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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Prieš atsidarant Jaunimo Kongresui, suskridęs iš viso pasaulio kraštų lietuviškas jaunimas stovyk
loje užmezgė draugystę’ ir patvirtino ryžtą kovoti už Lietuvos laisvės atstatymą.

V. Kizlaičio nuotrauka

CHICAGA DAINŲ ŠVENTĖS IR 
JAUNIMO KONGRESO ŽENKLE

EPOCHOS GALAS

Neatsižvelgiant į ne
paprastą karštį Chica
goje, tūkstančiai lietu
vių spietėsi atšvęsti di
džiuosius įvykius — Dai
nų Šventę ir Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kon
gresą.

Daug kartų dar teks 
grįžti prie tų įvykių ir 
atskirų epizodų. Vieną 
tik jau dabar galima pa
sakyti, kad Jaunimo Kon
gresas, suspietęs tiek 
gražaus jaunimo iš visų 
pasaulio kraštų, pade
monstravo tą išeivijos 
jėgą, kuria buvo tiek sie
lotasi, kad ji neišnyktų. 
Toji jėga neišnykusi, bet

NEBERANDA DONELAIČIO GIMTINĖS
Prieš kelias savaites, 

kai Maskva paskelbė ap
dovanojanti Lenino ordi
nu "Kaliningrado oblas- 
tį" (berods, nebedaug li
ko taip neapdovanotų sri 
čių ir "respublikų",(vis 
"už pasiektus liaudies 
ūkio vystymo laimėji
mus"), Antanas Snieč
kus, nors tebeeidamas- 
tik maskvinių valdovų 
vietininko pareigas Lie
tuvoj, iš įsismaginimo 
viešai ištarė bent pu
sę tiesos apie lie
tuvių nusistatymą dėl 
Mažosios Lietuvos padė
ties.

Tiesos atpasakojimu 
(1966-121), jis, nors ir 
nelietuviškai kalbėda
mas, teisingai skelbė, 
kad lietuvių tauta neuž- 
miršianti, kaip nežmo
niškai buvo suvokietin
tos čia gyvenusios 1 i e- 
tuvių gentys, ir kad 
būtent iš čia buvę nuo
lat kėsinamasi į Lietu
vos laisvę ir nepriklau
somybę...

Bet čia Sniečkus ir 
sustojo. Dėjosi nesuvo
kiąs, kad lietuviai ne tik 
apie praeitį žino, bet ir 
dabartį mato. Kolonijos 
"gauleiteris" (karaliau
čiškis "Sniečkus") Ko- 

auga ir bręsta vis stiprė
jančia lietuviškumo dva
sia.

Reikia pabrėžti, kad 
Jaunimo Kongresą orga
nizavo ir pravedė mūsų 
jaunosios kartos atsto
vai. Tokį darbą atlikti ir 
visas detales apšlifuoti 
be jokių priekaištų būtų 
sunku ir labiausiai prity- 
rusiems organizato
riams. Tą parodė daug 
darbo pašventę vyresnie
ji Dainų Šventės organi
zatoriai, pavyzdingai at
likę savo misiją, susi- 
drausminimą paliekant 
tūkstančių lankytojų są
žinei.

novalovas tose pačiose 
iškilmėse gyrėsi, kad da
bartiniai kolonistai net
gi lietuvių rašytoją Do
nelaitį gražiai pagerbę! 
O lietuviai moksleiviai, 
sumanę aplankyti Done
laičio kapą, neranda Tol
minkiemio, nes tas Ma
žosios Lietuvos lietuvių 
genčių pėdsakas jau nu
trintas: naujieji kolonis
tai Tolminkiemį jau va
dina "Čistyje Prudy". Ir 
visus tuos pėdsakus, ku
rių sunaikinti neišdrįso 
uoliausi vokietininkai 
per 700 metų, naujieji 
kolonistai nutrynė per ke- 
lias dienas. Tad Snieč
kui ištarus vieną tiesos 
pusę apie Mažąją Lietu
vą, lietuviai mintyse mi
nėjo ir kitą jos pusę, 
— kad iš šio krašto, ne 
paisant vokietininkų siau
tėjimo, kadai sušvito ir 
Lietuvos atgimimo AUŠ
RA, iš ten praskambėjo 
ir Lietuvos laisvės VAR
PAS..,.

Akivaizdaus skirtumo 
tarp praeities ir dabar
ties nepajėgtų nei Snieč
kus, nei maskviniai jo 
viršininkai paslėpti net 
po ištisais vežimais Le
nino ordinų.

(ELTA)

Dainų Šventėje iškilią 
vietą užėmė komp. Bud
riūno kantata ir mažųjų 
moksleivių jungtinis cho
ras. Likusi Šventės pro
grama kiek nukentėjo dėl 
repertuaro komisijos 
skonio. Gal karštis, gal 
per arti atsiradę gėrimų 
bufetai įnešė kiek bazaro 
dvasios publikoje, kas 
šiek tiek pakenkė Šven
tės orumui.

Jaunimo Kongresas bu
vo platus savo darbo, pa
rengimų, rimties ir pra
mogų apimtim. įvairios 
parodos, posėdžiai, sim
poziumai, iškilmingasis 
posėdis, parengimai jau
nimui, gražuolės rinki
mai, banketas — tai pro
grama savo įvairumu,tu
riniu, plotme, kai kur ir 
pertempimu svečių kant
rybės, suteikė pluoštą 
įspūdžių, prie kurių dar 
ne kartą teks sugrįžti.

Visur gražų įspūdį da
rė iš tolimųjų kraštų at
vykusiųjų jaunimo dele
gacijų laikysena, jų pri
statymas ir, svarbiausia

(Nukelta į 2 psl.)

Jaunimo kongreso metu veikė architektūros, dailiojo meno, spaudos, numizmatikos, filatelijos, foto 
ir sporto parodos. Nuotraukoje parodų rengėjai. Iš kairės: Br. Kviklys, P. Petrutis, R. Kviklytė, Stat
kus, A. Trinkūnas, V. Valaitienė, A. Kerelis ir A. Kezys, S.J., Gėles įteikia A. Valaitytė.

V. Noreikos nuotrauka

DE GAULLE VIEŠNAGĖ SOVIETIJOJE UŽBAI
GĖ POKARIO LAIKOTARPĮ EUROPOJE, NES 
PARODĖ, KAD JOKIŲ GREITŲ PASIKEITIMŲ 
NEGALIMA LAUKTI,IR Iš JUNGTINĖS EURO
POS IDĖJOS KOL KAS NIEKAS NEIŠĖJO. — 
GRĮŽTAME PRIE ATSKIRŲ VALSTYBIŲ NA

CIONALINĖS POLITIKOS.

---------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ---------

De Gaulle viešnagė So
vietų Sąjungoje užbaigė 
vieną epochą Europos 
gyvenime. Antrasis pa
saulinis karas sunaiki
no seną Europos vals
tybių struktūrą. Didelė 
jos dalis buvo užimta 
raudonųjų, likusi, atro
do, turėjo progos susi
jungti į didesnį, tarptau
tinį vienetą. Pagrindas 
tam buvo prancūzų-vo- 
kiečių draugystė, iš ku
rios išsivystė eilė ūkinių 
junginių, kaip Bendroji 
Rinka. Atrodė, kad il
gainiui iš to ūkinio bend
radarbiavimo turėtų iš
sivystyti ir politinė vie
nybė, apjungianti ne tik 
Bendroje Rinkoje daly
vaujančias valstybes, 
bet ir D. Britaniją, Skan
dinaviją ir likusias Eu
ropos valstybes. Tokią 

LIEPOS AŠTUNTOS DIENOS 
DEMONSTRACIJA PRIE 

JUNGTINIU TAUTŲ
Kreipiamės į Jus, mielas lietuvi, bendromis jėgomis 

įgyvendinti Lietuvių Jaunimo Kongreso tikslą: įteikti 
Jungtinėms Tautoms peticiją ir parašus, surinktus iš 
viso pasaulio, reikalaujant Lietuvai Nepriklausomybės. 
Lietuvos Nepriklausomybės nuolatinis reikalavimas yra 
mūsų, išeivijos lietuvių, pagrindinis uždavinys ir pirmu
tinė tautinė pargga.

Kad į Lietuvos bylą plačiai atsivertų pasaulio akys, 
mes renkamės prie Jungtinių Tautų demonstracijai, kuri 
tegul byloja pasauliui, kad kai šiandien tautos stoja lais
vėn, Lietuvos laisvųjų eilėse nėra jau 26 metai, kad jos 
pavergėja Sovietų Sąjunga tebeišnaudoja ir tebekoloni- 
zuoja lietuvių tautą, kad lietuvis niekuomet nesustos ko
voti už savo šventą teisę būti laisvu žmogum.

Renkamės šį penktadienį, liepos 8 dieną, 9 vai. ryto 
prie Jungtinių Tautų būstinės, 47-ta gatvė ir Dag Ham- 
marskjold Plaza. Demonstracija tęsis pora valandų.

Moterys, pasipuoškite tautiniais rūbais! Jaunime, 
gausiai dalyvauk ir eik pirmose eilėse, nes tai yra Tavo 
peticija! Neleisk niekam pasilikti namuose ir nepaaukoti 
vienos darbo dienos dalies šiam kilniam tikslui! Visi lie- 
tuviai-ės, žinokime, kad dabar vėl visi turime stoti i bend
rą žygį griauti užtvaras į Lietuvos Nepriklausomybę!

Lietuvių Jaunimo Kongresas

natūralią vystymosi eigą 
užblokavo generolas de 
Gaulle. Iškeldamas pran
cūzų tautinius interesus 
ir ugdydamas jų nacio
nalizmą de Gaulle tuo pa
čiu pažadino ir kitų tautų 
nacionalizmą. Šunku, 
pavyzdžiui, įsivaizduoti, 
kad vokiečiai būtų įsi
tikinę, jog jie, palyginus 
su prancūzais, tėra ant
raeiliai žmones, visam 
laikui pasmerkti tokiais 
ir likti. Žinoma, deGauL 
le rasit ir nebūtų turėjęs 
pasisekimo, jei europie
čiai būtų turėję kokį ki
tą pasirinkimą. Jei, saky
sim, Washingtonas būtų 
griebęsis kai kurios ini
ciatyvos europinių pro
blemų sprendimui, ta
čiau iš tos pusės nebu
vo nei naujų patrauklių 
idėjų, nei didesnio susi

domėjimo. Norėta pa
gerinti santykius su So
vietų Sąjunga, o tai bu
vo įmanoma tik daugiau 
ar mažiau sutinkant su 
susidariusia būkle. Tai 
sukėlė įtarimų, kad gal 
Washingtonas norės su
sitarti Europos sąskai- 
ton, o jei taip, tai kodėl 
patiems neieškoti būdų 
kaip to išvengti.

Ir sovietų bloke vyko 
pasikeitimai. Maskva, 
norėdama įgyti savo sa
telitų paklusnumo, pati 
Chruščiovo laikais pra
dėjo žaisti jų tautiniais 
jausmais ir nesutiki
mais. Lenkija turi būti 
geruose santykiuose su 
sovietais, nes priešingu 
atveju vokiečiai ko gero 
galėtų atsiimti Lenkijai 
atitekusias rytines pro
vincijas. Tačiau tie pa
sikeitimai Rytų bloke to
li gražu nebuvo tolygūs 
prasidėjusiam tauti
niam skilimui Vakarų 
bloke.

De Gaulle išjudino vi
sų norą daugiau rūpintis 
savo tautiniais intere
sais. Savo 'flirtu’ su so
vietais jis privertė vo
kiečius suprasti, kad jei 
jie patys nesirūpina sa
vo reikalais, niekas ki
tas nepasirūpins, nors 
formaliai imant, ketu
rios didžiosios valsty
bės, pasidalinusios Vo
kietiją į okupacines zo
nas, bent moraliai liko 
atsakingos už vokiečių 
likimą. Net ir kai kurie 
amerikiečiai, išnaudoda
mi vokiečių sunkią padė • 
tį, kaip kad buvęs prezi
dento patarėjas užsienio 
politikos reikalams

(Nukelta į 2 psl.)

IŠ VISO PASAULIO

* AIRIAI parodė savo.nepa
sitenkinimą Airijos padalinimu 
karalienei Elzbietai su princu 
Pilypu lankantis Belfaste, Ang
lijos valdomoje š. Airijos sos
tinėje. Į pagrindine gatve va
žiuojantį karališką automobilį 
tūlas jaunuolis bandė iš 4 aukš
to pataikyti cemento bloku. Bu
vo paleista ir keletą alaus bon- 
kų.

Karališkoji pora tų įvykiųbu- 
vo sukrėsta, bet laikėsi šaltai.

Kaikuriuose rajonuose aukš
tieji svečiai buvo priimti labai 
šiltai.

* VARŠUVOS PAKTO (Sovie
tinių satelitų) valstybių konfe
rencija Bukarešte, po įžangi
nių ceremonijų staiga buvo nu
traukta, likus už uždarų durų 
tartis tik Sov. S-gos ir Rumu
nijos atstovams. Diplomatiniai 
sluoksniai spėja, kad satelitų 
atstovai siekia daugiau teisių 
to pakto ribose, kai tuo tarpu 
Sov. S-ga siekianti dar labiau 
suveržti varžtus.

Rumunijos vaidmuo tuose pa
sitarimuose, spėjama, rišasi su 
nauja Prancūzijos politika, iš
einant iš Nato ir siekiant arti
mesnių ryšių su komunistinio 
bloko valstybėmis.

Satelitai įžiūri didesnes ga
limybes Europos klausimo sta
bilizacijai tiesioginėse derybo
se su Vak. Valstybėmis, ne
kalbant Varšuvos pakto vardu, 
kuriame iki šiol lemiamą bal
są turėjo Sov. S-ga.
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V KARAS PASAULYJE 500,000 ŠNIPŲ
Neseniai prancūzų 

žvalgyba (Direction et 
Surveillance du Terri- 
toire) išleido įmonių di
rektoriams skirtą slaptą 
brošiūrą: "L’Espionnage 
... une realitė” (Šnipi
nėjimas ... realybė),ku
rioj sakoma, kad šiuo 
metu pasaulyje veikia 
500,000 šnipų, kuriuos 
šiandien labiau domina 
pramonės, negu karinės 
paslaptys.

Šnipinėjimas yra pa
sidaręs komplikuotas. 
90% paslapčių sužinoma 
skaitant brošiūras, lan
kant parodas, fabrikus. 
Pavyzdžiui rusai 1944 
metais Amerikoje ofici
aliai nupirko 44,000 pa
tentų, o 1959 m. du so
vietų diplomatai iš Los 
Angeles grįžo su 160 sva
rų dokumentų savo laga
minuose...

Kaip sulaikyti paslap
čių išdavimą? Vakarų 
kraštuose, kur veikia 
spaudos ir žodžio lais
vė, sunku įvesti suvar
žymus. Čia sunku kovo
ti su šnipais, kurie 
smulkmeniškai paruošti 
tai profesijai ir kuriems 
laikas neegzistuoja. Pa
vyzdžiui, rusai savo šni
pui leidžia ramiai sėdė
ti 20 metų, kol jis pra
dės tiesti tinklą. Kinai 
gali laukti dar ilgiau.

