano, ku
statyti savo ‘tvarką’ ta rio vykdymas privedė
• NERAMUMAI PRANCŪ
me krašte būtų nelabai prie absurdo. Pagal nau
ZIJOJE, o ypač sostinėje Pa
patogu,
nors momentas ją tvarką įmonės direk
ryžiuje, privertė gen. de Gaul
būtų
neblogas:
iš Vakarų torius turi laisvas ran
le grįžti dieną anksčiau iš ke
lionės Rumunijoje. Prezidentas, jokios pagalbos nei če kas ir pirkime,ir parda
kai nei slovakai tikėtis vime ir gamyboje. Jis
pagal spaudos pranešimus, esąs
karingoje nuotaikoje ir ruošiasi 1 negali.
Tačiau, antra turi siekti savo įmonei
jėgą atsakyti jėga. Kabineto po
vertus, jėgos pavartoji pelno. Ir juo jo daugiau,
sėdyje jis pareiškęs: "La remas išblaškytų visas iliu- ju0 geriau,
forme oui, la chienlit non".
zijas apie sovietinių re
Darbininkų unijoms įsijungus
Kad ta sistema neiš
žimų sušvelnėjimą, ku
Į neramumų kėlimą, komunis
gąsdintų
Kremliaus, Če
rių išplitimas Kremliui
tams siekiant laimėti politinės
koslovakijos
komunistai
yra labai parankus. Už
naudos, visas sambrūzdis virs
ta | generalinį streiką, galinu
tat nenuostabu, kad vie nutarė, kad jų kraštas
paliesti net ir pačios policijos nas Prahos radijo komen turi likti socialistinis
eiles.
tatorius šaukėsi net Ap (komunistine samprata),
Politinių partijų reikalavimai
priklausyti Varšuvos ka
teoretiškai gali nuversti vyriau vaizdos: "Dėl Dievo mei riniam paktui ir Rytų
lės — sakė jis — nepa
sybę, bet ne patį de Gaulle. Jis
kartokime tragiškų Ju bloko ūkinei bendruome
nepakeičiamas iki termino galo
(1972 m.). Jam nepavykus suda
goslavijos ir Vengrijos nei. Kartu buvo liberali
ryti naujo kabineto, jis gali pa
įvykių". Tai buvo įspėji zuotas ir visas režimas,
leisti parlamentą ir paskelbti
mas ne tik sovietams, nes be jo negalima turė
naujus rinkimus.
bet ir jo paties tautie ti nepriklausomų įmo
Žodžiu, valdžios vadžios lie
nių. Bet kai buvo pradė
čiams.
ka de Gaulle rankose bet kuriuo
ta kalbėti apie laisvęša'
Mat,
šiaip
ar
taip,pa

atveju.
• "NETURTINGŲJŲ EISENA"
sikeitimai Čekoslovaki lia komunistų partijos
1 Washingtoną įeina į dramatiš
joje buvo įvesti ne masių veikti ir kitom partijom,
ką stadiją ne vien dėl to, kad
sukilimo keliu, bet pa Kremlius išsigando ir
pritrūko pinigų eisenos daly
čios kompartijos CK nu priminė Prahai, kad ji
viams apnakvidinti ir paval
tarimu. Ne dėl to, kad jo sulaužo savo pirmą nu
gydinti, bet ir dėl to, kad eise
nariai
ištikro norėtų duo- tarimą (kraštas turi lik
nos vadovai savo karingais šū
ti daugiau laisvės savo ti socialistinis). Tokiu
kiais žada įkaitinti nuotaikas ir
demonstracijomis sukelti nera
pavaldiniams, bet dėl būdu šiandien Čekoslova
mumus. šūkiai, kaip "šian
prasidėjusių didelių ūki kijos piliečiai gali va
dien mes eisim į kalėjimą" ar
nių sunkumų, kurių nu žiuoti į užsienį, kur tik
"šiandien statysime dramą"
galėti neįmanoma nei sa nori, jei kiti kraštai juos
nieko gero nežada, nebent šū
vo
jėgomis nei su Mask įsileidžia, gali skaityti
kiai šokiais ir liktų.
užsienio spaudą ir lite
vos talka.
• ČEKOSLOVAKAI tęsia sa
vo tvirtinimus, kad jų vykdo
Reikia neužmiršti, Če ratūrą, tačiau kompar
mos reformos neprieštarauja
koslovakijos pragyveni tija vi stiek lieka absoliu
ištikimybei komunistiniam blo
mo lygis antrojo pasau čia krašto valdove, nes
kui. Nelauktas ir netikėtas Ko
linio
karo pradžioje bu kitom partijom ar gru
sygino vizitas į Prahą greičiau
vo
beveik
lygus Vokieti- pėm praktiškai neleidžiasia ir iššaukė tuos oficialius
TIKROSIOS ČEKOSLOVAKIJOS KOMUNISTŲ
’PASIKEITIMO’ PRIEŽASTYS BUVO ŪKINĖS,
BET NE LAISVĖS TROŠKIMAS. — SOVIETAI
YRA LINKŲ DUOTI KIEK LAISVĖS ŪKINIUO
SE REIKALUOSE, BET ŠNAIRIAI ŽIŪRI į
DVASINIO GYVENIMO LIBERALIZAVIMĄ.

spaudos ir radijo komentarus.
Tačiau to vizito metu netruk
domos studentų demonstracijos
parodė esamas nuotaikas viso
je nuogybėje, tuo labiau, kad
pasmerkiant kai kuriuos šūkius
jų nešamuose plakatuose, paaiš
kėjo, kad siekiama "ilgo am
žiaus Sov. S-gai, bet jos pa
čios kaštais", arba "su sovie
tais amžinai, — bet nei vienos
dienos ilgiau".
Oficiozas Rude Pravo ne
smerkia pačios demonstraci
jos, tik pažymi, kad šį kartą
reikėję 'išlaikyti bent taktas Ko
sygino vizito akivaizdoje. Gir
di, "kas žino, ar komunistai
liks tais šokiais patenkinti".
• NEW YORKO policija su
ėmė 6 jaunus negrus, kaltinant
juos ruošiantis nužudyti į savai
tę po 1 baltųjų policininką, tuo
siekiant sukelti piktą reakciją
policininkų eilėse ir negrų
bendruomenėje. Pas suimtuo
sius buvo rasta pačių paga
mintos sprogstamosios bom
bos, parakas, du šautuvai ir pis
tolėta L

Lietuvių Tautinių Namų Chicagoje nariams, Jnešusiems ne mažiau 100 dol., išduodamas toks nario
pažymėjimas su balsavimo teise. Norintieji Įstoti nariais gali kreiptis I Lietuvių Tautinių Namų val
dybos pirmininką inž. J. Jurkūną, 3259 W. 66 St., Chicago, III. 60629, arba 1 valdybos iždininką Stasį
Virpšą, 2558 W. 69 St., Chicago, III. 60629.

LIETUVIŲ TAUTINIAI NAMAI
Praeitų metų pavasa
rį Chicagoje įsteigta nau
ja lietuviška organizaci
ja pasivadinusi save
Lietuvių Tautiniai Na
mai (Lithuanian National Hali Ine.).
Lietuvių Tautiniai Na
mai įregistruoti Illinois
valstijoje, kaip ne pelno
siekianti organizacija.
Savo registracijos pa
reiškime LTN įrašė vi
siems Amerikos lietu
viams bendrus tikslus,
kuriuos ši organizacija
siekia vykdyti: puoselė
ti ir išlaikyti lietuvišką
kultūrą, meną bei tauto
dailę, remti lietuvišką
mokslinimąsi, auklėj imąsi, o taip pat nepa
mirštami ir savišalpos
reikalai. Nieko dilginan
čio tų tikslų nusakyme

ma veikti. Visos sugesti
jos turi kilti
iš pačių
komunistų.
Savaime aišku, kad to
kia tvarka atrodo kiek pa
vojinga ir Kremliui ir ki
tiems Maskvos sateli
tams, tačiau apsvars
čius visus pliusus ir mi
nusus, atrodo, Kremliu
je buvo apsispręsta leis
ti ir toliau Dubčekui veik
ti, laukiant tolimesnių
rezultatų. Dubčekas pri
mena akrobatą, einantį
ant labai aukštai iškel
tos plonos virvutės.

— Suk dar truputį, tik labai atsargiai!

