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ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KAS KĄ APGAVO
TOKS KLAUSIMAS KYLA PO JOHNSONO-KO- 
SYGHNO GLASSBORO SUSITIKIMO IR VĖLES
NĖS KOSYGINO SPAUDOS KONFERENCIJOS, 
KURIOJE JIS PAKARTOJO SAVO SENAS TAI
KOS SĄLYGAS, LYG VISAI NEBŪTŲ KALBĖ
JUS SU PREZIDENTU IR NEŽINOTŲ, KAD SO
VIETŲ SĄLYGOS AMERIKIEČIAMS YRA NE

PRIIMTINOS.

------------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS -------------
Washingtono adminis
traciją padaryti kai kurių 
nuolaidų pasaulinės tai
kos išlaikymui. Suprask, 
prezidentas Johnsonas 
neturėjęs jokių argumen
tų, kad Kosyginą atkal
bėjus nuo Kremliaus už
imtos linijos.

Šiek tiek galvoj an- 
tiems prezidentas John
sonas tačiau įrodė savo 
nuoširdų taikos norą ir 
tuo pačiu nutildė savo 
kritikus, kurie jam prie
kaištavo nenuoširdumą 
taikos siekime. Johnso
nas sutiko net su kariuo
menės atitraukimu, ta
čiau tik "in the right 
circumstances" — at
seit, pirmiausia reikia 
pakeisti būklę, kuri pa
reikalavo tų karinių prie
monių. Atrodo, kad šuto 
kiu Johnsono formulavi
mu sutinka milžiniška 
amerikiečių dauguma. 
Už tat tenka sutikti su 
kaikuriais komentato
riais, kad tas pasikalbėji
mas, nepaisant jo išda
vų,pakėlė prezidento po
puliarumą namuose ir jo 
galimybes 1968 metų rin
kimuose.

New York Times Ja- 
mes Reston rašė: "Tai
gi, amerikiečiai gavo 
dar sykį patirti skirtu
mą tarp sovietų asmeny
bių ir sovietų politikos. 
Kosyginas paliko gerą, 
nors ir ne dramatišką įs
pūdį, ir davė suprasti, 
kad turįs neblogų jausmų 
savo vaišintojų adresu. 
Tačiau kai tik jis nutolo 
nuo bendrybių į "teisė
tumą ir taiką", ir grįžo 
prie savo specifinio 'tei
sėtumo’ apibrėžimo, tai 
skambėjo, lyg JAV turi 
išsinešdinti iš Vietna
mo. Ir tai tuo momentu, 
kai JAV yra verčiamos 
apsispręsti ar pasiųsti 
dar 100.000 karių į Viet
namą. Šis bekompromi- 
sinis reikalavimas var

Visiems, kurie maty
dami besišypsančius 
JAV prezidentą ir Sovie- 
tijos premjerą mažame 
New Jersey miestelyje 
tikėjosi, kad šis pasikal
bėjimas prisidės prie 
taikos atstatymo, kibirą 
šalto vandens užpylė 
pats Kosyginas sekma
dienio spaudos konfe
rencijoje. Ten jis aiš
kiai pareiškė, kad taikos 
atstatymas reikalauja 
dviejų ’agresorių’pasi
traukimo: JAV iš Viet
namo, Izraelio iš naujai 
užkariautų teritorijų. Ži
nia, galima aiškinti, kad 
Kosyginas praktiškai 
negalėjo atsisakyti nuo 
savo reikalavimų, prieš 
savaitę pareikštų ofici
aliai JT visuotinam su
sirinkime. Todėl, jis 
turi oficialiai kalbėti vis 
dar tą patį, tačiau fak
tas, kad jis visdėlto susi 
tiko su ’agresorių’prezi 
dentu, su juo draugiškai 
kalbėjosi ir jo sąskaiton 
net linksminosi, verčia 
manyti, kad jis nori tai
kos ir susipratimo.

Iš kitos pusės, tai tu
rėjo būti aišku ir be to 
pasimatymo. Jei sovie
tai būtų norėję, jie turė
jo progos užkurti didelį 
karo laužą ir iš Vietna
mo, ir iš Izraelio kon
flikto. Abiem atvejais jie 
pasirodė santūrūs, o tai 
reiškia, kad jie netik di
desnio karo nenori, bet 
ir prisibijo.

To fakto akivaizdoje 
kyla klausimas, kas gi iš 
to pasikalbėjimo daugiau 
laimėjo ar, stačiokiškai 
kalbant: kas ką apgavo: 
Johnsonas Kosyginą ar 
atvirkščiai?

Kosyginas galėjo susi
daryti įspūdį, kad sovie
tų režimas ir jo vadai 
yra populiarūs Ameri
koje. Todėl jo aiškus so
vietinių taikos sąlygų pa
kartojimas gali versti

B e ž o d ž ių ...

giai ar gali prisidėti 
prie Kosygino tikslo su
mažinti ar sustabdyti ka
ro veiksmus".

Jei laikytis tokios pa
žiūros, prezidentas dau
giau laimėjo iš tokio su
sitikimo negu Kosygi
nas. Net jei ir atsiminti, 
kad Kosyginas, toli gra
žu, neturi tokios galios, 
kaip Johnsonas. Prezi
dentas, pavyzdžiui. gali 
savo nutarimu atšaukti 
karius iš Vietnamo ir už 
tai būti atsakingu tik per 
ateinančius rinkimus. 
Kosygino rankos yra su
varžytos partijos polit- 
biuro, kuris daro galuti
nus sprendimus.

Tik ateitis gali galu
tinai atsakyti į čia kilu
sį klausimą. Kol kas tik
rai apgauti liko tik tie 
nuoširdūs ir naivūs ame
rikiečiai, kurie šypsojo
si ir kėlė ovacijas sutik
tam Kosyginui, visai už
miršdami, kad jis repre
zentuoja mirtiną pavojų 
pačiom Jungtinėm Ame
rikos Valstybėm.

IŠ VISO PASAULIO

* BALTUOS GINTARO gami
niai buvo dovanų tarpe išdalintų 
Kosygino viešnagės Glassboro 
ir New Yorke metu.

* KREMLIAUS hierarchijoje 
Kosygino prestižas pakilo aukš - 
Čiau už Brežnevo. Mat, Brež
nevas buvo vienas iš karo kurs
tytojų Art. Rytuose. O tas ka
ras pasibaigė visiška arabų ka
riška suirute ir Sov. S-gos pres - 
tižo pralaimėjimu.

* MOKESČIŲ PAKĖLIMAS 
6% yra minimalus, sako prez, 
Johnsono akinis patarėjas Gard - 
nėr Ackley. Mokesčių pakėli
mas turėjo įsigalioti jau liepos
1 d. bet atrodo, kad vyriausybė 
nori tą reikalą nudelsti iki spa
lio 1 d.

* S EN AT ORI Ų DODD pa s mer ■ 
kus už rinkiminių fondų naudo
jimą asmeniškiems reikalams, 
ir sena t. A. Clayton Powell sa
kosi sutiktų su tokiu pat pa
smerkimu. Powell buvo paša
lintas iš Senato, bet vėl per
rinkus, jis nustojo 23 metų vy
resniškumo. Su tuo nesutikda
mas Powell atsisako užimti sa
vo vietą Senate. Dabar Senatas 
bando dar kruopščiau patikrinti 
Powell pinigines machinacijas.

* ATRODO, kad JTO susida
rys atstovų dauguma, reikalau
janti Izraelį atitraukti kariuo-

Švietimo vadovų konferencijos dalyviai posėdžio metu Čiurlionio Ansamblio namuose Clevelande. Sė
di iš kairės: F. Eidimtas, P. Balčiūnas, P. Karalius, L. Tamošauskas, A. Augustinavičienė, A. Mikuls
kis, J. Ignatonis, S. Barzdukas ir J. Stempužis. V. Pliodžinsko nuotrauka

Švietimo vadovų konferencija
Gegužės 27 d. Clevelande įvy

ko pirmasis PLB Švietimo Va
dybos posėdis. Dalyvavo: pirm. 
Alfonsas Mikulskis, nariai: Je
ronimas Ignatonis, L. Tamošaus - 
kas, prof. Aldona Augustinavi
čienė, Petras Balčiūnas, Pra
nas Karalius ir Juozas Stempu
žis. Svečiai: PLB Valdybos vi- 
cepirm. Stasys Barzdukas, Cle
velando LB I apyl. atstovas Fe
liksas Eidimtas, Clevelando Šv. 
Kazimiero Lit. Mok. vedėjas 
Antanas Tamulionis.

St. Barzdukas, pabrėžęs ypa
tingą švietimo darbo svarbą mū
sų ateičiai, trumpai nusakė pa
grindinius švietimo darbo vai
ruotojų uždavinius.

A. Mikulskis savo pranešime 
pareiškė, kad PLB Švietimo Va
dyba tęsianti darbą buvusio Kul
tūros Tarybos Švietimo Sky
riaus. Esama vilties, kad Va
dyba, į kurios sudėtį įeina dvie 
jų didžiųjų L. Bendruomenių 
Švietimo vadovai, būsianti pa
jėgesnė institucija, negu minė
tasis Švietimo Skyrius. Švie
timo Vadybos uždaviniai, rūpin
tis bendraisiais lietuvių išeivi
jos švietimo ir auklėjimo klau
simais, studijuoti ir nustatyti 
bendrąją darbo linkmę, derinti 
paskirų kraštų švietimo įstaigų 
veiklą, palaikyti ryšius, rinkti 
duomenis apie visų kraštų LB 
švietimą, rūpintis mokytojų pa
ruošimu, rūpintis tinkamų va
dovėlių bei skaitinių paruošimu 
ir išleidimu, remti pastangas 
paruošiant mokslo priemones.

JAV LB Švietimo Tarybos 
pirm. J. Ignatonis savo prane
šime davė statistinių žinių apie 
lituanistines mokslo įstaigas 
JAV.

menę į pirmykštes pozicijas ir 
užleisti arabams užimtas-sri
tis. Kol čia tebevyksta diskusi
jos ir užkulisiniai manevrai, 
Izraelis pastatė pasaulį prieš 
įvykusį faktą, Jeruzalės mies
to dalį, anksčiau priklausiusią 
Jordanui, įjungus į savo adminis
tracinę sritį. Atrodo, kad Iz
raelio vyriausybė yra griežtai 
nusistačiusi užimtąsias sritis 
laikyti kozyriu būsimoms dery
boms su arabais.

Tokioms deryboms būtų linkęs 
Jordano karaliusHusseinas,ne
žiūrint, kad jo senelis už pana
šias derybas su žydais buvo nu
žudytas.

Iš viso ko atrodo, kad Art. 
Rytų srityje politinės stabili
zacijos greitu laiku nėra ko 
laukti, tuo labiau, kad Sov. S- 
ga jos nenori ir skubiai siunčia 
ginklus į Egiptą.

* KOSYGINO kelionė į Kubą 
vyko didelėje paslaptyje. Apie 
jo vizitą nežinojo gyventojai 
net jam pasirodžius Havanoje. 
Pasitarimai su Castro vykstą 
"atvirumo atmosferoje", kas tu
rėtų reikšti didelius nuomonių 
skirtumus. Mat, Castro palai
ko R. Kinijos tezę, kad P. Ame
rikoje reikia vykdyti "išlaisvi
nimo karai" ir revoliucijos, kai 
Kosyginas norėtų matyti jo "tai 
kios koegzistencijos" kiek šal
tesnę liniją. Mezgami preky
biniai ryšiai tarp Maskvos ir 
kitų P. Amerikos Valstybių esą 
Kremliui naudingesni, nei Cast
ro išlaidžios partizaninės afe
ros, kainuojančios Maskvai 1 
mil. dol. į dieną.

Vaikų darželių veikiančių kas 
dieną yra 3 su 89 lankančiais ir 
6 auklėtojais; Pradžios mokyklų 
43 su 3199 mokiniais, 236 mo
kytojais; Liet, kalbos kursų 2 
su 144 klausytojais, 16 mokyto
jų; Aukštesn. lit. mokyklų -- 4 
su 355 mokiniais,42mokytojais; 
Ped. lit. institutas -- 1 su 62 
klausytojais, 19 mokytojų.

Numatomieji arba jau pradė
tieji vykdyti darbai yra: Studi
jų savaitė mokytojams; paruo_ 
Šimas ir išleidimas aiškinamo
jo lietuvių kalbos žodyno mo
kykloms; baigimas ruošti mo
kykloms vadovėlių; sudarymas 
plano, kaip pagerinti mo
kykloms vadovėlius; išleisti pa
taisytą laidą liet, kalbos prati
mų pradžios ir aukštesniosioms 
mokykloms; paruošti pratimus 
kitiems dėstomiems dalykams 
(istorijai, geografijai ir kt.); 
nustatyti Lietuvos istorijos ir 
geografijos kursą pritaikant 
šių dienų padėčiai; leisti jauni
mui tinkamų skaitinių, paskel
biant konkursus, teikiant pre
mijas ar kitaip remiant; viso
mis galimomis priemonėmis 
stiprinti mokytojų paruošimą; 
ugdyti jaunoje kartoje lietuvių 
bendruomenės idėją, įvedant į 
mokyklų programas supažindi - 
nimą su bendruomene, leidžiant 
atitinkamo turinio trumpas kny
geles.

L. Tamošausko pranešime 
apie Kanados LB švietimo būk
lę randame, kad Kanadoje litu
anistinės mokyklos veikia 12- 
oje LB apylinkių (viso Kanadoj 
yra 19 apyl.) Didžiausia mo
kykla yra Toronte; joje moko
si 630 mokinių ir dirba 34 mo
kytojai. Paminėtina labai gyva 
mokyklų tautinių šokių, vaidy
bos būrelių ir chorų veikla ir 
gana gausus moksleivių dalyva
vimas jaunimo organizacijose. 
Su mokytoju kadru bent šiuo 
laiku didelių rūpesčių nėra. Pa

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos įkūrėjo ir pirmojo pirminin
ko Antano Olio našlė V. Olienė, sveikindama suvažiavusius atsto
vus, seimui įteikė auką, kurią priėmė buv. pirm. inž. J. Jurkū
nas. U. Juodvalkio nuotrauka

vyko pritraukti į darbą nema
žas skaičius jaunosios kartos 
mokytojų. Jie esą mokinių la
biau mėgiami, negu senosios 
kartos mokytojai. Tik lituanis
tinis pasiruošimas jaunosios 
kartos mokytojų nesąs pakanka
mas. Rūpinamasi sudaryti sąly
gas galimai didesniam skaičiui 
jaunų mokytojų ir kandidatų į 
mokytojus studijuoti pedagogi
niam lit. institute ir Fordhamo 
universitete lituanistiką.

Diskusijose buvo pareikšta su
sirūpinimo, kad lituanistinėse 
mokyklose nepakankamai popu- 
liarizuojama lietuvių bendruo
menės idėja, o taip pat per ma
ža dėmesio kreipiama į visuo
meniniai - politinį būsimųjų ko
votojų už Lietuvos laisvę auklė
jimą.

Nutarta paruošti lit. mokyk
loms leidinėlį apie Lietuvių 
Bendruomenę bei kitas lietuvių 
organizacijas, apie Lietuvių tau
tos kovą dėl laisvės, apie trem
tinių uždavinius ir pareigas to
je kovoje. Kol tas leidinėlis bus 
paruoštas ir išleistas, nutarta 
paraginti mokyklas naudotis 
"Jaunimo Metų kalendorium", ku 
rį už nedidelę kainą mokyklos 
galėtų įsigyti. Tame kalendoriu
je yra gana daug medžiagos 
aukščiau minėtiems visuomeni
nio auklėjimo reikalams.

