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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

"MAŽOJI ENTENTE"
BANDYMAI ATSTATYTI ČEKOSLOVAKIJOS,
RUMUNIJOS IR JUGOSLAVIJOS SĄJUNGĄ.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Skaitant paskutiniųjų
dienų laikraščius vyres
nio amžiaus skaitytojų
atmintyje iškyla 'Mažo
sios Ententės* vardas,kuris taip dažnai buvo
linksniuojamas laikotar
pyje tarp I ir II pasau
linių karų. Tai buvo
Prancūzijos diplomati
jos sukurta Čekoslova
kijos, Jugoslavijos bei
Rumunijos sąjunga. Jos
tikslas laikyti ’užšachavus’ buvusios Austrijos
imperijos
-Vengrijos
branduolį — Austriją
ir Vengriją, o kartu bū
ti paspirtimi Prancū
zijai prieš Italiją ir Vo
kietiją.
Nūdienė padėtis yra
panaši ta prasme, kad
tos trys valstybės nori
kuo mažiausiai priklau
syti nuo Sovietų Sąjun
gos. Tačiau negali sa
kyti, kad ’Mažosios En
tentės* atgaivinimo min
tis neturėtų kai kurių
malonių perspektyvų ir
Maskvai. Visų pirma ji
iš dalies grąžina į Mask
vos glėbį Jugoslaviją,
antra, ji sudaro įspūdį,
kad Sovietų Sąjunga kei-

Kas nauja

• JAV
SENATAS priėmė
Įstatymą, kuriuo žymiai sustii*
rinamos priemonės kovai su
nusikaltimais. Nors tos prie
monės kainuos kelis milijonus
dolerių Į metus, bet jomis po
licija ir saugumo organai tu
rės progos pakelti techniškų
jų nusikaltimams tirti ir Įrody
ti priemonių lygi. Į tas priemo
nes Įeina ir legalizuotas nusiklausymas telefoninių pasikal
bėjimų.
• VIETNAME JAV karių da
bar žūsta žymiai daugiau, negu
laikotarpyje prieš derybas. Ar
šios kovos vyko prie Con Thien
marinų bazės, prie pat demili
tarizuotosios zonos, kur susi
durta su 800 vyrų Š. Vietnamo
kariuomenės
320 divizijos
dviem batalionais.
Kaip žinome, 2. Vietnamo de
legacija Paryžiuje tvirtina, jog
jų kariuomenės P. Vietnamo te
ritorijoje nėra...
♦ STREIKAI PRANCŪZIJOJE
atsiliepia Į kitų Europos vals
tybių ūki. Prekės kraunasi uos
tuose ir geležinkelių sandėliuo
se nei laivams nei geležinke
liams nejudant iš Prancūzijos.
Daugelis Įmonių turėjo sustab
dyti darbus dėl žaliavų stokos.
* VICEPREZ. H.H. Humphrey savo rinkiminės kampanijos
metu iškėlė reikalą sustiprinti
prezidento galią vystant preky
bą su Rytų Euroos komunisti
niais kraštais. Jis taip pat nu
siskundė, kad ligi šiol Kongre sas ignoravęs prez. Johnsono
"tiltų statymo" politiką.
* NETURTINGŲJŲ ŽYGIS
VVashingtone susilaukė pirmų
jų suėmimų, policijai sulaikius
15 demonstrantų pradėjus reikš
tis prie Kongreso rūmų be rei
kiamo leidimo.
Apie 200 žygio dalyvių buvo
išsiųsti t namus už netinkamą
elgesį ir parodytą neapykantą
baltiesiems žygio dalyviams.
Žygio vadovybė susilaukia vis
keblesnių švaros ir tvarkos pa
laikymo problemų.

Čia savo grynai imperi
alistinę į daugiau civili
zuotą politiką. Tai padi
dina Italijos ir Prancū
zijos kompartijų pres
tižą ir įtaką. Nėra jokios
abejonės, kad, pavyz
džiui, griežtesnis Čeko
slovakijos sutvarkymas
būtų atsiliepęs į pasku
tinius rinkimus Italijoje.
Dabar, kai pats Kosygi
nas nuvažiavo į Karlsbadą (Karlovy Wary) pa
sigydyti čekų minerali
niu vandeniu ir sovietai
nesigriebė jokio atviro
spaudimo, Italijos komu
nistų partija laimėjo re
kordinį skaičių, 27%,
visų Italijos rinkikų.
(Balsuoti ten yra priva
loma).
Be to, ir ūkiškai Če
koslovakija su Rumu
nija yra sovietų, gali
sakyti, iščiulptos iki
paskutinio lašo. Atrodo,
kad Vakarų kreditai pa
dėtų ne tik tom dviem
valstybėm, bet ir pačiai
Sovietų Sąjungai, kurios
pramonė nepajėgia pa
tenkinti jos pačios gink
lavimo ir gyventojų ap
rūpinimo reikalavimus.
Pagaliau sovietų ’glo
bos* intensyvumo suma
žėjimas paskatino Pran
cūziją bei kitas Vakarų
Europos valstybes ma
žiau laikytis Amerikos
skverno negu anksčiau.
Už tat negali sakyti, kad
dabartinės permainos Vi
durio ir Rytų Europoje
būtų visai nemielos
Kremliaus valdovams.
Mažoji Ententė, pati ne
sudarydama tiesioginės
grėsmės sovietams, ver
čia Rytų Vokietijos, Len
kijos ir Vengrijos reži
mus, nesijaučiančius vi
sai stipriais, natūraliai
daugiau glaustis prie
Kremliaus. Be to, Če
koslovakijos bei Rumu
nijos režimai visai ne
žada pasitraukti iš So
vietų vadovaujamų Var
šuvos ir ūkinio bendra
darbiavimo paktų, nes
per didelė ’liberalizacija” nušluotų ir juos.
Dar daugiau. Nors Sovie
tai ir neturi savo karinių

dalinių Čekoslovakijoje
tos valstybės karinėse
pajėgose yra 800 jų ka
rininkų, kurie kontroliuo
ja visas raktines funkci
jas, kaip karininkų pasky
rimus, apmokymą, ap
ginklavimą ir tiekimą.
Paskutinėmis žiniomis
savo kontrolę jie dar no
ri sustiprinti, įvesdami
į Čekoslovakijos terito
riją savo ir Lenkijos
kariuomenės dalinius.
Kiekvienu atveju eilės
sovietų maršalų pasiun
timas į Prahą turėjo pa
rodyti, kad sovietai su
įvairiomis reformomis
nori sutikti tik iki tam
tikro laipsnio.
O vargšas de Gaulle,
triumfališkai sutiktas
Rumunijoje, turėjo die
ną anksčiau negu numa
tyta grįžti ginti savo re
Dr. J.K. Valiūnas, VLIKo pirmininkas, {teikia 100doleriyauką Lietuvos Nepriklausomybės Fondo pir
žimą nepaprastai kritiš
mininkei E. čekienei paremti dr.' A. Geručio redaguojamą ir LNF leidžiamą anglu kalba leidinį apie Lie
tuvą.
L. Tamošaičio nuotrauka
koje valandoje. Mat, de
Gaulle buvo nusipirkęs
tylų prancūzų kompar
tijos palankumą savo už
sienio politikai . Dabar
V •
kai tikslas išjungti Pran
cūziją iš Vakarų gyni
•••
mosi bendruomenės pa
siektas, sovietams, o tuo
K. Valiūnas
pačiu prancūzų kompar
tijai, mažiau rūpi, kad
VLIKo pirm. dr. J.
vyko beveik visi didžių
EMILIJA ČEKIENĖ
dar būtų atgaivinta MaK.
Valiūnas,
grįžęs
iš
jų laikraščių redakto
žoji Entente Prancūzikelionės aplink pasaulį, kuri įvyko gegužės 18 d. riai ir aktyviai domėjo
jos įtakoje. Tai iš dabuvo sukvietęs lietuvių
dalyvaujant dvylikai mū si Lietuvos reikalais”,
lies paaiškino pačios
spaudos konferenciją, sų laikraščių atstovų.
— pasakojo dr. Valiū
Prancūzijos įvykius.
Kaip jau buvo minė nas.
VLIKo pirm. dr. J.K.
tasis išsamiai nušvietė
savo kelionėje dėtas Valiūnas Maniloje tarė
pastangas kelti paverg si su senato pirm. Lautos Lietuvos klausimą vi rel, jų ambasadorium
suose laisvuose kraštuo prie Jungtinių Tautų Lose, tų žygių laimėji pez ir kitais oficialiais
Maskvos valdžia stai kad 18 dienų viešėjimo mus bei nesekmes, pa asmenimis.
Filipiniečiai jam pa
ga suvaržė ekskursijas Vilniuje laikas nebūtų tiekdamas eilę aplanky
į Vilnių: vietoj 18 dienų, trumpinamas, bet tai, tų kraštų spaudoje tilpu žadėjo iškelti Pabaltijo
kaip buvo pastaruoju sako, ”is a matter comp- sių apie jo vizitus pas klausimą Jungtinėse Tau
vyriausybių narius ap tose svarstant žmogaus
metu, dabar ekskursi letely beyond our contrašymų
su nuotraukom. teisių klausimą. Aš ne
joms Vilniuje leidžia rol” (dalykas už mūsų
O
pasimatyti
su oficia žinau, — sakė jis, — ar
ma sustoti tik pen valios ribų).
jie gavo progos kalbėti.
liais
krašto
asmenimis
kias dienas. Todėl su
Maskva,
kaip
papras

Tačiau, dr. O. Labanaus
nėra
lengva,
sakė
jis,
Inturistu
bendradar
tai,
dėl
tokių
potvarkių
kaitė,
dalyvavusi šioje
nes
jie
nežino,
kas
tas
biaujančių kelionių biu
nesiaiškina,
ir
to
stai

sesijoje
pranešė, kad šį
VLIKas.
rų šiemet pradėtos or
kartą
Filipinų
atstovai
gaus
ekskursijų
suvar

Filipinuose
VLIKo
ganizuoti
ekskursijos
negavo
progos
kalbėti.
žymo
(iš
tikrųjų
—
su
pirm,
du
kartu
kalbėjosi
atšaukiamos ir užsira
95%
laiko
buvo
skirta
stabdymo,
nes
5
dienos
su
senatorium
Lorenzo
šiusiems grąžinami pi
Afrikai,
Rodezijai,
Iz
tai
tik
mažai
tesuintereSumulong,
amerikie

nigai. Tiems, kurie pa
raeliui
ir
negrams
Ame
suotiems
praeiviams)
čiams
gerai
pažįstamu,
sitenkintų penkiomis die
nomis, siūlo vykti indi priežastys tegali būti nes tai yra tas pats, dėl rikoje.
VLIKo pirmininkui te
spėjamos. Spėjimai ve kurio kalbos apie Pabal
vidualiai, be ekskursi
ko
sutikti lietuvių beveik
da
į
įvykius
Lenkijoj
ir
tijo
valstybes
Chruščio

nių papiginimų.
kiekviename
krašte po
Čekoslovakijoj,
kuriuos
vas
anuomet
batu
ėmė
Kelionių biurai (ame
vieną
kitą,
o
daugiausia
Vilniuj
ir
apskritai
Liedaužyti
stalą
Jungtinė

rikiniai) įtikinėja, kad
se Tautose. Mat, kada Australijoje, kur jų gyve
(Nukelta į 2 psl.)
jie dėję visas pastangas
Chruščiovas bandė įro na apie 10.000 daugumoj
dinėti Amerikos impe Adelaidėj, Sydnėjuj ir
rializmą pacifike, tai Lo Melbourne. Visi patrio
renzo Sumulong, Filipi tai, vieningi ir gerai įsi
nų delegacijos vardu pra kūrę, tik labai pasigen
dėjo įrodinėti apie so da ryšio su Amerikos
vietinį
imperializmą lietuviais, skundėsi, kad
Pabaltijo kraštuose. Da labai ilgai negauna lie
bar jis vėl numatomas pa tuviškos spaudos, net po
skirti Filipinų ambasa du mėnesiu laukia,
dorium prie Jungtinių
Sydnėjuj VLIKo pirm,
Tautų.
buvo maloniai nustebin
Be to, Filipinuose tas, kai pas jį atsilankė
VLIKo pirm, turėjo aš vieno iš didžiųjų laik
tuoniolikos asmenų spau raščių korespondentas
dos konferenciją, po ku lietuvis Čepulis, ten bai
rios pasirodė apie 20 gęs žurnalistikos moks
straipsnių jo atsilanky lus.
mo proga, apie vizitą
Dr. J.K. Valiūnas pa
pas prezidentą, jo tiks stebėjo, kad daugiausia
lus ir k.
galima pasiekti tik per as
"Nors tuo pačiu laiku meninius ryšius, todėl
vyko naujo Statler Hilton jis mano, jog ir šiame
viešbučio
atidarymas krašte reikia jungtis į
Manilos mieste, todėl bu Amerikos politinį bei kulvau nustebintas, kad į
(Nukelta į 2 psl.)
spaudos konferenciją at-

Daugiausia galima laimėti tik
per asmeninius rysius

Suvaržė viešėjimat
Lietuvoje
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IŠ KITOS PUSĖS...

