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J0HNS0N0-K0SYGIN0 SUSITIKIMAS VERČIA 
APSVARSTYTI VISĄ JAV-SOVIETŲ SĄJUN
GOS PROBLEMĄ. — AMERIKIEČIAI IR RUSAI 
TURI DAUGIAU BENDRŲ INTERESŲ NEGU 
PRIEŠINGUMŲ, DEJA, PASKUTINIEJI YRA 
PAVERGTI SISTEMOS, KURI YRA ABSURDIŠ

KA, BET VIS DAR GYVA IR PAJĖGI.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Praeitą šeštadienį vėl 
prasidėjus susirėmim a m s 
tarp egiptiečių ir izraelitų 
prie Sueso kanalo, žurnalis
tai skubėjo paklausti pre
zidento Johnsono, ar jis 
apie tai per 'karštąją lini-

IŠ VISO PASAULIO

• Sov. Sąjunga, tiek pa
stangų padėjusi, kad būtų 
sušauKta speciali JTO sesi
ja Izraelio pasmerkimui, 
pralaimėjo ta prasme, kad 
net sušvelninta Jugoslavi
jos rezoliucija nebuvo pri
imta ir visa byla vėl atsi
duria Saugumo Tarybon.

JTO sesijoje baigus dis
kusijas ir perėjus balsavi
mams dėl įvairių Art. Ry
tų konfliktui išspręsti rezo
liucijų, 2/3 balsų daugu
mos nesurinko nei viena, 
kurioje tik buvo reikalau
jama tuoj atitraukti Izrae
lio kariuomenę iš užimtų 
sričių.

Yra susidaręs įspūdis, 
kad mažųjų valstybių dele
gacijos yra patekę į ne vie
šą srovę, palankią ir sim
patizuojančią Izraeliui.

Visos A. Gromyko pa
stangos pravesti bet kuria 
forma Izraelio pasmerkimą 
nuėjo niekais, ir amerikie
čių spaudoje visa tai laiko
ma Sov. S-gos stambiu dip
lomatiniu pralaimėjimu.

• Sovietų Sąjunga nuo 
1955 metų aprūpino Arabų 
valstybes 2000 tankais, ku
rių 1000 atiteko Egiptui, 
šalia to, arabai gavo 700 
moderniškus karo lėktuvus, 
jų tarpe bombonešius. Pa
staruoju metu jau buvo 
įrengtos raketų bazės.

Neskaitant daugelio pa
trankų ir kitų artilerijos 
pabūklų, vien Egiptas buvo 
aprūpintas 14 povandeni
niais ir 46 torpediniais lai
vais. Ne tik Luna M ir Špo
ką 2 raketų, bet ir kitų 
ginklų naudojimas buvo 
instruktuojamas sovietinių 
ekspertų. Visa tai patvirti
no ir Izraelio belaisvėn pa
tekę Egipto karininkai.

Sov. S-gos paramos gink
lais apimtį geriausiai paro
do Sinojaus pusiasalyje 
Egipto paliktų ginklų vertė, 
siekianti 2 bilijonus dolerių.

• Maskvoj Raudonoje 
aikštėje praeitą savaitę sa
vo paties darbo granata su
sisprogdino Krysenkov, 80 
metų amžiaus. Pradžioj jis, 
stovėdamas eilutėj prie Le
nino mauzoliejaus, pradėjo 
rėkauti prieš žydus, kad 
jis priešingas paliauboms 
Artimuose Rytuose ir kvie
tė vyriausybę padėti ara
bam? mušti žydus. Pradė
jus aplink grupuotis žmo
nėms, ji? susisprogdino su 
granata, šalimais buvę du 
asmenys sunkiai sužeisti. 
Tuoj po šio įvykio Raudo
noji aikštė tą dieną buvo 
uždaryta publikai. 

ją’ jau susisiekė su prem
jeru Kosyginu? Tai labai 
būdingas klausimas dauge
lio amerikiečių galvosenai, 
kurie tikisi, kad amerikie- 
čių-sovietų bendradarbiavi
mas turėtų išlaikyti taiką. 
Negali sakyti, kad tas troš
kimas būtų nelogiškas — 
abi didžiosios galybės ga
lėtų padiktuoti likusiam 
pasauliui savo valią, abiem 
jom nereikalingas karas, 
ypač totalinis-atominis. Iš 
kitos pusės, tarptautiniai 
santykiai ne visada vystosi 
pagal elementarinės logikos 
reikalavimus, čia dažnai 
pasitaiko aistrų, kurios 
vargiai galima suderinti su 
logika. Palyginti smulkūs 
nesusipratimai neleido glau
džiai bendradarbiauti ir 
tuo kurti saugesnę ateitį 
Rytų ir Vidurio Europos 
valstybėm tarp pirmojo ir 
antrojo pasaulinių karų. 
Tą patį galima pasakyti ir 
apie dabartinį Izraelio-ara- 
bų konfliktą. Ir net Vietna
mą.

Juk ir pati Sovietų Są
junga — kaip teisingai pa
stebėjo kolumnistas Henry
J. Taylor — yra kraštas, 
kurio gyvenimo lygis nėra 
pavydėtinas. Bendraudama 
su JAV ji galėtų tik laimė
ti ir, jausdamosi visai sau
gi, galėtų didesnį dėmesį 
kreipti gyventojų gerovės 
pakėlimui. Tačiau vietoje 
to, sovietai daro milžiniš
kas pastangas praplatinti 
savo įtakos sferą ten, kur 
ji sovietams nėra gyvybi
niai svarbi. Kaip, pavyz
džiui, dabar arabų pasauly
je.

Net ir sovietų įsigalėji
mas vadinamose satelitinė
se valstybėse buvo parem
tas visai pasenusia prielai
da, kad sovietų Sąjungai 
yra reikalingos vadinamos 
buferinės valstybės, per 
kurias priešas būtinai turi 
pereiti prieš įžengdamas j 
pačią Sovietų Sąjungos te
ritoriją. šiais lėktuvų ir 
raketų laikais ta pažiūra 
atrodo net juokinga!

Milžiniškas sovietų gink- 
lavimasis apsunkina sovie
tų ūkį, jam yra aukojamas 
'liaudies' pragyvenimo ly

gis, ir visa tai tik tam, kad 
pralenkus ar susilyginus su 
JAV, kurios Sovietų Sąjun
gai visai negrąso. Juk JAV, 
pasak Tayloro, tikrai nesu
daro didesnės grėsmės So
vietų Sąjungai negu Kana
dai. Sovietų apsiginklavi
mas galėtų būti reikalingas 
tik grėsmei iš Kinijos pu
sės.

Kam Maskvai reikalinga 
Kuba? Ko jai reikėjo ieš
koti Indonezijoje? Kam 
kišti bilijonus dolerių į ara
bų pasaulį, kuris yra nesu
organizuotas ir iš visa ne
suorganizuojamas? Pačioje 
Sovietų Sąjungoje kalbama 
17 kalbų ir beveik pusė jos 
gyventojų nėra rusai. Kas, 
kas, bet rusų tauta faktinai 
nieko nenustotų užmegsda- 
ma gerus santykius su ame
rikiečiais.

Deja, sako Tayloras, mes 
neturime reikalo su rusų 
tauta, bet tik su sovietine, 
komunistinė sistema. Ir 
prezidentas Johnsonas, kal
bėdamas su Kosyginu, susi
dūrė ne su asmenybe, bet 
sistema. Toji sistema, kuri 
yra pavergusi rusus ir ki
tas tautas, verčia taip elg
tis Kremliaus valdovus, 
kaip dabar jie elgiasi, bū
tent, siekti įsiviešpatavimo 
visame pasaulyje, vengiant 
tik atominio karo.

Savaime aišku, kad So
vietų Sąjungos valdančiuo
se sluoksniuose yra tam 
tikras spaudimas užsienio 
politiką suderinti su gyve
nimo faktais, tačiau pagrin
dinis punktas, kurio nega
lima užmiršti — įspėja 
Tayloras — yra tas, kad 
Kremliaus politiką gali pa
keisti tik revoliucija..

Iš tikro, sunku tikėtis, 
kad Kremliaus valdovai su
tiktų atsisakyti tos 'religi
jos/ kuri jiems leido įsi
viešpatauti nemažoje pa
saulio dalyje. Atsisakymas 
nuo komunizmo sistemos 
ar jos esminis pakeitimas 
turėtų sugriauti visą So
vietų Sąjungos struktūrą ir 
to, žinoma, Kremlius neno
ri ir bijo. Tiesa, amerikie
čių, kaip ir europiečių no
ras 'tiesti tiltus į rytus’ su
daro pavojų tai sistemai, 
nes įrodo jos nereikalingu
mą ir absurdiškumą, tačiau 
tas procesas gali užtrukti 
visą šimtmetį. Tokie 'tiltai' 
yra ir pavojingi, nes komu
nistams leidžia manyti, kad 
jų sistema yra geresnė, kad 
jų bijoma ir kad tik reikia 
dar daugiau pagąsdinti ir 
koegzistencija virs kapitu
liacija.

R. Kisieliaus nuotraukaDainavimo pamoka Maironio lituanistinėj mokykloj Brooklyne.

LIETUVOS PRIEVARTAVIMO
PARODA MONTREALYJE

Jau beveik metai, kaip 
k v i s 1 ingiškieji okupanto 
pareigūnai Vilniuje ėmė, 
kas mėnuo dažniau, garsin
ti Lietuvos gyventojams, 
kad viso pasaulio akys 
krypstančios į ”Expo 67”. 
Parodai prasidedant, skel
bė, kad dabar jau "visi ke
liai veda nebe į Romą, o į 
Montrealį”, ir kad toje pa
rodoje neva savarankiškai 
dalyvaujanti ir Lietuva.

Birželio 23 d. TIESA net 
vedamojo straipsnio ant
rašte skelbė, -kad "Lietuva 
Montrealyje”. Ir dėstė, lyg 
Lietuva tenai kone viso pa
saulio dėmesio ir stebėji
mosi centras...

Taip kvislingai stengiasi 
užliūliuoti Lietuvą tariamo 
jos pagarsėjimo iliuzijomis 
ir tuo pačiu kilsterti savo 
autoritetą pavaldinių aky
se.

Kitaip tas "Lietuvos da
lyvavimas” atrodo Montre
alyje. Ne tik pramonės ga
miniai ar pastatų nuotrau
kos (pagaminti ar pastaty
ti Lietuvos teritorijoj ir 
daugiausia lietuvių ranko
mis), bet ir lietuvių meni
ninkų kūriniai ten rodomi 
tik rusų paviljone. 
(Lankytojų minios tik to
kiu vardu težino ir tevadi- 
na tą "CCCP-USSR” pavil
joną). Visa tai rodoma tik 
kaip bendras bolševikinės 
valstybės lobis ir tik kaip 

Rusijoj 50 metų viešpatau
jančios bolševikinės val
džios nuopelnas.

Net vienintelis už rusų 
paviljono ribų rodomasis 
lietuvio menininko kūrinys, 
Juozo Mikėno skulptūra 
"Pirmosios kregždės” (sto
vinti "Skulptūros sode”, 
tarp geriausiųjų pasaulio 
skulptorių kūrinių), rusų 
parodos rengėjų parūpintu 
užrašu žiūrovams pristaty
ta visiškai nulietuvinta ir 
nusavinta. Užrašyta: ”Yuo- 
sace Mikenace, 1964 ... Mi- 
nistry of Culture, Moscow, 
USSR”. Net lietuviui žiūro
vui, iš anksto nesužinoju
siam, kieno ir iš kur tas 
kūrinys, neįmanoma atspė
ti, kad jis turi ką bendra su 
lietuviais ar Lietuva.

Vadinamoji "lietuvių die
na”, kaip ir kitos šiame 
rusų paviljone kasdien ren
giamos pramogos lankyto
jams masinti (nors ir kar
tota apie keturias dienas), 
iš visos milijonais skaičiuo
jamos parodos lankytojų 
masės tegalėjo būti paste
bėta visiškai nežymios da
lelytės atsitiktinių nelietu
vių lankytojų, ir tai tik 
kaip viena iš rusų paviljo
ne rengiamųjų pramogų. 

. Kaip vyriausias renginio 
šeimininkas, oficialią s i a s 
atidarymų, uždarymų bei 
pagyrimų kalbas rusiškai 
(su vertimais į prancūzų ir 
anglų kalbas) sakė rusų 
paviljono komisaras Bori
sovas. Net į tą pramogą at
siųs tuosius vadinamus 
"Lietuvos delegatus” Bori
sovas, savo surengtame po
būvyje sukviestiems sve
čiams bei spaudos atsto
vams pristatė toli gražu ne 
kaip tos dienos šeimininkus, 
o greičiau lyg vienu iš savo 
parodos eksponatų ...

Tariamai savarankiškas 
"Lietuvos d a 1 y v avimas” 
Montrealyje galutinai iš
ryškėjo tos "lietuvių die
nos” baigiamojo koncerto 
gale, kai iš lietuvių koncer
to klausytojų išsiveržė oku
pantų iš Lietuvos išvytasis 
lietuvių tautos himnas 
"Lietuva, tėvyne mūsų”.

