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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

" OSTPOLITIK"
BRANDTO BANDYMAI SUSIKALBĖTI SU SOVIETAIS
• IZRAELIS skelbia, kad jo
lėktuvai numušė du egiptiečių
lėktuvus Nilo deltoje. Egiptie
čiai žinią paneigė sakydami, kad
jie numušė vieną Izraelio lėktųVc^e
• SOVIETŲ šnipas Aleksand
ras Tichomirovas, JT tarnauto
jas, buvo suimtas Seattle mies
te, kai iš vieno amerikiečio ban
dė išgauti informacijų gynybos
reikalais. Prieš tai iš to paties
amerikiečio gruodžio mėnesf bu
vo gavęs informacijų, sumokė
damas $300.00.
•JAV VALSTYBES SEKRE
TORIUS William Rogers pradė
jo dviejų savaičių kelionę po Af
rikos kraštus. Pirmoji jo susto
jimo vieta buvo Marokas. Toliau
lankysis Tunise, Etiopijoje, Ke
nijoje, Gambijoje, Kamerūne, Ni
gerijoj, Ganoj ir Liberijoje. Ma
roko sultanui jis perdavė prez.
Nixono sveikinimus, pareikšda
mas, kad Amerika tiki Afrikos
ateitimi ir nori dirbti drauge
su afrikiečiais už didingesnę
ateiti.
•ITALUOS vyriausybė, kuri
buvo sudaryta vien iš krikščionių
demokratų, šeštadienj atsista
tydino. Prezidentas dabar nori
sudaryti koalicinę vyriausybę iš
keturių partijų. Jei nepavyks,
teks skelbti naujus rinkimus J
Italijos parlamentą.
• VARŠUVOS paktiii priklau
sančios valstybės po Maskvos
priežiūra organizuoja "multinacionalinius" dalinius. Iki šiam
laikui Varšuvos pakto kariniai
daliniai buvo tautinio charakte
rio, Tokie "-arptąutiniai" dali
niai ateity galės boti pasiųsti
J rytus atremti kinų puolimus.
• EGIPTAS turi paslaptingą
bazę Siwa ozaėje, kur rusai Įren
gė iš tolo vairuojamas raketas,
kuriom būsią galima bombarduo
ti Izraelį Praktiškai ši oazė, bū
dama per 1000 km nuo Izraelio,
sunkiai pasiekiama lėktuvais ir
rusai ten gali ramiai tęsti Įren
gimo darbus. Iš Šios oazės ra
ketos lengvai pasieks Turkiją,
Graikiją ir visą rytinĮ Vidurže
mio jūros pakraštį
• SOVIETAI veda derybas su
Mercedes fabrikų vadovybe Stuttgarte, dėl pastatymo Rusijoje
sunkvežimiams gaminti fabriko.
• PRIEŠO užmušimas kovos
lauke vis brangiau kaštuoja. Ju
liaus Cesario laikais kainavo tik
doleris. Napoleonui jau atsiėjo
25 doleriai. Pirmame pasauli
niame kare apie 20,000 doį, o
šiandien jau kainuoja apie 80,
000 dolerių.
• NOVGORODO vieno fabriko
biuletenyje Įdėtas toks skelbi
mas: "Vagis, pavogęs inž. Ni
kolajevo skaičiavimo liniuotę,
prašomas raštiškai tai patvir
tinti fabrikui, nes administra
cija be tokio oficialaus patvir
tinimo atsisako inžinieriui iš
duoti naują liniuotę”.
• JUGOSLAVŲ laikraštis Po
litika kritikuoja sovietų kom
partiją, kad ji Stalinui davusi
ragus, dabar nori virš jo gal
vos pakabinti šventojo aureo
lę. Mat naujoje kompartijos is
torijos laidoje Stalinas vėl pri
statomas ir garbinamas kaip
šventasis ir nieko nesakoma
apie "asmens kultą", dįl ko
anksčiau buvo daromi priekaiš
tai
•KANADOJE Vienas laiškas
200 mylių keliavo 52 metus.
Įmestas pašto dėžutėn 1918 me
tais jis tik dabar pasiekė ad
resatą, kuriam jau 82 metai
amžiaus, ir tik dėl to, kad dar
bininkai griaudami seno paš
to pastatą, rado ŠĮ laišką užsimetusį

Š.m. birželio 14 d. ei VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
lėje Vakarų Vokietijos
valstijų įvyks seimų rin niai tuo reikalu pasita
kimai, per kuriuos galė rimai tarp Bonnos am
tų paaiškėti ar tauta pri basadoriaus Allardto ir
taria naujo kanclerio užs. reik. min. GromyBrandto ’Ostpolitik’. Kol ko kol kas nedavė jokių
kas atrodo, kad sovietai apčiuopiamų rezultatų,
nori gauti iš Bonnos da Brandtas į Maskvą pa
bartinio 'status quo’ for siuntė savo asmeninį pa
malų pripažinimą už tat tarėją Egon Bahr, tuo
nieko neduodami, nes būdų pasitarimus per
juk siūloma pasirašyti keldamas iš užsienio rei
sutartis apie atsisakymą kalų ministerijos, ku
nuo prievartos tarptauti rios priešakyje stovi li
niuose santykiuose yra beralas Scheel, žinios į
tik popieriaus lapas, su savo asmeniškas ran
kuriuo sovietai tik tiek kas. Prieš tai socialde
skaitysis, kiek reikalaus mokratų frakcijos šefas
jų pačių interesai. O tie Herbert Wehner suteikė
interesai dėl santykių su pasikalbėjimą ’Der Spie
kiniečiais reikalauja ra gei’ redaktoriams, kad
mybės jų vakariniame jo nuomone pripažinimo
fronte su sutartimi ar be nėra reikalo bijoti, jei
jos. Už tat nors noras jis prisidėtų prie tam
ištaisyti dabartinį žemė tikrų pakeitimų visoje
lapį atrodo beviltiškai padėtyje (gewisse VerBonnos vyriausybės su aenderungen im ges amt
tikimas kaip tik dabar oestlichen gefuege).
tas sienas ir būklę įtei Gromyko pasveikino
sinti, vargiai ar bus vo Bahr’ą su vokišku "Gukiečių daugumos palai ten Tag" ir lygiai taip
kytas gudria politika, pat atsisveikino: "Auf
kas galėtų privesti prie Wiedersehen",
tačiau
koalicinės vyriausybės per šešias valandas už
kritimo.
trukusį pasikalbėjimą ne
Dėl to Brandtui prieš davė suprasti, kad sovie
būtų linkę sutikti
rinkimus svarbu -c^vo tai
su
"Veraenderungen
im
tautai įrodyti kad toks
gesamtoestlichen
gefue

pripažinimas, koks jis
ge
”
.
Gromyko
patarimas
nebūtų skaudus, iš tik
ro atidarys naujas per vokiečiams yra visų pir
spektyvas vokiečiams ma susitarti su lenkais
naudingo bendravimo su dėl Oderio - Neisės li
Rytų ir Centro Europa, nijos nuolatine siena priTačiau sovietai apie tai
nori kalbėti vien tik bend
romis fazėmis visų rei
kalaudami
dabartinės
Dail. Zenono Kolbos ini
būklės formalaus pripa
ciatyva
ir Sąjūdžio "Tapki
žinimo ir net nuolaidų
me
Lietuvos
Laisvės Knyg
Vakarų Berlyno statuso
nešiais
”
pinigine
parama
klausime. (Sovietai Ber pradėtas Lietuvių Genocido
lyną nelaiko Vakarų Vo Parodos ruošimas buvo su
kietijos dalimi.)
trukdytas beveik dešimčiai
Kadangi preliminari- metų. Tik 1967 metais kliū

pažinimo (derybos dėl
to prasidėjo vasario 5
d.) bei Rytų Vokietija dėl
jos suverenumo pripaži
nimo. Po to būtų suda
ryta gera atmosfera ir
dėl derybų su pačiais so
vietais.
Tuo tarpu
Brandtas pirmiausia no
rėtų susitarti su sovie
tais ir tik vėliau eiti prie
Rytų Vokietijos ir Oderio-Neisės linijos pri
pažinimų, kurie lyg ir iš
plauktų iš susitarimo su
sovietais. Mat tie pripa
žinimai, pirmiau nega
vus tam tikrų pažadų iš
sovietų, vokiečių daugu
mai atrodys visai berei
kalinga nuolaida.
Bahrui viešint Mask
voje, pats Brandtas nu
vyko į Paryžių pas pre
zidentą Pompidou iš vie
nos pusės
nuraminti
prancūzus, kad vokie
čiai visai nesirengia jų
išduoti, iš kitos — pa
rodyti sovietams, kad vo
kiečiams ir be sovietų
neblogai einasi. Pompi
dou jis atpasakojo visą
Gromyko - Bahro 6 va
landų pasikalbėjimo tarp
"Guten Tag" ir "AufWiedersehen” turinį. Ka
dangi tai buvo daugiau
ar mažiau pasikeitimas
nuomonėmis apie ateitį
bei norą išlaikyti taiką
be jokių konkrečių užuo
minų apie bet kokius pa
sikeitimus, Pompidou
jam mandagiai pritarė.

LIETUVIU GENOCIDO PARODA

tai naftą ir metalą. Ispanai no
rėdami atgauti auksą, kurĮ res
publikonai išgabeno 1936 m. Į
Maskvą, pasiryžę sušvelninti
savo prieškomunistinę propa
gandą.

tis pašalinus ir sudarius Pa
rodai Ruošti Komitetą vėl
prasidėjo tos parodos ruo
šimas. Komiteto darbu bei
rūpesčiu ir Amerikos Lietu
vių Tarybos pinigine para
ma 1969 metų birželio mė
nesį paroda buvo baigta.

Paroda paruošta anglų
kalba. Jos tikslas yra paro
dyti laisvajam pasauliui, o
ypač amerikoniškai visuo
menei, lietuvių tautai bolše
vikinių rusų padarytas ir
tebedaromas, dangaus kerš
to šaukiančias skriaudas.
Parodai Ruošti Komite
tas Amerikos Lietuvių Ta
ryboje matė natūralų ir ne
pailstantį šių tikslų vykdy
toją, užtat, į ją buvo kreip
tasi ir gauta finansinės bei
kitokios paramos. Tikėda
mi, kad Amerikos Lietuvių

• ISPANUOS santykiai su So
vietų Sąjunga gerinami. Artimoj
ateity Tassas atidarys savo
agentūrą Madride, o ispanų tele
gramų agentūra EFE Maskvoje.
Taip pat numatyta išplėsti kultūrlnĮ ir artistinĮ bendradarbia
Lietuvių tautos genocido parodos ruošimo komitetas. Sėdi: pirm. J. Jasaitis, prof. A. Varnas. Stovi:
vimą. Ekonominiame plane Is
panija eksportuos Į Sovietiją dalį Z. Kolba, J. Skorubskas, L. Prapuolenis, J. Bertašius. Nuotraukoje trūksta A. Valėno.
V. Noreikos nuotrauka
apelsinus ir batus, gaudama už

ALT pirmininkas inž. Eugenijus Bartkus

ALT

PIRMININKAS

DIENOS KLAUSIMAIS
Mečys V aliukėnas

Amerikos Lietuvių Ta
rybos valdybos su JAV
Lietuvių Bendruomenės
Centro valdyba susitiki
mo posėdžių komunika
tas jau buvo paskelbtas
Dirvoje ir kituose laik
raščiuose. Posėdžiuose
pareikštosios nuomo
nės, atrodo, domina lie
tuviškąją visuomenę, o
jų, tų nuomonių komuni
kate nematyti. Todėl
Dirvos korespondentas
kreipėsi į inž. A.E. Bart
kų, Amerikos Lietuvių
Tarybos
Pirmininką,
kviesdamas savo pažiū
ras trumpai pareikšti
spaudai. Čia ir atpasa
kojama E.A. Bartkaus
svarbesniųjų klausimų,
svarstytų minėtame su
sitikime, mintys.
— Pirmuoju klausi
mu svarstėte darbų pa
siskirstymo apžvalgą.
Kur pasireiškė Bendruo-

Taryba yra autoritetinga ir
pajėgi šią parodą tinkamai
pristatyti amerikie č i a m s
bei kitiems, ją apsaugoti ir
kuo plačiau panaudoti pa
rodos ruošėjų užsibrėžtiems
tikslams. Todėl paruoštą
Lietuvių Genocido Parodą,
angliškai pavadintą ”Know
Your Enemy Communism”,
komitetas dovanoja
ir visam laikui perduoda
pilnon nuosavybėn Ameri
kos Lietuvių Tarybai, kartu
perleisdamas visas teises į
šią parodą.
♦ Lietuvos atstovas J.
Rajeckas, sausio 22 d., Se
nato pirmininko ir Atstovų
Rūmų Speaker’io kvietimu,
kartu su ambasadoriais, da
lyvavo jungtinėje JAV
Kongreso sesijoje, kurios
metu JAV prezidentas pa
darė pareiškimą apie ”THE
STATĖ OF THE UNION”.

menės Centro Valdybos
ir A.L. Tarybos nuomo
nių skirtumai?
— Lietuvių Bendruo
menei, JAV kuriantis bu
vo sutarta, kad Ameriko
je lietuvių šalpos darbą
dirbs Balfas, švietimo,
lituanistikos ir kultūri
nį barą apims bendruo
menė, o politinį — lais
vinimo darbą — Ameri
kos Lietuvių Taryba. Šis
susitarimas galioja jau
dvidešimt metų. AL Ta
ryba jo laikosi.
Bendruomenės pirmi
ninkas įžiūri Bendruome
nės chartoje įpareigoji
mą pačiai bendruomenei
dirbti ir laisvinimo dar
bą. Pagal jį kur "atsi
randa vacumas"bendruo
menė jį turinti užpildyti
Atrodo, kad jis ir ap
sprendžia, kur "atsiran
da spraga", bet kokiame
darbų pasiskirstymo sek
toriuje. Tačiau kad yra
didelių spragų švietimo
darbe ir kad daug dirvo
nų visai neariamų Bend
ruomenės darbo srity
se, tai čia, atrodo, esąs
vien bendruomenės biz
nis... Taryba, raidiškai
tariant, nesikiša į Bend
ruomenės sritis, bet to
paties laukia ir iš Bend
ruomenės I
Žodelis, dėl
"vacumo" ar vačumų. Tary
bos darbuotojai tokių
"vacumų" galbūt, žino ir
juos mato neblogiau už
Bendruomenės pirminin
ką, tačiau reikia skaity
tis su faktu, kad turimos
lėšos yra labai ribotos,
kad Taryboje žmonės dir
ba tik savo laisvalaikiu,
atitraukdami save nuo
šeimų, poilsio ir pramo
gų. Daroma kiek tokio
mis aplinkybėmis yra
įmanomai
(Nukelta į 2 psl.)
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VIRVĖ IR PAKARUOKLIS
Pasirašytoji BrestLitovske taika rusų ne
patenkino. Ne tokios tai
kos jie norėjo ir buvo
pasiryžę atnaujinti "re
voliucinį karą", tik Le
ninas juos įspėjo, kad ta
jų svajonė neįgyvendina
ma, nes rusų armija vi
sai išblaškyta. Bet ne
vieni bolševikai buvo ne
patenkinti savo vyriau
sybės sprendimu. Jų
priešai irgi šaukė, kad
tai negarbinga taika. Pra
dėjo organizuotis kontrarevoliucionierių grupės,
iš buvusių karininkų ir
mažų karinių vienetų dar
kur ne kur išlikusių. Re
miami vakarų Ententės,
jie pradėjo akciją prieš
bolševikus, kaip "Kaize
rio agentus". Vostikpasibaigus karui nesunku
buvo rasti ginklų ir 1918
metais civilinis karas
apėmė visą Rusijos teri
toriją.
Pirmoji Lenino vyriau
sybė buvo koalicinė, ša
lia bolševikų buvo ir "kai
riųjų socialistų revoliu
cionierių",
turėjusių
stiprią paramą provin
cijoje. Bet po Brest-Litovsk susitarimo jie ap
leido vyriausybę, skelb
dami karą. Jiems nebu
vo reikalinga armija,
nes jų eilės susidarė iš
senų teroristų, dinamitininkų, įgavusių patyri
mą caro laikais. Tokia jų
veikla statė pavojunkiek
vieno bolševikų vado gy
vybę.