Suvaržė viešėjimą
Lietuvoje...
(Atkelta iš 1 psl.)
tuvoj žmonės tyliai, bet
labai atidžiai stebi. Dėl
to čekistams ir taip jau
daros "pilnos rankos",
tai gal susirūpino, kad,
užplūdus
ekskursan
tams, gali žaboklių ne
beišlaikyti...
Sovietų Sąjungos INTURISTUI Amerikoj at
stovaujantieji kelionių
biurai, pranešdami apie
ekskursijų į Vilnių su
varžymą, kartu prane
ša ir kitą naujieną, iš
kurios iš pirmo žvilgs
nio gali susidaryti įspū
dis, lyg Maskva būtų ne
tikėtai plačiai beatverianti duris paskiriems
lankytojams. Būtent, siū
lo specialias vizas, lei
džiančias nuvykti pas gi
mines,
gyvenančius
miesteliuose ar kaimuo
se ir viešėti ten mėne
sį ar net ilgiau.
Tai būtų tikras per
versmas Maskvos val
džios politikoje apsi
lankymų tvarkyme, jei
gu tos "specialios vizos"
nebūtų apraišiotos "vir
vutėmis" ir net labai il
gomis "virvėmis". Tų
vizų davimo tvarka nu
statyta tokia, kad vietoj
naujovės, viskas gali lik'
ti, kaip buvę, jokios vie
šėjimo pūs gimines gali
mybės gali nebūti, kaip ir
nebuvo, bet čekistams ga
Ii susidaryti labai gera
proga per metus kitus pa
tikrinti ir papildyti są
rašus visų savo pavaldi
nių, kurie tikrai turi už
sieniuose giminių — to
kių giminių, kurie dar nė
ra atitrūkę nuo savųjų,
tiek neatitrūkę, kad dar
norėtų net aplankyti. Są
rašai galėtų susidaryti
labai tikslūs, su adre
sais ir visais kitais duo
menimis. Už tų sąrašų
sudarymą "įsirašantie
ji" patys ir užsimokėtų,
netgi nepigiai: po47dole
rius nuo galvos...
Sąlygos tokios: 1) Duos
ar neduos vizą, spren
džia ne sovietinis konsu
latas, o "atitinkamos
SSSR įstaigos", kurios tą
klausimą spręs gal še
šis, gal aštuonis mėne
sius, o gal ir ilgiau. 2)
Paduodant pareiškimą to
kiai vizai gauti, reikia
tiksliai nurodyti gimi
nių vardus-pavardes, ad
resus, savo irgi, ir pridė
ti 98 dolerius, iš kurių
47 už SSSR įstaigų dar
bą — aiškinimąsi, duoti
ar neduoti vizą. Jeigu
neduos, tai 50 dolerių
grąžins, o 47 vistiem liks
jiems. Jeigu vizą duos,
tai 50 dolerių įskaitys į
kelpinigius.
Maskvos valdžia, be
abejo tokių vizų prašy
mų tikisi daugiausia į
okupuotus Baltijos kraš
tus ir Ukrainą (ten, kur

Gintarinių papuošalų ir tautodailės parodėlė, paruošta B. Kidolienės, Pabaltijo Moterų Tarybos suruoš
toje šventėje New Yorke.
V. Maželio nuotrauka

AR IŠLAIKYSIM GYVĄ LIETUVIU
ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLĄ?
si laiko praraja. Kai prieš
tų nubėgusių metų būrį
Juozas Kapočius pra
dėjo organizuoti Lietuvių
E n c i k 1 opedijos leidyklą,
mūsų būdui yra būdin
daugiausia gauna siunti kaip
ga, buvo apstas skepticiz
nių). Jei daugelis susi mo, bet atsirado nemenkas
gundytų paprašyti tokių būrys sumanymo rėmėjų,
vizų, tai į Maskvos iždą atseit, nepristigom ir opti
suplauktų stambi dolerių mizmo. šiandien, kada at
suma. O po pusmečio ar sigrįžtam į netolimą praei
metų jie gali duoti vie tį, į talkos būdu nuveiktus
ną kitą tokią vizą, arba darbus, netrunkam pasi
gali ir nė vienos neduoti, džiaugti, kad emigracinėse
o doleriai vistiek jiems sąlygose išleidom 35 tomų
lieka. Imti mokestį, ir ga Lietuvių Enciklopediją!
na stambų, už neduotas Džiaugsmo pagrindas, gali
vizas — tai išradimas, ma sakyti, granitinis, pasi
įrašytinas į sąrašą tų iš didžiuoti taip pat ne gėda,
radimų, kuriuos tikrai nes ką per 15 metų nuveikė
rusai bus išradę pirmie L. E. redaktoriai, bendra
ji. Ar tas naujas vizų pla darbiai ir leidėjas J. Kapo
nas numato plačiau at čius, nėra abejonės, bus
išgyvento laiko patva
verti duris lankytojams mūsų
rus paminklas.
į okupuotos Lietuvos kai š. m. gegužės mėn. vidu
mą, ims aiškėti po kele ry J. Kapočius pranešė
to mėnesių. O kad tai yra spaudai ir prenumerato
naujas planas doleriams riams, kad sunkus ir komp
šienauti iš giminių pasi likuotas L. E. leidimo dar
ilgusių išeivių, tai aišku bas baigtas, kad atbėgančio
jau ir dabar.
(ELTA) birželio mėn. pabaigoj į
skaitytojus iškeliaus ir L.
E. XV tomas, kuris iš ank
sto buvo skirtas Lietuvai.
To įvykio akivaizdoj sušyla
(Atkelta iš 1 psl.)
tūrinį gyvenimą. Be to, širdis, stiprėja pasitikėji
— sakė jis, — paskutiniu mas lietuvių išeivių gera va
laiku po laisvą pasaulį lia, jų susipratimu ir pa
keliauja daug lietuvių ir triotiškumu, nes gi be jų
talkos Lietuvių Enciklope
jie galėtų taip pat aplan dija
nebūtų buvusi mūsų
kyti kai kurių kraštų vy gyvenimo
apčiuopiama tik
riausybių pareigūnus ir rovė. Mokslo ir rašto žmo
užmegsti kontaktus. Iš nės gali parašyti stirtas vei
VLIKo galėtų gauti in kalų, gali sukurti puikių
formacijų ir literatūros darbų, bet jeigu neatsiras
apie Lietuvą.
skaitytojų, nebus pinigo
Lietuvių spaudos atsto tiems raštams į viešumą iš
vai VLIKo pirmininkui leisti — jie tebus tik pelių
pateikė eilę klausimų, į ir laiko dulkių maistas.
L. E. XV-sis tomas į mus
kuriuos jis atsakinėjo
tiek tarptautinės politi ateina per kliūtis ir kan
kos tiek Lietuvos lais čias. Jis buvo rengiamas
vinimo plotmėj. Konfe spaudai gal daugiau negu
renciją baigė kviesda dešimt metų. Daug rūpes
mas mūsų spaudą nuo čių turėjo leidėjas J. Kapo
širdžiai bendradarbiauti čius, nemažai jų teko ir to
mo redaktoriui dr. V. Ma
informuojant lietuvių vi ciūnui.
Be abejonės, vargo
suomenę apie VLIKą ir jc ir Lietuvos
tomo bendra

Penkiolikos metu laiko
tarpis, dar neužgesusiomis
akimis į jį žiūrint, nėra bai-

Vilko...“

darbus.

darbiai, atskirų straipsnių
autoriai, žinau faktų, kad
vienai ar kitai studijėlei tik
jnedžiagos rinkimas užtru
ko porą metų. Savo kraštą,
jo mokslą ir meną, jo pra
eitį ir dabartį, jo ūkį ir
pramonę, kiek įmanoma pil
nesnį jo vaizdą aprėpti sve
timam krašte, kai gyvieji
šaltiniai už jūrų marių, nė
ra lengvai sprendžiamas už
davinys. L. E. XV-jo tomo
straipsniai yra dalykiški,
atskiros vieno ar kito daly
ko studijos. Rašytas ir re
daguotas eilę metų, prenu
meratorius jis pasieks ge
rokai vėluodamas, nes nuo
XXXV tomo išleidimo jau
prabėgo pusantrų metų!

Lietuvos tomo kainą lei
dėjas buvo priverstas pa
kelti, už jį turėsim mokėti
13 dol. 75 centus JAV, 14
dol. Kanadoj. Kainos pakė
limo priežastys nesunkiai
-apčiuopiamos: a) per 15
metų darbo ir spaudos me
džiagų kainos gerokai pa
kilo, b) šis tomas bus be
veik trim šimtais puslapių
didesnis už kitus L. E. to
mus, c) to tomo spausdini
mas užtruko 18 mėnesių, o
tai juk nebuvo leidyklos
pelnas, tik įdedamas pini
gas, kuris turėtų tuoj su
grįžti, jei norim, kad L. E.
leidykla dar gyventų ir
dirbtų. Antra vertus, jei
pažiūrėsim į tokio pobūdžio
leidinių amerikines kainas,
tai mūsiškė nebus astrono
minė.
Kai kas gali pasampro
tauti, kad Liet. Enciklope
dijos leidykla, per palygi
nus trumpą laiko tarpą iš
leidusi ne tik enciklopediją,
bet ir eilę kitų stambių lei
dinių (pvz., Br. Kviklio
Mūsų Lietuvą), galėtų pa
siremti ant nuopelnų vaini
ko ir taip savo dienas pa
baigti.
Tačiau leidėjas J. Kapo
čius nesiryžta išeiti pensi
jon ar poilsiauti. Artimai
ateičiai jo apmesti planai
taip pat nuoširdžiai sveikin
tini, kaip ir anksčiau buvu
sieji: 1) lituanistinė enci
klopedija anglų kalba (pir
masis jos tomas turėtų pa
sirodyti š. m. rudenį), 2)
3-4 tomų Lietuvos istorija,
3) 10 tomų po 350-400 psl.

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.

'Iš didelio rašto išėjo iš krašto' — tokia iš
vada prašosi perskaičius ilgą kaž kokio Audriaus
Pykalio rašinį — beveik disertaciją — paskuti
niame Metmenų numeryje, pavadintą: "Santykių
su tauta problematikos priežastys ir krepšinin
kų išvyka Lietuvon". Rašinyje svarstomos 'san
tykių su Tauta problematikos priežastys', iške
liami 'Pagrindiniai faktai apie krepšininkų kelio
nę Lietuvon', nagrinėjami 'Argumentai prieš iš
vyką', sustojama prie 'Veiksnių ir visuomenės
reakcijos' ir pabaigai, prieš tai pavartojus mil
žinišką kiekį žodžių, duodamas pamokslas. Girdi,
išvyka privedusi prie skilimo tarp išeivijos vadų
ir masių, kas 'prives prie visiško išeivijos ban
kroto'.
'Visuomenei — anot to negirdėto slapuko —
vadovauti neįmanoma tik iš paskos ir atitrūkus
bėgant, bet kartu ir viduje einant!'
Suprask, su keliais vidutinio pajėgumo krep
šininkais, kurių tarpe buvo ir lietuviškai nemo
kančių, Pykalio nuomone į Lietuvą turbūt turėjo
važiuoti ir VLIKo, ALTo bei PLB pirmininkai,kad
tuo būdu atidarytų naujus kovos frontus uždarose
krepšinio aikštėse. Juk anot jo ir kelių jo bendra
minčių, 'bendravimas' su kraštu kaip tik ir yra
geriausias kovos už laisvę būdas. Kas tam netiki,
verčiasi 'raganavimo siaubo' kėlimu.
Pykalis aiškina, kad 'visa tai rodo nemaža
patologijos, kurią reikia suprasti ir pašalinti, jei
išeivija nori pasilikti vieninga, sveika ir veiksmin
ga savo kovoje už laisvę". Išeitų, kad krepšininkų
rungtynės okupuotoje Lietuvoje buvo keli mūšiai
toje kovoje. Nežinau, kas būtų, jei krepšių skaičius
būtų buvęs išeivijos naudai, bet šiuo metu, tegul at
leidžia man visi entuziastai, aš niekaip dar negaliu
suprasti kaip tąją iškylą, kuri paliko kartaus įspū
džio čia ir tenai, galima vadinti kovos už Lietuvos
laisvę dalimi.
(vm)
Vydūno raštai, 4) 3 tomų
Pulgio Andriušio kūrybos
rinktinė, 5) Lietuvos žemė
lapis lituanistinėms mokyk
loms, 6) keletas kitų leidi
nių, kurie taip pat yra
reikšmingi liet, kultūros ug
dymui.
Jeigu truputį įsigilinsim
į šešis išvardintus punktus,
nebus sunku pajusti, kad
planuojamų leidinių būtinu
mas yra neabejotinas, bet
nesulauksim jų, jei neatsi
ras prenumeratorių pakan
kamas kiekis.
Visų pirma akcentas dėtinas ant lituanistinės en
ciklopedijos anglų kalba.
Mūsų dienom, kai lietuvių
tautos praeitis ir dabartis
yra falsifikuojamos, lit. en
ciklopedija bus gyvas ir
mūsų pačių paruoštas žinių
šaltinis apie Lietuvą, šią
enciklopediją jau pradėjo
redaguoti prof. Simas Su
žiedėlis, žmogus tole
rantingas, didžiai darbštus,
gilios dvasinės kultūros.
Aišku, daugumas medžia
gos šiam leidiniui bus ima
ma iš Liet. Enciklopedijos,
bet prof. Sužiedėlis ją trum
pina, suglaudžia, rūpestin
gai atrenka, o, kur reikia —
ir naujom žiniom papildo,
anglo-saksų e n c i k lopediniams standartams pritai
ko. Jei greta lituanistinės
enciklopedijos viešumoj pa
sirodys ir kiti J. Kapočiaus
suplanuoti leidiniai, tai jau
ir vėl bus keletas pakopų į
aukštį.
Visa tai, ką Liet. Enci
klopedijos leidykla nuveikė

