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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

INTEGRACIJA AR 
SEGREGACIJA?

PASKUTINĖS RIAUŠĖS ĮRODĖ VISĄ VADINA
MOJO ’PILIETINIŲ TEISIŲ’ SĄJŪDŽIO NEPA
SISEKIMĄ: PAAIŠKĖJO, KAD JUODŲJŲ VA
DAI NENORI PASKĘSTI BALTŲJŲ DAU
GUMOJE IR LIKTI EILINIAIS PILIEČIAIS. — 
JŲ POLITINĖS AMBICIJOS REIKALAUJA UŽ

DAROS NEGRŲ BENDRUOMENĖS.

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

Paskutiniųjų dienų 
laikraščių žinios ir ko
mentarai skambėjo mino
rine gaida. Riaušės Ame
rikos didmiesčiuose, 
kurias kai kas jau laiko 
antrojo pilietinio karo 
pradžia, nesėkmės Viet
namo kare, kuris reika
lauja vis daugiau lėšų 
ir žmonių, numatomas 
mokesčių pakėlimas, ku
ris tačiau nepajėgs pa
dengti viso numatomo 28 
bilijonų dolerių defici
to, — visa tai veda prie 
minties, kad Amerika tu
ri daugiau problemų ne
gu priemonių joms iš
spręsti. Už tat girdisi 
balsų, kad reikia 'susi
traukti’, kad reikia pir
miau susitvarkyti namuo
se ir bet kokia kaina lik
viduoti Vietnamo karų.

Tai labai viliojanti 
mintis. Netrūksta žmo
nių, kurie galvoja, kad 
su tais 25 bilijonais dole 
rių, dabar išleidžiamų 
Vietnamo karui gali bū
ti daug kas padaryta 
krašto viduje, pvz., vi
sai išnaikinti lūšnynus, 
jų gyventojus įkurdinant 
daugiau Amerikos gyve
nimo standartui atitin
kančiose vietovėse. Šita 
mintis yra labai papli
tusi ir turi daug šalinin
kų net ir politikų tarpe, 
kurie turėtų geriau su
prasti esamą problemą.

Reikia atsiminti, kad 
visas vadinamas pilieti
nių teisių sąjūdis gimė 
tam, kad juoduosius šio 
krašto gyventojus integ
ruoti į baltąją gyventojų 
daugumą. Bet tuo tarpu, 
kai daugelis idealistų ir 
toliau kovoja už tai, ra
sinis skirtumas šiandien 
nesumažėjo, bet riaušių 
rezultate padidėjo. Ma
ža to, negrų tarpe šian
dien yra populiaresni tie 
vadai, kurie reikalauja 
sau patogios segregaci
jos, o ne integracijos.

Dėl to net tokio libe
ralaus laikraščio, kaip 
New York Times re
dakcijos narys Harry 
Schwartz rašė:

"Visa tai nepaprastai 
sukrėtė milijonus geros 
valios baltųjų, kurie il
gai tikėjo, kad negrų pro
blemos geriausias spren
dimas yra integracijos 
užtikrinimas, nepaisant 
baltųjų rasistų pasiprie
šinimo. Šiandien tačiau 
atsistojome prieš faktą, 
kad dalis Amerikos neg
rų — į ją įskaitant dau
giau judrius ir politiškai 
aktyvius — integracijos 
nori tiek pat, kiek Missi- 
ssippi ir Alabamos gu
bernatoriai".

"Juodasis nacionaliz
mas nėra visai naujas 
reiškinys. Savo laiku bu

vo populiarus Marcus 
Garvey projektas iškelti 
Amerikos negrus į Af
riką. Juozapo Stalino va
dovaujami bolševikai ne
priklausomai linksniavo 
šūkį, reikalaujantį savi
valdos negrams vadina
moje "Juodojoje Juosto
je — Black Beit", t.y. 
pietinėse valstybėse, 
kur negrai sudaro dau
gumą. Po antrojo pašau' 
linio karo "juodieji ma
hometonai" parodė, kad 
galima sudaryti nemažą 
sąjūdį skelbiant neapy
kantą "baltiesiems vel
niams".

Nūdienis negrų segre*. 
gacinis sąjūdis turi kito
kią kilmę. Nepaisant vi
sų įstatymų ir Aukščiau
sio Teismo sprendimo, 
integracija nevyksta to
kiu tempu kaip norėta 
bei tikėtasi, ir todėl neg
rų proletariato masės 
į ją netiki.

Antra, pastarųjų de
šimtmečių bėgyje smar
kiai išbujojęs nacionaliz
mas turi tam tikros įta
kos ir į Amerikos neg
rus: jei Afrikos negrai 
turi savo nepriklauso
mas valstybes, kodėl to
kias neturėti Amerikos 
negrams?

Toji idėja vilioja neg
rų vadus. Integruotoje 
bendruomenėje jie nega
li tikėtis vadovaujančios 
rolės. Tik vienas kitas 
pateks į administraciją 
ar įstatymo leidimo įs
taigas. Ir tai daugiau
sia tais atvejais, kada jų 
užnugaryje stovės gerai 
organizuota - negrų ma
sė. O tai reiškia, kad 
savo veiklai jie turi tu
rėti segreguotą, bet ne 
integruotą negrų užnu
garį.

Kitaip sakant, tiems 
veikėjams reikalingi 
’ghetto’ jų pačių pozici
jų išsilaikymui. Harry 
Schvvartz tai vadina juo
duoju "apartheidu", pa
siskolindamas tą termi
ną iš Pietų Afrikos, kur 
rasės yra griežtai iš
skirtos.

Žinia, negrų daugu
mas, ypač aukščiau pa
žengę, nori integracijos 
o ne segregacijos, ir no
rėtų pagerinti savo būk
lę esančioje sistemoje, 
o ne kurti naują santvar
ką, tačiau dėl įvairių 
priežasčių juodiesiems 
ekstremistams pasisekė 
sukelti riaušes, kurių pa
sėkoje santykiai tarp at
skirų rasių gyventojų 
taip pablogėjo, kad net ne
aišku kaip siekti jų pa
gerinimo.

Tarp kitko tokią atei
tį nesunkiai galėjai nu
matyti vos pamačius pir
muosius negrų vadus ir

Po žemės drebėjimo Venezueloj, I sostinę buvo iškviesta kariuomenė padėti ie*kvu žuvusiu. Pasku
tinėm dienom Venezueloj ivyko 29 žemės drebėjimai, iš kurių du pačioje sostinėje Caracas. Nukentėjo 
apie 300 pastatų. Didesnioji jų dalis galės būti atremontuota, bet daugelis turės būti nugriauti. Apie 10 
pastatų visai sugriuvo, palaidodami ten buvusius gyventojus. Žuvusių priskaitoma apie 500, o sužeistų 
keli tūkstančiai. Iš lietuvių tik viena Ausmanų šeima nukentėjo, kuri laikinai apgyvendinta Lietuvių na
muose. Pirmoji pagalba vaistais buvo gauta iš JAV.

ŽEMĖ DREBA VENEZUELOJE
Naktį žiūrėjau televiziją, 

žmona tvarkėsi virtuvėje. 
Gatvėje lyg duslus didelis 
sprogimas. Namo sienos 
pradėjo svyruoti, knygos 
ir įvairūs daikteliai ant 
lentynų krito ant grindų.

žmona šoko pro duris į 
koridorių ir vėl grįžo, šauk, 
dama — "bėkim lauk, kul
tu esi?!’’ — o aš esu čia 
pat salėje, ji iš išgąsčio 
manęs nematė.

Tuoj supratau, kad že
mės drebėjimas, ir stebė
jau ar namas griūva. Pir
moji mintis ieškoti vietą 
tarp durų, prie stipresnės 
namo kolonos. Drebėjimas 
praėjo, nes kaip vėliau pra
nešė, tęsėsi tik 32 sekun
des. Išėjome į gatvę. Mūsų 
namas keturių aukštų, iš 
dešinės stovi pastatas 14 
aukštų, iš kairės 11 aukštų 
ir priešais, kitoje gatvės 
pusėje du pastatai, praei
tais metais pastatyti, kurie 
turi po 18 aukštų.

Iš visur žmonės metėsi į 
gatvę. Gatvės pilnos žmo
nių. Senesnės moterys, ap
sikabinusios vaikus, klykia. 
Gatvė pilna automobilių, 
žmonės pasipylė dar ir iš 
turgaus, kuris tą dieną — 
šeštadienį, dar nebuvo iš- 
siskirstęs.

išgirdus jų demagogines 
kalbas. Kiekvienam turė
jo kristi į akis, kad jie 
siekia ne integracijos — 
paskendimo baltųjų bend
ruomenėje, bet tik sau 
galios ir valdžios. Bili
jonai dolerių patekę į jų 
rankas padidins tik jų 
apetitą.

KAZIMIERAS NAUSĖDAS
Caracas

Čia dauguma gyventojų 
— italai, portugalai, ispa
nai.

Su žmona nuėjome ligi 
alėjos. Ten ir pilna automo. 
bilių ir žmonių. Grįžę, sė
dome į automobilį ir pava
žiavome ligi Country Club. 
Ten visi žmonės irgi gatvė
se. Pirmos žinios per radi
ją: 2 mirę ir 10(1 sužeistų 
pirmos pagalbos centrinėje 
ligoninėje. Kiek vėlesnės 
žinios: 5 dangoraižiai su
griuvo, daug senesnių na
mų sugriuvo. Mes užsuko
me pas pažįstamus miesto 
pakraštyje. Radijo kas mi
nutę praneša vis didesnes 

— Kodėl išvynioti? Juk aš sakau, kad tai skirta mūsų ambasadai!...

nelaimes. Grįžome namo, 
paėmėme pagalves, megsti- 
nukus ir nuvažiavome į vie. 
na vilų rajoną, pasistatėme 
automobilį nuošalioje gat
vėje ir klausėmės radijo 
pranešimus. Nuolat prane
ša didesnes tragedijas. Aš 
kiek užsnūdau automobily, 
žmona nemiegojo. Apie 4 
vai. ryto grįžome namo. 
Mūsų papūga, kuri buvo 
vonios kambaryje, labai iš
sigandusi. Duris atidarius 
tiesiai skrido ant žmonos 
pečių ir prisiglaudė, prašy
dama globos.

Visas miestas naktį pra
leido aikštėse, gatvėse. Kitą 
dieną, sekmadieni, televizi
joj rodomi vaizdai apie nu
griuvusius, susmukusius pa
status. Vos už pusės kilo-

IŠ VISO PASAULIO

• JAV POLITINĖSE SFEROSE 
dominuoja 1968 m. rinkimai. 
Įvairiais spėliojimais ir tyrinė
jimais bandoma Įpiršti tos ar ki
tos partijos kandidatus ir jų ga
limybes.

Dėl prez. Johnsono kandida
tūros demokratai neabejoja, tik 
spėlioja, kad jis turės vienu ar 
kitu būdu rasti kelią pasitrau
kimui iš Vietnamo, nes negali 
leisti priartėti rinkimams su 
karu Vietname ir riaušėmis 
miestuose.

Respublikonų kandidatų Į pre
zidentus eilėse figūruoja tie pa
tys: Nixon, Romney, Reagan. 
Rockefeller. Jųjų populiarumas 
taik krinta, tai vėl iškyla. Kai 
Nixon savo kelionėmis po užsie
nį ir kalbomis iškyla kaip vals
tybininkas, jam vis dar pristinga 
jėgos iškilti masėse vidaus po
litikos metmenimis. Reagan 
daug kam patrauklus savo kal
bomis ir idėjomis, tik dar lau
kiama, kaip jam pasiseks tas 
idėjas Įgyvendinti Californijoj,

• NUOSAIKŪS NEGRŲ VA
DAI praranda ryšj su masė
mis, visą visuomenės dėmesį 
nukreipus | ekstremistų va
dus. Tie gi, savo keliu, panau
doja riaušėms ir neramu
mams kelti patĮ padugnių ele
mentą, kuris teroro keliu pri
verčia klausyti ir nuosaikes
niuosius. Negrų ekstremistų ju
dėjimas yra pasiekęs labai pa
vojingą kraštui stadiją.

• SOV. S-GOS diplomatas, pa
klaustas, ar jo kraštas suge
bės šelpti Egiptą ir maistu, jei 
iškiltų reikalas, atsakė, jog so
vietai -emsią Nasser j jeigu reik
tų pirkti grūdų net iš JAV ar 
Kanados.
• JAV SPAUDOJE neabejoja

ma, kad prez. Johnsono reika
laujami mokesčių pakėlimai 
Kongrese bus priimti, Įrodinė
jant, kad geriau milžinišką de
ficitą gelbėti mokesčiais, o ne 
sunkiai sukontroliuojama inflia
cija.

• FIDEL CASTRO vėl iškilo 
i pirmuosius spaudos puslapius 
aiškiai pabrėžęs, jog "juodo
sios jėgos" iškilimas, riaušės 
JAV miestuose veda prie par
tizaninio karo. Visa tai Įeina Į 
jo "strateginius" planus, -- 
kenkti tokiais karais ir riau
šėmis, silpninti JAV jėgas ir 
jas išblaškyti. Castro jau nebe- 
sitenkina P. Amerikos vyriau
sybių nuvertimo tikslais. Gali
mas, kad ir dar nepatvirtintas 
dalykas, jog Kuboje apmokina- 
mi partizaniniam karui ir JAV 
negrai.

metro nuo mūsų esančioje 
ei epą n t i š k i a u s io j e u r ba n i za- 
cijoje, trys liuksiusiniai 

* dangoraižiai susmuko. Nu
ėjome pažiūrėti. Vienas 12 

(Nukelta į 2 psl.)
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ŽYDŲ ŽUDYMO FABRIKAS... (ii
Treblinkoj buvo baisiau, negu kitose mirties stovyklose

Visa tai Treblinkoj 
buvo suorganizuota tam, 
kad naujai atvykstančius 
į mirties stovyklą neiš
gąsdinti. Tik po to prasi
dėdavo tikrasis 'darbas.' 

Prieš valdant stovyklą 
Kurtui Franzui, viskas 
ėjo "pavandeniui”: depor
tuotieji nusirengdami ne
tvarkingai mesdavo rū
bus krūvon. Po to rei
kėdavo juos skirstyti, 
kas į aišku .užimdavo ne
mažai laiko. Franz su
organizavo nusirengimą 
pagal Fordo metodus, 
praktikuojamus fabrike. 
Jis taip pat suorganizavo 
žydų pagalbinius būrius. 
'•Mėlynojo” būrio užda
vinys buvo priimti at
vykstančius žydus, o 
"raudonajam” būriui bu
vo pavesta nurengti atvy. 
kusius. Davus pirmą ko
mandą, deportuotieji nu
imdavo skrybėles. Po 
antros komandos depor
tuotieji nusiimdavo ap
siaustus. Po trečios ko
mandos atiduodavo savo 
švarką. Skrybėlės čia, 
marškiniai ten, apsiaus 
tai čia... Deportuotieji 
turėjo surišti savo batus, 
kad poros nepasimestų. 
Prieš tai, deportuotųjų 
batais negalima buvo pa* 
sinaudoti, nes nurenginė- 
jant 15,000 deportuotų 
per dieną, 15,OOOporųba
tų susimaišydavo. Franz 
taip pat parinko žydus 
specialistus brangeny
bių rūšiavimui. Tie spe
cialistai vadinosi "gold 
juden”. Dantistams buvo 
pavesta išlupti iš lavonų 
auksinius dantis. Kirpė

Zemė dreba...
(Atkelta iš 1 psl.) 

aukštu namas su 11 butais 
susmukęs, vien tik žemės 
krūva. Visi gyventojai, apa
čioje buvusioj kavinėj, bu
vo šeimininė šventė, liko 
palaidoti tarp griuvėsiu. 
Kariuomenės mašinos at
kasinėjo griuvėsius. Toje 
zonoje trys aukšti namai 
visiškai sugriuvę, visi tik 
apdriskę, kiti gerokai su
skilę, kuriuos reikė nu
griauti.