JONAS JURKŪNAS

nę matyt i. Visa tai jau
daug kartų ir kitų links
niuota, bet turbūt nera
sime nė vieno, kuris teig
tų kad visi tie klausimai
nesvarbūs ar nereikš
mingi.
Bet, tuose siekimuose
ar, tiksliau sakant,veik
los priemonėse yra ir
kas tai naujo — tai no-

Inž. Jonas Jurkūnas, Lietu
vių Tautinių Namų Chicagoje
valdybos pirmininkas.

ras derinti komercinį ir
idealistinį pradus. LTN
siekia, galima tarti ko
operatiniu metodu sutelkti kapitalą. LTN nori,
kad lietuviškosios vi
suomenės sudėtasis ka
pitalas investuotas į biz
nio pagrindais sutvarky
tas institucijas komer
ciškai suktų visą ratą su
darydamas materialines
sąlygas visiems tiems
lietuviškiems uždavi
niams vykdyti.
Pačiu pirmuoju Lie
tuvių Tautinių Namų, rū
pesčiu dabar yra sutel
kimas visų geros valios
lietuvių kapitalo, norint
juo parūpinti organizuo
tai ir neorganizuotai lie
tuvių visuomenei patal
pas - namus.
TRUMPA
LIETUVIŲ
TAUTINIŲ NAMŲ
SANTVARKA
Lietuvių Tautinių Na
mų Vadovybę sudaro 13
direktorių. Šiuo metu
penki iš jų organizacijų
deleguoti, o aštuoni rink-

ti pavienių narių, pada
riusių nemažiau kaip
$100 įnašą.
Taigi, Lietuvių Tauti
nių Namų nariais gali bū
ti pavieniai asmenys ir
organizacijos. Organi
zacijos įstojusios na
riu, gali gauti direktoriate balsą. Bet kad ap
saugoti pavienių narių
teises, organizacijų de
leguotų direktorių skai
čius negali būt didesnis
už pavienių narių rinktą
direktorių skaičių. O kad
ne susikoncentruotų ad
ministravimo pajėgu
mas vieno asmens ar or
ganizacijos rankose, jo
turimų balsų skaičius ne
gali būt didesnis kaip 50.
Pradinis direktorių
skaičius iš 13 galės būti
reikalui esant padidintas
iki 15, 17, 19 ir t.t.
Pavieniai nariai pa
darę įnašus, už kiekvie
ną $100 — gauna vieną
balsą. Iš kiekvieno $100
įnašo dešimt dolerių
yra nario mokestis kuris
negrąžinamas, o $90 yra
ilgalaikė ir beprocentinė
paskola. Kiekvienas na
rys už savo įnašą gauna
nario pažymėjimą su pa
žymėta balsavimo teise
ir ilgalaikės paskolos
lakštą.
(Šių dokumentų nuotraukos pridedamos atskirai)
Narys už Lietuvių Tau
tinių Namų veiksmus yra
atsakingas vien tik savo
įnašu. Narys atsidūręs fi
nansiniuose sunkumuose
gali kreiptis į Namų Val
dybą ir prašyti,kad pas
kolintoji suma jam būtų
gražinta.
Nariui mirus turimas
skolos raštas gali būti
pervestas jo šeimos na
riams ar artimiesiems.
Lietuvių Tautinių Na
mų visus reikalus veda
ir juos atstovauja Lie
tuvių Tautinių Namų Val
dyba , direktoriato ren
kama kiekvienais me
tais.
Tai tokia trumpai nu
sakyta Lietuvių Tautinių
Namų santvarka. Toji
santvarka sudaryta taip,
kad nė viena organizaci
ja ar kuris pavienis na
rys jų neuž valdytų ir kad
(Nukelta į 2 psl.)
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moku mokesčius, o au
kas duodu tik tada, kada
ne vieną, bet daugiau
"žuvų" pagaunu.
tant gavau iš Lietuvių
Kad ir šaltokas, vė
Fondo kvitą, kad fondas sus ežerų vėjas, nega
gavo mano auką-$100 įna li atšaldyti lietuviškos
šą. Nekaltinu tų, kurie širdies, meilės Motinai
kvitą pasirašė, atsiun -Tėvynei.
tė.
Jonas Paskutinis
Bet kaltinu tą, kuris
be mano pinigų, be ma
no noro ir sutikimo tai
HELP WANTED MALĖ
padarė.
Tai ne mano auka, bet
GUARDS
auka to, kuris mano var
Detroit, full and part-time openings
dan tai įrašė.
in Detroit and suburbs. Uniforms
Tebūnie jam atleista, and equipment furnished. Full time
guards receive life and hospitalizanes gal nežinojo, ką pa tion
insurance, paid vacations, $91
darė. Atleiskite už iš weekly, 48 hours. To quality, prefer
red age 21 years or older, good police
sireiškimą, bet man at
and work record, telephone and
rodo, kad sauvaliavimas transportation required. For inforcall 313—444-4999 veekdays,
tik atstumia, o ne pri mation,
9-5 p. m. Saturdayg 9 a. m. to 12:30.
traukia aukotojus.
An Equal Opportunity Employer
(59-60)
Nesu žuvų gaudytojas,
bet jei ką pagaunu kiek
kišenėj atsiranda virš,
Skaityk ir platink
pirmiausia atlieku lie
DIRVĄ
tuvišką įsipareigojimą:

Lietuviški apdūmojimai prie ežero

NOTE

Jamtary 19

FOR VALUE RECEIVBD, UTHIMN1AN NAMONA L HAU., INC. torto,
proml... io pa, <*> «em.nd alt.r notllleadon « iha .rallaMIky oi landa to

........... Rr, Oadlalnas
tto

BI8KIS ---------------- ---------

nm «•<*.* BunUrtol lifjhtjr andOO/1?P .leoa^^un,

under the terma and circvmetanees herelnaftnr a« forth:
1. Sald su m aha 11 be paid f rom the esceaa of money over the ItabUiries of Utbuanian National Hali, Ine., frora time to time In ha Treaeury,
2. Ali paymenta on Notės of thia Seriea skali be mada eųually pro-rare
on all Note a of the Seriea, and none ahall be preferred over any otber.

3. No intereat ahall be paid on any nore in thia Seriea.
4. Thia nore ahall be Inherkable
and aseignable vlth concunr of
Eaecutlve Committee of Lithuanian Nationei Hali, Ine.

IN W|TNESS WHLREOF, Lithuanian Net lomi Hali, Ine., haa caueed
Ha name and corporate aeal to be affiied heretn on the date firat hersin■bore aet forth.

Ilgalaikės paskolos la kštas, kurj Lietuvių Tautiniai Namai Chi
cagoje išduoda savo nariams.

LIETUVIUc TAUTINIAI NAMAI...
linimąsi kad ir šeštadie
(Atkelta iš. 1 psl.)
Namai tarnautų visiems ninėse mokyklose. Bet
lietuviams, kurie tik no ar nepradedame praras
ti jaunimo, kuris jau yra
rės prie jų glaustis.
bebaigiąs ar jau 'baigęs
studijas. Ar duodame
NAMŲ
jam nors minimalias są
REIKALINGUMAS
lygas, kur jis rastų įdo
Pirmuoju
Lietuvių mumo ir kur jis galėtų
Tautinių Namų rūpes sutikti savo bendraam
čiu yra sutelkti lėšas žį rimtoms diskusijoms
ir įsigyti pastogę - na ar laisvalaikiui praleis
mus, kurie būtų sutvar ti. Ar nėra tarp vyreskyti biznio pagrindu, nios ir jaunesnės kartos
kad galėtų patys save plyšio — nes kiek man
išsilaikyti ir kad atei yra žinoma, mažai virš
ty galima būtų gauti iš 25 metų jaunimo tėra įsi
jų pelno, kuriuo būtų fi jungę įorganizacinįbendnansuojama lietuviško
rąjį lietuvišką gyveni
kultūrinio gyvenimo ap mą, o ir pačios jaunimo
raiškos.
organizacijos turi nepap
Chicaga laiminga iki rastai daug sunkumų. Ar
šiol turinti Lietuvių Tė pastogės klausimas, kur
vų Jėzuitų pastatytą, iš dažniau galėtume susi
laikomą ir sumaniai ve tikti, bendrauti ir ar
damą Jaunimo Centrą. čiau bei giliau vieni kitų
Ten telpa lituanistinės problemas pažinti nėra
mokyklos ir ten mokykli aktualus?
nio jaunimo karalija.
Tą jaučia Lietuvių Tau
Ten daug minėjimų, pa tiniai Namai ir su savo
rengimų, suvažiavimų
kukliomis pradinėmis
ir t.t. Visa tai neįkainuo pastangomis kreipdamie
jamos investicijos mūsų si į lietuviškąją visuo
lietuviškai ateičiai.
menę
Tačiau Jaunimo Cent
žada:
ras nepajėgia techniškai
a) įgyti visiems lietu
visų sutalpinti. Nepa
viams
Chicagoje skirtus
jėgs sutalpinti ir pra
namus,
nes tinkamų pa
plėstasis Jaunimo Cent
talpų lietuviškam judė
ras.
Daug lietuviškosios jimui išlaikyti, o ypač
studentijos, profesinių dar jį skatinti, labai
ir kitų organizacijų pa trūksta,
b) Suorganizuoti tų pa^
rengimų vyksta ir vyks
talpų
išlaikymą biznio
svetimose patalpose. Ne
mažai parengimų dėl vie pagrindais, kad namai
tos stokos visai nedaro patys išsilaikytų ir kad
ma. Nėra jokio centro,ku ateity būtų pramatomas
ris lietuvįpatrauktų, pa pelnas lietuviškam kul
tenkindamas jo sociali tūriniam judėjimui finan
nius reikalavimus. Taip suoti.
c) Kad akademinės lie
ir keliaujame dažnai be
tuvių
jaunimo organiza
sąlyčio vienas su kitu
cijos
ir
korporacijos gau
per svetimas pastoges.
tų
patalpas
Lietuvių
Palyginus neblogai su.
tvarkėm mokyklinio jau Tautiniuose Namuose.
d) Kad būtų sudarytos
nimo auklėjimą ir moks-