per penkiolika metų
yra
mūsų pasididžiavimas, mū
sų dvasinė paguoda. Ir nu
veikė tik dėl to, kad atsi
rado stiprūs būriai duodan
čių, nemenkesni kiekiai ir
tuos darbus imančių.
Bet... keičiasi laikai,
keičiasi ir žmonės. Ameri
koj jau turime tokį akade
mikų prieauglį, kuris pats
vienas galėtų į gyvenimą iš
nešti naujuosius leidėjo J.
Kapočiaus sumanymus, bet,
kaip leidyklos popieriai ro
do, jaunųjų mokslo lietuvių
nedomina net ir lituanisti
nė enciklopedija anglų kal
ba. Kiti, ir tokių gyvų sielų
dar nemažas skaičius, kny
gos ir spaudos reikšmę sayai kultūrai apčiuopiam,
bet ir šioj paskliautėj ne vi
si ženklai yra džiuginantys
(pvz., yra "kuopelė” L. E.
prenumeratorių, kurie kny
gas ėmė, bet iki šiol mažai
ką temokėjo!). Tad ir kyla
klausimai: ar dar sykį pa
sirodysim esą gyvi, ar išlaikysim gyvą Lietuvių En
ciklopedijos leidyklą? ...
St. S.
HELP WANTED MALĖ
WANTED IST CLASS
TOOL & DIE MAKERS
PROGRESSIVE DIE OR 4 SLIDE
TOOLING.
Mušt be able to sėt up work from
Blue Prints & Close Tolerances.
Opportumties in well established Eiyria Co. Steady work, paid holidays,
retirement prottrant. Siek benefits,
profit sharinK- Lxcellent opportunity.
TIMMS SPRING CO.
Box 149
Elyria, Ohio
216 — 322-3781
(61-67)

Nr. 61 — 3

DIRVA

1968 m. gegužės 27 d.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ANGOJE (14)

DIRVA

The Lithuanian N ewa pa per

Eatabliahed 1915

6907 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103
Telephone: 431-6344

Second-Class Postage paid at Cleveland, Ohio.
Published every Monday, Wednesday and Friday except in case
of Holidays by American Lithuanian Press Radio Ass'n
VILTIS, Ine. (Non-profit).

Subscription per year $13.00. Single copy 10 cents.
Editor-in-chief Jonas čiuberkis.
Prenumerata metams $13.00, pusei metų $7.00. Dirva išeina
tris kartus j savaitę, išskyrus šventes ir du kartus
liepos it rugpiūčio mėnesiais.
Redaguoja:
Jonas čiuberkis ir Vytautas Gedgaudas

Mokslo metams
baigiantis
Visų žvilgsniai nukreipti į mūsų jaunimo eiles,
kur visu įnirtimu įsikąsta į knygas baigiamiesiems
egzaminams. Vieni jų baigia pradžios, kiti viduriniąsias mokyklas. Vis tai žingsnis ne tik į aukštes
nę mokslo instituciją, bet kartu ir į prisiimamą di
desnę atsakomybę, žengiant pasirinktu gyvenimo
pažangos keliu.
Lietuviškojo jaunimo kelias į savarankišką gy
venimą stebimas ne vien tik iš jo mokslo pažangos
taško, bet ir iš lietuviškojo taško aplamai. Mums
visiems rūpi, kad mūsų jaunimas, žvelgdamas į sa
vo gyvenimo tikslus, neužsimerktų ir tam kilniam
reikalui, kuris vadinamas lietuviškuoju.
Girdėjome nusiskundimų, kad per mažas lietu
viukų skaičius lanko šeštadienines mokyklas, girdi
me nusiskundimų, kad ir ne visos tos mokyklos pri
lygsta šių dienų reikalavimams. Kaip ten bebūtų, jau
nosios inteligentijos skaičiai auga, tik vis kyla tas
nejaukus klausimas, ar auga jis tik skaičiumi, ar ir
lietuviškuoju sąmoningumu.
Prie lietuviškojo sąmoningumo ugdymo priside
da ne vien šeima, mokykla, bet ir organizacijos.
Nereikia nei aiškinti, kad lietuviškom lietuvių jau
nimo organizacijom priklausą jaunuoliai vistiek
tvirčiau laikosi lietuvybėje, iš jų tarpo ateina visuo
meniniam ir kultūriniam darbui taip reikalinga tal
ka ir parama. Jei labai svarbu nuolat kelti, plėsti
ir stiprinti mūsų šeštadieninėse mokyklose ugdomą
lietuvybę, ne mažiau svarbu tokį pat dėmesį kreip
ti ir į jaunimo organizacijas, ateinant jomsįdidesnę talką, kreipiant didesnį dėmesį į jų veiklą, tiks
lus ir užsimojimus.
Mūsų profesinės organizacijos taip pat turėtų
kreipti didelį dėmesį į savo jaunojo prieauglio ei
les, domėtis jo mokslo pažanga, užmegsti tampres
nį ryšį kad ir su mokslo dar nebaigusiais, reikale
juos paremti. Organizaciniam darbui ugdymas turė
tų prasidėti daug anksčiau, o ne vien tada, kada
profesinės organizacijos narys jau pajėgus užsi
mokėti už brangius banketus ar kitas pramogas.
Mokslo metams baigiantis negalime kalbėti
vien apie tolimesnius, ateities reikalus, bet ver
ta pažvelgti ir į tą momentą, kuris moksleivio gy
venime yra vienas iš svarbiausių. Mokyklos bai
giamos vienur iškilmingesnių, kitur paprastesnių
ceremonialu. Saviesiems moksleiviams, tiek pa
vieniai, tiek organizuotai, galėtume ir turėtume
rasti įspūdingesnį būdą jo ryšiams su lietuviškąja
visuomene priminti. Jei tėvai ir artimieji ir įteiks
kokią dovanėlę, kaip gražu, kada tų prasmingų jau
nuoliui momentų tarpe pasireiškia ir atmintinas
gestas, rodąs lietuviškosios visuomenės šilimą, ry
šį ir viltį.
Kaip moksleivio gyvenime neužmirštamas lie
ka diplomo gavimo momentas, taip lygiai neuž
mirštamos lieka ir to momento detalės, kurių da
lis gali likti paskatinimu ir palaima visam gyve
nime. Todėl ir turėtume į tą momentą įlieti kuo
daugiausia lietuviškojo eleksyro, kad diplomas ne
liktų vien tik plonu dokumentu, bet ir įsipareigoji
mu.

KRIKŠČIONIŲ-DEMOKRATŲ
VALDYMO REIŠKINIAI
1923 METAI. Tas bend
ravimas gal tiktų pava
dinti Lietuvos bendravi
mas su amerikiečiais,
nes plito, kartojosi va
žiavimas srovinių atsto
vų, aukų rinkėjų. Sekė
ir amerikiečių vykimas
į Lietuvą apsigyventi,
organizavimas ekskur
sijų Lietuvai lankyti.
Pradėjo reikštis krikš
čionių-demokratų valdy
mo įtaka. Savo keliu,
tęsėsi sena katalikų su
tautininkais tarpsrovinė
kova.
Sausio 5 d. atvyko iš
Lietuvos D. Šleževičie
nė ir V. Vencienė, Liet.
Moterų Globos Komite
to atstovės, rinkti au
kas Lietuvos našlai
čiams. Katalikų spauda
ir veikėjai ir kiti sten
gėsi jų misiją smerkti.
(V. Vencienė buvo ame
rikietė, su Dr. B.K. Ven
cium išvykus į Lietuvą
po karo, Venciai vėliau
grįžo į Ameriką, jis bu
vo žymus darbuotojas,
1941 m. Lietuvos Prezi
dentui A. Smetonai pri
imti komiteto New Yor
ke pirmininkas).
Sausio 16 d. pasiekus
žinioms apie Klaipėdos
sukilimą prijungti kraš
tą prie Lietuvos, ame
rikiečiai sujudo rinkti
aukas kovotojams pa
remti.
Vasario 10 d., baigus
veiklą, Lietuvių Piliečių
Sąjunga (kai įsteigta ki
ta organizacija rinkti
nuo piliečių po $10), pa
siuntė savo iždo pasku
tinius $500 Lietuvos šau
liams.
Vasario 16 d. dauge
lis kolonijų rengė 5 me
tų Nepriklausomybės pa
skelbimo
minėjimus,
rinkdamos aukas kiek
viena savo pasirinktoms
organizacijoms ar fon
dams. Vietoje Šv. Kazi
miero, Vasario 16-tos
minėjimą pradėjo reng
ti ir katalikiškos orga
nizacijos.
Vasario 23 d. rašoma,
jog 1922 metais vien tik
per Liepojų į Ameriką
išvažiavo iš Lietuvos
1430 žmonių. Tai reiškė
jau laisvą įvažiavimą.
Tarp jų buvo grįžtančių
nepavykus Lietuvoje įsi
kurti.
Vasario 23 d. Chicago
je kun. Bumša minioje
viešai pareiškė esąs
''pasiutęs klerikalas" ir
neįeisiąs nei vienam cen
tui tekti "bedievinimui
Lietuvos". (Jis panau
dojo žodį "klerikalas"
todėl kad tais laikais
mūsų spauda katalikus
vadino tik "klerikalais")
Socialdemokratų atsto
vas K. Bielinis, atvykęs
1922 m. pabaigoje, su sa
vo misija lankė tas ko
lonijas, kur buvo kvie
čiamas ir rinko aukas
savo partijai.
Kovo 11 d. grįžo iš Lie
tuvos Bostono veikėjas
A. Ivaškevičius, suvai
dinęs nemažą rolę Klai
pėdos sukilime.
Kovo 27 d. atvyko dai
nininkas Juozas Babra
vičius. Iki 1919 m. daina
vo Maskvos operoje, iš
vykęs koncertavo Grai
kijoje, Paryžiuje, Londone ir atvyko čia. Koncer
tavo daugelyje kolonijų
vienas, o vėliau su Va-

K.S. KARPIUS
nagaičiu, Juozo J. Bačiūno remiamas. (1942 m.
jis išvyko į Italiją pla
čiau dainavime lavintis,
grįžęs vėl koncertavo.
Vedęs amerikietę lietu
vaitę, 1930 metais išvy
ko į Lietuvą, Kaune dai
navo valstybinėje opero
je.)
Balandžio 3 d. išvyko
į Lietuvą Vienybės bend
rovės pirmininkas A. Mi
kalauskas, deleguotas
Lietuvos Piliečių Sąjun
gos ir A.L. Tautinės San
daros, platesniam susi
pažinimui ir ryšiams su
Lietuvos tautininkais.
Balandžio 6 d. Brooklyne įvyko šeštas laik
raštininkų
suvažiavi
mas. Dalyvavo Vieny
bės, Tėvynės, Sandaros,
Amerikos Lietuvio, Ar
tojo atstovai — visi tuo
metiniai tautinės srovės
laikraščiai. įsteigta Lie tuvių Žurnalistų Sąjun
ga. (Joje buvo įstoję ir
kitų srovių žmonių, bet
po 1926 metų Lietuvoje
įvykio veikla nutrūko.)
Bal. 30 d. pranešama
apie Chicagoje pasiro
džiusį Juozą Gabrį iš
Paryžiaus. Jis atsirado
patylomis, laikė su dva
siškiais slaptus pasita
rimus, neva supirkimo
Klaipėdos krašte neju
damo turto reikalais. Ar
jam pavyko gauti tam
tikslui pinigų iš dvasiš
kių, nepaaiškėjo. Tuo pat
laiku Martynas Jankus
pradėjo raginti amerikie
čius važiuoti į Klaipėdos
kraštą pirkti namus ir
ūkius.
Gegužės 4 d. išvyko į
Europą tolesniam studi
javimui dainuoti ketu
rios čia jau gerai prasi
lavinusios lietuvaitės.
Viena jų, Marijona Ra
kauskaitė, vėliau buvo
priimta Lietuvos vals
tybinėje operoje.
Gegužės 4 d. Cleve
lande pasirodė komunis
tų leidžiamas laikraš
tukas, "Apšvietimas",
bet tuoj užgeso. Trockininkai taip pat bandė leis
ti savo "Aidą", kurįžmonės pavadino "gaidžiu".
Jis iškeltas į Detroitą,
bet ir ten neilgai "gie
dojo".
Gegužės 19 d. grįžo
į Lietuvą artistai P. Ole
ka, J. Byra ir M. Lekevičius, patys pirmu
tiniai atvykę gastroliuo
ti 1922 m. spalio 22 d.
Jie čia buvo mielai pri
imti ir remiami.
Gegužės 29 d. valdžia
paskelbė ateivijos kvo
tas, pradėjus imigra
cijos varžymą. Lietuvai
paskirta apie 2630 įme
tus — ne taip kaip prieš
karą, kada atvažiuodavo
po 10, 13, 15 tūkstančių
į metus. (Vėliau, 1924
metais, sumažino skai
čių net iki 400.)
Birželio 23 d. išvyko
Lietuvą D. Šleževičie
nė ir V. Vencienė. Naš
laičiams šelpti išsive
žė apie $10,00Q.
TAUTININKŲ - KATA
LIKŲ
BENDRAVIMO
"UŽDANGA"
Birželio 28 d. Brooklyne įvyko tautininkų vei
kėjų konferencija. Greta

kitų tarimų, buvo vie
nas gan svarbus: ant vi
sados paliauti bandyti
kviesti į bendrą darbą
Lietuvai "klerikalus",
kurie "šmeižia, suka,
meluoja ir prigaudinėja".
Tai buvo nemalonus
įvertinimas tos didelės
srovės, su kuria nuo pat
1914 metų nesurandant
nuoširdumo,
bendrai
dirbta iki pat išgavimo
Lietuvai nepriklausomy
bės 1918 metais ir de
jure pripažinimo 1922
metų liepos 27 d.
Kaip jau buvo minė
ta, de jure pripažinimą
gavus, tarp tautininkų
ir katalikų susivaržyta
kam priklauso už tai kre
ditas. Katalikai drįso
griežtai kreditą priskir
ti vienam katalikų at
stovui, V. Čarneckiui,
tuo paniekinant darbus
ir pastangas VISŲ Ame
rikos lietuvių, net pačių
katalikų. Jie tai darė pa
sijutę galingais, kai
krikščionys-demokratai užvaldė Lietuvą.
(Viena laiminga to vi
so dalis buvo, kad per
tuos apie 10 metų dar
buojantis ir savitarpi
niai kovojant, tas vidu
jinis nuožmumas neat
siliepė į Lietuvos va
davimo pastangas kiek
tai lietė santykius su
amerikiečiais.)