Pirm. A. Mikulskis iškėlė 
mintį, kad PLB Šviet. Vadyba 
turėtų imtis iniciatyvos padė
ti išaiškinti ir suvienodinti kai 
kurių Lietuvos istorijos faktų 
interpretaciją, būtent: Vytauto 
D. karaliaus titulo, Lietuvos 
valstybės įkūrimo ir Lietuvos 
krikšto datos klausimus. Šie 
klausimai esą aktualūs artėjant 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo 50 m. sukakčiai, ruo
šiant istorijos leidinį anglų kal
ba.

Diskusijose, paaiškėjus, kad 
(Nukelta į 2 psl.)
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SKAITYTOJU MINTYS IR PASTABOS

KINŲ - SOVIETŲ SANTYKIAI
Kinų-japonų kare 1932 

-1945 m.m. JAV medžia
giniai rėmė užpultą ne
organizuotą ir ne apgin
kluotą kinų respubliką. 
Rėmė ją ir Sovietų Są
junga , bet ne medžiagi
niai, nes ir pati badavo. 
Ji siuntė Kinijai savo ins
truktorius organizuoti ir 
vadovauti kinų armijai ir 
savo po litruku s — bruk
ti kinams komunizmą ir 
kurti komunistų partijos 
skyrius. Pasirodė, kad 
Sov. Sąjungos "parama” 
buvo efektingesnė, nes 
kai japonai buvo jau nuga , 
lėti ir nubausti, 1949 m. 
gale, kinai su rusų pagal
ba, karą laimėjo patys 
prieš save ir išvijo tei
sėtą Kinijos prezidentą 
Čan-Kai-Seką iš Kinijos 
žemyno į Formozos sa
lą. Po laimėjimo Kinija, 
Maskvos pavyzdžiu, ta
po "liaudies respublika" 
gavo'Sov. Rusijos pripa
žinimą, o 1950 m.sudarė 
su ja draugiškumo su
tartį. Ir taip tarp dviejų 
bendros ideologijos kai
myninių milžinų gimė 
"neperskiriama meilė".

Dabar, šimtai ginkluo
tų Sov. S-gos divizijų, su
sijungę su dvigubai-tri- 
gubai didesniu skaičiu
mi Raudon. Kinijos divi
zijų, pasidarė pasaulio 
pabaisa, prieš kurią pra
dėjo drebėti likusis pa
saulis.

Atsirado samprotau
jančių, kad ir iš bevil
tiškos padėties gali atsi
rasti išeitis. Gal Raud. 
Kinija bus per stambus 
satelitas ir Sov. Rusija 
nepajėgs jos suvirškin
ti, o gal ji užsimanys ka
da nors iš satelito padė
ties išsiliuosuoti ir savo 
krašto reikalus pati pa
norės tvarkyti? Vienok, 
per devynerius metus, 
Raud. Kinija nepadarė jo
kių žygių išsiliuosavi- 
mui ir net neparodė jokio 
noro, o vis gilyn ir gilyn 
grimzdo į sovietų maišą. 
Tuo metu, Tautinės Kini
jos (Formozos) ambasa
dorius prie Jungtinių 
Tautų, Amerikos spaudo
je pareiškė,kad "iliuzija 
galvoti, jog dabartiniai 
rusų - kinų santykiai ga
li kada nors pasikeisti." 
Išdėstęs aplinkybes ri-

Švietimo 
vadovų...

(Atkelta iš 1 psl.)
Lietuvos valstybės pradžios ir 
Lietuvos krikšto datas apsiėmė 
nustatyti istorikų sekcija Kultū
ros Kongrese, susilaikyta nuo tų 
punktų svarstymo. Vytauto D,, 
karaliaus titulo klausimu po iš
samių diskusijų, kuriose tarp kit
ko buvo rekomenduotas susilai
kymas nuo "višteliauskinio" ro
mantizmo, nutarta: PLB Švie
timo Vadyba imasi iniciatyvos 
sukviesti istorikų ir istorinės 
teisės žinovų komisiją šiam 
klausimui išnagrinėti.

J. Ignatonio iškeltas sumany
mas paruošti studijinę anketą 
mūsų vaikų lituanistiniam pajė
gumui nustatyti, rado gyvo pri
tarimo. Tokios rūšies anketa 
bus gera pagalba vadovėlių ir 
skaitinių autoriams. Pavedama 
Vadybai imtis iniciatyvos to
kiai anketai paruošti.

Iškilus PLB Švietimo Vady
bos nuolatinumo (dabar jos ka
dencija yra ribojama, jungiant 
su PLB Valdybos kadencija) klau - 
Simui, nutarta plačiau jį išdis
kutuoti PLB Švietimo Vadovų 
konferencijoje, kuri bus sukvies
ta ateinančių metų pavasarį. 

šančias Sov. S-gą su sa
vo milžinišku satelitu, 
jis tvirtino jog Raud. 
Kinija to ryšio ne tik 
negali, bet ir nenori nu
traukti.

Taip esą nauji tiesia
mi keliai tik į Sov. S- 
gos pasienį, kad paleng
vinti pristatymą gauna
mų iš Sovietų S-gos ge
rybių. Sov. S-gos pasie
nio elektros jėgainės 
pritaikomos Kinijos pra
monei. Mašinos ir jų da
lys yra Sov. S-gos gamy
bos, be kurių Kinijos pra
monė negalėtų išsivers
ti nei vienos dienos. 
Tūkstančiai rusų tech
nikų dirba ir vadovau
ja kinų pramonei ir už
ima vadovaujančias vie
tas jų administracijoj. 
Šimtai Sov. S-gos kari
ninkų instruktuoja komu- 
nistinės Kinijos kariuo
menę, be kurių leidimo 
kinai neturi teisės nei 
šūvio paleisti. Aviacija, 
apginklavimas ir apran
ga rusiška, o be to rusai 
padeda kinams ir ato
mo bombą pasigaminti.

Tuo metu grįžęs iš 
Komun. Kinijos pran
cūzų žurnalistas, tuo pa
čiu reikalu patiekia dar 
smulkesnių žinių. Jis ste - 
bėjęs Komun. Kinijos ka
riuomenės paradą ir il
gai negalėjęs suvokti kie
no ta kariuomenė — ru
sų ar kinų? Visas apgink
lavimas ir apmundiravi- 
mas nuo kojų ligi gal
vos rusiškas ir net atžy- 
mėjimo ženklai rusiški. 
Tik arčiau prisižiūrėjęs 
iš veidų atpažinęs^kadtai 
kinai, o ne rusai. Kinų 
universitetuose jau dau
gelis profesorių iš Sov. 
S-gos; kinų mokslinė li
teratūra, kuria pasaulio 
mokslininkai gėrėjosi 
nuo nebeatmenamų lai
kų, verčiama į šiukšly
nus ir deginama, o jos 
vietą užima Sov. S-gos 
verstiniai, progandiniai 
raštai. Miestuose namų 
sienos ir tvoros apkabi
nėtos rusų nacionali
niais šūkiais, kaip pvz. 
"semkimės mokslo ir pa
žangos iš vyresniojo bro
lio" (ruso). Mokyklose 
vaikai mokomi kaip turi 
būti pagerbiami gatvėje 
sutinkami rusai. Vieš
bučiai užimti rusų, o vieš 
bučių tarnautojai kuo 
mandagiausiai privalo 
juos aptarnauti. Vienok, 
ilgėliau išsikalbėjęs ir 
įsigijęs pasitikėjimo iš 
vyresnio amžiaus vieš
bučio patarnautojo, jis 
patyrė, kad vyresnioji 
kinų karta rusų neapken
čia, o tik Mato-Tse-Tun- 
go vyriausybė ir jauni
mas jiems pataikauja (t. 
y. tas pats elementas, ku- 
ris dabar jau rusams lan
gus daužo, o gal jau grei
tai pradės ir žandus 
jiems daužyti).

Peržvelgę kinų - rusų 
santykius nuo pirmo jų 
susidūrimo prie Amūro 
upės ir pažindami rusų 
imperializmą iš vienos 
pusės ir kinų patriotiz
mą iš antros, turėdami 
galvoje, kad virš 700.000 
000 alkanų kinų jau se
niai seilę ryja žiūrėda*- 
mi į pustusčias Sibiro 
žemes-, galime suprasti 
kas tuodu ideologiniu kai
mynu jungia ir kas ski
ria. Maža vilties, kad 
ta "užsiliepsnojusi tarp 
jų meilė" pasibaigs po

pierinėmis notomis, o 
ne degančiu paraku ar 
net atomo sprogdinę j i- 
mais ir nežiūrint to, 
koks "Šėkas", "Tungas" 
ar "Shao-Chi" tą kraštą 
bevaldytų, nes pirmoj ei
lėj jie yra patriotai, o 
tik po to politikai. Ge
riausiai tą žino JAV po
litikai, nes pav. jau 1958 
m. spalio mėn. pradžioje 
Senato pakomitetas,pir- 
mininkaujant senatoriui 
Hubert Humphrey (da- 
bart. viceprezidentui) ir 
dalyvaujant senatoriams 
iš Užsienio Reikalų, 
Krašto Apsaugos ir Jung
tinio Atominės Energi
jos Komiteto, viso 12 se
natorių, besiruošdami 
deryboms su Sovietų Są
junga dėl uždraudimo ato
minių bandymų erdvėje, 
svarstė ir tokius klausi
mus: "ar komunistinė Ki. 
nija nebandys kada nors 
užvaldyti pasaulį ir ar 
prieš tai dar Sovietų S- 
ga neatbėgs prašyti Va
karų valstybių pagalbos 
prieš komunistinę Kini
ją"? Pakomitete buvo ar
gumentuojama, kad nėra 
užtikrinimų, jog Raud. 
Kinija ir Sov. S-ga am
žinai pasiliks dabarti
niuose santykiuose ir 
kad jau laikas pradėti ma
nyti, jog nesantaika tarp 
jų gali greit prasidėti. 
Senatorių manymu ne
kalbūs kinai pranašes
ni už besigiriančius ru
sus ir kai kinų pramonė 
bus išrikiuota ant pro
dukcijos linijos, o prie 
jos išstatyta darbo jėga, 
tai nereikės nei poros 
generacijų, kad Sovietų 
S-ga atsidurtų toli už ko
munistinės Kinijos-.

Imperialistinė Rusija, 
jau nuo 16-to šimtmečio 
besiverždama per neiš
matuojamus Sibiro plo
tus į Rytus, 17-me šimt. 
pasiekė Amūro upę ir 
1651 m. pasistatė ant jos 
tvirtovę (Sibiras du kart 
didesnis plotu už visą 
Kiniją, bet gyventojų te
turi tik apie 40 mil. iš 
kurių apie 40 nemoka ru
siškai). Kadangi Amūro 
baseinas priklauso Man- 
džiurijai, o pastaroji Ki
nijai, tai kinai rusų tvir
tovę išgriovė. Kai rusai 
(kazokai) tą tvirtovę vėl 
atstatė, kinai ją apgulė. 
Rusai išsigandę pradėjo 
taikos derybas, kurios 
baigėsi sutartimi. Pagal 
tą sutartį rusai atsitrau
kė toli į vakarus ir apie 
porą šimtmečių nedrįso 
prie Kinijos priartėti. 
Tik kai Vakarų valsty
bės pavartoję jėgą pri
vertė kinus paklusti jų 
valiai, tai šiuo suduotu 
Kinijai smūgiu daugiau
siai pasinaudojo rusai ir 
nuo čia prasidėjo kinų 
vargas ir nelaimės. Im- 
perial. Rusija užgrobė 
didelius Kinijos Sibiro 
plotus į šiaurę ir rytus 
nuo Mandžiūrijos iki Ja
ponų jūros ir į Pietų- 
Vakarus nuo Singkiango 
(Rytų Turkestano) iki Af
ganistano. Čia nėra vie
tos išvardinti visoms ru 
sų padarytoms kinams 
skriaudoms,, nuo kurių 
kenčia jau kelios kinų ge
neracijos; jie kenčia ir 
kantriai laukia tos va
landos, kada galės su 
savo skriaudėju atsiskai' 
tyti.

Nuo 1960 m. kinų laik
rodis pradėjo smarkiai 

suktis į priešingą pusę 
ir tarp kinų-rusų san
tykių atsirado gilus ply
šys. Tas plyšys atsirado 
ne dėl Chruščiovo 'revi- 
zionizmo,’ ne dėl jo ap
simestos koegzistenci
jos su kapitalistiniais 
kraštais (Amerika), ne 
dėl jo ir Ma o-Tse-Tun- 

go ideologinių skirtumų, o 
dėl to, kad 1960 m. dery
bose, Mao-Tse-Tungas 
tiesioginiai priminė 
Chruščiovui padaryti sie
nų reviziją. Tuo savo pa
reiškimu Raud. Kinijos 
diktatorius pataikė Sov. 
S-gos diktatoriui į skau
džiausią imperialistinę 
vietą. Dėl to Chruščio
vas nutraukė teikiamą R. 
Kinijai ekonominę ir ka
rinę paramą, atšaukė sa
vo technikus, dirbusius 
prie hydroelektrinių pro - 
jektų ir savo "instrukto
rius" organizavusius ir 
apginklavusius kinų ka
riuomenę.

Vėliau (1960.8.17) Sov. 
S-ga įteikė Kinijai slap
tą notą, apkaltindama ją, 
kad siunčianti iš Sing- 
kiang provincijos per sie
ną savo piliečius, staty
ti rusų pusėje įtvirtini
mus. Kinai teisinosi, kad 
tai "nuklydę jų aviga
niai", o rusai tuos "avi
ganius" sugaudo, paval
gydina, aprengia, apgin
kluoja, apmoko ir atgal 
grąžina per sieną skleis
ti rusišką propagandą, 
naikinti valdžios įrengi
mus ir vykdyti įvairius 
sabotažo veiksmus. Ru
sai jau seniai (net carų 
laikais) naudojasi ta ap
linkybe, kad Singkiang, 
kur R. Kinija sprogdina 
atominius užtaisus,sun
kiai prieinama per kal
nus iš Kinijos pusės ir 
lengvai per lygumas iš 
Rusijos pusės ir kad di
delė dalis Singkiang gy
ventojų yra ne kinų kil
mės.

Tų pat (1960) metų lap
kričio mėn., pasaulinėje 
komunistų konferenci
joje Maskvoje, slaptame 
posėdyje, užuot kinams 
kaltinus rusus, pasta
rieji, lyg papildydami 
savo slaptą notą, apkal
tino kinus naudojant 
prieš juos karinę agre
siją iš Singkiango pro
vincijos.

1962 m. Harbine (Man- 
džūrijoj), kinų policija 
užklupo Sovietų S-gos 
konsulato vadovaujamą 
slaptą rusų organizaciją 
nukreiptą prieš Kiniją. 
Tardymo metu tos orga
nizacijos sekretorius nu
sižudė, bet iš to kinai pa
tyrė, kas slepiasi už Sov. 
S-gos Konsulatų iškabų 
ir Sov. S-gos Konsulatus 
Kinijoje uždarė. (Gaila, 
kad ligi šiol tai nepakan
kamai paaiškėjo JAV vy, 
riausybei nei Senatui).