Kaip rusų caro žandarai 
kadaise plieniniais kaltais 
grandė tuos Vinco Kudir
kos žodžius nuo akmeninio 
paminklo, taip bolševikiniai 
rusų politrukai dabar iš gy-

vų krūtinių suskambėju
sius tuos pačius žodžius ne
palyginamai brutaliau už
trenkė moderniais elektro
niniais įtaisais. Taip Mont- 
realio parodoje, rusų pavil
jone, buvo parodytas Lietu
voj be paliovos tebejunta
masis, o svetur lietuviams 
labiausiai Įsidėmėti n a s i s 
eksponatas: Lietuvoj tebe- 
siaučiąs okupanto brutalu
mas. (ELTA)

• JAV saugumo pareigū
nai New Yorke ir Philadel- 
phijoje suėmė 24 negrus, 
priklaususius komunistų va
dovaujamai teroristų gru
pei. Jų tikslas — išžudyti 
nuosaikesnius negrų vadus, 
kaip Roy Wilkins ir kt. Da
lis suimtųjų priklausė ko
munistų grupei, palankiai 
Castro ir R. Kinijos link
mei.

Tai toji pati grupė, kuri 
buvo sutrukdyta ruošiantis 
išsprogdinti Laisvės sto- 
vylą New Yorke, Laisvės 
varpą Philadelphijoje ir 
paminklą Washingtone.

• Vietname JAV marinų 
daliniai praeitą savaitgalį 
buvo įvelti į sunkias ir nuo
stolingas kovas prie demili
tarizuotosios zonos, skirian
čios abi Vietnamo dalis. 
Vienas marinų dalinys pra
dėjo ataką, kad atstumus 
priešą ir evakuavus kritu
siuosius kovų draugus, š. 
Vietnamo karių koncentra
cija šiuo metu skaudžiai 
jaučiama, žuvus ne mažam 
skaičiui marinų. Toji kon
centracija kaip tik vykdo
ma demilitarizuotoje zono
je, kurioje, pagal Ženevos 
sutartį, kariuomenės netu
rėtų būti.

• R. Kinijos vyriausybė 
neatleidžia savo puolimų 
kanonados, kaltinant Bur- 
mos vyriausybę už kinų 
studentų persekiojimus.

Atakuojamos Indonezijos 
ir Japonijos vyriausybės už 
įvairius "nusikaltimus”, nu
kreiptus prieš Pekino reži
mą.

Spėjama, jog visos tos 
atakos daromos tam, kad 
nukreipus dėmesį užsienin 
nuo tų vidaus problemų, 
kurių neišsprendė ir pa
skelbimas, jog R. Kinijos 
prezidentas pavarytas iš 
pareigų.
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LITUANUS REIKALINGAS 
PARAMOS

New Yorke susituokė Dana Maurukaitė su Romu Sakalu. Jaunieji 
yra baigę aukštuosius mokslus. Romas Sakalas yra gavęs medici
nos daktaro laipsni. Į vestuves buvo atvykę draugai iš Chicagos, 
Clevelando, Philadelphijos ir kitų vietovių. Abu jaunieji veiklūs 
Karpi Neo-Lithuania nariai. Povestuvinę kelionę praleido Europo
je, aplankydami Šveicariją, Italiją ir kitas valstybes. Grįžę apsi
gyveno Richmond, Virginia, kur Romas pradeda savo praktiką. 

U. Juodvalkio nuotrauka

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 PRADĖJOME BIRŽELIO 18 D.

MEŠKA
42 BEACH STREET 

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS.

Tel. (617) 759-3251

Nuo 1954 metų rudens 
LITUANUS žurnalas ang
liškai liudija .Lietuvos ir 
lietuvių tautos būklę. Jis 
kelia viešumon musų inte
resus, skelbia kulturinius 
atsiekimus ir recenzijomis 
bei komentarais gina mūsų 
reikalus nuo klaidingų duo
menų ar tendencingų, Lie
tuvai nepalankių teigimų.

Kreipiamės šiandien į 
Jus ir prašome, kaip ir kiek
vienais metais, įgalinti LI
TUANUS leidimą savo pi
nigine auka. Pabrėžiame, 
kad Jūsų dosnumą vertina
me principiniai, kad kiek
viena auka — ir didelė ir 
maža — yra nepaprastai 
svarbi, už ją nuoširdžiai iš 
anksto dėkojame. Tuo pa
čiu norime užtikrinti, jog 
visi LITUANUS darbuoto
jai savo laiką, triūsą ir pa
stangas telkia taip pat au
kos dvasioje, be atlygini
mo.

Nėra lengvas darbas 
skaityti spaustuvėje surink
to rankraščio korektūras; 
sunku yra surasti kvalifi
kuotą, veltui ar už centus 
sutinkantį dirbti vertėją, 
anglų kalbos stilistą; su
prantamos mums yra ir Jū
sų sunkiai pelnyto atlygi
nimo sąlygos. Iš kitos pu
sės ir malonu ir svarbu, kai 
į mūsų leidinį atkreipia dė
mesį valstybės vyras, uni
versiteto profesorius ar kur 
nors Filipinuose besidar
buojanti vienuolė mokyto
ja. Tada tikrai visiškai tei
sėtai primirštame talkinin
kų nemiegotas naktis ir, 
skatinami Jūsų paaukoto 
uždarbio dalies, visi kartu 
džiaugiamės atlikto darbo 
pasisekimu. Dar daugiau — 
džiaugiamės bendros, 
jungiančios aukos 
vaisiais Lietuvos 
labui.

Gerai suprasdami, jog 
visi didesni ar mažesni lie
tuvių visuomenės užmojai

aktyvius lietuvius pinigine 
prasme tikrai apsunkina, 
dar geriau žinome, jog di
džiausia šios naštos dalis 
iki šiol yra kritusi kaip tik 
ant vyresniosios kartos na
rių pečių. Be jų paramos 
bent LITUANUS žurnalas 
negalėjo ir negali apsieiti. 
Vienok, teisingumas reika
lauja ir jaunesniųjų, čia 
mokslus baigusių ir pelnin
gesnes profesijas įsigyti 
spėjusių jų lietuvių aukos. 
Deja, jie didele dalimi ne
prieinami, nes jų adresų 
įvairiuose sąrašuose sutikti 
neįmanoma. Todėl kreipia
mės į Jus, prašydami — jei 
Jums pažįstamas bent vie
nas jaunas ietuvis, kurį LI
TUANUS galėtų įtraukti į 
savo rėmėjų šeimą, duoki
te mums jo adresą. Tai 
reikštų mums didelę pagal
bą, nes, galėdama pasiekti 
daugiau jaunųjų lietuvių, 
Lituanus Fondacija jaustų
si mažiau verčiama kreiptis 
vis ir nuolat į tuos pačius, 
vyresniuosius, lietuvių vie
šąjį gyvenimą išeivijoje su
kūrusius lietuvius.

Kviesdami vėl Jus į tal
ką LITUANUS žurnalui, 
prašydami vėl Jūsų aukos 

ir dėkodami dar kartą už 
praeityje dažnai teiktą pa
ramą, reiškiame tikrą pa
garbą :

Valdas Adamkavičius, 
Lituanus Fondacijos 

Pirmininkas
P. S. Iki šiol LITUANUS 

buvo pigiausias tokio po
būdžio žurnalas išeivijoje. 
Piniginiai sunkumai verčia 
metinį prenumeratos mo
kestį nuo 1967 metų pakel
ti iki 5 dolerių, šis prenu
meratos pakėlimas neliečia 
tų skaitytojų, kuęie prenu
meratos mokestį buvo jau 
iš anksto susimokėję.

BAIGĖ KOLEGIJĄ

Marija Eivaitė ir Gaida Visockytė linksmai nusiteikusios Chica
gos Aukštesniosios Lituanistikos Mokyklos abiturientės Jaunimo 
Centro sodelyje prie aukuro tik ką gavusios mokyklos baigimo dip
lomus. Chicagos Aukšt. Lituanistikos Mokykla šiemet išleido 16-tą 
laidą su 26 abiturientais.

pilną stipendiją. Ji buvo 
puiki mokinė lankydama 
ir gimnaziją Mancheste- 
ryje, New Hampshire, 
kur netoli gyvena jos tė
veliai. Gimnaziją Rūta 
baigė pirmąja mokine, 
ir turėjo garbės pasaky
ti kalbą. Taip pat Rūta 
studijavo fortepijoną ir 
ji yra stipri parama sa
vo mamytei, kuriai ji 
nuolat akompanuoja. Be
simokydama kolegijoje 
Rūta priklausė kolegijos 
chorui, kuris yra davęs 
eilę koncertų čia pat Bos 
tone ir kituose miestuo

se bei vietovėse. Išleis
tuvių metu choras davė 
puikų koncertą. Choris
čių tarpe buvo dvi mer
gaitės apsivilkusios bai
gimo togomis ir viena jų 
buvo Rūta.

Išleistuvės buvo suor
ganizuotos labai iškil
mingai ir geriausioje 
koncertinėje salėje — 
Symphony Hali. Po iš
leistuvių Daugėlos sa
vo draugus pavaišino.

Rūta Daugėlaitė bai
gė Prekybos Adminis
tracijos skyrių.

(ej)

The Stroh Brewery Company, Detroit, Michigan 48226

UŽSUK STROK'S
LENGVIAUSIAS BŪDAS GAUTI UGNIM VIRTIĮ SKONĮ
• šešių ir aštuonių paketuose
• be depositų, be gražinimo 12 uncijų bonkos
• naudokite atsuktuvo, jei tinka

NUSUK

RŪTA DAUGĖLAITE

Stasės ir Kazio Dau
gėlų dukra Rūta birže
lio mėnesį baigė Sim- 
mons kolegiją. Rūta Dau - 
gėlaitė per visus keturis 
metus buvo labai gera 
mokinė, priklausė deka
no sąrašui, ir gaudavo

HELP WANTED MALĖ

UGNIM VIRTAS SKONIS

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

VICTORY POLISHING & 
PLATING CO.

M 5 CLOBE ST.
PROVIDENCE, R. I.

(75-80)

FITTERS
DAY AND NICHT SHIFTS 

Skeady work. Overtime fit benefits. 

CUSTOM FABRICATORS 
15720 DALE. DETROIT. MICH.

5 M1LE-TĖLEGRAPH AREA 

(67-76)

PRESSMEN
Progressive, rapidly expanding flexible packaging convertei 
reąuires pressman experienced in running flexographic pres- 
sės.

High pay
Paid Blue Cross & Blue Shield insurance
Paid vacation
Profit sharing bonus
Relocation expenses
Opportunity for advancement 
Steady work—no layoffs

NORTHERN PACKAGING CORP.
777 Driving Park Avė. 
Rochester, N Y. .14613 

A/C 716-254-9500
(76-78)

PAVASARINIAI IR 
VASARINIAI SIUNTINIAI 

1967 METAMS
Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 

metų pavasariui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai 
praktiški, už žemą kainą ir į juos yra įtraukta viskas, kas 
labiausiai reikalinga Jūsų artimiesiems.

Žinoma, taip pat, kiekvienas siuntėjas gali sudaryti 
dovanų siuntinį savo nuožiūra pasinaudodamas mūsų kai
noraščiu.
MOTERIŠKAS (1967).

Nailoninis su diržu itališkas lietpaltis, 3 yd. vilnonės, 
angliškos kostiumui medžiagos, 4 yds. puikios suknelei 
medžiagos, 1 komplektas nailoninių apatinių rūbų, 2 p. 
geriausios rūšies nailoninių kojinių, 1 šilkinė gėlėta ska
relė, 1 nailoninė skarelė, 12 specialiai parinktų namų dar
bui adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trumpom ranko
vėm megstukas.

Kainuoja $75.00.
VYRIŠKAS (1967).

Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis 3% 
yds. angliškos vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai 
vyr. maškiniai, 1 terylyno kaklaraištis, 1 komplektas apa
tinių rūbų, 2 p. nailoninių arba vilnonių kojinių, 12 įvai
raus dydžio, adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 3 jardai vil
nonės paltui medžiagos.

Kainuoja $75.00.
Jungtinis moteriškas 1967 ir vyriškas 1967 siun

tinys kainuoja $135.00.
Tebesiunčiame ir visus kitus mūsų anksčiau skelbtus 

siuntinius dar vis už tą pačią kainą.
Automobilius, dviračius, motociklus, siuvamąsias ma

šinas, svaiginamus gėrimus, tabaką ir nąąistą (sov. gamy
bos), pristatome iš kooperatyvų Lietuvoje ir Sov. Sąjun
goje.
Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES LTD. (Z. JURAS)
421 Hackney Rd., London, E. 2., England.

Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garan
tuotas pristatymas.
Atstovai:
A. Kušinskis, 167 College St., Sudbury, Ont., Canada. 
L. Radzevičius, R. R. #2, Port Arthur, Ont., Canada.