***
Amerika ir Sovietų Są

junga šiandien žvalgybą

CHICAGA...
(Atkelta iš 1 psl.)

jų pačių prisistatymas.
Jaunimo Kongreso ati

darymas praėjo reikia
mo orumo ženkle, daly
vaujant ir kalbas pasa
kant Lietuvos atstovui J. 
Kajeckui, VLIK pirm. V. 
Sidzikauskui, PLBpirm. 
J. Bačiūnui ir PLJK 
pirm. inž. Zaparackui. 
Pagrindinę kalbą pasakė 
rašyt. H. Nagys.

Lietuvaitės rinkimuo
se laimėtoja pasirodė 
blondinė iš Bostono Gied
rė Galinytė.

Penktadienį, jaunimo 
pobūvyje, kur dalyvavo 
virš 1000 svečių, daugiau
sia jaunimo, labai gra
žiai pasirodė Liudo Sa- 
gio vadovaujama Cleve
lando Vysk. M. Valan
čiaus tautinių šokių gru 
pė. Programoje taip pat 
pasirodė ir Antrojo Kai
mo vaidintojai.

Šeštadienį, iškilmių 
užbaigimas banketu vėl 
pripildė ne tik pagrin
dinę banketo salę, bet ir 
visas šalutines sales. 
Banketo įspūdžiai buvo 
apgadinti pertęsta pro
grama.

Jaunimo Kongresą ap
vainikuos žygis į Jungti
nes Tautas, įteikiant 
Pas. Lietuvių jaunimo 
peticiją su tūkstančių lie
tuvių parašais.

Lietuvių visuomenė, 
aktyviai parėmusi Jau
nimo Kongresą lėšomis 
ir gausiu dalyvavimu, 
laukia sprendimų ir nu
tarimų, išsirutuliojusių 
iš tos veiklos, kuri vyko 
posėdžių ir simpoziumų 
kambariuose, be muzi
kos ir pompos. Tie nuta
rimai, geriau negu bet 
kas, turės pasakyti, ką at
siekė ir ko galima tikė
tis iš mūsų jaunimo. 

laiko svarbiausia tarny
ba krašto saugumui. Ru
sijoje kur amžiais žydė
jo slaptosios policijos 
veikla, tas nebuvo sunku 
išplėsti, bet Amerika be
veik iki 1947 metų nepa
žinojo šios tarnybos ir 
buvo laikoma negarbe tu
rėti žvalgybą.

Amerikiečiai ilgą lai
ką baidėsi šnipinėjimo ir 
laikė tai nemoraliu daly
ku. Tuo tarpu kai Stali
nas nesigėdino ir laikė 
visai normaliu dalyku pa
sakyti kompartijos kon
grese 1939 metais: "Mū
sų baudžiamieji organai 
ir mūsų žvalgyba nukreip
ta ne tiek į vidų, kiek į 
išorę, prieš užsienio 
priešus". Ir Stalinas di
džiavosi turįs savo agen
tus kituose kraštuose, ku
rie sugeba iš štabų iš
vogti slapčiausias pa
slaptis.

Tuo tarpu JAV vals
tybės sekretorius Henry
L. Stimson pasibaisėjo 
sužinojęs, kad valstybės 
departamentas turi šif
ravimo biurą. Jis įsakė 
nutraukti visus kreditus 
tam biurui ir pašalinti 
jo direktorių Herbertą
O. Yardley, pareikšda
mas, kad: "Džentelme
nas neskaito svetimų 
laiškų".

Stimson tur būt neži
nojo, kad rusų slaptoji 
policija laiko būtinybe 
skaityti svetimus laiš
kus. Vasilijevas, kuris 
šio šimtmečio pradžioj 
buvo rusų Ochranos di
rektoriumi, pateisino 
cenzūrą taikos metu 
šiais žodžiais: "Aš noriu 
pažymėti, kad laiškų cen- 
zūra leido mums atideng
ti daug teroristų nusikal
timų. Padorus pilietis 
neturi jokio pagrindo bi
joti cenzūros,nes niekas 
nesikiša į jo privačius 
reikalus". Bet tokie žo
džiai galėjo būti pateisi
nami tik policinėje vals
tybėje, kur net šiandien, 
kai saugumiečiai dienos 
metu sulaiko gatvėje 
žmogų, niekas nesistebi 
ir neprotestuoja.

Kalbos, kad po Stalino 
mirties sovietų saugu
mas pasidarė humaniš
kesnis yra nepagrįstos. 
Rusai tik išmoko naujus 
metodus išgauti "prisi
pažinimams"* Štai ką ra
šo Erika Glaser Wallach, 
kuri praleido penkis me
tus (1950-1955) sovietų 
koncentracijos stovyk
lose, apkaltinta šnipinė
jimu.

"Vienas jų pagrindinis 
metodas yra neleisti mie
goti. Mane iškviesdavo 
pusę vienuoliktos ar vie
nuoliktą naktį tardymui 
ir laikydavo iki penktos 
valandos ryto... Aš turė
jau pasilikti ištisas va
landas stovėti vien dėl 
to, kad pasakiau tai, kas 
jiems nepatiko... Gi die
ną sargai prižiūrėjo ma
ne, kad nė sekundei ne
sumerkčiau akių. Jie ver
tė mane celėje vaikš
čioti. Aš vaikščiojau gaF 
va daužydama sieną. Kai 
bandydavau atsisėsti, 
sargai mane prikeldavo 
ir liepdavo vėl vaikščioti. 
Taip tęsėsi visą dieną. 
Aš buvau tame kalėjime 
penkiolika dienų ir man 
nė karto neleido nusi
plauti. Aš buvau tokia 
nešvari, kad pati savęs 
baidžiausi... Paskui ma

ne įmetė karcerin tik su 
apatinėm kelnaitėm ir 
bliuskute ir visi galėjo 
mane ten stebėti. Aš gu. 
Įėjau ant cementinių grin
dų su surakintom už nu
garos rankom. Man duo
davo valgyti tik kas ket
virtą dieną ir turėjau bū
ti dideliame šaltyje..."

Šitaip elgiantis su ka
liniu ilgesnį laiką palau
žiamas bet koks pasiprie' 
šinimas daug greičiau, 
negu naudojant senus 
kankinimo metodus.

Dabartinė sovietų sau
gumo organizacija pato
bulino metodus, bet tiks
lai liko tie patys, kaip 
ir praėjusio šimtmečio 
pradžioje, kai Nikalo- 
jus I įsteigė žandarme
riją rusų piliečiams sek
ti. Ji savo laiku buvo 
garsi kaip ir nacių Ge
stapo. Galėdavo žmones, 
laikyti suimtus be teis
mo nutarimo. 1890 me
tais žandarmeriją pakei
tė Ochrana, o vėliau slap
tosios policijos vardai 
keitėsi pagal reikalą. 
Tuoj po revoliucijos ant 
Ochranos pamatų atsi
rado Čeką, 1922 m. ji 
gavo GPU vardą, kuri 
1934 m. pasivadino 
NKVD, dar vėliau MVD, 
o dabar vadinasi KGB.

Po Stalino mirties 
MVD viršininkas Lavren- 
ti Beria buvo likviduotas, 
nes norėjo MVD padary
ti galingesnę už partiją. 
Kai kurios MVD funkci
jos buvo atiduotos ki
tiems vyriausybės sky
riams. MVD gavo MGB 

Štai kokias 
taupymo

Į

priemones 
siūlome keturis 
kartus į metus.

Klauskit, kodėl pinigai jūsų piniginėje jau 
gali nešti nuošimčius iš Cleveland Trust

f Taupymo įnašas padarytas 
iki šio mėnesio 10 d. neša

nuošimčius nuo pirmos 
mėnesio dienos. Tai toks Cleveland 
Trust siūlymas taupyti, daromas 
keturis kartus į metus. Dabar pro
ga pasinaudoti.

Taip pat proga pasinaudoti Cle

veland Trust nuošimčiais — 4% į 
metus metų ketvirčio depositams. 
Tai teikia jums saugų, pastovų pel
ną — daugiau nei vidut. dividentas 
iš papr. akcijų.

Užsitikrinkite nuošimčius, kurie 
ateina nuo 1 dienos. Teiraukitės 
bet kuriame iš 78 Cleveland Trust 
bankų.

Cleveland Crust
OHIO DIDŽIAUSIAS BANKAS

Federalinė* Depositų Apdraudos Bendrovė* narys

vardą, kad sudarius iliu- 
ziją, j°g nebeturi nieko 
bendro su praeitimi. 1954 
m. MVD virto KGB (Vals
tybės Saugumo Komite
tas) kuris atsakomingas 
už visą špionažą, išsky
rus karinį, pasiliekanti 
GRU žinioje.

Kaip matome (Rusijoje 
saugumo policijos keitė
si vardai, bet tikslai li
ko tie patys. Mažai net 
pasikeitė uniformos. 
Ochrana nešiojo mėlynas 
uniformas, kurios buvo 
teroro simboliu. Tas te
roras apima ir šiandien 
gyventojus,pasižiūrėjus į 
mėlynas KGB uniformas ■

Kada Rusijoje kilo re
voliucija, Kerenskis nu
tarė pasilaikyti Ochraną 
su jos archyvais, į prie
kį išstatant tik revoliuci
nės idėjos žmones. Bet 
kai jo padėtis pasidarė 
nesaugi, jis vėl įsakė 
priimti tarnybon senuo
sius saugumiečius, įsiti
kinęs, kad valdyti Rusi
ją be slaptosios polici
jos, tas pats, kaip bandy
ti kepti blynus be miltų. 
Po spalio revoliucijos 
tuose pačiuose namuose 
įsitaisė Čeką, lenko 
Džeržinskio vadovauja
ma. Vienas iš Čekos va
dų Martin Latsis savo ra
porte rašė, kad nuo 1918 
m. sausio iki 1919 m. lie” 
pos Čeką likvidavo 344 
sukilimus, kurių metu 
buvo nužudyti 3,057 as
menys, buvo atidengtos 
412 kontrrevoliucinės or
ganizacijos, sušaudant 
8,389 asmenis ir 9,496 

pasiunčiant į koncentra
cijos stovyklas. Areštuo
tųjų skaičius siekė net 
86.893. Skaitant šį rapor
tą darosi aiškiau supran
tama rusų patarlė,dar ca
rų laikais vartota: Rusi
jos gyventojai dalomi į 
tris dalis: vieni,kurie bu
vo kalėjime, kiti,kurie sė
di kalėjime ir treti,kurie 
laukia būti pasodinami į 
kalėjimą".

Vos tik komunistinis 
režimas įsitvirtino Ru
sijoje, tuoj pradėjo or
ganizuoti špionažą už
sienyje. Pradžioj dau
giau sekimui rusų emi
grantų ir jų organizaci
jų, o vėliau, užmezgus 
diplomatinius santykius 
su kitais kraštais,pradė
ta šnipinėti kitas valsty
bes.

Gregory Besedovski, 
buvęs sovietų šnipas, pa
sakoja, kad 1926 m. jis 
buvo atsiųstas į JAV 
kaip sovietų prekybos įs
taigos Amtorg tarnauto
jas. Jo viršininkas Am- 
torge, kuris buvo sovie
tų saugumo karininkas, 
pasakė , kad Amerikoje 
veikia sovietų špionažo 
tinklas su centru New 
Yorke. Jis labai panieki
nančiai žiūrėjo įAmeri- 
kos policiją, kad ji esanti 
naivi ir visai netikrinan
ti įvažiuojančių rusų di
plomatų bagažo. Jis sa
kė, kad tai amerikoniško 
liberalizmo ir demokra
tijos paseka, ko komu
nistiniame krašte niekad 
nebūtų. Stalinas buvo nu
stebintas, kai iš savo 
saugumiečių sužinojo, 
kad svetimšalis lengvai 
gali įvažiuoti į JAV ir 
gauti pilietybę po 5 metų 
gyvenimo.

"Jei taip yra, kodėl 

mes nepasiunč i am į Ame
riką penkis tūkstančius 
vyrų ir moterų, palie
kant juos ten ramybėj, 
kol mums prireiks? pa
klausė jis.

(Bus daugiau)

EPOCHOS 
GALAS...

(Atkelta iš 1 psl.)
George Bundy liudida- 
mas Senato užsienio rei
kalų komitete jiems pa
tarė atsisakyti visų pra
rastų teritorijų, o kai 
senatorius Robert Ken- 
nedy pasiteiravo Gynimo 
Sekretoriaus McNama- 
ros, ar sovietams maži
nant savo įgulas rytų Vo
kietijoje (buvę pasklidę 
gandai, kad sovietai pen
kias iš savo dvidešimt di
vizijų permes į Sibirą 
prie Kinijos sienos), tą 
patį padarytų ir ameri
kiečiai, McNamara at
sakė: "yes".)

Tačiau kol kas Wa- 
shingtonas sustiprino sa
vo spaudimą į vokiečius, 
kad tie už tą sumą, ku
rią amerikiečiai išlei
džia savo kariuomenės 
išlaikymui Vokietijoje 
pirktų JAV-bėse ginklų. 
Čia reikia pastebėti, kad 
vokiečiai mielai sutinka 
atiduoti tuos dolerius, 
kuriuos amerikiečiai iš
leidžia Vokietijoje, pirk
dami Amerikoje jiems 
reikiamų gerybių, iš ku
rių tik dalis būtų ginklai, 
tuo tarpu McNamara rei
kalauja, kad už tą sumą 
būtų perkami tik ginklai.

Teigiama, kad britų 
premjeras Wilsonas tu
rėjęs planą, kuriuo sovie
tai už dabartinės padė
ties Europoje pripažini
mą padėtų sudaryti taiką 
Vietname. Sovietai norė
tų tokio pripažinimo, ta
čiau jie nenori už tai nie
kuo atsilyginti. Ypatingai 
taika Vietname, nes kol 
kas JAV ten laikydamos 
dideles karines pajėgas, 
gali mažiau rūpintis ki
tais reikalais. Atrodo, 
kad tai suprato ir Wa- 
shingtonas. Šiaurės Viet
namas tik tada liausis 
kariauti, kaito daryti ne
pajėgs. Tai paskatino 
prezidentą pagaliau įsa
kyti pulti iki šiol nelie
čiamas Hanoi ir Haipongo 
apylinkes.

WORCESTER

JAUNIMO 
SUSIPAŽINIMO 
VAKARAS

Maloniai kviečiame 
Jus atvykti į Jaunimo 
Susipažinimo Vakarą su 
jaunimo atstovais iš ki
tų kraštų, kurie atvyks 
iš Chicagos, Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kon
gresui pasibaigus.

Šis vakaras įvyks š. 
m. liepos mėn. 8 d. 7 
vai. vak. Maironio Par
ke, 52 Quinsigamond 
Avė. Shrevvsbury, Mass.

Vakare numatyta trum
pa programa, kurią iš
pildys jaunimo atstovai, 
bus bufetas ir šokiai.

Lauksime Jūsų atvyks 
tant praleisti kartu va
karą.