Inžinierių komisijos pra
nešė, kad 300 aukštu namu 
yra apskilę. Iš ju 15-j e už
drausta gyventi. Aukštais 
namais čia vadinama, kurie 
turi 10-20 aukštu.

Laikraščiai pilni šiurpiu 
vaizdu. Visiems pažįstami 
žmonės, artistai, televizijų 
direktoriai, atkasami iš 
griuvėsiu apsikabinę su sa
vo sūnumis ir dukterimis. 
Kituose griuvėsiuose girdė, 
tis šauksmai gyvu vaiku. 
Cemento luitus negalima 
judinti, nes grius. Mėgina
ma atkalti skyles ar pra
plauti su elektriniais akme
niui pinuti pjūklais.

Iš lietuviu niekas nėra 
žuvęs. Viena tik senesnė 
moteris, daktaro Armanavi- 
čiaus žmonos motina gavo 
nervu smūgį, turėjo būti 
nuvežta į ligoninę.

Jausmas, kurį kiekvienas 
čia mes išgyvenome, yra 
baisus; duslūs ir gilūs smū. 
giai, sekantys vienas po ki
to. Namai svyravo, visi 
jautėme, kad namai griū
na. Kas buvo lauke, matė, 
kaip aukštesni namai svy
ravo lyg po porą metru į 
vieną ir kitą pusę.

Visiems mano draugams 
ir kartu visiems lietuviams 
linkim, kad Dievas apsau
gotu nuo panašiu pergyve
nimų. 

jai turėjo nukirpti mote
rims plaukus ir kad ilgai 
negaištų, buvo išrastas 
"Treblinkos stilius”,ku
riam atlikti užteko pen
kių žirklių kirpimo ir nė 
vieno daugiau. Buvo sta
lių ir mūrininkų būriai, 
kurie atlikdavo įvairius 
pataisymus. Viskas ten 
veikė, kaip dideliame fab
rike.

Franz susidūrė su pro
blema, ar reikia žydams 
jau pradžioj duoti supras
ti kas jų laukia, ar slėp
ti iki galo. Jis nebuvo tos 
pačios nuomonės, kaip jo 
kolega Auschwitz mir
ties stovyklos komendan
tas Rudolf Hoess, kuris 
norėjo, kad deportuotie
ji iki pat gazo kameros 
durų nieko nežinotų apie 
tai kas jų laukia. Nurem- 
bergo teisme jis kaltino 
savo kolegą Treblinkos 
komendantą, kad šis bu
vęs "nežmoniškas”, nes 
deportuotieji prieš įei
nant į gazo kamerą žino
davę, kad bus nužudyti. 
Tai Kurt Franz darė ty
čia, kad pakėlus "produk
ciją” ir sutaupius gazą.

Kai deportuotieji bū
davo išrengti ir nukirp
ti, buvo naudinga sukel
ti paniką. Ir jis net tyčia 
padarė ilgą 150 metrų ko
ridorių į gazo kameras, 
pavadindamas "keliu į 
dangų", kuriuo deportuo
tuosius versdavo bėgti, 
mušant rimbu, nes uždu
sę ir išsigandę žmonės 
greičiau mirdavo įtrauk
dami gązą. Tuo būdu ma
žiau reikėdavo gazo.

Kaip vokiečiai parink

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
• 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 atvirus jūros pliažas 

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

Vila jau atidaryta ir priima svečius vasarojimui. 
Kreipti- tiesiai i vila AUDRONĖ MARIJA JANSONAS 

87 East Bay Rd.. Osterville, Cape Cod, Mass. 02655. 
Tel. (617) 128-8125.

Vila vasarojimui atidaryta iki rugsėjo 15 d.
Visi maloniai kviečiami atvykti Į šių gražiausių ir 

didžiausia Cape Cod žalumynuos paskendusių lietuviškų 
pajūrio vilų.

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E 

M E S K O J E
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

davo iš žydų tarpo tiems 
darbams pagalbininkus? 
Labai paprastai, išban
dymo būdu. Atmetus vi
sus tuos, kurie neturėda
vo noro gyventi, paklau
sus, aišku, visi keldavo 
ranką, kad nori gyventi 
ir bet ką dirbti. Po to, 
klausdavo žydų, kurie 
kalba vokiškai. Kadangi 
žydų kalba artima yokie- 
čių, tai beveik visi pakel
davo ranką, išskyrus 
tuos, kurie pagalvodavo, 
kad čia yra kokie spąstai. 
Tretysis išbandymas bu
vo fizinė ir moralinė re
zistencija. Franzo pa
vaduotojas Max Bielas 
kreipdavosi į tuos, kurie 
praeidavo pirmuosius iš* 
bandymus: "Štai dabar 
jus muš. Tie kurie atlai
kys, pasiliks gyvi. Jei jūs 
norite mirti sakykit tuoj 
pat. Aš skaičiuoju iki de
šimt, kad apsispręstumė- 
te".

Po to vokiečiai pradė
davo apsisprendusius žy- 
dus daužyti šautuvų buo
žėm.

**♦

Knygos autorius Stei- 
ner nekaltina jų ir sako 
silpni buvo tie, kurie pa
siduodavo mirčiai ir drą
sūs tie, sutikę su bai
siausiu bendradarbiavi
mu, kad tik išsilaikius 
gyviems. Ir kai vėliau 
įvyko sukilimas, sukilo 
tie, kurie norėjo gyventi, 
bet ne tie, kurie kaip ko
kie avinai davėsi vedami 
į gazo kameras. Tie žy
dai, kurie neturėjo jo
kios drąsos gyventi, bu

vo žydų tautai nereikš
mingi.

Buvo ir jaudinančių 
scenų. Kai vienas "rau
donojo" būrio žydas plė
šė nuo vienos žydės rū
bą, nes ji per lėtai ren
gėsi, suprasdama kad ji 
pasmerkta mirti, griebė 
jam už rankos sakydama: 
"Gyvenk, gyvenk! Tu esi 
mano sūnus, aš tavęs maL 
dauju, gyvenk!"

Daug žydų žuvo dėlto, 
kad iki paskutinės mi
nutės nenorėjo tikėti, 
kad vokiečiai juos išžu
dys ir nebandė slėptis.

Paskutiniais mėne
siais Treblinkoj buvo 
įrengti kabaretai, orga
nizavo šokius, sporto 
rungtynes. Tai buvo da
roma, kad pašalinus įta
rimą tų, kurie pagelbėjo 
žudyti kitus žydus. Kurt 
Franz žinojo, kad greit 
turės ir juos išžudyti, 
kad nebeliktų gyvų liudi
ninkų. Gi žinojimas, kad 
jų laukia mirtis, pasku
bins sukilimą, tad jiems 
suorganizavo "švelnų" 
gyvenimą įtarimus pa- 
šaltinti. Bet sukilimo or
ganizatoriai atspėjo sto
vyklos komendanto keti
nimus ir kad užtušavus 
pasiruošimus sukilimui, 
irgi stengėsi parodyti, 
kad jie džiaugiasi su
teiktais malonumais. 
Kol pagaliau atėjo suki
limo valanda, tada išžu
dė savo sargus vokiečius 
ir pabėgo į miškus.

Sena žydų daina sako, 
kad reikia turėti daug 
drąsos kristi žemai,kad 
gavus jėgų iškilti į vir
šų.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

SEPTYNIŲ SKIRTUMŲ GALVOSŪKIS

Kopijuodamas piešini, dailininkas tyčia padarė septynias klaidas. Palyginkit 
abu piešinius ir bandykit rasti tuos septynius skirtumus. Teisingą sprendimą 
rasite kitame puslapyje.

BEJĖGIS VICEPREMJERO’
SKUNDAS

Ksaveras Kairys, tas 
pats, kuris Montrealyje 
sovietiniame paviljone 
buvo rodytas, kaip "Lie
tuvos vicepremjeras”, 
atseit didelį svorį Lie
tuvos valdyme turįs pa
reigūnas, per maskvinį 
laikraštį skundžiasi Lie
tuvai primesta kiaulių 
auginimo tvarka... Mask
vos Sielskaja Žizn lie
pos 26 d. įdėjo K. Kai
rio straipsnį tuo klausi
mu. Liepos 28 d. to 
straipsnio santraukėlę at 
spausdino ir Tiesa Vil
niuje.

"Vicepremjeras” ra
šo, kad pirkėjai labai pa
geidauja kiaulienos, 
gautos, paskerdus jau
nus, specialiai išaugin
tus ir nupenėtus gyvu
lius. Tai bekonas, jo ga
miniai. Bekonas, sako, 
niekad neužsiguli ant pre
kystalių, bet jo maža, 
ir pirkėjui siūloma rie
bi kiauliena, kurios dau
gelis nenori. K. Kairys 
toliau primena, kad:

"Daugelį metų Lietu
vos kiaulių augintojai 
plėtė bekoninį šėrimą. 
(Pats Chruščiovas ka
dai prisiminė, kad Lie
tuvoj jau seniai turima 
gero patyrimo toj srity, 
ir ragino pritaikyti tą 
patyrimą kolchozuose. 
E.) Vaizdas staiga pasi
keitė nuo 1962 metų, kai 
buvo nustatytos dabarti
nės supirkimo kainos. 
Ūkiai greit persitvar
kė ir pristato riebią kiau
lieną. Tai jiems naudin
giau. Juk nupenėti rie
bią kiaulę kurkas leng
viau. Mažiau reikia pa
talpų, darbuotojų. Gauti 
gerą bekoną žymiai su
dėtingiau. O jį realizuo
jant (Maskvos nustatyto
mis kainomis. E.), papil
domos išlaidos neapsi

moka”.
"Kelią bekonui į mė

sos kombinatus užtvėrė 
valstybinis standartas, 
kuriame pasakyta, jog 
bekonines kiaules gali
ma auginti tik speciali
zuotuose ūkiuose... Na, 
o ką daryti su nespeci
alizuotais ūkiais, išau
ginančiais pilnaverčius 
bekonus paprastose fer
mose! Ką daryti mūsų 
respublikos kaimo gyven
tojams, kurie nuo seno 
gamina puikų bekoną! Da
bar tokia produkcija lai
koma nekondicine, nors 
ji ir pačios aukščiausios 
kokybės”.

Iš viso nustatytieji 
kiaulių supirkimo stan
dartai esą netikę: "Sa
kysim, kaip nustatysi gy 
vo gyvulio odos storį? O 
to reikalaujama, ir pri
ėmėjai dažnai bekonus 
skiria įmėsineskiaules. 
Ūkiai, auginantieji daug 
kiaulių, praranda šiuo at
veju dideles pinigų su
mas. Be galo sunku, lai
kantis standarto, nusta
tyti mėsos raumeningu
mą... Labai silpnai 
sprendžiamas aprūpini
mas transportu kiau
lėms vežti. Nepritaiky
tose mašinose kiaulės 
susižeidžia, ir puikūs be 
koniniai paršai priski
riami prie mėsinių kate
gorijos... Seimininkai vi 
suomet turi būtiužtikrin 
ti, kad jie laiku galės 
atiduoti produkciją. De
ja, dabar tokio užtikrini
mo nėra”.

Nusiskundimas atrodo 
rimtai pagrįstas. Bet bū
damas atspausdintas 
laikraštyje ir pasirašy
tas neva vicepremjero, 
jis liudija ne tik apie 
kiaulių, o ir apie kvislin- 
ginės valdžios padėtį Lie
tuvoj. (ELTA)
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GYVENIMIŠKOJI

APLINKA
Gyvendami Amerikoje matome, kad grupė 

žmonių alkūnėmis stumdantis nori įsiveržti į vi
suomenės viršūnes. Tai vadinasi kova už socia
linę, ekonominę ir visuomeninę lygybę. Kai kas 
sako, ir net raštu tvirtina, jog, pvz., baltoji rasė 
yra daug padariusi, kad išlyginti juodųjų rasei pa
darytą skriaudą. Bet juodosios rasės žmonių vadai 
savo metodais gali sunaikinti ir tuos laimėjimus 
ir gali visam reikalui pakenkti daugiau, nei paken
kė buvusieji vergų pirkliai.

Vadovaujantis jėgos ir savo populiarumo iš
kėlimo tikslais, tam reikalui prisitaikius meto
dus, galima laimėti laikiną dėmesį, bet ne tikslo 
įgyvendinimą.

Ir skriauda nėra išskirtinas, o visuotinas da
lykas. Žmoniją gali skriausti gamta, gali skriaus
ti ir žmonės, paskendę egoizmo ir savimeilės 
verpetuose.

*♦*
Gyvendami Amerikoje, kurie tik turėjome 

progos praverti akis ir pamatyti kitą jos gyveni
mo pusę, o ne vien tik iš gerai atspausdintų žur
nalų reklaminių puslapių, pamatėme ne vien tik 
galingos valstybės ūkinę pažangą, autoritetą tarp
tautinėje politikoje, nepaprastą technologijos ir 
kitų mokslo sričių pažangą, bet ir negeroves, ku
rios ne taip greit pašalinamos jas pamačius. Ma
tome demokratiją, kur apeinamos visos demokra
tinio žaidimo taisyklės, matome gabius sportinin
kus, paperkamus sporto srities koncernų, mato
me pastangas miestus išlaikyti švariais ir malo
niais pabuvoti ir kartu, sutemus, tuščias gatves, 
nes žmonės bijo jose pasirodyti.

Kontrastų tai šalis. Gal todėl kad didelė. Di
deli užsimojimai, bet ne visuose užsimojimuose 
randi gryną norą ko nors atsiekti, o tik ambici
ją greičiau praturtėti, garbę ir pripažinimą užsi
tarnauti.

Gyvenimo eiga įtraukia jon ir daugelį tų, 
kurie ne tą Ameriką tikėjosi pamatyti. Kad atsi
spirti srovei, nešančiai tuo ''amerikietiškuoju 
tempu", kad išlaikyti savąjį "aš", kad suprasti, 
jog ne tik šia diena gyvenam, ne visiem lygiai pa
siseka.

Matyti, kas darosi aplink, būtina. Iš klaidų 
mokytis reikia. Tik dar nereikia skubėti sakyti, 
jog tai jųjų klaidos, kuriose nesame paskendę. 
Kas žino? Gal tik taip atrodo...

rašo
KELI ŽODŽIAI 
V. SIRVYDUI

nori, tegul su gerbiamu Kar- 
pium jiems nugaras atsuka..." 
Visi žino, kad Karpius pripa- 
ž|sta bendravimą su savai
siais tuo vieninteliu galimu bū
du, kaip dabar daroma laiškais, 
siuntiniais. Sirvydas žino tik at
sukimą nugaros lietuviams, o 
ne Kremliaus bernams.