1918 m. vasarą niekas
nebūtų galėjęs pasakyti
kas laimės Rusijoje:
"raudonieji" ar "baltie
ji". Pergalės balansas
pasviro tik 1919 m. Pra
džioje "baltieji" atrodo
turėjo visas galimybes
laimėti. Niekas net negal
vojo, kad "raudonieji"
laimės. Buvo tik klausi
mas, kaip ilgai jie galės
laikytis. Anglų ir pran
cūzų kariniai daliniai iš
silaipino Murmanske ir
Archangelske, tuo tarpu
japonų ir vėliau ameri
kiečių daliniai iškėlė ko
ją Tolimuose Rytuose,
Vladivostoke. Kitos pran
cūzų jėgos įsitaisė Juo
dosios jūros pakraštyje.
Iš šitų bazių buvo aprū
pinami "baltųjų" dali
niai ir bolševikų kontro
liuojama teritorija kas
dien vis mažėjo aplink
Maskvą.
Krašto viduje geriau
sia karine jėga buvo "če
kų legijonas". Tai buvę
austrų imperialinėje ar
mijoje čekų pulkai iš 30,
000 žmonių 1916 m. per
ėję rusų pusėn. Civilinio
karo pradžioj jie laikėsi
neutralumo ir kovojo už
Čekoslovakijos nepri
klausomybę. Visa kita jų
nedomino. Bet jų tiks
las automatiškai vertė
kovoti prieš austrus ir
jų sąjungininkus vokie
čius, tad 1918 metais jie
atsisuko prieš bolševi
kus, laikydami juos "kai
zerio agentais". Pereida-
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mi į akciją, jie užgrobė
transibirinį geležinkelį,
tuo būdu azijinę Rusiją
atidarydami admirolo
Kolčako kariuomenei.
Dar neseniai buvusi
pilna šeimininke visos
Rusijos, bolševikų vy
riausybė praktiškai nie
ko nebekontroliavo, gal
tik senąją Maskvos ku
nigaikštijos teritoriją.
Bolševikai net nebeturė
jo armijos. Vienintelė
jų reguliari armija bu
vo viena divizija suda
ryta iš latvių, kurie pri
sijungė prie revoliucijos
1917 metais ir negrįžo į
savo tėvynę, vokiečių
okupuotą.
Didžiuose
miestuose veikė raudon
armiečiai, bet nebuvo re
guliarios kariuomenės.
Savanorių užteko, bet
trūko instruktorių ir ka
rininkų. Kad kas vado
vautų tiems raudonar
miečiams, reikėjo šauk
tis pagalbon buvusius ca
ro armijos karininkus.
Bet jais nepasitikint, ša
lia skyrė "politinius ko
misarus", kurie ir vė
liau buvo palikti raudo
noje armijoje. Trockis
paskirtas krašto apsau
gos komisaru, išleido
raudonajai armijai dra
konišką įsakymą: jei ku
ris dalinys pasitrauks
be aukščiausio viršinin
ko įsakymo, pirmasis
bus sušaudytas politinis
komisaras, o antrasis
to padalinio vadas!
Tą tragišką vasarą
Trockiui vis dėl to pavy
ko suorganizuoti armi
ją, kas buvo nuostabus
darbas tokiame chaose.
Kairieji socialistai re
voliucionieriai
sukilę
prieš bolševikus, Mask
voje nužudė Vokietijos
ambasadorių, o Kijeve
vokiečių karinį guberna
torių, stengdamiesi tuo
būdu Vokietiją įtraukti į
naują konfliktą ir buvo
pasikėsinta prieš Leni
ną. Prasidėjo teroras.
Prie tų teroro aktų pri
klauso ir caro šeimos iš
žudymas. Iki tam laikui
caras ištrėmime gyveno
be baimės, niekas nesi
ruošė jo teisti, kaip Pran
cūzijos
revoliucijoje.
Bet "baltiesiems" artė
jant prie Jekaterinenburgo, kur caras buvo laiko
mas, panikos apimti rau
donarmiečiai nužudė vi
są šeimą, be jokio teis
mo, kad į baltųjų rankas
nepakliūtų joks sosto įpė
dinis.
Ir 1918 m. liepos ir
rugpiūčio m. kai baltų
jų armija perėjo Ura
lą ir artėjo prie Mask
vos, bolševikų vyriausy
bė laikėsi tik ant plauko,
apsupta iš visų pusių
priešų. Jie turėjo laiky
tis prieš vakariečius,ca
ro vyriausybės partiza-

(Atkelta iš 1 psl.)
— Kokios naujos idėjos
buvo diskutuojamos lėšų
telkimo ir jų pasiskirs
tymo bare?
— Naujų idėjų, berods
nebuvo iškelta. Bendruo
menės pirmininkas vėl
iškėlė jungtinio fondo
reikalą. Taryba su tuo
siūlymu negalėjo sutik
ti. Priežastis — turimo
ji praktika. Prisimenam
1968 m. jungtinio fondo
nesekmes. Tarybos val
dyba, nešdama tarybos
darbo ir dalinai VLIKo
finansavimo atsakomy
bę, negali leistis į ban
dymus, kai turimoji pa
tirtis rodo nesėkmę.

nūs, Kerenskio draugus,
menševikus ir taip pat vo
kiečius.
Vokiečiai iš naujo bu
vo jų priešų sąraše. Pa
sidavimas Brest-Litovške atrodo nieko nedavė.
Sienos, kurios buvo su
tartimi nubrėžtos ir jo
kiam rusui nebuvo prieimtinos, dabar atrodė
kaip svajonė. Pas vokie
čius apetitas kilo beval
gant. Jie užėmė Balti
jos kraštus, Ukrainą,
Suomiją, Kareliją, pa
siekė Krimą ir įkėlė ko
ją į Transkaukaziją.
Bolševikai beviltiškai
bandė gintis Brest-Litovsko sutartimi, bet vo
kiečiai veržėsi pirmyn.
Trockio vieton užsie
nių reikalų komisaru pa
skirtas Čičerinas pa
siūlė vokiečiams naujas
derybas, kad būtų aiš
kiai nustatyta siena ir
vokiečiai jos laikytųsi,
už tai siūlydamas par
duoti javų. Badas siautė
tiek Vokietijoje, tiek Ru
sijoje. Tiesa, vokiečiai
buvo okupavę Rusijos
aruodą Ukrainą, bet dėl
karo veiksmų javai puvo
laukuose. Čičerinassten
gėsi
išaiškinti, kad
"draugiška vyriausybė"
Maskvoje
jiems bus
daug naudingiau už oku
puotas teritorijas. Bet
Vokietija svajojo apie
visos Rusijos koloniza
vimą. Toks buvo naujas
vokiečių projektas. Pra
džioj buvo galvota pra
plėsti savo imperiją už
imant pasienio kraštus
nuo Suomijos iki Transkaukazijos, Rusiją pa
liekant jos liūdnam liki
mui, bet dabar, kai Ru
sija tarpusavy draskė
si, buvo geriausia proga
užimti ją visą. Ji būsian
ti "vokiška Indija". Svar
biausia buvo išspręsti
problemą kaip reikia Ru
siją kolonizuoti — ei
nant su bolševikais ar
prieš juos. Šituo klausi
mu 1918 m. rugpiūčio
mėn. Vokietijoj kilo sun
ki politinė krizė.
(Bus daugiau)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
VUL1S1O IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. J AN ŪSAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos
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žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Taryba siūlė pasi siūlyta tenkintis aplink
skirstyti aukų rinkimo raščių pasikeitimu ir ret
laiką. Savo ruožtu, Ta karčiais asmeniškais su
ryba užtikrino visokerio sitikimais.
pą paramą Bendruome
nei, jei josios lėšų tel
— Kas dalyvavo posė
kimo laikas nesikryžiuo- dyje ir kokios nuotaikos?
tų su Tarybos ir Balfo
— Dalyvavo: ALT ir
laiku.
Šie siūlymai JAV LB pirmininkai ir
Bendruomenės vadovy valdybų nariai. Svečiai
bės nepatenkino.
— šio susitikimo organi
Grįžtant prie jungtinio zatorius P LB vicepirm.
fondo minėtos 1968 m. dr. H. Brazaitis ir Vli
praktikos, norisi paste ko atstovas J. Audėnas.
bėti, kad po tokios patir Posėdžio eiga džentelme
ties nei ALT, nei VLIK- niška, diskusijos praėjo
as tokio fondo nenori. mandagioje formoje. De
Apie tai abi šios institu ja, nežiūrint viso to ir
cijos yra raštu pareišku- tiek daug pastangų ir pra
sios Bendruomenės Cent leisto laiko — nieko po
ro Valdybai...
zityvaus nepasiekta.
1968 metais toks fon
das netik kad nedavė lauk — Tiek dėl ALT —
tųjų pajamų, bet sugrio JAV LB susitikimo. O
vė tuometinę Vliko finan ta pačia proga gal pasi
sinių būrelių struktūrą, dalintumėt su Dirvos
kurios dar iki šiandien skaitytojais mintimis,
nepavyko atstatyti. O Ta kas šiuo metu Tarybos
ryba turėjo paremti Vli daroma ir kam daugiau
ko veiklą iš savų ištek sia dėmesio ir pastan
lių, nors sudarius jung gų skiriama?
— Šios dienos klau
tinį fondą, toji prievolė
ALTai buvo atkritusi... simas, daug laiko ir
Šiais metais ALTos me pastangų reikalaująs iš
tinė parama VLIKui tu Tarybos ir visų lietu
rės būti didesnė, negu vių — vasario 16 akto
kad buvo teikiama ligi sukakties minėjimų ruo
šiol, nes radijo valan ša. Rezoliucijų paruoši
dėlės į pavergtą Lietu mas, pagrin. kalbėtojų,
vą reikalauja daug dau tiek lietuvių tiek val
giau išlaidų, negu kad džios atstovų, kvieti
buvo iki šiol.
mas ir jiems talkinimas
atsišaukimų paruošimas
— Kokia Jūsų, Pone bei jų išsiuntinėjimas ir
Pirmininke, pažiūra į
t.t. Žinotina, kad tokių
aukotojo laisvą apsi atsišaukimų išsiunčia
sprendimą?
ma apie 5000!
— Bendruomenė tą la
Man asmeniškai daug
bai propaguoja; Taryba laiko nūn tenka skirti,
niekad neginčijo bei ne ruošiant vasario 16 die
draudė ir negali drausti nos minėjimą JAV kon
aukojįoją laisvai apsi grese. Šiais metais mi
spręsti, kuriam reikalui nėjimas 'bus vasario 17
ir kokiai institucijai sa — senate, o vasario 19
vo duoklę nukreipti. Ta — atstovų rūmuose. AL
čiau Taryba visą laiką Taryba kreipėsi į visus
kvietė ir šiuo metu kvie senatorius ir kongresčia vasario 16 dienos manus atitinkamais laiš
proga aukų rinkėjus ir kais. Tą techniškąjį laiš
aukotojus skirti aukas kų paruošimo bei išsiun
Lietuvos laisvinimo ak tinėjimo darbą atlieka
cijai per Tarybą. Tokia biuras, bet greta juk
šiandien jau nusistovė reikia daug asmeniškų
jusia tvarka, Amerikos kontaktų. ir darbų atlik
lietuviškoji visuomenė, ti pačiame Washingtovadovaujasi nuo pat Lie ne. Šioji dalis krinta ant
tuvos okupacijos pra mano ir mano pasitaikin
džios. Ši tvarka buvo su tų asmenų pečių...
tarta ir jau anksčiau mi
Žiūrint į ateitį, tai be
nėtame darbų pasiskirs nuolatinio Lietuvos lais
tymo plane.
vės bylos interesuose
budėjimo, esame išvaka
— Kiti klausimai dis rėse ypatingai dokumen
kutuoti susitikime?
tuotos ir kaltinama me
— Pirmais dviem pa džiaga itin akivaizdžios
grindiniais klausimais genocido parodos pri
nesuradus vienodos for statymo. Bet apie tai
mulės, sunkiau buvo su plačiau kita proga!
tarti ir kitus antraeilius
klausimus. Bendruome
nės pirmininkas siūlė
NEPAMIRŠKITE
per nuolatinius ryšinin
ATNAUJINTI
kus dalyvauti vieni kitų
DIRVOS
posėdžiuose. Tarybai at
PRENUMERATĄ
rodė tai perdaug kompli
kuota sistema ir todėl
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prielaidų darymas poli
tikoje. Studijuojant pas
tarųjų metų laikotarpį,
THE LITHUANIAN
► a'
gaunasi įspūdis, kad ne
NEWSPAPER
maža pastangų, net kryp
ties nustatymas buvo pa
6907 SUPERIOR AVENUE. CLEVELAND. OHIO 44103
grįstas iliuzijomis apie
Telephone: (216) 431-6344
Vakarų valstybių intenci
SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CLEVELAND. OHIO «
jas. Laikas seniai pri
PUBLISHED TWO TIMES A WEEK EVERY WEDNESDAY AND
brendo išmesti mitus
FR1DAY BY AMERICAN LITHUANIAN PRESS RADIO ASS’N. VILTIS,
INC. • SUBSCRIPTION PER YEAR $13.00 • SINGLE COPY 1S CENTS.
apie Vakarų gerašir
EDITOR VYTAUTAS GEDGAUDAS
diškumą. Vakarai mums
DIRVA
IŠEINA
TREČIADIENIAIS
IR
PENKTADIENIAIS
•
tik tada padės, kai poli
PRENUMERATA MEAMS $13.00, PUSEI METŲ $7.00 • ATSKIRO
tinė konjunktūra pasuks
NUMERIO KAINA 1S CENTŲ « STRAIPSNIAI TRUMPINAMI IR
TAISOMI REDAKCUOS NUOŽIŪRA « NESPAUSDINTI STRAIPSNIAI
Maskvos nenaudai. Juk
GRAŽINAMI TIK AUTORIAMS PRAŠANT • PAVARDE PASIRAŠYTI
1918-1920
metų istorija
STRAIPSNIAI NEBŪTINAI IŠREIŠKIA REDAKCUOS NUOMONE • UŽ
SKELBIMŲ TURINĮ IR KALBA REDAKCIJA NEATSAKO.
mums parodė, kada ir
iki kokio laipsnio lietu
viams padėjo Vakarų
valstybės. Būkime ide
alistai, kas liečia Lie
tuvos išlaisvinimo stra
tegiją ir galimumą susi
laukti iš kitų pagalbos.
Taipogi būkime apdai
JURGIS JUODIS
Gražina (aliejus)
rūs, žvelkim penkis dešimt metų į ateitį, tu
rėkime platesnę viziją
ir stenkimės ją atsiekti.
Nesekim kito primestų
įvykių, o patys imkimės
iniciatyvos pereiti (ofen
zyvą. Svarbiausiai, ži
nokime ko mes norime ir
Tik ir šitoje srityje rei turėkim drąsos tai at
Kad turime įtakos į
DR. ALGIRDAS BUDRECKIS kia
atsargumo, kad nepa siekti.
Sovietų režimą Lietuvo
Veikimo taktika turi
je matyti iš sovietų pas veik 20 metų ignoravo kenktume saviškiams ir
tangų mus suskaldyti ir me jaunąją kartą, jos kad nepasitarnautume būti lanksti ir pritaikyta
pateisinti Lietuvos in sistematingai ir nuosek okupantui.
prie sąlygų. Tačiau gai
Taip pat emigracijos rės turi būti visuomet
korporavimą. Jeigu lais liai neparuošėm politi
vieji lietuviai nebūtų niam darbui. .O kas ne aplinkybės iššaukė daug aiškios. Lietuvių politi
rimtas
antisovietinis pasiruošęs, kas neturi pagiežos ir nesantaikos. nio veikimo pagrindinės
Per daug laiko, pinigo gairės šiaip suvokia
veiksnys laisvame pa progos
pasimokyti iš
saulyje, tai kodėl atvyks^ praeities klaidų, tam ir ir nervų išeikvojome be mos: jungti visas kar
ta pavieniai okupuotos lemta tas pačias klai sikovodami tarp savęs tas į bendrą lietuvių tau
Lietuvos komunistų už- das kartoti, tam ir lem dėl autoriteto. Šios sa tos kovą dėl Lietuvos
angažuoti kultūrininkai, ta viską iš naujo išmok vitarpio kovos išsėmė valstybės nepriklauso
LIETUVIAI,
kurie savo koncertais ti. Užtat mūsų veikime daug energijos. Mus ati mybės atgavimo, jos te
Vasario 15-sios išvakarėse Vyriausias Lietuvos Iš bei susitikimais nuosek dabar pasigendame tos traukė nuo bendros ko ritorinio integralumo iš
laisvinimo komitetas kreipiasi į visus lietuvius pavergto liai bando mus, ar pri generacijos, kuri yra vos su priešu. Ir dabar saugojimo ir teisės lietu
je tėvynėje, Sibiro tremtyje ir išeivijoj. Iš tėvynės iš pratinti prie okupacijos, tarp 30 ir 45 metų am daugelis galvoja, kadrei vių tautai pasirinkti ir
tremtuosius giliai užjaučiame ir nepalūžusiems išlikti lin ar suskaldyti. Pats fak žiaus. Visur yra didelių kia surasti kokią nors nustatyti savo nepriklau
kime. Tėvynėj okupanto priespaudą nešančius prašome tas, kad okupuotos Lie patirties spragų. Veikė formulę, kad reikia tik somos valstybės politi
ištverti ir savo darbus bei žygius grįsti nepalaužiamu tuvos spauda laiks nuo jų tarpe turime labai jau parašyti tobulą konstitu nę, visuomeninę ir ūki
ciją, kuri įgaliotų anti- nę santvarką.
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo tikėjimu. Išeivijoj laiko spausdina polemi
išblaškytuosius raginame visada prisiminti, kad pavergta nius straipsnius prieš nų neprityrusių veikėjų veiksnį, ir tada visas
Antra, dėti pastangas
tėvynė iš mūsų laukia ištikimybės ir aukos jos laisvės vadinamus lietuvius fa ir turime pavargusių ir darbas eis sklandžiai.
siekiant lietuvių išeivi
sugrąžinimui paspartinti. Kviečiame sutelkti visas mūsų šistus, buržuazinius na senstančių visuomeni
Laikas irgi atnešė joje vieningos Lietuvos
pastangas Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto cionalistus, prieš vaduo ninkų. Nėra lengva nu nuostolių. Mirė visa eilė laisvės kovos vadovybės
vadovybėje, derinti kiekvieną asmeninį įnašą į Lietuvos tojus, liudija Lietuvos gy tęsti tiltą skersai šitą Lietuvos Respublikos po sudarymo.
laisvės kovą ir dosniai remti jo vykdomus laisvinimo dar ventojams, kad veiksniai generacijų prarają. Kur litikų ir diplomatų. Lai
Paržvelgus mūsų va
bus. Vasario 16 proga Jūsų gausi auka įgalins tuos dar Vakaruose dilgina Sovie dingo tie diplomuoti in kas veikia ir į kitus pa
davimo
veiklos barus,
bus plėsti, tobulinti ir naujas mūsų intelektualines jėgas tus jų jautriausioje ir žinieriai, chemikai, mo tyrusius politikus. Nors
matome
kad
yra daug ir
kytojai ir psichologai, ku ateina į darbą jaunes
jų vykdymui sutelkti.
silpniausioje
vietoje,
svorių
spragų.
Lietuvių tautos apsisprendimas atstatyti Lietuvos
rie mokslus išėjo Vaka niosios kartos žmonės, sumobilizavus Visvien
būtent:
pasaulio
opinijos
geriau
valstybės nepriklausomybę buvo paskelbtas Lietuvos Ta
ruose? Tik vienas, ant jei taip greitai neįsigi
sius
lietuvių
talentus,su