Worcesterio ir 
Bostono Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Ko
mitetai.
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POLITINES VEIKLOS KLAUSIMU
Vienas kitas fakte

lis, viena kita ištrau
ka iš tos ar kitos kny
gos dar, toli gražu, ne
sudaro pilno vaizdo, 
kiek Lietuvos reikalas 
nukenčia nuo klaidinan
čios ir įvairių pseudo- 
mokslininkų skleidžia
mos propagandos. Viena 
tik aišku, kad sovietinės 
propagandos mašinerija 
veikia pilnu tempu. Kad 
jai atsispirti, kad Lietu
vai nepalankios propa
gandos dyglius neutrali
zavus, kad išėjus įprieš- 
puolį, reiktų ir mums 
kur kas • daugiau jėgos, 
lėšų ir organizuotų pa
stangų.

Ne viską iš karto pa
jėgsime aprėpti, žino
dami ir stengdamiesi, 
ne viską pajėgsime įti
kinti ir atremti. Ne mū
sų galioje turėti savo 
radijo ir televizijos sto
tis, ne išeivijos pajėgu
mui greitu laiku laimė
ti kovą priemonėmis, ku
rios kainuoja milijonus 
ir galimos bei prieina
mos kur kas galinges
niems piniginiai.

O vis dėlto, tai yra 
mūsų politikos pagrin
dinė veiklos sritis. Tai 
politika, kurioje spra
gų randa mūsų jaunes
nės kartos veikėjai, iš
drįsę atvirai tą pripažin
ti.

Kai kur tas atviras 
žodis priimamas kaip 
neigiama kritika esamos 
mūsų politinės vadovy
bės veiklai. Kiek teko 
pastebėti, tos kritikos 
pati esencija liečia tą 
jautrią vietą, kurioje iš
kyla mūsų ilgametės po
litikos kryptis, nedavusi 
apčiuopiamesnių rezul
tatų. Ypatingai pastaruo
ju metu vis dažniau gir
dimi balsai, kad Ameri
kos visuomenė, inteligen
tija ir kiti tos visuome
nės sluoksniai beveik 
nieko apie Lietuvą neži
no, tuo pačiu nežino ir 
to fakto, kad Europoj 
siekiama sunaikinti tų 
tautų gyvybė, kurioms 
likimas (ir politika) lė
mė patekti į Sov. S-gos 
nasrus.

O tuo tarpu, mums vi
są veiklos svorį nukrei
piant į savitarpio susi
skaldymo plotmę, komu
nistinė propaganda iš
naudoja kiekvieną plyšį, 
kiekvieną tuštumą, kiek
vieną galimybę savo 
"tezėms" kuo plačiausia 
paskleisti.

Pavyzdžiui, Švedijos 
radiofonas gegužės mėn. 
išsiuntė du savo atsto
vus į Baltijos valstybes, 
kad vietoje susipažinti su 
ten esančia padėtim ir 
radio reportažais "ob
jektyviai" informuoti 
Švedijos visuomenę. Rei
kia atsiminti, kadŠvedi-
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joje esama aktyvių lat
vių ir estų išeivijos gru
pių, kurios Švedijos vy
riausybei ne visada lei
džia dėl jos elgesio ir 
pareiškimų ramiai mie
goti. Apie lietuvių gru
pės veiklą mažiau teiš- 
girstama. Ir štai, birže
lio 11 d. jau pasigirsta 
reportažas iš Lietuvos.

Jau pati reportažo pra
džia parodė, kieno inte
resams išnaudojama 
Švedijos radiofono pa
galba, kad švedų visuo
menei parodžius "antrą 
veidrodžio pusę" pabal
tiečių skleidžiamos in
formacijos apie būklę ki
toj pusėj Baltijos jūros. 
Švedų komentatoriai, be 
jokių savo kritiškų pasta
bų, perdavė sovietinę 
klišę, girdimą, matomą 
ir skaitomą sovietinės 
propagandos aparatū
roje. Pagrindinis tų re
portažų motyvas — pa
rodyti, kokią pažangą 
Baltijos kraštai padarė 
priklausydami "socia
listinių tautų šeimai". 
Be to, seka sovietų pro
pagandos ofenzyvos mo
tyvas, kuriame pabrė
žiama, kad "Lietuva te
bėra Lietuva" ir kad 
"lietuvių kalba neturi jo
kių apribojimų", nors 
tas pareiškimas buvo 
pertransliuotas vienos 
Vilniaus mokyklos di
rektoriaus žodžiais — 
rusų kalboje... Nepagai
lėta ir praeities "buržu
azinių laikų", kada, be 
abejonės, viskas skendo 
skurde ir analfabetišku- 
me.

Panaši istorija pasi
kartojo birželio 18 d. re
portažu iš Latvijos, o 
birželio 25 d. — iš Es
tijos.

Iš viso, tie kraštai ne
turėję progos anksčiau 
pasinaudoti tokia de
mokratine santvarka ir 
laisve, kokia dabar nau
dojasi. Na, jeigu, pav. 
Rygoje ir teko pastebė
ti neapykantos rusams

Our 50th year
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Žvilgsnis į Vasario 16 
Gimnazijos ateitį

Pasikalbėjimas su naujuoju Vasario 16 Gimna
zijos direktoriumi kun. dr. P. Bačinsku.

Kun. dr. Petras Bačinskas 
pradžioje suteikia žinių apie 
save:

Baigęs Prienų "Žiburio" gim - 
naziją 1930 m., studijavau Kau
no Vyt. Didžiojo U-te teologiją, 
kurią baigiau 1936 m. teologijos 
licencijatu, ir buvau paskirtas 
Molėtų Progimnazijos kapelio
nu ir lotynų kalbos mokytoju. 
Vokiečių okupacijos metu pra
dėjau studijuoti Kauno Vytau
to Didž. Universitete filosofi
ją, kurią daktaro laipsniu bai
giau 1948 m. Innsbrucko vals
tybiniame universitete. Lanky
damas vokiečių okupacijos metu 
Kauno universitetą dėsčiau ti
kybą suaugusiųjų gimnacijoje ir 
religijos dėstymo metodiką Dar
želių Vedėjų kuruose.

Studijuodamas Innsbrucke bu
vau Innsbrucko ir visos Austri
jos lietuvių studentų kapelionu 
bei Balfo įgaliotiniu studentų 
šalpai vykdyti.

Iš Austrijos išvykęs į Aust- 
.raliją dirbau su jaunimu: stu
dentais, moksleiviais, savait
galių mokyklomis, skautais ir 
tt. Paskutinių penkerių metų 
laikotarpyje susiorganizavau 
ir vadovavau Geelongo Mokyk- 
lionio Jaunimo chorui.

Po penkiolikos metų darbo 
Australijoje, gavęs dvejus me
tus atostogų studijinei kelio
nei po Europą, Ameriką ir Ka
nadą, atvykęs į Romą buvau pa
kviestas į Vasario 16-sios gim
naziją direktoriauti. Po ilges
nio svarstymo, raginamas ir 
skatinamas Italijos bei Vokie
tijos lietuvių ir. jų Bendruome
nių vadovybių, apsisprendžiau 
imtis šio darbo su sąlyga, kad 
lietuviškoji išeivija visokerio
pai parems mano ir visų dirban - 
čiųjų Vasario 16-sios gimnazi
joje pastangas.

-- Kokiomis žiniomis ir vil
timis remdamasis sutikote bū
ti direktorium?

— Australijoje gyvendamas 
apie Vasario 16-sios gimnazi
jos reikalus nedaug žinojau. 
Žinių suteikė Vasario 16-sios 
gimnazijos švietimo Komisija, 
Vokietijos Krašto Valdyba, da
bartinis Vasario 16-sios gimna
zijos direktorius kun. B. Liu- 
binas. Be to, gyvendamas Va
sario 16-sios gimnazijoje dau
giau kaip savaitę laiko, pats 
stebėjau šios įstaigos gyveni
mą. Kvietimas direktoriauti su
sikirto su mano numatytų stu
dijų planais, ir man nebuvo leng-

reiškinių, tai esąs Ul- 
manio palikimo ženklas, 
kada latviams buvo skie
pijamas šovinizmas ir 
t.t.

Grįžtant prie mūsų 
politinės veiklos klausi
mo, atrodo, kad reikalas 
koncentruotis į propa
gandinį sritį iškyla visu 
rimtumu. 

va apsispręsti. Tik nuoširdus 
Vokiečių Krašto Valdybos kvie
timas, kun. B. Liubino tvirtas 
apsisprendimas iš einamų pa
reigų pasitraukti ir įsitikini-

Dr. P. Bačinskas nauja
sis Vasario 16 Gimnazijos di
rektorius.

mas, kad Vasario 16 gimnazi
ja yra labai reikšmingas lie
tuvybės centras Europos šir
dyje, nulėmė sutikimą imtis 
ypač šiuo metu tikrai neleng
vų Vasario 16 gimnazijos di
rektoriaus pareigų.

— Kokios specifinės proble
mos laukia Jūsų pradedant dar
bą?

-- Yra keletassuminėtinųpro
blemų, kurios jau kuris laikas 
kelia nemaža rūpesčio Vokieti
jos Krašto Valdybai bei gimna
zijos vadovybei.

Viena iš pačių didžiausių pro
blemų yra mokytojų problema. 
Be dabar šiuo metu dirbančių
jų mokytojų Vasario 16-sios gim - 
nazijai, reikia cenzuotų moky
tojų lotynų ir anglų kalboms, 
istorijai bei matematikai dėsty
ti. Cenzuotu mokytoju laikomas 
universitetą baigęs akademikas, 
be savo specialybės dar turįs 
pedagogikos ir psichologijos iš
klausytus dalykus. Šiuo metu 
lankydamasis Kanadoje ir Ame - 
rikoje ieškau tinkamų kandida
tų į Vasario 16 gimnazijos mo
kytojus. Pirmiausia, bandome 
susirasti iš jaunųjų akademikų, 
kviesdami juos atvykti į Vasa
rio 16 gimnaziją ir čia padir
bėti. Neužmirštame ir vetera
nų, kurie net išėję į pensiją, 
jeigu tik jaustųsi turį užtenka
mai jėgų pedagoginiam darbui, 
būtų mūsų mielai priimami į 
šį taip reikšmingą darbą.

Su mokytojų problema aukš
tai siejasi lėšų ir mokinių pro
blemos. Kadangi mokytojams 
šiuo metu mokama už savaiti
nę pamoką tik 6.36 D.M., o vo
kiečių gimnazijose 14.50 D.M. 
tai suprantama, kad už tokį že - 
mą atlyginimą nėra lengva gau
ti gerų specialistų mokytojų. 
Jeigu mūsų išeivijos jaunoji ir 
vyresnioji karta supras šio mo
mento reikšmę ir ryšis padėti 

šią problemą išspręsti, tai gim - 
nazija tikrai bus galima visais 
atžvilgiais sustiprinti, ir jos 
mokslo lygį bei prestižą pakel
ti. Tuomet ir mokinių ir lėšų 
problemos bus lengviau spren
džiamos.

— Ar Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės apimtis patei
sina šio tipo mokyklos laikymą 
Europoje?

— Vokietijos Krašto V-bos 
žiniomis šiuo metu Vakarų Vo
kietijoje yra apie 4500 lietuvių. 
Šis skaičius gali lengvai duoti 
užtenkamą skaičių mokinių Va
sario 16 gimnazijai. Pilnai iš
vysčius Vasario 16 gimnazijos 
organizaciją ji galėtų turėti 150 
ar net daugiau mokinių. Ateity
je mokinių Vasario 16 gimna
zijai duotų ir kas kart dažniau 
atsikeliančios lietuvių šeimos 
iš Lietuvos ir Rytų Vokietijos. 
Be to, reikia laukti, kad ir Len
kijoje esantys lietuviai pamažu 
pradės atvykti į Vakarų Vokie
tiją ir tuo būdu papildys Vasa
rio 16 gimnazijos mokinių ei
les.

— Kokią nuotaiką radote Ka
nadoje ir Amerikoje Vasario 16 
gimnazijos atžvilgiu?

-- Nedaug vietų galėjau ap
lankyti Kanadoje ir Amerikoje. 
Jaučiamas tam tikras nedide
lis suabejojimas Vasario 16 gim
nazijos rėmėjų tarpe. Tačiau 
tenka pasidžiaugti, kad būrelių 
vadovai tiek Kanadoje tiek čia 
Amerikoje yra įžvalgūs ir ge
rai suprantą gimnazijos reika
lus. Hamiltono, Toronto, Delhi 
kolonijos, o taip pat Clevelan
do bei New Yorko Rėmėjų Bū
relių vadovai, su kuriais man 
teko susipažinti, yra nepajudi

Šen. Frank J. lausche:

'ŠIAIS METAIS PRAVESIME
REZOLIUCIJA SENATE’

"Jei mes padedame 
Pietų Vietnamui išlikti 
laisvu ir nepriklausomu, 
tai turime taip patP*abaL 
tijo kraštams padėti at
gauti laisvę ir nepri
klausomybę. Tikiu, kad 
pravesime rezoliuciją 
Lietuvos, Latvijos ir Es 
tijos laisvinimo reikalu 
Senate dar šiais metais. 
Tai bus padarytas geras 
žingsnis pirmyn tų kraš
tų kovoje už laisvę", — 
taip prieš keletą dienų 
kalbėjo senatorius Frank 
J. Lausche (D. - Ohio), 
rezoliucijos (S. Con. 
Res. 19) autorius ir kar
tu įtakingas Senato užsie 
nio reikalų komisijos 
(Senate Committee on 
Foreign Relations) na
rys, kai prie jos rezoliu
cijos kaip autoriai (co- 
sponsors) prisijungė 
trys senatoriai: Gaylord 
A. Nelson (D. - Wisc.), 
John O. Pastore (D. - 
R.I.) ir Ralph W. Yar- 
borough (D. - Texas). 
Šiuo metu Senate turi
me 10 rezoliucijų ir jas 
yra pasirašę 28 sena
toriai.

Atidarant Balzeko lietuvių kultūros muziejų Chicagoje, VI. Vi- 
jeikis sveikinasi su iniciatoriumi S. Balzeku ir Chicago Daily 
News korespondentu M. Fischer. V. Noreikos nuotrauka

namai pozityviai nusistatę Va
sario 16-sios gimnazijos at
žvilgiu ir yra pasiryžę ją to
liau šelpti su padidintu duos- 
numu ir ištvermingumu. Čia 
tenka iškelti Rėmėjų Būrelių 
vadovų ir daugumos rėmėjų 
sveika pažiūra į spaudoje pasi
rodžiusias kritikas: Jie sako 
— kas rašoma spaudoje apie 
Vokietijos bendruomenės vi
daus problemas, arba Gimna
zijos rūmų statybą bei jos kon
trolę, ištikrųjų nei Vasario 16- 
sios gimnazijos moksleivių, 
nei mokytojų neliečia. Jiems 
reikia mokėti algas ir reikia 
vaikams sudaryti mokymosi są
lygas, todėl mes juos kaip rė- 
mėme, taip ir toliau remsi
me. Ši protinga pažiūra ištik
rųjų duoda man vilties ir pa
drąsinimo ateities darbams gim - 
na zi joje.

--Ko jūs pageidautute iš Ka
nados ir Amerikos lietuvių?