Atkopė pavasaris. Lie tuviai buriasi prie van
denų, ežerų, ežerėlių.
Vieni ten dainuoja,krykš
tauja, šnekučiuojasi, ki
ti metasi žuvauti.
Ežeras seklus, dumblotas, žolėmis apžėlęs.
Atrodo, lyg būtų pavar
gęs nuo ilgo gulėjimo,
senatvės ir rengiasi už
dusti dumblo
ir žolių
glėbyje.
Lietuvis, visada ku
pinas minčių apie savą
ją tautą, galvoja: — Aš
neleidžiu ežerą užaug
ti žolėmis, dumblais, aš
jį grąžinu. Argi aš užmiršiu savąją tautą, ku
ri yra pavojuje per nedė
kingų, atšalusių tautie
čių klaidą užaugti sveti
mais dumblais.
Žuvis vandenyje, kaip
tautietis tautoje. Vanduo
išdžiūsta, žuvis miršta.
Tautiečių
veiklumas,
gyvastingumas mažėja,
tautietis savajai tautai
pradeda mirti.
Stovėjo prie ežero Jė'
zus iš Nazareto. Jis lie
pė savo mokiniui žuvau
ti, kad galėtų sumokėti
už save mokestį, kuris tu
rėjo būti mokamas val
džiai. — Simonai - Pet
rai, — Jis sakė — eik į
ežerą, įmesk meškerę,
imk tą žuvį, kuri pirma
pakibs; atvėręs jos nas
rus rasi pinigą; ėmęs jį
duok mokesčių rinkė
jams už mane ir už sa
ve. (Mato 17:26)
MOKESČIAI. Mokame
valdžiai mokesčius. Tai
darome, kaip atlyginimą
už tas geroves, kurias
mums valdžia teikia: sau
gumą, gerus kelius, ša
lies pagražinimą, švie
timą ir t.t.
Valdžiai mokesčius
mokame,nes tai įparei
goja valdžios įstatymai.
— Atiduokite visiems
ką esate kalti, kam mo
kestį — mokestį — kal
bėjo Povilas iš Taršo
(Rom 13:7).

sportuojančiam jauni
mui bent minimalios są
lygos sportuoti.
e) Kad ir neorganizuo
ta lietuviška visuomenė
rastų sau vietos Lietu
vių Tautiniuose Namuo
se.
Lietuvių Tautiniai Na
mai laukia, kad lietuviš
koji visuomenė supras
dama padėtį ir įvertin
dama reikalo svarbumą,
skaitlingai įsijungs į Lie
tuvių Tautinių Namų na
rių eiles. Nes tik sutelktinomis pajėgomis tikrai
galėsime įsigyti lietuviš
ką pastogę, kuri lietu
viškąjį gyvenimą Chica
goje dar daugiau suak
tyvins, neleis jam ges
ti, bet pratęs jį tolimes
nei ateičiai.

Čia lietuviškos val
džios neturime. Be tu
rime tokis asmenis, ku
rie mums vadovauja, ve
da tautos reikalus į prie
kį, siekia mūsų vilčių
Lietuvai
įkūnijomo
laisvės grąžinimo. Turi
me Vyriausią Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetą.
Turime Tautos Fondą,
kuris padeda VLIK atlik
ti visų tautiečių vardu
Lietuvos reikalus esan
čius užsienyje. Tai su
vienyti reikalai, kad lie
tuviai atgautų žmogiš
kąsias ir tautiškąsias
teises, laisvę ir nepri
klausomą
valdymąsi.
Galvoju, kad čia randa
me pareigą, kuri reika
lauja iš mūsų mokesčio.
Valdžiai mokame mo
kesčius, kadangi to reika
lauja įstatymas. Lietu
viškuoju atveju įparei
goja tautiškoji sąžinė.
Duodame mokesčius Lie
tuvos Išlaisvinimo Ko
mitetui ar Lietuvių Bendruomenei. Tuo lyg atsilyginame tam, kas da
roma mūsų tautos rei
kalams.
Tautos reikalai yra
mums įstatymas. Nešio
jame savyje lietuvišką
medalį, kurio vienoje
pusėje yra lietuviškumo
paveikslas, antroje —
užrašas — esu lietuvis.
Lietuviškais darbais
išreiškiame lietuviško
paveikslo grožį; lietuviš
komis mintimis, norais
puošiame užrašą, lietu
višką jo vardą.
Meilė Lietuvai įrodo
ma, jei atliekama lietu
viška pareiga: dalyvavi
mas lietuviškame veiki
me, mokėjimas tam tik
ros sumos, kuri reikalin
ga lietuviškam veikimui
palaikyti, jį tobulinti, jį
atvesti į pabaigą — nuo
Lietuvos nuplėšti raudo
nąją, kruviną komunisti
nę vėliavą, duoti Lietu
vai pilnąją laisvę.
Gerai atlikta lietuviš
ka pareiga daro visą lie
tuvių tautą didelę.
Prez. Antanas Smeto
na kalbėjo: "Kiekvienas
mesdamas savo auką, pa
sijus artesnis esąs tai
šaliai — Lietuvai —ku
rią likimo verčiamas tu
rėjo palikti, pabrėš so
lidarumą savai tautai".
Mano galvosena — duoti Lietuvos Išlaisvini
mui, Lietuvių Bendruo
menei yra pareiga, lyg
lietuviui duotas įsaky
mas; duoti Lietuvių Fon
dui, Balfui, vienuolių įs
taigoms — yra aukos.
Niekas negali įparei
goti duoti auką. Auka
yra laisvas kiekvieno
žmogaus veiksmas, nė
ra įpareigojimas.
Labai nejauku, kada
kas tarsi per jėgą pra
šo aukų.
Šias mintis
apmąs-

DIRVOS NOVELES
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 rankraščiai 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 rapkraščiams 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.

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

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO 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.

MAROUETTE PARK CHICAGO

2533 W. 71 St. h) GR 6 2345-6
♦
CICERO ILLIHOIS

1410 S. SO An., Tei TO 3-2100 9
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REIKIA STIPRINTI INFORMACIJĄ
VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnas apie laisvąjį pasauli

nepriklausomybės at
statymo bare.
Man teko lankytis Pie
tų Korėjoj, Formozoj,
Filipinuose, Australijo
je, Malazijoj, Tailande,
Persijoj, Lebanone, o Europoję aplankiau Italiją,
Ispaniją ir Šveicariją.
Man malonu pastebėti,
jog visur sutikau didelį
prielankumą Lietuvai.
Nei vienam krašte ne
susidūriau su mūsų dar ~
bo nesuprantančiais ar
šiltai apie mus negalvo
jančiais žmonėmis.

