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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VIETNAMO RINKIMAI
WASHINGT0N0 ADMINISTRACIJA SKIRIA 
DIDELĘ REIKŠMĘ ŠIO SEKMADIENIO RINKI
MAMS, KURIE TURĖTŲ ĮTEISINTI DABARTI
NI REŽIMĄ, NES TAI KARTU PATEISINTŲ IR 
AMERIKIEČIŲ PAAUKOTAS GYVYBES IR BI
LIJONUS DOLERIŲ. — Iš TIKRO GI TIE RIN
KIMAI YRA DAUGIAU REIKALINGI JAV RIN
KIKAMS NEGU PATIEMS VIETNAMIEČIAMS.

------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ---------

Šį sekmadienį apie 
5.800.000 vietnamiečių, 
sulaukusių 18 metų am
žiaus ir gyvenančių Sai
gono vyriausybės kontro. 
liuojamoje teritorijoje, 
galės pasirinkti iš dau
gelio rinkiminių korte
lių sau daugiausiai pa
tinkančius kandidatus. 
Kiekvienas rinkikas ga
lės pasirinkti sau patin
kantį prezidentą iš 11 
kandidatų ir įmesti jo pa
vardę ir atvaizdą turin
čią kortelę į urną. Pana
ši procedūra bus ir su 
kandidatais į senatą.

Jau vien dėl tos siste
mos laukiama, kad prezi
dento ir viceprezidento 
postus per rinkimus lai
mės dabartinės karinės 
valdžios reprezentantai 
valstybės šefas gen. 
Thieu ir ministeris pir
mininkas aviacijos mar
šalas Ky, Kita 10 porų į 
tuos postus yra mažiau 
žinomi ir tokiu būdu, ma
noma, jie visi kaitų su
rinks ko gero mažiau 
balsų negu kariniai kan
didatai. Iš kitos pusės, 
sunku išgalvoti kokią ki
tą geresnę sistemą pra
džiai. Reikia atsiminti, 
kad kraštas 1963 m. lap
kričio mėn. nuvertus 
Diemo režimą, buvo at
sidūręs chaose. Per se
kančius nepilnus du me
tu pasikeitė net devynios

ŠIANDIEN IR RYTOJ
SOVIETAI paskutiniu laiku stengiasi išvystyti turizmą, pro

pagandiniais leidiniais viliodami žmones iš Vakary. Jie pamatė, 
kad tokią Jugoslaviją paskutiniais metais aplankė 16 milijonų tu
ristų, palikdami 150 milijonų dolerių, kai Sovietija per tą laiką su
laukė tik pusantro milijono turistų, ir ui, daugiau kaip pusė, rytų 
bloko kilmės žmonių.

Kalti dėl to yra sovietų praktikuojami metodai, kurie vakarie
čiams nėra patrauklūs. Dabar Inturisus vilioja turistus, siūlyda
mas vizituoti Samarkandą, Petro Didžiojo tvirtovę, ar Krimą. Bet 
turisui, kurie yra šiek tiek žingeidūs, Maskvoje galės pabuvoti ir 
Lubllankoj... Sovietiškas turizmas pilnas siurprizų.

Vakaruose arešuvus kokj sovietų šnipą, o jų čia yra tūksun- 
čiai, Maskva tuoj už grotų uždaro keletą vakariečių turistų ir paskui 
siūlo iškeisti j savo agentą.

Bet jei ir to neatsitinka, pasilieka visvien didelė galimybė susi
pažinti su sovietų kalėjimais, nes Maskva yra išleidusi (statymą, 
kad kiekvienas svetimšalis turistas, padaręs tris nusižengimus, 
gali būti meums uždarytas kalėjiman. Kas reikalinga padaryti, 
kad papildyti nusižengimą? Didelio dalyko nereikia. Pavyzdžiui, už
tenka sauvališkai persikelti iš vienos vietos | kitą, važiuoti ne tuo 
keliu, kuris kelialapy nurodytas, vizituoti kaimą ar miestelj, kuris 
turistiniame prospekte nenurodytas, ar laikinai pasišalinti iš gyve
namosios vietos, negavus raštiško leidimo.

"Matykite patys, spręskite patys!" sakoma Inturisto plakatuose. 
Taip, bet ui sudaro kai kurių nepatogumų. Nes jei pamatysite ką 
nors, kas negalima buvo matyti, greit būsite palaikytas šnipu ir kaip 
toks susilauksite griežtos bausmės.