Sirvydas, vietoje priekaišta
vęs nepaklausantiems jo važiuo - 
ti j Lietuvą, tegul keliauja pats, 
pasekdamas Basanavičiaus pa
vyzdi, kuris carų laikais 25 me
tus svetur išgyvenęs, kad ir 
slaptai sugrįžęs iš Bulgarijos 
į Vilnių, Lietuvoje galėjo gy
venti, su visais lietuviais bend
rauti ir veikti.

Komunistai meluoja 
ir neraudonuoja...

Kaip jau buvo pranešta, 
liepos pradžioje Vilniuje 
pasigarsino "LTSR užsienio 
reikalų ministerija”. L. 
Diržinskaitė, tos "ministe
rijos” kaip ir vadovė, grį
žusi iš Montrealio, pasikvie
tė keletą Maskvoje reziduo
jančių užsienio korespon
dentų ir surengė su jais pa
sikalbėjimą. Nepasitikėda
ma savo sugebėjimu for
muluoti visus atsakymus 
pagal liniją, buvo pasikvie
tusi į talką ir keletą vieti
nių ekspertų, kurie, kiek
vienas pagal specialybę, at
sakinėjo j žurnalistų klau
simus. Laikraščiuose (sa
vuose) Diržinskaitė pasi
garsino, kad toj spaudos 
konferencijoj dalyvavo žur
nalistų iš Anglijos, Austra
lijos, Kanados ir Japonijos.

Liepos 15 d. ir Jungtinė
se Valstybėse, Bostone, The 
Christian Science Monitor 
priede pasirodė stambiomis 
nuotraukomis papuoštas ir 
su nuotraukomis ištisą pus
lapį užėmęs pranešimas 
apie tą spaudos konferenci
ją. Pranešimo autorius — 
to laikraščio koresponden
tas Takashi Oka, japonas.

Papasakojęs šiek tiek 
matytų bei girdėtų įspū
džių iš Vilniaus, vis steng
damasis laikytis neutraliai, 
korespondentas perdavė tris 
savo toje konferencijoje iš
keltus klausimus: dėl Lie
tuvos nepriklausomybės ne
tekimo, dėl Lietuvos ūki
ninkų žemės netekimo ir dėl 
religijos laisvės stokos. Ten 
pat atpasakojo ir jo išgirs
tus atsakymus.

★
Liepos 31 d. tame pačia

me laikraštyje pasirodė 
Juozo Audėno laiškas dėl tų 
atsakymų.

— Nė vienas iš tų oficia- 

metų, sugrįždavo ir apsigyvenda^ 
vo niekieno nekliudomi; galėda
vo nusipirkti ūkius ir kitok| ne
judamą turtą. — O dabar, Sir
vydas gerai žino ką bolševikai 
su žmonių turtu padarė, ir ką 
su žmonėmis daro, kad ir i sve
čius parvažiavus.

Sirvydo tikrinimą kad par- 
vykstantieji maloniai, draugin
gai priimami, sugriauna kad ir 
šios vasaros pradžioje vieno 
clevelandiečio patyrimas: par
vykęs pamatyti savuosius, gavo 
juos, tik parinktus, pamatyti 
atvežtus viename kambaryje — 
ir daugiau nieko.

Greta kitų dalykų, kuriems 
Sirvydas Vienybe naudojosi, jis 
vis graibstė Dirvai už skver
nų, bandydamas Itiktinti senuo
sius ir naujuosius ateivius, kad 
Vienybei priklausė pagarba ir 
parama už jos nuopelnus tauti
nei srovei. Bet reikia jam pri
minti, kad ne dabartinei Vieny
bei ir ne už dabartinius jos 
"nuopelnus" bent kokia pagar
ba priklauso, ir gal taip ir bus 
gerai kaip pasibaigė -- kad Sir
vydui pasibaigė galimybės to
liau tai kartoti, ir Tysliavos 
vardas įvairiai linksniuoti.

K.S. Karpius 

lių atsakymų nebuvo sąži
ningas, — rašo J. Audėnas.

— Pirma, 1940 metais, 
kai sovietinė Raudonoji ar
mija, 300,000 jos, užplūdo 
Lietuvą ir Maskva atsiuntė 
gaujas NKVD ir komparti
jos pareigūnų, lietuvių tau
tai buvo liepta balsuoti už 
komunistų partijos kandi, 
datus ir Maskvos parinktus 
asmenis į vadinamąjį liau
dies seimą.

Tas vadinamasis seimas 
nereiškė lietuvių tautos va
lios. Komunistai niekad ne
klausė žmonių sutikimo, jie 
visada žmonėms tik dikta
vo. Todėl tai yra grynas 
melas, kai komunistai tvir
tina, kad Lietuva neva pra
šiusi priimama į Sovietų 
Sąjungą. Pati komunistų 
partija yra Sovietų Sąjun
gos partija, o ne Lietuvos. 
Lietuvoj komunistų partiją 
yra tik maskvinės partijos 
padalinys; apie 30 nuošim
čių jame yra iš Rusijos.

Antra, sovietai suvalsty
bino žemę be atlyginimo; 
Lietuvos ūkininkų žemė ta. 
po paversta Sovietų Sąjun
gos nuosavybe. Taigi, Sta
nislovas Juozapavičius ne
teisus, sakydamas, kad 
"niekas iš ūkininkų žemės 
neatėmė”.

Iš tikrųjų religinė prak
tika Lietuvoje tramdoma ir 
tikinčiųjų persekiojimu ir 
bažnyčių likvidavimu. Pa
vyzdžiui, 1940 metais Lie
tuvoje buvo 1,099 katalikų 
bažnyčios, 1,580 kunigų, 12 
vyskupų. Dadar tik 571 
bažnyčia, 850 kunigų ir trys 
vyskupai, iš kurių tik vie
nam teleidžiama eiti parei
gas, o kiti du laikomi namų 
arešte.

Tai ne vien Stalino dar
bai. Chruščiovas tęsė tą pa
tį. Dabar Brežnevas vykdo 
tą pačią komunistų parti
jos politiką ir ūkinėje ir re
liginėje srityje.

★
Tuo tarpu dar nepatirta, 

ar kiti užsienių laikrašti
ninkai, dalyvavę toje Dir- 
žinskaitės konferencijoj, ką 
nors parašė apie tai, pav. 
Anglijoj ar Australijoj. To
ki parašymai gali sudaryti 
nepraleistiną progą tą kon
ferenciją atitinkamai pra
tęsti, kaip tai įvyko Bosto
no CSM. (ELTA)

Mažas lietuviukas žemės rutuly ieško Lietuvos...
L. Kančausko nuotrauka

Velionis prof. Ernestas Galvanauskas su žmona 1966 metų 
rudeni Prancūzijoje.

PASKUTINĖS E. GALVANAUSKO

DIENOS

Dar gyvendamas Ma
dagaskare, Ernestas Gal
vanauskas susirgo vė
žiu, kuris operacijos bū
du buvo apvaldytas, bet 
ne galutinai pašalintas. 
Vaistai, kuriais buvo ko
vojama su vėžiu iššaukė 
kitas ligas: negyjančias 
žaizdas rankose, kojų ti
nimą ir kitų organų su
trikimą. Šią vasarą dar 
prisidėjo lumbago, visai 
nusilpo regėjimas ir klau 
sa ir prasidėjo aštresni 
priepuoliai.

Liepos 6 d. broliui Ge
diminui rašyto laiško 
paskutinis sakinys taip 
skamba: "Su šiuo pa
sauliu greičiau atsisvei
kinsiu, kaip anksčiau bu
vau numatęs". Liepos 8 
d. E. Galvanauskas buvo 
išvežtas į Chamberg kli
niką. Po mažo pagerėji
mo pervežtas į Aix-les- 
Bains ligoninę, kur lie
pos 21 d. pirmą kartą ne
teko sąmonės. Naktį iš 
23 į 24 d. vėl neteko są. 
monės ir mirė liepos 24 
d. 2 vai. ryto gavęs pas
kutinį patepimą.

Kun. J. Petrošiui at
laikius gedulingas mi
šias ligoninės koplyčio
je, velionies palaikai bu
vo palydėti į Aix-les- 
Bains kapines liepos 26 
d. Laidotuvėse dalyva
vo: brolis Gediminas 

Galva iš Chicagos, kun. 
J. Petrošius, A. Gors- 
kis, velionies anūko Blon- 
de šeima ir keletas pran- 
cūzų šeimų. Ant kapo pa
dėtas šeimos vainikas, 
Prekybos Instituto auk
lėtinių ir bendradarbių, 
Prancūzijos Lietuvių 
Bendruomenės ir pran
cūzų gausios gėlių puokš
tės.

KIEK YRA MIŠKŲ
Vilniaus miškų ūkio vy

riausiasis miškininkas (miš
kų ūkiais dabar vadinamos 
buvusios urėdijos) liepos 
28 d. VALSTIEČIŲ LAIK
RAŠTYJE rašo, kad ”Be 
valstybinių, respubli k o j e 
yra 400,000 ha miškų, pri
klausančių kolūkiams ir ta
rybiniams ūkiams. Jie su
daro 23 procentus visų res
publikos miškų”. (Atseit, 
visas miškų plotas skai, 
čiuojamas apie 1,739,000 
ha).

Apie tuos kolchozinius- 
sovehozinius miškus miški
ninkas sako; "šių miškų 
stovis labai blogas. Jie ne
išvalyti ... Ugdomųjų ir 
sanitarinių kirtimų nebū
na, stengiamasi kirsti tik 
gražius, sparčiai augančius 
medžius, kurie dažnai nau
dojami ne kaip statybinė 
medžiaga, o kaip malkos ... 
neretai pasitaiko gaisrų, 
plinta kenkėjai... stebina 
ir žemės ūkio ministerijos 
pažiūra šiuo klausimu... 
nėra jokio centrinio orga
no, kuris rūpintųsi... že
mės ūkio ministerija neuž
siima. Miškų ūkio ministe
rijoj . .. šiais klausimais 
užsiima tik vienas žmogus".

Išvada — reikia dar vie
nos įstaigos .. . (ELTA)

7 SKIRTUMAI

1. Medis dešinėjearčiau kraš
to; 2. Stikliniameindevienuoro 
burbuliuku mažiau; 3. Matoma 
katės ketvirtoji koja; 4. Lan
go apačia kitokia; 5. šuns snu
kis kitoks; 6. Dingo vaiko au
sis; 7. Žolės plovimo mašinos 
rankena kitokia.

Vienybės 13-me nr., Vytautas 
Sirvydas, kartodamas savo siū
lomą bendravimą "lietuvio su 
lietuviu" t.y. amerikiečių važi
nėjimu | Lietuvą, mūsų širdžių 
suminkštinimui savo rašiniuose 
ir su Maironiu laipiojo | Gedi
mino kalną ir su Basanavi
čium (bent mintimis) "vis grįž
tame | Vilnių, j Lietuvos sosti
nę..."

Dar didesniam sugraudinimui 
dažnai pridėdavo ir Tysliavos 
vardą, kad pasektume jo pavyz
džiu... nors Tysliavos tik pele
nai | Lietuvą nuvežti, o mums 
siūloma važiuoti "su kūnu ir dū
šia".

Karpiui, nesutinkančiam ra
ginti amerikiečius gr|žtl su bol
ševikiniu okupantu bendrauti ir 
j( pripažinti, kad ir iškraipyda
mas mintis, priekaištauja: "Kas

Naujieji ateiviai, kuriems Sir
vydas dažnai reiškia neapykan
tą, turėjo daug svarbesnę prie
žastį Lietuvą apleisti — Sovie
tų armijai įsiveržus, negu carų 
laikais bėgusieji nuo tarnavimo 
Rusijos kariuomenėje, arba tie, 
kurie turėjo sprukti nuo žanda
rų už monopolių langų daužy
mą (jų dar vieną-kitą savo tar
pe turime).

Patariu Sirvydui atsiminti 
štai ką: Kai po 1917 metų revo
liucijos mūsų socialistai, vir
tę komunistais, agitavo-ragino 
Lietuvius važiuoti pamatyti Ru
siją, Dr. Jonas šliupas siūlė nu
pirkti laivakortes tiems agita
toriams patiems | Sovietų "ro
jų" važiuoti, bet nei vienas ne
pasidrąsino.

Carų laikais, kad ir slaptai iš 
Lietuvos išvykę, praėjus eilei

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 Ą^/ą'/o išmokamas du kart per metus už

„viaęC?!

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
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AKIMIRKOS BRONYS RAIlA

LIETUVIŠKI VIDURAMŽIAI
Religijos pakeitimas Vidur

amžių pabaigoje lietuvių tautai 
buvo dramatiškas, skaudus, ago- 
nizuojantis aktas. Tautos liki
mui ir būdui, šalia teigiamųjų, 
jis turėjo gana daug ir neigia
mų padarinių.

Naujoji religija { mūsų tautą 
atėjo ne savaime, ne natūraliais 
Įsitikinimų pasikeitimo keliais, 
ne per įrodinėjimus, ne gražiuo
ju, ne užburiant naujosios reli
gijos moralinių ir dieviškų ver
tybių viršenybe. Ji, rupiai ta
riant, buvo primesta iš viršaus 
karine ar politine prievarta ir 
jėga. Ji buvo brukama tiesiai 
arba žiaurių priešų imperialis
tų, arba nebeišvengiamai per
imta iš draugiškesnių kaimynų, 
irgi dar labai nesenų krikščio
nių, tam, kad anam pikčiausiam 
priešui atimti pagrindą prieka
bei aisčių žemes krikščioninti, 
t.y. grobti.

Tokiom aplinkybėm "pri
imant” naujos pasaulėžiūros kon - 
cepcijas, iš to tikybų pasikeiti
mo laikotarpio neatsirado nei 
vieno lietuvio šventojo, nei apaš - 
talo, nei pasaulyje garsaus pa
mokslininko, nei teologo, nei ra
šytojo. Tat parodo, kad ne tik 
lietuvių liaudis, bet ir didikai 
naująja religija nesižavėjo, bent 
pradžioje jos nemėgo, jos tie
siomis netikėjo ir nepasitikė
jo, krikštijosi labai palengva 
ir daugiausia iš prievartos. O 
vėliau tatai gana skaudžiai at
siliepė jų būdui ir jų dvasiai.

Karaliaus Gedimino bendra- 
laikiai "pagonys" tai buvo daug 
maž tie Simano Daukanto iš
idealizuoti senovės žemaičiai 
ir kalnėnai, kurie pajėgė {kurti 
didelę imperiją. O vėliau krikš
čionybę priėmusieji lietuviai, 
daugiausia svetimų vyskupų dva
siškai rikiuojami, dar šimtmeti 
šiaip taip išlaikė gražų tėvų pa
likimą, bet ilgainiui smuko, sil
po, nustojo vidinės stiprybės, 
atramos ir veržlumo ir, tar
tum įsivarę | mažavertystės 
kompleksą, nebepasitikėjo sa
vimi, griebėsi už naujųjų sve
timybių, titulų ir papročių, pa
galiau svetimų kalbų ir kultū
rų - ir taip netrukus prasidėjo 
keistas, jeigu ne beprotiškas, 
masinis aukštuomenės ištautė- 
jimas. Jie prarado imperiją, 
paskui savo valstybę.