Liepos 16 d. New Yor
ke tapo įsteigta Lietu
vos konsulatūra. Konsulariniu agentu buvo pa
skirtas katalikų veikė
jas Dr. J.J. Bielskis.
(Anksčiau esu minė
jęs, kad Amerikos anks
tyvesnė išeivija yra da
vusi Lietuvai visą eilę
tinkamų asmenų, kurie
laikui atėjus grįžo į Lie
tuvą ir buvo naudingais.
Tarp jų ir du kurie li
ko čia: Dr. Bielskis,
dabar generalinis kon
sulas Los Angeles, ir
Dr. P. Daužvardis, ge
neralinis konsulas Chi
cagoje. Jie, savo gera
sveikata ir ilgesniu am
žium būdami tarnybose,
čia kantriai dirba Lie
tuvai ir dabar, jos tra
giškose dienose.)
Liepos mėnesio pa
baigoje visose kolonijo
se rengta metinės su
kaktys de jure pripaži
nimo.
Rugp. 2 d. mirė Pre
zidentas Harding, kurio
administracijos
metu
Lietuva pripažinta de ju
re. Prie jo karsto vaini
kus padėjo Lietuvos at
stovybė Washingtone ir
Am. Liet. Tautinės San
daros trijų veikėjų dele
gacija.
Rugsėjo 9 d. Brooklyno tautininkai paminė
jo patrioto kunigo A. Bur
bos 25 metų mirties su
kaktį. Ankstyvosios iš
eivijos laikais, radęs Čia
lietuvius priklausančius
lenkų parapijose, jis vei
kė su Dr. Šliupu ir kitais
mesti lenkus, steigti lie
tuviškas parapijas, sta(Nukelta į 4 psl.)

DIRVOS NOVELĖS

KONKURSAS
RANKRAŠČIAMS [TEIKTI DATA:
1968 M. GEGUŽES 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 radkraščiams 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.
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kad "nesinori klaipėdie - Lietuvai gauti Ameriko
čių reikalams aukų duo je milijonų dolerių pa
ti". Katalikų vadai tada skolą. Katalikai nesuti
buvo įsitempę rinkti pi ko leisti paskirti jį Lie
nigus išgelbėjimui nuo tuvos konsulu New Yor
sužlugimo jų vieno laik ke (paskirtas Dr. Biels
kis).
raščio, Darbininko.
Gruodžio 24 d. atvyko
Lapkr.
1
d.
iš
Lietu

Mano asilišką spardymąsi įsimylėjęs ir tęsda "rakšties į akį įvaryti", nei "įskaudinti". Mūsų
iš Lietuvos Pulk. Lt. Po
vos
pranešta,
kad
prie
mas "tautai naudingą dialogą" su maskoliškąja Lie veiksnių veikla - tai maždaug lyg blusos šokinėji
atstovo Jono Vileišio vilas Žadeikis, paskir
tuvos dalimi, mūsų intelektualas V. Sirvydas "Vie mas ant milžino nugaros"...
Lietuvos Laisvės pasko tas konsulu Chicagoje.
nybėje" mini atvejį, ties kuriuo paryškėjo, kaip aš
Palyginimai, vis dėlto, savotiški kaip lietuviui,
los
bonų parduota už Jis 1920-21 buvo finansi
nepajėgiąs suprasti, ką lietuviškai paskaitau. Žinot, vaizdingi ir iškalbūs. Gal tik tikslumo kiek pasi$1,789,440. Čarneckio nės misijos nariu. Kata
ne man vienam ir ne visuomet lengva naujus rašy gestume. Jeigu mūsų veikimas ir veiksniai yra tik
laikotarpiu
tik už $53, likų vadai subruzdo paty
tojus suprasti. Bet jo duotas pavyzdys labai aiškus. blusos šokinėjimas, tai dar nieko labai blogo. Sa
340.
Tautinė
spauda rę apie jo paskyrimą.
Tai kalbėjimas apie virvę pakaruoklio namuose... kyčiau, tai būtų pusėtinai pozityvu, nes blusa suge
Kai pradėjo eiti parei
jo
laikotarpį
pavadino
Girdi, kelius potysliavinės "Vienybės" raši ba skaudžiai kąsti net milžino nugaron. Ir jeigu
gas, pasigirdo katalikų
"Krikščionių-demokra

nius savo laiku aš pavadinęs sovietų agitpropo pro tokių blusų bus ne keli tūkstančiai, bet keli Rusi
tų politinis krachas įspėjimai, kad saugotųpaganda, o tuo tarpu juos A. Keturakio slapyvar jos pavergtų tautų milijonai, tai jos gali kartais ir
si "savo senų nuodėmių”
Amerikoje".
džiu buvo parašęs a.a. Henrikas Blazas, "stiprus supervalstybinį milžiną užgraužti. Ne vienas milži
kad remtų jų politiką,
Lapkr.
12
d.
į
Lietu

patriotas, vlikininkas, idėjiškesnis liaudininkas, ne nas praeityje nuo visokių tokių blusų antpuolio yra
vą iškeliavo JAV karo kai anksčiau nereikėjo
gu Kardelis"... Tikrai anuos rašinius taip pavadi pakratęs kojas.
atstovas H.F. McLean. skaitytis su jais.
nau ir, žinodamas jo slapyvardį, buvau nustebęs,
Dora, meilė ir karikatūra
Gruodžio 6 d. atvyko
kas čia bus jam atsitikę. Netrukus Blazas visam
Gruodžio 24 d. atvyko
naujai
paskirtas Lietu
Kiti
"Vienybės"
kremai
tautinei
taikai
įgyven

laikui apleido "saliamonišką Vienybę" ir paslaptį
tautininkų
Korp! Neo-Li
vos atstovas Kazys Bi
viešai su pavyzdžiais paaiškino. Mat, saliamonai dinti dar geriau minkština mūsų odą ir dezinfekuo
thuania
atstovai
K. Mar
zauskas.
Jo
priėmimo
čia taip išbraukė ir sutaisė jo reportažus apie so ja blusas.
čiulionis
ir
V.
Banaitis
Siekti tautinės valstybės atstatymo, nepriklauso vakarienėje New Yorke
vietinės Lietuvos gyvenimą, kad jie išėjo agitprodalyvavo apie 100 veikė rinkti aukų statymui Kau
mybės
atgavimo? Ar jums galvoje nebegerai, vys
piški.
ne studentų bendrabu
Netrukus vienas po kito iš Brooklyno savait kupai ir pasauliečiai? "Bet jei tatai tegalima per pa  jų. Savo kalboje Bizaus čiui. Priešinga spauda
raščio ėmė dingti ir kiti buvę bendradarbiai. At saulinį atominį karą, tai ar toks tikslas doras?" - kas prašė visus būti juos užatakavo, Naujie
džentelmenais.
sirado nauji, susidarė kitas moteriškų tempera humaniškai čia klausia "Vienybė". (Žinoma, kad ne
Susipažinęs su padė nos skelbė neduoti jiems
doras.
Pavergti
tautas,
jas
išnaudoti,
naikinti
bus
mentų komanduojamas "štabas" su "people to pe
timi, jis paskelbė, kad jokių aukų. Jie grįžo su
ople" ideologija. Tariant švelniausiai, prasidėjo doriau, bet siekti nublokšti prispaudėjo jungą - la
atstovo Čarneckio įves - rinkę apie $6,100.
bai nedora. Geriau raudonas, negu lavonas. Kas ką
sovietinės okupacijos Lietuvos pudravimas.
ta Lietuvos piliečių re
užgrobė, tegu pasilaiko ir "taiką išlaiko").
gistracija ir rinkimas HELP WANTED MALĖ
"Be
to,
kaip
toliau
sako
Sirvydo
bi