VLIKo
pirmininkas
turi pagrindo tikėti, jog
EMILIJA ČEKIENĖ
dr. J.K. Valiūnas nese
jų spartumas greitina ir
niai grįžo aplankęs dau kaip Vokietija nesugeba mūsų tautos išsilaisvi
gelį laisvojo pasaulio apjungti visus savo tau nimą.
Subscription per year $13.00. Single copy 10 cents.
Editor-in-chief Jonas Čiuberkis.
kraštų, kur jis sėkmin tos žmones į vieną de
Mano įsitikinimu lie
Prenumerata metams $13.00, pusei metų $7.00. Dirva išeina
gai populiarino Lietu mokratinę valstybę ir
tuviai ir laisvame pasau
tris kartus j savaitę, išskyrus šventes ir du kartus
vos laisvės bylą, iškel turi laukti palankios po lyje vis aiškiau mato,
liepos ir rugpiūčio mėnesiais.
damas sovietinio okupan litinės konsteliacijos.
kad didžiosios pasaulio
Redaguoja:
to
smurtą
ir
mūsų
tė

jėgos turi skaitytis su
Kalbant
apie
apjungi

Jonas Čiuberkis ir Vytautas Gedgaudas
vynės teisę į laisvę ir mus, šiandien labiausiai savo piliečių aspiracijo
nepriklausomybę.
garsinamas ir diskutuo mis ir naujai gimstančio
Dirvos bendradarbė jamas Vietnamo klausi mis idėjomis, kurių net
Emilija Čekienė kreipė mas, kuris labai akivaiz ir prievarta nesugeba iš
— Ar numatote ko
si į VLIKo pirmininką, džiai parodo, kad jėga naikinti. Pasaulio įvykių
kios
konkrečios naudos
pateikdama jam keletą perkirstos valstybės šie - raida yra tokia sparti ir
iš
Jūsų
vizitų laisvini
klausimų, kuriais jis nos, nustatant geografi- dalinai daugelio nesu
mo darbui?
mielai sutiko plačiau
— Vienas iš konkre
Praeitą kartą šioje skiltyje kalbėjome apie supažindinti Dirvos skai
tesnių uždavinių, ku
galingųjų valstybių baimę iškelti tarptautiniame fo tytojus su kelionėje pa
riuos VLIKas stengiasi
rume Baltijos valstybių klausimą. Baimę, kuri dau tirtais įspūdžiais.
atsiekti, yra lietuviškų
giau ir daugiau panašėja į menkavertybės komplek
pašto ženklų gavimas
— Nuo bendros pasau
są. Kas gi lieka tokiu atveju sugestiojonuoti, iškel
Lietuvos nepriklausomy
lio
politikos priklauso ir
ti ar svarstyti? Diplomatiniame darbe painiavų,
bės 50 metų sukakčiai
sunkumų ir nepasisekimų neišvengsi. Dėl to tame pavergtųjų tautų laisvės
atžymėti. O taip pat pa
darbe daugiausia laimi veržlesnieji, aktyvesnieji. ir nepriklausomybės at
informuoti tolimų kraš
Kaip sakoma, diplomatijos darbų sferon įeina ir statymas. Ar dabartinis
tų gyvenojus apie Lietu
tarptautinis
politinis
veržimąsis pro šonines duris.
vą aplamai. Konkrečiai
Grįžtant prie Teherano konferencijos, pasiro įtempimas turi įtakos į
kalbant, man pavyko gau
do, kad komunistų pavergtų kraštų klausimas jei ir Lietuvos laisvinimo pas
ti principinis pritarimas
neprasiveržė į posėdžių salę, jis vistiek buvo iškel tangas?
iš P. Korėjos Ir Filipi
— Tautos, siekiančios
tas ir delegacijos apie tą klausimą išgirdo. Visa
nų vyriausybių tokius
tai pasiekė energinga laisvųjų ukrainiečių delega nepriklausomybės arba
pašto ženklus išleisti
cija, sudaryta iš jų atstovų, atvykusių iš JAV, Ka apjungimo tą gali pada
dar šiais metais. Abie
ryti jeigu ne savo jėgo
nados, Prancūzijos ir net Argentinos.
juose kraštuose teko kal
Ukrainiečiai, turį plačios apimties ir tvirtų vi mis, tai politinės konste
bėtis tuo reikalu su su
sokio pobūdžio organizacijų, taip pat nepateko įkon- liacijos padedamos. Sa
sisiekimo ministeriais,
ferencijon įsileistų delegacijų tarpą. Mat, ten buvo vo jėgomis šiandien net
kurių žinioje yra paštų
oficialūs "sovietinės Ukrainos” atstovai. Bet vis gi tokia galinga valstybė
valdyba, ir jie abu davė
tiek, į Teheraną nuvykus, jie išsiderėjoplatesnįpasavo visišką pritarimą
sikalbėjimą "Teheran Journal" laikraštyje, jame
tuo reikalu, bet patys
nušviečiant tikrąją padėtį sovietų okupuotuose kraš
nenorėjo daryt spren
tuose. Pasikalbėjimo nuorašai su atitinkamais me problemą, tarptautinio
dimo, kadangi pašto
morandumais buvo išdalinti visų delegacijų na komunizmo pavojų ir di
ženklas įvelia kitą kraš
delę amerikiečių auką
riams.
tą ir todėl prašė gauti
Komunistinių kraštų atstovai tų įvykių buvo tam pavojui atremti,
užsienių reikalų minis
netikėtai užklupti. Visų posėdžių eiga gi ėjo "pa į rimtą nuotaiką ir rei
terijų sutikimą, kas man
gal planą": pasiginčijo arabai su žydais, buvo iš kalo įvertinimą gražiai
taip pat abiem atvejais
klausyti Afrikos ir Azijos tautų atstovų skundai įsijungė ir kiti garbės
pavyko.
prieš P. Vietnamą, P. Korėją ir JAV dėl karo Viet svečiai kanadiečiai: Lon
Dabar turim nemaža
Dr. J. K. Valiūnas, VLJKo pirmininkas.
name, ėjo kalbos apie P. Afrikos ir Portugalijos dono miesto burmistras,
techniškų klausimų, ku
parlamento narys H.
"rasizmą" ir jų kolonlalinę politiką...
riuos nelengva spręsti
nės paralėlės pagelba ar prantama, kad ji turi priimant dėmesin nuoto
Komunistinės Ukrainos atstovui P. Nedbailo Stafford, liberalas, ir
akis į akį susitikus koridoriuje su laisvųjų ukrai kiti. Iš baltiečių kalbėjo kitomis dirbtinomis prie atnešti radikalių pasikei liu. Filipinuose užsie
niečių atstovais, aiškiai išryškėjo nešvarios sąži konsulai arba jų pava monėmis, negalės pasi timų politiniame pasau
nių ministeriui sergant,
nės jausmai, nesuvaldant pasipiktinimo ir pradė duotojai. Labžii nuoširdų likti ilgainiui dirbtiname lio žemėlapyje.
teko kalbėtis su jo pava
jus net grąsinti, kad, girdi, "mes esam stipresni sveikinimą pasakė ir uk geografiniame plote tarp
duotoju, kuris net pasiū
— Jūs, p. Pirminin
už jus ir turime ilgas rankas!" šaukė įsikarščia rainiečių atstovas, nese savęs ideologiniai kovo
lė padaryti Filipinų meni
vęs Nedbailo. "Viskas, kas čia jūsų parašyta, yra niai lankęsis už geleži jančiomis tautos dali ke, ką tik grįžote iš ke
ninkų tarpe tokio pašto
mis. Panaši padėtis yra lionės po daugelį kraš
niekai. Visi politiniai kaliniai yra paleisti". I klau nės uždangos.
ženklo projekto konkur
Po pietų įvyko labai ir su komunistų okupuo tų, kurių vyriausybes ap są, kuris jau kaip toks
simą, kodėl apie tai oficialiai nepranešama, Ned
bailo atšovė, jog tokios smulkmenos neverta pra plataus masto trijų tau tais kraštais, kurie yra lankėte informuodamas
sukeltų žmonių dėmesį
nešinėti. "Ar 25 metai Sibire yra smulkmena?" tų menininkų koncertas, dirbtinai įjungti į Sovie apie okupuotos Lietuvos krašte ir paruoštų įdo
klausia laisvųjų ukrainiečių atstovas, vėliau savo kuriame dalyvavo Toron tų imperiją ir tik jėga padėtį. Kuriuos kraštus mesnę dirvą paties ženk
viešbutyje susilaukęs telefoninių grąsinimų...
to "Varpas", Hamiltono gali būti išlaikomi jos šį kartą lankėte ir kaip
lo platinimo klausimuo
jie atsiliepė apie mūsų
Tuo ukrainiečių žygis nepasibaigė. Jiems pa "Gyvataras", Londono daliniais.
se.
Jeigu pasaulis šian tėvynę?
vyko susitikti ir išsikalbėti su čekų, lenkų, rumu "Baltija", latvių solistai
— Perimdamas sun
nų, prancūzų ir kanadiečių delegacijų atstovais, A. Kalnins (sopranas) dien būtų suskilęs į dvi
— Ar svetimi kraštai
tik žinoma, nepavyko nei vieno iš jų įtikinti, kad pa P. Geistauts (baritonas) pastovias dalis ir kari kias ir atsakingas VLIKo yra pakankamai infor
vergtų tautų klausimą iškeltų oficialiame forume. ir estų merginų ritmi nė sovietų jėga sugebė pirmininko pareigas, aš
muoti apie Lietuvą ir
Ta pačia Teherano konferencijos proga daug nės gimnastikos grupė. į tų palenkti ir okupuotų pažadėjau aplankyti vi aplamai rusų komunis
laiškų, telegramų ir memorandumų susilaukė ir iškilmes iš Toronto bu jų tautų intelektualinį sus pasaulio kontinentus, tų pavergtas tautas?
JTO gen. sekretorius U Thant. Memorandumų tar vo nuvykęs Lietuvos gen. vystymąsi, mes būtume kuriuose yra lietuvių ko
— Svetimi kraštai vi
pe yra ir Baltijos Moterų Tarybos memorandumas. konsulas dr. J. Žmuidzi- priversti sutikti su fak lonijos tam, kad susipa
same pasaulyje su ma
Konferencija Teherane yra tik pradžia panašių nas, KLB pirm. A. Rin- tu, jog mūsų tėvynė pa žinti su jų galvojimu, jų žom išimtimis yra labai
konferencijų. Svarstomų klausimų eiga vėliau bus kūnas, lietuvių vice- siliks jos įtakoje nepra padėtimi tuose kraštuo
silpnai informuoti ir
perkelta į Paryžių, kuris kiek lengviau pasiekia pirm. Baltų Federaci matomai ilgą laiką.
se ir surasti pajėgesnių mes turime rūpintis, kad
Pasaulio politiniai ir būdų siekti mums svar
mas negu Teheranas. Nėra daug vilčių, kad ir Pary joje J. R. Simanavičius
ši spraga būtų kaip gali
žiuje atsirastų galimybė prasiveržti pro oficialiuo ir daug jaunimo, daly ideologiniai pasireiški bių tikslų.
ma greičiau užpildyta.
sius varžtus, uždėtus komunistų pavergtų kraštų vaujančio ir nedalyvau mai per paskutiniuosius
VLIKas
yra išleidęs me
Keliaudamas Austra
klausimui iškilti. Bet, kaip matome, ne visi paverg jančio meniniuose viene metus aiškiai patvirtina lijon
džiagos
apie Lietuvą kon
ta pačia progapada
tųjų kraštų atstovai vadovaujasi ir derinasi prie "ofi tuose. Dalyviams buvo faktą, jog istorijos laik
densuotoje
formoje, bet
kelionę aplink že
cialiosios linijos". Atrodo, kad nieko kito ir nelie* dalinama ką tik Baltų Fe - rodis šiandien bėga daug riau
jos
tiražas
per
mažas ir
ka, kaip suaktyvinti "šoninių durų politiką". Pro deracijos Kanadoje iš greičiau ir todėl įvykių mės rutulį ir, norėda jos paskleidimas turėtų
šusitikti su gali
pagandiniu atžvilgiu ji kartais net naudingesnė. leista brošiūra apie bal raida yra nepalyginamai mas
mai
daugiau
vyriausybių būti daug platesnis. Šian
tiečių tautas. Brošiūros spartesnė. Lietuviai pa atstovų bei paskleisti
in dien jau ir Europoje jau
lietuviškąją dalį vyku vergtoj tėvynėj stebi pa formacijos apie Lietuvą
nimas beveik nieko nežisiai paruošė A. Nausė saulio įvykius su labai ir VLIKo darbą Lietuvos
BALTIJOS VALSTYBIŲ DIENA
(Nukelta į 4 psl.)
dideliu susidomėjimu ir
das.
Kanadoje yra prasidė Kronbergs, kitą vaini
jęs naujas ir sveikinti ką — baltiečiai karo ve
MOKA GERUS DIVIDENDUS.
nas judėjimas — trims teranai. Iškilmingi pie
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
Baltijo tautoms ruošti tūs ir visa kita Dienos
bendrą sukaktuvinių me programa vyko naujai
Mokamas už vienų metų taupy
Metinis dividendas mokamas už
tų minėjimą. Toks minė pastatytame ir labai
mo lakštus nuo išdavimo datos
indėlius taupymo knygutėse.
jimas — Baltiečių Die puošniame Centennial
($10,000.00 ar daugiau, įdedant po
na — įvyko Londone, Hali pastate. Pagrindi
$1,000.00)
Ont. Iškilmės prasidėjo niu kalbėtoju, neatvykus
pamaldomis katedroje. premjerui J. DiefenbaMišias atnašavo vysk. ker, buvo jo artimas
London
V. Brizgys. Po Mišių pa bendradarbis
dėti vainikai prie žuvu South apylinkės atsto
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
sių karo veteranų pa vas federaciniame par
<5,2212 VVEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747
minklo centrinėje mies lamente J. Irvine, kon
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; [-Lbi
----- “4
INSURED
to aikštėje. Bendrą bal servatorius. Jis yra re
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.
tai
sutinkamas
oficialus
tiečių vainiką padėjo ir
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, Pretident^LSi^
kalbą pasakė Baltų Fede aukštas pareigūnas, gi
liai
suprantąs
mūsų
racijos Kanadoje pirm.
Second-Claaa Postage paid at Cleveland. Ohio.
Publiahed every Monday, VVednesday and Fridav except in cas®
of Holidays by American Lithuanian Press Radio Ass'n
VILTIS. Ine. (Non-profit).
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(Atkelta iš 3 psl.)
no apie Lietuvą, tai gali
ma įsivaizduoti, kiek
apie mus žino korėjie
čiai, kiniečiai ar per
sai.
Man pavyko būti tele
vizijos programoje Pie
tų Korėjoje pusvalandį
laiko ir ta proga kalbė
ti apie Lietuvą, jos lais
vės troškimą ir papasa
koti žiūrovams apie mū
sų istoriją, geografinę
padėtį bei VLIKo darbą.
Mano pasikalbėjimas,
kurs vyko anglų kalba,
buvo verčiamas į korė
jiečių kalbą, žiūrovai su
prato ir buvo perduotas
6 vai. 30 min. vak. tuoj.