Be abejo, tariant pagal E. 
Gibboną, tam "Declineand Fall 
of the Lithuanian Empire" buvo 
visa eilė ir kitų aplinkybių, bet 
kiekvienu atveju su juo sutapo 
ir prievartinis krikščionybės 
uždėjimas mūsų tautai. Ir tai 
gal nebuvo tik atsitiktinumas. 
Tai buvo dvasinis senųjų ais
čių nuginklavimas, o naujasis 

apginklavimas ne jų naudai. Nes 
krikščionybės misionieriai, at
nešę mūsų tautai naują žydų Die 
vo mitą, anot M. Biržiškos, žiau
riai rovė visas senojo lietuvių 
tikėjimo piktžoles, skelbė juos 
pačius buvus visokio pikto i r ne
dorumo žmonėmis - tamsiais, 
kvailais, doroviškai nešvariais. 
Ir rovė taip, kad nei pėdsakų 
nepasiliktų. Kam čia domėtis 
tokios "šėtoniškos tikybos" pa
laikais!

Gi vėliau, kai atsirado no
ras ką daugiau patirti, jau sti
go aiškių duomenų, prasidėjo 
spėliojimai, legendų kūryba, ku
ri trunka ligi šiol, - nors visa 
tai, palyginti, |vyko dar ne taip 
seniai.

★
Taip lietuviai neteko senų sa

vo tikėjimo mitų, kurie jų gyve
nimui teikė prasmę ir laidavo pa
kankamai gerą dorinę tvarką. 
Naująjį mitą iš Romos retas 
kas tesuprato. Praradę savo 
dvasinius lobius ir pasitikėji
mą savimi, lietuviai be abejo 
turėjo pasijusti, kaip tie dabar
ties pagonys negrai Afrikoje, 
kuriems buvo primesta krikš
čionybė. Mūsų protėviams juk 
teko giedoti ir visuomet klau
syti nesuprantamus lotyniškus 
himnus. Krikščionybės skel
bėjai lenkų ir vokiečių dvasi
ninkai bei jų diduomenė ėmė 
atrodyti aukštesnėmis būtybė
mis vien dėl to, kad jie krikš
čionybės nešėjai. Ir lietuvių di
duomenė griebėsi visokių sve
timų išbaltinimo kremų, idant 
pasidarytų panašesnė { anuos.

Šiandien mūsų katalikiškoje 
užsienio inteligentijoje pastebi
mas gyvesnis susirūpinimas dar 
kartą aiškiau nustatyti krikš
čionybės {vedimo datą Lietuvo
je. Ir, lyg tai būtų labai svar
bu ir reikšminga, agituojama tą 
datą nukelti j kaip galima anks
tyvesnius laikus. Kadangi anks
tyviausias buvo karaliaus Min
daugo krikštas, tai nuo čia ir 
siūloma" pradėti mūsų civili

zacijos istoriją". Iš tikrųjų 
mums tai duotų septynius šimt
mečius "krikščioniškos civi
lizacijos".

Taip. Tik gaila, kad po Min
daugo nužudymo visa Lietuva 
vėl grjžo daugiau kaip šimtme
čiui prie saVo Perkūno ir ki
tų ją ištikimai saugojusių die
vybių. Jogaila su Vytautu, ska
tinami ne teologinių, bet aiškiai 
politinių sumetimų, lietuvius 
dar kartą užsimojo krikštyti jau 
14-tojo šimtmečio pabaigoje, ir 
jiems kiek geriau sekėsi. Bet 
per visą sekant} 15-j{ šimtmeti 

kaip reikiant sukrikščionėjo gal 
tik aukštasis socialinis luomas. 
Gi kai 16-ume šimtmetyje savi - 
tarpy pikui susipešė ir patys 
"baltieji" krikščionys (Roma 
su {vairiais Bažnyčios refor
matais), naujuoju Dievu pasibo- 
dėję atkakliausieji ir ištikimiau- 
šieji mūsų giminės broliai že
maičiai vėl daugelyje vietų už
kūrė Amžinosios Ugnies auku
rus!...

★

Visos tos istorinės datos ro
dytų, kad Lietuvos krikščioniš
koji civilizacija nėra labai se
na. Iš tikrųjų, ji bene pati jau
niausia visoje Europoje. Jos 
šaknys tesiekia maždaug tik 5- 
6 šimtmečius. Gal kiek ir ne
smagu pripažinti, bet palygi
nant su Mažosios Azijos ir Vi
duržemio jūros aplinkinėmis 
uutomis, bendrosios krikščio
nybės raidoje ir sklaidoje mes 
tuo būdu dabar išgyventume tik 
ankstybuosius Viduramžius (pro
testantų istorikų dažniausia pa
vadinamus "Tamsiaisiais Am
žiais").

Be abejo, mūsų naudai ir pa
guodai padėjo aplinkybė, kad kuo. 
met galima ne pačiam pionieriš
kai kurti, bet tik kitus pasekti 
bei kitųatsiekimais pasinaudoti, 
tai pažangos tempas greitėja. 
Tačiau vistiek savo būdu ir visa 
tikybinių išgyvenimų psicho
logija mes, kaip krikščionys, 
dar vargiai spėjome išsiristi iš 
Viduramžių spektro.

Savo tiesomis išdidi Roma 
taip pat laikė mus nevertais dė
mesio ir kiek ryškesnio palan
kumo, nors, rodos, jauniausius 
Europos krikščionis kaip tik tu
rėjo labiau ir dažniau paglosty
ti. Paskelbusi šventaisiais dau
gybę ankstybųjų Vidurmažiųkan 

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

1. St. Remy Imp. 3 Str.
Napoleon Brandy ..........................5th — $4.39

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

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

kinių ir pamaldžiųjų, mums šiuo 
atveju ji vis buvo labai Šykšti,o 
gal tokių vis nerasdavo?...

Mūsų dvasininkai teologai sa
vo traktatuose ligšiol irgi ne
rodydavo originalaus pionieriš- 
kumo, vis daugiau sekė nusisto
vėjusias kryptis, vis šildėsi la
biau konservatyviųjų pusėje. Kai 
kurie pasauliečiai teologai (A. 
Maceina, J. Girnius...) protar
piais {gauna kūrybinės drąsos, 
bet ne tiek, kad žilagalviai Ro
mos cenzoriai turėtų pagrindo 
susirūpinti.

Tikėjimo ir ištikimybės po
žiūriu, mes esame rami ir ne
pavojinga paklusniųjų tauta, o to
kiais mažiau bereikia rūpintis. 
Tokios tautos katalikams, aiš
ku, nėra reikalo skirti kardi

nolo iš jos tarpo. Negrams, in
dams, geltonodžiams dabar kas 
kita. O mums atstovauti pilnai 
užteks geraširdžio kardinolo 
Samorės...

★
Roma mus apeina, mažai 

skaitosi, o vėliausiais laikais 
mūsų tautos likimu (politine 
prasme) gal ruošiasi net kiek 
paprekiauti. Mes čia savita r- 
pyje pagoniškais perkūnais 
viens kitą svaidome, išdavi
kais, okupanto bendradarbiais 
ir okupacijos pripažintojais va. 
diname tuos, kurie susitinka, 
pasikalba ar alaus kaušu pavai' 
šina bolševikin} lietuvi iš ana
pus. Bet kai Vatikane kalba
masi su tokiais svečiais iš So
vietuos, kaip Chruščiovo žen
tu Adžubėjumi, ministru Gro- 
miko ir pačiu prezidentu Pod- 
gornyj, kai ten {šventinamas 
sovietini'* pa/cigūnų atlydėtas 
naujas lietuvis vyskupas tary
binei Lietuvai, - ui mes tokiais 
atvejais, kaip ištikimieji, ga
na ramūs, nuolankūs ir net kone 
dėkingi. Lietuvis nepasitiki lie
tuviu, įtarinėja, prisispyręs 
krapšto, ar nesuras ko blogo. 
Bet italais pasitiki!

Keista, lyg tarsi mes ne
bebūtume ankstyvųjų Viduram

žių krikščionys. Juk šiaip mū
sų gyvenime, ypač išeivijoje, 
daugiau negu kitose senesnių 
krikščioniškų civilizacijų tau
tose, tebepa stebimas neofitų 
{karštis, fanatizmas, toleran
cijos stoka, kiuip galvojančio 
ir tikinčio neapykanu ir, žino
ma, heretiko baimė bei geis
mas j{ ko greičiau sunaikinti, 
- ir su šaknimis rauti viską, 
kas bent primintų tą dar neto
limą senąją mūsų pagonybę.

Todėl, atvirai kalbant, tok} 
Juozą Kojeli aš puikiai suprantu 
ir galėčiau sakyti, kad atšovei 
giant į istorines sąlygas netgi 
pateisinu. Iš ankstybųjų Vidur
amžių psichologijos ir dvasinės 
sąrangos atstovo mes negalime 
reikalauti, kad jis galvotų ir elg

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION
AFFILIATED WITH

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

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

tųsi, pavyzdžiui, kaip iulų Re
nesanso ar anglų bei prancūzų 
L’age de Raison ("Proto Am
žiaus") žmogus...

Supratimas supratimu, patei
sinimas pateislnlHiu, - Dėt jaus
mą daug sunkiau sukontroliuo
ti. O mano jausmas šiuo atveju 
yra - kančia ir liūdesys.

JEWELRY
DROP HAMMER OPERATORS, 

PRESS HANDS. BENCH WORKERS, 
F1LERS, POLISHERS, LAPPERS. 
PORTER.

Experience necessary on Die 
Struck Ringe. Modern jewelry MFC. 
Plant in union. Steady employment, 
overtime and benefits

TESSLER AND WEISS
2389 VAUX HALL RD.. UNION. N.J. 

(85-91)

ŠPIONAŽO 
PINKLĖSE

----------------- JOHANNES M. SIMMEL ----------------  
(48)

— Jūs žinote, kad aš trumpą laiką gyvenau Marselyje. Ten 
susipažinau su dviem asmenimis: Paul de la Rue ir Fred Meyer,
— kurie dabar yra Toulousoje.

Tai buvo du valkatos, kuriuos Tomas "išlavino", padarydamas 
džentelmenais ir su jų pagalba iš juvelyro Mariaus Pissaladiere 
buvo pavogta brangenybių už 8 milijonus. Aišku, Tomas pulkininkui 
nepasakojo, kokie buvo jo santykiai su tos rūšies žmonėmis.

— Tokiu būdu aš vyksiu { Toulouse! -- pasakė jis
— {.Toulouse?
— Aišku! Ten negali būti nusikaltimo, kurio smulkmenų tie du 

"ponai" nežinotų. Ir jie man pasakys viską ką žino.
-- O kaip su Gestapu?
-- Jūs, pulkininke, turėtumėte pamatyti EicherĮ. Reikia jam 

paaiškinti, kad mums Ferroud yra labai svarbus šiuo momentu ir 
pasiūlyti Gestapui mūsų talką, aiškinant Peterseno žmogžudystę.

Majoras Brenner nusiėmė akinius ir atidžiai pradėjo valyti 
stiklus. Tame kvailame rezistencijos reikale jis vos nenudegė pirš
tų, priešu raudamas Lievenui. Rezulutas? Jis žvilgterėjo { savo 
antpečius.

— Gerai apgalvojęs, — pasakė jis, -- aš prisijungiu prie Lie
veno nuomonės. Reikia, kad mes nepaliktumėme nuošaly, šitas {vy
kis atrodo labai svarbus...

Pulkininkas sujudėjo kėdėje:
-- Jūs norite, kad aš dar kartą eičiau pas tą kiaulę maldauti?
-- Nėra reikalo maldauti, pulkininke, — sušuko Brenneris.

— Panaudokim seną metodą. Jūs prisistatysite uniformoj ir po pa
žastim turėsit labai slaptą bylą!

-- Jūs abu esate pasiūtę, — atsakė pulkininkas. -- Eicheris 
vien tik mane pamatydamas gaus apopleksiją!

— Tas Lievenas tikras š,..! -- sušuko savo biure Sturmbann- 
fuehrer Eicheris.

Su juo buvo jo adjutantas Minter ir Oberstumfuehrer Ernest 
Redecker. Tai {vyko 1943 m. rugsėjo 23 d. apie 7 vai. vakaro. Ei
cheris, po sunkaus dienos darbo,mėgdavo su savo adjutantu gurkš
nodami konjaką pasišnekėti. į kompaniją pakviesdavo Redecker}, ku
ris buvo galingojo Heinrich Hirnmlerio švogeris. Karts nuo karto 
Redecker gaudavo iš Hirnmlerio asmeniškus laiškus ir pasididžiuo
damas juos parodydavo Eicheriui. Tad buvo svarbu su tokiu asme
niu palaikyti "artimą" kontaktą. Ką jis ir darė.

Bet š{ kartą nebuvo paprastas pasiplepėjimas.
-- Kas dieną vis biauresnės naujienos, -- murmėjo Eicheris.

— Abvvehro pulkininkas VVerthe ką tik išėjo iš mano biuro. 
Ir Eicheris vėl pradėjo keiktis, koliodamas Lieveną. 
-- Ar tai tas, kur} mes turėjome savo rankose?
-- Taip, j{ turėjome savo rankose, bet ne užtenkamai tvirtai. 

Aš jus atsiprašau, kad šiandien vartoju tok} leksikoną, bet šis 
biaurybė mums daro vis naujų rūpesčių.

-- Koks reikalas šj kartą? — paklausė VVinter.
— Peterseno žmogžudystė.
Hirnmlerio švogeris staiga padėjo konjako stiklą ant stalo. Jo 

veido spalva pasikeitė. Visiems buvo žinoma, kad Redecker turė
jo artimus ryšius su Petersenu, tad susijaudinimas buvo pilnai su
prantamas.

Eicheris papasakojo, ką pulkininkas VVerthe jam išdėstė. Ab- 
wehr domisi šiuo {vykiu ir bankininkas Ferroud yra svarbiausias 
asmuo, galjs padėti išaiškinti valiutos spekuliaciją, kurioj nėra jo
kios abejonės, kad yra {velti aukšti vokiečių pareigūnai.

Redecker ištuštino savo stiklą iki dugno. Jo nervingumas toks 
buvo didelis, kad apvertė stiklą.

— Tad kas? -- paklausė jis, stengdamasis išlaikyti normalų 
balsą. -- Koks yra ryšys tarp Peterseno žmogžudystės ir valiutos 
spekuliacijos?

-- Aišku jokio. Bet VVerthe manęs prašė leisti Abwehrui dalyvau
ti šios biaurios žmogžudystės anketoj.

-- Ir jūs, aišku, atmetėte jo prašymą? — paklausė Redecker 
susijaudinęs.

-- Aišku, pradžioj atmečiau. Bet jis man parodė "Gekados" by
lą ir insistavo, kad aš iš biuro paskambinčiauadmirolui Canaris. Gi 
Canaris prieš tai kalbėjosi su jūsųšvogeriu. Prieš pusvalandj gavau 
telegramą iš ministerijos, kurioj mums {sakoma anketą vesti ben
dradarbiaujant su Abwehru.

Ant Redeckerio kaktos pasirodė prakaito lašai. To niekas nepa
stebėjo. Jis atsistojo ir nusisukęs nusišluostė.

-- VVerthe jau išvyko { Toulouse, -- tęsė Eicheris siusda

mas. -- Ir žinot kas j{ lydi? Lievenas! Tas biaurus dvigubas agen. 
tas. šis niekšas apgavo mūsų žmones. Tai tipas, kurio vieta kar
tuvėse.