Nereikia toli joti
po $10 duoklių buvo per
čiulis, ne kiekviena okupcija žudo tau
V. Sirvydas gailisi, kad ligšioliniuose savo ra tas"... Štai - "Šveicarijoje vokiečiai, pran griežta, neįgyvendina
ARC WELDERS
šiniuose aš neįvardinęs nė vieno tokio pudravimo cūzai ir italai jaučiasi laisvi ir vieni su kitais ma. Kiek laiko praėjus,
AND
TRUCK BODY SPRAY PAINTERS
fakto. Jau prieš kelis metus visą jų eilę buvau nekovoja". Na, pavyzdys ne iš pačių gerųjų: Švei visuomenėje
pradėjo
APPLY IN PERSON
"įvardinęs" ir šį kartą su perdaug aiškiais daly carija ne okupuotas kraštas, ir jos vokiškai, itališ reikštis nepasitenkini
REMKE, INC.
kais nesiruošiau kartotis. Jei kas dar sekė Brook kai ar prancūziškai kalbantys piliečiai laiko save mai, kad atstovo Bizaus
28100 Groesbeck Hwy.
Roseville, (Detroit) Mich.
lyno diversantų laikraštėlį, kiekviename numeryje šveicarais. Aplamai, reikia tik išmokti apsiprasti ko niekur kitur nemato
(61-67)
galėjo jų šūtimis rasti. Sudarinėti jų sąvadą, re su okupacija, ir bus geriau. Taipgi esanti netiesa, ma, kaip tik katalikų tar
gistruoti, tyrinėti man būtų gaila laiko ir popie- kad lietuviai sovietinėje Lietuvoje "miršta rusiciz- pe.
WANTED AT ONCE
rio.
1ST CLASS SKILLED MEN
Gruodžio 18 d. prane
me". Juk jie dar gali mokytis lietuviškai vietinėse
VERTICAL MILL HANDS
Bet jeigu draugas "senior editor" taip labai mokyklose. Tik kas sakė, kad nuo rusicizmo mirš šama, kad iš Atstovybės
LATHE HANDS
nori pudravimo įvardijimų, tai vieną kitą galima ta? Aš girdėjau sakant, kad lietuviai rusinami. Washingtone pašalina
Mu.t be «ble to «et up wurk Irom
Blue Print*. Steady work. Overlime.
nurodyti, laiko negaištant ir per toli nejojant. Vi
Esą lygiai netikslu okupaciją vadinti vergija. ma paskutinis tautinin Apply in Pernon.
siškai čia pat, kaip tik tame pat puslapyje, šalia Ne, okupacija tai santuoka, tai meilė. Jeigu, anot kas, sekretorius’Dr. M.
STELCO CORPORATION
Detroit, Mich.
Sirvydo "Ir išjojo ir nujojo" įdėtas dar vienas, il "Vienybės" Lietuvoje būtų kokia vergija, tai nebent J. Vinikas, pasidarba 18824 Mt Elliot
(60-69)
gesnis straipsnis, vardu "Kun. F. Jucevičius - tau tik tokia, kurioje atsiduria vyras vedęs žmoną. Gai vęs sudaryti galimybes
tinės taikos veikėjas". Čia Kanados katalikų kuni la, stinga patikslinimo, kas katrą ten vedė: rusas lie- ;
gas F. Jucevičius, skaitęs santariečiams paskaitą tuvę, ar lietuvis rusę, ir ar šis susijungimas buvo iš \
apie bendradarbiavimą su kraštu, labai aukštais žo meilės, ar įvyko ir tebesikartoja, atvirai sakant, ža- j
džiais ir intelektualiai ginamas nuo Chicagos kata ginimas (rape)?
likų kunigų leidžiamo laikraščio Draugo užsipuoli
Prisimena Prancūzijos antinacinio pogrindžio !
mų. Šiaip ar taip, gana įdomiais laikais gyvename... rezistentė Simone Weil, kuri savo dienoraštyje ra- j
ANTANAS STRAZDAS
Negirdėjęs anos kun. Jucevičiaus paskaitos ir šė, jog išprievartavimas yra pati bjauriausia meilės
Paprastas kaimo katalikų kunigas. Pluoštas
(išskyrus Z. Rekašiaus įspūdžius Dirvoje) negavęs karikatūra.
dokumentų. Knygą parašė Vincas Maciūnas.
paskaityti nors kiek bešališkesnio reportažo, nesu
Sibiro savanoriai imigrantai...
stosiu ties ta tema. Aš negaliu nei tikėti, ne netikė
Popieriaus viršelis. Kaina $2.00.
ti, kokį kunigas siūlė kelią į "lietuvių tautinę vie
Šią visą sovietiškai išpudruotą vienybės, do- '
Gaunama Dirvoje, 6907 Superior Avė., Cleve
nybę ir tautinę taiką". Bet "Vienybės" straipsnį, ros, taikos ir meilės karikatūrą V. Sirvydo pusią- j
pasirašytą nieko nepasakančiais inicialais, puošia pio kaimynas užbaigia naujausiu, dar negirdėtu ar- ' land, Ohio 44103. Arba pas leidėja — J. J. Bachu
tiek daug kitų auksinių minčių, kad man beveik gai gumentu apie palankesnes lietuvių gyvenimo sąly- j nas, Tabor Farm, Sodus, Mich. 49126.
la, jog kita lietuviška spauda dabar ignoruoja Brook gas Sibire, negu Lietuvoje.
lyno lapelį ir nesupažindina kitų skaitytojų su vis
Jis sako, kad lietuvių tremtinių Sibire nedaug i
naujų pudrų, kremų ir parfūmų išradimais.
ir tik mažai jų daliai nevalia grįžti į tėviškę, o Į
šiaipjau - "daug jų savo noru Sibire pasilieka, kad j
Tik per Angliją... Pigiau, greičiau, geriau, ga
Bl usos, nutilkit prieš milzincį!
daugiau uždirbtų ir su didesne senatvės pensija ga
lima pasiusti dovanu siuntinėlius savo artimiesiems
Negi mes jau tiek nutrūkom ir praeitį, ir da lėtų repatrijuoti į Lietuvą. Sibire uždarbiai didesni
Lietuvoje.
bartį, ir ateitį, kad niekam nebeįdomus per dešimt negu Lietuvoje, tad ir senatvės pensijos didesnės.
Artėjant vasarai, dabar, jau pats laikas pagal
mečius buvusio Amerikos lietuvių tautiečių, o pas Taigi, buvę tremtiniai savo noru virto uždarbio imi
voti koki dovanu siuntinėlį sudaryti ir pasiųsti savo
kui ir tautininkų laikraščio, pvz., toks atsiliepimas grantais" (!)...
giminėms, žemiau šildome du specialiai paruoštus,
Taip nuo 1940 m. birželio keliavo lietuviai į Si
apie prezidento A. Smetonos laikus?
praktiškus ir labai naudingus siuntinius.
Dabar toji "Vienybė" rašo: - "Baisiai įgriso A. birą, savo noru dabar ten pasilieka, savo noru vyks
VASARINIS 1968. 1.
Smetonos šūkiai - "susiklausymas", "vienybė", "pa ta nauji, ypač jaunimas, nes - yra dėl ko: ten uždar
Gėlėto, nepermatomo, storo nailono medžiaga
klusnumas", "autoritetas", "valstybės gerovė", biai didesni ir senatvės pensijos aukštesnės!
dėl 4 suknelių, 3*2 jardo vilnonės angliškos labai ge
Po tokių vaizdingu idilijų, sutinku, kad dėl be
"tautos garbė", "tautinė drausmė". Su tais šūkiais
ros vyriškai eilutei medžiagos. 3*2 jardo, vilnonės
Smetona pabėgo į užsienį, ir jie čia dabar kitų kar reikalingo mandagumo perdaug sušvelninau dajyką,
angliškos
moteriškai eilutei medžiagos, 1 terelyno
Širvydo
"Vienybės
vaidmenį
anąkart
aptaręs,
kaip
tojami, bet "retai kam jie limpa į sąmonę". (Na, ži
bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vy
noma, kur neįgris šūkiai, kaip tautos garbė ar vals Lietuvos okupacijos pudravimątrafaretinėmis agit
riškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių
tybės gerovė, kai valstybės nebeliko ir tu nieko iš propo idėjomis. Iš tikrųjų, jo kolega, kun. F. Ju
kojinių.
jos gerovės nebeišmelši, nieko į sąmonę nebeįlip- cevičiaus gynėjas tame pat puslapyje yra žymiai iš
$75.00.
radingesnis ir nebe tik sovietijos trafaretinių pro
dysi. Verčiau kitur dairytis.)
Dar mažiau limpa į kolaborantų laikraštėlio duktų naudotojas. Jo naujos pudros, kremai ir bal
VASARINIS 1968. 2.
sąmonę kiti, dabartiniai, vėliausi šūkiai, kurių esą zamo mostys, įskaitant geresnius uždarbius ir se
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė
girdisi Amerikos lietuviuose. Pavyzdžiui, - "skan natvės pensijas po Sibiro sniegais, turi neginčija
medžiaga, 3*2 jardo vilnonės angliškos puikios eilu
dinti Maskvą", "smogti Rusijai", "varyti jai rakštį mo originalumo ir kūrybinių polėkių.
tei medžiagos, stora nepermatomo nailono medžia
Tai ne okupacijos pudravimas. Tai atviras,
į akį". Be abejo, tokie ar panašiai naivūs šūkiai
ga dėl dviejų suknelių. 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški
labai karingi, kas būtų būdinga ir suprantama Lais dėl nieko nebesivaržantis degenerato tyčiojimasis
nailoniniai labai geros rūšies nailoniniai marškiniai,
vės Kovų Metais. O ką į tai kun. F. Jucevičiaus ad iš tautos nelaimių ir skausmų. Natūralus, kai ku
1 sv. šokoladinių saldainių, vyriškas arba moteriš
vokatas? Jis pasisako trumpai drūtai ir taip pat ka riems gal net būtinas, okupuotame krašte, bet šlykš
kas nailoninis lietpaltis.
ringai: "Tai yra tušti, juokingi šūkiai, nes Maskva tus užsienyje, ypač to paties vardo laikraštyje, ku
$75.00.
eina supervalstybės simboliu (?) ir keli tūkstančiai ris praeityje per kelis dešimtmečius gynė ir gerbė
Taip pat, į bet kurį siuntinį galima pridėti žepolitinių emigrantų negali jai nei "smogti", nei lietuvių tautos laisvės idėją. Liko tik brudas.
miaus išvardintus dalykus, kurie yra visada nau
"DIALOGAS SU KRAŠTU”

BRONYS RAILA

(29)

APIE SIBIRO GEROVĘ

nizacijos, ir katalikų sro
vė virto atkakliai sauvališka.
Spalio 9 d. pranešta,
vas V. Čarneckis, val
džios atšauktas, grįžta kad kun. Norbutas, atvy
Lietuvon.
Išleistuvės kęs sukonkuruoti D. Sle
New Yorke buvo "pana ževičienę, katalikų naš
šios į šermenis", daly laičių šelpimui surinko
vavo tik 24 asmenys, pa tik virš $10,000.
Spalio 23 d. katalikų
čių katalikų daugelis ne
dalyvavo. Jo niekas ne spaudoje pasirodė plečia
nepasitikėjimas
apgailestavo nes perpus mas
Klaipėdos
"liuteroniš
trečių metų jo atstova
vimo suiro kelios orga ka" valdžia, ir skelbta

KRIKŠČIONIU DEMOKRATŲ VALDYMO REIŠKINIAI...
(Atkelta iš 3 psl.)
tyti savas bažnyčias —
tas įstatė lietuvius į rei
kalingas vėžes ant visa
dos. Katalikai tame mi
nėjime nedalyvavo.
Rūgs. 12 d. Ameriką
pasiekė žinia sukrėtus
ir papiktinus lietuvius:
Kaune komunistai nužu
dė jauną Amerikoje gi

musį lietuvį Vytautą
Aleksą su motina par
važiavusį į Lietuvą, ko
munisto Zigmo Aleksos
- Angariečio giminaitį.
Lietuviai komunistai tą
žudystę pateisino.
ČARNECKIO
išleistuves

Rugsėjo 20 d., atsto

dingi ir laukiami Lietuvoje. Vilnonė skarelė $4.00,
nailoninis itališkas lietpaltis $10.00, vyriški arba
moteriški megstukai $12.00, nailoniniai marškiniai
vyriški $7.00, vyriškos arba moteriškos nailoninės
arba vilnonės kojinės $2.00.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. SHO 8734.
Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos
pats siuntėjas pasirenka iš kainoraščio arba užsako
kas jam patinka. Taip pat, persiunčiame ir jūsų pa
čių supirktus siuntinius.
Mūsų sąskaitos duoda teisę į Income Tax suma
žinimą. jei siuntiniai yra siunčiami šeimai.
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ŽVILGSNIS PRO KILPĄ
------------------------ — REDAGUOJA TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGIJA ----------------------------šventas Augustinas — Aur
gustinas Voldemaras —
Vizgirda — Rūkštelė, — ir
jau stovime ant Ararato
kalno viršūnės, auksinių
aušros spindulių apšviesti!
Mus veikale žavi visa tai,
kas yra visiškai nauja, ne
girdėta, sena panaujinta ar
net mūsų juodo avino gal
vai neaprėpiama ir neįtiki
ma. Ir taip mes čia pirmą
kartą sužinome, kad —
„Nepriklausomą Lietuvą”
redaguoja mūsų žurnalisti
nio pasaulio mentorius Jo
nas Kardelis, o „Tėviškės
Nors mūsų vadovaujantieji veiksniai šiuos me žiburius — didžiadvasis
tus yra paskelbę Kovos Metais, bet pati kovos sąvo kun. dr. Gaida”. Be to, kad
ka taip ir liko visuomenei neišryškinta. Dėl to eili ”T. ž.„ įsteigimo idėjos ne
nis tautietis, fabrike visom keturiom galūnėm be būtų buvę galima realizuoti
krutėdamas ar apie savo namelius karkvabalius be be „N. L.” redaktoriaus J.
rankiodamas, dažnai net ir nežino, ar jis kovoja ar Kardelio.
Dar nuostabiau, kad, pa
ne, o jeigu ir kovoja, tai jam dar vistiek neaišku, ko
kią kovą ir prieš ką bei už ką jis dabar kovoja. Tai sirodo, mums — „Tarybinė
gi, kaip matome, mūsų bendruomenės nariams dar Rusija paliko Dostojevs
vis gerokai trūksta sąmoningumo, ir esame privers kį ...”, o „Tarybinė Lietu
va paliko Čiurlionį..ir
ti čia tarti keletą paaiškinamųjų žodžių.
kad — „Čiurlionis nūn tapo
Pirmiausia, turėtume Visi įsidėmėti, kad mūsų kone
vieninteliu dvasiniu
tarpe nekovojančių nėra, nes patsai patogus irpra- tiltu tarp Tarybinės Lietu
bangingas mūsų gyvenimas Amerikoje, sukeliąs vos ir Lietuvių Pasaulio
vargstančių brolių pavydą, jau yra neatiaidi kova Bendruomenės.. .„
prieš Lietuvos okupantą.
Kai kuriem skeptikam
Antra, kova prieš bolševizmą yra ir jo idėjų pradžioj gal galėtų kilti
pasisavinimas bei vykdymas šiame krašte, nes tuo abejonių, kodėl gi autorius
būdu mes atimame iš sovietinių agentų darbą ir iš jau taip aukštai vertina Vy
stumiame juos iš rinkos.
dūno inkarnacijos mokslą?
Toliau žinok: jei duodi dolerį Vilkui, tai tu ko O štai mums čia ir atsklei
voji prieš Altą, jei Altui — kovoji prieš Vliką, jei džiama sukrečianti paslap
Bendruomenei — kovoji prieš abu pirmuosius veiks tis, kad daktare Antane Ra
nius drauge, o jeigu niekam neduodi nei sudilusio mūne jau seniai gyvena įsi
dvylekio, neperki nei knygos nei laikraščio, o leng kūnijęs Augustinas Volde
va ranka pasiimi iš organizacijos kasos kelionpini maras, kuris, autoriaus žo
gius į Washingtoną nusifotografuoti, — tai reiškia, džiais, šitaip pasireiškia:
„Atskiri (jo) sakiniai, iš
kad tu kovoji dėl savo ekonominės gerovės, tuo pa
čiu stiprindamas ir savo zanavykiškos lietuvybės iš sireiškimai, mintys, sąvo
kos, vaizdai, simboliai, pa
laikymą.
pašėlęs kalbos
Klausydamiesi minėjimuose ir pagerbtuvėse lyginimai,
ritmas, kosmiški įsisiūbavi
prakalbų, kaip visi žinome, mes atkakliai kovojame mai iki šiai dienai vis man
su vis stipriau mus marinančiu miegu, o grįžę iš skamba, aidi, marguliuoja,

Gyvenimas - kova

dangiškai kilniems tikslams surengto banketo, ku
riame prilesėme dešrų su kopūstais, visą naktį
sapnuose kovojame su mus smaugiančiu raguotu
velniu.
Jei, giedodamas kantatą ar operos ariją, spiaudai dirigentui į baltus krakmolus, o dirigentas taiks
tosi tau suduoti lazdele per nosį, tai ženklas, kad
tarp jūsų vyksta kultūrinė kova dėl meno lygio.
Be to, tenka atkreipti akį ir į vis plačiau pasi
reiškiančią mūsuose religinę kovą, kai vienas ar
kitas dvasininkas, po svarios šampano taurės
abiem rankom apsikabinęs už kaklo tarybinį bedie
vį, stengiasi jį patraukti į savo pusę.
Čia verta paminėti ir daugelio mūsų tautiečių
taip vadinamoji vidinė kova, vykstanti sielos gilu
moje, kurią kovoja su savimi per 15,000 dolerių
uždirbantieji inžinieriai, daktarai ir kiti jaunosios
kartos intelektualai, siekdami nepavėluotai apsi
spręsti, ar dar verta būti lietuviu ar jau ne?
Jei dar pridėsime, kad jaunas pačiukes vedę
seni našliai nepaliaujamai ir net beviltiškai kovoja
prieš vis didėjančią komunizmo grėsmę jų šeimose,
tai ir įsitikinsime, kad visas mūsų gyvenimas tėra
tiktai nesiliaujanti kova.