— Aš noriu nuoširdžiai pa
dėkoti Kanados, Amerikos ir 
viso pasaulio lietuviams už jųw 
ligšiolinę paramą Vasario 16 
gimnazijai. Šiuo kritišku mo
mentu nuoširdus pageidavimas, 
kad mes visi jungtinėmis jėgo
mis kuo daugiau stengtumės su
stiprinti šios mokslo įstaigos 
pajėgumą. Norėčiau, kad mes 
ramiai ir objektyviai ir ypač 
tiksliai svarstytume iškilu
sias problemas, vengtume da
lykų sumaišymų ir apibendri
nimų kritikoje.

Jungtinėmis jėgomis mes ga
lime Vasario 16-sios gimnaziją 
netik išlaikyti bet ir iškelti į 
aukšto mokslinio lygio plotmę. 
Kiekviena talka, piniginė ar darfc 
bo auka, yra labai laukiama.

Senatorius Lauschede
da visas pastangas, kad 
viena iš rezoliucijų bū
tų pravesta Senate dar 
šiais metais. Jis gali 
pilnai palenkti mūsų nau
dai ir senatorių Ful- 
bright ir kitus Senato 
užsienio reikalų komi
sijos narius, nes kartu 
ir nuolat su jais dir
ba. Padrąsinkime sena
torių Lausche trumpais' 
laiškučiais iš visų kraš
to kampų jo užsibrėžta
me darbe.

(V)
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KAIP VEIKIA LENKUOS DRAUGAI VOKIEČIAI
/

Daugiau kaip prieš pusmetį 
Vak. Vokietijoje paskelbus ži
nomąjį vokiečių evangelikų baž
nyčios raštą, dar ir šiandien 
toje Vokietijoje tebevyksta gin
čai bei svarstymai -- ar reikia 
artėti su amžinuoju vokiečių 
priešu -- Lenkija ir kaip? Jau 
žinoma, kad vokiečių pabėgė
lių masės anuo bažnyčios do
kumentu nepatenkintos, lygiai 
kaip jos kritikavo ir kai kurias 
Bonnos "taikos ofenzyvos" (ko
vo m.) memorandumo vietas. 
Svarbiausia, kad pabėgėliai įžiū
rėjo: net ir valdžia ir vyskupai 
atsargiai įtaigoja, jog gal ir 
teks atsisakyti buvusių rytinių 
vokiškųjų žemių. Šį kartą at
kreipkime dėmesį į kai kuriuos 
reiškinius Vak. Vokietijoje ir 
ypač į vokiečių - lenkų drau
gų, ar susiartinimo siekiančių, 
aktyvumą.

Katalikų sluoksniams arti
mas "Rheinischer Merkur" sa
vaitraštis šį pavasarį sugal
vojo įdomią, dėmesio vertą ini
ciatyvą. Jis paskelbė kelias
dešimties asmenų atsišaukimą 
kuriame siūloma buv. kacete 
Oswięcim (Auschwitz) pastaty
ti "atgailos bažnyčią”. Pasak 
savaitraščio, reikia įrodyti kad 
krašto materialinės gerovės lai
kais vokiečių tarpe nesąs už-

V. ALSEIKA

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

gesęs atsakingumo už įvykdy
tas hitlerininkų piktadarybes 
jausmas. Esą, toji bažnyčia tu
rėsianti liudyti, kad vokiečių 
tauta trokštanti susitaikyti su 
visais tais, kurie yra buvę Hit - 
lerio aukomis. Atsišaukime siū
loma siųsti aukas -- jį pasi
rašė žinomieji politikai: buv. 
kancleris Adenaueris, parla
mento pirm. Gerstenmeier, so
cialdemokratų veikėjas C. 
Schmid, laisvųjų demokratų at
stovas -- Dehler, vyskupai, kul*- 
tūros sričių atstovai ir kt. Da
bar teks palaukti, kaip plauks 
aukos ir ar iš tikrųjų vokiečiai 
pastatys "atgailos bažnyčią" 
buv. kaceto vietoje.

Ne tik emigracijos lenkai 
Londone, bet ir vokiečių,visuo
menė susidomėjo vieno Z. Sak
sonijos (Hannover) politiko -- 
Hans Beske atstatymu iš parei
gų. Jam straipsnį buvo pasky
ręs ir įvairių užkulisių politi
koje atskleidėjas — Der Spie
gei magazinas. Dabar tas Bes
ke, vokiečių kontaktų su Rytų 
Europa šalininkas (vieną jo pa
skaitų pernai V. Berlyne teko 
išklausyti ir šių eilučių auto

riui) laikytinas, greičiausia, vo - 
kiečių pabėgėlių keršto auka. 
Tvarkydamas — kaip aukštas 
valdininkas ir su geru atlygi
nimu -- pabėgėlių reikalus, jis 
drauge rūpinosi ir informacija 
anie R. Europą, na, ir tais ry-

ŽIEMINIAI LANGAI IR DURYS
ĮVAIRIAUSIŲ IŠDIRBINIŲ TVOROS, STOGELIAI IR KITI 
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šiais. Organizavo paskaitas, 
kviesdavo lenkų laikraštinin
kus, dar redagavo mėnesinį žur
nalą "Europaische Begegnung”, 
kurio uždavinys — ieškoti kelių 
suartėti su Vokietijos rytų kai
mynais. Valdininko atleidimas 
siejamas, bent taip spėjama, su 
jo privačia kelione į Romą, dar 
ten tebevykus bažnyčios susi
rinkimui ir du kartus turėjus 
pasikalbėjimus su lenkų vysku
pu Kominek. Kitas kaltinimas
— vokietis veikėjas Londone 
buvo susitikęs su emigraciniais 
lenkų veikėjais. Beske, 10 metų 
dirbęs atsakingą darbą, gerai 
pažįstąs R. ir Vid. Europos 
gyvenimą, atrodo, bus iš tikrų
jų virtęs stiprių pabėgėlių ma
sių auka. Tai rodo, kaip "su
artėjimo" šalininkams Vokie
tijoje pavojinga paliesti "mi
nų laukus" -- tai liečia ir vo
kiečius -- politikus, vyskupus, 
taip pat ir lenkus -- veikėjus, 
vyskupus ar kardinolus.

Londono lenkai, žinoma, to
kiomis pastangomis patenkinti. 
Jie vis dažniau primena, kad 
drąsuolių, žengiančių "užmi
nuotais laukais" atsiranda vis 
daugiau. Vak. Vokietijoje vei
kia organizacija, pasivadinu
si "Studiengesellschaft fuer 
Fragen Ost-und-Mitteleuro- 
paischer Partnerschaft", jai va.- 
dovauja Lenkijos draugas prof. 
Rhode. Šioji organizacija 1964 
m. vienoje mažoje vasarvietė
je Lindenfels turėjo simpoziu
mą kultūros gyvenimo Lenkijo
je klausimais. Vėliau — apie 
bažnyčios padėtį Lenkijoje.

Lenkams nepaprastai malonu, 
kad susirinkę vokiečiai, ar ne 
vokiečiai, intelektualai diskusi
jas vedę ... lenkų kalba ir bent 
delegatų dauguma galėjusi su
prasti lenkiškai. Dalyvių tarpe 
buvo iš JAV, Atlantos universi
teto atvykęs prof. Staar (knygos 
apie Lenkiją autorius), gi kitas
— sovietinių klausimų žinovas
— dr. Strobel, gimęs Lodzėje, 
kalbėjęs lenkiškai kaip tikras

lenkas. Kiti dalyviai, pasirodo 
gimę Silezijoje, Poznanėje, vie
no tėvas buvęs lenkų karininku, 
žuvęs vokiečių - lenkų kare 
1939 m., panašiai žuvęs ir prof. 
Rhode brolis, kai kurie delega
tų lankė lenkų mokyklas ar uni
versitetus. Taigi, lenkai Vak. 
Vokietijoje turi draugų, jų ne 
vienas -- mokslininkas, žino
mas publicistas.

Ir iš tikrųjų, per pastaruo-- 
sius kelerius metus atsiranda 
vis daugiau straipsnių, knygų, 
televizijos reportažų -- ir vi
sur gali iausti norą artėti su 
Lenkija, bent nekalbėti apie sie
nų klausimą, pavaizduoti lenkų 
pasiekimus naujose žemėse Va
karuose. Jau minėtas dr. Stro- 
bel yra neseniai pasirodžiusio 
mėnesinio žurnalo dviem kalbo
mis, vokiečių ir lenkų -- "Pa
norama West - Ost" vienas re
daktorių. Televizijoje parodyti 
reportažai apie Lenkiją prieš 
metus buvo sukėlę aštrius vokie 
čių pabėgėlių protestus.

I Vokietiją vis labiau prasi
skverbia ir lenkų filmas ir te
atras. Vokiečių publika prieš 
kelis metus itin vertino A. Waj- 
da pastatymus (ypač"Pelenusir 
deimantus" ir "Kanalą"), A. 
Munk filmus, tačiau kiek nusi
vylė to paties Wajdos "Pele
nais" (pagal S. Žeromskį). At
virai kalbant, lenkų filmą per 
pastaruosius dvejus metus nu
rungė čekų filmininkai, po jų se
ka vengrai. Teatro srity dar 
prieš 3-4 metus visa eilė vak. 
vokiečių scenų mielai statė sa
tyrinius Mrozek veikalus, jo 
"Tango" neseniai su didele sėk
me buvo rodomas daugelyje te
atrų, kviečiami teatro režisie
riai, gastroliavo lenkų opera.

Tai vis įdomūs reiškiniai, 
nors ir negalima teigti, kad jie 
reikštų ypatingą atoslūgį vokie- 
čių - lenkų santykiuose. Vis dar 
esama įvairių abejojimų, svars 
tymų, gyventojų masės vis dar 
mažai domisi, o spaudoje nuo
lat teigimai apie 1937 m. sie
nas. Tačiau užkulisiuose šis 
tas vyksta ir daugiau Vokieti
joje, kaip režimo sukaustytoje 
Lenkijoje.

R PLANINGAS TAUPYMAS
dividendu#

I® I PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, ' 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

Dabartinis dividendas 
išmokamas du kart 

per metus.
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AliTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOSU ĮSTAIGOS

VIESĖIUMI CHICAGOJE PIRKITE tllLIOJE MOUERIM
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
X

1. Ašbach Uralt — Import.
Germ. brendy ...............................5th — $5.49

2. Imported Canad. vviskey ...........5th — $3.98
3. Coeur de France Cordials ...........5th — $2.98
4. Banana Liąueur ...........................5th — $3.98

5. May Wine — Imported
6. Riccadona Vermouth .....
7. Christian Brothers Wine

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

= JUOZAS ŠLAJUS 

KĄ RASIU SUGRIS? 
ATSIMINIMAI —..... = (18)

— Na, jau ir namie, — sako antrasis mūsų 
bičiulis.

Namas medinis, nenaujas, bet gražiai atro
dantis, o kiemas erdvus, su išaugusiais dideliais 
medžiais. Jauku, kaip ūkininko sode po žaliuo
jančiais klevais. Sode sutikome simpatingus jų 
tėvus ir jauną merginą.

— Prašom į vidų, jauskitės kaip savo namuo
se, — širdingai prašė mūsų bičiulio motina.

Suėję į vidų iš nustebimo sustojome vietoje. 
Miestas pilnas bolševikų kariuomenės, o L. Pra
puolenis per Kauno radiją baigė skaityti sukilėlių 
štabo Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą! 
Paskelbė ir naują laikiną Lietuvos vyriausybę.

Nutilus Prapuolenio žodžiams, buvo akimir
kos pauzė, o po to kažkas atsitiko: pajutau, kad 
kūnas suvirpėjo ir odą užpylė liepsnos deginimas. 
"Lietuva tėvyne mūsų..." giedojo choras, jam pri
tarė didingas orkestras. Kai rankomis perbrau
kęs akis pažvelgiau į Julių, jo veidu bėgo ašaros. 
Juk tik dar prieš kelias valandas buvome užkal
ti ir pasmerkti mirčiai, o čia jau laisvė, ir savo 
ausimis girdime viešai giedant Lietuvos himną ir 
pranešimą, kad esame laisvi! Nebuvo lietuvio pa
trioto, kuris būtų galėjęs suvaldyti savo ašaras.

Prieš pietus nuo žiauraus trenksmo sudre
bėjo mūsų medinis namas ir iškrito keletas lan
gų-

— Tie prakeiktieji susprogdino musų tiltą, 
— piktai pratarė šeimininkas.

Išbėgę prie Nemuno, pamatėme, kad tiltas per 
vidurį sukritęs į Nemuną.

Gerųjų žmonių globojami ir maitinami, iš
buvome čia porą dienų. Laimė buvo sutikti anuos 
du jaunus vyrus, o amžina padėka pasilieka ge
raširdžiams žmonėms.

KAIP BUVO IŠGELBĖTA KAUNO RADIO STOTIS
Kitą dieną su Juliumi išėjome į Žaliakalnį, ra

dio stotin, tikėdami atrasti gerą mūsų bičiulį Ed
vardą A-ką. Edvardą pasisekė surasti ir visi 
džiaugėmės vėl susitikę.

Edvardas mus supažindino su tuo metu buvu
siu radio stoties viršininku, kurio pavardės ne
beatsimenu. Besivaišinant stoties viršininkas pa
pasakojo, kaip išgelbėjęs radio stulpus.

Bolševikmečiu jis buvęs stulpų prižiūrėto
jas. Karui prasidėjus, gavęs įsakymą radio stul
pus susprogdinti. Prižadėjęs ir įtikinęs, kad nu
rodytu laiku įsakymą sąžiningai išpildysiąs.

Dinamitas buvęs pristatytas į radio stotį ir 
paskirtas laikas, kada radio stotis turi būti su
sprogdinta. Būdamas radio stoties raštinėje, įsa
kymus ir smulkius nurodymus gavęs iš rusų te
lefonu.

Prieš stoties sprogdinimo laiką užrakinęs 
radio stoties rajono vartus ir visiems griežtai 
uždraudęs pakelti telefono ragelį. O telefonas 
vis skambėjęs. Radio stotis buvo aptverta aukš
ta geležine tvora, per kurią beveik neįmanoma 
perlipti. Prieš užrakinant vartus, jam pavykę 
vieną pavojingą ir neištikimą tarnautoją iš
siųsti pro vartus. Likusiems keturiems griež
tai uždraudęs išeiti iš rajono arba ką nors įleis
ti. Jis buvo įsitikinęs, jog stočiai nesprogus, 
bolševikai stengsis patys susprogdinti.

Kitą dieną iš ryto stoties gelbėjimo vado
vas patyręs, kad prie radio stoties Žaliakalnio 
atšlaitėje yra daugiau kaip kuopa bolševikų ka
riuomenės ir buvo įspūdis, kad jie ieško įėjimo 
į stoties rajoną. Aišku, jų tikslas susprogdinti 
radio stotį.

Stoties rajone buvo išaugusi labai aukštų 
smilgų žolė, kurion atsigulus, nematyti žmo
gaus. Visi penki gynėjai išsiskirstę gulėjo gi
lioje žolėje. Bolševikų puolimo tikėjosi iš pie
tinės pusės. Vadovas įsakęs be jo duoto ženklo 
nepaleisti šūvio.

