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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DE GAULLE POLITIKA
PRANCŪZIJOS PREZIDENTO LAIKYSENA VI
DURINIŲJŲ RYTŲ KRIZĖS METU SUSILAU
KĖ NEMAŽAI KRITIKOS VIDUJE IR UŽSIE
NYJE. — SKAIČIUOJAMA, KAD JIS IŠĖJĘS 
TREČIUOJU PRALAIMĖTOJU PO ARABŲ IR 

SOVIETŲ.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Daugelis prancūzų ir 
net užsieniečių manė, 
kad kur kur, bet užsie
nio politikoje jų preziden
tas de Gaulle yra visai 
teisus. Tai pažiūrai ge
roką smūgį suteikė Vi
duriniųjų Rytų eiga. Jos 
pradžioje de Gaulle, ku
rio ginklai atnešė Izra
eliui greitą pergalę, at
sistojo arabų pusėn. Jis, 
mat skaičiavo, kad Iz
raeliui nepasiseks taip 
greitai laimėti ir 
sovietai jokiu būdu 
paliks arabų bėdoje, 
nu metu de Gaulle 
tikėjosi galėsiąs suvai
dinti tarpininką status 
quo išlaikymui. Tam tiks- 
lui jis siūlė sušaukti ke
turių didžiųjų konferen
ciją ir Prancūzijos val
dinis radijas net gyrėsi, 
kad viso pasaulio akys 
esančios nukreiptos į 
Paryžių. Iš tikrųjų gi so
vietai tokios konferenci-
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IŠ VISO PASAULIO

* PREZIDENTAS JONSONAS 
pakartojo spaudos konferenci
joje savo nusistatymą artimiau
siu laiku pakelti pajamų mokes
čius daugiau nei 6 nuoš. Mokes
čių padidinimas esąs reikalin
gas krašto ūkiui palaikyti, karui 
Vietname paremti ir (vairioms 
vyriausybės programoms Įgy
vendinti.

Mokesčiai turėtų būti pakelti 
jau rugpiūčio mėn,, jei Įstaty
mo projektas praeis pro Kongre 
są, kuriame tam pasiūlymui esa
ma ir opozicijos.

* ANGLUOS VYRIAUSYBE 
paskelbė savo planus apie ka
riuomenės dalinių atitraukimą 
iš Tol. Rytų bazių. Atitraukimas 
pirmoje eilėje' paliestų bazes 
Singapūre ir Malayzijoje.

Tokiai Anglijos politikai stip
riai priešinasi JAV vyriausy
bė, pareikšdama, kad baziųTol. 
Rytuose panaikinimas kenktų.

* BUV. BRAZILUOS prezi
dentas maršalas H.C. Branco 
žuvo lėktuvo katastrofoje.

* SOV. S-GOS Užs. Reikalų 
ministeris A. Gromyko pasiun
tė notą JTO Saugumo Tarybos 
pirmininkui, pareiškiant, jog 
Izraelis, neatitraukdamas savo 
kariuomenės iš užimtų sričių 
kuriąs ypatingai pavojingą situ
aciją, dėl kurios galjs kilti nau
jas konfliktas.

Diplomatiniuose sluogsniuose 
toji nota laikoma priemone vėl 
svarstyti Saugumo Taryboje 
Art. Rytų klausimus, nes Sov. 
S-ga jokiu būdu nepraveda re
zoliucijos, kuri patenkintų ara
bų valstybių reikalavimus.

Arabų vadai tuo tarpu nirš
ta negaudami Sov, S-gos palai
minimo "antram kėliniui" kon
flikto, kuriame siekiama "at
siskaityti" su Izraeliu.

* NEGRŲ VADAI, jaučią di
desnę pilietinę atsakomybę, vis 
labiau atsiriboja nuo tų, kurie 
"juodosios jėgos" vardu skaldo 
pačius negrus ir dar labiau at
stumia prijaučiančius baltuo
sius. Carmichael, Kissick, M. 
L, King laikomi radikalais, ken
kiančiais negrų integracijos po
litikai ir Amerikos prestižui.

* NASSERIUI užblokavus Su- 
ezo kanalą, pailgėjo kelias namo 
Sov. S-gos laivams, vežamiems 
ginklus l S. Vietnamą. 

jos idėjai niekad neprita
rė ir iš to, kaip žinia, 
nieko neišėjo.

Kai Kosyginas važiuo
damas į JT visuotiną su
sirinkimą sustojo Pary
žiuje, de Gaulle buvo įsi
tikinęs, kad sovietai tie
siogiai su amerikiečiais 
nekalbės ir tokiu būdu 
jis vėl gaus galimybę 
tarpininkauti. Vėliau pa
sirodė, kad Kosyginas, 
anot 'Neue ZuercherZei* 
tung' Paryžiuje sustojo 
ne tam, kad paprašius pa
tarimo iš de Gaulle, bet 
tam, kad bent kiek užtu
šavus gautą smūgį sovie
tų prestižui. Priešingai 
de Gaulle lūkesčiams, 
Kosyginas pasimatė su 
Johnsonu ir prancūzams 
prieš akis vėl stojo Jal
tos vaiduoklis, kada ame
rikiečiai su sovietais da
linosi pasauliu visai ne- 
atsikalusę prancūzų nuo
monės. Tą syk Jaltoje, 
nors ir mažesniu balsu, 
dar dalyvavo britai. Šį 
kartą abu didieji buvo vi
sai be mažesniųjų balas
to.

Tiesa, Kosyginas grįž
damas iš New Yorko vėl 
sustojo Paryžiuje, ta
čiau ir šį kartą tai buvo 
daugiau mandagumo žes- 
tas negu kas nors kitas. 
Atrodo, kad Maskva ir 
Paryžius sudarė sąjun
gą turėdami galvoje vi
sai kitus priešus. Mask
va tikėjosi ir tikisi pran
cūzų talkos prieš Vokie
tijos susivienijimą, o 
Paryžius manė, kad jis 
reikalingas Maskvai tal
kai prieš Washingtoną. 
Iš tikro sovietai nori tie
sioginio kontakto su Wa- 
shingtonu be jokių talki
ninkų ar tarpininkų.

Pats de Gaulle, nese
niai viešėdamas Bonno- 
je, vokiečiams aiškino, 
kad ne jis pasekė sovie
tų politiką Vid. Rytuose, 
bet sovietai pasekė jo pa
vyzdžiu reikalaudami sta
tus quo atstatymo. Kar-

[V

PHARAON

rn LJ 1

|ĮmMROUK

P1

tp 

tu lyg norėdamas at
keršyti Maskvai, Bonno- 
je jis pakėlė tostą už "1 
’Allemagne tout entiere" 
(už visą Vokietiją), kas 
pasigirdo pirmą kartą iš 
de Gaulle lūpų.

Jei kas iš tosde Gaul
le laikysenos paaiškėjo, 
tai tik tai, kad jispasau- 
linės politikos scenoje 
tėra tik statistas, bet ne 
pirmos eilės veikėjas. 
Aiškus de Gaulle atsisto 
jimas ar abu pusė j e, nors 
faktinai jie išprovokavo 
konfliktą, sukėlė didoko 
nepasitenkinimo Pran
cūzijos viduje. Iš 29 pa
ties de Gaulle mini sterių 
tik 3 palaikė savo prezi
dento pažiūrą, kiti buvo 
nuomonės, kad nereikėjo 
užimti tokios aiškios po
zicijos, o reikėjo dar pa
laukti. Net toks besąly
ginis de Gaulle gerbėjas 
kaip žinomas rašytojas 
Francois Mauriac "Fi
garo Litteraire" skilty
se rašė: "Aš negaliu kon
statuoti, kad gaulisti- 
nė politika yra tik vie
nintelė teisinga ir svei
ka politika".

Krašto apsaugos mi
nisteris Messmer net 
drįso kritikuoti savo 
prezidentą ministeriųka' 
bineto posėdyje aiškin
damas, kad de Gaulle už
draudimas dabar siųsti 
ginklus į Izraelį yra ne 
tik neteisingas, bet smar
kiai kenkiąs prancūzų 
ginklų pramonei. Kiti 
kraštai nenorėsią pirk
ti prancūzų ginklų, skai- 
tydamiesi su jų tiekimo 
sustabydmu tuo momen
tu, kada jie daugiausiai 
yra jiems reikalingi.

De Gaulle į tai nieko 
neatsakė. Jo ateities 
prognozė yra tokia, kad 
sovietai vėl apginkluos 
arabus ir pasiųs juos į 
naują karą. Tai, žinoma, 
gali ilgokai užtrukti, ta
čiau iniciatyva — kada už' 
pulti —bus jau arabų pu
sėje.

Šv. Tėvui Prelatą Tomą 
J. Grady, buvusį Nacionali
nės Nekalto Prasidėjimo 
Šventovės Washingtone di
rektorių, paskyrus Chica
gos arkivyskupijos auxilia- 
ru vyskupu, Lietuvos atsto
vas, J. Kajeckas, pasiuntė 
jam š. m. birželio 24 d. 
sveikinimą.
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Temos variacijos

Mūsų atžalynas su lietuviška knyga vasaros stovykloje (Putnam, Conn.) Iš kairės: J. Vaičiulaitytė 
(skaito), M. Dambriūnaitė, A. Ambrozaitytė, O. Vaitkutė ir Jurkevičiūtė. Vyt. Maželio nuotrauka

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS
PRANEŠIMAS

1967 m. birželio 13 d. 
ALT komunikate lietuvių 
spaudai buvo pranešta, 
kad Amerikos Lietuvių 
Tarybos Pirmininkas A. 
J. Rudis, kilus Izraelio- 
Arabų karui, tuojau pa
siuntė telegramas JAV 
ambasadoriui prie Jung
tinių Tautų A. Goldber- 
gui, Izraelio Užs. Reik. 
Ministeriui Abba Eban, 
Izraelio ambasadoriui 
prie JT Gideon Rafael, 
Radio ir televizijos — 
National Broadcasting 
Co. — atstovei prie JT 
Miss Pauline Frederiks 
bei didžiųjų Amerikos 
dienraščių Chicago Tri
būne ir Chicago Sun Ti- 
mes redaktoriams, kur 
buvo nurodyta klastinga 
Sovietų Sąjungos politi
ka prieš mažųjų tautų 
laisvę ir nepriklauso
mybę ir pabrėžta, kaip 
Sovietų Sąjunga pati tie
sioginiai okupavo Lietu
vą ir kt. Baltijos kraš
tus.

Ten pat buvo pasisa
kyta, kad Amerikos Lie
tuvių Taryba 27 metus 
kovoja dėl Lietuvos lais
vės ir deda visas pa
stangas, kad Lietuva ir 
lietuvių tauta būtų iš
laisvinta iš bolševikinės 
Rusijos pančių. Tų te
legramų nuorašai su ati
tinkamais raštais apie 
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Lietuvos okupaciją buvo 
pasiųsti JAV Preziden
tui L.B. Johnsonui, Sta
tė Sekretoriui Dean 
Rusk, visiems senato
riams ir visiems Izra
elio konsulatams JAV. 
Didžioji amerikiečių 
spauda paminėjo ALT 
pirmininko žygius ir kai 
kurie laikraščiai įdėjo 
atitinkamus pranešimus 
ir paveiksluotas karika
tūras, kaip Sov. Sąjungos 
premjeras Kosyginas 
ant kaukuolių krūvos kal
ba Jungtinėse Tautose, 
viena kaukuolė buvo "Li
thuania" — Chicago Ame
rican, June 19, 1967.

Į Amerikos Lietuvių 
Tarybos Pirmininko raš
tus, pritardami jo moty
vams, tuojau atsiliepė 
Baltieji Rūmai, Washing- 
ton, D.C., Statė Departa- 
ment, senatoriai H.H. Ba- 
ker, jr., Tenn., B.B. Bay, 
Ind., Cl. P. Case, N.J., 
T.J. Dodd, Conn., R. P. 
Griffin, Mich,, S.L. Hol— 
land, Fla., V. Hartke, 
Ind., B.E. Jordan, N.C., 
J. Sparkman, Alabama, 
W. B. Spong, Jr., Va.,
H.E. Talmadge, Ga., J. 
G. Tower, Texas ir kt. 
— kas dieną gaunami 
nauji padėkos laiškai.

NEŽINO KUR TOJI MINISTERIJA

Okupuotos Lietuvos ad
ministraciją Maskva yra 
sutvarkiusi taip, kad ji at
rodytų bent kiek panaši 
į savarankiškos valsty
bės valdžią. Eilė įstaigų 
vadinama ministerijo
mis, o jų tarpe yra net
gi... "užsienio reikalų 
ministerija"! Tik retas 
kas tenumano, ką tokia 
"ministerija" Vilniuje 
veikia. Daugumas net Vil
niuje nuolatos gyvenan
čiųjų nėra nei girdėję, 
kad tokia "ministerija" 
yra, ir dar rečiau kas ži
no jos adresą...

Bet liepos 5 dienos laik- pareigūnus bei žinovus.
Iš vakariečių tų aiški

nimų pasiklausyti buvo 
atvykę tik keturi kores
pondentai: iš Anglijos, 
Australijos, Kanados ir 
Japonijos.

raščiuose ta "ministe
rija" pasigarsino. Pra
nešė, kad buvo pasikvie
tusi keletą Maskvoje ak
redituotų užsienio laik
raščių korespondentų į 
"revoliucijos karnava- 

Ypatingas padėkas pa
reiškė Izraelio genera
liniai konsulai — Chica
goje, III. A. Avidar, Phi- 
ladelphijoje, Pa., — Y. 
Ben-Yaacov, Atlanta, Ga, 
— Z. Boneh, Los Ange
les, Calif. — M. Yegar.

Be to, Amerikos Lie
tuvių Tarybos Pirmi
ninkas A. Rudis pasiun
tė sveikinimus, ryšy su 
Vatikano naujų kardino
lų inauguracijomis — di
deliam lietuvių užtarė
jui, rašančiam knygą 
apie Baltijos kraštų oku
paciją kardinolui Anto- 
nio Samore ir Chicagos 
arkivyskupui kardinolui 
John P. Cody. Iš abiejų 
buvo gauti tuojau iš Ro
mos nuoširdžios padė
kos laiškai. Kard. A. Sa
more pažymėjo, kad jis 
ir toliau veiks lietuvių 
labui.

ALT pirmininkas A. 
Rudis 2 savaites buvo iš
vykęs į P. Korėją, kur da
lyvavo to krašto Prezi
dento inauguracijoje, su
sitiko su JAV vicepre
zidentu H.H. Humphrey. 
Grįždamas p. Rudis bu
vo sustojęs Los Ange
les, kur turėjo pasitari
mus su vietiniais ALT 
ir kitų organizacijų vei
kėjais.

ALT BIURAS

lą", o po to, liepos ket
virtą, pakvietusi tuos ko
respondentus į spaudos 
konferenciją.