Vakariečiai turistai, ypač lietuviai, turėtų jsidėmėti, kad nupirk
us bilieus | Lietuvą ir atgal, ne visada garantuoja, kad sveikas grį
šite iš anapus geležinės uždangos...

☆
VILNIUJE Sumausko ministrai po posėdžio susirinko greti

mame kambaryje pasivaišinti. Po vieno kito stikliuko diskusijos pa
gyvėjo ir liežuviai atsirišo. Lengvosios pramonės ministras Albi
nas Adomaitis išdr|so prabilti:

-- Draugai! Mūsų socialistiniame krašte dar yra darbininkų, 
kurie neturi iki soties ko pavalgyti. Mes būtinai turėtume ką nors 
dėl jų padaryti.

— Visai teiginai! — choru atsakė ministrai. -- Ką?
Visiems nutilus, ministrų tarybos pirmininko pavaduotojas Vy- 

uuus Vazallauskas pasikėlė ir sušuko:
— Pakelkime stiklus | tų darbininkų sveikatą, valio!...

(vg)

vyriausybės, kol paga- giau autoritetinga ir sa- 
liau 1965 m. birželiu vim pasitikinti negu 
mėn. valdžios vairą tvir- ankstyvesnės ir ilgainiui

Generolai Ky ir Thieu, svarbiausieji kandidatai.

tai į savo rankas pasi
ėmė kariai, pastatydami 
gen. Thieu valstybės še
fu (prezidentu), o marša
lą Ky ministeriu pirmi
ninku.

Iš Washingtono pusės 
tiems rinkimams duo
dama nemažos reikšmės. 
Tai lengva suprasti, nes 
Kennedy administracija, 
pakurstydama nuversti 
Diemą, faktinai pasiė
mė sau atsakomybę už 
tolimesnį krašto likimą. 
Visos sekančios vyriau
sybės daugiau ar mažiau 
priklausė nuo amerikie
čių malonės ir tuo pačiu 
galėjo būti skaitomos 
amerikiečių pakalikais. 
Dabartiniai rinkimai nau
ją ar tiksliau tą pačią vy
riausybę, jei rinkimų re
zultatai bus tokie, kokių 

tikimasi, taip sakant įtei
sins. Ji galės daugiau 
kalbėti pačių vietnamie
čių vardu negu anksčiau. 
Kalbant su Valstybės Sek
retoriaus asistentu Azi
jos ir Ramiojo Vandeny
no reikalams William P. 
Bundy, nauja Saigono vy
riausybė būsianti dau- 

būsią pasiekta tai, dėl ko 
kovojama — pastatyti 
kraštą ant savo kojų .

Pagal tą autoritetingą 
pareiškimą per NBC te- 
pareiškimą per NBC 
televizijos programą 
’Meet the Press’, ameri
kiečiai patyrė didelius 
žmonių ir materialinius 
nuostolius tam, kadpra- 
vedus šiuos rinkimus?

Saigono sienos nuklijuotos 
rinkiminiais plakatais, kuriuo
se tikrai nemažas skaičius kan 
didatų...

Žinia, tai tik išorinė,ofi
ciali, visos bylos pusė. 
Faktinai amerikiečiai au
kojasi už savo pačių inte
resus, bet ne dėl to, kad 

vietnamiečiai galėtų iš
rinkti jau esamą valdžią. 
Daug kraštų yra valdomi 
be jokių rinkimų, kad ir 
tas pats šiaurinis Viet
namas. Kitur rinkimų re
zultatai, kaip kituose ko- 
munistiniouse kraštuo
se, yra žinomi iš anks
to, bet dėl to amerikie
čiai nelieja savo kraujo.