Dienos metu (pirmadienį, birželio 23 d.) 
begulėdami žolėje, pajutę, kad bolševikai lipa 
į kalną, prie aukštos tvoros. Bolševikų kariai 
užlipę į kalną ir sustoję prie geležinės tvoros 
žiūrėję į rajoną. Ir taip bolševikams už tvoros 
stovint ir nesutinkant jokio šūvio, politrukas su 
kareivių pagalba užlipęs ant tvoros ir ėmęs iš
tempta galva žvalgyti rajoną. Tuo metu vadovas 
paleidęs šūvį į politruką, ir visi kiti taip pat ati
darė ugnį. Politrukui kritus, kiti bolševikų ka
reiviai, išgirdę šūvius plačiu ruožu, pasileido nuo 
kalno žemyn ir daugiau nebegrįžo.

Taip buvo išgelbėta Kauno radio stotis.

KAIP BUVO PAŠALINTOS KAUNO SKERDYNĖS
Visame Kauno mieste augo ir stiprėjo pa

vieniai šūviai ir laikas nuo laiko automatinių 
šūvių serijos. Vienas lietuvis buvo mirtinai bol
ševikų peršautas netoli namo, kuriame buvome 
apsistoję. Daug kur nežinia kas šaudė iš namų 
langų, rūsių ir kitų užmaskuotų vietų. Prie vieno 
namo kampo mačiau būrį besislepiančių bolševi
kų kareivių. Bolševikai buvo apšaudomi lietuvių 
partizanų ir varomi laukan iš Kauno. Po to bol
ševikų Kaune daugiau nebemačiau, bet pasislėpu-
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šių vietinių komunistų šaudymas dar tęsėsi.
Kiek atsimenu, buvo antradienio popietė, kai 

radio muzika palengvėle pradėjo tilti ir išgir
dome vokišką "Achtung, achtung!" Radijas vo
kiečių kalba skelbė maždaug tokio turinio pra
nešimą vokiečių aviacijai:

"Dėmesio, dėmesio! Ukmergės plentu į Kau
na grįžta rusų tankų kolona! Prašome vokiečių 
aviaciją atskristi ir bombarduoti bolševikų tan
kus!"

Perskaičius šį pranešimą, muzika vėl tęsėsi 
ir laikas nuo laiko tą pranešimą radijas pakarto
jo keletą kartų.

Mes visi su šeimininkais tuo metu buvome 
kieme. Pranešimas mus išgąsdino, nes vokiečių 
fronto visiškai dar nesigirdėjo, o sukilėliai netu
rėjo ginklų kovoti prieš tankus. Gi radio bangas 
ar gali pagauti žygiuojanti vokiečių kariuomenė? 
Jei tankai užplūs Kauną, tai įvyks žiauriausios 
žudynės.

Bet kaip mes nustebome: vokiečiai radio 
pranešimą išgirdo. Pasirodė, kad visą laiką jie 
klausėsi Kauno radio stoties. Netrukus per Kauną 
Ukmergės plento kryptimi būreliais nuskrido 
vokiečių bombonešiai ir slenkančius į Kauną bol- 
šveikų tankus subombardavo. Radio stotis vėliau 
pranešė, kad pavojus Kaunui yra pašalintas.

Kai sekančią dieną vėl užėjau radio stotin, iš 
tų pačių vyrų girdėjau pasakojant, jog buvo galvo
jama ir tariamasi, kaip apie pavojų pranešti vo
kiečiams. Buvę galvojama transliuoti slapta, šif
ruotą tekstą, bet turėję maža vilties, kad prane
šimą vokiečiai išgirstų ir suprastų. Pagaliau bu
vę nutarta pranešimą transliuoti atviru tekstu: 
tegu girdi abi šalys — vokiečiai ir bolševikai.

Sumanių vyrų rūpesčiu ir pastangomis Kau
nas išvengė bolševikų keršto ir sunaikinimo.

Tą pačią naktį Kaune, o ypatingai prie Ne
muno, vyko stiprus šautuvų ir kulkosvaidžių 
šaudymas. Nakties metu į Kauną pradėjo kristi 
bolševikų artilerijos sviediniai. Iš ryto vienas 
jų sprogo mūsų kieme, tik, laimei nieko neužmu
šė.

SAUGUMO DEPARTAMENTE
Vieną priešpietį mus atsivedusieji draugai 

pasakė, kad jie išeina jungtis prie sukilėlių.
— Perkūnas žino, kas ten šaudo iš langų ir 

pakampių?! Reikia pagaliau apvalyti Kauną nuo tų 
driskių komunistų ar užsilikusių bolševikų! — 
griežtai pasakė vienas mūsų draugų.

— Pritariu ir jungiuos prie jūsų! — sakau.
Visi keturi nuo kalėjimo čia atėjusieji, be

veik tais pačiais keliais išėjome į vyr. sukilėlių 
štabą, šaulių rūmuose. Gatvėse žmonėms vaikš
čioti buvo pavojinga, todėl visos gatvės buvo apy
tuštės. Vienur kitur matėsi pravažiuojantis leng
vas sunkvežimis, kuriame sėdėjo su parengtais 
ginklais mūsų sukilėliai, kitur matėsi varant areš
tuotą parsidavėlį arba belaisvį.

Šaulių rūmuose, t.y. vyr. sukilėlių stabe, ra
dome daugiau susirinkusių vyrų, bet tuo metu ne
buvo kuo ginkluoti atvykusius, todėl mes sėdėjome, 
neturėdami ką veikti.

— Einam, Juozai, į Saugumo Departamentą, 
— pasiūlė Julius. — Gal ten rasime savo bylas 
ir asmens dokumentus, kuriuos enkavedistai pa
ėmė iš mūsų kratos metu. O beto, šiuo metu ir 
ten, manau, žmonės lygiai reikalingi, kaip ir čia.

Laisvės alėja huėjome Saugumo Departamen
to kryptimi, o pasiekę juos, drąsiai ir be jokios 
baimės plačiais laiptais žengėme į vidų, nes en
kavedistai kaip žiurkės, pajutę pavojų, visi pabė
go.

Saugumo Departamentas buvo dar tik kūrimo
si stadijoje, todėl visokia pagalba čia buvo reika
linga, ir mes su Juliumi (Lietuvos nepriklausomy
bės laikais šioje žinyboje jis buvo tarnavęs) pri
sidėjome prie šio pradinio darbo. Buvo jau grįžęs 
anksčiau -buvęs to departamento direktorius ir 
kai kurie valdininkai (politiniai kaliniai).

Ir čia šiuo metu buvo pavojinga žvalgytis 
pro langus. Iš kitos pusės aukšto pastato langų 
kažin kas paleido šūvius į departamento rūmus, 
todėl vyrai išstatė kulkosvaidį departamento lan
ge ir sekė ten pasislėpusį komunistą, nespėjusį 
pabėgti su enkavedistais.

Išėjęs į pirmo aukšto erdvų kambarį nuste
bau, o kartu ir nudžiugau, išvydęs pirmą pažįs
tamą veidą. Už nedidelio bufeto šeimininkavo 
iš skaidrios Švėkšnos padangės gerai pažįstama 
Stasė Vanagaitė (dabar p. Petersonienė gyv. Chi
cagoje, autorė išleistos knygos "Nulaužta šaka").

— Labas, panele Stase! Koks aniolas tave 
čia atvedė prie tokios gausybės maisto?— klau
siu priėjęs.

— Šlajau, o iš kur tu toks suvargęs čia at
siradai? — pamačiusi nustebo.

— Jei nebijosi, prisipažinsiu, kad esame pa
bėgę iš kalėjimo ir dabar norėtume gauti užval
gyti tavo skanumynų, — sakau nenuleisdamas 
akių nuo kvepiančio maisto.

— Baimės visai neturiu, nes ir aš pati esu 
pabėgusi iš kalėjimo, — sako Stasė.

— O kaip tau pasisekė taip greitai susiras
ti tokį gerą darbą? — klausiu vis negalėdamas 
atitraukti akių nuo maisto.

— Žinoma, geras darbas, — juokiasi ji, — 
alkanus Kauno kareivėlius maitinti. Čia partiza
nų maitinimo štabas. Sėskit ir stiprinkintės.

(Bus daugiau)

ŠTAI KOKIE 'LIETUVIAI' ATSTOVAUS LIETUVĄ 
SOVIETINIAME 'PARLAMENTE'

/

Brežnevo - Kosygino 
režimas truputį reforma
vo sovietinį "parlamen
tą": padidino deputatų 
skaičių nuo vadinamųjų 
sąjunginių ir autonomi
nių respublikų (sąjungi
nės dabar vietoj po 25 
deputatus, turės po 32 
tautybiniame soviete). 
Tai darė įspūdį, jog ne- 
rusų tautoms (tiksliau — 
nerusų tautų vardais va
dinamoms teritori
joms) duodama daugiau 
svorio nors šiaip ir ne- 
svoringame soviete.

Tačiau štai kaip tas 
dalykas atrodo Lietuvoj. 
Teisybė, Lietuvos teri
torijai duota 32 atstovai 
vietoj 25, bet užtat sep
tynioms apygardoms pa
skirti deputatai rusai, 
Lietuvoj negyveną ir su 
Lietuvos gyventojais ne
turį nieko bendra. Bū
tent:

Varėnos apygardai pa
skirtas deputatas — ge
nerolas Gusakovskis.

Klaipėdos apygardai
— laivo kapitonas Ivano
vas.

Kretingos apygardai
— generolas Jefimovas.

Mažeikių apygardai — 
Maskvoj gyvenąs rusų 
kinematografininkų są
jungos valdybos pirma
sis sekretorius Kulidža- 
novas.

Švenčionių apygardai
— Borisas Popovas, 
prieš ketvertą metų 
Maskvos atsiųstas Snieč
kui prižiūrėti antrasis 
partijos sekretorius (tas 
bent laikinai gyvena Vil
niuje).

Anykščių apygardai — 
Maskvoj gyvenąs Sov. S- 
gos vyriausybės ekonomi
nių ryšių su užsieniu ko
miteto pirmininkas Skač- 
kovas.

Šaulių miestui — Sov. 
S-gos elektroninės pra-

monės ministras Šoki
nas.

Vadinamajan sąjungi- 
nin sovietan iš Lietuvos 
teritorijos, kaip seniau, 
taip dabar, "renkama" 
10 deputatų (po vieną nuo 
300,000 gyventojų). Vie
nas iš jų irgi maskviš
kis, partijos centro ko
miteto pareigūnas Stepa- 
kovas. Jis paskirtas at
stovauti Ukmergės apy
gardai.

Kiti deputatai iš Lie
tuvos ir beveik visi lie
tuviai. Bet nei lietuvių 
"atstovaujamos" apygar_ 
dos dėl to džiaugiasi, 
nei rusų "atstovauja
mos" liūdi, kadangi vi
siems aišku, jog tai "vis 
tiek"...

į tą skaičių įeina ir bal
savimo dieną Lietuvos te
ritorijoj buvę prašalai
čiai, Pavyzdžiui, Vilniu
je balsavo (tad turėjo bū
ti įrašyti ir į sąrašus) 
didelė grupė Sevastopo
lio teatro aktorių, kurie 
tomis dienomis buvo at
vykę vaidinti Vilniuje. 
Čia jie turėjo balsuoti 
tik už M. Šumauską ir 
Vilniaus miesto partijos 
pirmąjį sekretorių K. 
Mackevičių, kurių jie vi
siškai nepažįsta. Bet jie 
atvirai paaiškino, kad tai 
"vistiek", nes visi ren
kami deputatai būsią vi
sų deputatai... Žinoma, 
ir Lietuvos gyventojams 
tokiomis sąlygomis bal
suojant yra "vistiek", už 
ką jiems tenka balsuoti.

(ELTA)

privačius automobilius, 
kiek jų dabar pasitaiko) 
ir kt. Dabar visi tie dar
bai atimti iš savarankiš
kų amatininkų ir atlieka
mi valdžios organizuo
tose dirbtuvėse, kurios 
tačiau tuo tarpu dar toli 
gražu nespėja reikiamų 
patarnavimų atlikti dėl 
to, kad jų nepakankamai 
yra, ir dėl to, kad dažnai 
veikia biurokratiškai. 
Apskaičiuota, kad tos 
dirbtuvės jau atliekan
čios patarnavimų beveik 
už 10 rublių per metus 
kiekvienam gyventojui, 
bet tai kaip tik dar labai 
maža.

Naujai ministerijai 
teks susidurti su tokio
mis problemomis, kaip 
labai menkai suorgani
zuotas radijo ir ypač tele
vizijos imtuvų taisymas, 
visų kitų dalykų taisyme 
būtinų reikmenų tieki
mas. Būdingi nusiskun
dimai:

'M

* Suplėšytų, subrau
kytų ar ko nors prira
šinėtų balsavimo lape
lių birželio mėnesio so
vietiniuose balsavimuo
se, anot oficialaus pra
nešimo, buvo paduota 
per 636 tūkstančius (sa
koma, kad tie "balsavo 
prieš"). Lietuvoj tokių 
lapelių buvę apie 11 tūks
tančių. Tiek jų užrašė 
balsų skaičiavimo komi
sijos. Bet kadangi rinki
mai slapti, tai tikrą
jį tokių sužalotų lapelių 
("liaudies priešų") skai
čių slaptai tyrinėja tik 
čekistai.

Iš oficialių pranešimų 
apie birželio 12 dienos 
"rinkimus" Sovietų Są
jungoj matyti, kad Lie
tuvos dabartinėj terito
rijoj į balsuoti turinčių
jų teisę sąrašus buvo 
įtraukta 1,932,177 asme
nys. Atseit, tiek surašy
ta 18 metų amžiaus ir vy
resnių žmonių. I tą skai
čių neįeina silpnapročiai 
ir nubaustieji kalėti, ati
mant "pilietines teises". 
Bet galimas dalykas, kad

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
LIETUVIŠKOJE JANSONŲ VASARVIETĖS 

CAPE COD VILOJE

AUDRONE
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 

Tel. (Area 617) 428-8425
Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.

VILA ATIDARYTA VASAROJIMUI IR 
PRIIMA SVEČIUS.

Kreiptis: MARIJA .JANSONAS — Vila AUDRONĖ, 
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 02655 

arba telef. (Area 617) 428-8425.
Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir 

didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

SIUNTINIAI į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuviu Įmonė , registruota 

U. S. Department of .Justice 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2608 W. 69th St., Chicago. III. 60629 — Tel. AVA 5-2787 
2501 W. 69th St.. Chicago, III. 60629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 — Tel. C A 5-1864 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS Į mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos Į Lietuvą. 
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

n

NAUJA
MINISTERIJA

Birželio 23 d. Vilniu
je įsteigta nauja vietinė 
ministerija — Buitinio 
gyventojų aptarnavimo 
ministerija. Ministru pa
skirtas Kazys Plechavi
čius.

Buitiniu aptarnavimu 
vadinama tai, ką atlikda
vo smulkiosios dirbtuvė
lės ir paskiri amatinin
kai: siuvimas, skalbi
mas, plaukų kirpimas, 
įrankių bei mašinų tai
symas (įskaitant dvira
čius, motociklus arba ir

Alytuje gaminamą šal- 
dytuvėlį ("Snaigę") nusi
pirkęs šiaulietis skun
džiasi neilgai džiaugęsis 
nes šaldytuvas sugedęs. 
Tekę tris mėnesius lauk
ti, kol vargais negalais 
buvusi iš Alytaus gauta 
pakeistina dalis. Iš Pa
nevėžio aimanuoja, kad 
tenykštėj siuvykloj užsi
sakius kostiumą ar paltą 
prasidedančios tikros 
"Kalvarijos", nes užsa
kytojas turi parūpinti 
dirbtuvei pamušalus, vi
sus kitus priedus ir net 
sagas, kurių gauti reikia 
turėti "medžioklinio 
šuns uoslę"...