Galime pervesti ir .pinigus, už ką gavėjas turi teisę 
pasirinkti kas jam patinka iš specialių krautuvių.
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Diplomatinė veikla
BATUN (Baltię Appeal to the United Nations), tai 

organizacija, kurios pirmininku yra prel. J. Balkūnas. 
Ta pavardė tam tikra prasme siejasi su VLIKu, nes prel. 
J. Balkūnas gi yra ir Tautos Fondo pirmininku. 0 Tau
tos Fondas, kaip žinome, organizuoja lėšas Lietuvos lais
vinimo darbui, tiksliau sakant, VLIKui, nes šiuo metu 
ALT kažkaip nenoromis šią misiją vykdo. Tarp tų dvie
jų institucijų vadovybių yra perbėgusi katė, ką patvir
tino ir ALT sekretorius inž. Eug. Bartkus nesenai įvy
kusiame ALT S-gos Seime Chicagoje. Galėtume eiti toliau 
tuos savotiškus ryšius nagrinėjant, bet pradėjome BA- 
TUN’u, tai prie jo ir sustosime.

Savo birželio 28 d. aplinkraštyje BATUNA’s skelbia, 
kad nuo to laiko, kai Baltijos valstybės neteko nepri
klausomybės, atsirado daugelis naujų nepriklausomų vals
tybių, kuriose apie Baltijos tautas mažai kas tegirdėjo. 
Bet ir kituose kraštuose, ypač jaunoji karta mažai ką 
težino apie Sov. S-gos pavergtas tautas. Tiesa, tose vals
tybėse, kuriose gyvena Baltijos tautų atstovai, yra už- 
megsti ryšiai su tų kraštų vadovaujančiais asmenimis, 
bet dar daug spragų ir neatlikto darbo tuose kraštuose, 
kur ryšiai tik pradėti su atitinkamų kraštų delegacijo
mis prie JTO. Taigi, BATUN’o aplinkraštyje ir siūloma, 
ypač artėjant 1968 jubiliejiniams metams, siųsti delega
cijas j tuos naujai atsikūrusius kraštus, kurių balsas JTO 
Baltijos valstybių klausimu bus reikalingas, bet tam dar 
nepasiruošta. Mat, tų kraštų delegacijos prie JTO teisi
nasi turį ne tik per mažai žinių apie mūsų problemas, bet 
ir šiaip savo direktyvas gauną iš vyriausybių, j kurias 
tiesioginiai ir pataria kreiptis.

Specialios Baltijos tautų atstovų delegacijos, supa
žindinę atitinkamų kraštų vyriausybes ir vadovaujan
čius asmenis su tų trijų kraštų politinėmis ir kultūrinė
mis aspiracijomis bei laimėjimais, pateikę reikiamą me
džiagą (knygas, plokšteles) laikraščiams ir radijo sto
tims, palengvintų tas pastangas, kurios daromos New 
Yorke prie JTO delegacijų.

Tokios išvados BATUN’o vadovybė priėjo todėl, kad 
JAV JTO organizacijoje teturi tik — vieną balsą. O tų 
balsų viso yra 122!

Pabaigoje aplinkraščio paminėta ta aplinkybė, kad 
rezoliucijų komiteto (Americans for Congressional Ac- 
tion to Free the Baltic Statės), kuriam vadovauja L. 
Valiukas, ir kurio pastangomis buvo priimta atitinkama' 
rezoliucija JAV Kongrese, muša j tą vieną balsą, kuris 
skamba galingai, bet vistiek yra tik vienas tarp 122.

Taigi, kad Baltijos valstybių bylai palankiai nu
teikti daugumą 120 JTO delegacijų, darbo yra kur kas 
daugiau, nei vienos rezoliucijos iškovojime. Nenorint pa
neigti tos rezoliucijos ir ją iškovojusių darbo, tenka tik 
paminėti ir priminti, kad tame pasauliniame forume, ku
riame vyksta gyvos diskusijos ir ne kartą paminima 
Sov. S-gos agresija, įvykdyta Baltijos valstybėse, iš tik
rųjų, vien JAV palankus nusistatymas, kad ir pritariant 
kitų valstybių delegacijoms, klausimo dar neišspręstų. 
Didesniam ir galingesniam politiniam efektui reikalin
gas gausių mažesnių valstybių delegacijų palankumas. 
Tam palankumui įgyti iš tikrųjų reikalinga plati ir ge
rai apgalvota diplomatinė akcija. Kiek tai akcijai pajė
gus ir kiek jai pasiruošęs BATUN’as, jau yra kitas klau
simas.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

susijungusi prie

PODAROGIFTS, INC.
Priima Sovietų Sąjungoje gyvenantiems gi
minėms užsakymus BUTŲ, o taip pat, 
Sovietų gamybos prekių: — AUTOMOBILIŲ, 
ŠALDYTUVŲ, TELEVIZIJOS APARATŲ, 
SKALBIAMŲ MAŠINŲ, PRODUKTŲ ir t.t. 

Informacijų ir nemokamų katalogų ga
lite gauti vyriausioje įstaigoje arba vi

suose mūsų skyriuose:

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

45 WEST 45th STREET. NEW YORK, N. Y. 10036 
TEL. CI 5-7905

Gegužės 21 d. New Yor
ke staigiai ir netikėtai 
mirė dipl. ekonomistas 
J. Valiukėnas. Birželio 
21 d. Chicagoje bepras
mingoje mašinos katas
trofoje tragiškai žuvo 
ekonomistas Juozas Lei
monas. Keistoka! Mėne
sio bėgyje^ lyg susitarę, 
abu iškeliavo į anąpasau- 
lį. Vis kažkaip nesinori 
tikėti. Bet jų jau nėra. 
Vargu, ar mes, jo bičiu
liai, kurie arčiau pažino
me Juozą Leimoną, kurį 
laiką pilnai suprasime, 
kad jo jau mūsų tarpe 
nebėra. Jis visuomet bu
vo švelnus, diplomatiško 
mandagumo, besišypsąs 
ir besiklausantis draugų 
pasakojimų. Gražiai ir 
baltai, kaip vyšnių žie
dai, pražilę plaukai dar 
daugiau prisidėjo prie jo 
džentelmeniškumo ir lie
tuviško nuoširdumo. Gra
žiai sugyveno su visais. 
Visose kompanijose ir 
draugystėse buvo mielas 
ir savas. Juozas buvo ra
maus būdo. Nemėgo gin
čų ir rietenų.

A.a. Juozas Leimonas 
gimė 1905 m. spalio 14 d. 
Lietuvoje, Kauno ap. Gar
liavos valsč. Jonučių km. 
Pradžios mokyklą baigė 
Garliavoje. Pasiryžo tęs
ti mokslą toliau. Įstojo 
Kaune į Aušros gimnazi
ją kurią ir baigė. Lan
kydamas gimnaziją pra
gyvenimą užsidirbo iš pa
mokų. Baigęs gimnaziją 
gavo darbo Geležinkelių 
V-boje. 1930 m. susipa
žino su mok. L. Pavilo- 
nyte ir su ja sukūrė šei
mos židinėlį. Tais pa
čiais metais gavo tarny
bą Valstybės Kontrolėje. 
1931 m. gruodžio 7 d. gi
mė dukrelė, kurią pa
krikštijo Ligi jos - Dalės 
vardu. 1933 m. Juozas 
Leimonas įstojo Kaune 
į Vytauto Didžiojo U-tą 
Teisių fakultetą Ekono
mijos skyrių. Jį sėkmin
gai baigė. 1944 m. bol
ševikams okupavus Lie
tuvą Juozas vienas per
sikėlė iš Kauno prie Vo
kietijos sienos. Buvo su
sitarę, kad ten atvyks 
ir žmona su dukra. Ka
ro audros sūkuryje Juo
zas pateko į Vokietiją, 
o žmona su dukra liko 
Lietuvoje. Žmona mirė, 
o dukra ištekėjo.

1949 m. Juozas iš Vo
kietijos atvyko į Ameri
ką ir apsigyveno Cleve
lande pas brolį Kazimie • 
rą, kuris gerokai anks
čiau buvo atvykęs į 
Ameriką. Šiuo metu yra 
miręs. Vėliau Juozas 
persikėlė gyventi į Chi- 
cagą.

Priklausė Amerikos 
Lietuvių Tautinei S-gai 
ir buvo aktyvus jos na
rys. Taip pat priklausė 
Vilties d-jai. Buvo L.B. 
narys. Gyvendamas Ame
rikoje siuntiniais rėmė 
Lietuvoje likusią žmo
ną ir dukrą.

Š.m. birželio 25d.kop
lyčioje įvyko atsisveiki
nimas, kurį pravedė V. 
Kasniūnas. Gražų žodį 
tarė Chicagos skyriaus 
pirmininkas Petras Vėb
ra. Asmeniškai ilgoką at
sisveikinimo žodį pa
sakė agr. Ig. Andrašiū
nas. Karstas skendėjo

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

J. JUREVIČIUS 

vainikuose. Žmonių tiek 
prisirinko, kad vos til
po dviejose salėse. Bir
želio 26 d. iš koplyčios 
gausaus būrio žmonių

Velionio J. Leimono karstas išnešamas iš koplyčios.

ATSISVEIKINANT SU A.A.
JUOZU LEIMONU

Kiekviena laidojimo 
koplyčia primena liūdesį 
ir sielvartą. Šioje vie
toje negrįžtamai išsiski
ria tėvai su vaikais, gi
minės su savo artimai
siais, pažįstamais ir 
draugais. Čia įvyksta tas 
paskutinis atsisveikini
mo etapas gyvųjų su iš
keliaujančiais Anapilin. 
Čia tariami atsisvei
kinimo žodžiai, kuriuos 
sugeba subtiliausiai iš
reikšti žmogaus protas, 
širdis ir valia.

Kas aš esu dabar, jūs 
būsite vėliau. Kuo aš bu
vau, jūs esate dabar. 
Mielas Juozai, kaip 
keista ir tragiška, ka
da čia pareikštų minčių 
ryšį paliečia pikti juodo 
demono sparnų misti
niai šešėliai. Kada juo
doji viešnia savo ran
komis nuskynė tavo gra
žų gyvybės žiedą, kada 
tavo gyvenimo likiminė 
dalia suklupo prie mir
ties slenksčio.

Su Juozu Leimonu su
sipažinau prieš 35 me
tus. Mano pažintis įvyko 
tarnybos metu Lietu
vos Valstybės kontrolė-

nebegrįžti
buvo atlydėtas į bažny
čią ir po gedulingų ap
eigų automobilių vilks
tinės jo žemiški palai
kai nulydėti į Šv. Kazi
miero kapines amžinam 
poilsiui.

je. Vėliau mūsų keliai 
išsiskyrė. Juozas pasi
liko tarnauti Valstybės 
Kontrolėje ir ten pasie
kė vyr. inspektoriaus - 
revizorio rango. Vėliau 
šėlstančios likimo ban
gos jį atnešė į JAV Chi- 
cagon. Čia prieš 8 metus 
mano pažintis vėl atsi
naujino. Su velioniu esu 
praleidęs ne vieną malo
nią valandą. Man jis pa

Tragiškai auto nelaimėje žuvęs Juozas Leimonas ALT 
S-gos seimo bankete Sheraton viešbutyje birželio 3 d. su arti
mais bičiuliais iš Clevelando dr. D. ir ponia Degėsiais. Tai bene 
paskutinė šio simpatingo ir aktyvaus tautininko nuotrauka gy
vųjų tarpe. V. A. Račkausko nuotrauka

darė gražiai išauklėto 
ir išsimokslinusio inteli
gento įspūdį. Žmogaus, 
kuris žino savo žmogiš
kąją vertę, moka ją ver
tinti pagal savo parei
gos supratimą ir pagal 
savo sąžinės jautrų pa
liepimą. Juozas Leimo
nas savo ideologiniais 
įsitikinimais buvo tauti
nės srovės žmogus. Jo 
tautybė buvo toji dvasi
nė jėga, kurioje yra pa
slėpta pilnavertė Dievo 
dovana kiekvienam žmo
gui. Ši tautinė dorybė su
darė jo ideologijos pa
grindą ir esmę. Pagal 
savo santūrų būdą ir iš
simokslinusio ekonomis
to supratimą jis sprendė 
iškilusias problemas at
sargiai, taikliai ir labai 
nuosekliai. Jis priklau
so tai sąmoningų tauti
ninkų grupei, kuri be 
triukšmo ir didelių kal
bų moka kiekvienam klau
simui rasti atsakymą ir 
kiekvienam kylančiam 
vadui sugeba nurodyti vie
tą pagal jo lyginamąjį 
svorį ir asmeninius su
gebėjimus.

Velionio Juozo nieka
dos negirdėjau viešai sa
kančio triukšmingų kal
bų, bet labai daug kar
tų mačiau, kaip jis savo 
pinigais rėmė visus di
džiuosius sumanymus, 
skatinančius tautinę idė
ją. Jis Lietuvą mylėjo 
visa širdim, visais jaus
mais ir visom proto ga
liom. Jam Lietuva buvo 
Motina - Tėvynė, am
žiais tautą ugdžiusi žy
giuose, garbėje ir var
guose.