Kalbėjo toje konferen
cijoje ne apie kokią nors 
Lietuvos užsienio poli
tiką — apie tai už Lie
tuvą dabar kalba Gromy
ko, — o tik aiškino, kaip 
Lietuvai gera būti Mask
vos valdomai... "Užsie
nio reikalų ministrė" L. 
Diržinskaitė pati ir to 
aiškinti nesiryžo, o buvo 
pasikvietusi įpagalbąuž 
ją viską išaiškinti net 
septynis įvairių sričių

(ELTA)
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Kur karaliavo 
Gražina, Vaiva ir Šarūnas 

Įspūdžiai iš skautų, stovyklos Rako miške - vl. ramojus

Kai iš Chicagos šauni į 
Detroitą, maždaug apie 
Pipestone rd., kur yra iš
važiavimas į Sodus mieste
lį ir į Bačiūnų farmą, US 
94 kelias pasuka daugiau į 
vakarus, o tiesiai į šiaurę, 
Michigano ežero pakrantė
mis bėga US 31 kelias. 
Daugeliui Chicagos lietuvių 
šių abiejų kelių išsiskyri
mas yra taip pat kryžkelė 
—- juk abu keliai veda į lie
tuviškas salas: pasukęs į 
vakarus US 94 keliu pa
sieksi "Dainavos" stovyk
lą, kur vasaromis stovyk
lauja lietuviškas jaunimas, 
sau šūkiu pasirinkęs "Vis
ką atnaujinti Kristuje”. O 
atsisukęs j šiaurę, maždaug 
už 150-170 mylių atsidursi 
Rakė, kur taip pat pilna lie
tuviško jaunimo, tarnau
jančio "Dievui, tėvynei ir 
artimui". Tai mūsų šaunie
ji skautai, kurių gretos 
Chicagoje yra nepaprastai 
gausios ir vis dar augan
čios.

Taip ir rašančiam šiuos 
žodžius liepos 9 d. rytą, jau 
kelinti metai iš eilės, teko 
pasukti ne į "Dainavą”, bet 
į Raką. Olandiškas Holland 
miestas su ”Wooden Shoe” 
suvenyrų krautuve ir res
toranu, yra pusiaukelė iš 
Chicagos vykstant į Raką. 
Didžiojo skautų stovyklos 
savaitgalio metu, kai iš 
Chicagos į Raką pakyla 
600-700 tėvų ir važiuoja 
lankyti stovyklaujančių sa
vo vaikų, -”Wooden Shoe” 
restoršne vis rasi bepoil- 
siaujančių lietuvių. O šiais 
metais, ten sustojus užkas
ti ir pailsėti, papuolėm į 
mielą kompaniją. Ten po
ilsiavo dr. S. Biežis su po
nia ir dr. S. Budrys. Abu 
Rako stovyklos pirmėnai — 
patikėtiniai. Ir šį kartą dr. 
Biežis su savim vežėsi sti
lingą rankų darbo kryžių. 
Išsikalbėjus paaiškėjo, kad 
tai dovana Mason County 
Sveikatos skyriaus vedėjui
M. Wilsonui. Pokalbyje su 
abiem daktarais nusikėlėm 
j praeitį, į tas dienas, kai 
dar kūrėsi Rako stovykla. 
Daug trukdymų buvo iš ša
lies, iš įvairių Michigan 
valstijos pareigūnų. Atro
dė, kad Rako stovykla ne
išsilaikys ir reikės ją likvi
duoti. Bet po to sekė pa
žintys ir kliūtis liko nuga
lėtos. Dabar M. Wilsonas 
ir kiti pareigūnai yra ge
riausi draugai ir jau lietu
vių skautų stovyklavietę 
laiko pavyzdine. Ir už tai 
mūsų stovyklos pirmūnai 
veža vėl dovaną, kaip pa
garbos ir dėkingumo sim
bolį.

Šią vasarą nuo liepos 1 
iki liepos 15 d. Rako miške 
krykštavo apie 400 Chica
gos skautų, jų tarpe ir bū
relis clevelandiečių. Lapuo
tam miške prieš akis stie
bėsi "Gražinos”, "Vaivos” 
ir "Šarūno” stovyklos. Pa

Kernavfts Tunto tėvų komiteto pirm. agr. Ruibys perduoda nau
jai pastatytos "Kernavės menės" raktą tuntininkei V. Aleknavičie
nei tik ją atidarius 1966 m. stovyklos metu.

skutinių trejų metų bėgy
je Rako miškas nepaprastai 
keitėsi ir modernėjo. Už
pernai stovyklos metu bu
vo atidengta gan patogi 
"Lituanicos" berniukų tun
to pastogė ir virtuvė, pava
dinta "Kaziuko seklyčia”, 
pernai kun. Alg. Kezys, SJ 
pašventino naujutėlę ir 
švarutėlę "Kernavės” tunto 
menę, o šiais metais vėl iš
kilmingai buvo atidaryta 
tik ką pastatyta "Aušros 
menė" — "Aušros vartų” 
tunto stovyklavietės paži
ba. Ir visa tai pastatė tun
tų vadovai su idealistų tė
vų pagalba, kurie savaitga
liais važinėdavo po 270 my
lių ir ten be poilsio dirbda
vo statybos darbus. Kai 
prisimeni pavardes agr. 
Ruibio, Aleknavičiaus, Vin- 
dašiaus, Javarausko, Kara
liūno, Fabijono ir kitų, taip 
ir skardenas tau neišpasa
kyto ryžto ir darbo pavyz
džiai. Tik per juos ir kitus

Tėv. Alg. Kezys, SJ šven
tina "Aušros menę" Rako skau
tų stovykloje š.m. liepos 9 d. 
Salia jo "Aušros Vartų" tunto 
tuntininkė R. Kučienė ir sk. 
Karaliūnas.

iš primityvaus Rako miško 
jau pasidarė palyginti mo
derni stovyklavietė su vir
tuvėmis, valgyklomis, šiltu 
vandeniu. Naujausias pro
jektas tai ambulatorijos 
statyba, šią vasarą dr. J. 
Ramonas ir dr. K. Bobelis 
buvo įsikūrę traileryje. Bet 
ambulatorijos statybos fon
de jau yra apie 1,100 dol. 
Tikėkim, suma padidės ir 
kitais metais Rako miškas 
pasipuoš ir ambulatorija.

Į akis krenta neužbaig
tas paminklas stovyklos 
fundatoriaus vaist. Rako 
prisiminimui, kuris stovi 
tik įsisukus į stovyklą. Pra
ėjusiais metais šis pamink
las buvo oficialiai atideng
tas. Bet deja, ir šiandien, 
metams praslinkus, neuž
baigta jo viršūnė, nėra nei 
memorialinės lentelės, by
lojančios to paminklo pa
skirtį. Kūrinys modernus ir 
imponuojantis.

Mielas būna tas pavaka
rys, kai į "Lituanicos" sto
vyklavietės didžiąją aikštę 
iš visų miško kraštų lygio
se gretose atžygiuoja uni-

"Vaivos" stovyklos skautės su stovyklos vadove Vanda Alekna
vičiene "Aušros menės” šventinimo metu. Dešimt žvakučių simbo
lizuoja dešimtj metų, per kuriuos "Aušros Vartų" tunto skautės 
laukė pastatant savosios pastogės.

formuoti skautai ir čia 
vyksta jų paradas. Aukš
tame kalnelyje plevėsuoja 
vėliavos, šalia jų aukure 
dega amžinoji ugnis žuvu
siųjų už Lietuvos laisvę 
prisiminimui, o čia, apačio
je, 400 skautų ir 600 tėvų 
sustojus, skamba įsakymai, 
giesmės ir himnai. Tarp ei
lės įsakymų maloniausiai 
praskamba tie, kuriais pa
skelbiami skautai geriau
siai kalbą lietuviškai. Taip 
ir jauti, kad iš šio gražaus 
būrio jaunimo išaugs ir to
kių, kurie įsijungs į orga
nizacijų gretas ir suteiks 
joms naujos gyvybės toli
mesnei ateičiai, čia ir yra 
didžioji lietuviškų jaunimo 
organizacijų paskirtis. O 
Chicagos skautai ypač džiau 
gias tuo, kad jie turi pui
kių vadovų ir kad jų atsi
randa jau ir iš jaunimo tar
po.

Vakare suliepsnoja lau
žas ir jį apsėda tūkstanti
nė minia. Pradedant "Tau
ro rago” orkestru ir bai
giant pačių mažiausių pa
sirodymais programa pra
bėga gyvai, skautiškai. 
Mergaitės turi išsiauginu
sios ir jaunųjų laužvedžių. 
Jei seniau visus labai žavė
jo Rita Baraitė, kanadietė 
Skrinskaitė ir kitos, tai šie
met džiaugiamės jaunute 
Aglinskaite ir jos padėjė
jomis. Bet pas vyrus vis tie 
patys veidai. Tie patys... 
O kur jaunasis prieauglis, 
broli Vijeiki, Paroni, Ja
kaiti, Račiūnai, Ramanaus
kai, Valentinai, Namike, 
Jauniau, Ivanauske, Kas- 
niūne? žinau, jūs išauginot 
gerų jaunųjų vadų — R. 
Vedegį, R. Rupinską, G. 
Plačą, V. Sadauską, A. 
Markulį ir kitus. Už tai pa
garba jums. Bet kodėl prie 
laužų jaunųjų neleidžiat?

Toje didžiulėje žiūrovų 
masėje smagu buvo maty
ti Rako stovyklos kūrėjus 
dr. Biežį su ponia, dr. S. 
Budrį, visus stovyklautojus 
minkštaisiais gėrimais pa
vaišinusį dr. L. Kriaučeliū- 
ną su ponia, mūsų iškilųjį 
tenorą Stasį Barą, iš Oma
hos atvykusį muz. Br. Jo
nušą, muz. J. Zdanių, Drau
go moderatorių kun. Pr. 
Garšvą h- daug daug kitų. 
Taip, ta graži kompanija 
šeštadienio vakarą buvo 
susirinkusi už 270 mylių 
nuo Chicagos, kur kiekvie
ną vasarą dviems savai
tėms prisikelia gyvoji Lie
tuva. O ji tokia miela ir 
sava kiekvienam lietuviui, 
kurie nori, kad lietuvybė 
išeivijoje puoštųsi naujomis 
atžalomis ir amžinai būtų 
gyva.

Sekmadienio rytą iš Lu- 
dingtono, Scottvillės mote
lių sugrįžę atgal į Raką mi
šioms,- nustebom, kad me
niška koplyčia iš pavėsin
gos daubos perkelta į saulė
tą aikštę visų trijų stovyk
laviečių viduryje. Pasirodo, 

kad į aną pavėsingą daubą 
buvo įsisukęs viesulas ir 
koplyčią apdraskė. Naujoji 
vieta patogi, bet, gink Die
ve, karštos saulėtos dienos 
atokaitoje tai tikras praga
ras.

Čia pat kelių šimtų žmo
nių akivaizdoje stovyklos 
kapelionas ir nepamaino
mas jaunųjų draugas A. 
Kezys, SJ, kuris vakar va
kare prie laužo taip šauniai 
tampė akordeoną grodamas 
"Tauro rago” orkestre, ap
sirengė liturginiais drabu
žiais ir išėjo atnašauti lie
tuviškų šv. Mišių. Jaunimas 
ir tėvai palinko maldai ir 
giesmei, o Seserijos dva
sios vadas P. Garšva, MIC 
pamoksle kalbėjo apie tikė
jimo metus, apie pirmuo
sius už tikėjimą žuvusius 
kankinius Petrą ir Paulių 
ir pamokslo temą gražiai 
privedė prie skautijos, pa
brėždamas, kad mylėdami 
gamtą — medžius, pievas, 
vandenis, kuriuos sutvėrė 
Dievas, mes garbinam ir 
patį jų Kūrėją. Meilė Die
vui, tėvynei ir artimui turi 
būti įrodyta ne vien tik 
kalbomis, bet ir darbais.

O ant vėliavų kalno au
kure deganti ugnis minėjo 
nepamirštamas skautų au
kas, sudėtas už tėvynės 
laisvę ... Ausyse skambėjo 
"Šarūno” stovyklos daina:

Tegul sau vėjai pučia 
šiaurūs, 

Tegul sau audros me
džius lauž, 

Mes tikim tėviškės ry
tojui, 

Ten laisvės rytas dar 
išaus!

Pašventinus Brolijos jū
rų skautų vėliavą, kurią 
paaukojo Ir. ir Alg. Regiai, 
įvyko apeigos ežere, po to 
papurkštė lietutis ir atėjo 
laikas tėveliams palikti 
mišką, sūnus ir dukreles ir 
patiems kilti atgalios į Chi
cagą.

Ak, kad taip dažniau su
skambėtų Rako miškas lie
tuviško jaunimo balsais. Ar 
čia kitais metais negalėtų 
įvykti didžioji Tautinė sto
vykla ?

I Spaudoje 
pasidairius

• Technikos žodis — 
Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos 
leidinys, neseniai išėjusia
me 3 nr. rašo, kad "lietuviš
kųjų temų pasirinkimas 
aukštuosius mokslus sie
kiančiųjų tarpe, tezėms 
aukštesniam mokslo laips
niui įgyti, ar šiaip atlikti 
kokį nors mokyklos reika
lavimą, nėra naujas daly
kas. Inžinierių ir architek
tų tarpe tas tačiau pasitai
ko retai. Tai žinoma nor
malu. nes tiksliausiuose 
moksluose lietuviškų temų 
pasirinkimas yra sunkiai 
įmanomas. Kaip tokį retes
ni dalyką šiame numeryje 

talpiname Antano Rimavi- 
čiaus darbą — Kauno mies
to vienos srities išplanavi
mą, atliktą Illinois Insti
tute of Technology. Kęstu
tis P. žygas, kuris Harvar
do universiteto "graduate” 
mokykloje studijuoja ar
chitektūrą, ruošia studiją 
apie šv. Onos bažnyčią Vil
niuje. Tokie reiškiniai džiu
gina ir rodo dar gyvą jau
nesniosios kartos domėji
mąsi lietuviškaisiais reika
lais ir lietuviškomis temo
mis.

žurnale apstu įdomiu 
straipsnių, skaitytinų pla
tesnei lietuvių visuomenei, 
kaip P. Lėlio apie Lietuvos 
geleži nkelius, minėtasis 
Ant. Rimavičiaus — apie 
Kauno išplanavimą. Plati 
mokslinė ir kronikinė ap
žvalga.

Skoningai apipavidalintas
T. 2. žurnalas išeina kas du 
mėnesiai. Metinė prenume
rata — 5 dol.

Administracijos adresas 
— M. Krasauskas, 2633 W. 
Montgomery Avė., Chicago, 
Illinois 60632.

• Tėvynės Atgarsiai — 
Chicagos Aukšt. Lit. Mo
kyklos Mokinių žurnalas 2 
nr..

žurnalo redakcija suge
ba pritraukti ne mažai jau
nųjų bendradarbių. Vieni 
jų "atvirai pasisako”, kiti 
bando savo mintis reikšti 
reportažuose, net ir recen- 
zij ose ir t.t.