Kaip jau mes šioje vie
toje minėjome, amerikie 
Čius į pietryčių Aziją 
įtraukė ten susidariusi 
jėgos tuštuma, ta pati 
tuštuma, kuri ten įtrau
kė ir Sovietus. Panašūs 
reiškiniai vyksta ir ki
tose pasaulio dalyse. Pa 
vyzdžiui, per nesenus ne
ramumus Konge, ameri
kiečiai patiekė keletą sa 
vo didžiulių transporto 
lėktuvų Mobutu vyriau
sybei. Jei jie to nedary
tų, tą padarytų sovietai, 
kurie kitoje Afrikos vie
toje — Nigerijoje savo 
ginklais ir instrukto
riais - agentais parėmė 
Nigerijos vyriausybę, 
kovojančią su sukilė
liais. "Nesikišimas” to
kiais atvejais duotų tik 
progos įsigalėti sovie
tams. Tačiau to atvirai 
pasakyti kaž kodėl ven
giama. Todėl reikia aiš
kinti, kad kovojama dėl 
to, kad penki milijonai 
vietnamiečių galėtų pa
sirinkti iš 460 milijonų 
rinkiminių kortelių, 
jiems daugiausia patin
kančias. Toks aiškini
mas sukelia visai pa
matuotą kritiką. Jei 
taip, tai kam mums iš 
viso ten kovoti!

Iš tikro, kaip perei
tą savaitę teisingai pa
stebėjo londoniškis ’The 
Economist’, amerikie
čiai galėtų labai ilgai iš
silaikyti, jei reiktų, pie 
tiniame Vietname. Viet
namo karas nėra tokia 
didelė našta kraštui, 
kaip kad teigia įvairūs 
agitatoriai. Prezidento 
Johnsono išsilaikymo 
galia — '’staying po- 
wer'l esanti nepalygina
mai didesnė už Ho-Či- 
Mino. Visa nelaimė, kad 
televizijos pagalba karo 
vaizdai pasiekia kiek
vieną namą JAV-bėse ir 
žiūrovams gerokai nusi
bodo. Žiūrovai norį vie
nos ar kitos ”wham-bang 
solution” — greitos pa
baigos, o tokiam karui 
kaip Vietname reikia

KOSYGINAS: — Kovai prieš imperializmą mes turime geriausius pasaulyje javus!

Atsisveikinant su vasara... Vyt. Maželio nuotrauka

PRIŽIŪRĖTOJAI PRIŽIŪRI 
PRIŽIŪRĖTOJUS...

Klausimas "kas pri
žiūrės prižiūrėtojus” 
esti opus beveik visose 
sudėtingose ūkinėse si
stemose, kur dirba vien 
patys gėrybių savinin
kai. Bet jis visų opiau- 

visų pirma turėti labai 
daug kantrybės.

O tos kantrybės kaip 
tik amerikiečiams ir 
trūksta, ypač artėjant 
1968 rinkiminiams me
tams. Dėl viso to rinki
mai 8.000 rinkiminių būs
tinių Vietname faktinai 
yra svarbesni amerikie
čiams negu vietnamie
čiams, nes jie turi paro
dyti JAV prezidento rin - 
kėjams, kad Vietname 
yra daroma šiokia tokia 
pažanga.

siais rusų bolševikinėj 
sistemoj, kuri serga sa
vo prigimtosios nuodė
mės sukelta yda. Pradi
nio rusų revoliucijos 
siautėjimo metu paskli
dęs šūkis "grobk, kas 
prisigrobta” įsisiurbė į 
pačią bolševikinės sis
temos esmę. Kai, paga
liau, beveik visas gėry
bes pasigrobė įsigalėju
si naujoji bolševikinė 
valstybė , grobimo ape
titas žmonėse ne tik ne
išnyko, bet dar padidė
jo, skatinamas būtinybės 
grobstyti, nes susidarė 
sąlygos, kuriose "kas 
nekombinuoja, tas ne
valgo”. Nelikus vadina
mų "buržujų”, beveik vie 
nintelis grobstymo tai
kinys liko ta pati viską 
susigrobusi valstybė...

Grobstymo apetitas so 
vietinėj sistemoj šiemet
irgi švenčia 50 metų ju
biliejų. Kovai su juo pri
reikė net kelių aukštų kon
trolės; visur tik prižiū
rėtojai, prižiūrėtojų pri
žiūrėtojai, o šiems dar 
didesni prižiūrėtojai, ir 
tt. Taip išsipūtė iki ne
regėto masto bolševiki
nei santvarkai būdinga 
biurokratija, kuri bema
tant pati virto viena iš 
patogiausių priemonių 
grobstyti tiesiai iš vals
tybės biudžeto.