Šiandien, kada mūsų 
širdis pripildo gilaus 
skausmo ir liūdesio at
spindžiai, kada mūsų sie
lų gelmėse aidi graudu
linga rauda ir mes gi
laus susimąstymo ir su
sikaupimo jausmu žvel
giame paskutinį kartą į 
Tave, mes jaučiame mis
tinės mirties bendravi
mo prasmę gyvųjų su mi
rusiaisiais.

Mielas Juozai, šios že
mės buitis Tau jau nebe
reikalinga. Tavo buitis, 
kaip paukščio skrydis, 
klajojančio aušrų ir su
temų giesmėj. Lyg strė
lė išsprūdusi iš Amži
nybės lanko liko dužli, 
nepakartojama, kaip uni
kumas.

Šią skausmo ir siel
varto valandą reiškiu 
nuoširdžią užuojautą dūk- 
rai Daliai Lietuvoje, bro- 
liui Antanui Chicagoje, 
broliui Pranui su duk
roms Ada ir Pranute 
Clevelande, brolienei 
Margaritai su sūnumis 
Andrium ir Jonu su šei
ma, visiems giminėms 
artimiesiems ir drau
gams.

I. Andrašiūnas
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

Ar reikia propagandos?
Naivios ar piktos nesą

monės apie lietuvių kalbos 
ir Donelaičio ”suslavinimą” 
buvo idilija, palyginus su 
tuo, kas vėliau atsitiko, ro
dos, tokiam nekaltam ir 
švelniam įvykiui, kaip lie
tuvių liaudies meno paro
dos suorganizavimas Kali
fornijoje. Kaip retai kada 
čia turėjo progos pasirody
ti dalies mūsų spaudos ir 
vieno kito visuomenės vei
kėjo akmens amžiaus kul
tūra.

Visą pusmetį atokiai lai- 
kiaus nuo mūsų Neander- 
thalio mokslininkų ir dino
zaurų keliamo triukšmo, iš 
karto nesuprasdamas, ar 
ta isterija yra tik juokas 
ar pamišimas. Bet, tegu 
Viešpats atleidžia, toliau 
nebegalėjau ištylėti. Nes 
vis stiprėjo įsitikinimas, 
kad šie keli lokaliniai mūsų 
gyvenimo įvykiai ir absur
dai nėra tik lokaliniai. Juo
se slypi išeivijos lietuvių vi
suomenės tragedija ir pa
vojus, neretai reiškęsis jau 
ir praeityje. O tatai yra — 
degti pavydu, liepsnoti par
tine ar pasaulėžiūrine ne
apykanta, čirškėti savo tul
žies destruktyviose sultyse, 
tūžti ignoramuso įžūlumu, 
ėsti save, ėsti savo tautie
čius, degutuoti kiekvieną, 
kuris darbštumu, talentais 
ir sugebėjimais aukščiau 
iškilo, daugiau už tave at
nešė nuopelnų savo tautos 
vardui ir kultūrai, bet ne
priklausė tavo parapijai.

Ir turbūt niekada nepri
klausys. Nes praraja per 
gili. Vulgarumas ir įžūlu
mas per stiprūs. Ir didžiau
si medaus mėgėjai ilgainiui 
atšoks nuo statinės, jei po
ra patrakėlių savo samčiais 
ten vis pridrabstys deguto.

★
Narsiausias šios pasigė

rėtinos veiklos spartuolis 
Juozas Kojelis-žiograkalnis 
"Amerikos Vakarų Lietu
viuose”, "Drauge” ir ”J 
Laisvę” žurnale vis tom 
pačiom idėjom ir kaip lašas 
j lašą tais pačiais žodžiais 
skelbė apie Dr. Marijos 
Gimbutienės varomą pro
pagandą, prosovietiškai ir 
pagoniškai (!) interpretuo
jant lietuvių liaudies meno 
problemas, ir apie triukš
mingą reklamą tų, kurie ką 
nors yra palankiai rašę 

apie Gimbutienės ir Ranni
to "kultūrinę veiklą” (reiš
kia, nekultūrinę ir žalingą 
lietuvių tautos interesams, 
"atvirai stojusią prieš Cle
velande paskelbtus vado
vaujančių veiksnių tau
tinės drausmės nuosta
tus”! ...

Taigi, dalykas iškeliamas 
j aukštą principinę plotmę 
ir įrėminamas tarp dviejų 
svetimžodžių —• propagan
da ir reklama.

Ką tie žodžiai reiškia, 
šiandien jau maždaug kiek
vienas žino ir dažnas jiem 
skiria kiek neigiamą prie
skonį. Aš būčiau linkęs 
juos suprasti tik taip, kaip 
jie aptariami, pvz., pran
cūzų žodynuose ir berods 
visai tiksliai. Propaganda 
yra organizuotas veiksmas 
paskleisti kokią nors nuo
monę, religiją, politikos ar 
mokslo doktriną. Reklama 
yra maži straipsneliai spau
doje tikslu išgirti kokią 
knygą, daiktą, prekę, at
skirą veiksmą ar asmenį, 
dažniausia gi visokių rūšių 
skelbimai laikraštyje, bro
šiūrose, prospektuose, pla
katuose, o gyvu žodžiu, 
vaizdu ar garsu radijo ir 
televizijos priemonėmis.

Vadinasi, tikroje tų žo
džių prasmėje nėra nei tei
giamo, nei būtinai neigia
mo prieskonio, kurį pra
ėjusių didžiųjų karų laiko
tarpyje sukėlė kai kurių 
totalistinių santvarkų per- 
piktnaudota propaganda ir 
jos institucijos.

Visa priklauso nuo to, 
koks ir kaip dalykas ar 
daiktas yra propaguojamas 
ar reklamuojamas. Rekla
muoti geros kokybės prekę, 
pasakant jos tikrą ar išpar
davimui sumažintą kainą, 
yra publikai naudingas ir 
visai padorus veiksmas. 
Propaguoti kokią naują 
sveiką idėją, doktriną, po
litikos, kultūros ar ūkinių 
interesų supratimą yra ne 
mažiau gerbtinas, teigia
mas ir būtinas dalykas. 
Viena reikšminga Romos 
katalikų kurijos įstaiga ir 
šiandien tebesivadina Con- 
gregatio de Propaganda 
Fide — tikybos paskleidi
mo sambūris, jeigu tą pa
čią mintį pasakytume tik 
lietuviškais žodžiais.

★
Ar reikia propagandos 

bei reklamos ne tik idėjoms 
ir prekėms, bet ir šiaip — 
jau kituose lietuviško gy
venimo dalykuose?

Keista ir naivu statyti 
tokį klausimą dabarties lai
kais, ypač Amerikoje, kur 
kone visas gyvenimas yra 
dvigubai sutirštinta rekla
ma ir propaganda.

Propagandos problemos 
mane domino dar Lietuvoj, 
kur nemėgom reklamos ir 
neturėjom gerų propagan
distų. Tad nenustebino, kai 
1948 metais atvykus į New 
Yorką ir SLA centro įstai
goje gavus tarnybą narių 
verbavimo vajų propagan
dai vesti, sekretorius a. a. 
dr. M. Vinikas tuoj pradėjo 
mane instruktuoti ir kalti: 
— žinok, tamista, kad rek
lama ir propaganda pas 
mus yra viskas. Mūsų mi
nia konservatyvi, pripratu
si prie nusistovėjusios tvar
kos, ką nors pakeisti ar 
nauja įvesti labai sunku. 
Net mažiausiai reformai 
pravesti reikia nuolat va
ryti propagandą bent šešis 
mėnesius, du metu ar dar 
ilgiau, kol gausi vaisių ... 
žinok, tamista, kad ir visi 
Amerikos lietuvių laikraš
čiai, kaip ir daugumas ame
rikiečių mažųjų laikraščių 
provincijos m i e s teliuose, 
kad išsilaikytų, turi nuolat 
duoti reklamos savo skaity
tojams. Yra nustatyta, kad 
jei toks laikraštėlis norį 
gyvuoti, tai bent kartą per 
metus jis turi suteikti ma

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

• Metinis dividendas Ą3/ą% išmokamas du kart per metus už 
visas taupymo sųskaitus.

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 60608 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday. Friday 9 to 4;

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

lonumo savo prenumerato
riui ir ypač kiekvienam žy
mesniam rėmėjui: paminė
ti jo pavardę, ką nors para
šyti apie jį, įdėti nuotrau
ką. Pigus ir juokingas išsi
laikymo būdas, bet jis bū
tinas ...

Tai be abejo prekių, biz
nio, "išsilaikymo” sritis. 
Mes čia turime galvoje ki
tokią propagandą ir rekla
mą : lietuviško gyvenimo 
įvykių, reikalų ir planų, 
įžymesnių visuomenės vei
kėjų ir tautinės kultūros 
kūrėjų darbų ir asmens iš
kėlimą ir įvertinimą. Kaip 
visi žinom, lietuviška spau
da to nestokoja. Reklama 
čia dažna ir protarpiais vi
siškai be saiko; pusės cen
to vinis nekartą "perstato
ma” ir išpuošiama, kaip mi
lijono vertės rūmas...

Tačiau kai atsiranda pa
žymėtinų darbų, kai pasi
reiškia stambesni talentai 
ne vien mūsų aplinkos tar
pe, bet dar amerikiečių ar 
ir tarptautinėje plotmėje, 
kai atliekamas koks neabe
jotinas gestas, taip sakant, 
lietuvių tautos garbei arba 
greit nepraeinančios vertės 
įnašas mūsų mokslo ir tau
tinės kultūros prestižui su
tvirtinti, — kodėl mums 
vengti propagandos arba ir 
gailėtis, šiurkščiai tariant, 
"reklamos” vertingiems ir 
teisingai jos nusipelniu
siems asmenims?

★
Deja, tie asmenys ir kul

tūrinės veiklos reikalai, ry
šium su kuriais J. Kojelis 
šneka, kad juos aš ir gal 
dar vienas kitas "triukš
mingai reklamavome”, kaip 
tik dar neturėjo ir nesusi
laukė beveik jokios mūsų 
reklamos, nei teisingos pro
pagandos, nei gilesnio įver
tinimo.

Jeigu buvo kokia propa
ganda, tai visai kita ir vis 
iš kitos pusės. Tą veiklą, 
daugelio dar nesuprastą, 
neįvertintą, net nepastebė
tą, kaip tik J. Kojelis kiek
vieną kartą šokdavo kojo
mis mindžioti, insinuacijo
mis apipurkšti, "tautinės 
drausmės laužymais” kal
tinti — ir dar dejuoti, kad 
tos "probolševikiškos” ak
cijos didžioji Amerikos lie
tuvių spauda, esą, jam su
prantamoje "tikrojoje švie
soje” vis nepristatė.

Labai neatsargus troški
mas, kadangi kaip tik švie
sa labiausiai pavojinga Ko
jelio išvedžiojimams. Pasi
ryžę tikros šviesos paieško
ti ir įvykius "pristatyti”, iš 
karto pamatėm, kad Koje
lio išvedžiojimai pagrįsti 
prasimanymais ir piktu 
melu, nieko bendro su tik
rove neturinčiais "faktais” 
ir įsivaizduotomis šmėklo
mis tiek dėl lietuvių kal
bos, tiek ir «dėl Donelaičio 
"suslavinimo”.

Visiškai tokie pat išve
džiojimai ir dėl lietuvių 
liaudies meno parodos 
UCLA Etninio Meno Mu
ziejaus patalpose, kuri vy
ko 1966. XI. 20 — 1967. II. 
5 d. laikotarpyje. Tai pa
roda, kuriai kaip tik trūko 
mūsų spaudoje ir reklamos, 
ir propagandos. Trumpų 
teigiamų informacinių at
siliepimų buvo tik "Lietu
vių Dienų” magazine, 
"Drauge” ir mano ilgesnė 
akimirka "Dirvoje”. Ne 
reklama, ar propaganda, o 
reportažas apie tai, kas pa
rodoje buvo išstatyta, kaip 
ji amerikiečių mokslo įstai
gos buvo pristatyta žiūro
vui, kaip tai įvertino ir 
jautė pora dešimtų UCLA 
profesorių su kancleriu F.
D. Murphy priešakyje, ku

rie prieš oficialų parodos 
atidarymą buvo pakviesti į 
pobūvį su liaudies meno 
pramogų programėle prof. 
M. Gimbutienės viloje To- 
pangos atšlaitėje.

Dalyvavęs tame pobūvy
je ir vėliau parodos atida
ryme, gaila, savo reporta
žo įspūdžiuose aš neturė
jau medžiagos ką nors la
bai blogo parašyti. Už tat 
mūsų psichotiškai ausiai 
tat suskambėjo, kaip "rek
laminis rašinys” ir "didžiu
lė pastanga parodą pavaiz
duoti kaip begalinės reikš
mės lietuvišką įvykį” (ta
riant J. žiograkalnio žo
džiais). Jei būčiau įverti
nęs, jog paroda pvz. bu
vo ... probolševikiškas ben
dradarbiavimas su okupan
tu, lietuvių liaudies meno 
supagoninimas ir mokslo 
išniekinimas, Cleve landė 
paskelbtų tautinės draus
mės įstatymų sulaužymas 
ir Karaliaučiaus atidavi
mas rusams, — tai tuomet 
J. Kojelio akyje būtų suži
bėjusi "tikroji šviesa”.