Turiniu įvairus leidinys 
malonus tuo, kad jame reiš
kiamos mintys nesiriboja 
klasėje atliktais darbais ir 

8 priežastys, kodėl Podarogifts, 
Ine. pritraukia tūkstančius nau

jų klijentų, kurie siunčia 

DOVANAS įUSSR
1. Jiems nereikia gaišti laiko, superkant ir ne- 

šant siuntinius j persiuntimo įstaigas.
2. Jie neturi spėlioti dėl dydžių ar spalvų.
3. Jie sutaupo visus muito, įpakavimo ir per

siuntimo mokesčius.
4. .Jie pasirenka ypatingą dovaną: automobilį, 

motociklą, televizijos priimtuvą, radijo apa
ratą, šaldytuvą arba

5. Jie įsigyja PREKIŲ PIRKIMO ORDERĮ, 
su kuriuo jų giminės jiems patinkamas pre
kes gali įsigyti Vnešposyltorg’o

DOLERIŲ-KRAUTUVĖSE
6. Jų giminės gali įsigyti maisto produktų, 

audeklų, drabužių ir avalynės tinkančius 
jų skoniui ir pritaikintus.

7. Jie taupo laiką, nes tuo atveju nėra gabeni
mo per Atlantą.

8. Jie sutaupo pinigų, nes DOLERIŲ-KRAU
TUVĖSE prekės yra laibai žemomis kaino
mis.

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

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

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

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

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Wa)nut Street. Philadelphia, Pa. 19106 

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

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 
AGENCY, INC.

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

rodomos savarankiško gal
vojimo pastangos.

Leidinys atlieka teigiamą 
darbą pratindamas jaunąją 
kartą spaudos darbui.

MALĖ HELP

TRIMMER MAKER
Set-up man and operator for 
Tngersoll E. D., M. and Bridge- 
port Duplicator

WILCOX-CRITTENDEN DIV.

NORTH & JUDD MFG. CO.
56 Warwick St. 

Middletown, Conn. 
An Equal Opportunity Employer 

(77-87)

HELP 5VANTED MALĖ

FOREMEN
ELECTRONIC TĘST
Experienced in supervision of tęst 
alignment and trouble shooting of 
electronic products such as TV 
receivers. Technical School training 
required.

ASSEMBLY
Supervice assembly of electronic 
products. Prior manufacturing staff 
or supervisory experience preferred.

Positions offer attractive salaries 
and generous benefits. Apply, call 
or write Mr. R. T. Keller,

Westinghouse
TELEVISION-RADIO 

DIVISION 
Route 27 & Vineyard Rd. 

Metuchen, N. J. 
(201) 287-2000 

(77-80)
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IŠSIŠOKIMAS
Geros ar blogos, ne visai tikslios ar aiš

kios, miglotos ar drąsiai pasakytos, bet rezo
liucijos, veikiančios į lietuvių išeivijos sąžinę, 
turėtų veikti. Tai rezoliucijos bendradarbiavimo 
su kraštu reikalu.

Klausimas yra jautrus, kas ir kaip jį bepa- 
liestų. Jis vis dažniau ir dažniau iškyla. Jis vis 
dažniau mus įjautrina ir sukelia nerimo. O tas 
nerimas, mūsų jautrumas kartais išsilieja iš ri
bų. Viso to kaip tik ir nori, to siekia tie, ku
riems rūpi išeiviją dar labiau suskaldyti, galvo
jant kad dar yra kas skaldyti. Jautriai, skaudan
čiai vietai dar labiau įaitrinti druskos užpylė 
įvairių organizacijų veikėjai, organizuoją krep
šinio komandos išvyką į okupuotą Lietuvą.

Tai nėra "privatus reikalas", kaip jie kad 
skelbiasi. Tai yra grupinis, organizacinis reika
las, kurio negalima įrikiuoti į paprastus "žmo
gaus su žmogum" susitikimo rėmus.

Gal yra tiesos pareiškime, jog 6.000 lietuvių 
atsilankė 1966 m. okupuotoje Lietuvoj. Jų tarpe 
galėjo būti ir labai eksponuotų išeivijos gyvenime 
asmenų. Tačiau jie lankėsi ten ne organizuotai, 
neskaldant lietuvių visuomenės.

Inteligentui žmogui nėra sunkumų suprasti, 
kur prasideda ir kur baigiasi "bendradarbiavi
mas", t.y. santykiai su kraštą okupavusiais. To
kiam žmogui nesunku suprasti ir "žmogaus su 
žmogumi" susitikimo prasmė, kada kalbama apie 
ryšį su okupuotos Lietuvos gyventojais.

Problema, nėra abejonės, didelė ir skaudi, 
bet reiktų kiekvienam įsidėmėti ir atsakomybę 
ateičiai. Su priešo okupuotu kraštu ryšiai nėra 
paprasti ir kiekvieno individo supratama prasme 
tvarkomi. Tuose ryšiuose glūdi ne tik fizinis 
"žmogaus su žmogum" susitikimas, bet ir atsa
komybė prieš tautos tikslus, jos ateitį.

Kalbant konkrečiau, reiktų panaudoti Dirvoje 
skelbtą Lietuvos Nepriklausomybės Fondopasisa- 
kymą 1963 metais, pritarti ar nepritarti "bendra
darbiavimui":

— "Bendradarbiavimui kaip kapituliacijai 
prieš smurtą — aiškus ne; ryšiams ir santykiams 
su lietuviais Lietuvoje, kaip priemonėms bent ne
tiesioginei rezistencijai prieš smurtą — taip. Ar, 
kada ir kaip tokie ryšiai bei santykiai vykdyti, ko
kie būdai ir kokios priemonės jiems vartotinos — 
nėra nei viešų svarstymų, nei viešų nutarimų da
lykas".

Sportininkų kelionė yra viešas dalykas, nesu
tartas ir nesuderintas su išeivijos lietuvių nusi
statymu. Tai yra ieškojimas kelio, išeinančio iš 
bendro išeivijos nusistatymo organizuoto ryšio ne
ieškoti. Kaip "privačiai" bevadintume tą kelionę, ji 
tokia nėra ir būti negali. Tai paskirų visuomenės 
narių išsišokimas, gerų idėjų ieškant nesuradus 
geresnės.

Popiežius Paulius VI, 
kaip žinoma, neseniai 
paskyrė dvidešimt septy
nis naujus kardinolus,ku
rių tarpe didelį Lietuvos 
bičiulį, buvusį Vatikano 
Valstybės Sekretoriato 
nepaprastųjų reikalų sky
riaus viršininką, arki
vyskupą Antaną Samore. 
Šia proga Romoje buvc 
surengtas kardinolo Sa
more pagerbimas, įvy
kęs jo globojamuose jau
nimo namuose "Vilią Na- 
zareth". Gausiai susi
rinkę naujojo kardino
lo bendradarbiai, drau
gai ir pažįstami, kurių 
tarpe buvo visa eilė aukš
tų bažnytinės hierarchi
jos, italų vyriausybės, 
diplomatijos ir visuo
menės atstovų, išreiškė 
jam savo sveikinimus pa
linkėdami taip pat sėk
mės ateities darbuose 
Bažnyčios labui. Sveikin
tojų tarpe buvo Italijos 
Konstitucinio Teismo 
pirmininkas Ambrosi- 
ni, buvęs Italijos amba
sadorius prie Šv. Sosto 
Migone, Piacenzos mies
to vyskupas, naujojo kar
dinolo gimtojo miesto 
burmistras ir kardinolo 
globojamų jaunuolių at
stovas studentas.

Lietuvių vardu kardi
nolą Samore pasveikino 
Lietuvos diplomatijos še
fas ministeris Stasys Lo
zoraitis, kuris savo kal
boje, tarp kita ko, pa
reiškė: "Jei Lietuva bū
tų šiandien laisva, kaip 
Tamsta, Eminencija, esi 
ją matęs, būdamas Apaš
tališkoje nunciatūroje 
Kaune, ir kaip jos visa
da trokšta lietuvių tau
ta, čia būtų gausesnis 
lietuvių būrys Tamstą 
pasveikinti dėl pakėli
mo į kardinolus.

Ir vis dėlto aš manau, 
kad ir tokiomis aplinky
bėmis niekas negalėtų bū
ti įkvėptas didesnio dė
kingumo jausmo, negu 
mes, čia esantieji lietu
viai. Kaip tik ta padė
tis, kurioje yra mūsų 
kraštas, svetimųjų smur
tu okupuotas, ir iš to se
kančios Lietuvos Bažny
čios kančios, padaro 
mus jautresnius Tams
tos nuolatinei veikliai 
simpatijai mūsų proble
mų atžvilgiu".

nių savybių — į vis auas- 
tesnius diplomatinius 
postus.

Žmonių tarpe yra, de
ja, nemažai paplitusi nuo
monė, kad diplomatija 
tesanti daugiau ar ma
žiau apsukrių manevrų 
anapus moralės ribų sis
tema. Tai visiškai klai
dinga nuomonė. Diploma
tijos tikslas ir kartu 
prasmė yra derinti su
tartinai teisėtus partne
rių interesus. Šis tiks
las tegali būti pasiektas 
vykdant Dievo įstatymą 
ir teisingus žmonių įs
tatymus. Tik šituo pagrin 
du diplomatas gali pa
siekti tobulumo. O tą to
bulumą sudaro principų 
tvirtumas, idėjų aišku
mas, teisingumo pajuti
mas ir sugebėjimas su
kurti savitarpio susi
pratimo atmosferą. 
Toks diplomatas Baž
nyčios tarnyboje Tams
ta esi buvęs nuo pat sa
vo puikios karjeros pra-

kryžiaus. Mano turima
sis yra iš geležies ir gin
taro. Esu jįgavęs iš Lie
tuvos ir jisyramanbran 
gesnis už bet kurį kitą 
puošniausią kryžių. Ge
ležis yra tvirtumo sim
bolis, kuris gal geriau
siai atvaizduoja lietuvių 
tautos būdą. Šis kryžius 
man primena taip pat gin
tarinius Pabaltijo kran
tus, kurie kaskart ma
nyje sukelia tiek datfg 
brangių ir skaidrių pri
siminimų". Kardinolas 
Samorė baigė savo kal
bos dalį apie Lietuvą už
tikrindamas, jog ir atei
tyje jis rūpinsis, kiek ga
lėdamas, Lietuvos rei
kalais ir nenustos pra
šęs Visagalio, kad suteik
tų Lietuvai laimingesnę 
ateitį.
______Kazys Lozoraitis

P.p. Rajeckai š. m. lie
pos 8 d. dalyvavo priėmime 
ARTS CLUB OF WASH- 
INGTON, kur juos buvo pa
kvietę prof. Olav R. T. 
Janse sų žmona.

Kvažiavi i Maskvą
Kauno kavinė Tulpė 

liepos 1 d. išvažiavo į 
Maskvą. Ne galutinai, bet 
visam liepos mėnesiui. 
Išvežė visus virtuvės 
įrengimus, daug produk
tų, gėrimų ir 60 virėjų 
bei kitų kavinės darbi
ninkų.

Revoliucija ir jos pa
sekmės, tarp kita ko, 
yra sužlugdžiusį ir rusų 
kulinarijos meną. Matyt, 
ta sritis mažiau nuken
tėjo tolimuose imperi
jos kampeliuose ir nau
jai įsigytose kolonijose. 
Tad viešojo maitinimo 
įstaigos sugalvojo pasi
mokyti ir ėmė rengti 
Maskvoje viešojo maiti
nimo įmonių konkursus. 
Pernai tokiame konkur
se aukso medalį laimė
jo Vilniškė vaikų kavinė 
Nykštukas. Dabar su to
kiomis viltimis išvyko 
Kauno Tulpė, kuri rodys 
savo sugebėjimus, įsi
kūrusi Maskvos Lieto 
(Vasara) kavinės patal
pose. (ELTA)

Tįv. Gintautas Sabataitis, SJ., Lietuvių Informacijos Centro Di
rektorius, aplankė "The Catholic Review", Baltimorės Arkivysku
pijos laikraščio redakciją ir čia kalbasi apie LIC su Thomas Lor- 
sung, to laikraščio redaktoriaus pavaduotoju.

Lozoraitis toliau kal
bėjo: "Nuo pat tų tolimų 
laikų, kada Tamsta bu
vai Lietuvos Apaštališ
koje Nunciatūroje, nesi 
nustojęs rodyti mums sa' 
vo palankumą. Kad ir ko
kios aukštos buvo parei
gos, kuriose Tamsta pa
sišventusiai ir sėkmin
gai tarnavai Bažnyčiai, 
mes visada žinojome, 
kad turime Tamstos as
meny nuoširdų draugą, 
kuris mus supranta ir re
mia. Anot Dantės, daž
nai būna statūs laiptai, 
kuriais tenka kopti trem
tiniams, ir ne visos du
rys jiems lengvai atida
romos. Bet kelias į Tams
tą niekada nebuvo keblus, 
Tamstos durys buvo vi
sada atidarytos, o kas 
svarbiausia — Tamstos 
širdis ir protas prieina
mi mūsų problemoms, 
mūsų reikalams ir rūpes
čiams. Todėl mes šir
dingai sekėme mintimis 
Tamstą visur, kur dirbai 
Bažnyčiai, ir gėrėjomės 
matydami Tamstą ky
lant — dėka savo didžių 
intelektualinių ir dvasi-

Ministeris S.Lozoraitis prieš vykstant i. Konsistoriją, kurioje 
mons.A.Samor e buvo pakeltas į kardinolus.

Vienoje iš Vilniaus ka
tedros koplyčių įrengta 
Svirskio darbo kryžių pa
roda. TIESOJE (birž. 25) 
rašo, kad tai dailės muzie
jaus kryžių fondo dalis. 
Netrukus kryžių rinkiniui 
būsiančios gautos atskiros 
patalpos.

Katedros Karališkoji ar
ba Valavičių koplyčia res
tauruota ir dabar jau at
dara, kaip meno kūrinių pa
rodos dalis. Netrukus bū
sianti atidaryta ir Goštau
tų koplyčia su meniškais 
marmuro antkapiais. Ir 
garsusis Vilniaus didikų 
gobelenų rinkinys pastoviai 
rodomas katedroje įrengto
joje meno galerijoje. (E.)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

FEMALE
Opportunity for professional Help 

Immediate openings 40 bed modern 
nearly new 6 year old general Hoi- 
pital

HOSPITAL ADMINISTRATOR 
also

X-RAY TECHNICIAN REG1STERED 
Salary commensurate with experience 
& ability

REGISTERED NURSES
Good starting salary 1425.00 per 
month.

Liberal Personnel Policies 
Apply write or call to Administrator 
or Board pf Trustees.

GUTTENBERG MUNICIPAL 
HOSPITAL 

Guttenberg. |owa 
319 — 2521121

(7985)

džios, praturtindamas, 
be to, diplomatijos meną 
didžiomis savo kunigiš
ko pašaukimo vertybė
mis".

Lietuvos diplomatijos 
šefas baigė savo kalbą 
palinkėdamas kardinolui 
Samorė asmeninės lai
mės, tolesnio pasiseki
mo Bažnyčios tarnybo
je.