po pasaulio žinių.
Tas pat pavyko atlik
ti ir Formozoje, kur taip
pat programa buvo ver
čiama į kiniečių kalbą.
Tą programą matė ir Ki
nijos žemyne, nes jie
žiūri Formozos progra
mų. Aš manau, kad tai
pirmą kartą tuose kraš
tuose išgirsta apie Lie
tuvą.

Keliuose kituose kraš*
tuose teko kalbėti per ra’
diją ir turiu pastebėti
kad visose valstybėse,
kur tik buvau, išskiriant
Persiją, kur vieną die
ną po mano išvykimo
lankėsi Sovietų premje
ras Kosyginas, spauda

gana plačiai aprašė ma
no apsilankymą, daugu
moj su nuotraukomis, o
Filipinuose apie mano
vizitą ir Vliko veiklą bu
vo atspausdinta daugiau
dešimties straipsnių. (Ir
čia dr. Valiūnas parodė
visą eilę laikraščių su
tokiais straipsniais ir
nuotraukom, kurių stam
bios antraštės šaukia:
”Exile pleads for help”,
"Wants Australia to aid
freedom plan”, "Lithuanian official is Manila
visitor" ir k.

tuose ir tuo mes turime
pasirūpinti, kad ši padė
tis būtų kiek galima grei
čiau pakeista. Čia didelį
darbą atlieka VLIKo
ELTA, nes dabar pradė
jome ją siuntinėti anglų
kalba ir į tolimus užjū
rius.