Kiek vėliau (1962) Sing
kiang provincijoj, Sov.
S-gos pasienyje, įvyko ki
nų sukilimų. Kinai (vi
sai pagrįstai) apkaltino 
rusus už sukilimų kurs
tymą, ypatingai, kad tie 
sukilimai vyksta tose 
aplinkybėse, kur atomi
nės bombos gaminamos 
ir bandomos. Tais pa
čiais metais, kai velio
nis prezid. Kennedypri- 
vertė Chruščiovą atsiim
ti iš Kubos savo raketas, 
Mao-Tse-Tungas netikė
jo, kad Chruščiovas be 
karo Kennedžiuinusileis 
ir manydamas, kad nuo 
"draugo" ir priešo turi 
laisvas rankas, užpuolė 
Indiją. Tarp Sov. S-gos 
ir JAV karo nesulaukęs, 
apkaltino Chruščiovą ko

munizmo išdavimu, iš
sigandus "popierinio tig
ro". Chruščiovas pasi
teisindamas atsakė, kad 
tas "popierinis tigras" 
turi "atominius dantis" 
dėl to ieško taikos, o ne 
karo.

Plyšys tarp dviejų pa
saulinio komunizmo va
dų dar daugiau padidėjo; 
kai 1963 m. Sov. S-ga su
sitarė su JAV nebandy
ti ore atominių užtaisų. 
Parinktas Mao-Tse-Tun- 
go pakaitalu, įtakingiau
sias kinų gener. Liu 
Shao-Chi (dabartinispre
zidentas ir vyr. Mao- 
Tse-Tungo priešas) slap
tai lankė Azijos valsty
bes plūsdamas Maskvą 
už nesilaikymą Stalino 
programos, pagal kurią 
prieš JAV kapitalizmą 
galima laimėti tik neapy
kanta ir revoliucija, o ne 
koegzistencija. Po mėne
sio nuo JAV-Sov. S-gos 
susitarimo komun. Kini
jos ambasadorius Mask
voje įteikė Kremliaus va
dams 15.000 žodžių no
tą, kaltindamas Sov. S- 
gos koegzistencinę poli
tiką. Kai Kremlius at
sisakė tą notą viešai 
skelbti, trys kinų amba
sados tarnautojai patys 
pradėjo Maskvoje tą no
tą platinti, už tai jie bu
vo suimti ir iš Sov. S- 
gos ištremti kaipo Raud. 
Kinijos šnipai.

Dėl rusų-kinų santy
kių pairimo, pirmas nu
kentėjo Chruščiovas. 
Tačiau, praslinkus tik ke
lioms savaitėms nuo jo 
"nuvainikavimo" Dėkin
gas tokius pat puolimus 
pradėjo ir prieš naujus 
Kremliaus vadus.

Karas Vietname Pekin- 
go su Maskva ne tik ne
suartino, bet dar giles
nį plyšį tarp jų įvarė. 
Mes žinome, kad komu
nistų tikslas pateisina vi
sas jų priemones, dėl to 
pas juos nėra ir pasto
vios logikos, o ji keičia' 
si pagal reikalą. Taip Pe- 
kingas jau pakartotinai 
yra pasisakęs, kad įViet- 
namo karą tiesioginiai Ki
nija nesikiš, nes kiek
vieno krašto komunistai 
patys savo pastangomis 
turi vesti "išsilaisvini
mo karus", nesitikėda
mi, kad iš kitur atėju
sios jėgos tuos karusiai - 
mėtų, t.y. R. Kinijaprie- 
šinga kad Sov. S-ga ki
šasi į Vietnamo reikalą 
ir lenda į buv. Indo-Ki- 
nijos kraštus, kuriuos 
kinai yra užprojektavę 
savo satelitais paversti. 
Iš kitos pusės, tas pats 
Pekingas viešai kaltina 
Maskvą už per menką ka
ro paramą Šiaurės Viet
namu i.

1960 m. pairę tarp 
"meilių kaimynų" santy
kiai, laipsniškai ir nuo

sekliai įra toliau. Kas 
savaitė, kas mėnuo ar 
metai, iš vienos ar kitos 
pusės atsiranda naujų 
priekaištų, naujų apkal
tinimų, naujų grasinimų. 
Ir taip,pusiau slaptai,pu
siau atvirai priėjo ligi 
kinų studentų apdaužymo 
atstovybėms "naujų lan
gų sudėjimo", ligi Krem
liaus vadų iškamšų degi
nimo, atstovybių tarnau
tojų terorizavimo, ligi 
išrikiavimo abipus sie
nos sustiprintų divizijų, 
o pagal š.m. (1967) va
sario mėn. 15 d. spau
dos pranešimą, japonai 
informuoja, kad Pekin- 
go sieniniuose laikraš
čiuose skelbiama , jog 
tarp Sov. S-gos ir Raud. 
Kinijos kariuomenių 
Mandžurijos pasienyje 
įvyko susišaudymų. Kinų 
kariuomenė už aliarmuo
ta.

Dar negalima tikėti, 
kad jau išmušė ta valan
da, kurios kinai kantriai 
laukia virš šimto metų, 
-bet pastarųjų dienų įvy
kiai dar ryškiau paro
do, kuo turi baigtis kai
myniniai rusų-kinų san 
tykiai. Laikrodis užsuk 
tas, spiruoklė įtempta, 
tai ir po Mao-Tse-Tun- 
go jis nesustos. Nors 
tarpusavio kovose (tarp 
Mao-Tse-Tungo ir Liu 
Shao-Chi) daug kinų gal' 
vų nuriedės, bet pralai
mėję prezidento Liu 
Shao-Chi šalininkai grei
čiau savo galvas kiš po 
Mao-Tse-Tungo gilioti- 
na, negu maldaus rusų 
pagalbos. Reikia sutik
ti su faktu, kad šioje ko
voje Mao-Tse-Tungas 
demonstratyviai parodė, 
jog kinai nevergaus ru
sams, jis laiko sukaus
tęs imperial. Sov. S-gos 
divizijas ir sulaiko Krem 
lių nuo naujų avantūrų, 
tuo pačiu metu laikyda
mas ir save prirakintu 
'Sov. S-gos pasienyje, o 
ne Indokinijos džiunglė- 
Se- K.N.
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LIEPOS 4 IR MES
Liepos 4, Jungtinių Amerikos Valstybių ne

priklausomybės šventė. Ji primena šio krašto 
piliečiams ir visam pasauliui tą "didįjįbandymą", 
kuris pavyko įgyvendinti žmogaus laisvių srityje. 
Visi principai ir idealai sunkiai įgyvendinami visu 
100 nuošimčių, tačiau Amerikos laimėjimų niekas 
užginčyti nebegali.

Tų laimėjimų negali užginčyti ir New Yorko 
Mercy kolegijos tūlas politinių mokslų dėstytojas, 
neseniai pareiškęs, kad konstitucija esanti tikpo- 
pieriaus gabalas, suplėšomas kai matai, kad yra 
atgyvenęs savo paskirčiai. Anot jo, pagrindinė 
Amerikos politinė ir kultūrinė sistema privalanti 
pakeitimų, jei tai pareikalautų ir kruvinos revo
liucijos...

Laimingu būdu, tas profesorius yra apsaugo
tas konstitucijos, kurią jis niekina'. Kaip ir visi 
kiti šio krašto piliečiai, jis reiškia savo nuomo
nę be baimės būti persekiojamu. O tai reiškia, 
kad Amerikos Valstybės kūrėjų pagrindiniai prin
cipai, įrašyti konstitucijon, tebegalioja ir lieka 
tais postulatais, kuriems ištikimybę reiškia pilie
čių dauguma. Tik tos ištikimybės dėka, tik tos 
konstitucijos išsaugojimo rezultate profesorius 
gali nesivaržydamas reikšti nuomonę, kuri tegul 
ir sukelia daugelio pasipiktinimą.

Tuo tarpu paliekant tokias mintis nuošalyje, 
Liepos 4 ištikimieji šio krašto piliečiai ne tik 
prisimins, bet ir atnaujins savo ryžtą savo kraš
to ir jo pagrindinių teisių apsaugai.

Nepriklausomybės šventę amerikiečiai šven
čia kiek kitaip, negu mes. Todėl gal neturėsimpro’ 
gos pasakyti sveikinimo kalbų. Bet naudodamie
si ne tik šio krašto gerbūviu, bet ir įkūrėjų su
teiktomis ir laiko bėgyje išlaikytomis laisvėmis, 
galėtume ir turėtume rasti progų pareikšti ne tik 
savo padėką, bet ir tuos pageidavimus, kurie lie
čia mūsų tautą, jos laisvės netekimo priežastis ir 
Amerikos laisvės principų plėtotės kelią į viso 
pasaulio kraštus. Nes ignoruodami Amerikos kons
tituciją, galvodami, kad tai savaime atsiradęs ir 
kovų nereikalavęs dalykas, kad laisvių garantijos 
yra visiškai užtikrintas reikalas, nusikalsime ir 
saviems principams, savo siekiams, kurie vargu 
įgyvendinami taip atsiribojus. Gilesnis gyvenamo
jo krašto pagrindinių principų ir siekių pažinimas, 
ne išorinis susidomėjimas ir atviras parodymas 
laimėjimams ir klaidoms dėmesys labiau suar
tins, labiau suglaudins ir tų žmonių gretas, kurie 
kovoja ir siekia ne tik savo teisių išlaikymo, bet 
ir J4 įgyvendinimo ten, kur tos laisvės pašalintos, 
kur tebevyrauja smurtas ir kančia.

rašo
PATIKSLINIMAS

Mano straipsnyje apie 
"Dvivardę žvaigždę" 
(Dirvos birž. 23), redak
cija sumaišė mano nu
siųstas nuotraukas ir įdė
jo vietoj Veneros, kuri 
dabar atrodo, kaip pus
mėnulis, Jupiterio vaiz
delį. Tuo skaitytojai bu
vo suklaidinti ir negavo 
patirti to ką buvau užsi
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brėžęs atvaizduoti.
Teleskopais žiūrint, 

dabartiniu laiku, vaka
rinė žvaigždė (ji už ke
leto s mėnesių bus jau 
aušrinė) Venera mato
ma tokia kaip šiame 
vaizdelyje parodoma: 
jauno mėnulio pavidalo 
tik daug mažesnė už mė
nulį, dėl tolumo nuo že
mės. Veneros daugiau ir 
nebūna matoma.

Žinodami tai, dabar 
ir nuoga akim tėmijant, 
matysit Venerą neaiš
kiai pailgą žvaigždę, ne 
apvalų spindulį, kokios 
atrodo visos kitos 
žvaigždės ir planetos.

K.S. Karpius

NEVADINKIM JU 
LIETUVIAIS...

Ne pirmąkartą ELTA, 
siųsdama lietuviškai 
spaudai sutrumpintas pa_ 
vergtos Lietuvos sporti
nes žinias, įvairius meis- 
terius ar taurių laimė
tojus, vadina lietuviais. 
Panašiai atsitiko su irk
luotojais Heidelberge, 
kur pav. V. Sterlik 
(Vladimiras!) priskiria
mas prie lietuvių, ar

ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS
Knygą rinkoje neseniai pasi

rodė agr. d r. Juozo Dauparo 
parašyta ir^savo lėšomis išleis
ta knyga "Žemės Ūkio švieti
mas. Studija". Atspausta 1966 
metais 1,000 egz. M. Morkūno 
spaustuvėje Chicagoje. Leidinys 
295 psl. ant gero popierio, kie
tais viršeliais, gausiai ilius
truotas ir turi Lietuvos žemės 
ūkio mokyklą 1939 metą žemė
lapį. Knygos kaina $5.00. Sukrau
ta pas autorių 1520 W, 99 St., 
Chicago, III. 60643.

Knyga suskirstyta į dvi pa
grindines dalis: I. Žemės ūkio 
švietimo problemos ūkininką 
krašte ir II. Žemės ūkio Švie
timas Lietuvoje. Pirmoje šio 
veikalo dalyje dr. J. Dauparas 
patiekia išsamią žemės ūkio 
mokslą istoriją ir žemės ūkio 
švietimo istoriją Europoje iki 
II Pas. karo. Čia iškelia ir na g - 
rinėja visus žemės Ūkio ir na
mą ūkio švietimo būdus ir me
todus ūkininkams šviesti pa
žangesnėse Vakarą Europos 
valstybėse. Antroje dalyje pa
tiekia žemės ūkio švietimo is
toriją ir žemės ūkio švietimą 
Lietuvoje nuo seniausią laiką 
iki II Pas. karo. Čia randame 
išsamią žemės ūkio ir namą 
ūkio mokyklą statistiką, kruopš
čiai surinktą archyvuose ir ne- 
prikl. Lietuvos įstaigose iki 1940 
metą. Dr. J. Dauparo veikale 
"Žemės Ūkio Švietimas" me
džiagos surinkta daug ir labai 
įdomios. Šiai knygai autorius 
naudojosi gausia literatūra ir 
šaltiniais net penkiomis kal
bomis (lietuvių, vokiečią, ru
sų, anglų ir prancūzų). Didžio - 
je daugumoje surinktoji me
džiaga yra visai nauja ir ori
ginali ir iki šiol spaudoje nebu
vo paskelbta. Šiuo požiūriu minė
tas veikalas yra naujas ir ori
ginalus ir pirmas šioje srity
je užpildo tą spragą, kuri iki 
šiol buvo jaučiama Lietuvos 
žemės ūkio kultūros istorijoje.

Dr. J. Dauparo veikale medžia
ga sugru puota labai nuosekliai, 
sistemingai ir logiškai faktų ir 
laiko tėkmėje. Patiektieji ir na
grinėjami žemės Ūkio ir namą 
ūkio švietimo bei žemės ūkio 
kultūros faktai yra pagrįsti ar
chyvine medžiaga neprik. Lietu
vos įstaigose buvusiais doku
mentais ir statistika ir žemės 
ūkio kultūros autoritetais Vaka
rų Europoje, kaip ir dera moks
liniame žemės ūkio kultūros is
torijos veikale.

Veikalo pabaigoje patiekta iš
vados ir pasiūlymai, tai, atrodo, 
yra atkursimos neprik. Lietuvos

įtartinos tautybės Soko- 
linskis.

Reikia atsiminti, kad 
šiandieninės Lietuvos 
sportiniam gyvenime 
randama Europos mies- 
terio pussunkiam svo
ryje Vilniaus lenko Da
no Pozniako pavardė, 
Lietuvos kūjo metimo 
meisterio, Eišiškėse gi' 
mūšio, tačiau baigusio 
Vilniaus lenkų gimnazi
ją Jan’o Jaščianino, Vil
niaus Žalgirio futbolo ko
mandos vartininko žydo 
Averbucko ir 1.1.

Vadinant svetimtau
čius lietuviais, darome 
didelę skriaudą mūsų tau
tai.

K. Baronas 
Hamilton, Canada 

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. St. Remy Imp. 3 Str.

Napoleon Brandy .................. 5th — $4.39
2. Sunny Brook 80 proof wiskey .... 5th — $3.39
3. Imported Scoth Wiskey ........   5th — $3.98
4. Imported French Cordials ........ 5th — $2.98
5. Liebfraumilch German Wine .... 5th — $0.98

6. Imported French Brendy .,......5th — $3.35
7. Ricadona Vermouth 30 oz....... .Bot. — $1.29

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

žemės ūkio švietimo planas. Au
torius siūlo atkursimoje neprik. 
Lietuvoje įvesti visuotiną žemės 
ūkio ir namą ūkio profesinį švie - 
timą. Ir jo manymu tat galima 
pasiekti per 10 metą nepriklau
somo laisvo gyvenimo Lietuvo
je.