(ELTA)

GIRTAVIMAS LIETUVOJE PLEČIASI
Viešosios milicijos 

ministras Lietuvoj (A. 
Gailevičius) birželio 26 
d. per Tiesą kreipėsi į 
visuomenę, kviesdamas 
padėti suvaldyti chuliga
nus. Su jais nebesusido- 
roja ne tik milicijos pa
galbininkai, kurių, bent 
popieriuje, Lietuvoje esą 
suorganizuota bene ke
lios dešimtys tūkstančių.

Chuliganams esą per
daug nuolaidžiaujama. 
Administracija atgalia 
ranka tesinaudojanti bau
dimo teisėmis, bausmių 
laiku nevykdanti, o vadi
namieji "draugiški teis
mai" esą dar nuolaides- 
ni. Tas chuliganus tik 
padrąsina leistis į dides
nius nusikaltimus. (Ne
be pirmas kartas, kad 
valdiniai laikraščiai 
skundžiasi visuomenės, 
ypač jaunimo pasyvumu 
talkininkauti valdžiai).

— Nors draugovinin
kų skaičius kasmet didė-

ja, — rašo Gailevičius,
— pastaruoju metu suma- . . 
žėjo laisvanoriškų liau
dies draugovių aktyvu
mas saugant viešąją 
tvarką. Neretai draugo
vininkų patruliavimas 
būna formalus. Kaiku- 
rie draugovininkai ne
sąžiningai atlieka savo 
pareigas, nereaguoja į įs
tatymų pažeidimus, "ne
pastebi” chuliganų... To
dėl su kartėliu tenka pa
žymėti, kad dalis jauni
mo, veikiama amoralių 
žmonių, tampa chuliga
nais, padaro sunkių nu
sikaltimų, Nepilnamečių 
komisijos, visuomenės 
oreganizacijos nėra pa
kankamai principingos, 
kovojant su šiais pa
žeidimais. Jos tenkina
si įkalbinėjimais ir re
tai baudžia chuliganus 
visu įstatymų griežtu
mu...

Nupiešęs tokius "ta-
(Nukelta į 6 psl.)

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildo

mas Golf’o srovės; SILVER BEACH smėlis; Lietu
viška aplinka ir geras maistas, suteikia puikias są
lygas pavasaroti bei pailsėti.

SPORTO mėgėjams: sail-fish buriuoti, teniso 
aikštė, ping-pong, kroketas.

Vakare TĖVAMS išvykus prižiūrimi vaikai.
SEZONĄ pradedame BIRŽELIO mėn. 19 d.

MEŠKA
42 BEACH STREET 

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS.

Tel. (617) 759-3251
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'linkiu, kad sekantis Jaunimo
Kongresas galėtą susirinkti 
laisvoje Lietuvoje...'

liu į jus prabilti, kaip 
nepriklausomos Lietu- 

' vos atstovas, tai irgi tik 
suminėtos Lietuvos oku
pacijos nepripažinimo dė 
ka.

UELDERS

J. Rajecko, Lie
tuvos atstovo Wa- 
shingtone, kalba pa
sakyta Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kon
greso atidarymo pro
ga, Conrad Hilton 
viešbutyje, Chica
goje, 1966 m. birže
lio 30 d.

Susirinkote liūdnos at
minties birželio genoci
diniame mėnesyje. Šio 
krašto viceprezidentas 
Hubert H. Humphrey, 
šauniu pareiškimu baltie- 
čiams bei kongresmenai 
savo kalbose prisiminė 
liūdnąjį birželį ir primi
nė JAV Vyr-bės džiugi
nančią laikyseną Lietu
vos atžvilgiu.

Susirinkote kongresan 
pasišvęsti dėl Lietuvos. 
Šiame mieste yra pamink
las iškalbingai primenąs 
pasišventimą. Turiu 
omenyje Darių ir Girė
ną, kurių už poros savai
čių 33-čioji transatlanti
nio skridimo sukaktis. 
Tų progų supuolimas — 
ženklas, kad po gera 
žvaigžde renkatės kon
gresui.

Pagaliau, susirinkote 
kongresui šio krašto Ne
priklausomybės Dėklą-

Girtavimas 
Lietuvoje...

(Atkelta iš 5 psl.) 
rybinio žmogaus” auk
lėjimo rezultatus (jaunie
ji chuliganai gimę ir au
gę santvarkoj), Gailevi- 
cfus ieško pasiteisinimo 
"praeities atgyvenose". 
Girtavimas esąs ryš
kiausia "praeities at
gyvena"...

— Viešosios tvarkos 
apsaugos ministerijos 
analizė rodo, — aiškina 
tvarkos saugotojas, — 
kad iš 1965 metais už
registruotų chuliganiš- 
kumo atvejų beveik 90 
procentų įvykdė neblai
vūs asmenys. Beveik vi
si asmenys, teisti už 
smulkų chuliganiškumą, 
pažeidė įstatymus būda
mi girti. Tarp kitko, as
menys, patraukti baudžia 
mojon atsakomybėn už 
chuliganiškumą ir ad
ministracijos bausti už 
smulkų chuliganiškumą, 
kaip taisyklė, sistemin
gai girtaudavo. Be to, pa
sitaiko atvejų, kai gir
taujama darbo metu, ir 
būtent dėl to kažkur kelia 
galvą chuliganai...

Iš to aišku, kadGaile- 
vičius turi bėdos ne su 
savaimingu chuliganiz
mu, o daugiausia su pa
sigėrusių siautėjimu. 
Girtavimas Lietuvoj nie
kad nebuvo paplitęs taip, 
kad būtų girtaujama net 
darbo metu. Girtavimui 
palankios sąlygos ir pa
skatinimai suklestėjo ru
sams Lietuvą užplūdus, 
beveik iš pačios pirmos 
dienos. Girtavimas ir gir 
tas chuliganizmas tai ne 
kokios "praeities atgyve
nos" (tokios būtų turė
jusios gana laiko išnyk
ti), o Gailevičiaus sau
gomosios tvarkos neša
mieji "ateities pumpu
rai" ir iš jų besirps- 
tančios "uogelės".

(ELTA) 

racijos sukakties išva
karėse. Toji deklaracija 
mums gimininga. Tadas 
Kosciuška, Lietuvos sū
nus, prisidėjo atkakliu 
darbu, kad ji taptų kūnu. 
Toji dienazmums dvelkia 
ir Lietuvos prisikėlimo 
viltimi, nes Lincolnas 
pareiškė, kad Amerikos 
Nepriklausomybės De
klaracija "suteikia lais
vę ne tik šio krašto žmo
nėms, bet viltį visam 
pasauliui, visiems lai
kams" taigi ir lietuvių 
tautai. Tokiomis aplin
kybėmis džiugu, kad mū
sų jaunimas, velionies 
prezidento Kennedy žo
džiais tariant, susirinko 
kelti klausimą: "What 
can I do for my count- 
ry?”

Pavergta tauta džiau
giasi, kad jūs laisvi, lais
voje šalyje susirinkę ga
lite laisvai aptarti, kuo
mi Lietuvai padėtiną.

Prospektai Lietuvą 
prikelti dabartiniu metu 
daugiau žadanti, negu 
1917-18 metais. Tada Lie
tuva nebuvo laikoma ne
priklausomų valstybių 
šeimos nariu. Šiandien 
Baltijos valstybių okupa
cija laisvojo pasaulio pa
smerkta. Lietuvos oku
pacijos nekomunistiniai 
kraštai nepripažįsta. 
Jeigu aš šiandieną ga-

\

Argentinos atstovai R. Paršelis ir kun. J. Margis tariasi kon
greso reikalais. P. Petručio nuotrauka

DIRVOJE
galite įsigyti

ką tik pasirodžiusią Nelės Mazalaitės knygą 
MIESTELIS, KURIS BUVO MANO.

Kaina $2.50.
ši knyga laimėjo 1965 m. Aidu žurnalo literatūros 

premiją. Išleido Darbininkas 1966 m. Iliustravo P. Jurkus.
Gauta didesnė siunta Putnamo seselių išleistos kny

gos mūsų mažiesiems. Tai
ALGIS IR ALYTĖ,

spalvavimo knygutė su lietuviškais tekstais. Kaina tik 
50 centų.

Be to, rekomenduojame įsigyti J. Gliaudos premi
juotas knygas:

šikšnosparnių sostas ...........................................$2.50
Orą pro nobis .......  L............. $4.00
Delfino ženkle .......................................................$2.50
Namai ant smėlio...................................................$2.00
House upon the sand ...........................................$3.95

★
Turime pasirinkimui visą eilę mūsų rašytojų poezi

jos, novelių, romanų, prisiminimų ir kt. knygų.
Be to, Dirvoje galite įsigyti ar užsisakyti plokšteles: 

A. Stempužienės — D. Lapinsko — Dainas
Stereo — $7.00, Hi-fi — $6.00 

St. Baro — Operų arijos
Stereo — $7.00, Hi-fi — $6.00

J. Vaznelio dainų ir arijų rečitalis — $5.00
Birutė Valterienė — Dainos — $5.00
Iz. Vasiliūno — Lietuvių kamerinė muzika — $6.00 ir kt. 

Užsakant Knygas ar plokšteles, rašykite čekį ar paš
to perlaidą

DIRVA,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103

Aš giliai nuoširdžiai 
sveikinu kongreso daly
vius susirinkusius iš ar
ti, o ypatingai susirinku
sius iš toli.

Aš sveikinu pradedant, 
bene, jauniausia vaka
rykščios dienos nusi
pelniusia veikėja, p. Jū
rate Reizgyte ir baigiant 
bene seniausiu jaunuo
liu, prel. M. Krupavi
čium, kuris dar prieš 
Pirmąjį Pasaulinį Karą 
pateikė bene pirmąjį jau
nuomenei skirtą vertin
gą leidinį: "Idealas ir 
Jaunuomenė".

Nuoširdžiai linkiu kon
gresui ir jo dalyviams 
sėkmės. Te jūsų pastan
gos neša paguodą tautai 
namų nevalioje. Šis kon
gresas tebūnie svari pa
stanga prikelti Lietuvą 
ir palengvinti pavergtų 
tautiečių naštą.

Linkiu, kad sekantis 
Jaunimo Kongresas ga
lėtų susirinkti laisvoje 
Lietuvoje, Gedimino, 
mieste. Linkiu, kad ten, 
Lietuvos trispalvės kai- 
mynystėje, galėtume už 
ilgametę paramą bei pa
lankumą Lietuvai su dė
kingumu pagerbti ir šio 
Krašto žvaigždėtą vėlia
vą.

Automatic welders ...................$3.20 hr.
Micro Welders ..........................$3.20 hr.
Inner Snield Welders............. .J3.20 hr.
Submerged Are Welders ..$3.20 hr. 

MUŠT BE ABLE TO PASS TĘST 

Whitehead & Kales 
58 Haltiner

River Rouge, Mich.
An Equal Opportunity Employer

(62-76)

JOURNEYMEN
OR

lst CLASS SKILLED 
TOOLMAKERS 

Experienced on special machines 
58 hour minimum week. lst & 
2nd shift.

Phone Mr. RAE
313 — JO 4-6800

(70-79)

VYTAUTAS STASYS THOMAS 
(Tamošaitis) š.m. birželio 12 
d. baigė University of Miami, 
Fla. gaudamas Bachelor of 
Science, chemijoj. Vytautas gi
mė Clevelande, Bronės ir dr. 
S. Tamošaičių, buvusių lietu
vių veikėjų, sūnus. Pradžios 
ir vidurinį mokslą baigė pir
muoju mokiniu Miami Beach, 
Fla. Vytautas pasirinko Loy- 
ola Universitetą, savo tėvo Al
ma Mater, Odontologijos sky
rių, Chicagoj. Kalba gerai lie
tuviškai, įdomaujasi lietuvių stu
dentu veikla. Vytautas Cleve
lande turi seserį, medicinos 
daktarę Aldoną ir švogerį dr. 
W. Syon, ir seserį Rūtą, gai- 
lest. sesutę, gyvenančią Seat- 
tle, Wash.

DIRVOJ E
DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
NAUJŲ KNYGŲ!

HELP WANTED MALĖ

INSPECTORS
QUALITY CONTROL

Growing sheet metai products manu- 
facturer in Northern N. J. has excel-’ 
lent openings on shift work for the 
follovving:

Parts Inspectors
Ability to read blueprints desirable 
būt not necessary. Knovvledge of 
measurings instruments such as mi- 
crometer, calipers, steel tapė es- 
sential.

Packing Line Inspectors
Knovvledge of steel tapė desirable.

Excellent company benefits include 
hospitalization, life insurance, pen- 
sion plan, etc.
Arrow Metai Products Corp.

3d Avė., Haskell, N.J. 835-5500
« (75-81)

EXPERIENCED 
SCREW MACHINE 

OPERATORS 
NAME YOUR WAGE 

Setup men to act as foremen. Simple 
setups on Acme Gridley Model (G). 
50-58 hours'per week. All fringe ben
efits. Openings for part time help 
also. Day or night shifts.
Call 283-3380 any day betvveen 10 
A. M. & 4 P. M. for intervievv.

TOP NUT MFG. CO. 
18720 Krause 

Riverview, Mich.
(75-77)

Openings for Experienced 
LATHE HANDS 

DAY WORK 
DAWSON TOOL CO. 

13301 E. 8 MILE RD.
W. OF SCHOENHERR 

(75-77.)

Openings for Experienced 
MILL HANDS

DAY WORK
DAWSON TOOL CO.

13301 E. 8 MILE RD.
W. OF SCHOENHERR

(75-7.7)

DRAFTSMAN
TOOL AND DIES

Experienced detailed lay- 
out of Draw, Blanking and 
Progressive Dies. Excellent 
wages, benefits and working 
conditions in a country at- 
mosphire.

Send Detailed Resume 
or Call 865-4141

, DEL-KROME 
CORP.

WALTON, N. Y.
(75-81)

MAINTENANCE 
FOREMAN

Ability & exp. with produetion 
line mechanical problems. Tex- 
tile machinery exp. helpful būt 
not necessary. Able to super- 
vise machine shop personnel & 
direct machine fabrication & 
erection with some knowledge 
of control, N. E. plant. Crown 
Products, 2121 Wheatsheat Lane 
Phila., Pa. Phone: PI 4-44 52.

(70-76)

SHEET METAL
FABRICATION 

GENERAL 
RRODUCTION 
PRODUCTION 

MACHINE 
OPERATORS

One to 3 years experience in 
produetion operation or produe
tion machining of sheetmetal 
products.
Produetion $2.76 to $2.96 per 
hour. Produetion machining 
$2.86 to $3.06 per hour.
APPLY PERSONNEL OFFICE

Brooks & Perkins, 
Ine.