— Paskelbti Lietuvos
Laisvės Kovos Metai. Be
to VLIKo ir kitų veiksnių
bei org-jų numatytų pas
tangų ir atliktinų darbų
kalendorius iš 30 punk
tų. Tie metai jau beveik
įpusėję. Kaip sekasi nu
— Kokiu būdu tą in matytieji planai įgyven
formaciją apie Lietuvą dinti?
— Mūsų numatytieji
reikėtų ir toliau tęsti?
— Visiškai nėra lite planai vyksta gana sėk
ratūros apie Lietuvą mingai ir vis atsiranda
ypač tolimesniuose kraš naujų uždavinių, kuriuos

į atliktinų darbų kalen
dorių įjungiame. Svarbu
kad šie metai iki jų pa
baigos būtų mūsų sutelktų jėgų ir didesnio pasi
aukojimo Lietuvai me
tai.

— Kokios, Jūsų nuo
mone, šiuo metu efektin
glaustos bei mums prieinamiausios priemonės
Lietuvos laisvinimo ko
vai tęsti?
— Mes turime galimai
daugiau suglausti savo
gretas ir kaip stiprus
vienetas vieningai ir
prasmingai dirbti visa
me pasaulyje skleisda
mi informaciją apie mū
sų tikslus, okupuotos Lie
tuvos padėtį, ypač panau
dodami žmogaus teisių

NOW!
two more to pour

Naujas 8 skardinių paketas
• Greit atžalą skardinės
• Amerikos vienintelis liepsnoj daryto skonis
• Viskas pirmos rūšies išskyrus kainą

PATENKINĄS VIRS ŠIMTMEČIO

The Stroh Brevvery Company. Detroit, Michigan 48226

20 metų paskelbimo su
kaktį Jungtinių Tautų da
lyvių, aiškiai parodyda
mi pasauliui, jog tomis
teisėmis mūsų pavergta
tauta negali naudotis.
Mes turime sustiprin
ti ne tik informaciją už
sieniečiams, bet taip pat
suprasti, jog Jungtinis
Finansų K-tas yra reika
lingas kiekvieno mūsų pa
ramos toms sumoms su
kelti, be kurių ir gražiau
si užsimojimai lieka tik
gražiomis
idėjomis.
Efektingai dirbsime ir
toliau tik visų lietuvių
bendromis pastangomis
ir sutarimu.
Aš labai džiaugiuos,
kad VLIKas, ALTas ir
Lietuvių Bendruomenė
sutarė veikti vieningai ir
parodyti pasauliui, kad
lietuviai tikrai yra są
moningi ir drausmingi
bendrų tikslų siekiant.
NELEIS Į

DRUSKININKUS

Prieš kiek laiko iš
Montrealio buvo praneš
ta, kad šių metų ekskur
santai į okupuotą Lietu
vą gaus teisę Vilniuje pa
silikti tik penkias die
nas, o likusias 12 turės
"vasaroti” Druskininkuo
se. Į tėviškes ar pas gi
mines nebus leista vyk
ti. Dabar, staiga, rusų
kelionių biuras "Inturist” atmainė anksčiau
duotą parėdymą ir kelio
nes organizuojančioms
firmoms pranešė, kad
šiemet į Druskininkus
lankytojai visai nebus lei
džiami (aišku, ten visos
vietos jau bus užimtos
vasarotojų iš •'plačio
sios tėvynės”). Vietoj to,
Inturistas dabar siūlo
šitokį "vasarojimo" pla
ną: 5 dienas išbūti Vil
niuje, 5 dienas Maskvo
je, o likusį laiką ... Le
ningrade! Užsirašiusie
ji vykti (o Jų, sakoma,
buvę nemaža), išgirdę
šitokią naujieną, spiaudosi ir žadaišsibraukti: kokių biesų turėčiau
vykti į Maskvą ar Lenin
gradą, sako jie, Jei aš
noriu lankyti savo tėviš
kę ir mano gimines?!
ab
TAURUSIS LIETUVIS Iš
PHOENIX, ARIZONA

Antanas Urbutis, iš Phonix, atsiuntė Lietuvių Fon
dui per vietos LF įgaliotinę
p. E. Josen-Jasinskienę 200
dol., padidindamas savo įna
šą iki $300.00. Pažymėtina,
kad A. Urbutis nėra tur
tingas, bet turi jautrią šir
dį lietuvybės reikalams. Jis
yra invalidas, vaikšto tik su
lazdomis. Jau sukako 80
metų, {teikdamas poniai E.
Josen-Jasinskienei $200.00
auką LF, linguodamas gal
va, pasakė: ”Kiek mano am
žiaus lietuvių pranyksta ir
pėdsakų nepalikę, kad buvo
garbingos Lietuvos sūnūs",
šio tauraus lietuvio žodžiai
tesuminkština širdį tų lie
tuvių, kurie yra užkietėję
lietuvybės ir savo tautos
reikalams. Lietuvių Fon
das : 6643 So. Maplewood
Avė.,: Chicago, III. 60629.
(Sk.)
REIKALINGA MOTERIS
lengvam namų ruošos dar
bui padedant vyr. amžiaus
porai ūkyje prie Detroito.
Gyventi kartu. Pageidauti
na kalbanti lietuviškai. Pa
skambinkit ar rašykit:
Mrs. Arthur Sercombe,
16180 Bentler, Detroit, Mi
chigan 48219. Telef. (313)
534-2106.
(57-59)

DIRVA
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ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALEJE,
VYSK. M. VALANČIAUS LITUANISTINĖS MOKYKLOS

MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO
• DLK BIRUTES ri
jos Clevelando skyriaus
naują valdybą sudaro —
V. Nagevičienė — pirm.
Iz. Jonaitienė — vice
pirm., Pr. Bliumentalienė — kasininkė, VI.
Macijauskienė — kultū
ros vadovė, M. Apanienė
— sekretorė.
Nauja valdyba, kaip
praneša p. V. Nagevičie
nė, buvo išrinkta balan
džio 28 d. sušaukus ne
paprastą skyriaus na
rių susirinkimą.
• Muz. Zenonas Nomeika
šį penktadienį, gegužės 24
d., 8:30 Covenant bažny
čioje, 11205 Euclid Avė.,
duos vargonų muzikos re
čitalį.
Išpildys
Daųuin,
Bach, Reubke, Franck, Messiaen, Kačinsko ir Vierne
kūrinius.
Įėjimas nemokamas. Lie
tuviai kviečiami atsilanky
ti į mūsų tautiečio vargonų
virtuozo koncertą.

• Cleveland Stokers fut
bolo komanda gegužės 17 d.
žaidė su St. Louis Stars ir
rungtynes baigė lygiomis
— 1:1, paskutinėmis žaidi
mo minutėmis Stars rezul
tatą išlyginus. Stokers ly
giomis (2:2) baigė rungty
nes ir su Washingtono ko
manda užpraeitą savaitę
žaidžiant Clevelande.
Cleveland Stokers vistiek

AMERIKOS
PILIEČIŲ

KOM l:IITIS-l.rffl!ITII!IIS VAKARAS
Programoje:
"Aukuro" Ansamblis — vadovas muz. A. MIKULSKIS.
Kanklių orkestras — vadovė A. MIKULSKIENĖ,
Literatūrinė dalis — vadovas akt. P. MAŽELIS.
Tautiniai šokiai — vadovė T. NEIMANAITĖ.

Mokslo metų užbaigime dalyvauja ir ŠV. KAZIMIERO Lituanistinė mokykla,

Numatomas "Aukuro” Ansamblio plokštelės pristatymas.
Visi maloniai kviečiami.

dar laikosi pirmaujančiųjų
turnyro dalyvių eilėje, sa
vo sąstate turint labai iški
lių futbolo žvaigždžių, kaip
centro puoliką M. Mendonza, Mateos ir kt.

• PABALTIEČIŲ krep
šinio ir tinklinio turny
ras, įvykęs gegužės 19 d.
Clevelande, estams ne
dalyvaujant, praėjo lietu
vių ir latvių dvikovos
ženkle.
Žaidynės, pradėtos lie
tuvių ir latvių rungtynė
mis, pasibaigė užtikrin
tu lietuvaičių laimėjimu
— 16-14, 15-6 ir 15-8.
Lietuvių rinktinę sudarė
iškiliosios Clevelando
Žaibo sportininkės, gra
žiai talkinamos chicagietės Blandytės-Jameikienės.