Dr. J. Dauparo nagrinėjama
me veikale lietuvią kalba gera, 
sakiniai trumpi, aiškūs ir min
tys lengvai suprantamos. Sti
lius lengvas, mokslinis, sklan
dus. Knyga skaitoma lengvai, 
žaismingai.

Agr. Dr. Juozo Dauparo pa
rašytoji knyga yra svarbus įna 
šas į neprikl. Lietuvos žemės 
ūkio kultūros kėlimo svarbiau
sio veiksnio iškėlimą. Jis su
pažindina lietuvių visuomenę su 
tuo darbu, kuris buvo, dirbamas 
laisvės metais. Kiekvienas ga
lės palyginti dabartinį okupaci
jos meto žemės ūkio švietimą ir 
ūkininko likimą. Jei anksčiau 
kiekvienas norėjo įsigyti žemės 
ūkį, nors ir nedidelį, tai dabar 
kiekvienas ūkininkas stengiasi 
Pabėgti iš kolūkio, nes jam že
mės ūkis neduoda naudos, ne
teikia paguodos, bet tik darbą, 
vyžas, juodos duonos plutelę ir 
komunistinio režimo bizūną.

Kas paskatino dr. J. Daupa- 
rą imtis tokio didelio darbo, 
žinant, kaip bus sunku gauti kny
gos leidėją.

-- Mėgstu kultūros istorijos 
klausimus, sako dr. J. Daupa
ras. -- Ypač man prie širdies 
lietuvių tautos kultūros istorijos 
klausimai. O kaip agronomui dar 
labiau įdomūs žemės ūkio kultū
ros reikalai. Didžiąją savo gyve
nimo dalį dirbau žemės ūkio ir 
žemės ūkio kultūros kėlimo sri
tyje. Nepriklausomoje Lietuvo
je buvo jaučiamas trūkumas pai
nesnio , išsamesnio veikalo api
mančio Lietuvos žemės ūkio švie. 
timą ir jo istoriją, o taip pat ir 
žemės ūkio mokslų istoriją. 1935 
metais vasarą pradėjau rinkti 
medžiagą šiam klausimui nagri
nėti. Darbas didelis, medžiaga 
pasklidusi tarp daugelio įtaigą 
archyvų ir įvairių leidinių. Rei
kėjo daug laiko ir nemaža dar
bo bei kantrybės. Iki II Pas. ka
ro man pavyko surinkti gana 
daug šios medžiagos, dar kiek 
papildžiau vokiečių okupacijos 
metu Lietuvoje. Pasitraukda
mas iš Lietuvos šią medžia
gą pasiėmiau su savirąi ir lai
mingu būdu atsivežiau į JAV. 
Ir visai negalvodamas, kas tą 
knygą išleis ir neskaičiuoda
mas jokio pelno iš to, ėmiau 
pamažu atliekamu laiku rašy
ti ir ruošti spaudai. Vieninte
lis noras ir tikslas išsaugoti 
ateičiai, ypač būsimoms kar
toms, dokumentuotą medžiagą, 
duomenis ir faktus Lietuvos že
mės ūkio švietimo ir žemės 
ūkio kultūros kėlimo srityje ir 
tuo atlikti pareigą Tėvynei Lie
tuvai. Be to, žinojau, kad da
bartinis Lietuvos okupantas vis
ką niekina ir ignoruoja, kas 
neprikl. Lietuvoje buvo moks
lo ir kultūros srityje padary
ta. Tuo labiau stengiausi šį kuL. 
tūrinį kūrybinį bei istorinį dar
bą atlikti, visai negalvodamas 
apie lėšas šiam veikalui išleis
ti. Lėšų atsirado ir veikalas 
atspausdintas.

-- Ar kreipėtės į ką dėl kny
gos išleidimo?

-- Savo veikalui išleisti leidė
jų visai neieškojau, tad niekur 
tuo reikalu nesikreipiau. Tiesa, 
1966 metų Chicagos Lietuvią 
Agronomą Draugijos Valdybos 
buvo kuklus pasiūlymas, kad 
gal agronomai galėtų prisidėti 

prie šios knygos išleidimo. Pa
dėkojau, atsisakiau. Galvoda
mas, kad kiekvieno lietuvio pa
reiga, o ypač šviesuolio, kuris 
naudojosi neprikl. Lietuvos mo
kyklomis ir gražiai apmokomis 
tarnybomis, atiduoti savo duok
lę savo pavergtos Tėvynės kul
tūrai ir garbei kelti. Taipir pa
dariau su malonumu.

-- Knygos pabaigoje skyrelyje 
"Išvados ir pasiūlymai" siūlo
te žemės Ūkio švietimo planą 
būsimai naujai atkursimai lais
vai Lietuvai. Būtų labai įdomu 
patirti, kaip ir kodėl galvojate, 
kad laisvę atgavus, bus reika
lingas toks švietimo planas? 
Gal būt žemės naudojimo su
tvarkymas įgaus naują formą? 
Turit galvoje Europos Ūkio 
bendrą rinką, prie kurios bū
tų prijungta ir Lietuva, ar ir 
tuomet vis dar būtų smulkaus 
ūkio ūkininkavimo forma gali
ma ir skatinama?

-- Čia labai platus ir iš da
lies dar neaiškumuose tebesan
tis klausimas. Ir atsakymas į 
šį klausimą turėtą būti ištisa 
studija. Tam reikalui čia vie
tos nėra. Bandysiu atsakyti la
bai suglaustai.

Išeinant iš žmonią psicholo
gijos, kiekvienas turi ryšką 
įgimtą egoistinį linkimą: daik
tus nori turėti sau, dirbti ir gy
venti sau, ir pilnai naudotis sa
vo darbo vaisiais. To nėra ko
lektyviniuose Ūkiuose. Gal di
džiausia klaida ir žala daro
ma komunistinio režimo kraš
tuose laužant žmogaus prigim
tį šiuo atveju verčiant ūkinin
kus gyventi ir dirbti kolūkyje. 
Išeinant iš Lietuvos gamtinią, 
klimatinių ir Ūkinių sąlygų ir 
iš dirvožemio (dirvos) savy
bių, Lietuva daugiau tinka gy
vulių Ūkiui (pieninių galvijų, 
kiaulių, paukščių, sodą bei dar
žą ūkiui ir iš dalies avių ir 
arklių ūkiui), mažiau tinka grū
dą, liną ir mėsinių galvijų Ūkiui. 
Kiekvienas žemės ūkis, ypač 
aukščiau suminėti, tinkamesni 
Lietuvai gyvulių Ūkiai pirmoje 
vietoje reikalauja laisvos kū
rybingos ūkininko iniciatyvos, 
nuosavybėje turimo privataus 
žemės Ūkio ir profesinio pasi
ruošimo. To visai nėra ir net 
neleidžiama kolūkiuose darbi
ninkui reikšti savo kūrybinę ini
ciatyvą ir turėti nuosavą žemės 
ūkį. Be to, dėl Lietuvos žemės 
reljefo ir dirvos įvairumo ir ma<- 
žo Lietuvos pramonės žmonią 
rankų imlumo, laisvoje neprik. 
Lietuvoje vyraus vidutinis ir 

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E 

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildo

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

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

Vakare TĖVAMS išvykus prižiūrimi vaikai.
SEZONĄ PRADĖJOME BIRŽELIO 18 D.

MEŠKA
42 BEACH STREET 

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS.

Tel. (617) 759-3251

smulkus žemės ūkis ir, kur leis 
dirvos reljefas ir kitos sąlygos, 
galės tarpti ir stambesni me
chanizuoti žemės ūkiai. Bet ne 
kolchozai bei sovehozai, nes žmo
nės ją labai nemėgsta ir kas
dieninėje kalboje jie jau tampa 
keiksmažodžiais. Sovietą Są
jungoje per paskutinius 50 me
tą kolchozai ir sovehozai įrodė/ 
kad kolektyvinė žemės valdymo 
ir naudojimo forma yra netin
kama: ir derlingiausi Ukrainos 
plotai nepagamina pakankamai 
duonos savo krašto žmonėms 
išmaitinti.

Europos ūkio bendroji rinka 
su savo beribe ir galinga pra
mone atrodo bus gera rinka Lie - 
tuvos smulkiuose ir vidutiniuo
se žemės ūkiuose pagamintiems 
gyvulininkystės, sodininkystės 
bei daržininkystės gaminiams. 
Atrodo, kad čia tik vieni kitus 
papildys.

J. Dauparo parašytoji ir iš
leistoji knyga rekomenduotina 
įsigyti ne tik žemės ūkio specia
listams, bet ir kiekvienam že
mės ūkio darbuotojui, Ūkininkui, 
politikui ir visuomenininkui. Už 
šį darbą dr. J. Daupa r ui priklau
so lietuviškos visuomenės pa
dėka.

A. Musteikis

HELP WANTED MALĖ

DR1VERS-TRACTOR TRA1LER 
IMMEDIATE H1R1NG 

Mušt have New York statė class-I 
license or equivalent, and be able 
to pass 1CC physical. Apply 

SCHWERMAN TRUCK1NG
CO., OFFICE 

Route 23B 
Hudson, New York 

(71-82)

Cfilchrist's

FURNITURE 
FINISHER 

Permanent opening for person ex- 
perienced in all types of furniture 
repair and finishing. Excellent start- 
ing salary and company benefits.

Apply to
Mr. Thirkell

RANDOLPH D1STRIBUTION CENTER 
Rt. 139 & Mazzeo Drive 

Randolph, Mass. 
An Equal Opportunity Employer 

(73-75)

PLASTIC MOLD MAKER: lst class 
man experienced injection com- 
pression molds, also apprentice, 
1-5 years experience willing to 
learn complete phase of mold mak- 
ing. Excellent wages, benefits, 
Elmwood Plastics, Ine., 669 Elm- 
wood Avė., Providence, R. I., 401 

941-0222. (75-78)
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AKIMIRKOS

Norėjimas ir galėjimas
Grįžkime dar valandėlei prie 

angliškos Donelaičio "Sezonų"- 
knygos.

Kolkas jokia stambi anglų ar 
amerikiečių leidykla nėra išlei
dusi grožinės lietuvių literatū
ros veikalo vertimų. Tik pasta
raisiais laikais pradėjo pralauž
ti ledus dar kuklios apimties 
Manyland leidykla, kuriai atsi
rasti iniciatyva, ryžtingumas ir 
nuopelnas priklauso lietuvių ra
šytojui Stepui Zobarskui.

Tad lietuvių literatūros kal
nų takeliais į anglų, ir amerikie - 
čių pasaulį, kaip lygiai ir į 
prancūzų, ispanų ar italų, - te
bėra labai siaurytis, akmenė
tas ir vingiuojantis palei pavo
jingų šlaitų bedugnes. Būtų ple
palas sakyti, kad jau toli nuė
jom, kad jau aukštai užkopėm. 
Todėl su perdėjimu įvertinam 
kiekvieną tos srities laimėjimų 
darbelį, kiekvieną tegu ir šlu
bą, bet naują žingsnelį. Madin
gai tariant, džiaugiamės visais 
ir kiekvienu, kurie bent ploną 
lentelę kada nuobliuoja laivui iš ■ 
plaukti į "tarptautinius vande
nis".

Juo labiau turėtume džiaug
tis, matydami angliškai išvers
tus ir išleistus Donelaičio Me
tus.

★

Didžiausio Mažosios Lietuvos 
rašytojo pristatymą būsimiems 
amerikiečių ir anglų skaityto
jams Lietuvių- Dienų leidinyje 
atlieka dr. Elena Tumienė. Kad 
tik Viešpats susimylėtų, kad 
tik daugiau svetimų skaitytojų 
atsirastų! Tą troškimą ir turė
jo palengvinti knygos pradžio
je įdėtas jos 13 puslapių įvadas, 
parašytas turbūt penktadienį. 
Toks įvadas yra būtinas ir la
bai svarbus naujai skaitytojų 
publikai, dar niekad negirdė
jusiai ano lietuvių rašytojo var
do.

Dr. E. Tumienė ta proga glaus - 
tai apžvelgė kelis Lietuvos pra
eities bruožus abiejose Nemu
no pusėse, suminėjo, kaip patys 
lietuviai vertina Donelaitį, ir 
trumpai panagrinėjo Metų turi
nį bei poetines vertybes, dau
giausia palygindama jį su vienu 
senovės graikų ir vienu romė
nų rašytoju. Ir užbaigė linkėji
mu, kad angliškai kalbantis pa
saulis pro šį Donelaičio kūrinį 

pagaliau įžvelgtų lietuvių tautos 
kultūrą, sielą ir likimą, kuris 
čia prakalba jos "kūrybingo sū
naus" balsu ir kurio klasikinis 
Metų veikalas esąs tapęs bend
ruoju Vakarų kultūros pamink
lu.

Linkėjimas tikrai geras, tikė - 
jimas bendruoju paminklu tiek 
pat taurus, kaip ir įžangos au
torės nuoširdus užsimojimas jį 
pagrįsti įvairios rūšies įrody
mais.

Pastaruoju atveju tačiau dar 
labai žymus darbo skubotumas 
bei vienos kitos iškeliamos pa
grindinės tezės trapumas. Įva
de pateikiami kai kurie dar gi
lesnio permąstymo privalą tei
gimai, kitur gi griebiamasi psi
chologiškai netikslaus, net nai
vaus argumentavimo. Pavyz
džiui, amerikiečiui ar anglui ne 
daug ką paaiškins užtikrinimas, 
kad S. Daukantas, S. Stanevi
čius, L. Nezabitauskas ir Dr. 
J. Basanavičius Donelaitį "ver
tino, kaip didelį rašytoją ir jo 
Metus vadino svarbiu veikalu".

Tų žymių vyrų pavardės 
mums daugeliui dar žinomos, 
bet jos nieko nepaaiškins anglo - 
saksų skaitytojui, nes jis tų au
toritetų dar niekada nebuvo nė 
girdėjęs.

★

Laimei, Elena Tumienė mė
gina ieškoti platesnės perspek
tyvos ir rėmų, kurie būtų su
prantamesni civilizuotam skai
tytojui. Čia ji deda kirtį skam
biam ir abstrakčiam teigimui, 
kuris atrodytų dar labai abejo
tinas. Esą, 18-me amžiuje gy
venęs ir kūręs Donelaitis bu
vęs "tolimiausias aidas" to eu
ropinio Renesanso, kuris pra
sidėjęs Florencijoje (Italijoje) 
dar 14-me amžiuje ir tik 18- 
me amžiuje pasiekęs tolimuo
sius rytų Europos užkam
pius. (!)

Donelaitį vadinti "renesan- 
sininku" iš viso gal būtų galima 
nebent tuo atžvilgiu, jei kas 
Martyno Liuterio sukeltą Re
formaciją laikytų krikščionybės 
renesansu. Šiaipjau, literatūri
ne prigimtimi, formomis ir sko - 
niais Donelaitis buvo aiškus kla
sicizmo ar, jei norit, pseudokla- 
sicizmo atstovas (jo laikais ypač 
dar tebežydėjusio Prancūzijoje 
ir Anglijoje), Tik ir kaip klasi

BRONYS RAILA

kas, labai savitas, lietuviškas, 
realistiškai ir pastoriškai at
sirėmęs į Tolminkiemio para
pijos tikrovę.