lankose.
Tiesos
atskleidrybos Vasario 16 aktu, užtikrintas savanorių bei karių
ras ateina į visuomeninį jo patyrimo. Reikia bran
dimas
ir
sovietų
nusikal

kaupus
pinigą
numaty

gyvybių auka ir pagaliau atbaigtas Steigiamojo Seimo
darbą. Visuomeninio vei
tiems įtaigojimo dar
demokratišku išrinkimu. To Seimo darbai įrodė lietuvių timų atidengimas vaka kimo naštą neša 1.500 gaus laiko pašvęsti jų
bams ir nustačius ilga
tautos politinį sąmoningumą ir valstybinių tradicijų iš riečiams yra bene efek pasišventėlių. Kur dingo brandai.
tingiausią kovos prie triskart tiek jaunųjų in
Pasimokant iš praei laikius ir trumpalaikius
laikymą.
Šiemet minėdami 50 metų nuo šio istorinės reikšmės monė prieš sovietų tęsia teligentų? Dar nėraper- ties klaidų, reikėtų iš planus pagal veikimo
įvykio, kviečiame šią sukaktį prasmingai paminėti ir Lie mą smurtą pavergtoje vėlu šitos spragos užpil vengti veikimo dublika- svarbos prioritetą, ga
tuvos išlaisvinimo pastangų sustiprinimui panaudoti.
tautoje. Kadangi sąlygos
vimo. Reikėtų nustatyti lėsime ateity sustiprin
Besikeičiančios tarptautinės raidos akivaizdoje, Vy palankios sovietų pro dyti.
politinių darbų priorite ti Lietuvos bylos pozi
riausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas darys visa, kad pagandininkams atvykti
Yra pavojus, kad ati tą. Reikėtų racionalinti ciją ir ilgainiui laimėti.
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo reikalas būtų pa į laisvąjį pasaulį, reikia truksime nuo krašte gy išlaidas. Turime išveng
Pirma, reikia išsa
veikiai ginamas visur, kur Lietuvos ar lietuvių tautos in didesnio budrumo iš mū venančių lietuvių. Rei ti tarpveiksninių var
miai susipažinti su Lie
teresai gali būti paliesti tarptautinėse derybose ar gali siškių čionai s. Reikia, kia sekti įvykius visose žytinių. Iš praeities gali“ tuvos dabartine padėti
muose sandėriuose.
taipogi, apdairumo, kad srityse Lietuvoje, idant ma pasimokyti, kad mi ir paruošti sovietų
priešas
neįvarytų kylį į turėti tikrą krašto ir tau mūsų išeivijos vienybė skriaudų dokumentaciją.
Lietuviai 1
mūsų
visuomenę.
O tai tos būklės vaizdą. Vadi yra moralinio pobūdžio; Reikia paruošti dokumen
Tėvynei laisvės sugrąžinimas tebūna visų mūsų tiks
galime
padaryti,
jei
ne nasi, yra pavojus, kad autoritetas atsiranda
tuotus teisinius argu
las ir būties prasmė, o mūsų žingsnius telydi tarpusavė
sileisime
dezorientuoateityje lietuvis krašte vien iš visuomenės san mentus dėl Lietuvos pre ■
darna, aukos dvasia ir nepalaužiamas ryžtas.
tis, jei demaskuosime negalės susikalbėti su taros. Kada kuris nors tenzijos į Vilniją ir Ryt
Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse.
priešo užmačias.
laisvojo pasaulio lietu veiksnys bando primesti prūsius. Neužtenka tik
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas
Nepaisant didelių iš viu. Reikia dėti visas savo pirmenybę kitiems, spausdinti
retoriškus
laidų ir įdėtų pastangų, įmanomas
pastangas bendra kova nukenčia. bendrybėmis išdėstytus
buvo trūkumų mūsų ve asmeniškai susirišti su Nėra įmanoma varžyti pamfletus.
CHICAGOS LIETUVIU TARYBOS
damojoje akcijoje. Be- savo tautiečiais krašte. nių keliu pastatyti auto
Antra, reikia nustaty
ti
ofenzyvinę politiką su
riteto.
Lietuvių
visuome
ATSIŠAUKIMAS Į VISUOMENĘ
nė turi savo santalkinę aiškiais siekimais ir
Šiais metais minime 52 metus nuo Lietuvos Ne ir gyvinti savo veiklą ypatingai informacinėje plot išmintį. Laisvieji lietu tam tikslui pastatyti ati
priklausomybės paskelbimo ir laisvos valstybės at mėje laisvojo pasaulio tautų tarpe, nušviečiant da viai remia tą veiksnį, ku tinkamą funkcionuojan
kūrimo. 1940 m. Sąvietinė Rusija, susitarusi su Hit bartinę Lietuvos būklę ir 30 metų tebesitęsiančią ris sugeba įgyvendinti čią organizaciją.
Tačiau, reikia susipa
lerine Vokietija, klasta ir militarine jėga okupavo sovietinę okupaciją. Panašius nutarimus priėmė ir pozityvius darbus.
žinti
nuodugniai su Ame
Visi veiksniai turėtų
Lietuvą, kai tuo tarpu visame laisvajame pasauly Vliko seimas New Yorke. Šiam darbui numatyta
rikos
politikos formula
je naikinamas kolonializmas, kuriamos ir pripažįs įsteigti lietuvių pastovų informacijos centrą, plės atkreipti didesnį dėmesį
vimo
procesu,
to proce
tamos naujos valstybės, gi imperialistinė Sovieti ti svetimomis kalbomis Eltos leidžiamus biulete į apleistas sritis, kaip
nius ir radijo transliacijas į pavergtą kraštą. antai: mokslinių veikalų so institucijomis ir per
nė Rusija tebelaiko pavergusi daugelį tautų.
Vasario 16 d. minėjimas įvyks š.m. vasario apie Lietuvą paruošimą sonalu. Turime draugų
Kovai už išsilaisvinimą okupuotos Lietuvos
lietuviams galimybės labai ribotos, bet jie daro 15. d. 2 vai. p.p. Marijos Aukštesniosios mokyklos svetimomis kalbomis,tu Amerikos Kongrese, o
visa kas esamose sąlygose įmanoma. Todėl mū salėje (6701 So. California Avė.). Tautiečiai, savo rimos medžiagos veikes mažai įtakos Valstybės
Departamente. Reikia pa
sų, esančių laisvajame pasaulyje lietuvių, šventa gausiu dalyvavimu minėjime pademonstruokime nį išskleidimą. Neužten
žinti
Amerikos aukštos
ka
vien
paruošti
litera

pareiga visomis išgalėmis remti jų laisvės atgavi vieningumą ir ryžtą, o savo piniginėmis aukomis
politikos
formuluotojų
tūros,
reikia
išstudijuo

mo ir suvereninės valstybės atstatymo pastangas, paremkime Lietuvos išlaisvinimo kovą.
psichologiją
- galvoseną
ti
kam
ją
išdalinti,
kad
Organizacijos ir asmenys pinigines aukas pra
gausesnėm kaip iki šiol piniginėmis aukomis rem
ir
tada
argumentuoti
jų
mūsų
bylai
būtų
didesnė
ti esančias laisvinimo institucijas. Nenustokime šomi siųsti Chicagos Lietuvių tarybos iždininkui
plotmėje,
o
ne
vien
taip,
nauda.
Taipogi
reikėtų
vilties ir ryžto tęsti kovą iki Gedimino kalne su Vladui Šoliūnui, 3549 W. 57 St., Chicago, 111.60629,
sistematingai išstudijuo kaip mums lietuviams
plevėsuos mūsų trispalvė ir Karo muziejaus bokš arba įteikti minėjimo metu salėje.
įprasta.
Tik vieningomis pastangomis atgausime Tėvy ti informacijos - susiži
te suskambės laisvės varpas.,
O tam viskam reikia
nojimo
skleidimo
būdus.
nei
laisvę.
Amerikos Lietuvių Taryba, Detroite įvykusia
pinigo,
pinigo ir dar kar
Viena
iš
sunkiausių
me seime ir savo metiniame suvažiavime Chica
blogybių
pašalinti
yra
tą
pinigo.
Chicagos
Lietuvių
Taryba
goje, apsvarstė planus ir priėmė nutarimus plėsti
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Vasario S ešioliktajai artėjant
Artėjant Lietuvos ne kontaktas, lėšų reikalu
priklausomybės paskel ir politiniais klausi
bimo sukakčiai prievar mais. Be šių Lietuvių
tų stabtelėti, atsigrįžti Komitetų, karo metu bu
atgal ir pažvelgti į anų vo dar susidarę lietuvių
laikų lietuvių tautos gol- centrai ir kituose užsie gotinį kelią, kuriuo mū nių kraštuose.
Pirmiausia čia tenka
sų tautai buvo lemta ei
paminėti,
veikliausius
ti.
Amerikos
lietuvius,
ku
Kai žmogus žvelgi at
rie
daug
dėmesio
kreipė
gal, būtinai tenka prisi
minti Pirmojo Pasauli į karo audrų teriojamus
nio karo pradžią. Anuo Tėvynės vargus. Be to,
met lietuviams, ypač tau stiprus lietuvių centras
tos žadintojams, inteli buvo susikūręs Šveica
gentams, buvo didelis rijoje, kur susispietę ne
galvosūkis: kas karą lai maža ėjusio aukštąjį
mės — rusai ar vokie mokslą lietuviško jauni
čiai? Nuo tokio ar ki mo. Pažymėtinas ir lie
tokio jų likimo juk pri tuvių veikimo centras
klausė mūsų tautos atei Stockholme, Švedijoje,
tarpininkavęs susisie
tis.
Karo audrai siaučiant kiant tarp okupuotos Lie 
jo ugniai besiartinant tuvos ir Rusijos. Čia rei
prie Vilniaus, būtinai rei kia pasakyti, kad šiems
kėjo apsispręsti tikroje lietuvių centrams užsie
Lietuvos sostinėje, buvu niuose buvo daug leng
siam Lietuvių Komite viau veikti, negu lietu
tui. Tačiau Komitetui te viams vokiečių okupaci
ko susiskirstyti į dvi da joj ir Rusijoj. Ypač laislis. Viena ryžosi važiuo vai galėjo veikti Ameri
ti Rusijon ir rūpintis kos lietuviai ir Šveicari
ten nublokštais mūsų jos lietuvių centras.
Jau pačioj karo pra
tremtiniais, supranta
ma, neišleidžiant iš akių džioje Amerikos lietu
ir lietuvių tautos politi viai ėmė rūpintis materi
aline parama Lietuvai ir
nio likimo.
Kaip atmenam, Petra mėgino ruošti kelią įLie
pilio seime vieni susi tuvos nepriklausomybę.
rinkusiųjų lietuvių atsto Be to, Amerikos lietu
vai atvirai ir aiškiai pa viai aktingai dalyvavo vi
sisakė už Lietuvos ne sam lietuvių diplomati
priklausomybę, o kiti niame darbe. Pasaulinio
svyravo ir teišdrįso pa karo metu, dažnai ragin
sakyti tik už Lietuvos au davo Amerikos vyriausy
tonomiją.
bę kreipti daugiau dėme
Dar didesnius uždavi sio į Lietuvą ir vėliau
nius turėjo išspręsti ir — ją pripažinti nepri
atlikti tie kuriems buvo klausoma valstybe. 1918
leista pasilikti savame gegužės 3 d. Amerikos
gimtame krašte. Šių lietuvių delegacija lan
pastarųjų gyvenimas bu kėsi pas prezidentą Wilvo gan sunkus, o jų veik soną ir prašė jį, kad Lie
la suvaržyta, sukausty tuva nebūtų pamiršta tai
ta. Vilniškė Lietuvių Ta kos konferencijoje. Taip
ryba neturėjo net savo pat Amerikos lietuvių
organo. Ji ilga laiką ne- pastangomis JAV pati pir
galėjo, kad ir labai at moji iš didžiųjų santar
sargiai, savo minčių, su vės valstybių pripažino
manymų perteikti savo Lietuvą de jure. 1922 m.
krašto gyventojams.
liepos 28 d., tuo tarpu
Vilniuje palikęs Ko kai kitos didžiosios san
mitetas okupacijoje dirb tarvės valstybės padarė
ti sau pirmininku išsi 1922 metais gruodžio
rinko Antaną Smetoną, gi mėn. 20 d.
išvykusiam Rusijon Ko
Daug yra nusipelnęs
mitetui vadovavo Mar siekiant nepriklausomy
tynas Yčas. Tačiau tarp bės, Šveicarijos lietuvių
abiejų Komiteto dalių centras. Šveicarija karo
apylinkiniais keliais bei metu laikėsi griežto ne
kanalais buvo, kiek gali utraliteto ir čia buvo pa
ma palaikomas glaudus togi dirva politiškai

veikti. Šveicarijoje lietu
viai turėjo savo informa
ei jos biurą ir varė propa
gandą už Lietuvą, leisda
mi atitinkamus raštus
vokiečių - prancūzų kal
bomis. Taip pat Šveica
rijoje įvyko kelios lietu
vių konferencijos, kurio
se daug anksčiau buvo ke
liamas nepriklausomos
Lietuvos klausimas. Kai
kuriose tose konferen
cijose dalyvaudavo lie
tuvių atstovai iš okupuo
tos Lietuvos ir Rusijos.
Jau per pirmąją konfe
renciją Berne 1916 m. ko
vo 1-5 d. iškėlė Lietuvos
nepriklausomybės šūkį.
Vėlesnėse konferencijo
se, 1916 gegužės 21 d. —
birželio 4 d. — birželio
30 d. ir liepos 4 d. 1917
m. lapkričio mėn. 2-10
d. nepriklausomybės rei
kalas buvo plačiai apta
riamas ir nustatomos
bendros veikimo gairės.
Šveicarijos
lietuviai
daug padėjo, kad vokie
čiai sutiktų leisti sušauk
ti 1917 m. Vilniuje lietu
vių konferenciją, kuri iš
sirinko Lietuvos Tary
bą. Daug dirbo lietuviai
ir Skandinavų kraštuose
ypač Švedijoje. Skandi
navų valstybės, būdamos
neutralios, buvo labai pa
lankios ir nuoširdžiai už
jautė Lietuvos laisvės
troškimus. Pavyzdžiui,
Stockholme buvo įvykęs
gausus švedų mitingas,
kuriame buvo priimta re
zoliucija, kad "karo sū
kury turi iškilti laisva
lietuvių tauta, kuri pati
turi rūpintis savo liki
mu".
Į Stockholmą dažnai
suvažiuodavo pasitarti
lietuviai iš kitų kraš
tų.
Pažymėtina yra lietu
vių konferencija Stock
holme, įvykusi 1917 m.
spalio 18-20 d. Didelį
darbą taip pat atliko ir
lietuviai Rusijoje. Čia
buvo smarkiai dirbama
ne tik labdaringas dar
bas, bet ir politinis. Abi
šio darbo sritys turėjo
labai didelės reikšmės.
Tremtinių globojimas iš
laikė tautai per de
šimtis tūkstančių nariu,
kurie būtų žuvę sveti
mųjų bangose. Besimo
kąs jaunimas tautiškai