Ir Eicheris iki dugno išgėrė savo konjaką.
-- Jei man kada pavyks š{ tipą paimti} savo rankas... Kas yra?
Į kambarį {ėjo vienas tarnautojų.

*♦»
Tomas greit susirado Toulousoj savo draugus. Ant jų aparta

mento durų buvo išgraviruota kortelė: "Paul de la Rue - Fred 
Meyer, nekilnojamo turto pardavimo agentai". Tai skaitydamas 
Tomas plyšo juokais. Nekilnojamo turto pardavimo agentai! Kai 
jis juos pažinojo, buvo paprasti vagišiai, klastotojai! Durys at
sidarė ir pasirodė Paul de la Rue, apsirengęs pagal paskutinę ma
dą, stengdamasis išlaikyti aristokratišką išvaizdą.

-- Labą dieną, pone, prašau {eiti biuran... — pasakė jis iškil
mingai kirčiuodamas žodžius. Paskui sušuko: -- Viešpatie, bet tai 
Pierre!...

Jis apkabino Tomą, vadindamas Pierre, nes tuo vardu j{ pa
žinojo.

-- Man pasakojo, kad Gestapo tau buvo nupirkęs pušinf karstą!
Tomas turėjo didelĮ vargą išsisukti nuo glamonėjimų.
— Pas jus čia gražu, -- pasakė jis {eidamas vidun. -- Mano 

pamokos davė vaisių. Tik turėtumėte nusikratyti šitų nuogų šokė
jų figūrėlių, tai netinka jūsų luomui.

-*■ Kur tu, po v..., buvai dingęs? -- paklausė Paul atidžiai 
žiūrėdamas. -- Kokie vėjai tave čia dabar atpūtė?

Tomas išdėstė situaciją. Paul klausėsi tylėdamas, karts nuo 
karto linguodamas galva.

-- ... tad, -- baigė Tomas, — aš čia atsiradau su savo pulki
ninku, tikėdamasis, kad jūs man pagelbėsite. Reikia, kad aš žino
čiau, kas nudėjo Peterseną. Reikia, kad aš žinočiau, ar ui buvo 
rezistentų darbas.

-- Tai nebuvo politinė žmogžudystė.
-- Įrodyk man. Papasakok, kas nužudė Peterseną. Kokiu bū

du ir kodėl.
-- Bet, Pierre,iu negali iš manęs reikalauti, kad aš uip leng

vai naciams išduočiau savo tautiet}.
-- Klausyk manęs gerai, Paul. Naciai suėmė šimtą penkiasde-. 

šimt asmenų. Visi yra uvo tautiečiai. Jie šaudys kaip {kaitusi Žu« 
daug jų. Vienas būdas išgelbėti, ui {rodant, kad ui nebuvo politi
nis atenutas ir Petersenas buvo Įkišęs rankas { š... Ar supraui?

— Nustok rėkauti ant manęs. Aš bandysiu kiek galėdamas uu 
pagelbėti...

(Bus daugiau)
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KNYGA - PARAŠYTA 

NEGYVIESIEMS
J. AUDĖNO "PASKUTINIS POSĖDIS”

Šiais metais išėjo iš 
Romuvos leidyklos kny
ga vardu 'Paskutinis po
sėdis*. Pirmu žvilgterė
jimu dingteli mintis — 
ar nebus čia novelė , gal 
net romanas?

Net čia pat esantis au
toriaus vardas — Juozas 
Audėnas, — net jei būtų 
tas pats, dar neišsklaido 
pirmojo spėjimo. Kas, 
kad ji buvo žemės ūkio 
ministru, kas, kad žinai 
buvus ir esantį perdėm 
savo pasiruošimu gyveni- 
man ekonomistu ! Net 
krūpteli, negi ir ekono
mistas savo amžiaus ka
poj su kaupu būtų pasi
nešęs į romanus, į lite
ratūrą?

Ne. Šis knygos pavadi
nimas, kaip ir tos kny
gos visa išvaizda su vir
šelio piešiniu yra klaidi
nanti. Ištikrųjų, ši kny
ga yra Juozo Audėno au
tobiografiniai bruožai»
autoriaus žvilgis atgal, 
žvilgis į savo gyvenimą 
—jam gražus prisimini
mas lankstaus lazdyno 
lanku linkusio likimo iki 
laisvos Lietuvos lūžio. 
Kai tie biografiniai bruo
žai Lietuvos lūžiu ir pa
sibaigia, tai Čia esama 
kažkokio galo ir pačiam 
autoriui. Tartum kaž
kas pasibaigė 1940 metų 
'paskutiniame posėdy
je’, nežiūrint, kad auto
rius ir šiandien tebegy
vena, vaduoja Lietuvą, 
brokeriauja, o prie viso 
to parašė atsiminimus di 
džiajame New Yorke,

The Stroh Brewery Company, Detroit, Michigan 48226

Kaž
kas 
nauja

yra _ 
pridėta

Stroh pristato naują 8 paketą 
trauktuku atidaromų blekinių specialiai Clevelandui

Nauju Stroh’s astuonių paketu įsigijat 
dviem daugiau ... dvi papildomas blėkines 
Stroh’s liepsnoje daryto skonio. Žinot, kad 
Stroh’s alus daromas tiesioginėje liepsnoje. 
O liepsna suteikia skonį. Taigi, sekantį 
kartą naudokit Stroh’s astuonių paketą. 
Tai patogus būdas gėrėtis vieninteliu 
Amerikoje liepsnoje darytu alum. LIEPSNOJ DARYTO SKONIS

A. DIRŽYS

taigi, dideliame ir gyve
nime.

Jei knygos autorius, o 
gal gi ir leidėja Romuva 
ieškojo šiai knygai pa
trauklaus vardo, kuris 
ateitų komercinių polė
kių talkon — sakysim, 
knygą padaryt "best sel- 
ler", tai vis dėlto auto
riui, buvusiam ministrui 
Valstiečių - liaudininkų 
s-gos pirmininkui, o ir 
dabar esančiam VLIKo 
vicepirmininkui vargu 
ar derėjo griebti vy
liaus. Manding, šiai J. 
Audėno knygai visai bū
tų tikęs šis pavadini
mas: 'Mano karjera ir 
jos galas*. Toks pavadi
nimas būtų ir žėrintis, 
ir nieko nepameluojan
tis, ir visą knygos turinį 
apimantis.

Dabartinis pavadini
mas — 'Paskutinis posė
dis’ — šios knygos turi
nio neatitinka, nes iš vi
sos 250pusi.knygos'pas
kutiniam posėdžiui' te
tenka 22 puslapiai. O be 
to, teisingai ar neteisin
gai, čia yra aprašoma gy
venimo tikrovė. Aprašo
ma be jokių užgaidų rašy
mo įmantrybėms, tad to
kiai kronoliginei knygai, 
be sapnų ir vaizduotės 
elementų atsiminimams 
visai netinka novelinė 
mada parenkant knygos 
vardą.

Jau verčiant viršelį ir

DIRVA

pirmuosius lapus, krinta 
į akis antras dalykas — 
tai ta gražioji ir kilnio
ji intencija. Ir dargi ne 
viena —jų esama dviejų.

Štai, leidėja Romuva 
tariasi leidžianti knygą 
25-rių metų tremtinių į 
Sibirą sukakčiai pami
nėti, o tuo tarpu pačioje 
knygoje apie lietuvių ma
sinį trėmimą į Sibirą nė
ra nė žodžio — nė mikt. 
J. Audėnas sustoja savo 
knygoje 1940 m. birželio 
17-tos data. Čia dar pa
pasakoja apie tą dieną 
įvykusį Ministrų Tary
bos posėdį ir laiko atžvil
giu deda tašką. Autorius 
savo 'Baigtinėse pasta
bose' dar pasigraudena 
dėl "... ašarų ir kraujo 
savo juodoj žemelėj", 
bet nė mažiausiu skie
meniu neprasitaria apie 
Sibiro tremtinius, saky
tum leidėją norėjęs pa
statyt "ant didesnio juo
ko", nes leidėjas sako 
leidžiąs šią knygą "25- 
rių metų masinei lietu
vių tremčiai į rusiškąjį 
Sibirą paminėti".

**♦

Pagaliau, štai,dedika. 
cija paties autoriaus: 
"Skiriu: bolševikų-na- 
cių sąmokslu nužudytie
siems lietuvių tautos 
vaikams".

Čia sąmokslininkai 
aiškūs ir aukos — taip 
pat. Ir visas 'skiriu'bū
tų stiprus kilnumu, jei 
nešvistelėtų toks klausi
mas: — ką p. ministras
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ALBINAS ELSKUS Pavakarė (aliejus)

supranta, kai sako — 
"skiriu... nužudytie
siems ... vaikams"? Ar 
jis mano, kad negyvieji 
mūsų išleistas knygas 
taip pat skaito?

Tačiau tokia dedika
cija yra, toks dosnus 
'skiriu' yra akivaizdus, 
tad reikia gi žiūrėti to
liau — o kas gi toje kny
goje yra tokio, kas dera 
žuvusiems, kas jiems, 
jei jau ir nebepanaudoti- 
na, tai galgi derinasi su 
jų brangiu atiminimu.

Tada jau žiūrint į kny
gos turinį, reikia ieškot 
— kokius žiedus auto
rius yra sukrovęs au
koms?

Jei J. Audėnas pava-1 
dino savo knygą 'Pasku
tinis posėdis', tai rei
kia manyti, kad 'pasku
tinio posėdžio' skyrius 
yra svarbiausia knygos 
dalis, tas kulminacinis 
knygos taškas, taigi, ir 
gražiausia kas nužudy
tiesiems dera, kuo juos 
verta atminti ir pagerbt. 
[ šią knygos dalį ir aš 
atkreipiu įsakmesnį dė
mesį, čia sustoju ir no
riu pasakyt, ką aš išskai
čiau autoriaus išsikalbė
jime .

J. Audėnas savo atsi
minimų knygoje vadina 
nepriklausomos Lietu
vos vyriausybės pasku
tiniuoju posėdžiu tą, ku
ris įvyko 1940 m. birže
lio iš 14 į 15 naktį. Ta
čiau iš tos pačios kny
gos matyti, kad vyriau
sybė buvo susirinkusi 
birželio 15 d. 12 vai. die 
nos pilnu savo sąstatu 
ir šiame posėdyje daly
vavo dar ir Valstybės 
Prezidentas. Be to Mi
nistrų Taryba posėdžia
vo birželio 16 ir 17 die
nomis, nors jau be kraš
to apsaugos ministro, 
taip pat nebebuvo jau ir 
Prezidento.

Chronologiškai, taigi, 
ir objektyviai žiūrint, 
pakutinysis posėdis įvy
ko birželio 17-tą ir jį 
reikia laikyti tokiu ne tik 
eilės ir laiko atžvilgiais, 
bet taip pat okupantui "pa
tarnavimų" atžvilgiais. 
Šiame gi posėdyje buvo 
priimtas Maskvos atsto
vo Pozdniakovo diktatas 
paskelbt skubos keliu nau 
ją, Maskvoj sudarytą, 
vyriausybę su J. Palec- 
kiu priešaky. Tai buvo 
klusniai padaryta ir, 
nuolankumo ženklan, net 
susilaikyta nuo pareika
lavimo kiekvienam bu
vusiam ministrui pri
klausančios trijų mėne

sių algos dydžio kom
pensacijos...

Tas posėdis, kurį J. 
Audėnas vadina 'pasku
tiniu' yra dar net 4-tas 
nuo galo, taigi, ir nuo pas
kutiniojo. Ir todėl nevi
sai aišku, kodėl tas 4- 
tasis nuo galo posėdis pa
virto J. Audėnui 'pasku
tiniu'?

Betgi J. Audėnas duo
da visus duomenis, kas 
pasidarė birželio 15 d. 
posėdžio pasekmėje ir 
štai, tų pasekmių trys pa
veikslai.

Prezidentas A. Smeto' 
na — siūlęs Maskvos ul
timatumą atmest ir 
įsibraunančiai raudona
jai armijai pasiprie
šint g i nk 1 u — negau
na Ministrų Tarybos 
pritarimo ir nutaria ap
leist kraštą. O Minist
rų Taryba nutaria ultima
tumą priimt ir pa
silikt krašte.

Prezidentas ( su pri
tarusiu jam krašto aps. 
ministru gen. K. Mustei- 
kiu) apie 4 vai p.p. vyks
ta į vakarus Kybartų link, 
kad nepatekus į įsiver
žiančio priešo rankas. O 
Lietuvos kariuomenės 
vadas gen. V. Vitkauskas 
vyksta į rytus, į Guda- 
gojo stotį, kad sutikus įsi
braunančios raudono
sios armijos vadą gen. 
Pavlovą, paspaudus jam 
dešinę ir, be abejo, pri
stačius kariškai koją, iš
tart pirmąjį — klausau!

Tą pačią dieną apie 5 
vai. p.p. pirmieji raudo
nosios armijos tankai 
triukšmingai pasirodo 
Kauno Laisvės Alėjoj ir 
sukelia pirmą siaubingą 
įspūdį kauniečiams.

Tai pirmas paveiks
las.

Antras paveikslas pra
sideda dar tos pačios die
nos naktį, kai apie 11 vai. 
uždaroma Lietuvos-Vo- 
kietijos siena, kad nie
kas iš krašto negalėtų 
išvykt. Prezidentas su 
krašto aps. ministru šiuo 
metu dar tebėra Kybar
tuose ir nė jie nebelei
džiami pereiti sieną į 
Vokietiją. Neleidžia mū
sų pačių pasienio polici
ja pagal įsakymą iš Kau
no. Jei gen. Musteikiui 
pavyko peršokt pasienio 
buomą vikriu apsisuki
mu, tai tokio bandymo ne
siėmė Prezidentas ir 
taip jis virto medžioja
mu asmeniu.

Tuo tarpu vykdant ul
timatumo priėmimo rai
dę ir dvasią, Ministrų 
Taryba birželio 16-tą me

džioja ir sumedžiojabu
vusį savo kolegą vidaus 
reikalų ministrą gen. K. 
Skučą ir saugumo depar
tamento direktorių A. Po
vilaitį ir abu šiuos vyrus 
atiduoda priešui į nas
rus.

Tą pačią dieną Minist
rų Taryba susirūpina 
prabilti į tautą ir 4 vai. 
p.p. ministras pirminin
kas vyriausybės vardu 
per radiją, tarp ko kito, 
pasakė ir taip:

"Mes esam įsitikinę, 
kad Sovietų Sąjungos 
naujų dalinių atvykimas 
į Lietuvą yra įvykęs kaip 
tik dėl pačios Lietuvos 
ir Sovietų Sąjungos di
desnio saugumo sumeti
mų. Todėl ši kariuomenė 
pas mus atvyko, kaip 
draugiška sąjunginė ka
riuomenė".

Pagaliau, turim dar 
trečią paveikslą — tai 
jau iš birželio 17 d. vy
riausybės posėdžio. 
Maskva sudarė naują oku
puotos Lietuvos vyriau
sybę nė nepasitarusi su 
bet kuo iš senos vyriau
sybės, pakišo naujų mi
nistrų sąrašą senajai vy
riausybei ir įsakė: — 
skelbkit tai dar šiandien!

Nepriklausomos Lie
tuvos Ministrų Taryba 
padarė ir tai.