Kardinolas Samorė, 
paėmęs žodį ir nuošir
džiai padėkojęs visiems 
jį sveikinusiems, trum
pais bruožais apžvelgė 
savo gyvenimo ir veiklos 
svarbiuosius tarpsnius, 
ypatingai jautriais žo
džiais primindamas sa-

HELP WANTED FEMALE
HELP WANTED MALĖ

DRIVERS TRACTOR TRAILER 
IMMEDIATE HIRING 

Muil have New York stale class-1 
license or equivalent, and be abi* 
to pass ICC physical. Apply 

SCHWERMAN TRUCKING
CO.. OFFICE 

Route 23B 
Hudson, New York 

(71-82)

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

(72-81)

vo ryšius su Lietuva. 
"Mano viešnagė Lietu
voje, kur buvo paskirtas 
pirmosioms diplomati
nėms pareigoms, S. Lo
zoraičiui esant užsienio 
reikalų ministeriu", kal
bėjo kardinolas, "likone 
išdildoma mano širdyje. 
Su. ilgesiu prisimenu ge
rus Lietuvos žmones ir 
gražią jų krašto gamtą. 
Kai kas gal nusiste
bės", pažymėjo toliau

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildo

mas Golfo srovės; SILVER BEACH 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
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

PSICHEDELIŠKĄ SIMFONIJA
Šiais laikais, kai po Pary

žiaus St. Germain-des-Pres 
kvartalo egzistencialistų sąjū
džio ir vėliau kituose kraštuo
se juos pamėgdžiojusių bytnikų 
srovės staiga Amerikoje išsi
vystė nauja kultūra - hippies 
culture, tai dabar madon atėjo 
ir naujas žodis, kurio reikšmė 
daugumai kvadratinių galvų dar 
nežinoma.

Žodis yra - psychedelic. 
Su to graikiškos kilmės žodžio 
prasme, psyche - siela, jis tu
ri šiek tiek bendro, bet hippies 
kultūroje suprantamas dvejopai. 
Dažniausia tai reiškia rafinuo
tą panaudojimą įvairių narkoti
kų, kurie žmogaus dvasioje, pro
te ir pojūčiuose iššaukia savo
tiškus reiškinius ir parūpina spe
cialią psichedelišką filosofiją. 
Tai atsitinka, kai^sakant ang
liškai, hippies "ūke a trip” į 
haliucinacijų pasaulj, kuris nie
ko bendro nebeturi su Vakarų 
kultūros žmogaus mąstymu, ra
cionalia logika ir natūraliai 
sveikais jausmais.

Tačiau psichedeliškumo bū
sena yra galima ištobulinti ir 
be narkotikų naudojimo, taip sa
kant natūraliu būdu, kurios pa
siekia ypač< vyresnio amžiaus 
žmonės, jei tik ryžusi pakan
kamai užsispirti. Tada ir jiems 
atsidaro žavus psichedelijos pa
saulis su savo burtais, gilesnių 
tiesų pažinimu ir žymiai ašt
resniais bei spalvingesniais per
gyvenimais. Tuo atveju psiche- 
delikas, trumpai kalbant, yra 
žmogus, pasiekęs ypatingo men
talinio stovio, pasižyminčio di
dele rimtimi, sustiprintai ma
loniu pojūčių suvokimu, esteti
niu bei intelektiniu apsisvaigi- 
nimu ir kūrybiniu šišu.

Sutinku, kad tat nelengva su
prasti ir man pačiam toli gra
žu ne viskas aišku, bet taip psy
chedelic sąvoką aiškina mo
derniausi žodynai. Tačiau kad

Preliudas
lios visuomenės ir socialinės 
aplinkos. Pagaliau,laisvė,visuo
tinai respektuojamų normų ir 
varžtų išnykimas, nebeturėji- 
mas prieš ką atsakyti ir su kuo 
skaitytis, išskyrus savo paties 
genialų protą. O po to, visuo
tinė vertybių suirutė ir palaips
nis grįžimas į analfabetizmą. Ir 
tada mumyse prakalba chamas 
džentelmeno vardu, diletantas ir 
obskurantas mokslų žinovo titu
lu, velnias po šventuolėlio vie
nuolio apsiaustu.

Tada griebiamės už titulų, 
būtų ar niekada nebūtų ir negali
mų. Per du dešimtmečiu sudil- 
dytą ir iki pasibaisėjimo suba
nalintą retoriką žodžiu ar raš
tu - vadiname kova, ir kiekvie
ną jos nebeatidžiai tesiklausan
tį šaukiame išdaviku ir vieny
bės ardytoju. Senas tautininkas 
ar karšus katalikas frontinin
kas be jokio suabejojimo, "fak
tais pasiremiant", vadinamiko- 
munarais, taigi, komunistais. 
Rezoliucijos surašymas ar pa
vaikščiojimas .miesto gatvės vi
duriu, žinoma, yra žygis Lietu
vai išlaisvinti. Trūnėjimas ir 
pralaimėjimas yra didis stip
rėjimas ir laimėjimas.

Graži ir naudinga pastanga pro 
paguoti užsienyje lietuvių tautos 
kultūrai kvalifikuojama, kaip 
nedovanotina klaida, nusikalti
mas tautinei drausmei, lietuviš
kų žemių nurašymas okupantui, 
pataikavimas ir bendradarbia
vimas su juo. Savo srityje pa
siekęs pasaulinio lygio specia
listo vardą mūsų mokslininkas, 
.kito lietuvio diletanto čia pat 
per penkias minutes sutvarko
mas, kaip stingąs objektyvumo 
ir originalumo, nesugebą s ne tik 
moksliškai, bet ir rimtai rašy
ti, falsifikatorius.

Net gimnazijos niekada nepa
jėgęs užbaigti vienas ir ant
ras žilas jaunuolis šiandien mus 
visus per laikraštį drąsiai mo-

racionalia logika ir intelekto 
erzacais, degą kūrybiniu šišu, 
savo žavias haliucinacijas rei
kalaudami pripažinti tikrove ir 
faktais.

Ir prakeikimas tiems, kurie 
prasilenkia su jų regėjimais ar 
neišsitenka jų svaičiojimuose. 
Tokie, kaip liaudies meno "pa
rodos organizatorė" Dr. M. Gim
butienė, pagal "^Laisvę" žurna
lo diagnozę, esą, laikosi Brook- 
lyno "Vienybės" taktikos: "pul
ti nacius ir carų Rusiją, palan
kiai pasisakyti arba mįslingai 
nutylėti apie komunistus"... 
Tarp tų koegzistentų su raudo
nąja Maskva, pasirodo, jau ir 
aš esmi patekęs, mat, esu triukš
mingai "Dirvoje" reklamavęs 
kitų dviejų pavojingų koegzis
tentų ir slavintojų, M. Gimbu
tienės ir Rannito, kultūrinę 
veiklą. Mano daugiau nei 30 me
tų trunkanti! "taikinga koegzis
tencija" su kremliniu bolševiz
mu psichedeliškąi mentaliniam 
stoviui yra tiek aiški ir tikra,, 
kaip ir tai, kad toks žmogus 
dieną mato danguje žvaigždes, 
o vidurnaktį liepsnojančią rau
doną saulę.

Ar kas galėtų sulaikyti mūsų 
psichedelikų įžiūrimą veržimą
si į koegzistenciją, kuri ateity
je dar stiprės? Frontininkų tau
tinės drausmės policininkas at
sako, kad "stabdyti tą veržimąsi 
pajėgs tik tautiškai gyvastinga 
lietuvių visuomenės viešojiopi- 
nija". Ir "Į Laisvę" apžvalginin
kas J. Kojelis-Žiograkalnis pa
baigoje prideda: "Šia prasme lie
tuvių spaudos atsakomybė be ga
lo didelė"...

Na, ir matot, ir tai užvis gra
žiausia, -- spaudos atsakomy
bė! Žmogus čia pat, kas tik ant 
seilės užėjo, prikraipo, priha- 
liucionuoja, prisišmėklina ir pri
meluoja, tos lietuviškos spau
dos puslapiuosepakartotinaiap- 
teršia ypač labai vertingus ir

Pavergtųjų Tautų paradas Phoenix, Arizona. Priekyj su vėliava žy
giuoja: iš kairės —J. Rimavičienė, L. Strikauskas ir E. Josenienė. 

J. Vyšniausko nuotrauka

PHOENIX, ARIZONA
Pavergtųjų tautu eisena

Minint JAV nepriklau
somybės šventę, Phoe- 
nix "Captive Nations 
Committee" skyriaus at
stovai griebėsi pabrėž
ti amerikiečiams komu
nizmo pavojų, kuris grę- 
šia ir šiam kraštui.

Prie eisenos prisidėjo 
ir vietinės amerikiečių 

kompetetingus mūsų kultūros 
vertybių propagandistus tarptau
tiniuose vandenyse, paskui stai
ga apsisiaučia tautinio moralis
to palerina, šaukiasi pagalbon 
viešąją opiniją- ir — spaudos at
sakomybę. Kai mūsų spauda, kai 
kurie jos redaktoriai, leidėjai, 
bendradarbiai ir viešoji nuomo
nė jaus kiek daugiau atsakomy
bės, tai tada ir žiograkalniai 
gal rečiau ropinės jos puslapiuo
se.

Po šios bendrybių preliudijos 
sekančiose psichedeliškos sim
fonijos dalyse stengsimės iš
vystyti dar kitokius motyvus ir 
melodijas. Jų tiek daug, kad rei
kės didelės kantrybės atrinkti 
tik įdomesnes.

organizacijos: Ameri
can Legion, Mother's 
Crusade for Victory 
over Communism, Skau
tai ir kiti. Eisenaprasi- 
dėjo 10 vai. ryto, liepos 
4 d., iš First Avenue ir 
Fillmore, per Centrai 
Avė., Phoenix pagrindi
ne gatve, 15 blokų En- 
canto parko link. Prie
kyje ėjo aviacijos garbės 
sargyba su amerikiečių 
vėliava; automobiliu se
kė miesto burmistras M. 
Graham ir kongresma- 
nas John Rhodes. Mūsų 
trispalvę nešė L. Stri
kauskas lydimas J. Ri- 
mavičienės ir E. Josė- 
nienės tautiniuose rūbuo
se. Sekė ir kiti Phoenix 
bendruomenės ir Lietu
vių klubo nariai: Lie
tuvių atstovas "Captive 
Nations" V. Mozoraitis, 
A. Rimavičius, J. Gruz- 
daitis, Vyšniauskai, Ig- 
natai, Sinkai, K. Rudai-

tytė, Bojevienė ir Stri- 
kauskienė... Su savo vė
liavomis ir tautiniais rū
bais prisidėjo ukrainie
čiai, lenkai, latviai, es
tai, vengrai, rumunai, če- 
koslovakai, bulgarai ir 
kt.

Pagrindiniai plakatai 
pabrėžė eisenos pras
mę: "These Nations'Cap- 
tors Are Now Killing 
Americans" ii; "Support 
American Troops in 
Vietnam". Lydėjo ir ki
ti — "Free Lithuania 
From Communism, 50, 
000 Lithuanians died 
Fighting Communism, 
Victory — Then Peace"

Encanto parke tūks
tantinei miniai ameri
kiečių legijono vadas pa
dėkojo, kad tiek susirin
ko, nežiūrint 100 laips
nių temperatūros ir per
skaitė gubernatoriaus 
Jack Williams, Sena
torių CarlHaydenir Sam 
Steiger bei kongresma- 
no M. Udahl telegramas. 
Kongresmanas Rhodes 
pasakė kalbą, kurios pa
grindinė tema susilaukė 
stiprių ovacijų: "We 
mušt write a new Cons- 
titution — one of free- 
dom from Communism". 
Pabaigus kalbą, minia iš
siskirstė ir tik ausyse 
skambėjo paskutinis pa
sakymas — kitais metais 
eisena bus dar stipresnė.

J.V.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

ir miglota ar ne visiškai tiks
liai aptarta būtų to žodžio pras
mė, atidžiau pasižiūrėję į mū
sų gyvenimą ir spaudą, į savo 
priešininkus ir draugus, gi pro
tarpiais ir į save pačius, gana 
greit pamatysim, kad ir mes 
lietuviai sparčiai vejamės ir 
l<ai kada esam jau pilnai prino
kę šiai pačiai moderniausiai kul
tūros atrankai,

•••
Ne, ne, - žinau ir neabejoju, 

kad mūsų žurnalistikos psiche- 
delikai dar nevartoja narkoti
kų. Mes priklausom aukštesnei 
šios giminės kategorijai, to pa
ties efekto mes pasiekiam natū
raliu keliu, savaime, be padir
ginančių priemonių.

Mums pagalbon ateina ypatin
gos užsienio gyvenimo sąlygos, 
tremtis, išsimetimas iš norma -

ko filosofijos, politikos, tarp
tautinės teisės, geografijos, is
torijos, kalbotyros, pilietiniųdd- 
rybių, - visko, apie ką tik tams
ta nori...

***
Tai tik bendrybės, kurių lita

niją būtų galima plėsti per ke
lis puslapius.

Bet tai yra aiškūs mūsų 
psichedelijos simptomai, vis 
labiau plintantieji, kasmet tirš
tėja ntieji.
. Formuojasi naujas lietuvių 

tautinių ir dvasinių interesų bud
raus sargo batalionas, kurio 
ryškiausieji kariai jau pasiekė 
mūsų anksčiau minėtą psiche
delišką "mentalinį stovi”. Jie 
rimti ir iškilmingi, superinten- 
syviais pojūčiais, kurių išskel
ta ugnis teikia jiem malonumą 
ūžti ir tūžti, apsvaigę savo ir-

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

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

• Metinis dividendas Ą3/ą',c išmokamas du kart per metus už
rišu.s tuUĮiĮiiiiu .sti.sktiihi.s.

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

ŠPIONAŽO 
PINKLĖSE

----------------- JOHANNES M. S1.V1MEL ------------------

(42)
— Lievenai, išeikit iš kambario, -- pasakė pulkininkas Werthe 

sukandęs dantis.
-- Pulkininke, aš prašau... -- pradėjo Tomas; bet sustojo, pa

matęs, kad pulkininko žvilgsnis nepermaldaujamas.
Pagaliau viskas būtų veltui. Dėl kelių bukapročių asilų, norė

jusių savo krūtines papuošti ordinais, viskas liko sugriauta. 
Schlumberger ir Raddatz, kurių tarnyba pasibaigė, už penkių minu
čių irgi nusileido į apatinę salę, kur Tomas laukė.

Schlumberger turėjo rūgščią miną.
-- Tie idijotai nenustoja kvailioję. Jie davė dvidešimt septy

nias pavardes.
-- O šiems dvidešimts septyniems mokės ištraukti liežuvį ir 

sužinos kitus, -- pastebėjo Raddatz.
— Ar norite su manim pavakarieniauti, bičiuliai? -- paklausė 

Tomas,
Paskutiniais mėnesiais dažnai jie sustodavo nedideliame resto

rane Clement-Marot gatvelėje pas "Henri". Šeimininkas, kiekvie
ną kartą kai matydavo Tomą, dėkodavo jam, nes jo brolio žmoną 
žydę aprūpino netikrais popieriais ir padėjo pasislėpti provincijoje.