Man taip pat kyla abejonė, 
kad psichologiškai kažin ar tiks
lu Donelaičio reikšmingumą ir 
įdomumą primygtinai išvedžio
ti tuo, jog jo Metai formos ir 
dvašios požiūriu, esą, labai atlie
pia graikų Hesiodą ir romėnų 
Virgilijų. Jeigu Tolminkiemio 
klebonas, kartu šaunus stilis
tas ir gabus rašytojas, ir būtų 
kalbėjęs savo būrams su minti
mi apie Virgilijaus ir Hesiodo 
pavyzdžius, (kas nelengva ir ne
būtina įrodyti), tai vis dėlto yra 
naivu laukti, jog Donelaičio kū
rybinę vertę ir tarptautinį įdo
mumą galima iškelti įrodinėji
mais, kad 18-jo šimtmečio lie
tuvių rašytojas kultivavo lite
ratūrinę formą, kurią romėnas 
Virgilijus naudojo jau 18 šimt
mečių anksčiau, o graikas He- 
siodas net prieš pustrečio tūks ■ 
tančio metų... Dėmesio tas ne
padidins, o tik be reikalo men
kina originalų lietuvišką Done
laičio savitumą.

★

Po šių poros kritiškų pasta
bų ar truputį skirtingo žiūrėji
mo į dalykus turbūt neatsiras 
mūsų tarpe dar vieno svaičio
tojo, jog štai Elena Tumienė, 
kažką priplepėjusi apie rene
sansus ir mūsų Donelaitį "su- 
rišdama" su senovės graikais 
ir romėnais, "pakenkė lietuvių 
tautos interesams", susidėjo su 
naciais ir jiems patarnavo. O 
galėtų atsirasti ir toks bepro
tis, jeigu užsimanytų apie E. 
Tumienės rašinį ir jos asmenį 
kalbėti ta pačia dvasia, mora
le, melu ir absurdine logika, 
kaip apie Aleksio Rannito pa
skaitą ir asmenį jau trečius 
metus tebesuokia Draugo, Į 
Laisvę ir Lietuvių Amerikos 
Vakaruose bendradarbis.

Man labai gaila ir didžiai ne
smagu tokios simpatiškos, visa
da pačių geriausių norų kupi
nos ponios Elenos Tumienėsaki
vaizdoje šį kartą nenutylėti įs
pūdžio, kad vis dėlto Aleksio 
Rannito paskaita apie Donelai
tį, tegu dar gerintina ar kriti
kuotina, man atrodė paruošta 
kompetetingiau ir psicholo
giškai tiksliau. Ir kas svarbiau

sia, paskaityta kelių didžiųjų 
Amerikos ir Europos universi
tetų auditorijose, išspausdinta 
rimto vardo žurnale, ji jau pa
siekė jei ne kelis tūkstančius, 
tai tikrai bent kelis šimtus ver
tingų klausytojų kitataučių.

O A. Skiriaus išleistieji Me
tai su E. Tumienės įvadu dar 
neišėjo toliau iš Tolminkiemio 
šv. Kazimiero parapijos svetai
nės... Jiems dar reikės sun
kiai skintis taką per svetimųjų 
nesidomėjimo džiungles ir 
skausmingai ieškoti laimėjimų, 
ko pasiekti karštai linkiu.

Ir linkiu beveik verkda-mas, 
taip pat kentėdamas, nes vis ma
tydamas, kaip mes tebeprispiau- 
dom vandenį, kurį patiems rei
kia gerti.

★
Donelaičio metais mes nepa- 

jėgėm užsienio lietuviui skaity
tojui padovanoti naujos Metų 
laidos, nei paruošti apie jį jo
kios stambesnės studijos. Tik 
Lituanus žurnalas, Atlanto pa
krantės teatralai ir Chicagos 
studentai lituanistai vertingiau, 
šilčiau paminėjo pavasario links
mybes, vasaros darbus ir ru
dens gėrybes. O žiemos rūpes
čiai pasiliko tie patys.

Beveik vienas Aleksis Ranni- 
tas tada užsimojo gyvu žodžiu 
išnešti Donelaitį akademinei 
amerikiečių visuomenei. UCLA 
jam gražiai patalkininkavo Dr. 
M. Gimbutienė, čia paskaitą 
girdėjo daugiau lietuvių, - bet 
kaip tik iš čia prasidėjo puoli
mai, asmeniniai šmeižtai, 
Šiais metais vėl pakartojami 
A. Skiriaus leidžiamuose "Va
karų Amerikos Lietuviuose" ir 
kitur.

Nado Rastenio gražaus ir sun
kaus darbo vaisių nepanorėjo iš“ 
leisti jokia stambi ir žinoma 
Amerikos knygų leidykla. Tik 
tuomet būtų buvę žymiai dau
giau galimybių atkreipti į juos 
dėmesį, plačiau pasklisti. "Tau
tinių mažumų" leidyklėlės ne
turi tiek galimumų ir nesinau
doja platesnių amerikiečių skai
tytojų respektu. Stambios komer
cinės leidyklos, aišku, neleis 
nepopuliarių knygų, iš kuriųne- 
lauktina pelno.

Universitetų ar institutų lei
dyklos gal ir išleistų, žinoma, 
paruošus solidžius įvadus ir 
mokslinius komentarus. Bet tam 
reikia ilgesnio laiko ir svar
biausia -- dešimties Rannitų ir 
Gimbutienių dirvai paruošti. Lie
tuvių literatūros veikalui išpo
puliarinti reikia išmanių pastan
gų ir sugebėjimo kompetentiš- 
kai jį pristatyti tinkamu mastu, 

tinkamose vietose ir tinkamai 
amerikiečių auditorijai. Nėra 
abejonės, kad Gimbutienė ir 
Rannitas tat būtų sugebėję pa
daryti. Bet ar ilgai galima turė
ti gero ūpo ir lietuvių visuome
nei pagarbos, kai lietuviškos 
spaudos dalis už pačius pirmuo
sius pabandymus taip spiaudėsi?

Ir kaip tik A. Skiriaus lei
džiamas laikraštėlis su jo "re
dakciniu keolektyvu" tat atliko 
pačiu šiurkščiausiu ir nesąži- 
ningiausiu būdu. Bet tuo Done

laičio dar nesugebėjo išvesti 
iš Tolminkiemio parapijos rė
mų ir auditorijos, - nebent dar 
labiau užsklendė duris.
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Tomas Lievenas su savo kombinacijomis lengvai praturtino 
Chantal gaujos iždą. Be didelio pavojaus Marsely buvo ištuštin
tos auksakalių krautuvės, bankai. Tas kitoms gaujoms kėlė pa
vydą ir jos sugalvojo Tomu nusikratyti. Vieną dieną, kai jis užė
jo į geležinkelio stotį nusipirkti cigarečių.konkurentinės gaujos 
nariai jį pagavo ir atidavė į Gestapo rankas. Nugabentas į Paryžių, 
jis buvo uždarytas garsiajame Fresnes kalėjime, kur SDturėjo savo 
skyrių ir kaliniai nebuvo įrašomi į kalėjimo knygas. Tai buvo miru
sios dvasios. Praktiškai nebeegzistuojančios.

Tomą uždarė į nešildomą smirdančią celę, kurioj išbuvo pus
badžiu maitinamas septynias savaites, laukdamas kada jį pradės 
tardyti. Bet veltui. Jis buvo pamirštas ir tas jį vedė iš proto.

Bandė užmegsti ryšį su vokiečiais sargais,, bet iš to niekas 
neišėjo. Kodėl jo niekas nevedė sušaudyti, kai kas naktį girdėda
vo koridoriuose išvedamų kalinių žingsnius ir kieme šuvius.

Vieną dieną durys atsidarė ir jis pamatė viršilą su dviem 
stambiais vyrais apsirengusiais SD uniformomis.

— Hunebelle?
— Taip.
-- Einam tardymui!
Surakintom rankom jis buvo įstumtas į kalėjimo sunkvežimį, kur 

mažytėse celėse vos buvo galima pajudėti. Kelionė tęsėsi pusvalan
dį. Išlipus jis suprato kur patekęs. Tai buvo Foch gatvėje milžiniš
kas pastatas, kurį Gestapo rekvizavo savo reikalams. Sargybinis 
nuvedė jį į vieną kambarį. Ten už stalo sėdėjo Sturmbannfuehrer 
Walter Eicher ir adjutantas Fritz Winter.

-- Štai ir jūs Hunebelle, gal konjako stiklelį, -- paklausė Ei
cher darkyta prancūzų kalba.

-- Ne, ačiū. Mano skilvis per tuščias, kad galėtų pakelti alko
holį.

Eicher susijuokė nuo tokio Tomo sąmojaus.
-- Aš manau, kad su juo mes galime kalbėti vokiškai, -- pasakė 

Winter.
— Taip, aš kalbu vokiškai, -- atsakė Tomas, pastebėjęs ant 

stalo bylą, ant kurios didelėmis raidėmis buvo užrašyta "Hune
belle".

— Ar tik kartais nebūsite mūsų tautietis? Bus gudriau, jei 
prisipažinsite, -- pasakė Eicher grasindamas pirštu ir pūsdamas 
cigaretės dūmus.

Tomas užsikosėjo nuo dūmų. Dabar Eicher pradėjo rimčiau kal
bėti.

-- Klausykit gerai, Hunebelle, ar kaip kitaip jūs vadinatės. Ne
manykit, kad mes čia turime malonumą gaišti su jumis. Šita istorija 
su brangenybėm, kurias pavogėte iš Lentier ir Bauvier, rodo, kad 
viską gerai sukombinavote. Kas buvo jūsų bendradarbiai, kur dabar 
tas auksas? Ar jūs pasakysite mums?

— Ne.
-- Pas mus į pabaigą visi prakalba. Be reikalo mes čia gaišta

me. Pasirūpinkit juo, Winteri!
Winteris pašaukė du civilius, kurie Tomą nusivedė į rūsį ir 

ten juo "rūpinosi" tris dienas. Kartais apdaužę vėl vesdavo tardy
mui, bet Tomui tylint, vėl grąžindavo rūsin. Jam jau buvo išmušti 
du dantys ir sulaužius šonkaulius buvo nugabentas į kalėjimo ligoni
nę, kur išbuvo dvi savaites ir vėl viskas iš naujo prasidėjo.

1942 m. gruodžio 12 d. Tomas vėl buvo atvestas pas Eicherį. 
Kambary dabar buvo dar niekad nematytas asmuo: aukštas, liesas, 
pražilusiais plaukais. Jis buvo Wehrmachto pulkininko uniformoje ir 
krūtinę puošė ordinai. Rankoj jis laikė storą bylą, kurios viršely 
Tomas spėjo perskaityti "Gekados".

Eicheris buvo blogoj nuotaikoj.
-- Štai jūsų žmogus, -- pasakė jis sarkastiškai.
-- Aš jį pasiimu tuojau, -- atsakė pulkininkas.
-- Kadangi tai liečia "Gekados", aš negaliu pasipriešinti, pul

kininke. Prašau pasirašyti pakvitavimą.
Tomui išgirdus tuos žodžius, pradėjo suktis visas kambarys 

ir jame buvę žmonės. Jis sunkiai laikėsi ant kojų kalinio unifor
moje. Ir jis atsiminė garsiojo filosofo Bertrand Russel žodžius: 
"Mūsų amžiuje tik nelaukti dalykai įvyksta"...

Vis dar surakintom rankom Tomas atsisėdo į liuksusinį auto
mobilį šalia pulkininko, kuris neprabilo, kol neprivažiavo Saint- 
Cloud.

-- Aš girdėjau, kad jūs, ponas Lievenai, mėgstate užsiimti val
gių paruošimu.

Tomas sudrebėjo, išgirdęs savo tikrąją pavardę. Nusilpęs nuo 
paskutiniųjų savaičių tardymo sunkiai galėjo susivokti ką tai galėtų 
reikšti. Ar tai nauji spąstai? Jis pažiūrėjo į pulkininką, kurio galva 
buvo inteligentiško žmogaus. Bet kas iš to? Ar nemažai žmogžu
džių groja Bachą?

— Aš nežinau apie ką jūs kalbate, -- atsakė Tomas.
-- Jūs gerai žinote. Aš esu pulkininkas Werthe, iš Abwehr 

Paryžiuje. Aš galiu išgelbėti jūsų gyvybę, arba neišgelbėti.Tai pri
klauso nuo jūsų.

Šoferis sustabdė automobilį priešais vilą, kuri buvo aptverta 
aukšta mūrine siena. Davus tris signalus, vartai atsidarė, nepasi
rodant jokiam sargybiniui. Automobilis pajudėjo pirmyn ir sustojo 
prie vilos perono.

-- Nusiplaukit rankas, -- pasakė pulkininkas įėjus vidun.
-- Kuriam reikalui?
-- Kad galėčiau jums nuimti apirankes. Kitaip aš nežinau, kaip 

jūs galėsite ruošti pietus. Aš mielai suvalgyčiau, jei jūs pagamin

tumėte veršienos kotletą "cordon bleu" ir blynelius. Aš jums paro
dysiu kur yra virtuvė. Nanete, mano tarnaitė, jums pagelbės.

Iš naujo Tomui pradėjo suktis galva, kai pulkininkas nuėmė 
nuo jo rankų apirankes. Jis pajuto, kad dar gyvas ir atsirado viltis, 
gal dar pavyks kaip nors išsisukti.

Už pusvalandžio Tomas aiškino Nanetei kaip paruošti daržoves. 
Tai buvo jauna ir graži mergina. Jis pasiliko vienas su ja virtuvė
je ir Nanete tuoj pajuto jam jausmą didesnį už draugiškumą.

Pietūs buvo paduoti dideliame salione. Nanete patarnavo prie 
stalo, vis stengdamosi būti arčiau Tomo. Jai išėjus, pulkininkas 
pirmas prabilo:

-- Man sakė, kad jūs esate principo žmogus ir verčiau mir
site, negu ką atidengsite Gestapui ir nesutiksite jiems dirbti.

-- Taip.
-- O dėl admirolo Canaris, ar sutiktumėte dirbti?
įvyko trumpa tyla.
-- Kaip jūs mane ištraukėte iš Eicherio nagų? -- paklausė 

Tomas tyliai.
-- Labai paprastai. Paryžiuje mes turime labai gerą Abwehr 

narį, kapitoną Brennerį. Jau seniai jis seka jūsų veiklą. Kai jis su
žinojo, kad SD jus areštavo ir laiko Fresnes kalėjime, mes suorga
nizavome fiktyvią bylą.

-- Fiktyvią?
Pulkininkas parodė ant stalo gulėjusią Gekados bylą.
-- Tuo metodu mes naudojamės norėdami ištraukti kai kuriuos 

asmenis iš Gestapo nagų. Mes paimame seną špionažo istoriją ir 
papildome naujais daviniais, prijungiame keletą naujų liudininkų pa
rodymų, antspaudas, parašus, kad viskas atrodytų tikra. Šiojebylo- 
je kai kurie asmenys tvirtina, kad PierreHunebelleyra įveltas į sa
botažus Nantes rajone.

Nanete atnešė naują patiekalą ir šypsodamosi pažiūrėjo į To
mą. Jai išėjus, pulkininkas pastebėjo.

-- Atrodo, kad jūs užkariavote Nanetės širdį. Bet grįžkim prie 
mūsų reikalo. Aš nuvykau pas Eicherį ir abejingai paklausiau, ar 
kartais SD nesulaikė tūlo Pierre Hunebelle. Man atsakė, kad jūs 
esate Fresnes kalėjime. Tada aš pakišau po jo nosim bylą su Ge
kados inicialais, kad Hunebelle yra įmaišytas į šią bylą ir priklauso 
Canaris tarnybai jo reikalą spręsti.