Šį šeštadieni, vasario 14 d. 6:45 v.v. Čiurlionio galerijoje Chicagoje atidaroma jungtinė JAV ir Kana
dos lietuvių dailės paroda. Savaitės dienomis paroda bus atidaryta nuo 7 iki 9 v.v. Paroda uždaroma
vasario 22 d. Nuotraukoje Jadvygos Paukštienės paveikslas "Jauni arkliai" (aliejus), kuris išstatytas
šioje parodoje.

buvo stiprinamas ir iš
jo tarpo, grįžus Lietu
von, išėjo gausios pir
mųjų valstybės tarnau
tojų eilės. Rusijos lietu
vių veikimas pasiekė sa
vo viršūnę per Lietuvos
Seimą Petarpily 1917 m.
gegužės 27 — birželio
2 d. Čia dauguma bal
sų buvo priimta rezoliu
cija, reikalaujanti Lie
tuvos nepriklausomy
bės.
Tai, va, iš šios trum
pos apžvalgos matome,
kaip buvo anuomet lietu
vių veikta įvairiose vie
tovėse. Visur veikimas
buvo grindžiamas tuo pat
pagrindu — laisvė ir ne
priklausomybė.
Dirbdami užsieniuose
lietuviai gerokai vokie
čiams kenkė skleisdami
žinias apie vokiečių imperialistiškus siekimus
Lietuvos atžvilgiu. To
dėl noromis nenoromis,
vokiečiai užmezgė kon
taktą su Vilniaus lietu
viais , kurie nurodė vokie
čiams reikalą sudaryti
rinktinių lietuvių orga
ną, kuris atstovautų
Lietuvą būsimose dery
bose. Po ilgų svyravimų,
vokiečiai sutiko, kad Vil
niuje būtų sušaukta lie
tuvių konferencija, kuri
susirinko 1917 metais
rugsėjo 18-22 d. ir iš
rinko pageidaujamą or
ganą Lietuvos Tarybą.
Tai jau buvo didelis lai
mėjimas, tuo labiau, kad

dę, išvaryti piktą dvasią iš vyskupo dvaro.
Ji įžengė seklyčion kaip tik vyskupui ir Dau
kantui taip smagiai susijuokus.
— Magdutė, pasakė vyskupas, pamatęs įėju
sią moterį, nedrįstančią prabilti pirma, parsiųsk
čion dailidę Kiprijoną.
Tada apmaudas suėmė ją taip, kad radosi
Dirvos konkurse premijuota novelė
drąsos tuoj pat išdėstyti visą reikalą.
— Vyskupėli, sustenėjo Magdutė, Marelė ant
(9)
Verpstės prisėdo. Tokia verpėja, tokia plonasiūlė,
Tąryt Marelė paprašė sekti bene katra pamatys prisėdo! Toks savęs novijimas! Kaip Dievą myliu,
pro šaį einantį, pro verptuvės langus, dailidę Kip vyskupėli, taip širdį susopo!
— Prisėdo, sušuko Daukantas. Prisėdo! Ačiū
rijoną. Moterys verpė tylėdamos, laukdamos tikrai
Dievui,
prisėdo!
didžių įvykių. Katros jau ir rengė pašaipos ir panie
Ir
jis
pasijuto lyg bendros šeimos narys, par
kos žodžius, nusviesti juos vis išdidžiai, lyg numiblokštas
geros
naujienos. Jis trenktelėjo lazda į
tęs katinas, ūsais krutinančiam dailidei.
Netrukus jis parsirado. Pradarė moterys du grindis.
ris, ir liepė sustoti. Kaip trenktas, jis sustojo prie
— Galiu ir aš išvykti, pasakė Daukantas. Akedurų. Marelė paėmė savo verpstę, ir nešdama ją lyg lavičiaus reikalas išgaišo, o aš, paveizdan, geram
vaiką glėby, prinešė prie durų ir trenkė ant šlapios vyrui laimę atvežiau. Senkapių ir miškų mylėtožemės. Ir visoms taip prasižiojus, kad varlė bur- juį, jįs man aitvarinius ant lazdos, o tie aitvarai
non įšoktų, Marelė stvėrė išgražintą Kiprijono verps- jam Marelę,
tę, sėdo ant verpstės kraigo ir taikėsi įmauti pluoš
— Žleberiuoji, Simonai, pasakė vyskupas. Ne
tą ir pradėti verpti, lyg nieko dėta Tik buvo įkaitus, suvokiu apie ką?
kaip raudona aguona prieš saulę.
Magdutė, lyg sausus žirnius papylus į medinį
Kiprijonas nuvožė kepurę, pažiūrėjo į mergi- dubenį, atklojo visą verpstės istorija.
_ Pašauk juos abu, liepė Magdutei vyskupas.
ną ir tarė:
— Ačiū už tai, Marele.
Kada bailiai pradarę duris, įžengė seklyčion
Ir palengva, nė neįžengęs verptuvėn, lyg klūp Kiprijonas, nuimtą kepurę maigydamas rankose,
čiodamas dėl laimės, nuėjo į savo trobą.
o paskui jį, lyg su gaisais žanduose, Marelė, iš sa
Bėgo moterys prie Magdutės, naujienos neši vo sostakėdės vyskupas ištiesė jims pabučiuoti
nos. Bėgo Magdutė vyskupijon, ritosi pilna kūnu, lyg žiedo rubiną.
eldija su visomis išpūstomis būrėmis. Maldausiu
— Vaikeliai, pasakė vyskupas, pasitarkite su
vyskupo, žyburiavo jos smegenyse, išvaryti daili tėvais, pasakykite jiems, kad vyskupas laimina

JURGIS GLIAUDĄ

ŠALIA MILŽINU

visi lietuvių centrai už
sieniuose tuojau nesvy
ruodami Tarybą pripa
žino vienintele aukščiau
sia lietuvių tautos atsto
vybe, kuri ryžtingomis
ir drąsiomis savo pas
tangomis bei rizika 1918
metais vasario mėn. 16

d. paskelbė Lietuvos ne
priklausomybę. Vasario
16 d. aktas parodė tik
ruosius lietuvių tautos
siekimus — būti ir gy
venti laisvai ir nepri
klausomai.
J. Miškinis

LIETUVOS KANKINIU
KOPLYČIA
ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE,
pasaulyje garsiausioje vietoje jau

baigiama įruošti.
Kiekvienam lietuviui branginančiam savo tautos
kankinių atminimą dera būti šio paminklo kūrėjų
tarpe.

Šių metų liepos 7 dieną
koplyčia bus dedikuota.
SAVO AUKĄ ATSIŲSKITE PRIEŠ KOPLYČIOS
DEDIKACIJĄ.
Rašykite:
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND
2701 W. 68 St., Chicago, III. 60629.

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ.
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600

REpublic 7-8601

santorį. Priduokite užsakus ir vestuves ruoškite,
tik be velnio lašelių.
Dailidė ir Marelė stovėjo prie durų sukrėsti,
lyg suakmenėję.
Vyskupas pasakė Kiprijonui:
— Tik tu, šalavaika, prižadėk man, kad prie
pono Jezuso koplytėlių nekiši savo miškinių ir giri
nių. Jiems ten ne vieta.
Daukantas pakėlė lazdą, kad matytų rankeną ir
pakartojo atrastą pokštą:
— Tu, Kiprijonai, man aitvarus, o anie tau
Marelę...
Daukantą ir jaunuosius vyskupas atleido kartu.
Jiems išėjus, pažiūrėjo pro langą. Jis matė kaip
kulnuoja Daukantas, pasiramsčiuodamas aitvarine
lazda; ir kaip gflviai ir kartu žengia jauna žemaitiš
ka pora, aitvarų sunešta bendrai laimei ir bendram
vargui.
Įprastu judesiu jis pakėlė ranką žegnonei, ir pa
laimino jų tolstančias nugaras. Daukantas kulno jo
sau mažas, liesutis ir vis tiesios nugaros. Jo mies tietiškas švarkelis atrodė toks juokingas Varnių
vyskupo dvare, ir apikaklė lyg liptų ant sprando kas
kartą atsiliepdama į jo trupančius žingsnius;
Vyskupas pežegnojo jį kartą, ir kitą. Ir trečią.
Ir vis kas žegnonę jo senas draugas vis lyg mažėjo,
lyg mažėjo, lyg skleidėsi ore. Gal būt tai buvo tik
graužli drėgmė, tokia niekados nebūta vyskupo aky
se?
— Mes, žemaičiai... pagonys dar... mes žemai
čiai, pagalvojo vyskupas su keistu atradimo džiu
gesiu. Ir tuoj privertė savo mintį, visą savo esybę,
sugrįžti prie naujo ganytojinio laiško apsvarstymo.
(Pabaiga)

DIRVA

1970 m. vasario 11 d.

"SEKSAS, IŠGANYMAS

ŽVILGSNIAI

AR PRAŽŪTIS”

KĘSTUTIS GAIDŽIUKAS
Prieš porą savaičių
amerikiečių
spaudoje
pasirodė ši nuotrauka
vaizduojanti Baltųjų Rū
mų sargus naujose iškil
mių uniformose. Para
šai skelbė kad tai atrodo
lyg "liekanos iš lietuvių
filmo ar pabėgėliai iš
Weimaro respublikos".

Viena nauda iš kelio
nių po užsienį, sakoma,
kad prasiplečia akiratis.
Bet yra ir pavojus, kad
gali grįžti namo su sve
timom idėjom.
Prezidentas Nixonas,
pagal spaudos atsiliepi
mus, rado abu. Praeitais
metais keliaudamas po
Vakarinę Europą įgijo
sveikų minčių užsienio
politikoje. Bet deja, jis
atrado ir skonį mandriom uniformom.
Pagal Baltųjų Rūmų
spaudos biurą sakoma,
kad jam padarė didelį įs
pūdį jo šeimininkų Euro
poje įmantriai aprengti
sargybiniai ir nutarė
kad ir čia panašiai ne
blogai būtų. Pirmoji šio
kaprizo auka yra Bal
tųjų Rūmų policija iki
šiam laikui buvusi ap
rengta
tvarkingomis
tamsiomis
uniformo
mis.
Britų ministerio pir
mininko Harold Wilson
atsilankymo proga ne
laimingasis Baltųjų Rū
mų dalinys pasirodė nau
jose iškilmių uniformo
se. Tamsios kelnės dar
buvo, bet su jomis atsi
rado aukšto kaklo baltas
tunikas, su daugybe auk
sinių sagų ir įvairiom
puošiančiom blizgutėm.
Ir visą šią grožybę už
baigia aukšta, smaili juo 
da - auksinė kepurė iš
Bismarko laikų. Beje,
šis malonumas už 250
uniformų kainavo $23,
750.
Visuotinas efektas sun
kiai apibudinamas, bet
yra maždaug kažkur pu
si aukelyje tarp prūsų
laiškanešio ir generolo
Raštikio atsiminimų kny
gos viršelio.
Nors iki šio laiko są
moningai vengiau rašyti
lietuviškomis temomis,
nes taip rašančių eksper
tų jau ir taip užtektinai
yra, gal pats laikas at
mesti šią mintį, šokti
visuomenės veiklos sūkurin, skelbiant griežtą
protestą
amerikiečių
spaudai prieš mūsų tokį
įžūlų įžeidimą...
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Dirginanti paskaita Bostono Kultūros Klube

L.B. Kultūros klubo jų partnerių gilesnių
naujoji valdyba, kurios jausmų. Erotinė meilė
pirmininkas yra inž. Č. jau angažuojanti žmo
Mickūnas, savo darbus gaus dvasią, sukelianti
pradėjo patrankos šū ilgesį ir nerimą, svajo
viu — kun. prof. Anta nes, liūdesį ir džiaugs
nas Paškus, filosofijos mą. Broliškoji meilė daž
ir psichologijos mokslų niausiu atveju pasireiš
daktaras, sausio 31 d. kianti tada, kai dingsta
vakare, Internacionali libido ir eros, o lieka
nio Instituto salėj, skai tik prisirišimas ir bičiu
tė paskaitą tema: "Sek lystė. Aukščiausia pa
sas, išganymas ar pra kopa — dieviškoji žmo
žūtis". Pats temos apta gaus meilė — esanti la
rimas, kaip matom, yra bai retas atsitikimas.
dilginantis, tad nenuosta Tas atsitinką tada, kai
bu, kad Bostono lietuvių du žmonės, moteris ir
tarpe jis suskambėjo vyras, pajėgia vienas ki
kaip sunkiosios patran tą priimti ir suprasti to
kį, koks jis yra, kai at
kos šūvis.
Prelegenas kun. dr. randama gyvenimo dar
Ant. Paškus klausytojus na, kai vienas ir kitas
savo paskaiton įvesdino pajėgia įsijausti į savo
vienu kitu sąmojum, su mylimo rūpesčius ir dar
darydamas jaukią nuotai bus, džiaugsmus ir siel
ką. Atsigrįžęs į savo te vartus, kai visa žmogiš
mą — į moters ir vyro ka būtim sutampa su sa
seksualinius santykius vo mylima ar mylimu,
— sekso- esmės jis ne aišku, neišjungiant ir
smerkė, tamsiom spal seksualinių santykių.
Kun. dr. A. Paškus iš
vom jo nedažė. Žvelg
savo
paskaitos išjungė
damas į tuos santykius
iš amžių perspektyvos, moralinį aspektą — jis
kalbėtojas ir nieko ypa nemokė, nebarė ir ne
tingai nauja tuose santy moralizavo, o pažvelgė į
kiuose nerado. Amžiais tą painią problemą kaip
sekso problema žmonių mokslininkas, kaip psi
tarpe buvusi gyva, tai chologas ir filosofas. O
pridengta drovumo ir gė tai ir buvo jo paskaitos
dos skraiste, tai vėl iš stiprybė. Ir pesimizmo
krantų išsiliejusi. Mū jis neskelbė. Atvirkščiai
sų gyvenamom dienom jis esąs optimistas, nū
revoliucinga esą tai,kad dieninė seksualinių san
moters ir vyro santy tykių nunuoginimo pro
kiai nusirengė iki nuogu blema ilgainiui išblėsianmo. Kas prieš kelias ti, ateisiąs atsipeikėji
dešimt metų buvo gėda, mas ir susitramdymas.
Tačiau gal būtų galima
netaktas ir grubumas —
prelegentui
ir tokį klau
tas šiandien pasidarė sa
simą
statyti
: kadangi tas
loninių pokalbių links
nusinuoginimas
jau ku
ma dalis. Kun. dr. Ant.
ris
laikas
yra
apsėmęs
Paškus savo paskaitą pa
grindė klinikinės psicho vadinamus Vakarų civi
logijos tyrimų duomeni lizacijos kraštus, bal
mis, pavyzdžiais, pai tus ir net raudonus,tai
liustruodamas seksuali ar tas nėra rūstus ženk
nio gyvenimo iškrypi las tai pačiai civilizaci
mus ir to gyvenimo dra jai? Klausimą nenorom
kelia žinomų kultūrų žlu
mą.
Meilė žmogui esanti gimas, kai žmonių sek
įgimta. Savo prigimtimi sualiniai santykiai taip
tai nuostabiai gražus ir pat buvo išsilieję iš saiįspūdžių kupinas išgyve
nimas. Deja, tik retai ka
da jis trunkąs ilgesnįlaiką. Tą pastebėjo ir anti
kinės Graikijos filoso
Vasario 1 d. Margu
fai, dar prieš Kristaus
čio
salėje, 2422 West
gimimą, ir žmogaus mei
Rd. įvyko
Marąuette
lės išgyvenimus suskirs
labai
gausus
rinkiminės
tė į keturias pakopas:
atidarymas
libido, erotinė, brolišr būstinės
"Oksas
For
Congress".
koji ir dieviškoji rfieilė.
Nuo
2
vai.
iki
4 rinkosi
Libido — tai papras
iš
visur
lietuviai
susi
tas lytinis pasitenkini
pažinti
su
p.
Oksu,
ku
mas, savo esme primi
ris
tik
vienintelis
lietu