-- Henri, paruošk mums ką nors lengvo.
Kai šeimininkas dingo virtuvėje, trys bičiuliai pasiliko sėdėti 

pakabinę nosis. Tik baigus valgyti avieną, Raddatz prabilo:
-- Brenneris telefonavo Į Berlyną. Numatyta speciali operaci

ja vėliausiai rytoj. Tie tipai bus suimti kaip žuvys į bučių.
Tomas pagalvojo apie profesorių Debouche, apie gražiąją 

Yvonne ir kitus, šiuo metu jie dar gyvi, bet greit bus suimti ir 
liks tik lavonai.

— Tai mūsų kaltė, — pasakė Schlomberger, jei jie kris.
— Ne jūsų, o mano, -- atsakė Tomas. -- Tai aš viską sukūriau 

ant melo pagrindų. Aš esu kaltas.
Jie valgė tylėdami. Staiga Tomas pašoko nuo stalo ir nusku

bėjo prie telefono. Jis paskambino J Lutetia viešbutį pulkininkui. 
Tas atsakė susinervinęs. Girdėjosi ir daugiau balsų. Matyt pulkinin
kas turėjo posėdį. Tomo veidu bėgo prakaitas.

-- Čia kalba Lievenas. Aš norėčiau padaryti vieną pasiūlymą, 
labai svarbų. Jūs pats negalėsite padaryti sprendimo. Prašau iš
klausyti mane atidžiai ir po to painformuoti admirolą Canaris.

-- Kas čia per galvosūkis?
-- Kada tenai paskirtas laikas operacijai?
-- Rytoj. Kodėl?
-- Aš prašau patikėti man operacijos vadovavimą.
-- Lievenai, aš neturiu jokio noro šiuo metu juokauti.
-- Klausykit manęs, pulkininke. Klausykit gerai, kg aš jums 

siūlau...
**»

1943 m. rugpiūčio 6 d. 4 vai. 45 min. Lievenas su lėktuvu nusi
leido Clermont-Ferrande. Už pusvalandžio jis jau buvo pas vietos 
bataljono vadą Oellinger.

-- Aš gavau iš pulk. Werthe pranešimą. Be to, prieš valandą 
jis man telefonavo. Mano vyrai yra jūsų dispozicijoje, Sonder- 
fuehrer.

— Prieš tai aš norėčiau gauti automobilį, kuris mane nuvežtų 
miestan.

-- Aš jums duosiu keletą vyrų.
-- Ne, ačiū. Aš turiu veikti vienas.
-- Bet...
-- Štai užklijuotas vokas. Jei aštuntą valandą išmanęs neturėsi

te žinių, atidarykit. Jame yra vįsos instrukcijos iš pulkininko 
VVerthe, ką tuo atveju turėsit daryti. Sudiev.

-- Iki pasimatymo, tikėkimės...
-- Taip, atsakė Tomas, liesdamas medį.
Atsisėdęs šalia šoferio jis pravažiavo miesto tuščiomis gat

vėmis. Jo tikslas buvo pamatyti profesorių Debouche. Automobilis 
sustojo prie vienų namų universitetiniame rajone. Turėjo ilgai skam
binti, kol sargas atidarė duris.

-- Ar jūs beprotis? Kas tokią valandą skambina.
-- Aš noriu matyti brofesorių Debouche.
-- Taip anksti?
Tomas įspraudė sargui Į ranką banknotą .
— Gerai, gerai. Jei ui skubu... Ką aš jam turiu pasakyti?
-- Ar turite telefoną?

-- Taip, tenai...
-- Tai aš pats jam pranešiu.
Tomas laukė nekantraudamas atsiliepiant prie telefono. Sargie

nė irgi atsikėlė ir žiūrėjo nustebusi į ankstyvą svečią.
— Čia Debouche. Kas atsitiko?
-- Kalba Everett, -- atsakė Tomas.
Jis išgirdo profesoriaus sujaudintą balsą:
-- Everett, Kur jūs esate?
-- Čia apačioje, sargo kambaryje.
-- Pasakykit sargui, kad tuojau pat jus vestų pas mane. Tuojau 

pat...
Tomas padėjo ragelį.
— Einam, -- pasakė sargas.
Išeinant Tomas pamatė, kaip jis davė ženklą savo žmonai, bet 

nepamatė, kaip ta pakėlė telefono ragelį...
•**

-- Dėl Dievo meilės? kapitone Everett, kas jus privertė dary
ti tokią beprotystę? -- šiais žodžiais pasitiko jį profesorius.

— Pone profesoriau, Crozant rezistentai susprogdino juodąjį 
tiltą.

-- Tai buvo padaryta pagal gautas instrukcijas.
-- Ar jūs po to matėte savo vyrus?
— Ne. Mano asistentė ir aš čia esame jau savaitę laiko. Aš 

turėjau dvi konferencijas.
-- Bet jūs žinote, kad Cassier ir Rouff, susižeidus Belecourtul 

perėmė vadovavimą operacijai.
--Tai dori žmonės.
-- Tai blogi žmonės, — pasakė Tomas, jie yra supuvę nuo iš

didumo, profesoriau.
-- Bet kapitone...
-- Ar jūs žinote ką tie kvailiai vakar padarė? Jie atsisėdo prie 

radijo ir perdavė grupės narių pavardes ir adresus...
— Kodėl? -- paklausė išbaldamas profesorius.
-- Kad generolas de Gaulle žinotų kokie jie herojai, kad jie 

verti ordinų... Jūsų vyrai, profesoriau yra tikri bukapročiai.
Profesorius stebėjo Lieveną tylėdamas.
— Aišku jie gal padarė klaidą išvardindami pavardes. Bet ar 

dėl to Londonas pastatytas į pavojų? Man bent neatrodytų. Tad ne
buvo jokio reikalo jums šutyti pavojun savo gyvybę ir čia atvykti. 
Kodėl jūs statote pavojun savo gyvybę, kapitone Everett? — paklausė 
profesorius veriančiu žvilgsniu.

(Bus daugiau)



1967 m. liepos 21 d. DIRVA Nr. 80 — 5

KŪRYBA IR MOKSLAS
ŽEMES ŪKIO MOKSLAI 
SENAJAME VILNIAUS 
UNIVERSITETE

Dr. J. DAUPARAS
XVIII šimtmečio antroje pu

sėje Vakarų Europoje atsirado 
ir auga susidomėjimas gamtos 
mokslais. Didėjo ir jų temati
ka. Ūkinės ir ekonominės sąly
gos vertė to meto valdovus ieš
koti naujų pajamų šaltinių. 
Krypo dėmesys { žemės ūkį. 
Buvo ieškoma ir ten didesnių 
pajamų. Ypač susidomėjimas 
žemės ūkiu sustiprėjo, kai Al
bertas Thaeras (1752-1828) ir 
dr. Justus von Liebig (1803- 
1863) pradėjo garsėti savo at
radimais bei patyrimais gėli
ninkystėje, daržininkystėje ir 
bendrai žemės ūkio srityje. 
(Žiūr. Dr. Dauparo "Žemės ūkio 
švietimas, Studija" 37-40 psl.) 
Toji banga ir žinios pasiekė ir 
Lietuvą. 1793 m, lapkričio 23 
dieną Lietuvos valstybės sei
mas Gardine priėmė nutarimą 
perduoti Lietuvos vyriausia
jai mokyklai (taip tada buvo va
dinamas Vilniaus universitetas) 
prie Naujosios Vilnios esanti 
Verbų dvarą arba kitą Vilniaus 
apylinkėje esanti karališkąjį že
mės ūk(, kuris duoda per metus 
apie 5000 zlotų grynų pajamų, 
šią sumą ir iš tam ūkiui priklau
sančių kaimų surinktas sumas 
seimas pavedė panaudoti {vairių 
žemdirbystės ir daržininkystės 
tiriamųjų darbų organizavimui 
bei žemdirbystei naudingų žinių 
skleidimui, žemės ūkio kultūros 
kėlimui. Šis seimo nutarimas 
yra pirmas teisinis aktas Lietu
voje žemės ūkio mokslų tyrimų 
centru {kurti. Gaila, jis tuoj pat 
nebuvo {gyvendintas. Sutrukdė 
prasidėję nauji politiniai įvy
kiai: Lietuvos-Lenkijos trečia
sis padalinimas, sukilimas, 
krašto administracijos reorga
nizavimas ir kt. Minėtas Gardi
no seimo nutarimas nebuvo už
mirštas: 1803 metais Vilniaus 
universitete buvo {steigta agro
nomijos katedra. Tai buvo pir
moji agronomijos katedra prie 
universiteto* Europoje. Ši ka
tedra pradėjo darbą tik 1819 n)e- 
tais: nebuvo pasiruošusių profe
sorių. Pirmuoju dėstytoju čia 
buvo Kajetonas Krasovskisdės
tęs 1819-1822 metais (pirmiau 
universitete dėstęs fiziką). Žy
miai rimtesnis kandidatas prof, 
Mykolas Očapovskis (1788-1854) 
šiam darbui Vilniaus apygar
dos mokslų globėjo A. Čarto- 
ryškio nebuvo patvirtintas. Jis 
išsiųstas { Vakarų Europą su
sipažinti su čia kuriamais nau
jais žemės ūkio mokslais. Grį
žęs iš užsienio M. Očapovskis 
1822 metais buvo išrinktas ag
ronomijos profesoriumi ir ka
tedros vedėju. M. Očapovskis 
čia dirbo ir šias pareigas ėjo 
iki Vilniaus universiteteo užda
rymo 1832 metais. Jis yra pa
rašęs: "Dirvožemio mokslo pa
grindai" (Zasady agronomij czy- 
li nauki ogruntach 1819 metais 
apie 200psl.;"AgronominėsChe 
mijos pagrindai" (Zasady che- 
mii rolniczej) 1819 metais apie 
150 psl.; "Žvilgsnis J žemės 
ūkį šaltesnio klimato juosto
je" (Rzut oka na teražniejszy 
stan gospodarstwa w klimacie 
polnočnym) 2 tomai apie 850 
psL 1828-1830 m.,; "Dirvos pa
ruošimas ir pasėlių priežiūra" 
(O roli, jei uprawie J pielę- 
gowaniu rošlin gospodarskich) 
apie 150 psl. 1825 metais.

Be prof. M. Očapvoskio ra
šė ir kiti Vilniaus universite
to dėstytojai mokslinius veika
lus žemės ūkio klausimais. Iš 
tokių paminėtini yra šie: a) Vil
niaus universiteto chemijos ka
tedros prof. Ignas Fonbergas 
1827 metais išleido chemiją 
"Chemijos pagrindai apskričių 
mokykloms" (Wiadomošci poc- 
zęatkowe z chemji dla szkol 
powiatovych); "Druskininkųmi
neraloginių vandenų aprašy
mai" 1838 m. b) Vilniaus uni
versiteto prof. Romanas Sima
navičius 1806 parašė veikalą 
"šių laikų mineralogija" (O sta- 
nie dzisiejszym mineralogii) 

apie 200 psl. c) Gydytojas prof. 
Ignas Jakovickis 1827 metais 
parašė moksliniais pagrindais 
paremtą mokykloms mineralo
giją -- "Mineralogijospanaudo
jimas mene, amatuose, pramo
nėje ir žemės ūkyje" (Minera- 

logia zastosowana do sztuk, rze 
miosl, fabryk į rolnictwa). d) 
Žymus botanikos prof. Stanis
lovas Jundyla Vilniaus universi
tete dėstė botaniką 1802-1823 me
tais ir čia {kūrė botanikos sodą.

šie ir kiti veikalai sudarė lyg 
ir žemės ūkio vadovo biblioteką 
visais žemės akį liečiančiais 
klausimais. Jis (M. Očapovskis) 
pabrėždavo, kad žemės ūkio pa
žangos spartumas ir didumas 
priklauso nuo žemės ūkio moks
lų teorijos ryšio su praktika že
mės ūkyje. Agronomijos kated
ra tada dar neturėjo žemės ūkio. 
Todėl žemės ūkio tyrimams ir 
praktikai nebuvo sąlygų. Siekda
mas šią kliūtj nugalėti, M. Oča
povskis 1823 metais parašė ir 
{teikė Vilniaus universiteto ta
rybai "Praktikinio žemės ūkio 
instituto", trumpai Agronomijos 
instituto, veikimo nuostatų pro
jektą. Pagal šį projektą Agro
nomijos institutas turėjo sudary
ti studentams sąlygas praktiškai 
susipažinti su žemės ūkio tvar
kymu, pasitobulinti ūkininkau
jantiems ir vykdyti žemės ūkio 
tyrimus. Tuo būdu M, Očapovs
kis lyg projektavo prie Agrono
mijos instituto įkurti praktikinę 
žemės ūkio mokyklą ne vien ba
jorų,bet ir valstiečių vaikams.

Universiteto tarybos suda
rytoji speciali komisija M. Cča- 
povskio paruoštąjį Agronomijos 
instituto projektą peržiūrėjo, 
apsvarstė Fizikos-matematikos 
fakultetas ir pristatė universi
teto tarybai tvirtinti. Taryba 
projektą pripažino tinkamu ir 
persiuntė jį Vilniaus apygardos 
mokslų globėjui A, Čartoryš- 
kiui ir Rusijos švietimo minis- 
teriui. A. Čartoriškis sumany
mui pritarė. Be to, jis pasiūlė 
kurti specialų žemės ūkio insti
tutą prie Vilniaus universiteto 
žemės ūkio ekonomams,buhalte
riams, Ūkvedžiams, valsčiųvir- 
šaičiams, girininkams bei ki
tiems specialistams ruošti. 
Universitetas iš dalies atsižvel
gė ( globėjo pageidavimus, bet 
nepritarė organizavimui dviejų 
tipų institutų. Atsirado sunkumu 
ir dėl žemės Ūkio Agronomijos 
institutui. Universitetas, padrą
sintas Vilniaus apygardos 
mokslų globėjo, 1823 metais įkū
rė Agronomijos institutą univer
sitetui priklausančiam Šventikių 
palivarke žemės ūkio mokyklos 
vardu. Jai vadovavo prof. A. 
Očapovskis. Tais pat metais 
universiteto taryba paskyrė mi
nėtai mokyklai lėšų sėkoms ir 
žemės ūkio padargams pirkti.

Tuo pačiu metu buvo ieško
mas tinkamas žemės ūkis, ku
riame Agronomijos institutas ga
lėtų tinkamai išplėsti savo vei
kimą. Pagaliau nutarta Agrono
mijos institutui skirti netoli Vil
niaus esantį Pilelės (Zamaczek) 
dvarą. Visi steigimo formalu-1 
mai buvo atlikti 1828 metais. 
Tik dabar Agronomijos institu
tas pradėjo veikti savo tikruoju 
vardu.