Taip nebuvo. Bet apie šią 
parodą vėliau laikraščiuose 
pradėjusios rašyti šešios 
akys tiek tematė. Nieko 
daugiau.

expo67
MONTREALYJE

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. 
Gaurys, 7730 Broadway, La 
Šalie, Montreal 32, (Juebec, 
Canada. Tel. 366-8528.
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ŠPIONAŽO 
PINKLĖSE 

------- JOHANNES M. S1MMEL -----

Pasirinkimo didelio nebuvo. Tomas žinojo, kad atiduotas at
gal | Gestapo rankas gyvas neišeis. Tuo tarpu čia... ir Tomas suti
ko su pulk. Werthe vykti Į Lutetia viešbutĮ pasimatyti su admirolu 
Canaris.

-- Admirole, -- pareiškė Tomas, -- aš dirbsiu jums, nes ne
turiu kito pasirinkimo. Bet iš anksto noriu Įspėti, kad aš atsisakau 
bet ką užmušinėti, grasinti, ar kankinti. Jeigu vieną iš tų uždavi
nių man numatėte, tai verčiau aš grĮšiu Į Gestapo rankas.

Admirolas pakratė galvą.
— Ponas Lievenai, misija,kurią aš jums noriu pavesti.kaip tik 

skirta sukliudyti bereikalingą kraujo liejimą, kad galima būtų iš
gelbėti žmonių gyvybes, kiek tai nuo mūsų priklauso. Tai prancūzų 
ir vokiečių gyvybės. Ar tai jums patinka?

-- Išgelbėti žmonių gyvybes man visad patiko, nežiūrint tų žmo
nių tautybės ar religijos.

-- Reikalas liečia kovoti prieš pavojingą prancūzų grupavimąsi. 
Vienas mūsų žmonių Įspėjo, kad stipriai susiorganizavusi rezisten
cijos grupė stengiasi užmegsti ryš) su Londonu, Jūs žinote, kad 
War Office palaiko prancūzų rezistenciją ir vadovauja dideliam skai
čiui grupių. Si grupė, kuri mums kelia nerimą, dar neturi radijo 
siųstuvo ir kodo. Visa tai jūs jiems suteiksite.

-- Aš? — paklausė Lievenas.
-- Taip. Jūs kalbate gerai angliškai ir prancūziškai. Jūs il

gus metus gyvenote Anglijoje. Jūs būsite nuparašiutuotas Į tos re
zistencijos grupės rajoną, kaip anglų karininkas ir su savimi nu- 
sigabensit specialų radijo aparatą. Anglų lėktuvas jus nugabens Į 
tą sritį. Mes turime keletą angliškų lėktuvių, kuriuos panaudoja- 
me tam tikslui. Bet prieš tai jums reiks baigti parašiutininkų mo
kyklą.

Ir tokiu būdu Tomas Lievenas atsirado parašiutininkų mokyklo

je Wittstocke, netoli Berlyno.
*»*

1943 m. balandžio 4 d. anglų lėktuvas Bleinheim tipo skrido 
virš miškingo Limoges ir Clermont-Ferrand rajono 250 m. aukš
tyje, sukdamas didelius ratus. Apačioj, miško aikštelėj užsidegė dvi 
ugnys, o paskui buvo duoti signalai su elektros lempute. Lėktuve 
buvo du vokiečių lakūnai ir užpakaly jų sėdėjo Tomas, apsirengęs 
anglų gamybos kombinzonu su anglišku parašiutu, prie savęs tu
rėjęs netikrus angliškus dokumentus Robert Almond Everett vardu 
ir pažymėjimą, kad jis yra anglų armijos kapitonas. Jo kišenės buvo 
prikimštos angliškų cigarečių, konservų ir vaistų.

Lėktuvo vyresnysis lakūnas atsisuko ir davė jam ženklą. Pro 
angą pradžioj išmetė krovinĮ su radijo aparatu, o paskui ir Tomas 
iššoko Į tamsią naktĮ.

Tomas Lievenas, arba kaip dabar jis vadinosi kapitonas Everett, 
nusileido keikdamasis angliškai. Netoli jo pasirodė trys vyrai ir 
viena moteris su žibintais. Visi buvo apsirengę medžiotojų rūbais. 
Moteris buvo jauna ir graži. Šviesūs plaukai krito ant pečių. Vienas 
iš vyrų, nedidelio ūgio ir storas. Tomo paklausė:

-- Kiek triušių žaidžia mano uošvienės darže?
-- Du balti, vienuolika juodų ir vienas taškuotas, -- atsakė To

mas Oxfordo akcentu. — Nesivėluokit nueiti pas FernandelĮ. Barz
daskutys jūsų laukia.

-- Ar jūs mėgstate Čaikovskio muziką? -- paklausė mergina 
rankoj laikydama revolverį.

-- Man geriau patinka Chopino valsai.
Mergina buvo patenkinta atsakymu, nes paslėpė revolverį.
-- Ar galime pamatyti jūsų dokumentus?
-- Užteks! -- griežtu balsu pasakė didysis, liesas vyras, iš 

viso ko matyti, kad grupės vadas.
Visi paspaudė Tomui ranką.
Atrodo, dalykas buvo mažai komplikuotas irTomas juokėsi šir

dyje dėl tos visos komedijos. •»»
Crozant rajono rezistentai visa širdim troško užmegsti ryšį su 

Londonu, kad galėtų pagal anglų nurodymus mušti vokiečius. Grupė 
buvo didelė ir laikoma pavojinga, imant dėmesin, kad ji buvo sunkiai 
kontroliuojamame rajone. Ji palaikė ryšįsuLimogespartizanais,ku. 
rie turėjo radijo siųstuvą ir palaikė ryšį su Londonu. Tiesa, Li
moges radistas buvo dvigubas agentas ir pranešimus perduodavo ne 
tik anglams, bet ir vokiečiams. Tokiu būdu Abwehr Paryžiuje suži
nojo apie Crozant grupės troškimą sueiti Į ryšį su Londonu ir gauti 
radijo siųstuvą. Radistas tą pageidavimą perdavė ne Londonui, bet

vokiečiams ir vėliau gavo neva iš Londono, o tikrumoje iš Abwehr 
Paryžiuje atsakymą, kad kapitonas Everett 1943 m. balandžio 4 d. 
tuoj po vidurnkačio bus nuparašiutuotas su radijo aparatu...

-- Kur yra parašiutas su radijo aparatu? — paklausė Tomas?
— Jis saugioje vietoje, — atsakė mergina, jau spėjusi įsižiū

rėti Į Lieveną.
Tomas sužinojo, kad mažasis riebus vyras buvo Crozant bur

mistras Robert Cassier, aukštasis buvo atsargos leitenantasBelle- 
court, o tretysis su barzda buvo Emile Rouff, puodininkas iš Gargi- 
lesse, kuris paaiškino, kad jis prisiekęs nusiskusti tik tada, kada 
bus sunaikinti visi vokiečiai.

— Būkim optimistais, ponas Rouff, kad galėsite nueiti pas barz
daskutį anksčiau metų ar dviejų. O jūs, panele, kas būsite, — pa
klausė Tomas kreipdamasis į gražuolę.

-- Aš esu Yvonne Deschamps,profesoriaus Deboucheasistentė.
-- Debouche? To garsiojo fiziko?
-- Aš matau, kad jis ir Anglijoje žinomas,--atsakė blondinė 

išdidžiai.
JĮ pažįsta labai gerai ir Vokietijoje, pagalvojo Tomas, bet negi 

tai galima garsiai sakyti.
-- Aš maniau, kad jis profesoriauja Strasburgo universitete, 

-- pastebėjo Tomas.
-- Strasburgo universitetas perkeltas Į Clermont-Ferrand. Ar 

Londone tai nežinoma? -- paklausė šaltai Bellecourt.
Po v... , tai man bus pamoka mažiau kalbėti, subarė save To

mas.
-- Tai mane stebintų, kad Londonas nežino, -- atsakė Tomas 

abejingai. -- Tik aš nežinojau. Sorry, aš buvau blogai painformuo
tas.

Užstojo tyla. Reikėjo ką nors daryti.
-- Laikas bėga, ką mes darysime? -- paklausė Tomas.
-- Dabar vyksime pas profesorių Debouche, -- ramiubalsu at

sakė Bellecourt. -- Jis mūsų laukia Gargilesse malūne.
-- Reikia būti atsargiems, nes visoj apylinkėj pilna milicininkų 

-- paaiškino Yvone, pasikeisdama žvilgsniu su Bellecourt.
Tomas priėjo išvados, kad burmistras ir puodininkas nepa

vojingi, bet leitenantas ir mergina yra mirtinai pavojingi ir rei
kia būti atsargiam.

-- Kas yra jūsų grupės radijo operatorius? -- paklausė jis.
— Aš, — atsakė blondinė.
To tik betrūko, pagalvojo Tomas.

(Bus daugiau)
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Jaunimas ALT S-gos seime
Apie Amerikos Lietuvių 

Tautinės Sąjungos Seimą 
bus dar ilgai kalbama ir ra
šoma, turbūt ligi kito sei
mo. Suvažiavimas , išklau
sęs eilės pranešimų, disku
sijų, priėjęs vieningos nuo
monės paskelbia savo nuta
rimus, kuriuos naujai iš
rinktoji' vadovybė vykdo.

Praeitasis Sąjungos Sei
mas išsiskiria iš kitų ne 
vien tuo, kad jis buvo su- 
kaktuvinis-dešimtasis, bet 
ir tuo, kad jame gyvai reiš
kėsi jaunoji karta, kurios 
paskutiniu laiku visos or
ganizacijos taip labai pasi
genda. O šiame seime bu
vęs S-gos pirmininkas inž. 
J. Jurkūnas savo praneši
me pasidžiaugė dideliu 
skaičium įstojusių į Chica
gos tautininkų eiles jaunų
jų narių — neolituanų.

Kai kurie seimo dalyviai 
pareiškė, kad jaunųjų tau
tininkų pažiūros tikriausiai 
skirsis nuo vyresniųjų, kad 
jie bus platesnių pažiūrų. 
Betgi tame pat seime pasi
rodė, kad pačiais aktualiau
siais šių dienų Sąjungos 
veiklos klausimais aktyvu
sis jaunimas neparodė skir
tingo galvojimo. Todėl Tau
tinei Sąjungai netenka bai
mintis su A. Zaparacku, 
kuris rašydamas apie LB 
rinkimus sako, jog "di
džiausia jaunimo veiklos 
kliūtis yra ta, kad daugu
mas jų nepritampa į vyres
niųjų s u s i g r u pavimus” 
(Dirva, geg. 3 d.).

Viena iš seime priimtų 
rezoliucijų, t. y., dėl bend
radarbiavimo su kraštu, 
pirmiausia buvo pasiūlyta 
jaunosios kartos atstovės 
chicagietės Virpšaitės, ku
ri tarp kitko pabrėžė:

"Siūlau Seimui aiškiai 
pasisakyti dėl bendradar
biavimo su kraštu, kad 
toks bendradarbiavimas ne
pripažintų Lietuvos priešui 
teisių bent jau de facto. 
Tas ypač svarbu, kad jau
nimas nepaklystų šunke
liuose”.

Jaunasis seimo prelegen
tas dr. A. Budreckis jau 
keletą kartų kitomis pro
gomis yra tuo klausimu 
savo nuomonę pareiškęs, 
pay.:

"Sovietai pradėjo stiprią 
akciją prieš lietuvius išei
vijoje, ypač tuos, kurie ve
da tvirtą ir griežtą diplo
matinę ar propagandinę ak
ciją prieš juos, bando su
skaldyti, suniekinti, Į išei
vių eiles infiltruoti savo 
šnipus, skatina lankytis 
Lietuvoje, ieško padėjėjų 
bendradarbiavimo tiltų sta
tymui. Jiems reikalinga 
įrodyti pasauliui išeivijos 
plačių ryšių palaikymą su

APAČIOJE: Dr. S. Biežis, 
Lietuvos gen. konsulas dr. P. 
Daužvardis ir ALT pirm. inž. 
A. Rudis ALT S-gos seime.

U. Juodvalkio nuotrauka

Inž. V. Mažeika, ALT S-gos centro valdybos vicepirminin
kas. U. Juodvalkio nuotrauka

Inž. V. Gruzdys, vicepirmininkavęs Vilties draugijos suva
žiavime. U. Juodvalkio nuotrauka

EL1MIJA ČEKIENĖ

okupuota Lietuva. Jie ban
do panaudoti savo naudai 
pavienius lankytojus kraš
to ir tuo būdu netiesiogiai 
gauti Vakarų pripažinimą 
ne tik de facto, bet ir de 
jure”. (Dirva, geg. 12 d.). 
Dr. Budreckis Seime buvo 
vienas iš rezoliucijų komi
sijos narių.