tyvus, neangažuojąs dvievis ateinančiuose pirmi
niuose rinkimuose sta
to savo kandidatūrą iš 3
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PLATINTOJUS
ARBA DIRVOJE

kų ir vagų.
Baigiant įdomios ir tu
riningos kun. dr. Ant.
Paškaus paskaitos pa
viršutinišką atpasakoji
mą, kyla dar ir toks klausimėlis: ar dvasiškis,
prieš 40-50 metų būtų
galėjęs taip atvirai kal
bėti apie seksą ir jo pro
blemas? Atrodo, kad ne
— davatkos tokį būtų
liežuviais užplakusios!
Tuo tarpu nėra bloga,
kad šio amžiaus sekso
pakrikiman pradeda gi
lintis ir kunigai, ypač
katalikų kunigai, kurie iš
arti pažįsta daugelį
žmogaus silpnybių. Ty
lėjimu ir asketizmu pro
blemos gaisro neužgesin
si, tad sveikintinas ir
kun. dr. Ant. Paškus,
kad jis išdrįso savo
mokslinių tyrinėjimų ži
niomis su mumis pasida
linti.
Šiame L.B. Kultūros
klubo susirinkime ma
tėm ir apeigas, kurios
paprastai įvykdavo rug
sėjo ketvirtą šeštadie
nį, naujo sezono pra
džioj. Šį kartą tas buvo
padaryta tik sausio 31 d.
vakare: buv. klubo pirm,
dr. Br. Mikonis susirin
kimui pristatė naująjį
klubo pirm. inž. Česl.
Mickūną, o šis savo nau
jąją valdybą, kurion įei
na C. Aleksonienė, A.
Navickienė, S. Makaitytė ir Myk. Drunga. Su
sirinkimas naująjį pir
mininką inž. Cesl. Mic
kūną ir jo valdybą pasvei
kino karštais plojimais.
Kitas L.B. Kultūros
klubo
susirinkimas
įvyks vasario 28 d. vak.
tose pačiose Internacio
nalinio Instituto patalpo
se. Prelegentas — prof.
dr. A. Klimas iš Rochesterio, N.Y. Atrodo, tada
turėsim progos pasikal
bėti apie lietuvių kalbą,
kuri Amerikoj jau regi
mai pradeda apĮuosti.
(t. st.)
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Skaityk ir platink
DIRVĄ
Kaina 6 doleriai.

J. Garlos nuotrauka

CLEVELANDO GRANDINĖLĖ
PAGALIAU CLEVELANDE

Petras Maželis
1968 m. spalio 13 d. vos kelias kryptis jude
didžiulė WHK auditori siui, kaip ilgai ištvers
ja, perpildyta 1400 žiū jėgomis, laiku ir kūry
rovų, buvo entuziastin ba vadovai ir jaunimas?
Ir
štai, dideliam
gais liudininkais Gran
dinėlei išplaukiant įpla- džiaugsmui Grandinė
tesnius meninius van lė keliauja visam 55 žmo
denis. Buvo tikėtasi, nių sąstate naujam žai
laukta ir spėliota. Kai dime, naujose idėjose.
dviejų valandų koncertas Vėl nauja gyvoji mo
prabėgo, kaip neužmirš zaika.
Chicaga,
Philadel
tamas akimirksnis, žiū
rovai dar ilgai gyveno phia, Bostonas, Pittsmatyta jaunatve, šypse burghas, Detroitas, Dayna, vikriai besisukan tonas, Rochesteris, Hart
čiais ratais,, darniomis fordas, Hamiltonas, To
linijomis, sparnais, ple rontas, St. Catherine,
vėsuojančiomis nosinė universitetų salės,šokių
mis ir skambių klumpių festivaliai — visur didin
ritmais.
Rinktiniai, ga lietuviškų šokių de
įmantriais raštais iškai monstracija, gaivališka
šyti rūbai žaismingam tautinė apraiška.
Pagaliau, turime pro
judesy blizgėjo visomis
vaivorykštės spalvomis, gos pasigėrėti Grandi
ryškiai pabrėžiančiomis nėle ir Clevelande. Sa
mūsų audėjų gabumus ir vose kelionėse Grandi
nėlė tartum atliko prieš
skonį.
Tai buvo juk mūsų tau brodvėjinį egzaminą ki
tiniai šokiai, rodos, pa tur ir savo laimėjimus
žįstami, matyti, o ne atskleidžia namie. Tik
kartą, gal būti, ir mūsų dabar? Ar dėlto, kad
pačių šokti. Ar Grandi "savam mieste pranašu
nėlė tiktai šoka? Ne, nebūsi?" Anaiptol, ne.
Grandinėlė
žaidžia, Grandinėlė tik dar kartą
krykštauja, bėga iš for parodys, kad ji yra Cle
pasididžiavi
mos į formą, kuria šo velando
mas.
Dėl
to
jie verti ir
kiams atitinkamas nuo
mūsų
didelės
meilės, glo
taikas — čia didžiulis
ir demokratų lietuvių, gi greitis, čia nuosaikus
bos ir materialinės pa
liai suprantančių reikalą ramumas, liūdesys ir
ramos, ypač šiuo metu,
paremti savą lietuvį, ne net juokavimas. Šokis
kada Grandinėlė ruošia
žiūrint nei partijos pri po šokio, kaip nenu si kelionėn po Pietų
klausymo. Tas reiškinys trūkstanti audėjos gija, Ameriką.
labai mielas, nes tau prieš mūsų akis kuriasi
Neapvilkime Grandinė
tybė turi būti virš visko spalvinga mozaika.
lės vadovų: Liudo Sagio,
ir vieni kitiems padėti
Po koncerto kilo ma visa širdimi besirūpinan
politiniuose keliuose.
ža baimė. Kas toliau, čios kolektyvu p. SagieAr yra galimybė p. kokias formas ir kokią nės, orkestro vadovo Ry
Oksui laimėti pirminiuo mozaiką sukurs atei- to Babicko, talkininkų —
se rinkimuose kovo mėn. ' čiai? Juk tautiniai šo Livijos Kasperavičiūtės
17 d.? Atsakymas būtų kiai teturi vos kelis pa ir Gintauto Neimano ir
dvejopas: kiek lietuviai grindinius
žingsnius, visų tų, kurie dirba, kad
Grandinėlė būtų gyva.
Tik stabtelkime ir pa
klauskime savęs,kas at
sitiktų su Grandinėle, jei
šie žmonės neatiduotų
3avęs tokiam dideliam
darbui, jei jaunimas sa
vuosius
laisvalaikius
praleistų kitur? Pagal
vokime, ypač tie, kurie
jau tik savais reikalais
besirūpiname.
Atkreipkime rimtą dė
mesį į š.m. kovo mėn.
1 d. datą, kada Grandi
nėlė vėl sužibės WHK
auditorijoje.
Pavieniai ir su šei
momis
pasimatykime
Grandinėlės
koncerte.
Chicagos Lietuvių Prekybos Rdmy direktoriai su kandidatu | kongresą K. Oksu. Sėdi Juozas BaceviTa
diena
tebūnie
mūsų
čius, Vilius Kareiva, prez. Kazimieras Oksas, Juze Miller ir Feliksas Raudonis. Stovi Bronius Klem
tikruoju
tautiniu
šven
ka, Vytas Shukis, dr. Juozas B. Jerome, Stasys Balzekas Jr., Bronius Gramont, Adolfas Balionas ir
Petras Vilkelis.
v. Noreikos nuotrauka
tadieniu.

KAZIMIERAS OKSAS Į KONGRESĄ
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Iškarpa iš Grandinėlės šokio...

1970 m. vasario 11 d.
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nų jau esame nuvertę.
Ir kiek dar nuversime.
Manding, ir milijoninį
L.F.
steigiant turėjome
Kaip žinia Detroito m. Kaip minėjau — dažnai, žygį vadino kvailu sapnu,
tų
pačių,
niekad nesišyp
ir jo apylinkėms yra pa pačioj pradžioj, tie sie romantiška svajone, ne
s
ančių,
niekad
netikin
skirta 100.000 dolerių kiai kalnais mum atro sąmone ir net beprotybe.
čiųjų
ir
nepasitikinčių

Ir pats Kapočius nema
kvota. Negalima pasi do.
jų
Tomų
netikėlių.
Pra

girti, kad LF telkimas
Bet pažvelgę praeitin nė išleisti daugiau kaip džia, aišku,nebuvo leng
būtų labai sėkmingas. matome kiek jau esame 20 tomų. Bet... išėjo net
Jau nemažai metų pra tokių "kalnų" nugriovę. 36 tomai! Tai turbūt isto va. Bet, ilgainiui, išsiju
bėgo, o vis dar milijo Tik atsiminkime savo rijoje pirmas atsitiki dinome. Taip kaip toji
no neturime. O tokių L. laiku atliktą antikomu mas, kad iš kruvinosios žemaitiškoji šaudyklė
F. veikėjų, kaip dr. A. nistinę, antimaskvinę de vergijos pabėgę sugebė "Kai įsigruzės, tai kai
Razma, ir kaktos ima monstraciją New Yor jo sutelkti tiek daug in šaus!" Vis to "įsigrurūpesčio vagomis išsi ke. Ir tuomet daugelis telektualų — mokslo ir zėjimo" mum reikia. O
vagoti. Tačiau neprotin puolė
organizatorius, rašto žmonių, kurie ga dabar jau užtikrintai L.
ga batų galvoti apie ne gailėjosi lietuvių pini lėjo išleisti 36 tomų Lie F. žengia pirmyn. Štai
sėkmę. L.F. žengia į lai gų, pranašavo tik kelių tuviškąją Enciklopediją. 1967 m. rugpiūčio mėn.
mėjimo triumfą iš lėto, šimtų demonstrantų su Negana to, juk nebuvo pi esu rašęs periodinėje
bet užtikrintai. Kiek šiuo važiavimą į N.Y. Žodžiu nigų. Atsirado lietuviai spaudoje (ir džiaugiau
metu jau yra suaukota? buvome bauginami vi prenumeratoriai, kurie si!), kad "jau turime su
sudėjo apie pusantro mi rinkę L.F. 348,000 dol."
— daugelis gali paklaus sišku "nepasisekimu".
ti. LF centro būstinės Bet taip neįvyko! Surin lijono dolerių L.E. išlai O šiemet 1970 m. sau
sio gale, arba vasario
žiniomis jau 1969 m. ko kome tikrai stambią su doms padengti.
pradžioj
jau turim sudė
O ką sako Pasaulio
vo 16 d. Detroito apylin mą pinigų ir patys daly
ję
LF
600,000
dolerių!
kė buvo suaukojusi 29, vavome šioje protesto Lietuvių jaunimo kongre
Iki
milijono
beliko
su
153 dol., ir šiemet ta su demonstracijoje
virš" sas, kuris buvo sušauk
rinkti
400,000
dolerių.
ma pakilo iki 31,000 dol. 14,000 žmonių minioje. tas JAV? Tai irgi dide
Bet iki mum skirtos kvo Beveik pusė šios skai lis laimėjimas. Vėl gi Jau ir Tomai netikėliai
tos dar toli. Dar turime čiaus buvo jaunimas.Sta lietuvių jėgomis ir lėšo ima atsiversti. Mūsų
suaukoti 69,000 dolerių. tėm savo pinigais pa mis tie neužmirštini Detroite turime nemaža
Suma nemaža. Bet nusi minklinę koplyčią Wa- operų pastatymai... Dai šimtininkų iš tų buvu
minti neturėtume.
shngtone. Ar jai neužte nų ir tautinių šokių mil sių "Tomų netikėlių".
Mes dažnai išsigąs ko pinigų? Ji buvo gra žiniškos šventės tik apie Jie jau ir patys šypsositame didesnių bei stam žiai ir iškilmingai pa mūsų pasiaukojimą ir di iš savo netikėjimo. Juk
besnių — istoriniai at- šventinta. Ji kėlė ir kels džius sugebėjimus bylo vistiek tą užsimotą mi
žymėtinų siekimų. Jie lietuvių vardą. Ir šiuo ja ir bylos ateinančiom lijoną surinksime! Tik
nelaukime ir aukokime
mum atrodo tartum kal metu dar renkami pini kartom.
nai. Atsitoję prieš tokį gai lietuvių kankinių kop Kaip matome, kiek pirmi.
V. Mingėla
kalną iš karto pajunta lyčiai Romoje užbaigti: daug vien tik JAV tų kalme savo menkystę. Su koplyčios įrengimo dar
abejojame. Nuleidžiame bai jau eina prie pabai VISAS DETROITAS ĮSIJUNGĘS 1 VAJŲ
rankas. Imame nepasiti gos. Pinigai baigiami su
Vasario 1 d. Lietuvių liams pastatyti aikštei
kėti savo jėgomis. Bet rinkti. Ir šią vasarą ją
be reikalo. Jei vykdomas žada pašventinti pats šv. Namuose turėjo savo su įrengti, tęsiamas ir to
sirinkimus net trys or liau. Ir Dariaus ir Gi
tautai svarbus idealas, Tėvas Povilas VI.
jei norime ką nors lai
Ar tokie iškilūs dar ganizacijos — Dariaus rėno Klubo susirinkime
mėti, reikia ryžto, pasi bai neneša lietuvių tau ir Girėno Klubas, SLA pirmininkas dr. Vytau
352 kuopa, Balfo 76 tas Mileris paminėjo,
aukojimo. /Daugis mūsų tai garbės?
skyrius
ir Lietuvių Fon kad būtų gražu jei visi
ir pasiaukoja. O jei atsi
Savo laiku Juozas Ka
do
Vajaus
Komitetas. Ir D. ir G. klubo nariai,
randa ryžtas, pasitikėji počius pradėjo "beprotiš*visuose
tuose
susirinki kartu būtų ir Lietuvių
mas ir pasiaukojimas, ką" kovą dėl Lietuvių En
muose,
dažniausiai
Namų Draugijos na
tuomet niekas neįstengs ciklopedijos išleidimo.
mum pastoti kelią į lai Kiek anuomet atsirado skambėjo žodis "va riais ir įmokėtų po
$100.00.
mėjimą. Taip ir su įs priešų. Net daugelis mū jus".
Lietuvių
Namų
Drau

teigtu milijoniniu Lietu sų žymiųjų rašto žinovų
SLA 352 kuopos susi
vių Fondu mum einasi. bei mokovų tą Kapočiaus gijos vajus, automobi- rinkime kuopos pirminin