LIETUVIŲ
KLUBAS

6835 Superior Avė.
Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve
lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly
nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

TĖVU KOMITETAS

Mūsų vyrams gi teko
pasiduoti stipresnei lat
vių rinktinei rezultatu
12-15, 8-15 ir 5-15.
Po šių dviejų rungčių
buvo atliktas žaidynių ce
remonialas, kada išsiri
kiavę sportininkai išklau
sė visų trijų Baltijos vals
tybių himnus, trumpas
latvių ir lietuvių atstovų
kalbas (lietuvių vardu
sveikino PLB valdybos
vicepirm., inž. A. Nasvytis). Šokių grupė Suk
tinis, vad. M. Aukštuolio
pašoko porą tautinių šo
kių, o po to — vėl rung
tynės.
Kreipšinyje mūsų jau
nių komanda supliekė at
kaklius latvius rezultatu
83-46 (pirmas kėlinys
36-26), gi vyrų koman
da, nesulaukusi paramos
iš stipresnių Chicagos
žaidėjų, turėjo pralai
mėti 104-120 (63-67). Lie
tuvių komandą sudarė
Detroito Kovo ir Cleve
lando Žaibo krepšinin
kai. Rinktinėje išsisky
rė Čekauskas savo už
tikrintais iš bet kurios
pozicijos ( o ypatingai
švariais tolimais) meti
mais.
Žaidynes organizuoti
teko Žaibo klubui, talki
nant organizaciniam ko
mitetui su pirm.V. Jokū
baičiu priešaky. Žaidy
nes rėmė sudarytas gar
bės komitetas ir visa
eilė mecenatų.
M A L E

SUPERIOR
SAVINGS

Main Office:
798 EAST I85th STREET

k

6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE

CHEMICAL
MIXER
HELPERS

PARDUODAMAS pia
ninas — Baldwin — spinet.
Teirautis telefonu LI1-3677 po 4 vai. p.p.
• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obelenį td. 531-2211.
• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

PARENGIMAI
CLEVELANDE
GEGUŽES 26 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos mokslo
metų užbaigimas ir Aukuro An
samblio koncertas.
GEGUŽES 30 - BIRŽELIO 1
D. Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos su
važiavimas ir balius cleveland
-Sheraton viešbutyje.

BIRŽELIO 9 D. šv. Kazimie
ro lit. mokyklos mokslo metų
užbaigimas.
BIRŽELIO 14 D. Finis Semestri. Rengia Korp! Neo-Lithuania
Čiurlionio ansamblio namuose.

BIRŽELIO 30 D. LVS Ramo
vė rengia gegužinę p. Visockio
sode.
RUGPlOClO 11 D. — Ameri
kos Lietuvių Piliečių Klubo ge
gužinė šv. Juozapo parke.
RUGSĖJO 7 D. Jungtinių Fi
nansų Komiteto parengimas —
koncertas.
RUGSĖJO 28 D. Dirvos ren
giamas jaunųjų talentų vaka
ras.
SPALIO 5 D. Grandinėlės
vakaras.
SPALIO 19 D. Lithuanian Vil
ią ge metinis koncertas -balius.
LAPKRIČIO 16 D. L.V.S. Ra
movė rengia kariuomenės šven
tės minėjimą.

1ST & 2ND SHIFT
Good hourįv rate. Plūs
overtime.

W

Excellent fringe benefits.
APPLY IX PERSON

HOME and^

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
V. Volertas — SĄMOKSLAS —
premijuotas romanas ................................... $3.50
St. Yla — MODERNI MERGAITĖ ........................... $4.00
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00
J. Juodis — TAUTOS KELIU — paveikslų albumas $7.00
Gr. šimukonienė — SU DAINA —
Lietuviškų dainų rinkinys ........................... $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
(angliškų įvadu ir parašais) .
$6.00
A. Vaičiulaitis — GLUOSNIŲ DAINA
PADAVIMAI ...................................................$2.50
J. Mekas — PAVIENIAI ŽODŽIAI — POEZIJA ....$4.00
A. ŠKĖMOS RAŠTAI T tom^s .................................... $6.00
Dambriūnas, Klimas, Schmalstieg —
INTRODUCTION TO MODERN
LITHUANIAN ......................................
$7.00
P. Tarulis — VILNIAUS RŪBAS —
minkštais viršeliais ..............................
$3.00
kietais viršeliais ..................................
$3.75J. Gliaudą — THE SONATA OF ICARUS
(Ikaro Sonata — angliškai) .............
$5.00
J. švaistas — DANGUS DEBESYSE
kietais viršeliais ..................................
$3.75
minkštais viršeliais ..............................
$2.50
LITERATŪROS METRAŠTIS — Trečioji
Pradalgė ir Ketvirtoji Pradalgė
$3.75
kietais viršeliais ...............................
$3.00
minkštais viršeliais .............................
J. J. Daužvardis — POPULAR LITHUANIAN
RECEIPES .................
$2.00
Teiraukitės Dirvoje Jums reikalingų knygų ir plokš
telių reikalu.
Užsakant knygas, prie kainos prašome prijungti 25 c.
pašto išlaidoms.
Rašykite:

Skaityk ir platink
DIRVĄ

O

MACCO
ADHES1VES

REMODELING
LOANS
• • • •
INSURED SAVINGS

NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!!
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

DIRVA,
6907 Superior Avenue.
Cleveland. Ohio 14103

GLIDDEN DURKEE I)IV.
SOM CORP.

30400 Lakeland Blvd.

akordeono virtuozo plokštelė (stereo)

AVickliffe, Ohio

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
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

An Equ.il Opportunity Employer
(59 61)

F
U’ANTl.D IST CLASS
HAMMERMAN

AND

HEATERS

PAID INSURANCE
PAID VACATION
Ali Shift,

Steady work, top rate,, apply
GF.NERAL FORGE AND TOOL CO
18325 Dix-Toledo Rd.
Wyandolt. Mich.
313 — 285-1680
(59-65)

LIETUVOS AIDAI
gaunama Dirvoje!
Įsigykite ar užsisakykite per
Dirvą (6907 Superior Avenue,
Cleveland, Ohio 44103).

Kaina -- 5 dol.
Čia pat galite įsigyti ar užsi
sakyti Kanadoje išleistą plokšte
lę Lietuva Brangi (5 dol.).

Akordeonu pritarė P. Bilitavičius. Dvi tautinių šokių
grupės pašoko keletą stilin
gų šokių, kurių vienas ”Pas
močiutę augau” su vainikė
liais šokis publikai labiau
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS siai patiko, publika už tai
nesigailėjo katučų.
Po programos mamyčių
paruoštais valgiais visi da
CHICAGOJE ATIDAROMA SIBIRO lyviai
su vaikučiais buvo
pavaišinti.
Daugelis vaiku
KANKINIU MOTINOS ŠVENTOVĖ čių ir suaugusių
laimėjo
nemaža įvairių dovanų.
Gegužės mėn. 26 d., lėse. Organizacijos kvie
N. M.