Jaunasis ALT Sąjungos 
Richmond Hill skyriaus 
pirmininkas A. Sperauskas 
LB suvažiavime New Yor
ke ir LB Rytinio pakraščio 
jaunimo suvažiavime tuo 
jautriu lietuvių visuomenei 
klausimu taip pat pasisakė.

O štai vienas iš ALT 
S-gos veteranų, ilgiausią 
metų eilę tautinei minčiai 
Amerikoje, vadovavęs, kelis 
dešimtmečius buvęs Dirvos 
redaktorius K. S. Karpius, 
nuo pat vaikystės ligi šių 
dienų be pertraukos akty
viai sekąs, pats gyvai be

Mečys Valiukėnas, ALT S-gos centro valdybos vicepirmi
ninkas. U. Juodvalkio nuotrauka

sireiškiąs plačios apimties 
lietuvių organizaciniam gy
venime, atsakydamas V. 
Sirvydui, peršančiam kul
tūrinį bendradarbia v i m ą, 
tarp kitko taip rašo:

"Sirvydas siūlo atsikvies
ti čia kokį ansambliuką ar 
panašiai ir pasiųsti ką į 
Lietuvą mainais. Ir čia jis 
nori užginčyti nebuvimą 
kolaboravimo, nors tai bū
tų įrodymas, kad mes už
giname Kremliaus Lietu
voje pastatytus bernus” ir 
t. p. Karpius Seime buvo 
rezoliucijų komisijos pirmi
ninkas.

Sąjungos steigėjo ir pir
mojo pirmininko a. a. A. 
Olio našlė V. Olienė, svei
kindama dešimtąjį Seimą 
pažymėjo:

"Mano vyras buvo labai 
ištikimas Sąjungos idėjoms 
ir aš labai pageidaučiau, 
kad jūs visi būtumėt toms 
idėjoms taip ištikimi”.

Dail. Rūkštelė taip pat 
reikalavo, kad Seimo atsto
vai pasisakytų prieš bend-

VIRŠUJE: A. Sabaliauskai
tė sega ALT S-gos seimo ženk
lelį ALT pirm. inž. A. Rudžiui. 
Šalia stovi buv. ALT S-gos 
pirm. inž. J. Jurkūnas.

U. Juodvalkio nuotrauka

radarbiavimą, sakydamas;
"Mes bendradarbiaujame 

su artimaisiais, siunčiam 
jiems dovanas, kaip įma
nydami šelpiam, bet griež
tai smerkiame bet kokį 
bendradarbiavimą su oku
panto patikėtais pareigū
nais ar viešą organizuotą 
mainikavimą bei girimą, 
jog ten gera gyventi. Aš 
turiu bičiulių dailininkų, 
kurie neturi iš ko nusipirk
ti teptuko, o čia koktu da
rosi matant mūsų laikraš

Lietuvių Skautų Brolijos vyr. skautininkas Vladas Vijeikis 
sveikina ALT S-gos dešimtąjį seimą. U. Juodvalkio nuotrauka

Broliai Romualdas ir dr. Bronius Nemickai ALT S-gos sei
me. U. Juodvalkio nuotrauka

čiuose nuotraukas su te
nykščių dailininkų namuo
se apkrautais vaišių stalais 
ir kvietimus ten lankytis, 
savaime aišku, su kompar
tijos žinia ir pastangomis”.

Tai tiktai keletas pavyz
dėlių, kurie rodo, kad tiek 
jaunosios.tiek vyresniosios 
kartos Tautinės Sąjungos 
narių galvojimo ir veikimo 
linkmė nesiskiria, todėl 
tenka tik džiaugtis Sąjun
gos nuolatiniu jaunėjimu ir 
laukti vieningo, darnaus 
darbo bendrų idealų švieso
je. Tikime, kad jaunieji 
nariai įneš j Sąjungos veik
lą daugiau gyvumo, dvasios 
veržlumo, išradingumo Są
jungos siekių įgyvendini
me.

J Ispaudojep 
y (pasidairius Q

DIDYSIS MELAS
Kažin ar kas žino 

didesnį melą, negu prak
tikuojamą Maskvos im
perialistų. Jei kas dar 
galėjo nutylėti apie So
vietų propagandinį me
lą anksčiau, tai šiandien 
ir amerikiečių spaudoje 
pasirodo teisingas Mask
vos kolonialinės politi
kos įvertinimas.

The Free Press bend. 
radarbis Judd Arnett ra 
šo, kad Rusija norinti 
pasirodyti kaip "teisin
gumo ir protingumo" vi
siškas absurdas. Toliau 
jis rašo: "Dabar pažiū
rėkime, kurias teritori
jas nuo 1939 metų užė
mė rusai ir dar dabar 
valdo su geležiniu kumš
čiu? Lenkiją, Čekoslo
vakiją, Bulgariją, Lietu
vą, Latviją, Estiją, Rytų 
Vokietiją. Dar kur nors 
kitur? O, taip: Vengriją, 
neužmirškime Vengri
jos ir rusų "taikos sąjū
džio" 1956 metais! Ir 
dabar, nesigailint dide
lių išlaidų pasirodo Ko
syginas dviveidišku ba
landžiu".

Labai teisingas Kosy
gino ir kartu Maskvos im 
perialistų įvertinimas iš
ryškinant didijį sovietų 
melą.

The Detroit News bir
želio 20 d. laidoje ra
šo: "Ar J. Tautos suvirš 
kins didžiojo melo tech 
niką"? Toliau rašo, kad 
Kosyginas mažiausiai 10 
kartų savo kalboje pralei
do visą istoriją arba pa
prastai panaudojo seną 
"didžiojo melo" techni
ką, naudojamą visų dik
tatorių.

Kosyginas pareiškė, 
kad "Sovietų Sąjunga 50 
metų eigoje laikė, jog vi
sos tautos — didelės ar 
mažos buvo respektuo
jamos. Kiekviena tauta 
pasirenka savo tautinę 
padėtį. Tačiau tai dide
lė naujiena vengrams, 
kurie 1956 m. mėgino at
siskirti nuo Rusijos, taip 
pat estams, latviams ir 
lenkams ir kitoms So
vietų pavergtoms tau
toms nuo II-jo Pas. ka
ro. '

Laikraštis taip užbal*- 
gia savo aiškinimus: 
"Teisybės prlešpuolis 
yra melas. Bet Sovietai 
vis, atrodo, įsitikinę, 
kad jeigu bus pakanka
mai dažnai kalbama ir pa 
kankamai garsiai ir pa
kankamai didelių žmo
nių, pasaulis pradės įti
kėti".

(Nukelta į 6 psl.)
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SAVINGS CERTIFICATES AVAILABLE

viškoįj kryžiaus.

INSURED

Main Office: 813 EAST 185th STREET • 26000 LAKE SHORE BLVD.
6235 ST. CLAIR AVENUE • 25000 EUCLID AVENUE 

6135 VVILSON MILLS ROAD

Kun. V. Kriščiunevičius ir kun. W. Stanevičius prie lietu- 
K. Sragausko nuotrauka

Ali savinas aeposited through

JULY 15th earn

DETROIT

LIETUVIŲ TAUTOS 
SIMBOLIS

Šių metų birželio 18 
dieną šv. Petro parapi
jos lietuviai prie savo

kuklios bažnytėlės pa
šventino lietuvių tautos 
tikėjimo ir vilties sim
bolį — tautiniais orna
mentais kryžių.

Šiai parapijai vadovau
ja judrus lietuvis kuni
gas Viktoras Kriščiu-

1.

2.
3.

8 priežastys, kodėl Podarogifts, 
Ine. pritraukia tūkstančius nau

jų klijentų, kurie siunčia 

DOVANAS įUSSR
Jiems nereikia gaišti laiko, superkant ir ne
šant siuntinius j persiuntimo įstaigas. 
Jie neturi spėlioti dėl dydžių ar spalvų. 
Jie sutaupo visus muito, įpakavimo ir per
siuntimo mokesčius.

4. Jie pasirenka ypatingą dovaną: automobilį, 
motociklą, televizijos priimtuvą, radijo apa
ratą, šaldytuvą arba
Jie įsigyja PREKIŲ PIRKIMO ORDERĮ, 
su kuriuo jų giminės jiems patinkamas pre
kes gali įsigyti Vnešposvltorg’o 

DOLERIŲ-KRAUTUVĖSE
Jų giminės galį įsigyti maisto produktų, 
audeklų, drabužių ir avalynės tinkančius 
jų skoniui ir pritaikintus.
Jie taupo laiką, nes tuo atveju nėra gabeni
mo per Atlantą.
Jie sutaupo pinigų, nes DOLERIŲ-KRAU
TUVĖSE prekės yra laibai žemomis kaino
mis.

Aplankykite mūsų Parodinę Salę New Yorke. 
Siųskite savo užsakymus ar klausimus į

5.

6.

7.

8.

PODAROGIFTS, Ine.
(Vienintelis Dovanų atstovas JAV-se)

220 Park Avė. South (corner 18th Street) 
New York, N. Y. 10003 

Tel. 212 — 228-9547
arba j prie jo prisijungusias firmas:

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 
AGENCY, INC.

1530 Bedford Avė.. Brooklyn. N. Y. 11216 
Tel.: 212 — IN 7-5522 
arba į bet kurį jų skyrių

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

45 VVest 45 Street. New York. N. Y. 10036
Tel.: 212 — Cl 5-7905 
arba j bet kurį jų skyrių

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street. Philadelphia. Pa. 19106

Tel.: 215 — WA 5-3455
■arba j bet kurį jų skyrių

T. C LAI R 
AVINGS

NOVv
LOCATIDNS

nevičius. Kryžiaus įsi
gijimui didžiąją naštą 
nešė 139 Vyčių kuopa, 
vos teturėdama 23 na
rius. Kryžiaus projek
tą paruošė Jonas Suba
čius iš New Yorko. Au
kų buvo surinkta net 
1.255 dol. iš kurių vy
čių kuopa davė 775 dol.

Kryžiaus pašventini
me dalyvavo šv. Antano 
parapijos klebonas W. 
Stanevičius ir Kurijos 
atstovas. Organizacijos 
dalyvavo su vėliavomis.

Kun. V. Kriščiunevi
čius pašventinęs kryžių 
sukalbėjo specialią jo pa
ties sukurtą maldą. Rei
kia džiaugtis, kad vis ne
užgęsta rusenti tautinė 
ugnelė, pasireiškianti 
įvairiais pavidalais. Ma
lonu, kad Vyčiai nors ne 
visi kalba lietuviškai, 
jaučia pareigą pasilikti 
lietuviais.

Po šventinimo apeigų 
ir po pamaldų Lietuvių 
namuose buvo pietūs, ku
riuose dalyvavo per 200 
asmenų. Jie buvo lydimi 
kalbų ir sveikinimų. Da
lyvavo ir Windsoro lie
tuvių parapijos kleb.Leng- 
vinas. Ilgesnę kalbą pa
sakė V. Cižauskas.

singo kryptimi 696, vė
liau North 96 iki 23 ke
lio. Vietoje, kur atsiran
da išsišakojimas t.y. du 
23 keliai, pasirenkama 
Ann-Arbor kryptimi ei
nąs 23 kelias. Po dviejų 
su puse mylių važiavimo 
sukti į Pinkney kelią — 
36. Važiuoti apie 6 my
lias, šalia Hamburg iki 
pat upės. Pervažiavus be
toninį tiltą, apie 150 jar
dų pavažiavus atsidursi
me Žemaičio sodyboje. 
Bus iškabintos tautinės 
vėliavėlės.

Žemaičio sodyba yra 
nuostabiai gražioje.vie- 
tovėje, prie pat upės ir 
netoli ežerų, kur gali
ma meškerioti.

Tad, liepos 8 d., 
tadienį, važiuojame 
maičio sodybon!

MIUWRIGHT$ - MACHINE REPAIRERS
Opportunity to grow, we wont a limited number of mon, 
experienced in rigging, installing, and repairing heavy <quip- 
ment for tho rubber and plastic industry. Also some openings 
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 & Manufocturing Co.

172 East Aurora Street, Waterbury, Conn.

ST. ANTHONY A

(d)

RUOŠIA IŠVYKĄ
Dariaus ir Girėno klu - 

bas ir šiemet ruošia sa
vo nariams ir bičiuliams 
išvyką Žemaičio ūkyje, 
liepos mėn. 8 d. šešta
dienį. Pradžia 12 vai. 
Programoje: įvairūs žai
dimai, sportas, šaudymo 
rungtynės; po visų rung
tynių ir žaidimų — už
tarnautas poilsis ir vai
šės.

Į Žemaičio sodybą va
žiuojama iš Detroito Lan-

šeš- 
Že-

(dg)

DIDYSIS ME LAS...
(Atkelta iš 5 psl.)

Detroito amerikiečių 
dviejų dienraščių pada
rytos pastabos dėl Sovie • 
tų didžiojo melo ir dėl 
jų pavergtų kraštų, ku
rie negali išsivaduoti iš 
Maskvos geležinio kumš
čio, rodo, kad viešoji 
opinija nėra palanki So
vietams. Sovietų išve
džiojimus dėl tautų lais
vės ir dėl jų pasirinki
mo savo tautinės aspira
cijas reikėtų panaudoti 
kiek galima dažniau mū
sų veiksniams.