Ir Lietuvoj bolševiki
nė santvarka įsitaisė su 
ta pačia savo prigimtine 
yda. Vilniškiai mažesnių 
jų prižiūrėtojų prižiūrė
tojai (dar ne patys vyriau
si, nes ir juos dar yra 
kas iš Kremliaus papė
dės prižiūri) atrado, kad 
ir Lietuvoj, visose ūkio 

(Nukelta į 2 psl.)
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MOTERIS LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIME
Šiandien visur, kur tik susi

tinka keli lietuviai-vės nuolat 
girdime dejavimą laiko stoka 
kasdieniams darbams atlikti, o 
jau laikraščių, tuo labiau knygų 
skaitymui nei pagalvoti laiko 
nesą. Tačiau yra žmonių, kurie 
savo visą laisvalaikį praleidžia 
kalbėjimui, dejavimui ir yra to
kių, kurie po tiesioginio duonos 
pelnymo darbo visą poilsio lai
ką skiria tyliam ir kruopščiam 
darbui. Tai rodo faktas, kad lie
tuvių išeivijoje leidžiamas toks 
didelis skaičius periodinių laik
raščių ir paskutiniu laiku pagau
sėjęs {vairaus turinio knygų pa
sirodymas, kurios rašomos tik 
laisvalaikiais po tiesioginių duo
nos pelnymo darbų. Daugiausia 
leidžiama romanų, gal todėl, kad 
jiems premijos skiriamos. Bet 
štai neseniai pasirodė reto turi
nio leidinys -- dr. Juozo Dau- 
paro apie 300 psl. studija — 
Žemės Ūkio švietimas, auto
riaus dedikuota -- Mylimai Tė
vynei Lietuvai.

Autorius, kaip rago savo įžan
giniame žodyje, šio darbo ėmė
si norėdamas padėti jaunesnio
sios kartos žemės akio specia
listams, augusiems okupuoto
je Lietuvoje, ir ypač būsimo- 
sioms lietuvių tautos kartoms, 
prisiminti ir susipažinti, kaip 
buvo keliama žemės Ūkio kultūra 
Lietuvoje ir kaip buvo ruošia
mi Lietuvos ūkininkai jų pro
fesiniam, savarankiam ir kūry
biniam ūkio darbui iki 1940 m., 
o jie buvo fiziniu ir dvasiniu po. 
žiūriu sveikiausia ir kūrybin
giausia lietuvių tautos dalis, jos 
kamienas.

čia jis pažymi, kad Rusijos 
caro laikais Lietuvos ūkininkas 
būdamas baudžiauninku negalė
jo kilti, mokytis, šviestis že
mės ūkio srity, kaip lygiai vėl 
po 22 metų laisvas ir Ūkiškai 
kūrybingas Lietuvos Ūkininkas 
paverstas kolchozo ar sovcho- 
zo baudžiauninku, nes bolševi
kams reikalinga tik tamsūs,pa
klusnūs darbo vergai, nors iš- 
tikrųjų norint pelningai ūkinin
kauti, būtina turėti daug profe
sinių žinių, didelio ūkinio paty
rimo ir sugebėjimo žemės ūkio 
srityje. Visa tai ūkininkas gali 
įsigyti tik per nuolatinį teorinį 
ir praktinį mokymąsi ir auklė- 
jimąsi, rašo dr. Dauparas, pa
minėdamas vokiečių ūkio au
toritetą von der Goltzą, kuris 
tvirtino, jog nėra kito verslo, 
kurs reikalautų daugiau ir įvai
resnių žinių, kaip būti geru ūki
ninku. Jis turi suprasti ir žino
ti politinės ekonomijos pagrin
dus.

PRIŽIŪRĖTOJAI 
PRIŽIŪRI 
PRIŽIŪRĖTOJUS

(Atkelta iš 1 psl.) 
srityse, o ypač mėsos 
ir pieno pramonės įmonė
se klesti šis grobstymo 
būdas. Esą (žr. rugp. 3 
d. Tiesoj):