— Bet kodėl jūs tai padarėte? Ko jūs norite iš manęs.
-- Aš turiu problemą, kurią išspręsti jūs man galėtumėte padė

ti.
-- Bet aš nenoriu tarnauti jokiai žvalgybai, -- priešinosi To

mas.
-- Dabar yra pusė trijų, — pasakė pulkininkas. -- Ketvirtą va

landą aš turiu pasimatymą su admirolu Canaris Lutetia viešbutyje. 
Jis nori su jumis kalbėti. Jūs galite sumanim nuvykti. Jei sutiksite 
mums dirbti, "Gekados" byla padės jus ištraukti iš SD rankų. Jei at
sisakysite, aš būsiu priverstas jus atgal grąžinti pas Eicherį...

Praėjo penkios sekundės.
-- Tad ką darome? -- paklausė pulkininkas.

(Bus daugiau)
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ĮSPŪDŽIAI IŠ ALT S-gos SEIMO
Gražus šeštadienio 

rytas. Automobilis vai
ruojamas Kazimiero Po
ciaus, East Chicagos 
skyriaus pirmininko ir 
Vilties d-jos vicepir
mininko, rieda aprūku
siomis Indiana Harbor 
gatvėmis.

Seimo rengimo komi
sijos pirmininko K. Po
ciaus veidu prabėga rū
pesčio šešėliai pagal
vojus apie Sąjungos sei 
mą ir banketą, kad jie 
sklandžiai praeitų ir ne
duotų nuostolių. Bet 
protarpiais nustumia į 
šalį šį rūpestį, ir veidą 
užlieja šypsena. Džiau
giasi, nes Seimo išva
karėse, penktadienio va
kare, kaip statybos kon- 
traktorius, gavo gerą ži
nią apie laimėtas var
žytynes netolimam St. 
John miestelyje, pasta
tyti mokyklą bemaž pu
sės milijono dolerių 
vertės. Tai ne eilinis 
laimikis ir bene pir
mas tokio dydžio objek
tas. Sveikinu su laimė
jimu.

Susirandam Sheraton 
viešbutį, o taip pat ir 
suvažiavimui skirtą sa
lę. Dar gan ankstyvas 
laikas, o salėje jau mato 
si seimo dalyvių. Čia pat 
sukinėjasi PLB-nėspir
mininkas, Taboro šei
mininkas Juozas Bačiū- 
nas, O, ir dr. S. Biežiai, 
A. ir J. Trečiokai, K. 
Karpius ir kiti. Tik įžen
gę į viešbutį susitikome 
Rytų Apygardos pirm. 
A. Jonį, labai gerai nu
siteikusį ir negailintįki- 
tiems gero žodžio.

Ilgai nesižvalgydami 
kimbame į darbą. Jei jau 
delegatai taip anksti ren
kasi, tai ir registraciją 
reikia pradėti tuojau, 
kad ne suvėlinti Seimo ati
darymo. Atsiranda ir ki
ti talkininkai: Elvyra 
Kavaliūnaitė, Aldona Sa
baliauskaitė ir Kęstutis 
Sidabras. Atstovai už
gula stalą. Elvyra rašo 
mašinėle, Aldona sega 
registr. ženklelį, Kęs
tutis tikrina įgaliojimus, 
įrašo į sąrašą ir išlupa 
registracijos mokestį, o 
neretai ir auką. Darbas 
eina sklandžiai, o naujai 
atvykstantieji sveikina
si senai matytus pažįsta
mus ir draugus. Sąjun
gos pirmininkas inž. J. 
Jurkūnas matyti tai prie 
vieno būrelio, tai prie 
kito, tai prie naujai at
vykstančių.

Kaip visada punktua
lus, pasirodo Lietuvos 
generalinis konsulas dr. 
Petras Daužvardis, įkan 
din atžingsniuoja ALT 
pirmininkas inž. A. Ru-

Vilties Draugijos suvažiavimo, įvykusio birželio 4 d. Chicagoje, prezidiumas: pirm. dr. D. Degesys, 
vicepirm. S. Mankus ir sekr. T. Mečkauskas. U. Juodvalkio nuotrauka

ANTĄNAS JUODVALKIS
East Chicago

dis, ALB-nės Centro val
dybos pirmininkas Jonas 
Jasaitis, L.T.A. Sambū
rio pirmininkas Kazys 
Kasakaitis ir vyr. skau
tininkas VI. Vijeikis. 
Nuotaikos visų pakilios, 
veidai šypsosi. Prie re
gistracijos maža spūs
tis, bet tai tik trumpą lai
ką. Pradeda rodytis ir 
svečiai. Daugiausia či- 
kagiškiai. Jie atvyksta į 
iškilmingą posėdį išklau
syti Sąjungos pirmininko 
žodžio ir kitų organiza
cijų sveikinimų. O be to, 
ir susitikti senai maty
tus bičiulius.

Daugiausia atstovų iš 
rytinio pakraščio, nes 
ten tirščiausia ir Sąjun-

ALT S-gos seimo šeimininkas P. Vėbra (dešinėje) atidaro iškil
mingąjį posėdį. Šalia stovi M. Šimkus ir C. Modestavičius. 

U. Juodvalkio nuotrauka

Vytautas Abraitis skaito paskaitą. Šalia sėdi buv. ALT S-gos 
pirm. inž. J. Jurkūnas. U. Juodvalkio nuotrauka
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gos skyrių. Brooklyno, 
Newarko, Richmond Hill 
ir Elizabeth skyrius at
stovauja gausios delega
cijos: J. Kiaunė, P. La- 
nys, P. Puronas, A. ir J. 
Trečiokai, A. Speraus- 
kas, J. Bagdonas, E. Če 
kienė (LNF pirmininkė), 
dr. Br. Nemickas (VLIK 
vicepirmininkas), V.Ab 
raitis ir dr. A. Budrec- 
kis — paskaitininkai. 
Philadelphiją atstovauja
P. Mitalas, V. Gruzdys,
J. Česonis, P. Didelis ir
H. Misliauskas. Tai bene 
gausiausia delegacija po 
Chicagos. Iš Bostono at
vyko J. Rentelis, E. Ci
bas ir J. Adamonis; iš 
Detroito — J. Gaižutis,
M. Sims, V. Tamošiū
nas ir A. Petravičius. 
Clevelandą atstovauja —
K. Karpius, Vilties d- 
jos pirm. Al. Laikūnas,
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Trys daktarai kalbasi ALT S-gos seime pertraukos metu. Dr. Algirdas Budreckis, VLIK narys, sei
me skaitęs paskaitą, Lietuvos gen. konsulas Chicagoje dr. P. Daužvardis ir dr. Br. Nemickas, VLIK 
narvs U. Juodvalkio nuotrauka

VI. Blinstrubas, Dirvos 
redaktoriai: J. Čiuber
kis ir V. Gedgaudas. Bal- 
timorę atstovauja jos pir
mininkas VI. Bačanskas, 
o tolimiausią Angelų sky
rių — pirm. Br. Dūda.

Iš artimesnių vietovių 
matyti seni veteranai ir 
nauji veidai. East St. 
Louis — J. Kiemaitis, J. 
Gumbelevičius, dr. P. 
Švarcas ir Br. Tiškus 
su žmonomis. East Chi
cagos — K. Pocius (Sei
mo rengimo komisijos 
pirm.), A. Juodvalkis, 
R. Nemickas, I. ir J. Rim- 
kūnai ir K. Sidabras. Iš 
Cicero — J. Sulaitis, 
G. Valentinas, A. Trin
ka ir J. Jasiukaitis. Kaip 
ir dera, skaitlingiausiai 
atstovaujama Didžioji 
Chicaga. Skyrių atsto
vauja pirm. Petras Vėb
ra ir gausus delegatų 
būrys: F. Braunienė, E. 
Matutienė, B.Paplėnie- 
nė, J. Andrašiūnas, dr. 
J. Bartkus, inž. E. Bart
kus, dr. J. Dauparas, 
inž. V. Mažeika, dail. A. 
Rūkštelė ir M. Valiu
kėnas.

Salė ūžia nuo senų bi
čiulių kalbų ir naujai su 
daromų pažinčių. Chi
cagos skyriaus pirm.
P. Vėbra nutildo ūžesį, 
trumpu žodžiu atidaro iš 
kilmingąjį posėdį ir pa
kviečia Sąjungos Cent
ro valdybą užimti prezi
diume vietas. Prezidiu
me išsirikiuoja: Danguo
lė Bartkuvienė, Teodo
ras Blinstrubas, inž. Jo
nas Jurkūnas, Cezaris 
Modestavičius ir Mečys 
Šimkus. Atliekamas 
įprastinis tokiais atve
jais ceremonialas: A. J. 
Valstybių himną gieda 
Nerija Linkevičiūtė, 
akompanuojant D. La
pinskui, o Lietuvos — 
prisijungia ir visi da
lyviai. Pirmininkas inž. 
J. Jurkūnas pagerbia mi
rusius Sąjungos narius, 
sveikina visus Seimo da
lyvius, organizacijų at
stovus ir svečius.

Buv. Sąjungos pirmi
ninkas Vytautas Abrai
tis pasirodo tribūnoje ir 
skaito paskaitą apie tau
tinės idėjos ateities per
spektyvas. Paskaita tru
ko nepilną pusvalandį ir 
klausytojų neišvargino. 
(Ištisai atspausta Dirvo 
je Nr. 66).

Sveikintojų tribūnoje 
pirmuoju pasirodo gene
ralinis konsulas dr. P. 
Daužvardis, po jo eina 
PLB-nės pirm, ir Sąjun
gos garbės narys Juo
zas Bačiūnas, ALT 
pirm. inž. A. Rudis, 
ALB-nės Centro valdy
bos pirm. J. Jasaitis,

Juozas J. Bachunas, Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Garbės
Narys, kalba jubiliejiniame seime. U. Juodvalkio nuotrauka

Korp! Neo-Lithuania 
pirmininkė E. Kavaliū
naitė ir Chicagospadali
nio vicepirm. L. Virp- 
šaitė, Vilties d-jos pirm. 
Al. Laikūnas, vyr. skau
tininkas VI, Vijeikis, 
LNF pirm. E. Čekienė,
L. L. Kovotojų S-gos 
pirna._ J. Pakalka, ~New 
Jersey Lietuvių respu
blikonų vardu P. Puro
nas, V. Olienė ir kt. 
Perskaitomi sveikini
mai raštu.

Iškilmingasis posėdis 
uždaromas ir po trum
pos pertraukėlės prade
damas šio Seimo darbo 
posėdis. Dalis svečių 
posėdžių salę apleidžia, 
kad vakare sugrįžtų į 
rengiamą banketą.

Sudaromas darbo pre
zidiumas. Pirmininkais 
kviečiami seni vetera
nai: buvęs du terminus 
Sąjungos pirmininku inž. 

Vilties Draugijos pirmininkas Aleksas Laikūnas draugijos suva
žiavime atsako į paklausimus. U. Juodvalkio nuotrauka

E. Bartkus iš Chicagos, 
E. Cibas iš Bostono, 
Br. Dūda iš Los Ange
les, P. Lanys iš Eli- 
zabetho ir P. Mitalas 
iš Philadelphijos. At
seit, atstovaujami sky
riai nuo Atlanto iki Pa- 
cifiko. Į sekretoriatą pa
kviesti A. Juodvalkis iš 
East Chicagos, P. Petru- 
šaitis iš Racine, J. Ve
selka ir St. Virpša iš 
Chicagos. Pirmininka
vimą energingai prade
da inž. E. Bartkus, pa
siūlydamas Seimui pa
tvirtinti komisijas: man
datų, nominacijų, rezo
liucijų ir vainikui padė
ti prie žuvusiųjų pa
minklo Jaunimo Čentre. 
Seimo dalyviams pagei
daujant, darbotvarkėje 
padaromas mažas pa
keitimas ir dr. A. Bud
reckis kviečiamas prie

(Nukelta į 6 psl.)
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Registruojant seimo atstovus. A. Juodvalkis, K. Sidabras ir E.
Kavaliūnaitė. U. Juodvalkio nuotrauka

Įspūdžiai iŠ ALT S-gos
jubiliejinio seimo

(Atkelta iš 5 psl.) 

mikrofono skaityti pa
skaitos. (Jo paskaita iš
tisai atspausta Dirvos 
Nr. 68).

Po paskaitos ir vyk
domųjų organų praneši
mų, kyla gyvos diskusi
jos dėl tautinės minties 
žurnalo leidimo, dėl su 
darymo politinės komi
sijos ir dėl būdų pami
nėti Lietuvos Nepriklau 
somybės 50 metų sukak 
tį. Diskusijose dalyvauja 
visa eilė seimo atstovų 
ir pateikia konkrečių ir 
originalių pasiūlymų. 
Pirmininkaujantis žval
gosi tai į laikrodį, tai į 
pakeltas rankas, atseit, 
norinčius kalbėti, neno
ri varžyti žodžio, bet 
taip pat nenori ir užvil
kinti posėdžio ir išeiti 
iš nustatyto laiko. Pro
gramoje nenumatytai at
siranda tėvas Gintautas 
Sabataitis, norėdamas 
seimo dalyviams praneš
ti -apie veikiantį Lietu
vių Informacijos Cent
rą, Jaunimo Namuose, 
Chicagoje. Tikrai, kaip 
ir dera tokio Centro ve
dėjui, glaustai ir aiškiai 
padarė įdomų praneši

vilties Draugijos sekretorius ir ALT S-gos Člevelando skyr. 
pirm. K.S. Karpius kalba seime. U. Juodvalkio nuotrauka

mą ir neužvilkino laiko. 
Šiaip taip inž. E. Bart
kui pavyksta diskusijas

ti nutirpusias nuo sėdė
jimo kojas ir pavilgyti 
išdžiūvusį gomurį.

Po pertraukos pirmi
ninkavimą perėmė P. Mi
talas. Pranešimus daro 
Sąjungos atstovai: ALT
— inž. E. Bartkus, Bal
fo — E. Čekienė ir Lie
tuvių Tautinio Sąjūdžio
— dr. Br. Nemickas. Iš
klausius šiuos praneši
mus ir vėl kilo gyvos 
diskusijos: vieni norė
jo gauti papildomų pa
aiškinimų, kiti siūlė sa
vo receptus, treti pasa
kojo vietines bėdas ir 
t.t.

Pirmininkaujantis P. 
Mitalas susidūrė su ta 
pačia bėda, kaip ir anks
čiau inž. E. Bartkus. 
Laikrodis lekia nesulai
komai ir darbotvarkė 
pradeda atsilikti. Prašo 
diskusijas ir paklausi
mus nutraukti, o pirmi
ninkavimą perduoda į E. 
Cibo rankas. Pradedami 
skyrių atstovų praneši
mai. Vienų pranešimai 
yra glausti, kitų ištęsti 
su visomis nereikalin
gomis smulkmenomis. 
Išklausyti 16 skyrių pra
nešimų net visos valan- 

Kazimieras Pocius, ALT

baigti su mažu pavėla
vimu.

Kaip darbų tvarkoje 
numatyta daroma trum
pa pertrauka pamiklin

-gos centro valdybos iždininkas. 
U. Juodvalkio nuotrauka 

dos neužtenka, o kur dar 
diskusijos. Laikrodžio 
rodyklė grėsmingai su
stojo ties septinta valan
dą. Pats laikas pasiruoš
ti banketui, o dar disku
sijų nebuvo. Pirminin
kaujantis taip ir norėjo 
padaryti, bet Seimo da
lyviai su tuo nesutiko. 
Diskusijos buvo trum
pos. Ir tas darbotvar
kės punktas, o kartu ir 
visa numatyta tai dienai 
programa, buvo pilnai at 
likta. Tai nuopelnas pir
mininkų, o taip pat ir 
visų Seimo dalyvių.’