(am)

60650

ON INVESTMENTS 
Units of $100 00 
Dividend Checks 
Mailed Ouarterly

0N BONUS SAVINGS 
Units of $1,000.00 

for 3 Tears 
Oividends Pald 

Ouarterly 
or Compounded

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
Joteph f. Gribauskat

1447 So. 49th Court
CICERO, IILINOIS • 

Phone (Are* Code 312) 656-6330
HOURS. Mon »4; Tue».. Thurt., Fri. 9 5; Šit. ».l; W»d. Cloied 

Savlage In *y TAe 10H> Of Tke MonfA Wltt tari f-o- T*. laf.

IST CLASS SKILLI D 
O D GRINDI,R 
(Lili R GRINDI R 

l«»r cuitiiv-: I«m>| ni«iniit<K'U 
be ex|>vrivncvcl. Steady. w 
benefits.

UI I) \RRO\X 1(101.
( all 3 11 782 212 3

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

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ 
i.
2.
3.
4.

St. Remy Imp. 3 Str.
Napoleon Brandy ..........................5th — $4.39
Sūnny Brook 80 proof wiskey ath — $3.39
Imported Scoth Wiskey ....... 5th — $3.98
Imported French Cordials ... 5th — $2.98

5. Liebfraumilch German Wine .... 5th — $0.98

6.
7.

ImpoYted French Brendy 5th — $3.35
Ricadona Vermouth 30 oz,........Bot. — $1.29

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Adv. John G. Papand- 
reas išrinktas Nationalities 
Services Center pirminin
ku, pakeičiant Wendell A. 
Falsgraf, kuris išbuvo tame 
poste 3 metus.

N. S. C. yra privati agen
tūra, glaudžiai veikianti su 
tautybių bendruomenėmis 
ir padedanti naujai atvyks
tantiems imigrantams.

Agentūra gali atlikti 
įvairius patarnavimus 15
jv. kalbomis, gi' su talkinin
kų pagalba apima net 60 
į v a i riakalbes bendruome
nes.

Agentūros metinis biu
džetas siekia 37,000 dol.

• Inž. Emanuelis Jarašū- 
nas, buvęs čiurlionietis, da
bar jau apie 10 metų su 
šeima gyvenąs Los Ange
les kaiminystėje, buvo at
vykęs tarnybos reikalais į 
Clevelandą. čia viešėjo pas 
savo motiną Oną Jarašū- 
nienę ir aplankė tėvo kapą.

• Petras Kudukis vardi
nių proga įnešė Lietuvių 
Fondan 100 dol.

• Globė Parcel Service,
Ine. praneša gerb. klien
tams, kad Clevelando sky
rius atostogoms bus užda
rytas nuo liepos 7 d. iki 
liepos 25'd. (Sk.)

Du nauji gydytojai: Romualdas Sakalas ir Viktoras Stankus.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

BAIGĖ WESTERN 
RESERVE 

UNIVERSITETĄ

NERINGA KUNCAITYTĖ

Bachelor of Architecture 
— Gintautas Neimanas; 
Bachelor of Arts: Edvar
das Brazauskas, Algis Mo
tiejūnas, Rimantas Vaitė- 
nas, Neringa Kuncaitytė, 
Danguolė Tamulionytė; Me
dicinos daktaras — Romu
aldas Sakalas; Odontologi
jos daktaras — Viktoras 
Stankus; Master of Science 
in Library Science — Vla
dė Butkienė; Master of 
Arts in Mathematics — Vi
da Augulytė.

Iš neolituanų mokslus 
baigė: Rimas Gulbinas
Baldvvins Wallace College, 
priimtas į John Marshall 
Law School. Neringa Kun
caitytė — W. R. U. B. A. 
Živilė Mackevičiūtė Notre 
Dame College —Biochemi
ją, tęs mokslus Penn Statė, 
Pa. Romualdas Sakalas M.

JULY 1967
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Naudojame šį kalendorių nuošimčių apskaičiavimui.
Liepos mėn. atidarę taupymo sąskaitą ar ją papildę iki 10 die

nos — gaunate nuošimčius nuo 1 d.
Mes padedame jūsų pinigams augti saugiai ir su didžiausiu ban

kams nuošimčiu, 4% į metus, apskaičiuojant ir išmokant kas pusmetį, 
sąskaitoms, išlaikytoms bent metų ketvirtį.

Taigi, davę 10 papildomų taupymui dienų, prašome naudotis — 
kiekvienoje iš 78 Cleveland Trusto įstaigų.

Federal Deposit Insurance Corporation Narys

Cleveland Crust
OHIO DIDŽIAUSIAS BANKAS

D. W. R. U., internship at
liks Medical Kolegijoj — 
R i c h m o n d , Virginia. 
Viktoras Stankus DDS, W.
R. U., internship atliks 
Highland View Cuyahoga 
County Hospital ir Univer
siteto Lakeside Hospital ir 
Vytautas Motiejūnas W. R.
U. B. A.

BUDŽIŲ GEGUŽINĖ
Liepos 9 d., sekmadienį, 

Lietuvių Budžių plaukioji
mo diena ir gegužinė. Plau
kiojimo diena Neff Rd. 
prieplaukoje. Pradžia 1 vai. 
iki 5 vai. Gegužinė dr. J. 
Mačio sodyboje, 17902 Not- 
tingham. Pradžia 5 vai. (2 
blokai nuo Naujos parapi
jos).

įėjimas nemokamas. 
Kreiptis į laivus su lietu
viška vėliava. Esant blo
gam orui plaukiojimo die
na ir gegužinė nukeliama į 
sekantį sekmadienį.

Lietuviai Budžiui dabar
tiniu laiku yra išplaukę su 
jachta "Palanga” į Kanadą. 
Iš kelionės grįš tik už 5 
dienų.

• Populiarios muzikos 
koncertų antrajai progra
mai Clevelando Vasaros or
kestro vadovas L. Lane pa
sirinko Gerschvino kūri
nius. Su ’Rhapsodie in

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

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

PARDUODAMAS NAMAS
1 kanib. I»ungalow. rei

kalingas remonto. PARD. 
SAVININKAS! Mayfield 
H t s. 79(10 dol.!

Tik susitarus —
Tel. Hl 2-0175.

(75-76)

REIKALINGAS 
DARBININKAS 

ĮMONEI 
Pastovus ir gerai apmokamas 
darbas norinčiam dirbti vyrui 

su šeima.
Teirautis

13311 Union Avė.

Blue” ir kt. populiariais to 
kompoz. kūriniais,' išpildo
mais orkestro, Pasirodys ir 
solistai, kaip pianistė Pat 
Pace, baritonas Ed Pierson 
ir Pops choras.

Koncertas įvyks liepos 
12 d., 8:30 vai. vak. vėsina
moje Public Auditorium. 
Bilietai nuo 1 iki 2.50 dol. 
gaunami iš anksto Seve- 
rance Hali ir Burrovvs krau
tuvėse.

NEW YORK
DARIAUS IR GIRĖNO 

ŽYGIO MINĖJIMAS
Liepos 15 d., 3 vai. p. p. 

prie Dariaus -ir Girėno pa
minklo, LLTUANICA SQ., 
Union Avė. ir So. 2nd St., 
Brooklyn, N. Y. įvyks iš
kilmės. Programoje: invo- 
kaciją skaitys kun. Juozas 
čekavičius, vėliavos pakėli
mas, himnus giedos solistė 
Louise Senken; kalbas sa
kys dr. prof. Bronius Ne
mickas, adv. Steponas Brie
dis, Jr. ir Euphorine Miku- 
žiūtė, SLA centro iždin. 
žodį tars komiteto nariai: 
Bronė Spudienė, P. J. Mont
vila ir Jonas šaltis.

Kviečiamos visos patrio
tinės draugijos su vėliavo
mis, taipgi paskiri asme
nys dalyvauti minėjimo iš
kilmėse.

REQUEST 
RECORD

Naujausios ir gražiausios 
autentiškos lietuviškos ilgo 
grojimo plokštelės. Nepri
imkite jokių pakaitalų.

Žiūrėkite REQUEST ga
mybos plokštelių krautuvė
je arba reikalaukite katalo
gų rašant:

REQUEST
RECORDS, INC.
6 6 Mechanic St. 

New Rochelle, N. Y.

HELP WANTED MALĖ

ENGINEertS — DESIGNIM 
Structural, HVAC, Plplng, Eit©- 
trlcol. Contlnued growtn of ejfob- 
Ilshed A'E create* openings for 
stof* positlons Involvlng all phases 
of building deslgn. Excellent įtart- 
Ing salary ©nd opportunity for od- 

•vancemenf. Writo R. J. Vasatka, 
Setter, Leoch A Llndstrom Ine., 
133 Foshoy Tower, Mlnneopolls. 
Mlnn 55402

(76-78)

NURSING Instructor ln madloal, 
surglcol, pediatras or obtlttrlęs 
MS prtfarrad, BS (R.N.) consld- 
ered. Assocloto Degree Nursing 
Program. Modern facllltles. Aca- 
demk ronk on solorv schedule 
from $7,000 to $14,000 for 37 weeks. 
Addltlonol salary paid ln excess of 
37 weeks. Excellent fringe benefits 
and worklng condltlons. Opportunl- 
ty for one year of Graduate Work. 
at a Michigan Unlversltv ot fulll 
salary followlng one to two vears 
of teochlng ln the Assoclate Degree 
Program. Moli resume' to Person- 
nel Degt., Lanslng CommunLty Col
lege, 419 N. Capltol, Lonslng, 
Mkhlgan 48914

(76-79) .

MECHANIC-SERV1CE MAN 
TIME CLOCKS 

experienced or will train 
openings in New Jersey 

Good pay: benefits, union shop. 
1NTERBORO TIME CLOCK 

823 6th Avenue 
New York. N. Y. 

(212) LA 4-7766 
(76-79)

MECHANICS
HEAVY duty truck mechanics & 
truck front end alignment man; per- 
manent, mod. shop, good wages, 
master.medical, life & siekness insur. 
9 holidays & liberal vacation 
schedule; overtime optiona). Apply 
Service Mgr. Mr. Ottens: BRAKE & 
ELECTRIC SALES CORP., 300 Mys- 
tic Avė., Medford, Mass. 395-8500.

(76-80)

PRESSMEN
Compare our top dollar hourly rate, 
pension plan, security leave, group 
insurance. Immediate openings for:

EXPERIENCED
• HEIDELBERG PRESSMAN
• LITTLE GIANT PRESSMAN
• MULTIL1TH PRESSMAN
• OFFSET STRIPPERS

DAY AND NIGHT SHIFTS

Why work for less money with no 
security? Our 60 year old company 
has never had a ląyoff. Located in 
heart of downtown Boston next to 
Chauncy St. Subway.

TEL. CHARLES McCORRISON. 
452-9256 OR COME IN

Relief Printing Corp.
63 Summer St., Boston, Mass.

(76-81)

WANTED
STEEL WAREHOUSE WORKING 

FORMAN
also

SHEARMEN
Days mušt be fully experienced in 
Shearing of Strip Sheets & Platės. 
Only high caliber individu.ils need 
apply
Good pay, steady work At overtime.

CYMBALL STI.I.L PRODUC1S 
6421 Cymball Avė., Detroit, Mich. 

313 — 923-6800
(76 82)

\VAXTI I) I XPI Rll \CF.D
SHEAR SQUARE OPERATORS 

for steel warehou.se opvrations. 
Mušt sėt up job* and įnikę. Per- 
in.incnl, good steady job and 
good pay for thoroughly experi- 
enced men. Do not apply unless 
you meet these reųuireinrnts.

ELLIMAS STI.I.L CO.
8103 Lynch Rd., Detroit. Mich.

(76-80)

METAL 
SPINNERS 

Experienced personnel needed 
for experiniental job shop.

Apply in person:
METAL SPINNERS INC. 

60 WINTER STKEET 
MALDĖS, MASS.

(76-79)

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 Components 
KELLER- 

HYDROTEL 
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL
BOR1NG 
MILLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET
LATHES
ENGINE
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.

heli*wanted female

PUBI.K III ALTU NL RSE Graduate 
m public health nursing for employ- 
nient in the city health deparlment. 
Startinę salary $63 18 or higher 
depending on qualifications. Sched- 
uled increases plūs liberal fringe 
benefits. Write for standard applica- 
tion blank to City Personnel Dept., 
404 Cily-County Bldg., Madison, 
Wisc. 53709. 608-266-4615.