LIETUVIU FONDO VAJUS DETROITE

LIETUVIŲ FONDO DETROITO APYLINKĖS NARIAI
(Skliausteliuose pažymėta paaukota suma doleriais)
A.L.R.C. Women Alliance (100), Amer. Liet. Balso
radijo klubas Detroite (100), Amer. Liet. inž. ir arch.
sąjunga (1,200), Angelina ir Jonas Andriuliai (1,025),
Zuzana Arlauskaitė-Mikšienė (125), Magdalenos ir Ka
zimiero Aūgaičių atminimui įnašas (204), Ateitininkų
Sendraugių Sąjungą (300), Vlado Bajalio atm. įn. (140),
Marija ir dr. Leonas Bajorūnai (500), Vanda ir Placidas
Balynai (100), Amelija ir Antanas Banėnai (200) Stasys
Bartkus (100), Stasys Barvydas (100), Elzbieta ir Matas
Baukiai (100), Sofija ir Jurgis Baužai (100), Yolanda ir
Valentinas (miręs) Baužai (100), Valentino Baužos atm,
įn. (616), Simon Blaškevičius (100), Feliksas Blauzdys
(100), kun. dr. Igno Boreišio atm. įn. (100), Ona ir Juo
zas Briedžiai (1,000), Vladas Bublys (100), Marie A.
Bukauskas (100), Stasė ir Leonas (miręs) Bulgariai
(100), Leono Bulgario atm. įn. (350), Petras Bulota
(100), Jonas Butkus (700), Napoleonas Cirtautas (250),
Birutė ir Povilas Čečkai (100), gen. Jonas Černius (100),
Kostas Čiuželis (100), Antanas ir kun. Bronius (miręs)
Dagiliai (2,000), kun. Broniaus Dagilio atm. įn. (226),
Petras Dalinis (100), Kristina ir Kazimieras Daugvydai
(100), Detroito skaučių "Gabijos” tuntas (100), Dramos
Mėgėjų Meno Sambūris (100), Stepas Dryža (200), gen,
Zenono Gerulaičio atm. įn. (150), Elena Gerulaitienė
(100), Jadvyga ir Antanas Oriniai (100), Ona ir Petras
Griškeliai (110), Liudvikas Grunavas (100), Prano Gu
žaičio atm. įn. (125), Petro Heiningo atm. įn. (100), Ste
pas Iliasevičius (miręs) (177), Danutė ir Eugenijus Jan
kai (100), kun. Liongino Jankaus atm. įn. (120), Mari
jono Janukaičio atm. įn. (283), JAV LB Detroito apy
linkė (375), Jonas Jonynas (100), Antanas Juzelskis
(100), dr. Stasys Juzėnas (100), Jeronimas Karalius
(100), Prano Katino atm. įn. (100), Pranas Kausteklis
(100), Vitalija ir dr. Kęstutis Kebliai (125), Konstan
cija ir Juozas Kirvelaičiai (100), Kunigunda ir Kęstutis
Kodaičiai (100), Ęarbora ir Adolfas Kripkauskai (100),
Julė ir Jonas Kučinskai (100), Petras Kučinskas (mi
ręs) (208), Margaret L. Kučinskienės atm. įn. (325),
Kazimieras Kupetis (200), Emilija ir Vytautas Kutkai
(100), Aldona (mirusi) ir Juozas Leščinskai (100), Al
donos Leščinskienės atm. įn. (200), L. F. Bičiulių Centro
valdyba (200), Liet. Gydyt. Sąjungos Detroito skyrius
(100), L. K. K. sav. sąjungos Detroito skyrius (100),
L. V. S. Ramovės Detroito skyrius (200), Liet. Žum.
sąjungos Detroito skyrius (100), Albina ir Vincas Lin
giai (100). Leonas Lozickas (100), Juozas Mačiulaitis
(100), Vanda ir dr. Vytautas Majauskai (100), Juozas
Marčėnas (miręs) (100), Marija ir Jurgis Mikailai (300),
Antanas Mikalkėnas (100), Janina ir Jonas Mikulioniai
(100), Edvardas O. Milkauskas (100), Kazys Miltakis
(100), Prano Misiūno atm. įn. (215), dr. Martyna ir
Napoleonas Miškiniai (1,000), Teresė ir Jurgis Mitkai
(200), Juozas Mockaitis (100), Mateušo Mozūro atm. įn.
(100), Juozas Murinas (100), Bronė ir Kostas Mykolai
čiai (100), Bronė ir Alfonsas Nakai (100), Ona ir Ka
zys (miręs) Navasaičiai (100), Kazio Navasaičio atm.
įn. (140), Petras Pagojus (100), Jonas Paškus (100),

Elzbieta ir Stasys (miręs) Paurazai (100), Vladas Pauža
(100), Jūratė ir Lionginas Pečiūrai (100), Lilės-Julijos
Petrauskaitės atm. įn. (100), Ada ir Antanas Petraus
kai (100), Stasys Petrauskas (100), Vytas ir Marija
Petruliai (100), Alfonso Petrulio (miręs) palikimo įn.
(1,000), Regina ir dr. Justinas Pikūnai (100), Pirmojo
Liet. kar. St. Butkaus šaulių kuopa (225), Konstancijos
Plechavičienės atm. įn. (200), Vladas Pliūra (miręs)
(535), Marija ir Pranas Polteraičiai (100), Julija ir
Juozas Racevičiai (100), mjr. Antano Rackos atm. įn.
(100), Rožė ir Kazys Ražauskai (100), Ona ir Jurgis
Rekašisi (100), Ona ir Jurgis Ribinskai (100), Vincas
Rinkevičius (100), Juozo Rudoko atm. įn. (100), Albina
ir Jonas Rugieniai (100), Vincas ir Šarlotė Ruseckai
(100), Marius Sayus (100), Bronė ir Vladas Seleniai
(100), kun. Kazimieras Simaitis (100), dr. Jono Sims-Šimoliūno atm. įn. (160), Janina ir Ignas Skirgaudai (100),
Kazys Sragauskas (100), kun. J. W. Stanevičius (100),
Stefanija ir Bronius Staniškiai (200), Adelė ir Česlovas
Staniuliai (100), Vladas Staškus (100), Juozas Staugas
(100), Eugenija ir Albinas Šatraičiai (100), dr. Jurgio
Šaulio atm. įn. (100), Ona ir Česys Šadeikai (100), Jo
nas Šepetys (200), Vanda ir dr. Povilas Šepečiai (1,000),
Arvydas Šepetys (100), Asta Šepetytė (100), Manvydas
Šepetys (100), mjr. Jono Šimkaus atm. įn. (221), Mari
jonas Šnapštys (1,002), Genė ir Kazys Špakauskai (100),
Leono Šukio atm. įn. (100), Prano Tamošiūno atm. įn.
(100), Vytauto Tarvainio atm. įn. (100), Stasė ir Bronius
Tatarūnai (100), Juozas ir Pranciška Televičiai (100),
Valė ir Matas Tylai (200), Stasė ir Vacys Urbonai
(1,000), Stefa ir Vincas Vaičiūnai (100), Jonas ir Mar
celė Vaitkūnai (100), Ona ir Vytautas Valiai (100),
Bronius Valiukėnas (100), Aldona ir Jonas Valukoniai
(100), arch. Viliaus Vasiūlio atm. įn. (100), Petras Vedeika (200), dr. Petras Vilinskas (100), Vlado Viskanto
atm. įn. (120), Nelė ir Mykolas Vitkai (100), ltn. Vale
rijono Vizgirdos atm. įn. (450), Julija ir Pranas Zarankai (100), Laima ir dr. Petras Žemaičiai (600).
Iki 1969 metų pabaigos į Lietuvių Fondą Detroite
ir jo apylinkėse įstojo 158 nariai, kurie suaukojo 31,702
dol. Mes turime 107 narius įmokėjusius po 100 dol., 11
narių — nuo 110 iki 177 dol., 20 narių — nuo 200 iki
283 dol., 11 narių — nuo 300 iki 700 dol. ir 9 narius —
nuo 1,000 iki 2,000 dol. Be to 13 asmenų pradėjo mo
kėti savo nario įnašus ir iš viso suaukojo 182 dol. Taigi
iš viso pas mus Lietuvių Fondui yra surinkta 31,884
dol. Detroitui paskirta kvota yra 100,000 dol.
10 narių iš mūsų tarpo jau mirė, o 31 nario atmi
nimui įnašus sudėjo jų giminės, draugai ir pažįstami.

Vytautas Kutkus
Lietuvių Fondo Detroito
apylinkės vajaus komiteto
pirmininkas
ir
Tarybos narys

kas Petras Januška ra
gino visus įsdungti (pa
skelbtą SLA Šeimos Va
jų, surasti ir prirašyti
daugiau naujų narių. Va
sario mėnesį savo duok
les sumokėjo 85 nariai
sumoje $1,398.98.
Balfo 76 skyrius sa
vo susirinkime irgi nu
tarė daryti vajų ir pri
rašyti prie ‘Balfo tuos lie
tuvius, kurie dar nepri
klauso.
Lietuvių Fondo Vajaus
Komitetas, vadovauja
mas pirmininko inž.
Vytauto Kutkaus, irgi lau
žė galvas kaip tą vajų
padaryti sekmingesnį ir
daugiau surasti šimti
ninkų, nes iki nustatytos
kvotos $100,000.00 dar
daug trūksta. Taip pat
aptarė ir ruošiamą va
jaus užbaigimui banketą
kuris įvyks vasario 22 d.
Lietuvių Namuose. At
rodo, kad bus linksma
ir smagu.
Turėsime
aukšto lygio solistę R.
Mastienę, kuriai dainuo
jant pianinu pritars Al
vydas Vasaitis. Detroite
Lietuvių Fondui pagal
anksčiau paskelbtus są
rašus buvo surinkta
$31,884.00.
Lietuvių Bendruome
nės Detroito apylinkės
seniūnai irgi vykdo va
jų. Renka iš lietuvių LB
solidarumo mokestį. Ir
kiekvienas stengiasi iš
visų esančių jo seniūni
joje lietuvių išrinkti.
O pats didžiausias
vajus, tai sukelti $150,
000.00 Dievo Apvaizdos
naujos bažnyčios ir Kul
tūros Centro statybai.
Vajus eina sėkmingai
ir kaip vajaus komiteto
informatorius Jonas Ur
bonas sako, iki vasario
1 d. jau buvo surinkta
$35,900.00.
Naujos klebonijos sta
tybą, varžytinių keliu,
laimėjo lietuvis kontraktorius P. Panava, suti
kęs pastatyti už $72,000,
00.

Viktoras Perminąs ir
Antanas Petrauskas.
Vasario 1 d. išrinkta
Balfo 76 skyriaus ši val
dyba. Pirmininkas Ka
zys Ražauskas, vicepir
mininkai: Rožė Ražauskienė, Kazys Sragaus
kas ir Alfonsas Ple
pys, sekretorius Vladas
Stoškus, finansų sekre
torius Kazys Sadeika,
kartotekos vedėja Kazė
Viskantienė ir iždinin
kas Petras Dalinis. Re
vizijos komisija: pirmi
ninkas Petras Pagojus
ir nariai: Vacys Lėlis
ir Antanas Petrauskas.

• "ŠVYTURIO" šaulių
kuopos metinis susirin
kimas įvyks kovo 22 d.
Lietuvių Namuose.
• LB DETROITO apy
linkės metinis susirinki
mas įvyks balandžio 5
d. 12 vai. Lietuvių Na
muose.
• GABIJOS IR BAL
TIJOS tuntų skautai ko
vo 8 d. Lietuvių Namuo
se ruošia "Kaziuko mu
gę". Numatyta pravesti
įdomią programą jauni
mui.
• SLA 352 KUOPOS
susirinkimas įvyks ko
vo 1 d. 12 v. Lietuvių na
muose. Tame susirinki
me bus išrinkti kuopos
atstovai į SLA seimą
New Yorke ir atlikti bal
savimai už kandidatus į
Pildomąją Tarybą. ^Pil
domąją Tarybą iš Det
roito kandidatuoja: cent
rinis organizatorius ir
SLA 200 kuopos pirmi
ninkas Antanas Sukauskas į iždo globėjus ir
SLA 352 kuopos pirmi
ninkas Petras Januška į
sekretorius.
A. Grinius
MALĖ

WANTED AT ONCE
IST CLASS SKILLED

ALL AROUND
MACHINISTS

ON ENGINE &
NAUJOS VALDYBOS
TURRET LATHES
Vasario 1 d. Dariaus
NUMERIAL
ir Girėno klubo išrink
CONTROL DRILLS.
ta valdyba 1970 metams
Mušt
be able to sėt up work
iš šių asmenų:
from Blue Prints and Close
Pirmininkas dr. Vy Tolerance.
tautas Mileris, vicepir FOR DAY & NIGHT SHIFTS
mininkas Stasys Petraus Steady work, overtime and
kas , Finansų sekreto fringe benefits.
rius Algis Šostakas, ka
Contact Personnel Dept.
sininkas Anatolijus Vis
DIAMOND
kanta, sekretorius Alfon AUTOMATION, INO.
sas Velavičius, ūkio va
23400 HAGGERTY RD.
dovas Valius Mikas ir
FARMINGTON, MICH.
tvarkdarys
Edvardas
476-7100
Rėklys. Revizijos Komi An Lqua) Opportunity Employer
(9-18)
sija: Genė Viskantienė,

OPENINGS FOR
JOURNEYMEN ELECTRICIANS

JOURNEYMEN WELDERS
(4 years of industrial experience reųuired)

The Dow Chemical Co. invites you to Midland, a
nice place to raiše your family. Expanding maintenance work force, good working conditions, paid
vacations, guaranteed holidays and excellent fringe
benefits. Send resume to or call collect: 517-636-0877,
after 5 p. m. 517-636-5363.

THE DOW CHEMICAL CO.
Hourly Personnel
400 Bldg., Midland, Michigan 48640
An Equal Opportunity Employer

(8-12)

1970 m. vasario 11 d.

L..

DIRVA

stovų Rūmų ir Senato vaiz
dus.
Į klubą įsirašė keli nauji
nariai.
Po susirinkimo buvo sma
gi kavutė, pasikalbėjimai ir
vaišės.
Klubo veiklą paremda
mas, Vincas čeičys padova
nojo $25.00.
Kadangi lietuviai gyve
na išsimėtę po visą Cuyaho
ga apskritį, ne tik Clevelan
de, tuomi lietuvių svarba
yra reikšmingesnė, šį rude
nį, pav., įvyks rinkimai
Ohio seimelio atstovų, gu
bernatoriaus ir net Kongre
so ir Senato atstovų į Washingtoną. Visos Ohio vals
tijos lietuvių balsai turės
svorį. Naudinga priklausyti
šiame klube visiems, ir dirb
ti su kitais Ohio lietuviais
balsuotojais savo apskrities,
valstijos ir valstybės atsto
vų rinkimuose.
(kk)

kienė, J. Mockus, V. Blinstrubas ir V. Stuogis) vasa
rio 8 d. posėdžiavo Dirvos
patalpose. Svarstyti įvairūs
skyriaus reikalai. Paskirta
$25.00 min. Br. Balučio pa
minklo statybai ir susitarta
dėl susirinkimo šaukimo, į
kurį bus kviečiamas paskai
tininkas.
ĮDOMUS RESPUBLIKONŲ
• K. Sniečkienė, laukda
KLUBO SUSIRINKIMAS
ma autobuso Superior gat
vėje prie Norvvood, buvo
Sekmadienj, Lietuvių sa
jauno
negro plėšiko per
lėje įvyko gausus Lietuvių
blokštą
ant šaligatvio ir jai
Respublikonų klubo susirin
atimtas rankiniukas. Nete
kimas. Susirinkimui vado
ko apie šimto dol. Tas įvy
vavo pirmininkė Rita Pre
ko vidurdienyje, matė ir ke
meneckienė, jai talkino Lie
li žmonės. Dar kartą prituvių Piliečių Klubo pirmi
mintina, nenešioti pinigų
ninkas J. Malskis.
rankiniuke.
Klubo ir lietuvių veiklos
klausimais kalbėjo pati pir
• J. Daugėla taip pat
mininkė, p. Malskis, R. Kujauno
negro plėšiko buvo
dukis ir kiti.
užkluptas ir neteko laikro
Dalyvavo svečias Ohio
džio.
(vb)
seimelio atstovas George V.
• Zigmas Dautartas, Cle
Voinovich. Jis plačiau su
pažindino dalyvius su Ohio
• ALT S-gos Clevelando velande besiverčiąs sodybų
legislatūros veikla parody skyriaus valdyba (J. Nas planavimu ir dekoravimo
damas spalvotus Ohio At vytis, K. S. Karpius, V. But- bizniu (landscaping), bai
gęs aukštuosius miškinin
kystės mokslus, savo drau
gų būrelyje atšventė 50 me
tų amžiaus sukaktį. M. ir
Z. Dautartai augina 5 vaikų
šeimą.
• Lietuvių Salės ir Klubo
naujon valdybon sausio 30
d. buvo išrinkti: Jonas Apa
navičius, Bronius Bernotas,
Zenonas Dučmanas, Julius
Duliėba, Ignas Gatautis,
Stasys Lukas, Stasys Ma
čys, Jurgis Malskis ir Vy
tautas Stuogis. Į Kontrolės
Komisiją: Bronius Snarskis, Jonas Švarcas ir Pra
nas Stempužis.
Taip atrodo Clevelando priemiesčio Shaker Heights susprogdin
ta rotušė, kurioje buvo policijos būstinė, teismas, kalėjimas. Spė
Susirinkime buvo svars
jama, kad bombą bus padėjęs protiniai nesveikas jaunuolis.
tytas ir esamos Lietuvių
Salės namų pardavimas ir
Įsigijimas kitoj vietoj. Ka
dangi nutarimui nesurinkta
reikalinga akcininkų dau
guma (daug yra dingę ir išvažinėję) bus kreipiamasi į
teismą, prašant leisti pada
ryti sprendimą paprasta
balsų dauguma. Tik po to
bus galima namus parduoti.
AND LOAN ASSOCIATION
• Julė Salasevičienė, ilga
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
metė
veikėja moterų tarpe,
INDĖLIUS.
mėnesiui laiko išskrido į
Kaliforniją pas savo gimi
Už paprastus indėlius moka 5%
naitę, Petronėlę Gudžiūniene ir jos šeimą, Placienta
Už įvairius taupymo certifikatus moka
miestelyje. Jos vyras, Vik
toras
Gudžiūnas, buvusių
nuo 5J4 iki 7^%
clevelandiečių biznierių Gu
džiūnų sūnus, mirė gruo
džio mėnesį. Būdama Kali
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki
fornijoje, p. Salasavičiepė
$20.000.00.
lankysis ir Los Angeles, pas
savo pažįstamus. Jos vieš
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS
nagė Kalifornijoje jau ne
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaišpirmutinė,
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus
didžia
• Clevelando golfininkai
organizuoja golfo savaitę
kovo 21-28 d.d. gražiajam
So. Carolina Myrtle Beach.
Geros
sąlygos
gautos
"Thunderbird” vasarvietė
je. Asmeniui 7 dienos įskai
tant pusryčius, pietus ir ne
mokamą golfą devyniose
aikštėse — $127.00. Be pie
tų _ $103.