MES

sklendena, ošia, vilniuoja
mano atminty, mano širdy,
mano sąmonėj, mano pasą
monėj ...”
Be to, veikale atkreipia
mas mūsų rimtas dėmesys
į tikrai mistinį faktą, kad
yra ir du profesoriai dakta
rai Antanai Paplauskai'.pe
dagogas prof. dr. A. Pa
plauskas, miręs 1799 m., ir
pedagogas prof. dr. A. Pa
plauskas (Ramūnas), gimęs
1910 m., taigi ir čia, neabe
jotinai, pirmasis tęsia savo
žemiškąjį gyvenimą, įlindęs
į antrąjį. Koks šitų dvigu
bų įsikūnijimų rezultatas,
mums aiškiai prof. dr. A.
Ramūnas pasisako šioje
Fausto citatoje:

„Dvi sielos, ach! yra
manoj krūtinėj.
Viena nuo kitos siekia
atsiskirt..
Visa tai, kas šiame
straipsnely pastebėta, tu
rint galvoje, mums labai įti
kinančiai ir paguodžiančiai
skamba ir prof. dr. A. Ra
mūno ateities pranašystė,
kurioje pakeltu balsu sako
ma: „Ruoškimės tai istori
nei dienai, kada lietuvių
tautai teks skleisti po pa
saulį ne tik šviesą ir tiesą,
bet taip pat — žaibus ir
perkūnus.’’

MUMS RAŠO
Gerbiamieji,
Skaičiau M. Vaitkaus at
siminimuose, kad kadaise
Herbačiauską aplankydavu
sios dvasios ir jis naktį girdėdavęs, kaip jos ateina
prie pat jo miegamojo du
rų. Sako, tokius dvasių
žingsnius aiškiai girdėjęs ir

AUGAME!

Augin tėvas sūnužėlį —
Dorybes ir grožį,
Dygo ūsai, barzda žėlė —
Užaugino ožį.

Tėvas keikės, močia barės
Už raguotą frantą,
Kad Kęstutis Jurgis Harris
Mūsų nesupranta:
Siūlai mokslą — renkas peną,
Karčiamų smagumą,
Rodai meną — sumekena,
Atrajoja gumą.
Šaukia valdžios demokratų
Versti priešų stabo —
Sūnužėlis barzdą krato,
Rūtą mėtą skabo.

O kai garsas nuo rubežių
Neša žygių gandą,
Iš narsumo zuikis ežį,
Boba vyrą kanda,
Staugia Vilkas geležinis,
Tautai susigrūmus, —
Sūnužėlis, jį pažinęs,
Su ožka į krūmus ...

tingai prasideda scenoje ir
visada vienodai baigiasi
prie salės durų ...
BOSTON, MASS.

V. P.
Redakcija: Mes manome,
kad dvasios žingsnių dabar
negirdėti dėl to, kad visi
mūsų kambariai ir priean
giai jau iškloti brangiais
minkštais kilimais, o, be to,
ir daugumos ausys jau kur
čios bet kuriam dvasios subrazdėjimui. Taip pat gali
būti, kad Tamsta jau persenas...

KAS GIRDĖTI?

”IS SUTEMŲ l AUŠRĄ”

Tai prof. dr. Antano Ra
mūno kosminio amžiaus vei
kalas, kuriame telpa viskas,
kas tik žmogaus minties
buvo sukurta nuo sanskrito

AUGIN TĖVAS SŪNUŽELĮ...

dail. Adomas Varnas, jau
nas būdamas.
Aš esu mėgėjas spiritis
tas, dėjau daug visokių pa
stangų, bet tokių dvasių
žingsnių prie savo durų dar
nesu girdėjęs, nors ir ilgai
ištisomis naktimis budžiu.
Kažin kodėl man nesiseka?

MOKSLAS IR PAMOKSLAS
per visus didžiuosius filo
sofus iki žurnalisto Prano
Alšėno ir kitų mūsų gerų
pažįstamų, mąstančių fab
rikuose pietų pertraukos
metu, su autoriaus eilėraš
čiais žmonai ir šliūbinėm
fotografijom imtinai.
Knygą autorius dedikuo
ja savo žmonai Marijai, su
pagrįstu p a s i didžiavimu,
kad laimėjęs gimdymo var
žybas, nes — "Marija gim
dė vaikus iš lėto, o Antanas
pagimdė keturias knygas
iš karto!” Taigi dr. A. Ra
mūnas mėgsta raketinį
greitį, ilgai netripena šla
pioje vietoje, savo teisybę
pasako tuoj pat ir čia pat,
nesirūpindamas skaitytoją
apsunkinančiu jos įrodinė
jimu, ir mes, pajudėję iš
sutemų, ruožu Ottava —
Baltija — Dausos — Indi
ja — Pilviškiai — Cicero
nas — dr. Kaškelis — So
lovjovas — Kralikauskas —

A.

(Mūsų korespondentai rašo)

CHICAGO, ILL.
Kultūra! Kultūra! Kul
tūra!... štai jau kuriasi
ketvirtas kultūros klubas,
ir reikės su ketvirtu drau
gu susipykti!. .

(Nukelta į 6 psl.)

Išlipę i krantą, mes visi buvome maži, net už viens
kitą mažesni, ir sponsoriai turėjo vedžioti už rankos, ieš
kant patogumų kambarėlio. Paskui pasidarėme visi lygūs
vidutinio ūgio fabriko darbininkai. Dar vėliau jau išsipūtėme tokie dideli, jog per savo diduma negalime vienas
kito matyti. Gi pastaruoju laiku — už visus dar aukš
čiau išaugo kultūriniam ir visuomeniniam gyvenimui toną
duodanti aukštoji $1 1.000 kategorijos ponių klasė su
mums jau visiškai nepasiekiamais kilniais tarptautiniais
idealais... Visa tai būtų labai malonu, tiktai kartais ima
baimė, prisiminus brontozaurus, kurie dėl savo didumo
paskui išnyko.

Tiesiog nuostabu, kad vi
si čia vykstantieji mūsų
kongresai, koncertai, visos
opepos ir didžiosios šventės,
skirt ingiems organizato
riams vadovaujant, skir-
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Žvilgsnis pro kilpų...

LIETUVIŠKA
VASARVIETĖ

BANGA
CAPE COD’E, MASS.

Skautą šventė Sv. Antano gimnazijoje Kennebunkporte balandžio 27 d.

LOS ANGELES LIETUVIŲ ŽINIOS
Programai vadovaus tele
vizijos ir filmų žvaigždė
Rūta Lee-Kilmonytė.
Dar turėsime progos pa
matyti tris parodas: dail.
Jono Andrašiūno — pa
veikslų, Eleonoros Griga
liūnienės — keramikos iš
dirbinių iš Lietuvos pašto
ženklų.
Gintaro kraštas yra mū
sų visų gimtasis kraštas.
Įsisąmoninkim į buv. pre
zidento J. F. Kennedy žo
džius: "Neklausk, ką tavo
kraštas gali dėl tavęs pada
ryti, bet paklausk, ką tu ga
li savo kraštui duoti”. Vie
nas iš mecenatų, pritarda
mas šiam sumanymui, sa
vais žodžiais įgalino šią
mintį: "Laimingas, kad ga
liu duoti, nes kiti už tai ati
davė gyvybę. Visa tai da
rau iš meilės Lietuvai, o ne
dėl garbės".
K. Galiūnas

GINTARO KRAŠTUI

NELĖS ARTUMOJE
Tokio pavadinimo straip moję artumoj ...
"Iš ankstyvesniųjų metų
sny "Ketvirtoje pradalgė
je" poetė O. Audronė, retu prisimenu — Nelė smulki ir
mūsų atsiminimų literatū lieknutė, kaip mergaičiukė.
"Bet metams bėgant, ir
roje nuoširdumu ir atviru
mu vertindama Nelės Ma- kitokios spalvos jai labai
zalaitės kūrybą ir pačią au gražiai tinka, o ji pati sa
torę, prabyla mums štai vo viduje liko ta pati mer
taip, kaip ne kiekviena mo gaičiukė.
"O balsas ... galėtų būti
teris apie moterį galėtų pa
anos Nelės, kuri žolinėse
kalbėti :
"Nele, tu nežinai, kaip barstė žolynus procesijoje,
ir todėl iki šiol taip kvepia
visur esi prigijusi...
.. visuomet šiltas, jau galai pirštų. Kvepia taip,
nas ir džiugus balsas ... kaip jokie kvepalai, paga
yra viskas: viltis, paguoda, minti bet kuriame krašte."
Iš gražiosios praeities
suraminimas ir atleidi
straipsnio autorė, tarp kit
mas ...
"Ji pabūna mano nuo ko, dar prisimena:
"Mudvi su Nele tada bu
dėmklausiu ir daktaru, ir
be galo jaučiuosi apdovano vome beveik mini apsiren
ta, kad Nelė yra pasiekia- gusios.
"Paskui jau išmokau ir
aš nebijoti be reikalo”.
Taigi, tokie artimo mei
lės žodžiai šiandien net pro
fesionalui p i k t y bininkui
linksmina širdį.
ATEITIES LIETUVYBĖS
IŠKASENOS

Kalifornijos lietuviai Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymo pubiliejinius metus
pasiryžo atžymėti nauju
muzikiniu kūriniu. Dėl to
buvo susitarta su komp. B.
Budriūnu ir dėl teksto su
dr. Elena Tumiene, kurie
parinko temą — "BALADĖ
GINTARO KRAŠTUI". Gi
lų ir turiningą tekstą, mu
zikiniuose s ą s k ambiuose,
pirmą kartą išgirsime Kali1 fornijos Lietuvių Dienoje,
i birželio mėn. 16 d., Marshal
High School auditorijoje,
? kurį atliks šv. Kazimiero
' parapijos choras su solis• tais, vadovaujant B. Budi riūnui.
• Kompozitorius B. Budriūs nas kaip išlavintas muzi, kas, puikiai pažįstąs muzikos problematiką, kūrė su
1 dideliu įkvėpimu. Jis savo
> dvasiniais bruožais savai; mingas, originalus. Jo kū! ryboje dvelkia šiluma ir
I žmogiškumas. Tai nepraei, nančios reikšmės bruožai
artimiausi mūsų kartai. Jo
kompozicijos pilnos gyvojo
gyvenimo garsų, juose jau
čiama žmogiškoji prasmė ir
vertė. Kartu švęsdamas ir
savo veiklos 40 metų su
kaktį, sužėrėjo savo talen
tu. Apart to, jis yra sukū
ręs kantatą — "Lietuvos
šviesos Keliu”; tautinių šo
kių šventei maršą — "Oi
Jaunyste" ir pora naujų
dainų jubiliejinių metų
skautų stovyklai. Už nau
jąjį kūrinį ta pačia proga
jam bus įteiktas honoraras
ir pristatyti mecenatai. Be
to, kaliforniečiai pirmą kar
tą gausime išgirsti New
Yorko Nacionalinės Operos
dainininką Arnoldą Voketaitį.

KVIEČIA l
SUBATVAKARĮ
Ramiojo Vandenyno pa
krantėje, Santa Monikos ir
Apylinkių Lietuvių Klubo
Moterų Komitetas jaukio
je, S. Monikos Bay Womans
Club salėje (1240 4th St.,
S. M.), š. m. birželio mėn.
8 d., 7 v. v., ruošia SUBATVAKARĮ su įvairia progra
ma, žodžio, muzikos ir dai
nos KALEIDOSKOPĄ, ku

Daugelis mūsiškių senų
"Jūs, senoji karta, kas
patriotų rengėsi ir šiemet
vykti į okupuotą Lietuvą, dien žengiate atgal, nes esa
bet dabar dėl nežinomų te nusigrįžę į praeitį, o mes vybės sampratų atstumas
priežasčių susilaiko. Sako, žengiame pirmyn, nes žvel didėja. Jūsų idealas — mi
jog nesą taip lengva atsi giame į ateitį. Dėl to tarp rusi praeitis, o mūsų —
skirti nuo tremties lietuvių mūsų kartų ir vyksta nesu gimstanti ateities lietuvy
laikomas skilimas, ir lietu- bė, kuri bus ne siaurai pa
bendruomenės kamieno.
rapijinė, o visuotiniai žmo
niška”.
(.Jauno akademiko J. P.
žodžiai, pasakyti stu
dentų suvažiavimo už
kulisyje).

riame dalyvaus šie meninin
kai: R. Aukštkalnytė, K.
Dargis, O. Metrikienė, A.
Mironas, S. Pautienienė ir
"Special Guest”, pianistas
S. Kalvaitis iš Long Beach,
Calif.
Po programos bus užkan
džiai ir šokiai. Įėjimas su
vaišėmis $3.00.
Kviečiami atsilankyti vi
si iš arti ir toli.
(Sk.)
ĮDOMI PASKAITA

Santa Monikos ir Apy
linkių Lietuvių Klubo, Mo
terų Komitetas, gegužės 10
d. (Pancake House) S. Mo
nikoje buvo suruošęs pa
skaitą, kurią įdomiai ir įvai
riai skaitė dr. žirgulienė,
tema — žmogaus brendi
mas ir psichinė sveikata.
Dr. žirgulienė yra Vete
ranų Ligoninės psichinių li
gų skyriaus vedėja, taip pat
U.C.L.A. dėsto medikams
rezidentams psichines ligas.
Paskaita praėjo su dide
liu dalyvavusiųjų susidomėmėjimu. Po paskaitos sekė
eilė klausimų ir diskusijų.
Susirinkusieji pageidavo
ateityje rengti ir daugiau
kultūrinių paskaitų įvairio
mis temomis.