<72-81)

warehou.se


DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Tautos Fondui per įga
liotinį Joną Butkų, Bridge- 
port, Conn. Vliko laisvini
mo darbams paremti auko
jo: po 20 dol. įgal. J. But
kus ir Vytautas Kijonka. 
Po 10 dol. kun. Pr. Prano
kus ir kun. J. Juškevičius. 
Po 5 dol. St. Armonienė, EI. 
Bagdonienė, EI. Baranaus
kienė, R. Barienė, Ir. Bla
žienė, St. Blynas, L. Gude
lienė, G. Ivaškienė, EI. Ja- 
niunienė, J. Karienė-Auk- 

Su giliu skausmu širdyje pranešu 
giminėms ir draugams, kad 1967 m. lie
pos 3 d., 4 vai. 30 min. ryte, Baltimorė- 
je, po ilgos ir sunkios ligos mirė mano 
mylima žmona

PAULINA 
VAKSELYTĖ-MIKUCKIENĖ.

Paliko nuliūdime dukrą Pauliną ir 
žentą Vytautą Banius, dukraitę Ramu
nę Kučinskaitę, brolius, pusbrolius ir 
seseris JAV ir Kanadoje.

Netekęs gyvenimo draugės
Juozas Mikuckis

Brangaus brolio ir šeimos nario

Sktn. VLADO ŠARŪNO
netekus, mielą sesę ASS narę NELE MOCKUVIE- 

NĘ ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Clevelando Skyrius

L. J. S. Garbės Teismo nariui

J. vyr. sktn. VLADUI ŠARŪNUI
mirus Toronte, Jo šeimą ir artimuosius gilaus 

skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir 
drauge liūdime

Lietuvių Jūrų Skautija

VLADUI ŠARŪNUI
staiga mirus, jo seseriai N. MOCKUVIENEI su 

šeima ir visiems artimiesiems reiškiame nuošir

džią užuojautą

Juozas ir Monika Damušiai 
ir šeima

Mielam Bičiuliui
VLADUI ŠARŪNUI

staiga mirus Toronte, jo žmonai ALDONAI su 
vaikais, ir seserims p. NELEI MOCKUVIENEI 
su šeima ir p-lei RIMANTAI ŠARAUSKAITEI, 
reiškiame giliausią užuojautą ir kartu su jais liū
dime

Zofija Heiningienė, 
Paulina ir Leopoldas Heiningai, 
Marija ir Antanas Bankaičiar

Sktn.
VLADUI ŠARŪNUI

Toronte staiga mirus, jo seseris NELĘ MOCKU- 
VLENĘ, RIMANTĄ ir MARIJĄ bei kitus jo arti
muosius didžiai užjaučiame ar jų giliu liūdesiu 
kartu dalinamės

Stefanija ir Leonas Barmai

selis, M. Liaukienė, B. 
Kuklerienė, EI. Mitkevičie- 
nė, F. Mockaitis, O. Rama
nauskienė, J. Rastienė, Aid. 
Rvgelienė ir J. Valiulis.

• Vytautas Radžius, Lie
tuvių Operos Chicagoje 
pirm., sutiko organizuoti 
Kultūros Kongreso koncer
tinę dalį.

Lapkričio 26 d. Marijos 
mokyklos salėje bus atlikta 

komp. Dariaus Lapinsko 
muzikinis veikalas Maras ir 
kantata Karalius Mindau
gas. Gros simfoninis or
kestras, diriguojant pačiam 
kompozitoriui.

• Juozas Rajeckas, Lie
tuvos atstovas Washingto- 
ne, sutiko įeiti į neseniai 
Chicagoje įsteigto Lietuvių 
Informacijos Centro Gar
bės Komitetą.

• ALT S-gos Baltimorės 
skyriaus valdyba Vliko dar
bams paremti per Edv. Li
žaitį jteike l'autos Fondui 
25 aol. auką.

• Sydnėjaus Lietuvių Mo
terų Soc. Globos Draugija 
ruošiasi statyti Lietuvišką 
Sodybą, šiuo metu šį orga
nizacija, vadovaujama A. 
Baužienės, rūpinasi lietuvių 
ligonių lankymu, laidotu
vėmis ir pan. Pastaruoju 
metu susirūpinta senelių 
poilsio namų statyba. Sta
tybai valdžios pažadėtas 
sklypas nemokamai. Malo
nu pastebėti, kad draugijos 
narės dirba labai sutarti
nai ir uoliai siekia savo už
sibrėžtų tikslų įgyvendini
mo.

Lankantis p. Bačiūnams 
Australijoje, jos buvo su- 
ruošusios priėmimą p. Ba- 
čiūnienei ir pažadėjo sekan
tį kartą jau priimti naujai 
pastatytoje lietuvių sody
boje.

Veiklios lietuvės mote
rys, anot p. Baužienės, kur 
begyventų, turi panašius 
rūpesčius, vargus ir džiaug
smus.

Sydnėjaus lietuvės veikė
jos per p. Bačiūnienę siun
čia savo geriausius sveiki
nimus ir linkėjimus Ame
rikos lietuvėms.

• Vincė Joauškaitė-Les- 
kaitienė ir Galia žilionienė 
atstovavo lietuves moteris 
GFWC moterų suvažiavime 
San Francisco mieste Kali
fornijoj, kur dalyvavo apie 
pusantro tūkstančių atsto
vių iš visų kraštų. Mūsų 
delegatės turėjo progos pa
sakyti kalbų ir patekti į 
amerikiečių spaudą.

VACYS RICKUS,
po sunkios ir ilgos ligos, mirė Clevelande birželio 
30 d.

Velionįes norą vykdant, jo kūnas buvo per
duotas Western Reserve universitetui vėžio ligos 
tyrimams.

Nuliūdusi žmona

A. A.

KSAVERUI KNITAIČIUI
tragiškai mirus, jo mielai sesutei TINAI TRAU-

NIENEI, jos šeimai ir artimiesiems reiškiame 

gilią užuojautą ir drauge liūdime

Nelė ir Jonis Morkai

A. A.

KSAVERO KNITAIČIO 
netikėtos mirties prislėgtiems, jo seseriai VA
LENTINAI TRAUNIENEI su šeima ir kitiems 
giminėms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū
dime

Aleksandra ir Vincentas 
' Gruzdžiai

Buv. šarūniečiui

VLADUI ŠARŪNUI
j iš mūsų tarpo išsiskyrus, jo žmonai, vaikams ir 

seserims gilią užuojautą reiškia likusių šarūnie- 

čių vardu

Jonas Garla

E. CHICAGO

25 METAI
ALT DARBE

įsisteigus A. L. Tarybai 
Chicagoje, buvo pradėti 
organizuoti skyriai visame 
krašte, kur tik buvo dides
nis lietuvių būrys. Vietos 
lietuvių veikėjų pastango
mis, kurių tarpe buvo prel.
K. Bičkauskas, Albert Vi- 
nick ir Antanina Nenienė, 
buvo įsteigtas ir Lake aps
krities skyrius, apėmęs lie
tuvius, gyvenančius Gary 
ir East Chicagos miestuo
se. Todėl ir Nepriklauso
mybės šventės paskelbimo 
minėjimas vyksta pamečiui 
Gary mieste ir East Chica
goje. Nuo skyriaus įsteigi
mo dienos iki šiam laikui 
vadovybėje tebėra tie pa
tys asmenys: pirmininkas 
Albert Vinick iš East Chi
cagos ir vicepirmininkė An
tanina Nenienė iš Gary. Iš
būti organizacijos vadovy
bėje 25 metus, nėra papras
tas reikalas, kai šiuo metu 
sunku atrasti žmonių, su
tinkančių išdirbti bent vie
nus metus.

ANTANINA NENIENĖ

Įvertindama A. Nenienės 
nuopelnus ir ištvermę Lie
tuvos vadavimo darbe, sky
riaus valdyba padarė ati
tinkamą atžymėjimą-pager- 
bimą.

ALT skyriaus valdybos 
rūpesčiu š. m. birželio 18 d.,

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE 

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

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vija Audronė yra apsupta didelio pušų, beržij 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 į vilų AUDRONĖ — MARIJA JANSONAS 

87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 02655.
Tel. (617) 428-8425.

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

didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

gražiose restorano patalpo
se, susirinko organizacijų 
atstovai ne eiliniam susi
rinkimui, bet iškilmingam 
posėdžiui, kuriame skyriaus 
pirm. A. Vinick pristatė 
Antaniną Nenienę, kaip šios 
popietės garbės viešnią, 
kartu pasveikindamas ALT 
vardu. Be jo, sveikino Ga
ry lietuvių parapijos klebo
nas dr. kun. Ig. Urbonas, 
ALB East Chicagos sky
riaus pirm. K. Valeika, 
ALT Sąjungos E. Chicagos 
skyr. vicepirmininkas A. 
Juodvalkis, SLA 185 kuo
pos pirm. J. Liubinas ir A. 
Nenienės brolis dr. J. Taut
vilą. Visi sveikintojai pasi
džiaugė A. Nenienės ištver
me ir sumanumu, dirbant 
Lietuvos vadavimo darbą 
ir linkėjo taip pat energin
gai ir ryžtingai tęsti šį dar
bą toliau, kol bus pasiektas 
tikslas — išlaisvinta Lietu
va iš komunistinio jungo. 
Buvo įteikta jubiliatei sim
bolinė dovana — Kristaus 
kančia, padaryta skulpto
riaus P. Vėbros. Visi daly
viai sugiedojo ilgiausių me
tų.

Antanina Nenįęnė atsa
kydama į sveikinimus, su 
ašaromis akyse dėkojo uz 
parodytą jai dėmesį ir tokį 
malonų pagerbimą. Trum
pai žvilgterėjo į savo nuei
tą kelią, kai dar mergaite 
būdama gėlėmis kaišė sa-. 
vanorius, einančius Lietu
vos laisvės ginti, kaip rin
ko auksinius daiktus savai 
valiutai — litui padengti, 
kaip šventė pirmąsias Lie
tuvos Nepriklauso m y b ė s 
metines, kaip važiavo į 
Kauną atstovauti organi
zacijas Steigiamajame Sei- 
se. Aplinkybėms susidėjus, 
su skaudančia širdimi tu
rėjo palikti laisvą savo tė
vynę ir persikelti gyventi į 
šj kraštą. Sukūrė šeimą, iš
augino dvi dukras ir sūnų. 
Čia prasidėjo jos šeimos 
nelaimės: 1941 metais mi
rė vyras, o 1953 metais 
gimnaziją baigęs, nuo ope
racinio stalo neatsikėlė ir 
sūnus. Nors ir nelaimių 
prispausta, nepalūžo po 
sunkia gyvenimo našta, bet 
aktyviai įsijungė į visuo
meninį, labdaros ir parapi
jinį darbą. Pokario laiko
tarpyje aktyviai prisidėjo 
prie tremtinių aprūpinimo 
garantijomis ir per jos na
mus praėjo 25 šeimos, kol 
susirado darbą ir pastogę. 
Tame skaičiuje ir jos sesuo

Sofija Adomaitienė su vy
ru inž. D. Adomaičiu ir 
brolis dr. J. Tautvilas su 
šeima.

"Jūsų dovana — Kristaus 
Kančia — primena man 
kenkiančią tėvynę ir po vi
są pasaulį išblaškytus jos 
vaikus”, pasakė Antanina 
Nenienė.

A. Juodvalkis

LINKSMA GEGUŽINĖ
Liepos 15 d., šeštadienį, 

ŲNION P1ER, Mich., COM- 
MUN1TY salėje, lietuvių 
a p g yventoje vasarvietėje, 
ALT S-gos East Chicagos 
skyrius rengia išvyką-ge- 
gužinę. Gros Neolituanų 
orkestras, veiks bufetas ir 
baras. Pradžia 1 vai. po pie
tų. Orkestras pradės groti 
8 vai. vak. Skyriaus valdy
ba kviečia visus lietuvius 
atsilankyti ir geroje nuo
taikoje praleisti vakarą.

CHICAGO

KVIEČIA Į PASITARIMĄ
LB Chicagos Apygardos 

Valdyba ir Chicagos Ame
rikos Lietuvių Taryba kvie
čia visų organizacijų pirmi
ninkus ir tautinių šokių 
grupių vadovus, arba jų 
įgaliotinius, atvykti j susi
rinkimą š. m. liepos mėn. 
7 d., penktadienį, 8 vai. va
kare Jaunimo Centre.

Reikalas liečia pavergtų 
tautų savaitės paradą. Da
bartinių pasaulio įvykių 
raidoje lietuvių gausus da
lyvavimas ir pasisakymas 
yra nepaprastai svarbus. 
Laiko sutaupymui prašome 
nelaukti atskirų pakvieti
mu.

Pavergtųjų tautų para
das jvyks š. m. liepos mėn. 
15 d., sekmadienį, Chicago
je, Statė gatvėje.

HELP WANTED MALĖ

DRIVERS TRACTOR TRA1LER 
IMMED1ATE HIRING 

MubI have New York stale class-I 
licenae or eųuivalent, and be able 
to paša ICC physical. Apply 

SCHWERMAN TRUCKING 
CO., OFFICE

Route 23B 
Hudson, New York

(71-82)

PLAST1C MOLD MAKER: Ist class 
man experienced injection eonu 
pression molds, also apprentice, 
1-5 years experience wil)ing to 
learn complele phase of mold mak- 
ing. Excellent wages, benefits, 
EJmwood Plastics, Ine., 669 Elm- 
wood Avė., Providence, R. I., 401 

941-0222. (75-78)
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