Išvargę ir išprakai
tavę (nors salė buvo vė
sinama) visi išskubėjo į 
turimus kambarius per
sirengti ir pasiruošti 
banketui. Chicagiškiai,. 
kurie taupumo sumeti
mais nebuvo pasiėmę 
kambarių, paskutiniam 
darbotvarkės punkto 
svarstyme jau nedalyva
vo.

Po trumpo pusvalan
džio Seimo dalyviai susi 
rinko į Tropical kamba
rį, bet ne posėdžiauti ir 
vienas kitam į atlapus 
kibti, o atsigaivinti ir 
atsipalaiduoti nuo įtemp
to darbo. Kokteilių kam
baryje spūstis. Veidai vi
sų linksmi, šypsosi, ieš
ko pažįstamų ir d r auglį 
su kuriais prie vieno sta
lo sėdės, visą vakarą 
praleis, o gal pasiseks 
surasti ir ilgą laiką ne

matytą-nėr e getą bičiulį, 
mokslo draugą. Dažnai 
tokiuose seimuose po 20 
- 30 nesimatymo metų 
imi ir užtinki kokį seną 
bičiulį. Bet neilgai čia 
užtrunkame ., ir šio va
karo šeimininkės B. Pa- 
plėnienė ir E. Matutie- 
nė kviečia vakarienės. 
Visi veržiasi į salę, ieš
ko savo vietų. Na, ir da
lyvių margumas! Dauge
lis vyrų smokinguoti, o 
jau moterų aprėdo įvai
rumas ir įmantrumas! 
Sunku ir aprašyti. Ir vėl 
čia matomi visi iškilmin
gojo posėdžio dalyviai ir 
nauji svečiai, kurių tar
pe kun. dr. J. Kubilius, 
kun. G. Sabataitis, kun. 
A. Stasys ir daugelis ki
tų.

Seimo rengimo komi
sijos pirm. K. Pocius ati • 
daro banketą. Tėvas G. 
Sabataitis sukalba invo- 
kaciją. Vykusiai svečius 
pristato ir vakaro pro
gramą praveda jaunasis 
Algis Modestas. Sceno
je pasirodo visiems ge
rai žinomi solistai — 
Nerija Linkevičiūtė ir 
Jonas Vaznelis ir taip 
pat kompozitorius Da
rius Lapinskas. Progra
mos išpildymas buvo ne 
atkištinis, kaip dažnai 
būna banketų metu, bet 
puikiai paruoštas ir la
bai gerai išpildytas pil
nas koncertas. Tai pa
juto banketo dalyviai ir 
pilnai solistus įvertino. 
Negailėjo nei plojimų, 
nei valiavimų.

Geras išradimas sei
mo metu tokie banketai. 
Delegatai ne tik atsikve
pia po posėdžių; ug- 
mezga šiltesnes pažin
tis, sudaro ryšiUs> 0daž
nai užbaigia aiškintis sei
me iškeltus klcĮijgįnius. 
TaiP ir matyti, paip vy
rai iš įvairių vietovių su
sitikę aiškinasi darbo 
sąlygas ar kuria naujus 
planus. Kur New Yorkas, 
Bostonas, Philadelphia, 
Detroitas, Clevelandas, 
Chicaga, Los xYngeles— 
nedažnai tenka į krūvą 
sueiti, o suėjus reikia
mai pasišnekėti. Čia ne 
posėdžių salė ir niekas 
nevaržo nei žodžio nei 
laiko. Tad nenuostabu, 
kad neužtenka nė banke
to laiko, o dažnai pa
šnekesiai dar tęsiami 
kambariuose.

Sekmadienis — baigia 
moji Seimo diena. Bai
giamąjį darbo posėdį 
pradeda inž. E. Bartkus. 
Nuvykę į Jaunimo Cent
rą, išklausę mišias, da
lyvavę vainiko padėjime 
jau spėjo grįžti į posė
džius.

Pirmininkavimą per
ima tolimiausios vieto
vės — Los Angeles sky
riaus pirmininkas Bi\ 
Dūda. Pasinaudodamas 
turima galia, kviečia vi
sus bendraminčius, atsi
lankančius į Angelų mies 
tą, neužmiršti tautinių 
namų ir juose stabtelė
ti, o nuolatiniam gyveni
mui persikėlusius įsi
jungti į skyriaus narių 
eiles.

Mandatų komsijos var
du pranešimą padarė 
inž. V. Mažeika. Pasi
rodo, dalyvauja gražus 
būrys delegatų, skyrių 
pirmininkų, Tarybos na
rių ir Centro valdyba, 

.viso 60 asmenų,turinčių 
sprendimo teisę.

/ Visi su įtemptu dėme- 
/ siu laukė nominacijų ko- 

m i s i jos pranešimo, no r s 
daugelis jautėmeTąrįdi^ 
daUJjūfrmįSl^us^ bet
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LNF pirm. E. Čekienė sveikina ALT S-gos seimą. Šalia sėdi inž.
J. Jurkūnas. U. Juodvalkio nuotrauka

kol oficialiai nepaskelb
ta, negalima imti už tik
rą pinigą. Pasirodo dr. 
J. Bartkus ir skelbią no
minacijų komisijos var
du, kad į Sąjungos Cent
ro valdybos pirmininkus 
kąndITatiT°parSktas pe- 
dagbgas~~TeodQras BHns 
tfubSs7~žinomastau tinęs 
srovės veikėjas, dauge- 
lio Centro valdybų vice
pirmininkas ar narys. 
Plojimams aprimus dr. 
J. Bartkus pristato ir ki
tus centro valdybos na
rius: Bronę Paplėnienę, 
Vaclovą Mažeiką, Kazį 
Pocių ir Mečį Valiukė- 
ną.

Į tribūną iškviečiamas 
naujasis pirmininkas T 
Blinstrųbąs, kurisgeraj 
apgalvotu irsįdjjdzial 
p'erduom^zodžįug^dėkpę-y 
j o^uz'~^arei^štąpasitikė ( 
jimą^ĮTrtrč^paFjyrig- 
terėjo į atemes^už^ayP 
nius. įjaudinantis mo
mentas buvo, kai inž. J, 
Jurkūna§ užlipęs į tri
būną perdavė valdžios 
simbolį — Sąjungos ant
spaudą, o garbės narys 
Juozas Bačiūnas pasvei
kino, palinkėjo sėkmin
go darbo ir pažadėjo vi
sokeriopą paramą.

Jau be ypatingo įspū
džio patvirtinama revi
zijos komisija ir balsa
vimo būdu renkami Są
jungos tarybos nariai.

Per einamuosius rei
kalus iškilo daug klau
simų ir pasiūlymų. Il
giausiai stabtelėta prie 
įstatų keitimo. Čia pa
sisakė visa eilė dalyvių: 
V. Gruzdys, M. Šimkus, 
E. Cibas, dr, Dauparas, 
P. Petrušaitis, T. Blins - 
trubas, J. Jurkūnas ir 
kiti. Buvo prieita išva
da, kad skyriai apsvars
to iię savo pageidavimus 
persiunčia Centro valdy 
bai, o valdyba gautus pa
siūlymus sugrupuoja ir 

.pristato kitam seimui. 
Tautos 'himną sugiedo
jus Seimas buvo baigtas. 
Baigėsi Sąjungos sei
mas, bet delegatai dar 
negalėjo išvažinėti kur 
kas sau, nes jų laukė 
čia pat kitas suvažiavi
mas, nė kiek ne menkes
nis už pirmąjį. Turbūt 
neapsiriksiu, kad Sąjum 
gos seimo 90 į visų da
lyvių yra ir Vilties d-jos 
nariai.

l’ždarius vieną seimą, 
po 15 min. pertraukos 
atidarytas Vilties d-jos
narių suvažiavimas.

MILLVVRIGHTS - MACHINE REPAIRERS
Opportunity to grow, we want a limited number of men, 
expcrienced in rigging, installing, and repairing heavy tquip> 
ment for the rubber and plastic industry. Also someopenings 
for machine tool operators. If you are interested in building 
a secure future at good pay, call today for an appoint* 
ment.

755-1175 or 753-6471
Wilson Equipment & Manufacturing Co.

172 East Aurora Street, Waterbury, Conn.

Pranešėjai: Vilties d- 
jos pirm. Al. Laikūnas 
ir reikalų vedėjas, Dir
vos vyr. redaktorius Jo- 
nas Čiuberkis yra trum
pi ir glausti. Jie patys 
jaučia, kad dalis suva
žiavimo dalyvių sėdi, 
kaip "ant žarijų" ir vis 
dairosi į laikrodį, kad 
nepavėlavus į lėktuvą 
ar kitą susisiekimo prie
monę. Pirmininkaujan
tis dr. D. Degesys pra
šo paklausimus ir disku
sijas trumpinti.

Iš sąjungos seimo ir 
Vilties d-jos posėdžių 
matėme, kad laikas
šiems reikalams yra per 
trumpas. Visi darbotvar- 

P kės punktai, nors ren
gėjų buvo gerai apgal
voti ir apskaičiuoti, bet 
vistiek susidūrė su ne
pakankamu laiko numa- 

\ tymu. Galima apskai- 
į čiuoti tikslų laiką pra
nešimams ir dalinai svei
kinimams, bet tik apytik
riai diskusijoms. O tos 
diskusijos ir papiaunavi
sus rengėjus. Ir kaip ne
leisti diskusijų, jei atsto
vai atvažiuoja po 1-2 tūks 
tančius mylių, kelionėje 
sugaišta pusdienį ar dau
giau, išleidžia šimtus do
lerių, o čia negauna nė 
5-10 minučių pakalbėti, 
savo rūpesčius išsakyti. 
Vadinasi, rengėjai su tuo 
turi skaitytis ir delega
tams leisti pilnai išsi
sakyti. O kad laiko būtų 
daugiau, reikia anksčiau 
pradėti posėdžius. Toks 
pageidavimas šiame sei
me ir buvo pasiūlytas.

Nežiūrint laiko stokos, 
pastarasis seimas buvo 
skaitlingas, darbingas ir 
savo uždavinį pilnai at
liko.

HELP WANTED MALĖ

POLISHERS
FULL or part time, mušt be ex- 
perienced on white metai, 60-hour 
week; time and half after 8 hours, 
good piece work rates or day pay. 
Paid holidays, Blue Cross, Insurance 
and other- Benefits. Apply

VICTORY POLISHING &
PLATING CO.

145 GLOBĖ ST.
PROV1DENCE, R. 1.

(75-80)

FITTERS
DAY AND N1GHT SHIFTS 

Steady work. Overtime & benefits.
CUSTOM FABRICATORS
15720 DALE, DETROIT, MICH.

5 MILE-TELĘGRAPH AREA 
(67-76)
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BIRŽELIO ĮVYKIŲ 
MINĖJIMO RĖMĖJAI
ALT surengtą birželio 

įvykių minėjimą aukomis 
parėmė šios organizacijos 
ir veikėjai:

Po $5.00 ir daugiau: Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugi
ja, Amerikos Lietuvių Kon
servatorių Klubas, Atsar
gos Karių ”Ramovė”, LB I 
apylinkė, LB II apylinkė, 
Vladas Knistautas, John T. 
DeRighter, Izidorius Ša
mas, Kostas Gasparaitis, 
Juozas Mikonis, Rapolas 
Valodka, Kazys ir Jonė 
Zaronskiai.

Be to buvo aukavusių po 
$2.00 ir mažiau.

Viso aukų surinkta — 
$177.02.

Visiems aukojusiems už 
lietuvišką duosnumą Cleve
lando Amerikos Lietuvių 
Taryba nuoširdžiai dėkoja.

Julius R. Smetona,
Finansų Teikėjas

• L.V.S. Ramovės Cleve
lando skyriaus gegužinė 
praeitą sekmadienį, nežiū
rint nepalankaus oro, pa
vyko vidutiniai gerai. Apie 
vidurdienį pragiedrėjo, tie, 
kurie buvo rengęsi į gegu
žinę važiuoti, nuvykę turė
jo smagų popietį, suradę 
daug savb pažįstamų.

Gegužinė įvyko A. ir Ig. 
Visockų sode, 14307 Supe
rior Rd. Ignas Visockis, at
vykęs į Ameriką 1927 me
tais, yra tarnavęs Neprikl. 
Lietuvos kariuomenėje. Ge
gužinės šeimininku buvo 
Clevelando skyriaus pirmi
ninkas Vladas Knistautas. 
Pelnas skirtas žurnalo "Ka
rio” leidimui.

* VYSK. M. VALAN
ČIAUS Lituanistinės 
Mokyklos naujasis tėvų 
komitetas pareigomis pa
siskirstė sekančiai:

Pirmininkas — Vla
das Palubinskas; vice-

PETER DOBING, Cleveland 
Stokers komandos puolikas, ku 
ris kartu su kitais savo aukš
tos klasės kolegomis vėl pasi
rodys prieš Torontą. Rungtynės 
Jvyks šeštadieni, liepos 1 d. Sta
dione.

Ohio gubernatorius James A. Rhodes pasirašo Ohio Senato priimtą įstatymą, kuriuo apskriČių va
dovybės turi teisę pasirinkti savo mokesčių įstaigų sistemai nustatyti tarybas.

Pasirašymo ceremonijoje dalyvavo to įstatymo rėmėjai William Taft, G. Voinovich, J. Weeks, 
Diek Hollington, Frank Gorman ir A. Bartunek, o taip pat ir County Auditor Ralph Perk, įvedęs sa
vo įstaigoje modernišką kompiuterių sistemą.

Pagal naująjį įstatymą, daugelis apskrities įstaigų turės galimybę naudotis tomis priemonėmis, 
išvengiant bereikalingo pasikartojimo išlaidose ir suvienodinant visą buhalterinę sistemą.

pirmininkai — A. Nei
manienė, P. Banionis; 
iždininkas — Z. Gobis; 
sekretorius — N. Ma- 
želienė; nariai — A. Raz- 
gaitienė, B. Mainelienė,
L. Nagevičienė, J. Ma
tulevičienė, J. Jasinevi- 
čius.

• Clevelando Vasaros Or
kestras, pasižymėjęs popu
liarios muzikos koncertais, 
vadovaujamas dirig. L. 
Lane, pradeda sezoną liepos 
7 ir 8 d. Public Auditorium.

Programoje ”Rodgers ir 
Hammerstein naktis”, su 
"Oklahoma”, "Carousel”, 
"South Pacific” ir kt. kū
riniais. Solo partijas atlie
ka M. Savage, A. Darian,
W. Tabbert ir R. Trehy.

Bilietai, po 1 ir 2.50 dol., 
iš anksto gaunami Seve- 
rance Hali ir Burrows krau
tuvėse.

šeštadienį, liepos 1 d., 8 v. v. 
CLEVELAND-STOKE CITY (ANGLIJA) ~ 
PRIEŠ TORONTO-HIBERNIANS (ŠKOTIJA) 
Bilietų kainos:
Ložės, rezerv. bil, $5, $4, $3
Bleachers $2
(Tik rungtynių dienai)

įsigyti: 
Richman’s 
736 Euclid

ar 
Stadione — Gate A

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs &. William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

• Nuo liepos 1 d. Dirva 
pasirodys du kartu į savai
tę. Kaip ir kiekvienais me
tais, ryšium su Dirvos tar
nautojų atostogomis, liepos 
ir rugpjūčio mėnesiais Dir
va pasirodys du kartu į sa
vaitę, trečiadieniais ir penk
tadieniais.