Dabar turim tris pa
veikslus iš paskutiniųjų 
Lietuvos valstybės die
nų, posėdžių ir Minist
rų Tarybos valstybinės 
išminties. Statykim da
bar klausimą: — kuris 
tų trijų paveikslų būtų, 
kuriuo galėtume pagerb
ti žuvusius, kuriems J. 
Audėnas tariamai turi gi
laus sentimento?

Tie trys paveikslai 
tiek apgailėtini, tiek kan
dūs, kad net po 27-ių 
metų jie dilgina visu ašt
rumu.

Ne. Iki šiol tokiais da
lykais, tokiomis gėlėmis 
nesame gerbę bet ką, tad 
su nuostaba reikia sutik
ti ir J. Audėno knygos 
dedikaciją. Mirusieji ne
pagerbti, gyvieji — sudil
ginti, vėl sudilginti iki 
kaulo. Tai jau nebe juo
kai.

** *
Tikrai — ne juokai.
Nuo anų Lietuvos is

torinių įvykių spėjo pra- 
bėgt Jau net 27-eri me
tai. Šio atstumo, rodos, 
pakaktų, kad galėtume 
anuos Lietuvos valsty
bės žlugimo įvykius 
svarstyti ramiai, nuo- 

(Nukelta į 6 psl.)
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VIRŠUJE: Bendras vaizdas 
iš Putname {vykusios liepos 30 
d. lietuvių susiartinimo šven
tės. V. Maželio nuotraukaLietuviško gyvenimo nuotaikos

"Dažnai girdime vy
resniųjų nepasitenkini
mą, kad baigęs mokslus 
jaunimas paskęsta sve
timoj jūroj, nes esą, kol 
mokosi, vis dar dalyvau
ja lietuvių skautų, stu
dentų, tautinių šokių or
ganizacijose, bet kai bab 
gia mokslus atitrūksta 
nuo lietuviško gyvenimo. 
Tai neginčijama tiesa. 
Aš pati, dauguma mano 
draugių, ir esu tikra, 
daug tų, kurių aš net 
nepažįstu, labai norėtu
me iš tų mums primeta
mų neigiamybių išbėgti, 
bet nerandame kelio. Ne 
kartą tuo klausimu padis
kutuojame ir vis neran
dame atsakymo. Būtume 
labai dėkingos, jei mums 
kas atsakytų", skundėsi 
man viena veikli lietuvai
tė. "

" Mes baigėm moks
lus, ištekėjom, auginam 
vieną kitą atžalą. Nusi
bosta per savaitę be žmo
nių vien su vaikais ir dul
kėmis po namus gainio- 
tis, pasiilgsti šventadie
niškos nuotaikos, tuo la
biau lietuviškos, nori 
bent vieną dieną savai
tėje pasijusti sau žmo
gum, nes šiaip jau, savo 
mokslus padėjus į stal
čių, gyveni vien vyro ir 
vaikų pasauliu, tiktai jų 
problemomis. Ne vieną 
jau pažįstu išėjusią "į 
žmones" siekti tolimes
nio mokslo, net antrojo 
diplomo. Bet, mano nuo
mone, tokie užsimojimai 
per daug jau nuo šeimos 
atitraukia, kada vaikai 
kasdien paliekami "baby 
sitter" arba močiutei už
kraunama antroji šei
mos gyvenimo našta, ku
rios kelią ji pati jau yra 
išėjusi. Mes studijuoda-

E. ČEKIENĖ

mos priklausėme vienai 
kitai lietuviškai organi
zacijai, norėtume ir da
bar priklausyti, bet kur? 
Mes nerandam atsaky
mo..."
''Buvome nuėję į vyres

niųjų moterų susirinki
mą, bet jaučiame, kad 
ten nepritapsim, per di
delis amžiaus skirtu
mas. Mes norime veikti, 
norime ir savo įnašą įdė 
ti į Lietuvos išlaisvini
mą, bet kaip ir kuo pri
sidėti ypač gyvenan
čioms provincijoj mažo
se lietuvių kolonijose? 
— klausia manęs. "At
rodo, kad daugumos or
ganizacijų veikla pasi
tenkina suruošimu įme
tus vieno baliaus ar kon
certo. Mažoj lietuvių ko
lonijoj sunku ir toks pa
rengimas tinkamai pra
vesti, kad jis duotų pel
no lietuviškiems reika
lams paremti. Eilinis lie
tuvis turi progos tik du 
kartu į metus prisidėti 
prie tos veiklos savo at
silankymu, bet ir tai pa
rengimas dažnai nesu
kelia pakankamai lėšų, 
o net savo turi pridėti 
rengėjai, nes tenka ap
mokėti išlaidas už sales, 
programos dalyviams ir 
k."

"Kai kurie veikėjai 
mums sako: remkite lie - 
tuviškus darbus lėšo
mis, rašykite senato
riams laiškus ir t.p. Bet 
mes norime darbo, kon
kretaus darbo, nuolatinio 
aukštesnio lietuviško rū
pesčio virš kasdieninių 
darbų, mes norime jaus • 
ti savo dvasinį "aš", jaus- 
ti, jog esu lietuvė, lais

vų, plačių nors ir sveti
mų kraštų paukštis, ga
lįs ir savo įnašą įdėti 
ir rūpintis išlaisvinti sa
vo tėvų ir prosenelių že
mę, dažno iš mūsų gim
tinę", — baigė ji savo 
skundą, o šalia jos drau
gės stovėdamos pritar- 
tinai galvas lingavo.

Jos yra Dirvos skai
tytojos ir manau, kad kas 
nors iš vyresniųjų jų rū
pesčiais susidomės ir 
pareikš savo nuomones.

♦ **
ROMAS KEZYS per 

"Laisvės Žiburio" radi
ją New Yorke iškėlė 50 
metų Lietuvos nepriklau
somybės minėjimo klau
simą pabrėžęs, kad jį 
kasmet New Yorke ruo
šia ALT skyrius, o kad 
šis neeilinis minėjimas 
būtų įspūdingesnis, reik
tų jau dabar pradėti ruoš
tis, įtraukinat šįkartąir 
visas lietuvių organiza
cijas.

Pastaba labai teisin
ga ir laiku, nes girdime 
skelbimus per radijo va
landas ir skaitome spau
doje visokių organizaci
jų susirūpinimą 50-Čio 
minėjimu ir kol kas visi 
rūpinasi tik savo organi
zaciniuose rėmuose. Di
desniems pasiruoši
mams laiko nėra daug, 
todėl pravartu prisimin
ti, kad ir kaip galvas be. 
suktume, nei viena orga
nizacija savybėje minė
dama iš kasmetinės ru
tinos neišbėgs ir bus 
praleista didelė proga iš
eiti į tarptautinę areną.

PAMATE, KAD

KITUR GERIAU

Mokytojas iš Joniškio ra
jono buvo patekęs neseniai 
Suomiją lankiusion ekskur. 
sijon. Grįžęs, parašė įspū
džius TARYBINIAME MO
KYTOJUJE (liepos 15), ir 
sugriovė visas "teorijas", 
anot kurių tik "tarybinių 
tautų šeimoje” švietimas 
galįs klestėti taip, kaip, pa
vyzdžiui, dabar suklestėjęs 
Lietuvoj.

Suomija, kaip žinoma, iš
vengė įjungimo j tą "šei
mą”. O tačiau turistas ėmė 
ir išdėjo, kad "Suomija — 
ištisai raštinga šalis. Nuo 
1921 metų veikia visuotinio 
mokymo įstatymas, pagal 
kurį visi vaikai nuo 7 iki 15 
metų amžiaus turi baigti 
liaudies mokyklą (6 klasės 
mieste ir 7 — kaime). Se
kanti pakopa — pilietinės 
mokyklos (2 metai mieste

KNYGA - 
PARAŠYTA 

NEGYVIESIEMS
(Atkelta iš 5 psl.) 

sekliai ir išmintingai. 
Lauktum to iš kiekvieno 
stojančio viešon tribū- 
non kalbėti, ypač lauk
tum iš bet kurio buvusio 
ministro, o ypatingai 
lauktum iš žemės ūkio 
krašto žemės ūkio mi
nistro J. Audėno, kuriam 
gal natūraliausiai derė
tų atstovauti Lietuvos 
kaimo žmonių išmintį.

Ir va, ko sulaukėm.
J. Audėnas sako — 

paskutinė Lietuvos vy
riausybė padariusi šias 
klaidas: 1) iš anksto ne
paskyrė užsienyje egzi- 
linės vyriausybės; 2) ne- 
sukaupė užsienyje auk
so ir svetimos valiu
tos; 3) neišvežė užsie
nin valstybės aktų ir ar
chyvų ir 4) vyrausybė, 
priimdama ultimatumą, 
neįteikė Sovietų Sąjun
gai protesto dėl savi
tarpinės pagelbos su
tarties laužymo.

Šios 4 klaidos gal ir 
būtų visos klaidos,

ir 1 metai kaime), kurioje 
mokiniai gauna praktinio 
darbo įgūdžių, dėstomi ir 
bendrojo lavinimo dalykai. 
Mokslas liaudies ir pilieti
nėje mokykloje nemoka
mas. Be to, mokiniai nemo
kamai gauna vadovėlius, 
mokyklinius reikmenis ir 
karštus p r i ešpiečius”.... 
Taigi, žymiai geriau, negu 
sovietuose...

Be to, — "Suomijoj yra 
4 universitetai ir 10 kitų 
aukštųjų mokyklų". Skir
tumas tas, kad ten mažiau 
stipendijų, daugumas stu
dentų turi apsirūpinti pra
gyvenimu. (To klausimo 
neišsprendžia nė sovietinės 
stipendijos).

Bene įdomiausias skirtu
mas studentams tas, kad 
Suomijoj — "Studentų as
meniniu gyvenimu niekas 
nesidomi, nesirūpina jų 
auklėjimu — kaip nori, taip 
gyvena"...

Tuo papasakojimu Lietu
vos studentų tarpe bus tik
rai sukelta nemaža pavydo 
suomių kolegoms. Kad liau
tųsi tas kišimasis į asme
nini gyvenimą. — Vilniaus 
bei Kauno studentijai juk 
tai svajonė! (ELTA) 

jei Audėno minima ket
virtoji klaida neryškin
tų atidžiam skaitytojui 
įvyniotą dar vieną, ir 
tai pačią didžiąją klai
dą: — ultimatumo 
priėmi mą!

Kam reikėjo Mask
vos ultimatumą priimt? 
— Kam?

Jei J. Audėnas ultima
tumo priėmimą patei
sina ir šiandien savo 
valstybine išmone, kad 
tariamai Lietuvos oku
pacija buvusi neišven
giama, tai tuo jis at
skleidžia mums vieną 
ano meto tiesą. Aprašy
damas 'paskutinį posė
dį’ jis sako: "Nė vienas 
dalyvis nebuvo galvos 
praradęs". Vadinasi, 
reikia suprast, kad ir 
žemės ūkio ministras J. 
Audėnas, dalyvavęs ta
me posėdyje, nesijau
tė savąją galvą prara
dęs. Tai reiškia — jis 
neturėjo ko pa
mest... Neturėjo.

Ačiū jam už šią pasta
rąją tiesą, nes ši aplin
kybė duoda pagrindą at
laidumui dėl jo ano meto 
poelgių. Tačiau nesino
rėtų jį visai atleisti nuo 
atsakomybės dėl jo ap
rašymo paskutiniųjų Lie 
tuvos valstybės dienų, 
tąigi, jo poelgio dabar. 
Čia jam yra klausimų, 
yra ir pageidavimų — 
gal jis savo atsiminimus 
paryškintų daugiau? — 
To paklausiu kitą kartą.

(Bus daugiau)

expo67
EXPO 67 — KAMBARIAI
USA pusėj nuo Montrealio 

ARTI PARODOS 
nesiekiant miesto susigrū
dimo. Kambarys dienai 
$6.00 vienam ir po $2.00 

sekantiems šeimoje.
VIRTUVĖ-šALDYTUVAS
Užsisakykite:

Leonas
611 Laurie C’r.
Greenfield Park
P. Q., Canada
Tek: 671-8893.

TEACH THE INDUSTRIAL ARTS
TEACHERS NEEDED FOR LOCAL HIGH SCHOOLS,

BEGINNING SEPTEMBER 5. REGULAR FULL TIME, 
DAY SCHOOL PROGRAM. VACANCIES EXIST IN THE

FOLLOWING AREAS.
Appliances repair 
maintenance 
Building 
Electrjcity

• Metai vvorking

• Machine shop
• Printing
• Automobile 

body repair

Applicants mušt have high school diplomą and 
7 years of employment in one specified area.

Intervievvs will be arranged in August. Indicate 
preference for lay or evening interview.

SI M) COMI’LI.TI Rl SUML TO

BURBAU OE PERSONNEL
BOARD OF EDUCATION

1380 E. 6th St., Cleveland, Ohio 44114
NO PHONE CALL5

. ST. ANTHONY .
SAVINGS 4 LOAN ASSOCIATION

Joieph f. Gribauikai 
Eaecutive Secretary

gia

(85-94)

ON INVESTMENTS 
Unit, of $100 00 
Dividend Checkt 
Mailed ūuarterly

ON BONUS SAVINGS
Unitą of $1,000 00 

For 3 Yeara 
Dividendą Paid 

Ouarterly 
or Compounded

1447 So. 49th Court
CICERO, ILLINOIS • 60450

Phone (Are* Code 312) 6564330
HOURS: Mon. M; Tuea., Thur», Fri. 95; $*♦. 91; Wed. Clo.ed 

$«»)•«! la *y 10 H) Of TA* MoaH WIH f«rw Fro* TAo laf.

HELP WANTED MALĖ

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATJC 

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 
BORING 
M1LLS

TURRET 
LATHES

GAR 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.

SLITTER OPERATOR
EXPERIENCED ONLY

MIBO STEEL CORP. 
3695 E. 78 ST.

CLEVELAND, OHIO 44105 
216 — 882-8600

(85-87)

• Crafts
• Horticulture
• Mechanical 

drafting
• Woodworking

F
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Cafarelli Opera Com- 
pany rugsėjo 24 d. Cleve- 
lando Muzikos Institute 
rengia Aldonos Stempužie- 
nės rečitalį. Ta proga rug
pjūčio 6 d. operos vadovy
bė buvo sukvietusi lietuvius 
1 a i k raštininkus pobūviui, 
kuriame dalyvavo solistė 
Aldona Stempužienė, ope
ros direktorė Carmela Ca
farelli, operos atstovas 
spaudai Frederick Gonda ir 
iš Bostono atvyko komp. 
Darius Lapinskas. Susitiki, 
mas su spauda įvyko Aldo
nos ir Juozo Stempužių na
muose. Atsilankė Dirvos 
vyr. red. Jonas čiuberkis ir 
kitų lietuviškų laikraščių 
bendradarbiai — Vacys Ro- 
ciūnas, Viktoras Mariūnas 
ir Aleksas šemeta. Svečiai 
buvo supažindinti su reči
talio programa, o iš mag
netofono juostos buvo pa
groti Donizetti, De Falla ir 
Lapinsko kūriniai, kuriuos

PARDUODAMAS NAMAS

St. Jeromes

Į šiaurę nuo Blvd. Priva
tus paplūdimis ir parkas. 
Malonus, modernizuotas 6 
kamb. colonial. Išbaigtas 3 
aukštas. l'Zj vonios, gara
žas. Apžiūrėkit ir duokit 
siūlymą. $16,500

YERTY REALTY
531-5340
851-1925

(86-88)

MONTERIAI 
PROJEKTUOTOJAI 
Mooney Iron 

Works Co.
Tel. 341-1414

solistė Aldona Stempužienė 
atliks savo rečitalyje. Cafa
relli Operos atstovas spau
dai Frederick Gonda, kuris 
yra buvęs šaliapino mena- 
džeris, pastebėjo, kad La
pinsko kūryba yra drama
tiška, kupina intelekto ir 
paliekanti gilų įspūdį. Ope
ros atstovai taip pat paste
bėjo, kad šis lieuvių meni
ninkų koncertas pasieks la
bai plačiai visus Clevelando 
miesto sluoksnius.