PRAŠO ATSILIEPTI
Iniciatorių grupė pasiry
žo iškelti spaudoje ir pa
gerbti dr. f ii. Justino Tu-

GREAT MARSH ROAD,
CENTERVILLE, MASS.
• Prie Atlanto vandenyno,
Golfo srovės šildomo gar
saus Craigville Beach.
• Patogūs kambariai ir atskiri
namukai, kur patiems gali
ma gamintis valgį.
• Skanūs lietuviški valgiai.
• Grynas pušų oras ir rami
vietovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų auto
mobilių — transportacija į
ir iš paplūdimio.
• Šalia "Bangos” randasi eže
ras su paplūdimiu. Žuvavimo mėgėjams yra laivelis.
Norintieji puikiai praleisti
atostogas prašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:
A. Pakštienė,
76 Alicia Road
Dorchester, Mass. 02124
Tel. (617) 282-8046
o po birželio 1 d.
BANGA,
Box 188, Centerville,
Cape Cod, Mass.
Tel. (617) 775-4633

ūūūūūiūūūliūi

meno Brandos Kursų — su
augusiųjų gimnazijos, veik
lą ir reikšmę, taip pat jų
steigėją ir vedėją J. Tumė
ną.
J. Tumėno Brandos Kur
sai atliko svarbų uždavinį
1920-37 m. laikotarpyje, su
teikdami galimybę jauni
mui mokytis ir įgyti teises
tolimesniam mokslui, ką I
P. karas ir kova už Lietu
vos nepriklausomybę buvo
sutrukdę.
K v i e č iame prisijungti
prie to sumanymo buvusius
J. T. Kursų klausytojus ir
dėstytojus, taip pat ir vi
sus, kas prielankiai tą pra
eityje atliktą darbą vertina.

III Tautinių šokių šven
tės proga, liepos 7 d., būtų
malonu ir patogu susitikti
ir aptarti iškeltą klausimą.
Prašome maloniai atsiliepti
laišku, telefonu, ar aplan
kyti asmeniškai adresu:
Edvardas Žukauskas, 2501
West 69 St., Chicago, III.
60629. Tel. WA 5-2737.

Antanas Krausas Melburne skautą akademiką susirinkime skaitė paskaitą apie Vydūną. Kaip žinia, A.
Krausas ši rudeni atvyksta i PLB suvažiavimą New Yorke ir čia turės keletą paskaitų apie Vydūną.

PLANINGAS TAUPYMAS

MOKA GERUS DIVIDENDUS.
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

Metinis dividendas mokamas už
indėlius taupymo knygutėse.

($10,000.00 ar daugiau. įdedant po
$1.000.00)

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

VLADAS JAKUBENAS: "Dirigentas P. Armonas atrodė gerai
susipažinęs su veikalo eiga; dirigavo plačiais, energingais ir vie
nodais mostais, nerodydamas jokios smulkesnės interpretacijos
nei vokalistams, nei orkestrui, bet parodydamas reikalingus įsto
jimus chorui bei solistams ir neklysdamas dažnokuose metrą pa
keitimuose". (Aidai, nr. 4.).

<^2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING
i

riBLillMl
INSURED .]

JOHN J- KAZANAUSKAS, President'^&P'
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turtėjimas sprūsta iš
kontrolės ir vietoj pa
sigėrėjimo ima kelti pa
sibaisėjimą.
(ELTA)

L.
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CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
• Gub. Ronald Reagano
a t s i 1 ankymas Clevelande
gegužės 22 d. davė didelę
paspirtį vietos respublikonų
tolimesnei akcijai artėjan
čių rinkimų akivaizdoje.
Buvusio filmų aktoriaus,
dabar virtusio gabiu politi
ku, pasitikti veržėsi ne vien
įvairaus amžiaus jo filmų
gerbėjos, bet ir keli tūks
tančiai žiūrovų, kurių tarpe
buvo daug įvairių tautybių
atstovų.
Gubernatorius buvo pasi
tiktas Burke aerodrome, o
5 vai. p. p. jo kalbos Public
Sąuare pasiklausyti rinkosi
darbus baigę tarnautojai.
Po to jis dalyvavo bankete,
kurio tikslas buvo papildyti
respublikonų iždą.
Nors gub. R. Reagan ir
skelbiasi nekandidatuojąs į
prezidento postą, tačiau jo
kalbos, smarkokai kritikuo
jančios demokratų adminis
traciją, jo pažiūros į gub.
Rockefellerio kandidatūrą,
spaudoje komentuoj a m o s
kaip tikro kandidato. Jei ir
ne į prezidento, tai bent į
viceprezidento postą.

Sportininkų paradas Pabaltiečių rungtynėse Clevelande gegužės 19 d. Kairėje lietuvių tautinių šokių
grupė išpildžiusi meninę programą.
J. Garlos nuotrauka

da dirbti vienoje iš didžiau
sių Clevelando vidaus deko
ravimo darbais pasireiš
kiančioje įmonėje.

PRIVISO LIETUVOJE VILKU IR

• Dar yra laisvų vietų
ALIAS suvažiavimo proga,
šeštadienį, birželio 1 d.
įvykstanciame golfo turny
re. Dalyvauti gali visi gol
fo mėgėjai.
Užsirašyti pas inž. J. P.
Nasvytį telef. 541-3469 iki
penktadienio, gegužės 31 d.
Turnyras įvyks Painesvile Country Club, prie 84
kelio, apie mylią į rytus už
Painesville miesto.
Pradžia 7 :30 vai. ryto.

USURIJOS ŠUNŲ...

ANKSČIAU NEMATYTU

Lietuvos
miškuose
praėjusiais metais buvę
sumedžiota 433 brie
džiai, 4410 stirnų ir 2850
šernų. Is viso (dar gyvų)
• Solistės Lilijos šukytės
esą apie 5600 briedžių,
ir dail. A. Rūkštelės gerbė
70,80G stirnų ir 11,000
jų ratelis per p. Knistautiešernų. Teorijoj tai turi
nę įteikė Dirvai 10 dol. au
būti "žvėrienos ūkis".
ką, už kurią redakcija reiš
Yra medžiotojų drau
kia nuoširdžią padėką.
gija, rengiamos medžiok
lės, bet sumedžiota žvė
• Apdraudos reikalais ge riena turi būti parduota
MIRUSIŲJŲ DIENOS
riausius patarnavimus gau vietinėms viešojo maiti
MINĖJIMAS
site kreipdamiesi į Z. Obenimo įstaigoms (valgyk
L.V.S. Ramovė Clevelan lenį tel. 531-2211.
loms, restoranams), ar
do skyriaus valdyba prane
ba žvėrieną užsienin
ša, kad gegužės 29 d., tre
M A I. E
čiadienį, 10 vai. ryto iš šv.
eksportuojančioms įmo
Jurgio parapijos bažnyčios
vykstama aplankyti miru
siųjų skyriaus narių kapus,
papuošiant juos tautine vė
liavėle.
Gegužės 30 d., ketvirta
dienį, 9 vai. ryto bus pamal
dos šv. Jurgio parapijos
bažnyčioje už mirusius na
rius. Skyriaus nariai renka
si 8 vai. 15 min. Dalyvausi
me kartu su Amerikos lie
tuviais — veteranais vėlia
vos pakėlime. Po pamaldų
prašoma dalyvauti Ameri
kos lietuvių veteranų ruo
šiamuose pusryčiuose.
Birželio 2 d., sekmadienį,
po pamaldų iš šv. Jurgio
parapijos bažnyčios vyks
tama į Mauzoliejų aplanky
ti Lietuvos prezidento An
tano Smetonos kapo.

• Skulptorius Vytautas
Raulinaitis, ilgesnį laiką iš
buvęs Nevv Yorke, šiomis
dienomis grįžo i savo nuo
latinę gyvenamą vietą Cle
velande.
Kiek teko patirti, jis ža

CHEMICAL
MIXER
HELPERS

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami
V. Giedraičiui tel. 941-6835.

1ST & 2X1) SHIFT

CUTTER—MEN'S

Good hourly rate. Pilis
overtime.

I xprnenced and Hpprenltc.es. Steady
vvork, 3 weeks pairi vacatioii. retirrment fc medical benelits. Apply in

CLOTH1NG
Iternon.

E.vcellent fringe benefits.

APPLY IX PERSON

MACCO
ADHESIVES
GLIDDEN DURKEE D1V.
SOM CORP.

30490 Lakeland Blvd.

AVickliffe, Ohio
An E<|Ui<i Opportunity F.mployer
(59-61)

Rožė ir Albinas Žukauskai, aktyvūs visuomenininkai, gegužės
11 d. Newarke atšventė savo vedybinio gyvenimo 25 metų sukakti.
Už jų prie mikrofono stovi A. Rugys, pravedęs pobūvi. Šalia sėdi
pabroliai -- svečiai iš Montrealio.
V. Maželio nuotrauka

LYON TAILORS
2320 SUPERIOR AVĖ.
CLEVELAND. OHIO
(60-68)

MACHINISTS
BRIDGI l’OR I AM) MILI.ING
MACIUM OP! RATOR
( O\BI\\11()\ I NGINI. & U RKI I
LAI III ..
Mii't l><- iible to s,-t up. Sm.ill conipanv. Qui<-( Irendlv. w<-ll equippt-<l <lepartnient. Iluurlv rate. company l»nWill movv in inal Audusi l<>
G.irtielrl III*.
1O\I!.INSO\ INOLSl RII.S IM
I6OI St. (. lair Avė.
216
7714866
(61-61)

Clevelande įvykusiose Pabaltiečių krepšinio rungtynėse gegužės 19d. lietuvių jaunių komanda nugalė
jusi latvius.
.
J. Garlos nuotrauka

nėms. Eksportui pirme
nybė, nes reikia užsienio
valiutos. Tačiau prakti
koj išeina kiek kitaip.
Eksportui tinka tik maža
dalis sumedžiotos žvė
rienos. Visų pirma dėl
to, kad briedžius ar stir
nas medžiotojai šaudo
šratiniais šautuvais ir
žvėrieną sugadina, arba
dažnai žvėrį tik sužei
džia ir tas paskui neži
nia kur žūsta. Gręžti
nių, kulkomis šaudan
čių šautuvų tik šiemet
truputį nusipirkę Vo
kietijoj. Be to, dėl ne
tinkamo sudorojimo, ne
maža žvėrienos ir vie
toje maistui sunaudoti
netinka. Vien šią žiemą
24 briedžiai (trys to
nos briedienos) turėję
būti sušerti kiaulėms...
O, esą, būtų buvę gali
ma gauti 5000 rublių už
sienių valiuta...
Yra dar ir kita šio pa
gal rezoliucijas išplėsto
bet atgaliarankiškai nau
dojamo "žvėrienos ūkio"
pusė, kuria ne laikraš
čiai, o kaimų "sklypinin
kai" skundžiasi. Iš 70
tūkstančių stirnų atsi
randa nemaža ir tokių,
kurios ateina pasma
guriauti į sodus ir nu
graužia obelų auglius.
Blogiausia, kad stirnos
nepripažįsta skirtumo
tarp "socialistinių" obe
lų ir privatinių. Kai skly
pininko paskutinę obe
laitę nugraužia, tam
skriauda keleriopai skau
desnė, negu dvarui...
Dar didesnis siaubas —
šernai. Ir dėl jų jau ke
lia triukšmą kolchozai,
bet kas daryt sklypi
ninkui, kai per naktį
šernai išknisa visas jo
bulves, ar visus sklype
lyje pasisėtus miežius!
Nuo ugnies, net nuo ledų
krušos yra apdrauda, o
nuo šernų — nei apsau
gos, nei apdraudos.
Priviso Lietuvoj vilkų
ir anksčiau niekad ne
matytų Usurijos šunų.
Šie ypač sėkmingai lenk
tyniauja su medžiotojais
stirnų medžioklėj. Bet
jie pasirenka tik jaunus
stirniukus, kiškiukus, na
ir žemėj perinčius paukš
Čius. Ir taip susidaro,
kad laikraščiuose ar žur
naluose rašomi gražūs
straipsniai apie Lietuvos gyvūnijos praturtėji
mą, o tikrovėj tas pra

NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!!
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!
A. Merkelis — SMETONA — Monografija
$12.00
V. Šliogeris — A. SMETONA — ŽMOGUS IR
VALSTYBININKAS
$2.00
O. J. C. Norem — T1MELESS L1THUANIA
$4.09
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
.1. Juodis — TAUTOS KELIU — paveikslų albumas $7.00
Gr. šimukonienė — SU DAINA —
Lietuvišku 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
(anglišku įvadu ir parašais)
$6.09
A. Vaičiulaitis — GLUOSNIŲ DAINA —
PADAVIMAI
$2.50
J. Mekas — PAVIENIAI ŽODŽIAI — POEZIJA
$4.00
A. ŠKĖMOS RAŠTAI I tom-^s
$6.00
Damhriūnas. Klimas. Schmalstieg —
INTRODUCTION TO MODERN
LITHUANIAN
$7.00
P. Tarulis — VILNIAUS RŪBAS —
minkštais viršeliais ........................................ $3.00
kietais viršeliais ........................................ $3.75
J. 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
kietais viršeliais ..........
$3.75
minkštais viršeliais ........................................ $3.00
J. J. Daužvardis — POPULAR LITHUANIAN
RECEIPES .......................................................$2.00
DIRVA,
6907 Superior Avenue.
Cleveland. Ohio 44103

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių įmonė , registruota
U. S. Department of Just irę

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2608 W. 69th St.. Chicago. III. 60629 — Tel. WA 5-2787
250] W. 69th St.. Chicago. III. 60629 — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St.. Chicago. III. 60608 — Tel. CA 5-1864
DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu
kitur kainomis.