1828 metais Vilniaus univer
sitetas paskyrėMykolą Fričins- 
k{ (1792-1859) Agronomijos ins
tituto direktoriumi, pripažino 
jam ordinarinio profesoriaus 
vardą ir 1,000 rublių algos me
tams. Institute jis skaitė žemės 
ūkio ir sodininkystės-daržinin- 
kystės kursą. Jo paskaitų rank
raštis išliko Vilniaus universi
tete. M. Fričinskis mokėsi gar
saus žemės Ūkio mokslų kūrė
jo Albrechto Thaero žemės Ūkio 
institute. Bet jis neturėjo tokio 
gilaus teorinio ir praktinio pa
siruošimo kaip M. Očapovskis. 
Jis (M. Fričinskis) parašė ir 
rankraštyje paliko "Agrono
mijos mokslų kursas" (Kurs 
agranomiji) ir "Žemės ūkio is

Lietuvių jaunimo talentų šventėj Sydnėjuje S. Narušis įtei
kia dovaną lituanistinės mokyklos vedėjui Geniui.
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torija" (Historija rolnictva). 
Prie Agronomijos instituto Pi
lelėje buvo įsteigta Žemės ūkio 
mokykla su bendrabučiu, 10 ag
ronomų, 10 miškininkų ir 10 pa
rapijinių mokyklų mokytojų pa
ruošti. Joje galėjo mokytis ir 
ūkininkų bei baudžiauninkų vai
kai.

1832 metais gegužės 1 dieną 
Rusijos valdžia uždarė Vilniaus 
universitetą ir Agronomijos 
institutą. Pilelės dvaras buvo 
išnuomotas tam pačiam M. Fri- 
činskiui. Perimant Agronomijos 
instituto turtą buvo sudaryta in
ventorizacija. Iš jos matyti, kad 
institutas turėjo turtingą biblio
teką, naujausio tipo žemės ūkio 
padargus bei mašinas, veisli
nius galvijus, merinosų veislės 
avis, taikė anų laikų modernias 
ir pažangias ūkininkavimo for
mas bei būdus.

Tuo pačiu laiku (1832 m.) 
Vilniaus universitetebuvo užda
ryta 3 fakultetai: fizikos-mate
matikos mokslų, moralinių ir po-., 
litinių mokslų ir literatūros ir 
meno mokslų. Vilniaus univer
siteto vardas buvo panaikintas. 
Vilniuje buvo palikta medici
nos fakultetas pavadintas "Im
peratorinė medikochirurginė 
Vilniaus akademija" ir Teolo
gijos fakultetas pavadintas 
"Dvasinė Viniaus akademija", 
šias abi akademijas Rusijos vy
riausybė Vilniuje uždarė 1842 
metais.

ŠALTINIAI:

1. Mykolo Biržiškos "Senasis 
Vilniaus Universitetas", 1955 m. 
laida,

2. Lietuvos TSR Žemės ūkio 
ministerijos mėnesinis žurna
las "Žemės Ūkis" 1966 m. spa
lio mėn. Nr. 10. Straipsnis "Že
mės ūkio mokslinio centro gi
mimas Lietuvoje", šio straips
nio šaltiniai: LTSR centrinio 
valst. istorijos archyvo bei VVU 
mokslinės bibliotekos rankraš
tyno dokumentai; Gardino sei
mo dokumentai Leningrado vie
šoje bibliotekoje.

Prie birželio 30 d. Vliko 
tarybos priimtosios LIE
TUVOS LAISVĖS KOVOS 
PROGRAMOS paskelbtų 13 
punktų prijungtinas dar 
vienas:

14. Genocido parodų or
ganizavimas. fELTA)

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
II i I) i Į| i MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
I I 11 I II 1 - 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.

Napolepn Brandy ........................5th — $4.39
2. Su.nny Brook 80 proof vviskey 5th — $3.39
3. Imported Scoth Wiskey! ............5th — $3.98
4. Imported French Cordials . .. . 5th — $2.98
5. Liebfraumilch German Wine .... ath — $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.

LIETUVOS RAŠYTOJAS ------------------
------------------ DIKTATŪROS ŠEŠELYJE

Okupuotoj Lietuvoj ra
šytojas ir žurnalistas 
nėra laisvas rašyti ką 
jis nori ir kaip jis nori. 
Jis turi laikytis valdan
čios komunistų partijos 
nurodymų ir nuo tos nu
rodytos linijos negali nu
krypti.

Rašytojas privalo 
auklėti žmones ir būti 
ištikimu diktatūrinei 
tvarkai, privalo žmo
nėms skiepyti mintį, kad 
komunistų partijos vado
vybė yra neklaidinga, 
kad ji rūpinasi darbo 
žmonių gerove ir siekia 
sukurti komunizmą, kur (Nukelta it 6-tą pusi.)

on all '67 Chevrolet cars and trucks
BENDROVĖS PAREIGŪNŲ AUTOMOBILIŲ IŠPARDAVIMAS 

$2,195.00 CAPRICE Sport Coupe
Visi priedai, automatinis, vinyliaus stogas, antena gale, power- 
glide transmisija, bucket sėdynės, automat. vairas, V-8 turbofire 

motoras, radijo ir kt.

CAPRICE — SUTAUPOT $1,300.00
Visi priedai ir pilna įrankių.

JŪS TIK KELIOS MINUTĖS NUO SOUTH EAST CHEVROLET

dony cLacBįclie Chevrolet
8815 BROADWAY • Between Milės and Harvard • Phone Ml 1 9300

bus visiems gera gyven
ti. Be to, rašytojai turi 
kritikuoti visus valdžios 
ir partijos priešininkus 
ir privalo pateisinti tų 
priešininkų naikinimą.

Komunistų partija sa
ko, kad rašytojai turi ra
šyti socialistinio realiz
mo dvasioje. Kitaip ta
riant, rašytojai rašo 
taip, kaip komunistinei 
diktatūrai patinka.

Žurnalistai yra dar 
didesnėje komunistų par
tijos priežiūroje. Bolše
vikų diktatūroje laik
raštininkas yra valdžios 
ir partijos aklas garbin-

^CHEVROl f Tj

: tojas. Jis visada turi gir- 
i ti visus valdžios patvar

kymus, juos aiškinti mi
niai, kritikuoti tuos, ku
rie nepildo valdžios įsa
kymų, kurie nepakanka
mai dirba. Žodžiu, bol
ševikų diktatūra iš laik
raštininko padarė val
džios šnipą — jis turi 
pranešinėti laikraščiui, 
kas ir kur valdžiai daro 
kokius nuostolius, kas 
nepildo įsakymų, kas yra 
ar gali būti neištikimas 
valdančiai diktatūrai. 
Laikraštis gavęs tokius 
pranešimus, juos ne vi
sada skelbia, o dažnai 
siunčia į prokuratūrą ar 
policiją, kad tokius "gai
valus" atitinkama su
tvarkytų.

Laikraštininkas turi 
ne tik girti valdžios ir 
partijos "nepaprastą rū
pestį žmonių gerbūviu", 
bet ir šnipinėti. Taigi, 
viskas turi būti rašoma 
pagal "juoda-balta" prin
cipą. Kas su diktatūros 
valdžia, tas gera, naudin
ga, šviesu, tas kopia į 
pažangą, šviesią sėkmin
gą ateitį. Kas prieš val
džią, tas išgama, buo
žė, niekšas, smetoninin- 
kas. Net kolchozų gyve
nimas vaizduojamas, 
kaip kokia idilija, o ne
priklausomos Lietuvos 
ūkininko praeitis piešia
ma juodžiausiomis spal
vomis. Praeity tik komu
nistiniame pogrindyje bu
vo šviesių žmonių, šiaip

-
C

J
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DAINAVOS METINĖ ŠVENTE
Lietuviškoji "Daina

va" susitelkusi Detroito, 
Chicagos ir Clevelando 
trikampy — prie Man- 
chesterlo miestelio. Nuo 
Detroito 60 mylių; nuo 
Chicagos 300 mylių Ir 
nuo Clevelando 200 my
lių. Kasmet (vasaros 
metu) į čia suvažiuoja 
šimtai lietuviško jauni
mo. Poilsiaujama.* Mo
komasi lietuviškai kal
bėti, dainuoti ir tautinius 
šokius šokti. "Dainavo
je" vyksta visą va
sarą lietuviškas gyve
nimas, girdisi lietuviu
kų džiaugsmingas klege
sys besimokant, be- 
pramogaujant, besimau
dant lietuviškajame 
"Spyglyje". "Dainava" 
turtėja vis naujais ir 
naujais mūro pastatais. 
Ir tie, kurie rečiau šioje 
Jaunimo Stovykloje, "Dai
navoje" apsilanko, labai 
nustemba naujais mū
rais. Gero įspūdžio daro 
gyvenamieji mūriniai 
namai; o ypač visiem pa’ 
tinka didysis viešbutis 
"dr. Damušio" 'namas. 
Čia apačioj, (dviejų aukš
tų mūras) ilsisi nedidelė, 
bet graži koplyčia. Šią 
salę galima naudoti ir ki
tiem tikslam: altorius už- 
stumiamas tam tyčia pa
ruošta siena.

Savo laiku pigiai pirk
tas virš 200 akrų ūkis, 
šiandien, lietuvių auko
mis, rūpesčiu, darbu ir 
pasiaukojimu virto virš 
140 tūkstančių dolerių 
vertybe. O kiek įkainuo
tume jau atliktą ir dar at
liksimą ateity lietuvišką 
auklėjimo drbą? Tą di
džią lietuvišką naudą. 
Čia verda vaikų - jauni
mo auklėjimo darbas. 
Dainavoje pramogau
jama taip pat. Daugybė 
lietuviškų organizacijų 
čia šaukia savo konferen
cijas. Net svetimtaučiai 
(ypač žiemą) jau prade
da samdyti "Lietuvišką 
viešbutį" savo konferen
cijoms. Patinka visiems 
nuostabios gamtos ap
suptoji ir retu grožiu ap
dovanotoji mūsoji "Dai
nava". Štai šiemet "Dai
navoje" įvyksta Mokyto
jų studijų savaitė nuo lie
pos 30 iki rugpiūčio 6 d. 
Iš šios trumpos apybrai

žos matome kokią didelę 
naudą neša lietuvybės iš
laikymui mūsoji "Daina
va".

Užtat daugis susipratu
sių ir pasiturinčių lietu
vių, įvertindami didžiai 
svarbų lietuvybės išlai
kymo vaidmenį, ima skir
ti Dainavai (testamen
tuose) ir stambesnias 
sumas, net po 10,000 do
lerių. Ir gerai, kad taip 
daroma. Sakoma, — su 
savim nenusineš!.

Žinia, tokios svarbios 
institucijos išlaikymui 
prireikia ir didelių iš
laidų. Užtat, "Dainavon" 
kasmet suplaukia (meti- 
nėn šventėn) virš tūks
tančio, o kai kada net virš 
dviejų tūkstančių lietu
vių.

Šiemet tokia "Daina
vos" metinė šventė skel
biama liepos mėn. 30 d. 
sekmadienį. "Dainavos" 
vadovybė maloniai pra
šo ruošiamą metinę šven
tę paremti savo atsilan
kymu. Atvykę "Daina
voje" pamatysime ir 
tokių savo pažįstamų ar 
giminių, kurių gal ne
matėme 10 ir daugiau 
metų. Tikimės šiemet 
ypatingai gausaus tautie
čių atsilankymo ne tik iš 
Chicagos, Clevelando ir 
Detroito, bet ir iš visų 
mažesnių vietovių kaip 
Grand Rapdis, Toledo, 
Ann Arbor, Flint ir ki
tur.

"Dainavos" atlaidai 
prasidės 11 vai. pamaldo
mis. Po pamaldų ir pa
mokslo vyks stovyklau
jančių mergaičių pasi
rodymai. Po visos pro
gramos — sportas, lai
mės traukimas, užkan-- 
džiavimas bei pietavi
mas.

VI. Mingėla

Naują lietuvišką šeimą Chicagoje sukūrė Vytė Numgaudaitė ir
Jonas Gydąs. Santuokos sakramentas buvo priimtas Marųuette
Parko bažnyčioje. Puota įvyko šv.Kryžiaus parapijos salėje.

J.Kažemėko nuotrauka

PIRKITE MAY’S KASDIEN: MiKSTE 9:30 IKI 5:45 
PIRMAD. IR KETVIRTAD. IKI 9 VAL. SKYRIAI: 

9:30 IKI 9:30.
NAUDOKITE EAGLE STAMPS KAIP PINIGUS MAY’S.

MAY'S - BASEMENTSį
Jau prasidėjo! Pinigams taupyti

RUfiPIUČIO BALTASIS IŠPARDAVIMAS

”CALVERT“ MEDVILNĖS 
MUSLINO PAKLODĖS

72x108 viengubai lovai
Reg. 2.39 |79

» NEW YORKO miestas, bo
damas didžiausiu gyventojų skai
čiumi miestu, turi Įtartu ir di
džiausias finansines problemas. 
Tas problemas nagrinėjant ir 
tiriant, buvo surasta, jogvienas 
trečdalis nekilnojamo turto tame 
miete yra atleistas nuo nekil
nojamojo turto mokesčių. New 
Yorkui tai reiškia 47,4 bilijonų 
dolerių vertės nekilnojamo tur
to arba 16 bilijonų objektą mo
kesčių sąskaitoje, kurioje, jis fi
gūruoja neapmokestinamu baž
nyčių, labdaros, be pelno ir ki
tų neąmokestinamų organizaci
jų turtu.

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

81x108 dvigubai lovai____________________ Reg. 2.59 2.09
42x36 pagalvės __________________________________ 54 c.
45x36 pagalvės __________________________________ 64 c.
Gero, rūšies, 130 tipo medvilnės muslino paklodės tinka vieng. ar 

dvifub. lovoms. Užtempiami kampai. Baltinto medvilnės muslino.

"CALVERT“ MEDVILNĖS 
PERKELIO PAKLODĖS

72x108 viengubai lovai
Reg. 2.79

81x108 dvigubai lovai ...
90x108. Reg. 3.59 2.79
42x38 pagalvės___ 69 c.
60x80 Queen dydžio 3.99 
Calvert kokybė, 
pasirinkimo.

|99
............. -..............Reg. 3.19 2.39
90x120 Queen Flat_____3.99
72x80 Dvig. Twin King p. 6.99
108x120 King Flat.......... 6.99

]LIIETlIirWOffi
KASYTOMS ...

(Atkelta iš 5-to pusi.) 
visa kita buvo juoda, liūd
na. Laikraštininkas turi 
ne tik kritikuoti, bet 
dergti... išjuoktipaeitį.

Ne vienas Sov. S-gos 
rašytojas skaudžiai nu
kentėjo nuo bolševikinės 
diktatūros tik todėl, kad 
bandė išsilaužti iš so
cializmo realizmo melo 
ir rašyti pagal savo są
žinę. Dalis jų randasi

koncentracijos stovyk
lose. Be abejo, kad ken
čia ir Lietuvos rašyto
jai, negalėdami rašyti 
laisvai, pagal savo są
žinę.

Visus laikraščius ir 
knygas spausdina tiktai 
valstybė, visi rankraš
čiai eina per valdžios ir 
partijos cenzūrą ir jokio 
kito būdo pasireikšti ra
šytojai neturi ir negali 
kaip tik per komunistų 
partijos malonę.