"Jeigu, pavyzdžiui, ga 
mybos planas šiais me
tais palyginti su praėju 
siais padidėjo 6.5 pro
cento, tai administraci- 
nio-valdymo ir cechų 
personalo skaičius išau
go 13.1 procento... Val
dymo aparatas ypač pa
didėjo pelno pramonės 
įmonėse. Pavyzdžiui, 
Vilniaus pieno kombina
tas šiais metais turi pa
didinti gamybos apimtį 
6 procentais, oadminis- 
tracinis-valdymo apa
ratas padidėjo daugiau 
kaip 44 procentais. Siek
damos sudaryti įspūdi, 
kad valdymo aparatui iš
laikyti skiriamos vals
tybės lėšos naudojamos 
taupiai, kaikurios įmo
nės įtraukdavo į biudže
tą tam tikras"ekonomi- 
jos, mažinant etatus" su
mas kitų šaltinių sąskai
ta, faktiškai nemažinda- 
mos išlaidų aparatui iš
laikyti". (ELTA)

EMILIJA ČEKIENĖ

-- Ūkininkas yra žmogus su 
kultūriniais, ekonominiais ir 
socialiniais savo luomo reika
lavimais. Jis yra visuomenės 
narys ir valstybės pilietis. To
dėl ūkininkas, be specialaus iš 
silavinimo, dar turi gauti vals
tybinį, pilietinį ir politinį gyve
namojo laikotarpio išauklėjimą 
(31).

Autorius itin iškelia Ūkininko 
profesiją, į kurią tik nedauge
lyje ūkio kraštų yra pakankamai 
kreipiama dėmesio.

-- Profesiniu ir valstybiniu 
bei pilietiniu atžvilgiu išauklė
tas ūkininkas, naudodamas savo 
žinias ir sugebėjimus moder
niai ir racionaliniai Ūkininkau
damas, efektyviai kels žemės 
ūkio derlingumą ir našumą ir tuo 
pačiu visos šalies ir ypač že
mės ūkio krašto ekonominę ir 
politinę gerovę. Todėl kiekvie
noje valstybėje profesinis ūki
ninkų švietimas ir valstybinis 
pilietinis auklėjimas yra būti
nas, -- rašo dr. Dauparas (32).

Tokį ūkininką suprato iš Ru
sijos caro priespaudos atbudu
si nepriklausoma Lietuva ir vi
sais galimais būdais siekė tą 
Įgyvendinti. Autorius, nušvie
tęs žemės ūkio švietimo isto
riją aplamai, išsamiai aprašo 
lietuvių tautos žemės ūkio švie
timo kelią, jo pasisekimus ir 
nesekmes, visą ūkio švietimą 
padalindamas į tris skyrius: 1. 
Žemės ūkio specialistų ruoši
mas, 2. profesinis ūininkų 
švietimas žemės Ūkio mokyk
lų pagalba ir 3. ūkininkų švie
timas agronominės propagandos 
bei visuomeninės agronomijos 
priemonėmis. Čia skaitytojas 
pirmiausia supažindinamas su 
aukštąją Lietuvos žemės ūkio mo 
kykla, kuri ruošė diplomuotus 
agronomus, miškininkus, agro- 
nomes - šeimininkes, įvairių 
žemės ūkio specialybių mokyto
jus aukštesniosioms ir žemes
niosioms mokykloms, kurių 
Lietuvoje jau buvo apsčiai pri
steigta.

Dr. J. Dauparas toje studijo
je kruopščiai surinkęs medžia
gą pavaizduoja Akademijos ir ki
tų mokyklų įkūrimo datas, kas
metinį mokinių skaičių lentelė
mis, daugybe istorinių nuotrau
kų iš tų mokyklų gyvenimo, že
mės ūkio parodų ir supažindina 
su žymesniais mūsų žemės ūkio 
švietimo vadovais Akademijos 
profesoriais.

-- Per 22 nepriklausomo gy
venimo metus Lietuvos ūkis, 
kaip ir kitos gyvenimo sritys 
sparčiai žengė pirmyn daugiau
sia dėl to, kad visur vadova
vo ir vyravo sveikas protas, 
gera valia, darbas, pasiaukoji
mas ir tas galingas atgimstan
čios tautos entuziazmas ir 
šimtmečiais sukaupta kūrybinė 
jėga, kuri iš pelenų ir griūvė
siu atstatė Nepriklausomą Lie
tuvą, -- pabrėžia leidinio au
torius (141 psl.).

— Ūkininkijoje dar glūdi ga
lingos, neišeikvotos ir kūrybin
gos tautos gyvybinės jėgos, ku
rios dar antroje trečioje karto
je pasireiškia ir tautoms duo
da didelius ir genialius vadus.