1950 W. Fort St. 
Detroit, Mich. 

An Equal Opportunity Employer 

(73-75)

W A N T E D
lst CLASS SKILLED 
BORING MILL 
OPERATORS

For Lucas Gilbert and G & L. 58 
hour vveek. Steady vvork. Good vvages, 
Extras.

DECO TOOL & MACHINE
4175 E. 10 MILE RD. 

WARREN, MICH.
313 — SL 7-3000

(73-79)

EXPERIENCED
GEAR MEN

AGE NO BARRIER
Plenty overtime. Job shop operation. 
Setup jobs & run barber colemans, 
fellovvs & threadmills.

ASK FOR S. KOTAS.

Universal Gear
1301 E. McNichols

Detroit, Mich.
(69-75)

GRINDERS
Experienced operators for Cincinnati 
j±2 Centerless grinders. Mus be cap- 
able of job set-up. Position in nevv 
modern factory.

EXCELLENT WAGES 
LIFE INSURANCE 
HOSPITALIZATION 
MAJOR MED1CAL 
PAID HOL1DAYS.

■Ece'llent opportunity for right man 
also openings for 

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
OPERATORS

Preferably on Davenport Machines 
Write to Mr. Žane G. Hunter 

HUNTER SCREW 
SOCKET, INC. 

3609 B1G RIDGE ROAD 
Spencerport, Nevv York 1 4559 

(A suburb of Rochester) 
(74-79)

BRAKE AND PUNCH 
PRESS OPERATORS

Mušt be able to do own setup and read prints. $2.90 to 
$3.00 plūs cost of living and benefits fully paid.

APPLY OR WRITE 

MASSEY FERGUSON, INC.
1400 OAKMAN BLVD. 

DETROIT, MICH.
An Eąual Opportnnity Employer

(74-76)

Commiinications 
Personnel 

Experienced & Trainees

Installers 
Linemen 

Maintainers 
Repeater Chiefs 

Tęst & Regulating

Previous military, civilian or 
knovvledge of elementary 

eleetronies.

Permanent Employment 
Automatic Salary 

Progression 
Liberal 

Fringe Benefits

Western Union
60 HUDSON ST.

New York City RM M-2
An Equal Opportunity Employer

(74-76)

HELP WANTED FEMALE

PUBLIC HEALTH NURSES — home 
health nursing service, & other staff 
positions general public health nurs
ing programs. Retirement plan, annual 

and siek leave; 40-hour, 5-day vveek. 
Salary range up to $6200 depending 
upon qualif ications. General educa- 
tional and cultural area, good resi- 
dential area. Apply Girard Veen- 
schoten, M. D., Director, Allegan 
County Health Dept., County Build
ing, Allegan, Mich. (69-75)

INSTRUCTORS—in medical, surgical, 
maternity, and pediatric nursing, 
needed immediately for an expanding 
NLN accredited diplomą program. B, 
S. degree required; master’s orefer- 
red. Responsible for clinical teaching 
and supervision of students. Salary 
based on education ' and experience, 
liberal personnel policies. General 
hospital of 400 beds has excellent 
facilities and a medical staff of over 
60 specialists. A unique situation of 
a large medical center in a small 
city atmosphere vvith a university 
center. Write or call 7 15 — 384-9393. 
Educational Administrator, St. Jo- 
seph’s Hospital School of Nursing, 
509 St. Joseph’s Avė., Marshfield, 
Wis. 54449. (71-76)

REGISTERED NURSES REQU1RED 
for Moosomin Union Hospital. Nevv 
20 bed residence, extension and ren- 
ovation program just completed. Ex- 
cellent vvorking condition. Salary 
range $3 5 0.00-$446.00 vvith an al- 
lovvance for previous experience. Full 
maintenance available. This is a 
progressive tovvn of 2500 on No. ’1 
Highvvay near the Manitoba border. 
V/rite or phone reverse to Director 
of Nursing, Moosomin Union Hospital 
Box 400, Moosomin, Sask. (74-80)

MALĖ OR FEMALE

REGISTERED NURSES 
and

CERTIFIED NURSING 
ASSISTANT’S

(Malė and Female) 
Required for permanent staff po
sitions in a one hundred bed 
active treatment hospital. Basic 
starting salary for General Duty 
Nurse $350.00 and for Certified 
Nursing Assistant $239.00. Con- 
sideration-given for experience 
and post basic education. Recent- 
ly revised personnel policies. For 
further information please con
tact:

Director of Nursing, 
Weyburn Union Hospital 
Weyburn, Saskatchevvan 

(74-80)

IMMEDIATE OPENINGS 
SET-UP OPERATORS: 

LIGHT TURRET LATHE 
HEAVY POWER BRAKE 

H AND V MILL 
LIGHT DRILL PRESS 

DRILL PRESS
ALSO:
SUBASSEMBLER & OTHER

Job classifications — lst & 2nd shift, 
Send Resumes—Apply—or Call

U. S. SLICING MACHINE CO.
I VERKEL DR. LAPORTE. 1ND. 

(75-79)
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• Ona Čiurlionienė, inž. 
Tomo Čiurlionio žmona, mi
rė birželio 28 d. Paliko nu
liūdime sūnų Jurgį su 2 
anūkais. Palaidota liepos 1 
d. Lakewood kapinėse.

• Magdalena Vilkutaitie- 
nė, Viktoro Vilkutaičio, Al
donos Ambrazienės, Leoka- 
dijs Civinskienės, Vytauto 
Vilkutaičio, Birutės Gedvi
lienės, Danutės Mikoliūnie- 
nės motina, mirė birželio 
30 d. Clevelande.

Palaidota liepos 2 d. Kal
varijos kapinėse, pamaldas 
atlaikius N. parapijos baž- 
nžčioje.

• Jozefina Pėstininkienė, 
Ant. Melnikienės ir D. Stul- 
ginskienės sesuo, mirė Cle
velande ir palaidota Kalva
rijos kapinėse liepos 4 d.

* ONAI ČIURLIONIE
NEI, inž. Tomo Čiurlio
nio žmonai, mirus, vie
toj gėlių Marija ir Alek
sas Johansonai aukojo 
5 dol. senelių prieglau
dai.

DĖMESIO!
Pranešame gerb. klijen- 

tams, kad Globė Parcel 
Service, Ine. Clevelando 
skyrius, dėl atostogų bus 
uždarytas nuo liepos 10 die
nos iki liepos 25 dienos.

Globė Parcel Service, Ine. 
Cleveland skyrius

* SOCIAL SECURITY 
įstaigos vedėjas John R. 
Pederson praneša, kad 
įstaigai reikalingi tar
nautojai Ohio ir Michi- 
gano valstijų ribose.

Kandidatai privalo tu
rėti koledžų ar atitink. 
mokslo įstaigų diplomą.

Įstaigai reikalinga 
virš 50 naujų tarnauto
jų ryšium su Sočiai Se
curity įstatymo praplė
timu ir medicare.

Suinteresuotieji gali

SUPERIOR 
SAVINGS

tlNCI l»O<

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

AVĖ. 
AVĖ

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

Sol. J. Krištolaitytė-Daugėlienė

Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje 80 metų 
sukakties seimas Cleve
lande vyks tris dienas, 
liepos 11-13, Pick-Car
ter viešbutyje. Tikima 
didelio skaičiaus dele
gatų iš įvairių kolonijų. 
Delegatai bus ir seno
sios kartos ir naujosios 
ateivijos veiklesni SLA 
kuopų nariai. Seimo me
tu paprastai atvyksta ir 
daug svečių, kurie seka 
SLA veiklą.

Seimo vieši parengi
mai bus: delegatų ir sve
čių apsilankymas lietu
vių kultūriniame darže
lyje, oro sąlygoms lei
džiant, pirmadienį, apie 
6 vai. vakare. Ten bus pa
dedama vainikai ir 

kreiptis darbo valando
mis į Sočiai Security įs
taigą 10613 Euclid Avė., 
arba tel. 791-6050.

Z

936 East 185th St.
KE 1 - 7770 

trumpa programa.
Po to, Čiurlionio An

samblio namuose bus 
delegatams vakarienė.

BANKETAS. Viešas 
visiems lietuviams va
karas bus smagus jubi
liejinis banketas Pick- 
Carter viešbutyje, ant
radienio vakare,pradžia 
7 vai.

I banketą kviečiami 
Ohio ir apylinkių lietu
viai. Po trumpos seimuo
se priimtos tvarkos, bus 
meninė programa. Dai
nuos solistė Juzė Kriš
tolaitytė-Daugėlienė ir 
Julius Kazėnas. Po to 
prasidės šokiai, grojant 
Eddie Platt (Platakio) 
orkestrui. (sk)

CLEVELANDIEČIŲ AUKOS 
LIETUVOS LAISVINIMO
REIKALAMS
Vasario 16-sios proga 1966 

metais per ALT Clevelando Sky
rių aukojo: (iki š.m. birželio 
mėn. 20 d.)

$50 -- Dr. J. Balčiūnas.
$30 -- Dr. A. ir V. Mauru

čiai.
$25 -- Dr. A. Martus, A. Vi

limas.
$20 — Dr. A. Aželis, A. Do

vydaitis, D. ir P. Mikoliūnai, 
A. Pautienis.

$15 -- St. Alšėnas, B. Gra
žulis, Dr. K. Pautienis, Pr. 
Razgaltis, P. Skardis, O. ir P. 
Žilinskai.

$12 -- A. Balys, J. InČiūra, 
Z, Tarutis.

$10 — V. Abraitis, A. ir J. 
Augustinavičiai, J. Balbatas, J. 
Balčiūnas, Jr., P. ir P. Balčiū
nai, P. ir N. Bieliniai, A. Biels- 
kus, Dr. A. Bridžius, R. Bub- 
lys, A. Buknis, Dr. A. Butkus, 
J. Daugėla, E. ir A. Garkai,

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIU KLUBAS‘

6835 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
Tel. EX 1-1143

Klube veikia: Lietuviškų laikraščių ir 
žurnalų skaitykla • „Tėvynės Garsų” radijo 
valandėlės • Televizija • Bilijardas • ”Pin 
Boll” • Šachmatai • Lietuviška Valgykla: 
Penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais 
— pietūs ir vakarienė. • Visi lietuviai ir lietu
vės kviečiami įsirašyti nariais į Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubą.

— CLEVELANDE! 1

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Jubiliejinio Seimo

BANKETAS
ANTRADIENIO VAKARE, 

LIEPOS-JULY 12 D.
Pradžia 7 vai. vak. Su šokiais. $7.50

Ohio ir aplinkinių valstijų ir miestų lietuviai kviečiami dalyvauti SLA 80 metų sukakties 
bankete, puošniame viešbutyje. Po trumpos programos bus šokiai. EDDIE PLATT (PLA
TAKIO) Orkestras.

Bilietus užsisakyti: IGNAS STANKEVIČIUS, 1141 E. 71 STREET, CLEVELAND, OHIO
44103. TELEFONAS: 881-5425.

Dr. V. Gruzdys, J. Gudėnas, 
Br. Juodėnienė, St. Jurgaitis, 
G. Juškėnas, J. Kaklauskas, A. 
Karklius, V. Kasakaitis, A. Ka- 
sulaitis, E. Kersnauskas, J. Ku
nevičius, Dr. J. Mačys, V. Ma- 
riūnas, A. Masilionis, J. Moc
kus, VI. Plečkaitis, V. Rutkaus
kas, Dr. Z. Sabataitis, A. Sty
ra, FL Saukevičius, J. Sniečkus, 
V. Stankauskas, P. Stravinskas, 
A. Šemeta, J. ir M. Švarcai, A. 
Tamulionis, M. ir P. Titai, R. 
Valodka, V. Valys.

$8 -- L. ir A. Leknickai.
$6 -- P. Tamulionis

$5 — V. Akelaitis, Pr. Alek
na, M. ir J. Apanavičiai, M. 
Aukštuolis, B. Bacevičienė, K. 
Balaišis, P. ir O. Banioniai, J. 
Barniškis, S. Barzdukas, A. 
Bielskis, V. Biliūnas, J. Blynas, 
K. Bruožis, G. ir J. Čyvai, VI. 
Čyvas, J. Damušis, Z. Dučma- 
nas, K. Gelažius, Z. Gobis, H. 
Idzelis, St. Ignatavičius, J. 
Jakštas, V. Januškis, J. Jasi- 
nevičius, A. Jonaitis, J. Kapo
čius, J. Kazėnas, L. Kezenius, 
K. Kliorys, VI. Knistautas, R. 
Kudukis, S. ir S. Laniauskai, P. 
Mainelis, O. Malėnienė, VI. Ma^ 
tulionis, E. ir Z. Mazoliauskai, 
St. Mikalauskas, A. Mikoliūnas, 
P. Mikšys, O. ir • A. Mikuls- 
kiai, K. Minca, Ant, Nasvytis, 
St. ir J. Nasvyčiai, A. Nevu- 
lis, J.N. -- neįskaitoma, Ed. 
Petkevičius, J. PivariŪnas, K. 
Ralys, J. Rastenis, A. Raulinai - 
tis, J. Saikus, V. Sakas, P. Se- 
jonaš, R. ir J. Skavičiai, J. 
Smetona, D. ir D. Staniškiai, 
H. Stasas, L. Staškūnas, J. Star
kevičius, Ed. Steponavičius, V. 
Steponavičius, J. Stoškus, J. 
Stravinskas, K. Šlapelis, A. Su_ 
šinskas, V. šenbergas, Vyt. Ta
mulis, J.B. Vasaris, M. Vinclo- 
vas, J. Virbalis, Kun. K. Žemai
tis, J. Žilionis, P. Zigmantas, 
K. Žygas, J.K.G., B.P., A.R.

$4 — V. Bačiulis, K. Tallat- 
Kelpša, R. Patricy.

$3 — V. Benokraitis, Pr. But
kuvienė, V. Degutis, V. Gied
raitis, A.G. Karsokai, J. Lau
cius, St. Lazdinis, Dr. S. Ma
tas, J. Milas, J. Pikturna.

$2 — J. Belzinskas, V. Dau
tartas, P. Ežerskis, F. Gaižu
tis, J. Kalvaitis, W, Karalius, 
P. Kazakas, K. Kazlauskienė, 
B. Nainys, J. Šarkauskas, J.K. 
Starinskas, A. Steponavičius.

Po $ 1.00 aukojo 12 asmenų. 
Smulkiais surinkta: $11.55

$1230.55 aukota ALT Centrui.
$9.00 aukota ALT Clevelando 

Skyriui.
$5.00 aukota Vlikui
Viso laisvinimo reikalams su - 

rinkta $1244.55.
ALT Clevelando Skyrius dė

koja visiems aukotojams ir Cle - 
velando Jaunimo Metų Komite
tui už talką pravedant rinkliavą.

ALT Clevelando Skyriaus 
Valdyba, A. Pautienis, 
pirm., R. Kudukis, ižd.

•••

pasidairius •į

LAIŠKAI LIETUVIAMS — 
Tėvų Jėzuitų leidžiamas žur
nalas, praeitame (gegužės) nu
meryje atvirai ir drąsiai pa
sisakęs meilės ir skirtingų ly
čių santykiavimo problemomis,, 
naujai pasirodžiusiame (birže
lio) numeryje P. Razmino ir 
V. Kleizos straipsniais atkrei
pia savo skaitytojų dėmesį į 
jaunimo problemas.