J.M.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Joseph F. Gribaucha, 

Erecutive Secretary

ST. ANTHONY

ON INVESTMENTS 
Units of $100 00 
Dividend Checks 
Mailed Ouarterly

ON BONUS SAVINGS
Unitą of $1,000.00

For 3 Yeari
Dividende Paid

Ouarterly 
or Compounded

186 tipo medvilnės perkelio paklodės ii šio didelio 
Baltinta medvilnė. Austa lygiomis siūlėmis.

Specialus pirkinys! Mašinoje 
plaunamos kuoduotos 
medvilnės antklodės

Viengubai ar 
dvigubai lovai 5.99

• Baltos • Ružavos • Auksinė • žalios • Aqua
• Ružavos • Raudonos • Rusvos • Mėlynos 

Kuoduotos medvilnės antklodės vieng. ar d^igub. lovoms. Gėlėtos 
ar taškuotos auksiniais ar sidabriniais spurgais. Skalbiamos mašinoj.

Prie skaičiavimo darbų. Vienas kitam padėdami patys susekant 
skaičių prasmę. Am, Liet. Montessori d-jos Vaikų Namelių auk
lėtiniai Chicagoje. VI. Juknevičiaus nuotrauka

1447 Se. 49th Court
CICERO, ILLINOIS • 60450

Phone (Are* Code 312) 656-6330
HOURS: Mon. M; Tuež, Thure , Fri. 9-5; $at. 9-1; Wed. Cloeed 

Savinos In ty The 10H> Ot The Monfh Wllt f«r» F-oe- The W.

Priimami užsakymai paštu ir telefonu, šaukit CH 1-3070 
BASEMENT DOMESTICS, DOWNTOWN, 

HEIGHTS, PARMA, GREAT LAKĘS MALL, SHEFFIELD

Higieniškos 
plastikos 

užvalkalai 
matracams

Viengubom* ar 
dvigub. lovom* -Į.99
Nealergiski vandens ne- 
biją, su užtraukimu. Nu
valomi drėgnu skuduru.

70x90 lygių 
spalvų 

medvilnės 
antklodės

Jei b, 4 QQ
trukumų I lUU
2.99 |

20x90 medvilnė* akai* 
biamos antklodės su 
acetato priemaiša. Ru
žavos, mėlynos, auksi
nės, baltos ir žalios.
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IR APYLINKĖSE

* JONAS ŠVARCAS, 
J - S Auto Service įmo
nės savininkas praneša, 
kad ieškant jo įmonės te
lefono, reikia atkreipti 
dėmesį į įmonės pavadi
nimą — J - S Auto Ser
vice, kurios telefonas 
yra 431-6352. Įmonės ad
resas — 1254 Addison.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
ĮSPŪDINGAS MINĖJI. 

MAS-DEMONSTRACIJA
Iš daugelio pirmesnių 

tautinių grupių rengtų de
monstracijų bene pirmą 
kartą Clevelande įvyko to
kia didinga, liepos 17 d., 
Pavergtų Tautų Savaitės 
paminėjimui.

Demonstracijoje dalyva
vo per 25,000 žmonių. Tai 
buvo demonstracija pareiš
kimui Sovietams protesto 
dėl laikymo vergijoje apie 
20 tautų ir šaukimasis į 
JAV vyriausybę, kad būtų 
dedamos pastangos Sovie
tų smurto aukomsšlaisvinti. 
Tarp tų tautų stovi ir Lie
tuvos vardas.

Reikšmingas Kongreso 
aktas buvo pravestas 1959 
metais, ir Prezidento Ei- 
senhoweriopasirašytas įsta
tymu, trečią savaitę liepos 
visame krašte paminėti So

vietų pavergtas tautas, rei
kalaujant joms laisvės. Cle
velande tas priminimas 
pravesta vienu reikšmin
giausių būdų. Pirmadienio 
vakare, miesto centre, su
sirinko tautinės grupės, 
kurias tas likimas liečia. 
Komiteto buvo pakviesti 
žymūs asmenys, kurie sė
dėjo platformoje, padary
mui programos reikšmin
gesne ir svaresne.

Iš kitos -vietos Public 
Sųuare aikštėje, tautinės 
grupės, savo vėliavas neši
nos, vyrai, moterys ir jau
nimas daugiausia tauti
niais rūbais, žygiavo prie 
kalbėtojų platformos. Ame
rikiečių spauda kitą rytą 
skelbė, kad eisenoje dajy- 
vavo per 4,000 asmenų. Ap
link platformą buvo susi
rinkus per 20,000 klausyto
jų minia. Programą pradė
jus su Amerikos himnu, 
dalyvaujant su savo vėlia
vomis ir veteranų organi
zacijoms iškilmės paįvairi
nimui, Clevelando diocezi- 
jos vyskupas Clarence G. 
Issenmann pasakė įvykiui 
pritaikintą maldą. Paverg
tų Tautų Savaitės proga, 
greta Clevelando burmistro, 
proklamacijas išleido dar 
apie 10 priemiesčių ir mies
tų burmistrų. Daugelis jų 
buvo atvykę asmeniškai 
dalyvauti.

Kadangi Ohio guberna
torius Rhodes negalėjo at
vykti, pagrindinę šia proga 
kalbą pasakė, primindamas 
savo patyrimus keliaujant 
Europos pavergtuose kraš
tuose, Clevelando burmist
ras Locher. Po Plain Dealer 
dienraščio atstovo kalbos, 
plačiau nušvietė pavergtas 
tautas ir jų likimą po bol
ševikais Tautybių Sąjūdžio 
Cuyahoga apskrityje pir
mininkas, apskrities audi
torius Ralph J. Perk.

Tas sąjūdis, turįs savo 
paskirus tikslus tautybių 
s a n tykiavimui Clevelando 
didmiestyje, apimąs visas 
tautines grupes, kurių kraš
tai yra aukos sovietinio 
smurto, įsijungė į Tautų. 
Pavergimo Savaitės minė
jimo programą, padėdamas 
darbą palengvinti ir minė
jimo programą pravesti 
plačiau ir reikšmingiau.

Rezoliuciją, smerkiančią 
Sovįetų smurtą, raginan

čią prezidentą Johnsoną 
dirbti, kad Sovietų paverg
tos tautos būtų atstatytos 
nepriklausomomis, ir užgi
nančią ,JAV žygį Pietinia
me Vietname, perskaitė dr. 
Michael Pap, John Carroll 
Universiteto profesorius.

Minėjimo programai va
dovavo Tautybių Sąjūdžio 
sekreto rius, Clevelando 
ALT skyriaus vicepirminin
kas Raimundas Kudukis, 
labai pavyzdingai ir suma
niai pasireikšdamas tokio
je didelėje minioje klausy
tojų ir būryje žymių Cleve
lando gyvenime asmenų, 
kuo lietuviai galime pasidi
džiuoti.

Lietuviai dalyvavo ALT 
skyriaus vadovybėje, Bend
ruomenės, Ramovėnų, Bi- 
rutininkių, ateitininkų ir 
skautų būreliais, su vėlia
vomis. Eisenai vadovavo 
Alis Benas. ksk

LENGVOSIOS ATLETI
KOS VARŽYBOS 
CLEVELANDE

Šį šeštadienį, liepos 22 d. 
Clevelando LSK žaibas ren
gia tradicines lengvosios 
atletikos varžybas, Dariaus 
ir Girėno tragiško žuvimo 
34 metų sukakčiai paminė
ti. Rungtynės vyks St. Jo- 
seph High School stadione, 
Lake Shore Blvd. prie East 
185 St. Pradžia 4 vai. po 
pietų, šios varžybos bus 
lyg ir generalinė repeticija 
prieš 1967 m. Š. Amerikos 
Pabaltiečių ir Lietuvių žai
dynes, kurios įvyks liepos 
29-30 d. Chicagoje.

PAGELBĖKITE NUVEŽ
TI Į CHICAGĄ

Kas galėtų pagelbėti nu
vežti Clevelando sportinin
kus į Pabaltiečių ir Lietu
vių vasaros metines žaidy
nes įvykstančias š. m. lie
pos 29-30 d. Chicagoje, pra
šomi pranešti Algirdui 
Bielskui, telefonu 248-6510 
niio 8:30 vai. ryto iki 5 vai. 
po pietų, arba Julijai Staš- 
kūnaitei, telefonu 481-2216, 
bet kuriuo laiku. Išvykti 
reiktų penktadienio, liepos 
28 d. pavakarėje. Kelionės 
išlaidos būtų apmokėtos.

• Svečiuęse pas baltgu- 
džius. Clevelando Tautybių 
Sąjūdžio susirinkimas įvy
ko baltgudžių parapijos sa
lėje, W 25-ta gatvė, liepos 
11 d. Svarbiausias vakaro 
tikslas buvo pasiruošimas 
dalyvauti Pavergtųjų Tau
tų programoje liepos 17 d.

Pranešimus apie progra
mą darė pirmininkas Ralph 
J. Perk ir sekretorius R. 
Kudukis.

"VIENO PASAULIO 
DIENA" NEĮVYKS

Tautinių Kultūrinių 
Darželių Federacija, 
per eilę metų rengus va
saros metu bendras 
"Vieno Pasaulio Dienas" 
kultūriniuose darželiuo
se, šią vasarą iškilmių 

Lietuvių Jūrų Skautijos Garbės Teismo narj j.v.s, Vladą Šarūną palydint ir atiduodant jam pasku
tinę pagarbą. Karstą neša L.J.S. skautininkai, L.S.S. skautininkai ir bičiuliai bei draugai. Priešakyje 
matome j.v.s. H. StepaitJ (dešinėje) ir j. ps. J. Kuprevičių (kairėje). L. Knopfmilerio nuotrauka

nerengs. Nerengti nuta
rė kultūrinių darželių at
stovų susirinkime įvy
kusiame liepos 13 d.

Priežastis — vanda
lų siautėjimas kultūri
niuose darželiuose. Val
dyba pranešė apie niek
šų įsiveržimus į kai ku
rių tautų darželius, įvai
riais dažais nulaisčiu- 
sius-nutepusius pamink
lus. Užteptos raidės skel
bia negrų piktus šūkius 
prieš baltuosius. Da
žais aplaistytus akme
ninius biustus negalima 
nei nuvalyti; kiek laimin
gesni tie biustai, kurie 
liedinti iš metalo.

Be jokio nemalonumo 
praėjo lietuvių rengtas 
birželio įvykių minėji
mas lietuvių darželyje 
birželio 18 d. Bet kitų tau
tybių organizacija šie
met nesiruošia savo me
tinės iškilmės rengti.

Vietoje to, numatyta 
rudeniop surengti va
karą miesto knygyno au
ditorijoje, panašiai kaip 
buvo rengta pernai 50 me
tų kultūrinių darželių įs
teigimo paminėjimas.

Darželių Federacija 
ruošia išspausdinti bro
šiūrą, kurioje bus patiek
ta informacijos apie 
kiekvieno darželio pa
minklus ir kitus isto
rinius dalykus.

J tautinius darželius 
dažnai atvyksta autobu
sais organizacijų ir 
moksleivių ekskursijos 
iš tolimesnių miestų, 
apie darželius patyrę iš 
spaudos. Jiems brošiū
rėlės dalinamos.

ksk

• VYRESNIO AMŽIAUS 
MOTERIS, neseniai aplei
dusi ligoninę, skubiai ieško 
a p si gyvenimui kambario. 
Laikinai reikalinga priežiū
ra. Skambinti 531-0284 po 
6 vai. vak. (80-83)

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

• MARTYNO JANKAUS 
Maž. Lietuvos patriarcho, 
monografija jau pasirodė 
pas lietuviškų knygų pla
tintojus.

Veikalą spaudai paruošė 
Pr. Alšėnas, išleido J. J. 
Bachunas. Su daugeliu ilius
tracijų skoningai atspaus
dino Vilties spaustuvė.

Leidinį galite įsigyti ar 
užsisakyti paštu per Dirvą, 
6907 Superior Avė., Cleve- 
iand, Ohio 44103.

Kaina — minkštais vir
šeliais — 3 dol. Kietais (su 
aplanku) — 4 dol.

Užsakant paštu, prašome 
pridėti 25 c. pašto išlaidom.

BOSTON

VASAROS KAMERINIS 
KONCERTAS

Penktadienį, liepos 21 d., 
8 vai. vak., South End Mu- 
sic Centre rengia kameri
nės muzikos koncertą. Kon
certas įvyks tos mokyklos 
mokytojos Sally Joughin 
privačiame bute, 46 Eustis 
Street, Cambridge. Daly
vauja smuikininkas Izido
rius Vasyliūnas, smuikinin
kė Sally Joughin, violonče
liste Arva De Ris, pianis
tas Vytenis M. Vasyliūnas. 
Programą sudarys Arcan- 
gelo Corelli (1653-1713) 
veikalai dviems smuikams 
ir basso continuo. Bus at
likta dvi sonatos da chiesa 
op. 3 Nr. 11 g moli ir op. 
1 Nr. 8 c moli ir dvi sonatos 
da camera op. 4 Nr. 9 B 
dur ir op. 2 Nr. F dur. Tai 
jau trečioji Corelli veikalų 
dviems smuikams progra
ma, kurią atlieka Iz. Vasy
liūnas su savo pažanges
niais mokiniais. Corelli lai
komas smuiko literatūros 
tėvu, pats pirmasis sufor
mavęs jos gilų meninį tu
rinį. Dviems smuikams pa
likęs net 48 sonatas, jis 
duoda jose nepaprastą jun
ginį bujojusios tuo kart 
vokalinės polifonijos su 
nauju instrumentaliniu sti
liumi. Vasyliūnas pasiryžęs 
jas visas išpildyti su savo 
studentais, šis vasaros kon
certas nors rengiamas pri
vačiame bute, bet norin
tiems jo pasiklausyti įėji
mas laisvas, tad lankytojai 
mielai kviečiami. Porter 
Sq. autobusas nuo Centrai 
Sųuare, Cambridge, priveža 
prie pat Euštis street.

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ KALENDORIUS _
. RUGPlOClO 13 D. Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo geguži
nė St. Joseph Society Parke.

RUGPlOClO 27 D. Sekmadie
nį 12:00 vai. vasaros meto SLA 
14 Kuopos narių sueiga.

RUGSĖJO 2 ir 3 D. Pasaulio 
ir Amerikos Lietuvių Gydytojų 
suvažiavimas Clevelande.

NAUJAS DAINŲ 
RINKINYS

Ką tik išleistas naujas 
lietuviškų dainų rinkinys 
’ SU DAiNA”. iki šiol bu
vusios panašių rinkinių lai
dos išsibaigusios ar sunkiai 
berandamos. Naujas rinki
nys kišeninio formato, 351 
psl., atspausdintas ant ge
ro popieriaus. Dairias su
rinko Gražina šimukonie- 
nė. Rinkinyje yra 392 po
puliarios lietuviškos dainos. 
Platus stovyklose dainuoja
mų dainų skyrius. Rinkinio 
kaina 2 dol. šį naują, pa
trauklų ir naudingą lietu
viškų dainų rinkinį galima 
įsigyti Dirvoje, 6907 Supe
rior Avė., Cleveland, Ohio 
41103.