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

SUPERIOR
SAVINGS

SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET
Telephone 181-8552

6712 SUPERIOR AVENUE
Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE
A t Superior — (Near Rapid)
Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO /STAIGA
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & Wil!lam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balaamuotojiii.
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue
361-1763

936 East 185th Street
531-7770

Myrtle Beach yra 670 my
lių nuo Clevelando, 750 my
lių nuo Chicagos. Suintere
suoti prašomi kreiptis pas
V. Vaičaitį. 11210 Mountvie\v. Garfield
Heights,
Ohio 11125.

RELIGINĖS ŠALPOS
VAJUS

Clevelande ir apylinkėse
bus pradėtas po Vasario 16
minėjimo ir vykdomas ga
vėnios metu. Aukas paštu
(čekius, adresuotus Lith.
(’ath. Religious Aid) prašo
me siųsti; Mrs. O. Žilinskas,
1810 Caronia Dr., Lyndhurst, Ohio 44124, arba kun.
K. žemaitis, 6527 Superior
Avė., Cleveland, 44103.
Religinės šalpos
Komitetas
IŠNUOMOJAMAS atski
ras vienos šeimos namas,
7615 Lockyear Avė., $75.00.
Skambinti vakarais po 6:30
vai. tel. 521-4295. (11-12)

Aš NESU TO KLUBO
NARIU
Laiks nuo laiko pasklinda
Clevelande laiškai kokio tai
"Konservatorių Klubo” ant
rašte; to klubo blanke yra
ir mano vardas. Aš nesu to
klubo narys ir mano vardas
vartojamas klastingai.
Prieš keletą metų buvom
įsteigę "Lithuanian Conservative Club” išimtinai rė
mimui Respublikonų parti
jos Ohio valstijoje. Kai tas
darbas pasibaigė po meto
kito, aš atsisakiau būti na
riu ir nemokėjau nario mo
kesčio.
Tačiau likus grupelė, pa
silaikius to klubo laiškų
blankus dabar naudoja klas.
tingai laiškus rašyti. Pasi
rodo, kad nuo anų laikų nie
kas daugiau kitos valdybos
nerinko, ta grupelė naudoja
neteisėtai senosios vaidybos
vardus.
K. S. Karpius
NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Nepriklausomybės šven
tės minėjimas Clevelande
įvyks vasario 15 dieną se
kančia tvarka:
Sausio 15 dieną, 9 Vai. 45
min. iškilmingas vėliavos
pakėlimas Naujoje parapi
joje. Organizacijos prašo
mos dalyvauti su vėliavo
mis. Vėliavą pakels Cleve
lande gyveną savanoriai-kūrėjai. Clevelando lietuviai,
vėliavos pakėlimo iškilmė
se kviečiami gausiai daly
vauti.
šv. Mišios: 10 vai. Pane
lės šv. Nesiliaujančios Pa
galbos bažnyčioje, 10:30 v.
Šv. Jurgio bažnyčioje.
I š k i 1 mingas minėjimas
įvyks Naujos parapijos sa
lėje, 18022 Neff Road, 4 v.
p. p. Pagrindinę kalbą mi
nėjime pasakys Lietuvių
Fondo valdybos ir tarybos
pirmininkas dr. Antanas
Razma. Meninę programą
išpildys Čiurlionio ansamb
lis, vadovaujamas muz. Al
fonso Mikulskio ir kanklių
orkestras v a d o v aujamas
Onos Mikulskienės.
Iškilmingas minėjimas ir
koncertas rengėjų supla
nuotas taip, kad užtruks tik
2 valandas. Clevelando ir
Ohio lietuviai kviečiami tą
dieną gausiai dalyvauti pa
maldose ir minėjime.

IŠ LVS "RAMOVĖS”
CLEVELANDO SK.
VEIKLOS
Klaipėdos atvadavimo
minėjimas
Vasario 1 d. paminėjo
Klaipėdos krašto prijungi
mą prie Nepriklausomos
Lietuvos 47 metų sukaktį.
Auditoriją sudarė nemažas
skaičius ramovėnų ir kele
tas svečių. Susidaro įspūdis,
kad pradedame "pribręsti”
mūsų šventųjų įvykių mi
nėjimais nebesidominti. Ir
teisingai laike minėjimo bu
vo pasakyta, kad Klaipėdos
krašto teisėtas prijungimas
prie Nepriklausomos Lietu
vos su tūkstančiais tautie
čių ir trečdaliu mūsų tėvy
nės žemes po 671 metų ver
gijos, turi nemažesnės
reikšmės kaip ir mūsų Ne
priklausom y b ė s iškovoji
mas ir jų sukakčių, sausio
15 ir vasario 16 minėjimai
turėtų būti gausus mūsų
tautiečių atsilankymu.
Clevelando ramu v ėnai
Klaipėdos atvadavimo mi
nėjimą, kaip kiekvienais
taip ir šiais metais pridera
mai paminėjo. Į skirtas kė
des buvo iškviesti vadavimo
dalyviai — A. V. Jonaitis,
Vytautas Braziulis ir F.
'Eidimtas. įnešus ramovėnų
ir Jūrų skautų vėliavas su
giedotas tautos himnas, pa
gerbti kovotojai dėl Klaipė
dos krašto laisvės — E. Si
monaitis, J. Budrys ir žuvę
sukilėliai. Pagrindinį minė
jimo žodį pasakė F. Eidim
tas, apibudinęs sukilimui
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Slidinėtojų būrelio nariai: A. Benas, J. Dunduras, Rūta Patt, Patt,
J. Čiurlionis, Brizgienė.Birzgys.Butkus.A. Garlaustas, V.čturHonis.
P, Morkūno nuotrauka

privedusias priežastis, mū
sų tautiečių (Klaipėdos
krašte) nepaliaujamą ir
drąsią kovą dėl Klaipėdos
krašto prijungimo prie Ne
priklausomos Lietuvos, tam
sutrukdyti vokiečių keltas
pynkles bei trukdymus tarp
tautinėse institucijose.
Taip pat paminėta 1939
m. kovo 22 d. Hitlerio smur
tu Klaipėdos krašto okupa
cija.
Mjr. A. V. Jonaitis, Klai
pėdos sukilimo dalyvis, pa
sidalino prisiminidais iš su
kilimo.
Gražus Clevelando Jūrų
skautų elgesys, kurie jau
eilė metų, su savo vėliava
dalyvauja šiame minėjime.
Tai būrelis jaunuolių, kurie
lyg atlikę pareiga pro duris
neišbėgioja, bet visada iš
būna per ištisą minėjimo
laiką. Tai pavyzdys mūsų
visam jaunimui.
Praeitais metais Klaipė
dos krašto atvadavimo mi
nėjimo dalyviai, ramovėnų
valdybos iniciatyva, Erdmanui Simonaičiui sudėjo au
ką 70 dol. E. Simonaitis, ramovėnams prisiuntė jautrią
padėką, kuri ir buvo pasku
tinė ir gal paskutinis jo
rankraštis, nes už trijų die
nų jo netekome.

Metinis susirinkimas

Po Klaipėdos krašto at
vadavimo minėjimo įvyko
ramovėnų metinis susirin
kimas, kuriam pirminin
kauti pakviestas skyriaus
garbės narys VI. Braziulis
ir sekretoriauti Z. Tarutis.
Valdybos pirm. V. Knistautas, kuris pirmininku išbu
vęs 4 metus iš eilės, susi
rinkimui patiekė atliktų
darbų apyskaita ir sk. ižd.
Pr. Mainelis piniginę apy
skaita. Susirinkimas vien
balsiai patiektus darbus ir
pinigines apyskaitas užgyrė ir patvirtino.. Valdybos
pirmininkui, visai valdybai
ir iždininkui už atliktus dar
bus pareikšta padėka.
Kario atstovas Clevelan
de, F. Eidimtas padarė iš
samų pranešimą apie "Ka
rio" žurnalo leidimo stovį.
C 1 e v e lando ramovėnai,
nors ir negausūs nariais,
bet stiprūs savo veikloje ir
pinigine parama lietuviš
kiems reikalams.
Praeitų metų valdyba sa
vo kadencijoje liet, reika
lams yra atidavusi 476 dol.
tai didelis įnašas iš savo
kuklaus iždo.
Šių metų kadencijai, slap
tu balsavimu, susirinkimas
išrinko naują valdybą se
kančio sąstato, kuris ir pa
siskirstė pareigomis — VI.
Knista u ta s — pirm, (penk
ti metai iš eilės), L. Staskūnas — vicepirm., Z. Ta
rutis — sekretorius, Pr.
Mainelis — iždininkas ir A.
(jr.) Jonaitis — kult. reik,
ir parengimų vadovas.
J kontrolės komisiją iš
rinkti: VI. Braziulis, F. Ei
dimtas ir V. Stuogis.
Susi rinkime ramovėnai
aktyviai dalyvavo diskusi
jose, iškelta įvairių klausi
mu ateities darbams. Po su
sirinkimo vyko kuklus pasivaišinimas bei padraugavimas.
F. Eidimtas

ĮSISTEIGĖ SLIDINĖTOJI/
BŪRELIS
Clevelande įsikūrė slidi
nėtojų būrelis globojamas
žaibo sporto klubo, kaip žie
mos sporto sekcija. Į būrelį
jau įsirašė 15 narių su šei
momis.
Išrinkta valdyba, kurią
sudaro: pirmininkas Petras
Morkūnas (tel. 692-2390),
vicepirmininkas Mindaugas
Leknickas (tel. 371-5940),
sekretorius-iždininkas Al
girdas Garlauskas (tel.
486-6987).
Buvo surengti trys susi
rinkimai, kuriuose nustaty
ti būrelio svarbiausi planai.
Nutarta pasiųsti slidinėtojų
komandą į Pabaltiečių Žie
mos Olimpijadą 1970, su
rengti jaunių treniravimo
programą, ir nustatyti sli
dinėjimo mokymą būrelio
nariams.
Susirinkimai paįvairinti
žiemos sporto filmomis ir
vaišėms.
Būrelio nariai pavieniui
ar grupėmis yra išslidinėję
Šiaurės Amerikos aukščiau
sius kalnus. Būrelį sudaro
visokių pajėgų slidinėtojai
— nuo patyrusių mėgėjų,
išslidinėjusių aukščiausius
kalnynus Kanadoje, Colorade, Vermonte ir New Yor
ke, iki pradedančių, kurie
tik šiais metais slides užsi
dėjo. Amžius taip pat įvai
rus — nuo jauniausio vos
penkerių metų iki seniausio
mėgėjo, kuris jau šešiasde
šimtus metus stumia.
Būrelis šiais metais su
rengė dvi iškylas į vakarų
New Yorko kalnus. Pirmoji
iškyla įvyko sausio 11 d. ka
da 10 narių nuvyko j
"Peek’n Peak” kalną. Ant
ra iškyla buvo surengta sau
sio 18 dieną sutraukusi 22
narius į "Cockaigne” kalną
vakarų New Yorke. Iškylos
buvo paįvairintos slidinėji
mo pamokomis ir pavienių
narių išdaigomis.
Būrelis planuoja padaryti
daugiau iškylų vasario mė
nesį. žiemos sporto mėgėjai
yra kviečiami prisirašyti.
Norintieji daugiau žinių ga
li skambinti valdybai.
A. GarJa uskas

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami
V. Giedraičiui tel. 944-6835.
• Clevelando Filharmoni
jos Orkestras, vadovauja
mas Jose Serebrier, pradeda
tretįjį sezoną sekmadienį,
vasario 15 d., 3 v. p. p. Cle
veland Hts. High School sa
lėje. Dėl bilietų rezervavi
mo skambinti 382-7250.
• AI Sirat Grotto Circus
savo programą Cleveland
Publie Auditorium pradeda
ketvirtadienį, vasario 12 d.,
8 v. v.
Bilietai parduodami Public Hali kasoje ir mieste pas
Richman’s.
Cirkas Clevelande pasi
liks iki vasario 23 d.
PARDUODAMAS NA
MAS. 3 miegamųjų, netoli
Naujosios parapijos bažny
čios, prie Neff Road. Par
duoda savininkas. Skambin
ti telef. 531-6419. (11-12)

DIRVA

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LIETUVIŠKŲ VASAR
NAMIŲ PROJEKTŲ
KONKURSAS
ALIAS Centro Valdyba
bendradarbiaudama su
PLIAS Centro Valdyba
skelbia architektūrinį va
sarnamių konkursą, norint
paskatinti lietuviškos archi
tektūros studijas ir pritai
kymą.
K o n k u r sas skelbiamas
dviem vasarnamių tipams:
Tipas A. Savaitgalio va
sarnamis: grindų plotas

K. OKSAS Į

KONGRESĄ...