Ryšium su JAV nepri
klausomybės švente liepos 
4 d., tą savaitę Dirva pa
sirodys tik vieną kartą — 
penktadienį, liepos 7 d. lai
da.

PHILADELPHIA

BIRŽELIO MINĖJIMAS
Liūdnųjų birželio išveži

mų minėjimas Philadelphi- 
joje vyko š. m. birželio 18 
d. šv. Andriejaus parapijo
je, kurios klebonas kun. J. 
Degutis yra nuolatinis lie
tuviškos veiklos rėmėjas. 

Mišios vyko lietuvių kalba, 
o labai gražų, dienai pritai
kintą pamokslą pasakė kun. 
dr. K. širvaitis. Mišių me
tu giedojo L. Kaulinio ve
damas choras ir solistė O. 
Pliuškonienė. Po. pamaldų 
minėjimas buvo tęsiamas 
parapijos salėje.

Minėjimui vadovavo Ben
druomenės Apylinkės pir
mininkas J. Stiklorius. Pa
gerbus žuvusius išvežtuo
sius ir kitus kritusius už 
Lietuvos laisvę, sugiedota 
”Marija, Marija”. Trumpą, 
bet įdomų žodį apie lietu
vybės išsilaikymą pasauly
je tarė R. Kezys.

Meninę dalį — montažą 
išpildė J. Sklaidaitis, V. 
Majauskienė ir D. Jakienė. 
Montažas vaizduoja: Pir
mą bolševikų okupacija, iš
vežimus, vokiečių okupaci
ją ir vėl bolševikų grąži- 
mą. Montažas buvo palydė
tas R. Jako dienai pritai
kinta muzika. Po minėjimo 
pasivaišinta ponių paruoš
ta kavute ir pasidalinta 
įspūdžiais.

• Vincas Mašalaitis, bu
vęs Ministerių Kabineto 
kanceliarijos direktorius, š. 
m. birželio mėn. 17 d., savo 
artimųjų ir draugų tarpe, 
atšventė 75 metų sukaktį.

• Ksaveras Knitaitis, bu
vęs Lietuvos Teatro baleti- 
ninkas, elekros srovės nu
trenktas, žuvo š. m. birže
lio 23 d.

• š. m. birželio mėn. 24 d.
Philadelphijoje vyko Lietu
vių Bendruomenės Pietry
čių Apygardos atstovų su
važiavimas. Į naują apy
gardos valdybą išrinkta B. 
Raugas, A. Gečys ir L. 
Jurskis. Į valdybą taip pat 
įeina Philadelphijos, Pieti
nės New Jersey, Washing- 
tono, Baltimorės, Wilkes- 
Barre apylinkių pirminin
kai. fpm)

ATITAISYMAS
Philadelphijoj mirė ne 

Mingaila Mikas, kaip buvo 
Dirvoj paskelbta, bet Min
gaila Milas (Milaševičius).

DETROIT HELP WANTED MALĖ

BAIGĖ AUKŠTUOSIUS 
MOKSLUS

Wayne Statė Universite
te, Detroite, birželio 20 d. 
buvo suteikti šiems lietu
viams mokslo baigimo dip
lomai:

Medicinos daktaro Jonui 
Skirgaudui.

Magistro (Master); Jo
nui A. Svereckui, inžinie
riaus chemiko; Jonui Paš- 
kui, inžinieriaus mechani
ko.

Verslo (Business) admi
nistracijos bakalauro: Ar
vydui P. Kavaliauskui.

Laisvųjų — Pažangiųjų 
Mokslų (m b erai Arts) Ba
kalauro: Erdvilui K. Ban- 
kauskui, Tamarai E. Ban- 
kauskienei, Antaninai Oiun- 
kaitei, Jadvygai Damušie- 
nei, Daliai Kaupienei; Iza
belei R. Kukučionytei, An
tanui E. Martinaičiui, Gied
riui Menkeliūnui, Teodorui 
Moraičiui, Raimondui Su- 
kauskui, Audronei Vaitie- 
kaitytei.

Magistro (Master) (M. 
A.) Auklėjime (Educa- 
tion): Petrui E. Ruginiui.

Bakalauro (B. A.) Auk
lėjime (Education): Olivi- 
jai S. Alanskaitei.

Bakalauro of science in 
recreation leadership: Leo
nui Boreišiui.

AUDRONE yAITIEKAITYTE 

gavusi' Bakalauro diplomą 
Wayne Statė Universitete. Stu
dijuodama ji priklausė skaučių 
organizacijai ir šiuo metu yra 
Korp! Neo-Lithuania Detroito pa
dalinio pirmininkė.

J. Gaižučio nuotrauka

LIETUVIŲ RESPUBLI
KONŲ SUSIRINKIMAS
Liepos 2 d., sekmadienį, 

12 vai., Lietuvių Namuose 
šaukiamas Amerikos Lie
tuvių Respublikonų Drau
gijos narių metinis susirin
kimas. Nariams dalyvavi
mas būtinas. Taip pat yra 
kviečiami svečiai ir prijau
čiantieji. (jg)

• Mokytojui pagerbti 
akademija, kuri buvo nu
matyta Detroite rugsėjo 10 
d. nukeliama į rugsėjo 17 
dieną, šiai ypatingai akade
mijai pasirengimas vyksta 
pilnu tempu.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

Cleveland, Ohio 
341-1700 

A Subsidiary of 
PNEUMO-DYNAMICS 

Corp.
MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Componetits 
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAP TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS.

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED

TURRET LATHE 
OPERATORS

To operate Warner & Swasey No. 5 
hydraulic turret. Daj' shift; full ben
efits; steady employment.

PLM PRODUCTS
387 1 WEST 150 

CLEVELAND, OHIO
(69-75)

IST CLASS SKILLED 
O. D. GRINDER 

CUTTER GRINDER
For cūtting tool manufacturer. Mušt 
be experienced. Steady, with liberal 
benefits.

RED ARROW TOOL CO.
Call 313 — 782-2123 

(74-78)

HELP»WANTED FEMALE

PUBLIC HEALTH NURSE—Graduate 
in public health nursing for.employ
ment in the city health department. 
Starting salary $6318 or higher 
depending on qualifications. Sched- 
uled inereases plūs liberal fringe 
benefits. Write for standard applica- 
tion blank to City Personnel Dept., 
404 City-County Bldg., Madison, 
Wisc. 53709. 608-266-4615.

(72-81)

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į JZ. Obe- 
leni tel. 531-2211.

• Prieš atnaujindami sa
vo namų, ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 
nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.

• Metinis dividendas išmokamas du kart per metus už

PARDUODAMAS NAMAS
4 kamb. bungalow, rei

kalingas remonto. PARD. 
SAyiNINKAS! Mayf ield 
Hts. 7900 dol.!

Tik susitarus —
Tel. HI 2-0175.

(75-76)

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokėjimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS 

MUTUAL Federal SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL. 6060Š 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Ffiday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elomai.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, Preaifant



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ALT S-GOS VALDYBA 
PRADĖJO DARBĄ

Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos naujo
ji valdyba buvo susirin
kusi pirmojo posėdžio. 
Jo metu pasidaTinTa’sei'- 
mo įspūdžiais, pasikeis
ta mintimis dėl tolimes
nės sąjungos veiklos ir 
pasiskirstyta pareigo
mis. Sąjungos pirminin
kas (seimo išrinktas) — 
Teodoras Blinstrubas, I 
vicep. — Vaclovas Ma
žeika, II vicep. — Me
čys Valiukėnas, sekr. 
Bronė Paplėnienė ir ižd. 
— Kazimieras Pocius.

Valdybos adresas — 
pirmininko rezidencija: 
7243 So. Albany Avė., 
Chicago III. 60629; tel. 
(312) 434-4076.

• Liet. Krikščioniu De
mokratu konferencijoj, įvy
kusioj birželio 24 d. Chica

goje, į sekančios kadencijos 
vadovybę vėl išrinkti cleve- 
landiečiai: A. Kasulaitis, P. 
Razgaitis, H. Idzelis, A. Ta- 
mulionis, P. Balčiūnas ir P. 
Kliorys.

Pirm. A. Kasulaitis savo 
programinėj kalboj iškėlė 
tris išeivijos miražus, ken
kiančius visuomenei — tai 
okupanto vilionės, neigia
mas nusiteikimas politinei 
veiklai ir dvasinis nuosmu
kis.

K o n ferencijos prezidiu
mą sudarė inž. B. Brizgys, 
S. Rauckinas ir inž. A. 
Pautienius.

K o n f e renciją sveikino 
vysk. V. Brizgys, gen. kon. 
P. Daužvardis, veiksnių ir 
srovių atstovai bei partijos 
bičiuliai.

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

ALT S-gos nariui, buvusiam ALTS 

Clevelando skyriaus sekretoriui

JUOZUI LEIMONUI 

tragiškomis aplinkybėmis Chicagoje iš

siskyrus iš gyvųjų tarpo, jo broliams, 

dukteriai, giminėms ir artimiesiems gi

lią užuojautą reiškia

A. L. Tautinės Sąjungos 
Clevelando skyriaus 

Valdyba

Jurų Skautijos Vyr. Skautininkui,

Garbės Teismo nariui

VLADUI ŠARŪNUI

Toronte staiga mirus, jo žmonai AL

DONAI, vaikams, seserims sktn. NE

LEI MOCKUVIENEI su šeima, RI

MANTAI ŠARAUSKAITEI reiškia gi

lią užuojautą

L. J. S. Vyr. Skautininkas

Jūrų Skautijos Vyr. Sktn., Garbės

Teismo nariui

VLADUI ŠARŪNUI

Toronte staiga mirus, jo žmonai AL

DONAI, šeimai, seserims N. MOCKU

VIENEI ir R. ŠARAUSKAITEI gilią 

užuojautą reiškia

L. J. S. Skautų skyrius —
J. sktn. M. Manomaitis

LOS ANGELES

BAIGĖ MOKSLO METUS
Birželio 10 d. Los Ange

les sv. Kazimiero lituanisti
nes sescaci. moKyKios moki
niai rinkosi jau be knygų į 
parapijos saię, kurioje įvy
ko mokslo metų užbaigi
mas. Mokyklos vedėjas 1. 
Medžiukas pakvietė į prezi
diumą visus mokytojus ir 
tėvų komiteto narius, savo 
kalboje pasidžiaugdamas, 
kad daugumas mokinių iš
tisus metus uoliai lankė 
mokyklą. Didelis nuopelnas 
jaunųjų tėvų, kurie ir toli 
gyvendami aukojo dalį sa
vo laisvalaikio, vežiodami 
vaikučius į mokyklą, šiais 
mokslo metais mokyklą 
lankė 80 vaikų. Į mokytojų « 
studijų savaitę Dainavoje 
vyksta mokyt. A. Balsienė 
ir D. Razutytė. Jų kelionę
parėmė LB Los Angeles 
Apyl. Valdyba, paskirdama 
$100.00.

Keliamiems į aukštesnius 
skyrius mokiniams buvo 
išdalinti pažymėjimai, o 
geriausi mokiniai gavo do
vanų knygomis: I skyr. A. 
Pažemėnas, II skyr. J. Rau- 
linaitytė ir P. Abelkis, III 
skyr. Vii. Butkutė ir A.

Kliorytė, VI skyr. Vaid. 
Butkytė, IX skyr. J. Pažė
raitė.

Astuonių skyrių mokyk
los kursą baigė: A. Drau
gelis, R. Draugelytė, A. 
Kiršonis ir R. Motiejūnaitė. 
Jie gavo mokyklos baigimo 
pažymėjimus ir dar po kny
gą. Knygas padovanojo Lie-

A. A.
KSAVERUI KNITAIČIUI

tragiškai žuvus, jo mielai sesutei VA
LENTINAI, jos vyrui MARTYNUI, 
sūnui TOMUI, TRAUNAMS, o taip pat 
šeimos nariams Lietuvoje, skaudaus 
liūdesio metu, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir giliai užjausdami, drauge 
liūdime

Juzė Augaitytė
Valeria ir Bronius Buiniai 
Rima ir Gabrielius Mironai 
Genė ir Jonas Petrauskai 
Kazimiera Pliuškonienė

A. A.

KSAVERUI KNITAIČIUI 
tragiškai mirus, jo seseriai TINAI ir švogeriui 
MARTYNUI TRAUNAMS ir jų artimiesiems, gi
lią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Petras, Nora, V. Paulius Mitalai, 
Gina ir Jonas O’Gara

Liūdesio ir skausmo dienose,
A. A.

VLADUI ŠARŪNUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą Velionius našlei 
ir vaikams, bei mūsų tunto sesei skautininkui 
NELEI MOCKUVIENEI ir jos šeimai

Clevelando Neringos Skaučių 
Tuntas

Los Angeles šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai ir ją tėveliai salėje laike mokslo metų 
užbaigimo iškilmių.

Los Angeles šv. Kazimiero lituanistinė mokykla užbaigė 18-sius 
mokslo metus. Iš kairės: mokyklos vedėjas L Medžiukas, mokyt. L 
Raulinaitienė įteikia IX skyr. geriausiai mokinei Jūratei Pažėraitei 
dovaną. Toliau matyti mokyt. O. Razutienė ir D. Polikaitienė.

tuvių Dienų leidėjas A. 
Skirius ir Lietuvių Kredito 
kooperatyvo valdyba, ku
rios pirm, yra A. Kiršonis, 
knygoms pirkti paskyrė 
$25.00.

Mokyklą baigusius pa
sveikino klasės auklėtoja J. 
Puškorienė, kun. A. Vaikiš
ka ir tėvų komiteto pirm.
J. Puškorius. Mokytojams 
padėkojo: A. Kiršonis, VIII 
skyr. ir R. Žukas, IX skyr., 
įteikdamas gražiai paruoš
tus VIII ir IX skyr. moki
nių pasirašytus adresus. 
Mokslo metai užbaigti dai
liuoju skaitymu, deklama
vimu ir dainomis.

Šiais mokslo metais mo
kykloje dirbo mokytojai:
N. Grakauskienė, D. Razu
tytė, A, Balsienė, O. Razu
tienė, D. Polikaitienė, J. 
Puškorienė, I. Raulinaitie- 
nė, 1. Medžiukas. Tikybą

dėstė: kun. A. Valiuška, 
seselės Jacintą ir Vincenta. 
Ūkiniais mokyklos reikalais 
rūpinosi tėvų komitetas; 
pirm. J. Puškorius, sekret. 
A. Raulinaitienė ir iždin. 
M. Sodeika. fm)

expo67
MONTREALY JE

15 min. nuo EXPO išnuo
mojami privačiai dideli pa
togūs kambariai su virtuve. 
$10.00 dienai už kambarį su 
dviguba lova.

Ir vasarnamiai Lauren- 
tian kalnuose, prie didelio 
gražaus smėlėto ežero. Pra
šom užsisakyti iš anksto. A. 
Gaurvs, 7730 Broadway, La 
Šalie, Montreal 32, Quebec, 
Canada. Tel. 366-8528.

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD-OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE 

AUDRONĖ
87 East Bav Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425
r

• 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 jau atidaryta ir priima svečius vasarojimui. 
Kreiptis tiesiai i vilą AUDRONĖ — MARIJA JANSONAS 

87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 02655. 
Tel. (617) 128-8425.

Vila vasarojimui atidaryta iki rugsėjo 15 d.
Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir 

didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.
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