• Clevelando Vyrų Okte
tas buvo išvykęs į Dayton, 
Ohio, kur rugpiūčio 4 die
ną Lietuvos Vyčių 54-tame 
seime turėjo koncertą. Kon
certas praėjo dideliu pasi
sekimu.

• Dail. B. Vilkutaitytės- 
Gedvilienės kūrinių paroda 
įvyks spalio 27-29 d. Čiur
lionio Ansamblio namuose. 
Parodą globoja Ateitis klu
bas Clevelande.

• JUOZAS MULL-MU- 
LIOLIS, nepatenkintas 
Clevelando demokratų 
partijos tarybos nutari
mu remti burmistrą Lo- 
cherį ateinančiuose rin
kimuose (atrodo, jis re
mia Frank P. Celeste 
kandidatūrą), atsistaty
dino iš partijos sekreto
riaus posto ir egzekuty- 
vinio komiteto. Protesto 
ženklan jis atsisakė ir iš 
Clevelando rinkiminės 
tarybos direktoriaus pa
vaduotojo posto (alga 14. 
233 dol. metams).

The Plain Dealer, ap
rašydamas šį įvykį pir
mame puslapyje (rugp. 
8 d.) patiekia ir kai ku
riu partijos vadovų nuo
mones, pvz., kad jis va
dovybėje daugelio nebu
vęs mėgiamas. Žinant 
J. Mull-Muliolio būdą ir 
jo tvirtą nusistatymą 
principiniais klausimais 
netenka stebėtis, kad par, 
tijos vadovybėje įsigalė
jusi rutina jam galėjo ir 
nepatikti. Iš viso, į tuos 
postus J. Mull-Muliolis 
pateko nugalėjus labai 
kietą negrų sluoksnių 
opoziciją, nors savo il
goje partinėje veikloje 
jis jau seniai buvo užsi
tarnavęs ir aukštesnių 
postų.

CLEVELANDO PARENGIMU
_KALENDORIUS —I

RUGPI0ČIO13 D. Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo geguži
nė St. Joseph Society Parke.

RUGPlDČIO 27 D. SLA 136 
kuopos gegužinė Visockiu sody
boje.

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

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

RUGSĖJO 9 D. Neringos 
Tunto sueiga ir laužas.

RUGSĖJO 24 D. 4 vat p.p. 
soL Aldonos Stempužienės re
čitalis Muzikos Instituto salė
je.

RUGSĖJO 30 D. — Dirvos 
metinis balius, šv, Jurgio pa
rapijos saloje.

SPALIO 1 D, Sekmadienj 12:00 
vai. SLA 14 Kuopos narių suei
ga.

• Aptlraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į 2. Obe- 
lenį tėl. 531-2211.

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

SPALIO 14 D. LTM Čiur
lionio ansamblio metinis kon
certas - balius.

SPALIO 21 ir 22 D. Vaidilos 
teatro pastatymas A. Rūko "Ke 
turi Kebauninkal",

SPALIO 27 - 29 D. B. Vllku- 
taitytės-Gedvilienės dailės kū
rinių paroda Čiurlionio Ansambr 
lio namuose. Rengia Ateities" 
klubas.

SPALIO 28 D.Tradicinis "Li- 
thuanian Village" Ine. balius - 
koncertas.

LAPKRIČIO 4 D. Korp! Neo- 
Lithuania metinis balius.

LAPKRIČIO 11 D. LVS Ra
movė rengia Kariuomenės šven
tės Minėjimą

GRUODŽIO 3 D. Sekmadieni 
12:00 vai. nepaprasta SLA 14 
Kuopos narių sueiga.
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SAUSIO 20 D. šv. Kazimiero 
lit. mokyklos "Suktinio" tautinių 
Šokių grupė ir Vaidilos Teatras 
Nauj. parapijos salėje stato 3 
veiksmų baletą-vaidinimą.

VASARIO 24 D. Lietuviams 
Budžiams Remti Valdybos tra
dicinis vakaras šv. Jurgio para
pijos salėje.

KOVO 10 D. Kaziuko Mugė.

BALANDŽIO 20 D. Vysk. 
M. Valančiaus Lit. Mokyklos 
metinis balius.

GEGUŽĖS 25 D. Vysk. M. 
Valančiaus Lit. Mokyklos moks

lo metų pabaiga ir Aukuro an
samblio koncertas.

GEGUŽĖS 30 - BIRŽELIO 1 
D. Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos su
važiavimas ir balius.

MALĖ & FEMALE

ANNOUNCEMENT

SAINT FRANCIS PREP
Offera your boy grade 9-12 a real 
opportunity under the Franciacan 
Fathera to ■trengthen hia mind, eoul 
and body and be fully prepared for 
college and lite. 70-acre campui near 
York, Pa. New daaaroom building. 
Ali major varaity and inlramural 
sportą. Write for calalog:
FATHER FREDF.RIC J. PAŽO, T.O.R. 

Headmaater
Box B, Spring Crove, Pa. 17362 

Call: 717 — 225 4260
(85-88)

LINTON HOSPITAL 
LINTON, NORTH DAKOTA 

requirea 
TW0 MDs 

ONE DENTIST 
TWO NURSES

For a 30 bed hoapital m a town of 
2.000 people where there ia a new 
high achool, an eighlh parochial 
achool, ali kinda of aporta, fiahing. 
boating, hunting, golf, awunmmg 
pool, aoftball and tennia.
Starting wagea for nuraea, 8425. 
For further information write;

The Adminiatrator, 
Linton Hospital, 
Linton, North Dakota, U.S.A. 

We are now in the procese of buid- 
ing a 4 doctor elinie to be compleled 
by November 15. (85-91)

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE EXPERIENCED 

ACME GRIDLEY 
BROWN & SHARPE 

DAVENPORT 
AUTOMATIC SCREW MACIŪNE 

OPERATORS SĖT UP MEN 
Ist & 2nd SHIFTS. 

Steady work for qualified men. 

Metai Seal & Products, Ine.
216 — 731-6900 

(86-92)

Ist CLASS

TOOL & DIEMAKER 
We are looking for a young-man 
who is interested in moving ahead. 
He mušt be capable of being a lead 
man & vvilling to assume aome su* 
pervisory duties.

Day Shift. High hourly rate. 
Conlact FRANK LASZLO 

JORDAN VVELDING & MFG. 
12502 Berea Rd. 216—CL 2-6363

(86-88)

DURANT
Community Schools needs the 
following teachers for 1967-68:
SENIOR HIGH SCHOOL
1. Principai
2. Physics and Math
3. Vocal Music, p.t., instru

mentai
4. Industrial arts
ELEMENTARY SCHOOL
L Music
2. Grade 5-6, Science and Art
3. Grade 5-6, Arithmetic and

English

Durant is a good NCA school, 
good buildings and eąuipment: 
B.A. schedule starts at $5700;
M.A. starts at $6384.
Call or write to superindendent 

R. K. Lauger
. Community Schools 

Durant, Iowa 52747 
319-785-4432 ,nn

/———........................ ..... ........... ....................—\
F PIRKITE MAY’S KASDIEN: MIESTE 9:30 IKI 5:45; PIRMAD. IR KETVIRTAD. IKI 9 V. V.; SKYRIUOSE 

KASDIEN 9:30 IKI 9:30
NAUDOKITE EAGLE STAMPS KAIP PINIGUS MAY KRAUTUVĖJE

MAY’S zH- BASEMENTS

SUPERIOR 
SAVINGS

tINCt l«O«

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

AVĖ. 
AVĖ

HOME «nd 
REMODELING 

LOANS
• • • • 

INSURED SAVINGS

Pasirinkit iš 29 įvairių dydžių P.P.G.* stiklo pluošto 
ar dirbtino šilko satino plaunamas draperijas

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilIiam 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

DYDŽIAI KIEKVIENAM LANGUI

Netgi problematiškų dydžių langai nesuteiks rū
pesčio, nes dabar turime pritaikytas draperijas! 
Pasirinkit puikias dirbtino šilko ar šviežias stiklo 
pluošto žinovų pasiūtas skalbiamas draperijas, 
atrodančias vertomis dvigubos kainos. Nelaukit 
rudens dekoravimo sezono ... ateikit ir pasirinkit 
sau tinkamus dydžius. Nereikia užsakyt, laukt, 
tik parsinešt ir užkabint!

Visi baltos spalvos žavingam dekoravimui.

Priimami užsakymai paštu ir telefonu, šaukit CH 1-3070

BASEMENT DRAPER1ES, D0WNT0WN, HE1GHTS, 
PARMA, GREAT NORTHERN, SHEFFIELD

48x36 inčii 
dydžio 2.99

48x45” .........  3.99
48x54” .........  4.99
48x63” ......  4.99
48x72” .........  5.99
48x84” .........  5.99
48x90” .........  5.99
72x36” .......... 6.99
72x15” .........  7.99
72x54” .........  8.99
72x63” .......... 8.99
72x72” .......... 9.99
72x84” ........  10.99
72x90” ........  10.99
96x36” .........  9.99

96x45” .........  9.99
96x54” ........ 10.99
96x63” ........ 11.99
96x72" ........ 12.99
96x84” .......  13.99
96x90” .......  14.99
120x63” .....  15.99
120x72” .....  16.99
120x84” .....  17.99
120x90” .....  17.99
144x63” .....  17.99
144x72" .....  18.99
144x84” .....  19.99
144x90”



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Toronte gyvenąs Dirvos redakcijos atstovas P. Bastys, vyr. re
daktorius J. Čiuberkis ir Vilties draugijos pirmininkas A. LaikO- 
nas po pasitarimo Dirvoje.

BUVUSIŲ TREMTINIŲ 
ŽINIAI

Jungtinių Tautų Tremti
nių Komisaras specialiu 
raštu Baltui nusiskundžia, 
kad labai mažai buv. lietu
vių tremtinių, dabar gyve
nančių Amerikoje, įteikė 
skundus prieš vokiečius dėl 
tautinio persekiojimo. Ko
misaras nukentėjusiems su
šelpti turi tris ir pusę mi
lijono DM.

Ši pašalpa priklauso vi
siems buv. kalėjimuose, 
k o n centracijog stovyklose 
ar pan. bent tris mėnesius, 
arba persekiotų lietuvių 
įpėdiniams, jei dėl perse- 
kiojimo-kankinimų kaliniai 
mirė.

Nukentėjusieji arba jų 
įpėdiniai turi iki rugsėjo 30 
d. užpildyti specialias an
ketas ir išsiųsti tremtinių 
komisarui į Genevą.

Anketas galima gauti 
Balfo Centre, 105 Grand 
St.. Brooklyn, N. Y. 11211.

Anketas turėtų užpildyti 
ir tie, kurie šiokį tokį atly
ginimą iš vokiečių valdžios 
jau yra gavę.

JAUNAMEčIŲ STOVYK
LA DAINAVOJE *

Nuo rugpiūčio 20 iki 26, 
Dainavoje, Manchester, Mi
chigan, vyks Lietuvos Vy
čių globojama stovykla ber
niukams ir mergaitėms nuo 
8 iki 14 metų amžiaus. Dar 
yra pakankamai vietų ir 
norėtume turėti daugiau 
stovyklautojų, ši stovykla 
ruošiama ne tik Lietuvos 
Vyčių vaikams, bet visiems 

1967 m. liepos mėn. 31 d. sukanka vieni me
tai, kaip mirė Bostone

VINCAS STEPONAITIS, Sr.
Bostono Nemuno Tunto Naručio laivo jauniu 

valtin. VINCUKUI STEPONAIČIUI, minint liūdi 
ną sukaktį, drauge liūdi ir jo broliai skautai. Jau
nuolis trumpame laikotarpyje neteko abiejų savo 
Tėvelių.

Laivininkas j. s. Myk. Manomaitis 
ir skautai

Mūsų mielą

VLADĄ PETUKAUSKĄ

ir jo šeimą, jo mamytei Lietuvoje mirus, nuošir

džiai užjaučiame

A. ir V. Andrašiūnai

lietuvių kilmės vaikams. 
Kaina $30.00 vienam ir 
$25.00 kitam tos pačios 
šeimos vaikui. Prašom 
kreiptis j Mrs. Sophie M. 
Zager, 14414 Mansfield, 
Detroit, Mich. 48227. Tele
fonas VE 5-2280 arba TE
4-3011.

LIETUVIŲ FONDAS
Lietuvių Fondo valdyba 

prašo visų fondo narių, ku
rie savo adresus yra pakei
tę, bet apie tai valdybai ne
pranešė, pranešti savo nau
jus adresus, pažymint ir 
senąjį. Jau artinasi laikas 
LF narių metinio visuoti
nio susirinkimo. Kas naujo
jo adreso nepraneš, tas gali 
negauti pakvietimo daly
vauti susirinkime.

LF adresas: 6643 So. 
Maplewood Avė., Chicago,
III. 60629. (Sk.)

• šiaurės Amerikos lie
tuvių teniso pirmenybės 
įvyks rugpiūčio 26-27 sa
vaitgaly Detroite, Rouge 
Park aikštėse.

Dėl informacijų prašoma 
kreiptis į Jurgį šembergą, 
35380 Mound Rd. #3, War- 
ren, Mich. 48092, telefonas 
268-1178.

• Lietuvių Studentų Są
jungos suruošta ekskursija, 
vadovaujama Marytės Gai- 
liušytės, pasiekė Romą, čia 
ekskursantai buvo maloniai 
priimti Romos lietuvių.

Kunigas Antanas Jonu
šas, Vilią Lithuania vedė
jas, ir klierikas Jonas Son- 
gas paskyrė daug laiko ir 

aprodė Romos įžimvbes. 
Tikrai buvo puiku turėti 
lietuviškai kalbančius va
dovus.

Studentai buvo maloniai 
priimti ministerio Stasio 
Lozoraičio, o ponia V. Lo
zoraitienė visus pavaišino.

• Adv. Charles P. Kai iš
kėlė Chicagos teisme bylą 
prašant nepripažinti Sov.
S-gos įgaliotų asmenų įtei
kiamus palikimo bylose už- 
interesuotų asmenų įgalio
jimus, paruoštus rusų ir 
anglų kalbomis.

Palikimu užinteres u o t i 
interesuotų asmenų įgalio
jimų nesupranta ir pasira
šo agentų įkalbėti, nežinant 
kas juose parašyta.