HELP WANTED MALĖ

POLISHERS
FULL or part time, mušt be ex- 
perienced on white meta], 60-hour 
week; time and half after 8 hours, 
good piece work rates or day pay. 
Paid hoiidays, Blue Croaa, Inaurance 
and other Benefita. Apply

VICTORY POLISHING & 
PLATING CO.

r45 GLOBĖ ST.

PROV1DENCE, R. I.
(75-80)

WRAPP1NG MACH1NE 
Mech. for Candy Bua. 

1:30 P. M. to 9:30 P. M. 
3:30 P. M. to 9:30 P. M.

EDGAR P. LEWIS & SON, 1NC. 
' 200 Commercial Street

Malden, Masa. 02148 
Phone — 324-3300 — Ext. 44 

(77-83)

MECHANICS
HEAVY dūly truck mechanica & 
truck front end alignment man; per- 
manent, mod. shop, good wages, 
master medical, life & sickneas insur. 
9 hoiidays & liberal vacation 
achedule; overtime optional. Apply 
Service Mgr. Mr. Ottena: BRAKE & 
ELECTR1C SALES CORP., 300 Mya- 
tic Avė., Medford, Maaa. 395-8500.

(76-80)

PRESSMEN
Compare our top dollar hourly rate, 
pension plan, security leave, group 
inaurance. immediate openinga for: 

EXPERIENCED
• HEIDELBERG PRESSMAN
• L1TTLE GIANT PRESSMAN
• MULTIL1TH PRESSMAN
• OFFSET STRIPPERS

DAY AND NIGHT SHIFTS
Why work for lesa money with no 
security? Our 60 year old company 
has never had a iayoff. Located in 
heart of downtown Boston next to 
Chauncy St. Subway.

TEL. CHARLES McCORRISON, 
452-9256 OR COME 1N

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

(76-81)

WANTED
STEEL VVAREHOUSE VVORKING 

FORMAN
also

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

CYMBALL STEEL PRODUCTS 
6421 Cymbal] Avė., Detroit, Mich. 

313 — 923-6800
(76-82)

WANTED EXPERIENCED
SHEAR SQUARE OPERATORS 

for steel vvarehouse operations. 
Mušt sėt up jobs and mike. Per- 
manent, good steady job and 
good pay for thoroughly experi- 
enced nien. Do not apply unless 
you meet these requirements.

ELLIMAN STEEL CO.
8103 Lynch Rd., Detroit, MTch.

(76-80)

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs & William J. Jakuhs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

• Išnuomojami 4 kamba
riai, garažas. Collinwoodo 
apylinkėje. Be vaikų ir šu
nų. 442-2702.

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 

Maehines

HORIZONTAL 
BOR1NG 
M1LLS

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.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTI

• Vienas ALT S-gos na
rys, Vilties draugijos šim
tininkas (prašo pavardės 
neskelbti), per ALT S-gos 
pirmininką T. Blinstrubą 
prisiuntė Vilties draugijai 
kitą šimtą dol. įnašą. (Da
bar jo įnašas, siekia 200 
dol.). Tai kuklumu dvel
kianti, bet reikšminga ir 
svarbi parama savajai spau
dai remti.

• Geležinkeliečiams trum
pą laiką sustreikavus, lie
pos 19 d. Dirvos laida ga
lėjo būti atsiųsta į kai ku
rias vietoves pavėluotai.

• Mok. J. Juknevičienė, 
Am. Liet. Montessori d-jos 
Vaikų Namelių vedėja ruo
šia montessorinių kalbos 
mokymo priemonių pritai
kytų priešmokyklinio am
žiaus vaikams parodėlę, ku
ri bus išstatyta mokytojų 
savaitėje Dainavoje, liepos 
mėn. 30 d. iki 
mėn. 7 d.

• Dionyzas 
jaunas lietuvis 
bei žinomas lietuvių veikė
jas, kuris su šeima dabar 
gyvena Clevelande, rašo 
Lietuvių Informacijos Cen
trui: "Populiarinimas lietu
viško reikalo amerikiečių 
tarpe, man rodos, yra viena

rugpiūčio

Trimakas, 
inžinierius

svarbiausių sričių kovoje 
už Lietuvos laisvę. Kaip 
LIC darbas pasiseks, pri 
klausys didele dalimi nuc 
tinkamo bendradarbių pa
rinkimo. Reikia bendradar
bių, pažįstančių amerikiečių 
mentalitetą, mokančių juos 
sudominti. Jų reikia ieško
ti (ir kiek skaičiau, Tėvas 
Sabataitis tai daro) iš jau
niausių lietuviškų intelek
tualų tarpo, kurie laisvai 
vartoja anglų kalbą (gal 
net laisviau nei lietuvių) ir 
kurie sugebės išrasti būdus 
patraukti amerikiečių dė
mesį ir prieiti prie jų. LIC 
paremti siunčiu 25 dol. če
kį”. LIC adresas yra: 5620 
S. Claremont Avė., Chicago, 
III. 60636. Telefonas (312) 
436-6585.

• A. A, dr. Justino Petke
vičiaus vardo įamžinimui 
buvo sukeltas $220.00 įna
šas ir persiųstas Lietuvių 
Fondui.

Įnašui aukojo: V. D. Ano- 
niai, dr. Vaitiekaitytė-Ber- 
nier, J. M. Blazaičiai, A. D. 
Bobeliai, K. R. čerkeliūnai, 
A. G. Dauniai, dr. A. I. 
Dičpinigaičiai, B. I. Ga- 
runkščiai, V. A. Gerulai
čiai, A. F. Jasaičiai, J. D. 
Kregždės, B. Laucevičiai, 
V. L. Milukai, P. O. Os- 
molskiai, L. D. Siemaškai,

Lietuvią Vasario 16 Gimnazijos prieauglis. Pirmoji klasė su savo klasės auklėtoju mokyt. Fr. Skė
riu. Klasėje yra 15 mokinių. Iš jų 8 mergaitės ir 7 berniukai. Pirmoje eilėje priklaupę, iš kairės: 
Tomas Žemaitaitis, Vytautas Osubėnas, Karolis Grovas, mokyt. Fr. Skėrys, Vytautas Subačius, Rimas 
Rainys, Artūras Surblys. Antroje eilėje: Zigryda Miškinytė,Kristina Ramanauskaitė, Irma Dilbaitė, Bi
rutė Musteikytė, Valdas Sauseris, Irena Šiušelytė, Brigita Dirmauskaitė, Danutė Langytė ir.Regina 
Montvilaitė. Fr. Skėrio nuotrauka

New Yorko Skautams Rem
ti Komitetas, E. S. Skobei- 
kai, P. G. šlapeliai, dr. A. J. 
Snieškai, J. J. Šukiai, D. M. 
Šulaičiai, Vigeliai, J. I. Vil- 
galiai, A. J. Vituviai.

Velionio įnašą atstovauti 
sutiko Aleksandras Daunys 
18 Cedar St., Syosset, N. Y. 
11791.

Įnašo 
kreiptis 
adresu,
Lithuanian Fundation, 6643 
S. Maplewood Avė., Chica
go, III 60629.

G. Šlapelienė

reikalais prašome 
anksčiau minėtu 
arba tiesioginiai

NAUJAS VASARIO 16 GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

• AparoucK® reikalais ge- 
riausiūs patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Obe 
lenį tA. 531-2211.

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, Quebec, 
Canada. Tel. 366-8528.

HELP WANTED MALĖ

QUALIFIED 
SPRAY DRYER 
OPERATORS
(To work on shifts)

ALSO

L. T. S. KORP! NEO-LITHUANIAN SUVAŽIAVIMO 
1967 M. RUGSĖJO 2 IR 3 DIENOMIS 

Rex Terrace, Eik Lake, Alden, Michigan
DARBOTVARKĖ:

Rugsėjo 2 d. ('šeštadienį)
3-5 vai. Suvažiavimo dalyvių registracija.
5 vai. Suvažiavimo atidarymas — himnas, pirmininko 

žodis.
Filisterio Antano Diržio paskaita 
Sveikinimai.

6 vai. Vakarienė.
7 vai. Pirmas darbo posėdis:

1. Darbo prezidiumo sudarymas.
2. Komisijų sudarymas: mandatų, nominacijų, re

zoliucijų ir spaudos.
3. Valdybos, Garbės Teismo, Stipendijų ir Šalpos 

Fondo, Revizijos Komisijos pranešimai.
4. Diskusijosdėl pranešimų.

Rugsėjo 3 d. (sekmadienį)
10 vai. Pamaldos.
11 vai. Iškilmingas posėdis — stovyklos uždarymas. 
12:30 vai. Pietūs.
2 vai. Antras darbo posėdis.

5. Korp! padalinių pranešimai.
6. Įstatų keitimo komisijos pranešimas.
7. Diskusijos dėl Korp! veiklos.

6 vai. Vakarienė
7 vai. Trečias darbo posėdis.

8. Mandatų ir nominacijų komisijų pranešimai.
9. Rinkimai: a) Vyr. Valdybas, b) Kontrolės Ko

misijos, c) Stipendijų ir šalpos Fondo, d) Garbės 
Teismo, e) Tarybos.

10. Rezoliucijų ir spaudos komisijų pranešimai.
11. Klausimai ir sumanymai.
12. Suvažiavimo uždarymas.

Korp! Vyr. Valdyba ragina ir kviečia korporantus- 
tes suvažiavime kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

Aukos Dirvai
P. Bačiulis, Australija .... 1.00 
St. Vidmantas, Bellwood .. 4,00 
Pr. Narvydas, Brooklyn ... 1.00 
J. Gepneris, Chicago.......  1.00
St. Trinka, Chicago..........1.00
A. Zeekus, Timberlake .... 1.00 
J. Gasis, Philadelphia...... 4.00
V. Leigh, Rome, Georgia 4.00 
A, Petrikonis, Chicago ... 5.00
J. Vaičius, St. Monica .... 4.00
X.Y., Cleveand .............. 2.00
X,Y., St. Barbara ......... 50.00
S. Geldys, Belleville ........4.00
Z.V. Rekašius, Glenview.. 4.00 
M, Šimkus, Chicago .......  4.00
K, Balčiūnas, Lemont .....  1.00
St. Bajorinas, Waterbury 2.00 
St. Smaižys, Chicago...... 4.00
E. Vaitkus, Stratford........4.00
A. Hahn, Philadelphia........2.00
V, Petruškevičius,

Australija ................ 1.10
S. Dunda, Australija.......... 1.10
J. Velykis, Cleveland........2.00
A. Maurušaitis, Cleveland 2.00 
S, Biežis, Chicago............ 4.00
J. Žvynys, Chicago........ 10.00
Pr. Račkauskas, Dorcester 1,00 
V. Bruožis, Cleveland..... 1,00

Kun. dr. Petrui Bačins- 
kui atsisakius iš Vasario 16 
gimnazijos direktoriaus pa
reigų, švietimo komisija 
šitoms pareigoms pasiūlė 
ir Krašto Valdyba nuo š. 
m. rugsėjo 1 d. paskyrė tos 
gimnazijos mokytoją Vin
cą Natkevičių.

Vincas Natkevičius (Nat
kus) yra gimęs 1918 m. 
lapkričio 6 d. Ožkabalių 
km., Vilkaviškio apskrity. 
1938 metais baigė dr. Jono 
Basanavičiaus vardo gim
naziją Vilkaviškyje. 1938- 
1942 studijavo Vytauto Di
džiojo Universitete Kaune 
ir Vilniaus Universitete lie
tuvių kalbą ir literatūrą bei 
filosofiją, išlaikydamas la
bai gerai egzaminus. Lietu
voje lietuvių kajbą ir lite
ratūrą dėstė: 1941 Aušros 
Mergaičių gimnazijoje Kau
ne, 1942-43 Alytaus gimna
zijoje ; 1943-1944 Kauno VI

—gimnazijoje. Tremtyje Tue- 
bingeno universitete studi
javo filosofiją, 1966 m. įsi
gydamas Magister Artium 
laipsnį, šalutine šaka baigė 
psichologiją ir istoriją.

1954-57 lietuvių kalbą ir 
literatūrą dėstė Vasario 16 
gimnazijoje. 1957-58 dirbo 
Amerikos Balso lietuvių 
skyriuje Muenchene.

Vincas Natkevičius/M. A. 
visą laiką aktyviai reiškiasi 
visuomeniniame gyvenime. 
1940-44 veiklus pogrindžio 
dalyvis. Spausdinęs visuo- 
meninio-filosofinio pobūdžio 
straipsnių Aiduose Ateity
je, Į Laisvę, Drauge, Euro- 

. pos Lietuvyje ir kt. Su pa-

skaitomis ir pranešimais 
aplankęs daug lietuviškų 
kolonijų, dažnas paskaiti
ninkas liet, studijų savai
tėse ir kituose suvažiavi
muose. Atsakingas pareigas 
ėjęs Ateitininkų federaci
joje ir ELFB sąjūdyje.

1966-67 V. Natkus Vasa
rio 16 gimnazijoje dėstė 
lietuvių kalbą ir Lietuvos 
istoriją.

CHEMICAL 
OPERATORS

Good 
wage

fringe benefits and 
ratęs.

High ; 
ųuired.

School diplomą re-

Apply Personnel Manager

L. S, T. KORP! NEO-LITHUANIA

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

I.C.I./Organics/ 
INC.

333 Main Street 
Dighton, Mass.

Telephone; 669-2611 
(79-85)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių įmonė , registruota 

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

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

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

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

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

NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

V. šlogieris — A. SMETONA — ŽMOGUS IR 
VALSTYBININKAS...................

J. Audėnas — PASKUTINIS POSĖDIS ....................
St. Yla — MODERNI MERGAITĖ ........................
J. Balys — LIETUVIŲ LIAUDIES

PASAULĖJAUTA .....  $3.00
B. Zabiela — KLAIDA .............................  $3.00
THE SEASONS by K. Donelaitis — minkštais virš. $$.00 

kietais viršeliais ..........     $4.00
KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON .  $3.00

$2.00
$4.00
$4.00

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00
ŠIRDIES PRIEPUOLIAI ......................................$3.75
K. Bradūnas — SONATOS IR FUGOS ............... $5.00
A. ŠKĖMOS RAŠTAI I tomas ....................................$6.00

Be to, visa eilė kitų poezijos ir beletristikos knygų, 
Dirvoje galite įsigyti ar užsisakyti plokšteles: 
LIETUVIŲ TAUTINIAI ŠOKIAI —

Stereo — $5.00, Mono — $4.50
A. Stempužienės — D. Lapinsko — DAINOS

Stereo — $7.00, Mono — $6.00 
St. Baro — OPERŲ ARIJOS —

Stereo — $7.00, Mono — $6.00 
AURELIA — šokių muzika ............   $5.00
B. Tamošiūnienė — SVAJONIŲ SŪKURY $6.00

Siunčiant čekį ar perlaidą, pridėkite 25 centus per
siuntimo išlaidoms.

Dirva,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103

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

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Vila jau atidaryta ir priima svečius vasarojimui.
Kreiptis tiesiai j vilą 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.
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