DIRVA

sekmadienį, Chicagos čiamos dalyvauti su vė
Jaunimo Centre bus ypa liavomis. Būtų gražu,
NEW YORK
tingas įvykis — Sibiro kad jaunimas dalyvautų
• Chicagos Lietuvių Ope
Kankinių Motinos pa pasipuošęs savo orga
veikslo pašventinimas ir nizacijų uniformomis ar ros pasirodymas New Yor
ke birželio 2 d. yra sieja
iškilmingas įnešimas į ba tautiniais rūbais.
Visi ateikime pagerb mas su Lietuvos nepriklautėvų Jėzuitų koplyčią, ku
ri nuo tos dienos bus va ti Sibiro Kankinių Moti simybės paskelbimo 50 m.
dinama Sibiro Kankinių ną ir paprašyti jos glo sukaktimi. "Laisvės žibu
Motinos koplyčia. Tai bos mūsų pavergtai tė rio” radijo vadovybė deda
daug pastangų, kad šis
bus lyg antrieji Aušros vynei.
Tėvų Jėzuitų Vardu operos pasirodymas ir ju
Vartai. Šį nuostabiai gra
J. Vaišnys, S. J. biliejinė sukaktis nuskam
žų, aukštos meninės ver
Kaimynai ir bičiuliai buvo susirinkę pasveikinti detroitietę D. Briedytę-Stonienę, įsigijusią chemi
bėtų kuo plačiau didžiojoje
jos srityje Master laipsni. Sėdi iš kairės: S. Zaparackienė, O. ir J. Briedžiai, J. Pečiūrienė, D. ir L.
tės paveikslą sukūrė ne
spaudoje. Tuo tikslu į šį pa
Stoniai, L. Pečiūra, P. Gaižutienė ir A. Zaparackas.
J. Gaižučio nuotrauka
• Dirvos novelės konkur
žinomas vilnietis, Sibiro
rengimą yra pakviesti įvai
sui
gauta
novelė
”
Alytis
”
,
tremtinys, iškaldamas
rių laikraščių koresponden
paprastoje skardoje Auš pasirašyta slap y v a r d ž iu tai ir jis bus du kartu rek DETROITO
ros Vartų Marijos atvaiz Klemas Trumpa.
lamuojamas New York
UNIVERSITETĄ
dą.
Times laikraštyje.
• LEONARDAS ŠIMU
Paveikslas buvo iš Si
BAIGĖ
biro išgabentas tremti-- TIS pasitraukia iš Drau LONG BEACH
nių, vykstančių genero go redaktoriaus pareigų.
4 LIETUVIAI
VEIKLUS LIETUVIS
lo Anders armijon, ir pa Gegužės 23 d. jam ruo
liktas pas Lenkijos am šiamas atsisveikinimas
Long Beach Lietuvių Klu
Gegužės 4 d. Detroi
basadorių Beirute. Lan su bendradarbiais.
bui minint veiklos dešimt to Universitetas įteikė
Draugo redaktorium metį, buvęs Klubo pirmi 85-tai universiteto lai
kantis Beirute a.a. po
niai Ligi jai Bieliukienei, L. Šimutis išbuvo 50 me ninkas ir dabartinis Klubo dai baigimo pažymėji
lenkų ambasadorius jai tų. Ilgą laiką jis taip pat kasininkas Vincentas B. Ar- mus. Iš jų 4 atiteko lieatidavė šį paveikslą, sa vadovavo ALT ir kt. or chis įstojo į Lietuvių Fon tuviams.
do nariu su 100 dol. įnašu.
kydamas, kad jis priklau ganizacijoms.
Master laipsnį iš che
V. B. Archis (Arčikausso lietuviams. Ponia
• Dr. Adolfas Butkys, kas) gimęs Lietuvoje, Bar- mijos temoje: SpectroBieliukienė jį parvežė ir nepaisant savo fizinių tru
photometric Studies of
perdavė Vilniaus Kraš kumų, ne tik sėkmingai bai dauskų kaime, Gižų valsč., Substitution Reactions of
to Lietuvių Sąjungai,ku gė aukštus mokslus, bet ir Vilkaviškio apskr. 1905 — Azidopentachyanofrrate
ri specialiu Centro Val mokina kitus. Jis yra uni 1907 m. prisidėjo prie revo (III) gavo Dalia Briedydybos įgaliotų atstovų versiteto profesorius ir liucinio judėjimo prieš ru tė-Stonienė.
raštu 1966 m. liepos šiais metais pripažintas ir sų caro valdžią. Kaip siuvė
Dar nė 8 pilni metai
dirbdamas kaimuose
3 d. jį pavedė globoti Chi įtrauktas ”Outs t a n d i n g jas
nesuėjo,
kai Dalia atvy
platindavo po apylinkes at
cagos lietuviams jėzui Men of America” ir ”Amer- sišaukimus
reikalaujant ru ko į šį kraštą. 1962 me
tams. Tėvai jėzuitai pri • ican Men of Science”.
sų caro Lietuvai nepriklau tų pradžioje baigė aukš
Tikrai malonu pabrėžti, somybės. Persekiojamas ru tesniąją mokyklą, o 1965
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paveikslui įrengti švento kad mūsų jaunieji moksli sų žandarų 1907 m. persi metų viduryje universite
ninkai taip gražiai atsto kėlė į Ameriką. Atvykus
vę savo koplyčioje.
tą. Tuo nepasitenkino, ir
Ruošiant šią šventovę, vauja lietuvius amerikiečių čia ne lengva buvo įsikūri šiais metais įsigijo
buvo sudaryti planai per tarpe.
mo pradžia, kaip ir visiems master laipsnį.
tvarkyti visą koplyčią,
kitiems. Bet per savo ryž
Ji yra žinomų Detroite
bet dabar, artėjant Jauni CHICAGO
tingumą ir sugebėjimą jau nekilnojamo turto pre
turėjo savo siuvyklą su ke
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• šv. Jurgio parapijos sa liais darbininkais ir drabu kybininkų Juozo ir Onos
darbams, nutarta palauk
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Jau daug metų gyvena
je Marijos altorių šiam paveikslais salėj tėvų ko
gė
farmacijos
fakultetą
mums visiems taip mie miteto pirm. St. Kelečienė Long Beach kurortiniam ir įsigijo visas vaistinin
prie pat Ramiojo
lam Aušros Vartų Mari ir mokyklos vedėja M. šu- mieste
vandenyno ir labai paten ko teises, bet ši pasirink
jos paveikslui.
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laitienė pakvietė garbės kintas saulėtu Kalifornijos toji mokslo šaka atrodo,
Numatoma tokia iškil prezidiuman kun. dr. A. klimatu
ir savo sveikata. kad jam nebuvo perdaug
Laiškai iš visų pasaulio kraštų byloja, kad pa
mių tvarka:
Baltinį, šv. Jurgio mokyk Jaunystės dienomis buvo prie širdies, todėl apsi
10:45 vai. ryto Sibiro los vedėja seselę Reginą, linksmo būdo ir turėjo ar sprendė pasukti visai tikimiausias lietuvių ryšys ir informacijos šalti
tremtinys kun. K. Juršė buv. mokyt. Spačkauskienę, tistiškų gabumų. Vaidino: nauju keliu ir pasirinko nis yra laikraštis. Turime bičiulių ir artimesnių
nas Jaunimo Centro di LB vietos apylinkės pirm. Amerika Pirtyje, Auksinis kitą mokslo šaką. Gavęs žmonių visur. Ir ten, kur valiutos sunkumai, skir
džiojoje salėje pašven A. Būgą, kurie savo kalbo veršis ir Joninės. Lietuviš Dantų Chirurgijos Dakta tingos gyvenimo sąlygos, neleidžia skirti laikraš
se iškėlė lietuvių kalbos koje veikloje dirbęs: Kultū
tins paveikslą.
ro laipsnį, išlaikė valsty čiui reikalingos pinigų sumos. Neapsunkinkime
reikšmę,
skatino tėvynės ros ir Labdaros organizaci
11 vai. ten pat J.E. vysk»
binius egzaminus, ir da
V. Brizgys atnašaus mi meilę ir kartu pagerbė lie jos Klubo pirmininkas, Lie bar trumpam išvyko atos BALF ar kitų labdaros organizacijų laikraščių
tuvių Bendruomenės sky togų. Po kokios savaitės prenumeratomis ar knygų pirkiniais. Užprenume
šias ir pasakys pamoks tuvę motiną.
lą. Tuoj po mišių bus iš Tėvų komitetas apdova riaus pirmininkas, Lietuvių grįžęs žada atidaryti sa ruokime laikraštį patys, tuo suteikiant didelę mo
kilminga eisena iš Jau nojo gėlėmis choro vadovą Klubo pirmininkas ir kasi vo kabinetą. Kazys Lek ralinę paramą savo artimesniam žmogui.
nimo Centro į Jėzuitų P. Bilitevičių, šokių vad. P. ninkas, Tautinės S-gos sky nius yra Korp! Neo-Liir kanklių vad. A. riaus kasininkas, ALT val
Prašome, naudojantis žemiau dedama iškar
koplyčią. Paveikslą neš šuopytę
thuania filisteris, dide pa, pasitarnauti artimam broliui lietuviui P. Ame
Vaičeliūnaitę bei jos mo- dybos narys. Kad ir turi
Sibiro tremtiniai ir vil mytę.
lis muzikos mėgėjas, ir rikoje, Vokietijoje ar kitur... o kad ir čia pat
nemažą metų skaičių, bet
niečiai. Taip pat bus ne
susitvarkęs medžiagi
Meninėj daly pasirodė labai gerai ir sveikai atro
šama Sibiro tremtinių mergaičių kanklininkių gru
nius rūpesčius, žada dau Amerikoje...
do.
maldaknygė (origina pė. Visa eilė mokinių de
giau laiko pašvęsti mu
Linkime jam ilgiausių
las). Kviečiami daly klamavo gerai išmoktus metų.
zikos sričiai.
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DIRVA,
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6907 Superior Avė.,
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