ATITAISYMAS
/ ALT S-gos valdybos var- 
du Dirvos 83 nr. padėką 
reikšdamas prie vasaros ba
liaus prisidėjusiems darbuo
tojams, pirmininkas P. Vėb
ra prašo tą padėką pataisy
ti ta prasme, jog prie gėlių 
sėkmingo pardavimo labai 
uoliai darbavosi Severiną 
Blinstrubaitė - Juškuvienė. 
Jos pavardė padėką rašant 

\)er klaidą buvusi praleista.

v LIETUVIŲ FONDO 
NARIAI

š. m. liepos mėn. Lietu
vių Fondas padidėjo šiais 
naujais nariais: Aukojo: 
$1000.00 Kazimieras ir Ste
fanija Valčiai, $250.00 a. a. 
Janinos Vaitkevičiūtės Atm 
Įnašas, $220.00 a. a. dr. Jus
tino Petkevičiaus Atm. Įna
šas, $212.00 a. a. Gedimino 
J. Eidukaičio Atm. Įnašas, 
$200.00 G. J. (pavardės 
prašė spaudoje neskelbti), 
$170.00 a. a. inž. Vlado Si- 
rutavičiaus Atm. Įnašas, 
$135.00 a. a. Ksavero Kni- 
taičio Atm. Įnašas, $125.00 
a. a. inž. Igno Daukaus 
Atm. Įnašas. Po $100.00 
aukojo: Jonas Kasis, Elena 
Songinienė, Genrikas Son- 
ginas, VVorcesterio Lietuvių 
Meno Mėgėjų Ratelis, V. ir 
A. Orvidai, a. a. Povilo Mu- 
šinsko Atm. Įnašas, a. a. 
Motiejaus Vilipo Atm. Įna
šas, Jonas Urbšaitis, a. a. 
Brigitos Motuzienės - Miku- 
tytės Atm. Įnašas, Mažo
sios Lietuvos Lietuvių Drau 
gija, a. a. Stasio škudzins- 
ko Atm. Įnašas, a. a. Mariū- 
nienės Atm. Įnašas, a. a. 
Prano Katino Atm. Įnašas, 
a. a. Liudvikos Milienės 
Atm. Įnašas, Juozas Leo- 
naitis, Joseph A. Petkūnas, 
Marija ir Pranas Polterai- 
čiai, Marcijona Samolis, 
Monika Giedraitytė, a. a. 
Igno Bražionio Atm. Įnašas, 
a. a. kun. tėvo Stasio Rim
kevičiaus Atm. Įnašas, a. 
a. Eugenijos Ralkevičiūtės. 
Kasnickienės Atm. Įnašas, 
Petras Pagojus.

Tuo pačiu metu savo įna
šus papildė: Nežinomojo 
Lietuvos Kario Įnašas iki 
$445.00, Vacius Prižgintas 
ir šeima iki $210.00, a. a. 
dr. Juozo Petronio Atm. 
Įnašas iki $175.00, Bronius 
ir Anastazija Draugeliai iki 
$800.00, a. a. ltn. Valerijo
no Vizgirdo Atm. Įnašas iki 
$200.00, Alfonsas ir Ona 
Kinduriai iki $400.00, Vy
tautas ir B. Volertai iki 
$200.00, a. a. pik. Vlado 
Grudzinsko Atm. Įnašas iki 
$415.00, dr. P. ir A. iki 
$500.00, a. a. vysk. Kazi
miero Paltaroko Atm. Įna
šas iki $130.00 ir a. a. vysk. 
Prano Brazio Atm. Įnašas 
iki $180.00. (Sk.)

VVISCONSINO 

LIETUVIŲ DIENA

Wisconsino Lietuvių Die
na su Pavergtų Tatftų Sa
vaitės minėjimu, įvykusi 
liepos 23 d. Kenosha, Wis., 
praėjo sklandžiai ir su pa
sisekimu.

Prie kalbėtojų estrados 
plevėsavo JAV, Estijos,

Lietuvos, Serbijos ir Uk
rainos vėliavos. Kalbėjo 
kongrm. Henry C. Schade- 
berg ir chicagietis teis. Al
fonsas S. Wells. Pirmojo 
kalba atspausdinta Congres 
sionail Record liepos mėn. 
25 d. Minėjimo dalyvius 
sveikino Kenoshos meras 
Wallace E. Burkee ir Ra- 
cine meras WilliamH. Be- 
yer. Abu minėjime dalyva
vo su šeimomis. Invokaciją 
perskaitė kun. P. P. Cini
kas, JAV ir Lietuvos him
nus sugedojo Ida. JAV pre. 
zidento ir Wis. gubernato
riaus proklomacijas per
skaitė Laima Lukauskaitė. 
Minėjimo programą prave
dė Vytautas F. Kapočius.

Meninę programą atliko 
lietuviškų tautinių šokių 
šokėjai iš Chicagos, vado
vaujami Stasio Milašiaus ir 
Irenos S m i e 1 i auskienės. 
Taip pat šoko ir serbų jau
nimo grupė savo tautinius 
šokius.

Minėjime dalyvavo apie 
tūkstantis asmenų. Vyriau, 
šia šeimininkė Marytė We- 
deikis ir jos padėjėjos tu
rėjo daug darbo aprūpinti 
lietuviškais valgiais gausią 
minią.

Minėjimą ruošė Kenoshos 
ir Racine Alto skyriai bei 
vietinė LB apylinkė. Talki
no DLK Kęstučio šaulių 
kuopa ir Milvvaukees LB 
apylinkė.

Labai gražiai minėjimą 
įvertino Kenosha News ga
na ilgame straipsnyje: ”Lie- 
tuvių Dienos žinia: Paverg
tų Tautų dvasia tebėra gy
va”.

INFORMACIJOS CENTRO 
NARIAI BAILY NEWS 

REDAKCIJOJ
Plėsdami su amerikie

čiais susipažinimo ratelį, 
Lietuvių Informacijos Cen
tro nariai: Tėv. Gintautas 
Sabataitis, S. J., Rūta Do
markaitė, Laima Poskoči- 
maitė, Danguolė Bartkuvie. 
nė ir Vitalija Ruibytė, lie
pos 31 d. aplankė Sun-Times 
ir Daily News laikraščių 
redakcijas. Cathy Stanton 
aprodė laikraščių techninę 
spausdinimo eigą. Tuo me
tu buvo spausdinama Chi
cago Daily News popietinė 
laida ir mums kaip tik teko 
su įdomumu stebėti visą 
procedūrą.

Maurice Fischer, Chicago 
Daily Nevvs redaktoriaus 
padėjėjas ir Lietuvių Infor
macijos Centui pažįstamas 
iš anksčiau, pristatė Ken 
Bernhard ir Bill Mooney, 
miesto žinių red. padėjėjai. 
Jie atstovus priėmė iš Lie
tuvių Informacijos Centro 
maloniai ir mandagiai pri
ėmė, taip pat pritarė Chica
go Daily Nevvs ir Lietuvių 
Informacijos Centro glau
desnio bendradarbia v i m o 
minčiai.

Jim Bade, abieju laikraš
čių, bei WSLD-Channel 32 
Public Relations vedėjas, 
supažindino Lietuvių Infor
macijos Centro atstovus su 
laikraščių bei televizijos 
stoties žinių perteikimo ei
ga ir davė idėjų, kaip būtų 
galima sėkmingiausiai pra
simušti j Amerikos spaudą 
bei televizijos programą.

fLIC)

Aukos Dirvai
St. Barvydas, Detroit .......2.00
V. Aukštinaitis, Chicago .. 4.00
S. Skirmantas, Los Angeles 2.00 
Liet. Skautai Worcestery 10.00
A. Petravičius, Lansing ... 3.00
V. Gulbinas, Vokietija...... 5.00
V. Šliogeris, Australija ... 1.65
M. Aukštuolis, Cleveland .. 1.00 
A. Puskepalaitis, Boston ... 1.00 
P. Dulevičius, Forest Hills4.00
A. Bliudžius, Detroit......  2.00
Br. Juodelis, Chicago...... 1.00
H. Kripavičius, Timberlake 1.00
J. Jasiūnas, Evanston...... 4.00
J. Senikas, St. Jane......... 7.50
W. Tiškus, Cleveland .......2.00
V. Smaižys, Winnipeg ..... 1.80
F. Modestavičius, Cleve. ..2.00
A. Bačiulis, Ouincy..........4.00
J. Mačys, Cleveland.........3.00
R. Medelis, Toronto..........1.00

TIMELESS LITHUANIA
Buv. JAV pasiuntinio Lietuvoj

Hon. Owen J. C. Norem
knygos antroji laida jau pasirodė!

Tai nėra vien tik istorijos vadovėlis, bet nuoširdaus 
lietuvių draugo ir lietuvių tautos istorijos objektyvaus 
stebėtojo vaizdas, patiektas anglų kalboje.

Knyga tinkama ne tik kaip dovana amerikiečių drau
gams, bet ir mūsų jaunimui, Lietuvą liečiančias proble
mas suprantančiam angliškai ir sugebančiam tas proble
mas tinkamai panaudoti ir skleisti.

TIMELESS LITHUANIA gaunama 
DIRVOJE,

6907 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 44103 

ir pas knygų platintojus.

KAINA 4 DOL.
Užsakant paštu, prašome prijungti 25 c. pašto išlai

doms.

ATLANTO RAJONO SKAUTŲ 
STOVYKLA

Lietuvių Skautų Sąjun
gos Atlanto Rajono sto
vykla šiais metais vyksta 
nuo rugpiūčio 12 d. ir tęsis 
iki rugpiūčio 27 d. Stovyk
los vardas "VYTIS”, vieta: 
Atlanto rajono stovyklavie
tė, Kinsman Rd., Lisbon, 
Conn. Stovyklos direktorius 
ps. Vytautas Kidolis, LS 
S-jos viršininkė ps. Lilija 
Milukienė ir LSB-jos virši
ninkas s. v. v. si. Jonas ši- 
paila.

Oficialus stovyklos ati
darymas rugpiūčio 13 d. 
Rugpiūčio 20 d. ruošiama 
Tėvynės Diena su iškilmin
ga sueiga ir skaučių ir 
skautų pasirodymais. Už
darymas rugpiūčio 26 d., 5 
vai. vakaro.

Maloniai kviečiame visus 
skautų tėvelius, bičiulius ir 
visą lietuvių visuomenę 
mus aplankyti ir kartu su 
mumis pastovyklauti.

Stovyklos metu visą sto
vyklavimo laiką bus svečių 
pastovyklė. Norintieji pa
stovyklauti pasirūpina pa
lapinėmis. Pastovūs svečiai 
s t o v yklautojai, norintieji 
maitintis skautų virtuvėje, 

priimami tomis pačiomis 
sąlygomis kaip ir skautai; 
$25.00 asmeniui vienai sa
vaitei, $45.00 dviem savai
tėms. Savaitgaliui $7.00. 
Auk ojusiems stovyklavie
tei pirkti $100.00 ar dau
giau, jie ir jų vaikai gauna 
$2.50 nuolaidą savaitei vie
nam asmeniui, šiai nuolai
dai nustatyti bus vadovau
jamasi Stovyklavietės Tvar 
kymo Komiteto turimais da
viniais.

Norintieji gauti daugiau 
informacijų, kreipiasi į 
vietos skautų vadovus, ar 
tiesiog į stovyklos "VYTIS” 
direktorių ps. Vyt. Kidolį, 
94-08 Jamaica Avė., Wood- 
haven 21, N. Y., tel. HI 
1-3894.

Stovyklos "VYTIS” 
Vadovybė

AUSTRA LIJOS 
LIETUVIAI

• Australijos sostinėje 
Canberroje įvyko solistės G. 
Vasiliauskienės koncertas, 
kurio pelnas paskirtas ka
tastrofoje žuvusiems Ritos 
ir Bruno Jarašių mažame
čiams vaikams paremti.

Koncerto išvakarėse nuo
taikos buvo aptemdytos tų 
veiklių lietuvių šeimos tra
gedija. Vistik buvo sutarta, 
jog koncerto pelnu sušel
piant du mažamečius naš
laičius bus atliktas naudin
gas darbas.

• Perthe bežvėjojant nu
skendo 45 m. amžiaus Kęs
tutis P. Miliauskas.

Ten pat liepos 15 d. mirė 
J. Cibulskis.

• Sydney lietuvių studen. 
tų valdybą sudaro E. Dijo- 
kaitė, R. Kazlauskas, V. 
Pauliukonis, D. Grinius ir
N. Wallis.

• "Vyties” stovyklai 
įrengti L. B. Worcesterio 
apylinkė paskyrė $50.00, ir
L. M. F. New Yorko Klu
bas $25.00. šioms organi
zacijoms už taip reikalingą 
paramą tariame nuoširdų 
skautišką ačiū!

Stovyklos "VYTIS” 
Vadovybė

LIGONINĖ IEŠKO 
nuolatiniam darbui Regis- 
tred Nurses ir Practical 
iNurses. R. N. atlyginimas 
pradedant $216.50 už 10 
darbo dienų (71/* vai. dar
bo dieną). Algų pakėlimai 
kas 6 mėn., 1, 2, 3, 4 ir 5 
metai. Ekstra priedas už 
vakarinį darbą ar didesnį 
patyrimą darbe.

Apmokama metams: 4 
sav. atostogų, 3 dienos vals
tybinių švenčių, 11 dienų 
ligos; kava ir pietus darbo 
metu nemokamai. Pavie
nėms, gyvenančiams ligoni, 
nės namuose, maistas ir 
kambarys nemokamai. Blue 
Cross 1 asm. apmoka ligo
ninė. L. P. N. atlyginimas 
ir atostogos.75G R. N., kiti 
priedai tie patys kaip R. N. 
Hamilton Avė. ligoninė yra 
Monticello mieste, Sullivan 
County, N. Y., Catskill kal
nų rajone, 80 mylių nuo 
New York.

Rašykite angliškai arba 
lietuviškai: Hamilton Avė. 
Hosp., 17 Hamilton Avenue, 
Monticello, N. Y. 12701 
attn. Business Manager.

TEACHERS
TEACHERS- Unlimited credit for ex- 
perience. Tri County Area School, 
Howard City. 30 miles north of Grand 
Rapids. New buildings. Need elemen- 
tary; Type A; Elementary specialiais 
in Art, Music and Physical Educa
tion; High School Industrial Arts; Jr. 
High PE-Social Studies. Contact W. 
C. Jenvey, Jr., Superintendent.

HOVVARD CITY, MICH.

TEACHING vacancies in small 
"Thunib Area" Community, Ideal area 
for family living and Sportsman. Po- 
sitions include late elementary, In
dustrial Arts, Music Special Educa
tion, Vocational Agriculture and So
čiai Studies. Modern buildings and 
progressive program. Michigan certif- 
cate required. Starting salary with 
A Degree $6,150. Interested persona 
should contact Lionei Gibb, Super
intendent, North Huron Schools, 
Kinde, Michigan. Call 517-874-4100.

(85-88)

SEWINGS MACHINE 
OPERATORS 

Sealy of Baltimore now has 
openlngs in its new, ui t ra-mo
dern bedding plant for experi- 
enced tapers, flangersandhem- 
mers.
We offer free life insurance, hos 
pitalization, siek benefits, plūs 
company paid pension plan,plus 
high earnings wlth produetion 
bonuses, plūs job security, plūs 
many, many other company be- 
neftfs. Call 301-247-1400 or ap
ply in person to Sealy Mattress 
Co., Baltimore Beltway, Exit 10 
& Washington Blvd., Lai.ds- 
downe. Md.
An Equal Opportunity Employer

(83-8tf>
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