Priimami užsakymai automobilių, šaldytuvų,
televizijos aparatų ir 1.1.
KREIPKITE1* i mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun
tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą.
Nedėjai K. ir V. Žl KAI SKAI

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VViIliam 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

darbus, galima sakyti, vi
sai nerašo, o ir surengtus
didesnius įvykius pristato
labai santūriai, o dažniau
sia visai nutyli. Todėl tau
tinių šokių šventės išvedi
mą į amerikiečių spaudą
reikia laikyti nemažu laimė
jimu. Ryšius su amerikie
čių spauda užmezgė ir pa
laiko komiteto pirm., dr. L.
Kriaučeliūnas.

DIRVA

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS SKYRIŲ, BENDRA.
DARBIAUJANčlŲ ORGANIZACIJŲ, KLUBŲ IR KITŲ
PATRIOTINIŲ VIENETŲ VALDYBOMS BEI NARIAMS

• Senatorius E. Dircksen
priėmė tautinių šokių šven
tės komiteto delegaciją, ku
ri senatorių pakvietė daly
vauti šventės išvakarėse
rengiamam šokėjų ir sve
čių susipažinimo baliuje ir
šokių šventėje. Delegacijo
je dalyvavo: dr. Leonas
Kriaučeliūnas, komiteto pir
mininkas, Andrius Juškevi
čius, LB Chicagos apyg.
vald. pirm., Regina Kučienė, Jūratė Jasaitytė, Julius
Pakalka, S. Balzekas Jr., ir
Kanados Krašto LB atsto
vė Tamošiūnaitė.

PADĖKA
šiais metais — Lietuvos Laisvės kovos metais —
laisvinimo ir kitos organizacijos sustiprino savo veiklą ir
ryžtasi tuos metus atžymėti tokiais įnašais, kurie stip
rintų mūsų viltį atgauti Lietuvai laisvę ir kurie užtik
rintų mūsų tautinės gyvybės išsilaikymą.
Vasario 16 d. minėjimai ryškiai parodė mūsų visuo
menės vieningumą ir pajėgumą sutelktinėmis jėgomis
siekti tautai geresnės ateities. Amerikos Lietuvių Tary
ba su dideliu dėmesiu sekė tų minėjimų organizavimą (ir
talkininkavo rengėjams, kur iškilo reikalas), valdžios ir
visuomeninio gyvenimo pareigūnų bei atstovų dalyvavi
mą, jų padarytus pareiškimus. Visa tai stiprino mūsų
tikėjimą, kad Lietuvos laisvės byla nebus užmiršta ir kad
mūsų Lietuvos laisvės kovos prasmė bei tikslai daugelio
atsakingų asmenų yra suprantami ir remiami.
Lietuvių visuomenė gausiai dalyvavo minėjimų pa
rengimuose ir sudėjo aukų laisvinimo reikalams.
Su džiaugsmu tenka konstatuoti, kad veiksnių kon
ferencijoje pr. m. spalio mėn. 21-22 d.d. Washington, D.
C. padarytas susitarimas, jog Vasario 16 dienos minė
jimų aukos tenka, kaip būdavo ir praeityje, Amerikos
Lietuvių Tarybai, buvo paisomas ir aukos jai persiun
čiamos. Ir VLIK ir JAV LB susitarimų laikėsi ir nepa
stebėta nukrypimų.
Už aukas Amerikos Lietuvių Taryba didžiai dėkoja
minėjimų' organizatoriams ir visiems aukotojams — pa
vieniams asmenims ir organizacijoms.
Tačiau toje pačioje konferencijoje buvo kartu nu
tarta remti Jungtinį Finansų Komitetą, kurio lėšos ski
riamos Vliko ir LB darbams vykdyti. O tų darbų yra
ištisa eilė ir jiems pinigai yra gyvybiniai reikalingi.
Jungtinis Finansų Komitetas savo veiklos Vasario
16 dienos minėjimų laikotarpyje plačiau nevystė, kad
nebūtų susilpnintas aukų rinkimas Amerikos Lietuvių
Tarybai.
ALT Valdyba š. m. gegužės mėn. 9 d. posėdyje nu
tarė kreiptis į JAV lietuvių visuomenę ir prašyti gausiai
paremti Vliko ir LB darbus ir siųsti savo aukas tų insti
tucijų Jungtiniam Finansų Komitetui: United Lithuanian
Finance Committee, 29 West 57 Street, 10 Floor, New
York City, N. Y. 10019.
Eugenijus A. Bartkus
' Amerikos Lietuvių Tarybos
Pirmininkas
Dr. VI. Šimaitis
Sekretorius
Chicago, 1968 m. gegužės 20-d.

• DIRVA praneša savo
skaitytojams ir bendradarbiams, kad ryšium su Memorial Day švente laikraštis nepasirodys savo penktadienio laida. Sekanti po

šventės Dirvos laida išeis
pirmadienį, birželio 3 d. Gegūžės 29 d. laida, vietoj 6,
pasirodys 8 psl.
Memorial Day proga neveiks ir pašto įstaiga. Bus

DETROIT
V. VAITIEKŪNO
PASKAITA

Chicagoje lietuviai teisininkai ir advokatai gegužės 5d. pagerbė advokatą Antaną Sugintą sulaukusi 77
metų amžiaus ir teisėją Joną Zur| sulaukusi 70 mėty amžiaus. Viršuje: teisėjas J. Zuris skaito lietu
višką adresą Įteiktą jam Lietuvių Teisininkų Draugijos. Kiti I dešinę yra: dr. Petras Jokubka, adv. An
tanas Sugintas ir gen. konsuL dr. Petras Daužvardis. Apačioje grupė lietuvių teisininkų Suginto ir Zurio pagerbime. Iš kairės: Jonas Našliūnas, Jurgis Kasakaitis, Alfonsas Pimpė, Bernardas Žukauskas,
Vytautas Bulota, kitoje stalo pusėje: Kazys Juknys, p. Juodelienė, Jonas Litvinas, Leopoldas Mūrelis ir
Jonas Talalas.
V. A. Račkausko nuotraukos

pristatomos tik "special de•IlI-sios tautinių šokių
livery” siuntos. Iš pašto
šventės
išvakarėse rengia
dėžučių siuntos bus išima
mam
baliui
bilietus reikia
mos pagal švenčių tvarka
įsigyti
iš
anksto,
nes rengė
raštį.
jams savaitę prieš balių
• Dirvos novelės konkur reikia žinoti dalyvių skai
čių. Prie įėjimo bilietai ne
sui gauta novelė "Išskridę bus parduodami. Bilietai
nebeištveria negrįžę” pasi
gaunami Marginiuose. Vie
rašyta slapyvardžiu Felici
nas stalas skiriamas 10 as
ja Aušrinytė.
menų. Balius įvyks prie
• Inž. Vyt. Izbickas yra Amphitheatro esančiose sa
išvykęs į Kuwait, prie Per lėse, kur taip pat veikia šal
sijos įlankos, savo įmonės domo oro sistema.
koma ndiruotas vadovauti
užtvankos statybai. Ta pro
ga jis žada aplankyti ir ei
lę kitų valstybių prie Vidurž. jūros.

• Tribūne ir Chicago
American milijoninius tira
žus turintieji Chicagos dien
raščiai buvo išspausdinę ži
nias apie įvykstančią III-ją
JAV ir Kanados lietuvių
tautinių šokių šventę ir pa
rengiamųjų darbų vykdy
mą. Laikraščiai taip pat bu
vo įdėję ir šventei rengti
komiteto pirmininko dr. L.
Kriaučeliūno fotografiją.
Chicagos spauda apie
tautinių grupių vykdomus

MOKSLO METŲ
PABAIGA ŠV. ANTANO
GIMNAZIJOJE

Dail. M. Stankūnienės kūrybos paroda atidaroma Balzeko muzie
juje birželio 8 d. ir tęsis ligi birželio 27. Parodoje išstatomi alie
jaus, grafikos ir mozaikos kūriniai.
Parodos lankymo valandos -- 6.30 iki 8.30 v.v. Įėjimas nemoka
mas.

Mielam Kolegai

DR. FERDINANDUI KAUNUI
ir PONIAI reiškiame gilią užuojautą

jų sūnui ROLANDUI mirus

Pasaulio ir Amerikos
Lietuvių Gydytojų
Sąjunga

Šv. Antano gimnazijoje
Kennebunkporte mokslo me
tų pabaigtuvės ir abiturien
tų išleistuvės įvyks birže
lio 9 d. Iškilmėje dalyvaus
vysk. V. Brizgys, kuris at
laikys mišias, pasakys pa
mokslą ir įteiks diplomus.
Šiemet šv. Antano gimna
ziją baigia 22 mokiniai. Vi
si jie priimti į universtetus
bei kolegjas. Į mokslo metų
pabaigos iškilmę atvyksta
mokinių tėvai ir gimnazijos
rėmėjai. Gimnazijos vado
vybė kviečia šioje šventėje
dalyvauti visus lietuvius.

Gegužės 19 d., 12 vai.
Lietuvių Namuose, nevvyorkietis Vytautas Vaitiekū
nas detroitiškiams skaitė
paskaitą ”Bendradarbiavimas su okupuota Lietuva”.
Prelegentas savo turinin
goje paskaitoje patiektais
pavyzdžiais papildė ir pa
aiškino veiksnių išleistą pa
reiškimą, vadinamą ”Clevelando Rezoliucija”. Ypač
tos rezoliucijos šį išsireiš
kimą "Laisvųjų lietuvių
bendravimas su vadinamos
L.T.S.R. pareigūnais, įstai
gomis ar organizacijomis
būtų tolygus Lietuvos Res
publikos tęstinumo ir Lie
tuvos įjungimo į Sovietų
Sąjungą nepripažinimo at
sisakymui”.
Iš Vytauto Vaitiekūno
paskaitos paaiškėjo, kad
laiškai į Lietuvą ne tik kad
yra leistini, bet jų turėtų
būti parašyta kur kas dau
giau.
Paskaitai pasibaigus V.
Vaitiekūnas atsakinėjo į pa
teiktus jam klausimus.
Šios paskaitos surengimu
rūpinosi Jubiliejinių Metų
Komiteto Politinis skyrius
ir studentai-ateitininkai. Į
paskaitą atsilankė ir joje
dalyvavo apypilnė L. Namų
salė.
(ag)

WANTED IST CLASS

HAMMERMAN

AND

HEATERS

PAID INSURANCE
PAID VACATION
Ali Shift*

Steady work, top rate*, apply
GI NI RAL FORGE AND TOOL CO
18)25 DixToledo Rd.
Wyandott. Mich.
313 — 285-1680
(59-65)

Laimutė Kerulytė ir lAtnantas Vasiliauskas Chicagoje sukūrė
lietuvišką šeimą. Jaunieji povestuvinę kelionę praleido Hawają sa
lose.
J. Kežemeko nuotrauka

Skaityk ir platink
DIRVĄ

VILNIEČIŲ DĖMESIUI

Vilniaus Krašto Lietuvių
Sąjungos Centro Valdyba
ruošia spaudai Petro česnulio-ščesnulevičiaus prisi
minimus iš lietuvių politi
nių kalinių gyvenimo lenkų
k a 1 ė j i m uose. Prisimini
mams pailiustruoti reika
lingos kalėjimų ir buvusių
kalinių nuotraukos. Visi
buvę lenkų kalėjimuose lie
tuviai politiniai kaliniai
prašomi prisiųsti savo nuo
traukas šiuo adresu: Alber
tas Misiūnas, 2183 \Voodmere Avė.. Detroit, Mich.
48209, L’.S.A. Prie prisiun
čiamos nuotraukos reikalin
gos žinios: pavardė, vardas,
kada sulaikytas, kiek laiko
baustas ir kokiame kalėji
me sėdėjo.

Jubiliejinių metu komiteto politinis skyrius Detroite. Pirmoje eilėje iš kairės: J. Urbonas, pirm, prof,
Pr. Padalis, Al. Ambrozeir dr. A. Damušis. Antroje eilėje: inž. J. Gaižutis, A. Zaparackas, dr. K. Keblys, dr. V. Majauskas ir K. Gogelis.
L Damušytės nuotrauka