(Atkelta iš 5 psl.)
dirbs rinkiminėj eigoj ir
atvyks pasisakyti už jį
rinkimų dienoj. Jei p.
Adamkus, vos nesumušė
Cook County demokratų
galybėje jų kandidatą,
gaudamas net virš 9 mil.
balsų, tai p. Oksui rei
kalinga tik keliolika
šimtų tūkstančių. 3 distrikte yra virš 160 tūks
tančių balsuotojų. Gal
sunkesnė padėtis būtų ta;
kad reikia varžytis tar
pe vienos partijos: res
publikonų kandidatų. Be
p. Okso dar savo kan
didatūras yra išstatę 3
kitų tautybių. Taigi,kurį
balsuotojai pasirinks,
sunku pasakyti, tereikia
tik vieno kuris surinktų
daugumą, nes rudenį jis
turės dar kartą kovoti
prieš demokratų kandi
datą. Taigi, į kongre
są kelias sunkus ir la
bai dar neaiškus, tačiau
kaip teko su daugybe lie
tuvių ir svetimtaučių at
stovų kalbėtis, p. Oksas
turi gerą vardą, jį jau
dabar remią šios orga
nizacijos: Liet.Resp.Ly
ga, Prekybos Rūmai, Kivanis Klubas, Lietuvos
Vyčiai, Marąuette Park
Namų savininkų, Liet. In
žinierių, Amerikos ve
teranų, Dariaus ir Girė
no Post Southwest namų
savininkų, SLA 322 kuo
pa ir dar eilė kitų drau
gijųNaujame politiniame
žygyje p. Oksui linkime
laimėjimo. O mes lietu
viai, junkimės į bendrą
rinkiminę eigą, po to
mes galėsime pasi
džiaugti, kad lietuvis iš
rinktas į JAV kongresą!
Todėl kas tik galime,
savo artimųjų kaimynų
prašykime, kad ateitų ir
pabalsuotų už p. Oksąko
vo mėn. 17 d.
Bal. Brazdžionis

500-700 kv. pėdų (normaliai
skiriamas 4 asmenims pra
leisti trumpas atostogas).
WC, prausykla (ir pagei
daujama dušai) viduje.
Tipas B. Vasarnamis nuo
latiniam vasaros gyveni
mui: grindų plotas 8OO-llOo
kv. pėdų, normaliai skiria
mas 6 asmenims gyventi va
sarą. WC, prausykla ir du
šas ar vonia viduje.
Plotas skaičiuojamas pa
gal pastato vidaus išmieras
(išorinių sienų plotas į šį
plotą neįeina). Rūsių nerei
kia, šildymas elektra, alyva
ar dujomis. Skaitoma, kad
sklype yra septinis tankas
ir vanduo.
P a g r i ndiniai konkurso
reikalavimai:
a. Išorinei v a s a rnamių
architektūrai ir vidaus
planavimui turėtų bū
ti suteikta kiek galima
daugiau lietuviškos ar
chitektūros bruožų.
b. Patalpų išplanavimas
turi būti racionalus ir
pritaikytas šių dienų
reikalavimams.
Projektų atlikimo techni
ka, naudojama medžiaga ir
popieris pagal autoriaus pa
sirinkimą. Brėžiniai eskyziniai su pagrindiniais pasta
to ir patalpų išmatavimais
ir pagrindinių baldų išdės
tymu. Turi būti patiektas
planas, skerspiūvis ir fasa
dai mastelyje % = 1-0 ir
perspektyvinis vaizdas pa
sirinktame mastelyje. Visi
brėžiniai turi būti vienodo
formato 24”x30”. Pageidau
jama raštas trumpai apibū
dinantis autoriaus idėja.
Konkurse gali dalyvauti
visi lietuviai.
Už geriausius pojektus
ALIAS Centro Valdyba ski
ria tris pinigines premijas:
I premija — $200.00
II premija — $100.00
III premija — $ 50.00
Ir tris atžymėjimai be pi
niginės premijos.
Jury komisija iš 5 asme
nų skiria ALIAS Centro
Valdyba susitarusi
su
PLIAS Centro Valdyba. Ko
misijos sprendimas yra ga
lutinis.
Projektai pristatomi iki
1970 m. balandžio mėn. 15
d. šiuo adresu: ALIAS, 4607
Anderson Road, Cleveland,
Cleveland, Ohio 44121.
Visi brėžiniai, paaiškini
mai ir lydraščiai pasirašo
mi slapyvardžiu. Tikroji au
toriaus pavardė ir adresas
p r i siunčiami užklijuotame
voke ant kurio indentifikuojamas projektas ir slapy
vardis.

Konkursan pristatyti pro
jektai galės būti išstatomi
ALIAS ir PLIAS suvažiavi
me Toronte 1970 m. gegu
žės mėn. 30-31 ir birželio
mėn. 1 d. ir kitur. Premi
juoti ir atžymėti skelbiami

PADĖKA
Mūsų Brangiai Motinai

A. A.
ONAI

MAURUKIENEI

Lietuvoje mirus, širdingai dėkojame vi
siems užuojautą pareiškusiems žodžiu,

laiškais ir spaudoje

Nuliūdę sūnūs:
Kazimieras, Juozas ir Jonas
Maurukai su šeimomis

tikra pavarde, kiti slapy
vardžiais.
Premijuotų projektų brė
žiniai lieka ALIAS žinioje ir
jie gali būti spausdinami
Technikos žodyje ir kitoje
spaudoje. Nepre mi j u o t ų
projektų autoriai, parodoms
pasibaigus, turi teisę savo
projektus atsiimti. Neatsi
imti projektai bus saugomi
iki 1971 m. gegužės 31 d.

Center pastate, 32nd ir
Chesnut St.
P r e z i d ento sveikinimą
perduos ir kalbą pasakys
prezidento politinis patarė
jas iš Washingtono.
Pagrindinę kalbą pasa
kys inž. Vytautas Volertas.
Meninę programą atliks sol.
Ona Pliuškonienė.
P a g r i ndinis kalbėtojas
anglų kalba bus Reader’s
Digest politinis korespon
dentas O. K. Armstrong.
Minėjime laukiama daly
vaujant ir įtakingų vietos
aukštų pareigūnų. Laukia
me ir gausaus lietuvių da
lyvavimo. Minėjimą rengia
LB Philadelphijos apylin
kės valdyba.

pakviestas dr. P. Lukoševi
čius, o meninę programos
dalį išpildys Montrealio
Gintaro ansamblis.
• Sudaryta Tautos Fondo
Ats. Kanadoje Hamiltono
sk. valdyba, kuri pirmame
posėdyje pareigomis pasi
skirstė: pirm. J. Stonkus,
vicepirm. A. Patamsis, sek.
A. Volungytė, izd. I. Var
nas, inform. ir metraščio
ved. K. Baronas, parengimų
vad. A. Garkūnas ir A. Kaunaitis.
• Ona Apanavičienė ei
dama 81 m. mirė Hamilto
ne. Mūsų užuojautą gimi
nėms.
• Tautinių šokių grupė
Gyvataras savo gyvavimo
dvidešimtmetį atžymės At
velykio šeštadienį ir sekma
dienį dideliu pasilinksmini
mu ir koncertu.
(kb)

AUKOS DIRVAI
J. Kijauskas, Chicago...... 2.00
V. Griška, Great Neck .... 2.00
V. Kalytis. Great Neck .... 7.00
M. Bankaltienė, Detroit... 10.00
A. Juška, Sterling Hts-...... 2.00
F. Prekeris, Stamford....... 3.00
S. Pangonis, Omaha........... 3.00
K. Kazlauskas,Cornwells..2.00
P. Guobys, Toronto.......... 2.00
P. Milašius, Cleveland...... 2.00
S. Paulauskis, Quincy........ 2.00
J. Kubiliūnas, Kirtland.... 2.00
V. Janavičius, Elizabeth.,.. 2.00
J. Vedegys, Chicago........... 2.00
A. Diržys, Brooklyn........... 2.00
K. Valužis, Elizabeth..........2.00
A. Vėsa, Rochester............ 2.00
A. Ignaitis, Brooklyn........ 2.00
E. Vengianskas, Chicago.. 2.00
L. D.K. Birutės D-ja,L.A... 5.00
J. Jonušas, Rochester...... 2.00
A. Januška, Dorchester .... 2.00
B. Oniūnas, Maspeth........ 2.00
E. Misiūnas, Chicago....... 2.00
V. Žmuidzinas, Rochester 1.00
A. Rėklaitis, Chicago........ 2.00
L Juška, England.............. 1.00
B. Vembre, Springfield ... 3.00
R. Slms, New York........... 2.00
P. Stoncelis, Cicero ........ 2.00
L. Garbačauskas, Toronto 7.00
A. Statulevičius, Toronto .. 7.00
M. Racys, Simcoe................2,00
A. Žilinskas, Toronto......... 7.00
M. Brazauskas, Baltimore 7.00
P. Nevulis, Cleveland........ 2.00
K. Jurgutis, Detroit..........2.00
J. Kybartas,Brooklyn......... 2.00
Senasis Britanijos Liet.
Klubas, Chicago .... 20.00

• Prof. Jurgio Baltrušai
čio nauja knyga ”Anamor
phoses” pasirodė Prancūzi
joje knygynuose. Išleido
Olivier Perrin leidykla. 196
psl. kaina 74F (apie $14).
žurnalas L’Express re
cenzuodamas šią knygą ra
šo, kad jos. autorius yra vie
nas iš retų manierizmo spe CHICAGO
cialistų. Tai lietuvis nuo la
bai senai įsitaisęs Paryžiu
MUTUAL FEDERAL
je, kuris vadinasi Jurgis
TAUPYMO B-VĖS
Baltrušaitis.
TURTAS VIRŠ 20
Primename, kad prof. J.
MILIJONU
Baltrušaitis yra Lietuvos
Mutual Federal Tapymo
NEPAMIRŠKITE
atstovas Prancūzijoje.
bendrovės prezidentas Pet
ATNAUJINTI
• Chicagos Senasis Brita ras Kazanauskas praneša,
DIRVOS
nijos Lietuvių Klubas Dir kad bendrovės turtas 1969
PRENUMERATĄ
vai paremti atsiuntė $20.00. m. gruodžio 31 d, pasiekė
aukščiausią
taupymo
sumą;
Už auką nuoširdžiai dė«
$20,434,364.24. Taupyt o j ų
kojame.
skaičius irgį padidėjo. Tau-,
WANTED AT ONCE
pytojai yra ne tik iš Chica
NEW YORK
JOURNEYMEN
OR
gos, bet iš visos plačios
IST CLASS SKILLED
• L.S.T. Korp! Neo-Li Amerikos ir užsienio,
Mutual Federal moka di
Automatic Screw
thuania New Yorke seniorų
sueigoj, įvykusioj sausio 31 džiausius dividendus, kokie Machine Setup Men
d., išrinkta nauja Korp! val yra leidžiami Federalinės We are seeking experienced setup
dyba sekančios sudėties: valdžios. Diyidėndai bend men to work on Acme Gridley MultiSpindle automatic screw maGiedrė Kumpikaitė — pir rovėje yra mokami kas trys ple
chines. This will involve tooling in a
CALIFORNIA SUPER
mininkė, Tomas Aleksan mėnesiai už visas taupymo wide range of operations'. Excellent
SERVICE
hourly
rate
based
on
an
incentive
dravičius ir Jonas Stankū sąskaitas.
system plūs company paid , fringe
Taisomi
ąutomotorai, stabTaupymo sąskaitos dabar benefits.
nas — valdybos nariai ir
džiai/tun-ups
ir t.t.
APPLY
Algis Sperauskas — arbiter yra apdraustos $20,000 Fe
PARKER
HANNIFIN
deralinės taupymo ir skoli
elegantiarum.
4824 So. California Avė.
CORP.
nimo apdraudos korporaci
Chicago, III.
30240 Lakeland Blvd.
• Inž. Kęstutis K. Miklas, jos.
Tel.
VI 7-9387
Wickliffe, Ohio
BATUNo vykdomasis pir Namų pirkimui paskolos
or call 943-5700
mininkas bus pagrindinis irgi padidėjo. Prez. P Kaza
An Equal Opportunity Employer
(4-10)
kalbėtojas lietuvių kalba nauskas sako, kad nežiūrint
per nepriklausomybės at visame krašte ir Chicagoje
WANTED AT ONCE
statymo sukakties minėji jaučiamo paskoloms pinigų
FOR SERVICES
JOURNEYMEN
OR
mą vasario 15 dieną Detroi trūkumo, Mutual Federal
UTILITY MAN
IST CLASS SKILLED
te, Mercy kolegijos salėje. bendrovė turi pakankamus
Vasario 14 Lietuvių namuo fondus ir prašymus paskolų
11:30 A. M.
TOOL MAKERS
se jam rengiamas pagerbi gavmui įsigyti nekilnojamą
We need top-noteh Tool Makers for
TO 4:30 P. M.
2d shift. Mušt have at least 5 year*
mas ir susitikimas su De turtą priima kaip ir pir
We have an opening for a young experience in the trade. Excellcnt
troito lietuvių organizacijų miau.
hourly rate. Paid fringe benefits, op
atstovais. Vasario 16-os mi Valdytojai šios įstaigos man experienced in cafeteria or portunity to work overtime.
nėjimą Detroite rengia De pabrėžė, kad kaip per dau ■restaurant work to do some
Apply or call 943-5700
troito Lietuvių Organizaci gelį metų taip ir šiemet nė porter work and dishwashing.
PARKER
jų Centras, vadovaujant vienas už skolas neprarado Good hourly rate for the qualiHANNIFIN CORP.
fied applicant, who has good
Kaziui Veikučiui.
savo namų. Nė viena kita credit, a clear police record and
30240 Lakeland Blvd.
įstaiga šiuo stiprumo at satisfactory work references.
Wickliffe, Ohio
• BATUNas yra paruo žvilgiu negali pasigirti.
An Equal Opporlunily Employer
PERMANENT POSITION
(410)
šęs didesniųjų Amerikos
šiais metais Mutual Fe
IMMEDIATE
OPENING
laikraščių, kurie turi dau deral įstaiga švenčia 65 me
APPLY N0W
giau negu 50000 skaitytojų tų sėkmingo darbo nuo ben
WANTED
For interview appointment call
adresų sąrašus. Organizaci drovės įsikūrimo.
IST CLASS
Mrs. Beere, 861-7800, Ext. 2567.
jos ir pavieniai asmenys,
DIE LEADER
Mušt have experience on line and
suinteresuoti tais sąrašais
• Balzeko lietuvių kultū
progressive dies.
CENTRAL
dėl panaudojimo jų Vasario ros muziejus, SheratonSteady work for quaHfied man.
NATIONAL
Overtime and benefits.
16-tos proga, gali juos už Blackston viešbutyje, MayEAGLE TOOL & DIE CO.
sisakyti iš United Balte Ap- fair salėje, kovo 1 d. rengia
BANK
2424 Wolcott
Ferndale, Mich.
peal, 2789 Schurz Avenue metinius iškilmingus pie An Equal Opportunity Employer
(313) LI 7-4300
(11-20)
Bronx, N. Y. 10465, telef. tus. šie pietūs skiriami
(H-12)
(212) 828-2237. Užsakant tarptautiniai žinomo ame
tuos sąrašus, prašoma pri rikiečių mokslininko, rašy
siųsti auką tų sąrašų paruo tojo ir paskaitininko, Chica
šimo bei persiuntimo išlai gos Istorijos Draugijos di
doms padengti.
rektoriaus dr. elemento M.
Silvestro garbei.
PATERSON
Balzeko lietuvių muzie
jus deda pastangas ne tik
• Vasario 16 d. minėji garsinti lietuvių kultūrą,
mas šiais metais Patersone kurios nemaža eksponatų
įvyks vasario 22 d. 10 vai. turi savyje sutelkęs, bet ja
30 min. bus pamaldos šv. me yra turtinga Rytų Eu
Kazimiero bažnyčioje. Iš ropos genologijos ir heral
kilmingas minėjimo susi dikos srities veikalų biblio
rinkimas įvyks parapijos teka ir be to, dar steigiama
salėje, 147 Montgomery PI., Amerikos meno galerija,
taipgi knygų leidimo sky
Paterson, 3 vai. p. p.
Pagrindinę kalbą pasa rius.
kys inž. Algimantas Gečys
Šio muziejaus patalpose
telkiama subrendusiųjų ir
iš Philadelphijos.
Meninę programą atliks jaunių menininkų darbai —
solistas St. Citvaras iš New parodos, tikslu skatinti su
sidomėjimą grožiniu menu.
Yorko.
DIRVA
Minimų pietų pelnas ski
Visi Patersono ir apylin
6907 Superior Avė.
kės lietuviai labai kviečiami riamas Muziejaus bibliote
Cleveland, Ohio 44103
dalyvauti. Įėjimas laisvas ir kos praplėtimo fondui.
nemokamas.
Siunčiu......... dol. pinigais/čekiu, už kuriuos prašau atsiųsti:

K. ERINGIS

KNYGA, APIE
KURIĄ VISI
KALBA...
AR TURITE?

PHILADELPHIA

HAMILTONO LIETUVIŲ
ŽINIOS

• Lietuvos nepriklauso
PREZIDENTO NIXONO
mybės atkūrimo minėjimas
SVEIKINIMAS
yra rengiamas vasario mėn.
LIETUVIAMS
15 d. Iškilmingos pamaldos
bus
laikomos 11 vai. para
Nepriklausomybės šven
tės minėjimas įvyks vasario pijos bažnyčioje, o akade15 d., sekmadienį, 3 v. p. p. mija-koncertas bus 3 vai. p.
Drexel Institute of Techno- p. Scot Park gimnazijos sa
logy, Student Activities lėje. Pagrindiniu kalbėtoju

REZI
STEBI
CIJA

............. egz. R. Spalio romaną "Rezistencija”
Kaina 6 dol.
Mano adresas: .......................................................................
(pavardė ir vardas)

(namo numeri* ir gatvė)

(miestas ir valstybė, zip Nr.)