Žurnale aktualūs ir įdomūs 
komentarai bei pasisakymai 
Įvairiais mūsų visuomeninių 
santykių klausimais. Vienas jų 
skamba šitaip:

OI, KAS KALBOS
Kartą vienas žmogus, kuris 

mažai kalbėjo, bet daug gal
vojo, pavadino tuos, kurie daug 
kalba, bet mažai galvoja, "šne- 
kuoliais".

"šnekuolių" pasitaiko visur. 
Pavyzdžiui, jei ateitininkas kar
tais, dėl savo riboto dainų re
pertuaro ir paveiktas "ekume
ninės dvasios", uždainuoja "Lau
želis, lauželis", tai jo "šne- 
kuoliai" draugai mintimis jam 
prisega geltoną kaklaraištį. O 
jei koks skautas, išėjęs "sto
vyklauti, patyrimo daugiau gau
ti", kartais užkliūna ateitininkų 
būrin, tai jo "šnekuoliai" bro
liai ar sesės jam tą patį kak
laraištį bent žodžiais nuriša.

Vėl. Jei progai pasitaikius, 
pasikalba kas su laisvajan pa
saulin iš okupuotos Lietuvos 
laikinai atvykusiuoju, tai "šne
kuoliai" išeiviai jį tuoj apšaukia 
komunistu. Gaila, kad geležinė 
uždanga ne visas paslaptis iš
duoda: tikriausiai ir ten, ana
pus, "šnekuoliai" komunistai to- 
kį su išeiviais pakalbėjusįjį pa
vadina kokiu nacionalistiniu bur
žujumi.

Ir vėl. Jei vienas kitas lietu
vis katalikas susitinka su vienu 
kitu lietuviu protestantu, tai vėl 
girdėsi keistų atsiliepimų: iš 
katalikų tarpo "šnekuolis” pasa
kys, kad sąmokslininkai ruošia
si sprogdinti Šiluvos koplyčią 
Washingtone; o iš protestantų — 
kad anie protestantai jau tapo 
"perkrikštyti" papistais.

"Bile ką" kalbėti -- lengva; 
pagalvoti -- daug sunkiau. Dėl 
to visur pasitaiko nemaža "šne
kuolių". Jie kalba apie viską 
kaip tik dėl to, kad apie nieką 
negalvoja. Bet jų kalbų dalia 
liūdna: ji išminties žmonėms 
neatneša, o kenkti kenkia.

MOKINĖS 
SIUVAMOMS 
MAŠINOMS

Priimame ir nevartojan- 
čias anglų kalbą. Mes turi
me daugelio tautybių žmo
nių 20b0 tarnautojų tarpe. 
Dieninė pamaina, didžiausi 
atlyginimai moterims šiame 
rajone. Patirtis nereikalau
jama. Atlyginame besimo
kinant, po trumpo bandy
mo.

Atvykite į Employment 
Office PO LIEPOS 18, 8:30 
vai. ryto iki 5 vai. p. p. nuo 
pirmad. iki penktad.

JOSEPH & FEISS 
CO.

2149 W. 53rd St.
(2 blokai Į pietus nuo Lorain 

Avė.)
(75-79)

HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS

THE
CLEVELAND
PNEUMAT1C

Tool Co.
3784 E. 78 St.

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and

Aircraft Components
KELLER-

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET 
LATHES
ENG1NE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL 

341-1700 
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportunity Employer

MACHINIST

ENG1NE LATHE 
HORIZONTAL 
BORING MILL 

MILLING 
MACHINE 

RADIAL DRILL 
Immediate openings for ex- 
perienced operators qualified 
to sėt up and operate from 
prints.

AFTERNOON SHIFT 
Overtime, many company-paid 
benefits.

1 P^TFR 
ENGINEERING CO. 

2711 Church Avė.
216 — MA 1-8814

CLEVELAND, Ohio <74-76>

FITTERS—CČASS A 
CODE WELDERS

RYAN
Industrial Incorporated
World leader in the 

CRYOGENICS FIELD 
One of Cleveland’s great growth 
companies.
883 E. 70th ST., CLEVELAND, OHIO 
Overtime, fringe benefits, paid hos- 
pitalization, paid holidays. Contact 
J. H. Brady, 9 A. M.—4 P.'M.

■ An Equal Opportunity Employer
(73-82)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

JUNGTINĖS TAUTOS 
PRIIMS PETICIJĄ

Lietuvių Jaunimo An- 
tikolonialinė Lyga prane
ša iš New Yorko, kad 
JT Generalinis Sekre
toriatas priima P L JK pe
ticiją ir parašus reika
laujančius Lietuvai ne
priklausomybės.

LJK savo demonstra
cijoje, įvykstančioje šį 
penktadienį, liepos 8 d. 
9 vai. ryto prie J.T. rei
kalaus oficialaus priė
mimo mūsų delegacijos 
ir greitos eigos mūsų by
lai.

Prie Sov. S-gos At
stovybės vyks dar viena 
demonstracija smerkian
ti Lietuvos žiaurią oku
paciją.

Kas tik galime t de
monstracijoje dalyvau
kime.

SUSIPAŽINIMO IR 
ATSISVEIKINIMO 
VAKARAS

MIRĖ LIGIJA BIELIUKIENĖ
Dirvai jau išėjus, gauta liūdna žinia, kad birželio 28 

d. New Yorke staiga mirė visuomenės veikėja, Lietuvių 
Moterų Federacijos pirm, ir Pas. moterų organizacijos 
F. W.C. tarybos narė Ligija Bieliukienė.

Tik ką grižus iš reikšmingų posėdžių Chicagoje, kur 
velionė gražiai atstovavo Lietuvos reikalus, jaunoji vei
kėja jau liepos 1 d. gulėjo karste Romatocky laidotuvių 
namuose, kur su ja atsisveikino lietuvių organizacijų at
stovai ir bičiuliai.

L. Bieliukienės netekus, lietuvių visuomenė neteko 
veiklios ir iškilios lietuvių moterų ir Lietuvos atstovės, 
per eilę metų įspūdingai besireiškusios atstovaujant lie
tuvių tairtą ir pavergtą Lietuvos valstybę pasaulyje pla
čiai žinomose organizacijose.

Antra dalis -- PLJK daly
viam, užsienio svečiam, bus 
įteikiamos dovanos, ką tik iš

Šeštadienį, liepos 9 d., 8 v. 
v. Carnegie Efidowment salėje, 
345 E. 46 St., Manhattan, įvyks- 
ta literatūros vakaras, pagerb
ti Jaunimo Kongreso dalyviam,

Mielą ANUSĘ-ALDONĄ KRĖVAITĘ - MO- 
ŠINSKIENĘ, jos vyrą inž. VYTAUTĄ MOšINSKĮ 
ir artimuosius, brangiai* mamytei ir uošvei

A t A
MARIJAI KRĖVIENEI-MICKEVIČIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Anelė, Juozas ir Ramunė 
Kubiliūnai

Iki paskutinės savo gyvenimo va

landos visas jėgas Lietuvos labui sky

rusiai Lietuvių Moterų Klubų Federa

cijos pirmininkei

LIGIJAI BIELIUKIENE1 

mirus, jos vyrui BRONIUI ir motinai 

gilią užuojautą reiškia

Lietuvių Rezistencinės 
Santarvės

Centro Komitetas

Mielai motinai
A t A

MAGDALENAI VILKUTAITIENEI 
mirus, sūnums VIKTORUI ir VYTAUTUI VIL- 
KUTAIČIAMS, dukrom ALDONAI AMBRAZIE- 
NEI, LEOKADIJAI CIVINSKIENEI, BIRUTEI 
GEDVILIENEI, DANUTEI MIKOLIŪNIENEI bei 
jų šeimoms gilią užuojautą reiškia

O. ir M. Vinclovai

AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖS SĄJUNGOS4* 4-

CHICAGOS SKYRIAUS RENGIAMAS

VASAROS BALIUS
įvyks liepos mėn. 23 d. V. E. Jonyno vasarvietėje,

Veden Road, Chesterton, Ind.
Visuomenė kviečiama dalyvauti.

BALIAUS PROGRAMA
6 VAL. VAKARO KOKTEILIAI IR ŠALTI UŽKANDŽIAI.
8 VAL. VAKARO ŠILTA VAKARIENĖ.
MENINĘ PROGRAMĄ IŠPILDYS JAUNOSIOS PAJĖGOS.
Šokiams gros KORP! NEO-LITHUANIA orkestras.

Vietas prašome iš anksto, iki LIEPOS MĖN. 22 D., rezervuotis pas B. PAPLĖNIE- 
NĘ, 5647 SO. WOOD ST., CHICAGO, ILL., TELEF. RE 7-8186 nuo 6 VAL. VAK. iki 
9 VAL. VAKARO.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Chicagos Skyriaus Valdyba

kurie lankysis New Yorke lie
pos 6-10 d.

Vakaro programai parinkta 
literatūros kūrinių skaitymas 
šių autorių: Liūnės Sutemos, 
Jono Meko, Antano Gustaičio, 
Petro Tarulio ir kt. Kūrinius 
skaitys aktoriai Dalia Macku- 
vienė, Vytautas Valiukas ir 
patys autoriai. 

spaudos išėjusios dvi knygos: 
Antano Gustaičio satyriniai ei
lėraščiai "Ir atskrido juodas 
varnas" ir Petro Tarulio ro
manas "Vilniaus rūbas".

Trečioji dalis — priėmimas. 
Nuoširdžiai kviečiame visus 

atsilankyti į šį parengimą. Bū- _ 
kimte atidus jaunimui, atvyku
siam iš tolimiausių kontinentų, 
kaimyninių kraštų,ar iš čia pat. 
Tegul jų ryžtas nugalėti ilgiau
sias distancijas paskatina ir 
Jus tai trumpai kelionei į Car
negie Endowment salę.

Jūsų atsilankymas padės ir 
lietuviškai knygai pasiekti nuo
šaliausias lietuvių kolonijas.

Auka 3 dol.
Iki pasimatymo.

Santaros - Šviesos 
Valdyba 

(sk)

• Dr. Antanas šerkšnas, 
vienas žymesnių Lietuvos 
pedagogų, mirė birželio 24 
d. Hartforde, Conn.

Pastaruoju metu Hart
fordo universitete dėstė 
psichologiją.

* DARIAUS IR GIRĖ
NO pagerbimo iškilmės 
įvyks šeštadienį, liepos 
16 d. 3 vai. p.p. prie Da
riaus ir Girėno pa
minklo, Lituanica Squa- 
re, Union Avė. ir South 
2nd St., Brooklyn, N.Y.

Invokaciją skaitys kun. 
Juozas Čekavičius; him
nus giedos solistė Lionė 
Jodytė, kalbės VLIKo na
rys Juozas Audėnas, ang
lų kalba Steponas Bre- 
des, Jr., Moterų Vieny
bės pirm. Helen Kulber, 
Algirdas Budreckis, or
ganizacijų ir jaunimo vie
netų pirmininkai.

Pranešimus darys ko
miteto nariai: Bronė Spu- 
dienė, Petras J. Montvi
la ir Jonas Šaltis.

Nuoširdžiai dalyvauti 
kviečiame visas patrio
tines draugijas bei vie
netus su vėliavomis.

Dariaus ir Girėno 
Paminklo Pastaty
mo Komitetas.

CHICAGO

* PAVERGTŲJŲ TAU- 
TŲ savaitė įvyks liepos 
16 d., šeštadienį, Chica
goje, pereitų metų tvar
ka ir toj pačioj vietoj, 
tik norima, kad ji būtų 
dar skaitlingesnė ir įs
pūdingesnė. Tuo reikalu, 
liepos 6 d. burmistro įs
taigoje įvyksta spaudos 
ir radijo atstovų pasita
rimas. Minėjimą organi
zuoja visos tautos, o lie
tuviai tvarkosi pagal 
Amerikos Lietuvių Tary
bos ir LB Chicagos apy
gardos nutarimą. Lietu
viai kviečiami gausiai da
lyvauti minėtame para
de.

* MONTESSORI Cent
ras, birželio 24 d. supa
žindino lietuvių visuome
nę su savo naujai ati
darytu "Židinėliu" lietu
vių ir vietinių priešmo
kykliniam jaunimui auk
lėti. Direktoriai, valdy
ba ir mokytojai nušvie
tė padėtas pastangas, ap
rodė pastatą.

Dabar turima 60 vai
kučių nuo 2 iki 6 m. am
žiaus. Vasaros metu vei
kia tik viena grupė vaiku
čių. Veikiant dviem gru
pėm prieš ir po piet, vi
so talpinama iki 100 vai
kų per dieną. Lietuviams 
reikėtų gausiau pasi
naudoti.

SCHOOL GUIDE

SACRED HEART
SCHOOL

RES1DENT SCHOOL 
FOR BOYS 

GRADES 4 THROUGH 8
BROTHERS OF 
THE SACRED 

HEART 
ANDOVF.R, MASSACHUSF.TTS 
ALL 1NQU1RERS D1RECTED 

TO BROTHER JOSEPH 
(71-77)

Su giliu liūdesiu pranešame, kad š. 
m. birželio 29 d. ryte, po sunkios ligos 
Philadelphijos priemiestyje mirė

MARIJA ONA 
KRĖVIENĖMICKEVIČIENĖ

Velionė liepos 1 d. buvo pašarvota 
M. Bigenio laidotuvių įstaigoje. Liepos 
2 d. išlydėta Šv. Andriejaus bažnyčion.

Palaidota Holy Cross kapinėse, 
Darby, Pa.

Nuliūdę duktė Aldona, 
žentas Vytautas ir Celina 
M o š i n s k i a i

A. A.
ONAI ČIURLIONIENEI 

mirus, jos vyrą TOMĄ ČIURLIONĮ, STEFANIJĄ ČIUR- 
LIONYTĘ-DOUVAN, JULIŲ ir ELENĄ JANULEVI- 
ČIUS, MEČI, VYTAUTĄ ir P. JANULEVIČIUS, ponia 
ONA ČIURLIONIENE, Dr. ALFONSĄ IR KASĘ MAR- 
TUS, VYTENĮ ir LIUDĄ ČIURLIONIUS bei kitus gi
mines. nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime

Vincas ir Vlada Abraičiai

Mylimai Mamytei
A. A.

MAGDALENAI VILKUTAITIENEI 
mirus, Jos dukrai LEOKADIJAI ir VYTAUTUI CI- 
VINSKAMS, dukrai DANUTEI ir PETRUI MIKOLIŪ
NAMS, dukrai BIRUTEI ir VACLOVUI GEDVILAMS, 
dukrai ALDONAI ir PRANUI AMBRAZAMS, sūnui 
VIKTORUI ir ELENAI VILKUTAIČIAMS, sūnui VY
TAUTUI ir jų šeimoms bei kitiems giminėms, nuošir
džią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Vincas ir Vlada Abraičiai

Lietuvos Pajūrio redaktorius A. Lymantas iš Kanados lankėsi 
Chicagoje, kur turėjo pasitarimų su mažlietuviais žurnalo leidi
mo reikalu. Nuotraukoj iš kairės: J. Anysas, dr. J. Anysas, A. 
Lymantas, M. Purvinas ir p. Nauburas. L. Knopfmilerio nuotrauka
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