čia autorius mini eilę įvai
rių tautų iškiliųjų asmenų, iš
augusių Ūkininkų šeimose. Iš 
lietuvių vysk. M. Valančius, dr.
J. Basanavičius, dr. V. Kudir
ka, A. Smetona ir k. Priminęs 
visiems gerai žinomą taisyklę 

A. SIRUTYTE Tinklą taisytojos Lietuvos pajūryje.

"Kokia jaunoji karu, tokia ir 
uutos ateitis", dr. Dauparas 
šalia pavyzdingo Ūkininko iške
lia moters pareigas ŪkyjeĮpri- 
skirdamas jai dar didesnę at
sakomybę nei ūkio vyrams. O 
kam suteikiamos didelės parei
gos, iš to reikalaujama ir ne ma* 
žo pasiruošimo, idant sugebėtų 
jas tinkamai atlikti. Nors fak
tiškai uutos ūkio ateitimi, kaip 
tinkamai paruošti gyvenimui 
bflsimąsias kaimo jaunimo kar
us rūpinasi vyriausybė, učiau 
ji būtų bejėgė be moters talkos, 
kurios pareigos žemės ūkyje, U u 
toje ir valstybėje skiriasi nuo 
vyro pareigų. Moteris iš pri
gimties būdama skiru tik savo 
šeimai, vaikams auginti ir auk
lėti, ilgai nebuvo teoriškai toms 
pareigoms ruošiama, o pasiten
kinu tuo, ką ji gaudavo iš savo 
tėvų, učiau autorius rašo:

-- Buvo suprasu, kad tautos 
dvasinių ir fizinių jėgų kūrime 
ir jų plėtojime moteris vaidina 
labai žymų vaidmenį. Todėl ne
galima įsivaizduoti kultūringos 
ir pažangios tautos be moters, 
turinčios išsilavinimą ir gerą 
profesinį pasiruošimą. Taigi tik 
ūda yra galimas modernus,pa
žangus ir našus ūkininkavimas, 
kada ūkio šeimininkė taip pat, 
kaip ir šeimininkas, turi prak
tinį teorinį profesinį pasiruo
šimą, nes namų ūkis užima svar
bią vietą valstybės ir tautos 
ūkyje (86).

Kiekviena ūkio šeimininkė tu
ri būti uupi, švari ir tvarkinga. 
Ji turi mokėti, naudojant mažiau - 
šia laiko ir darbo jėgos,pagamin 
ti sveikus ir skanius valgius, tu
ri sugebėti laikyti butą švariai, 
higieniškai ir tvarkingai ir su
gebėti sumaniai vadovauti visam 
namų Ūkiui (86).

Trumpai nušvietęs, kada ir 
kaip buvo pradėta rūpintis kaimo 
moterų ir mergaičių profesiniu 
švietimu,autorius ilgiau sustoja 
prie Lietuvos tos srities rūpes
čių, planų ir jų praktiško vykdy
mo.

Leidinyje randame įvairių ne
priklausomos Lietuvos žemės 
ūkio mokyklų lenteles, iš kurių 
matome, jog mergaičių skaičius 
kasmet didėjo. I aukštąją mokyk
lą -- Žemės Ūkio Akademiją kas 
met įstodavo berniukų 69%, mer
gaičių 31%, kurios ruošdavosi že . 
mės Ūkio aukštesniųjų mokyklų 
mokytojų, instruktorių ir kitoms 
specialybėms.

-- Kaimo moterų profesinis 
švietimas turėtų būti įvairus ir 
šakotas. Jis turėtų apimti vi
sas kaimo moters gyvenimo sri
tis, taip pat ūkinius, socialinius 
ir kultūrinius tautos gyvenimo 
reikalus. Jos turėtų būti moko
mos teoriškai ir praktiškai vi
rimo, konservavimo, kepimo, 
skalbimo, darbelių, moters hi
gienos, kūdikių priežiūros ir auk
lėjimo, ligonių slaugymo, namų 
ūkio sąskaitybos, skaičiavimo, 
gimtosios kalbos, pilietinių pa
reigų ir kitų kaimo moteriai rei
kalingų dalykų. Be to, kiekvie
noje šalyje į moters išlavinimą 
turėtų įeiti šalies tradicijos, ša
lies istorija, religija, tautos sie
kimai ir tautos dvasia, -- rašo 
dr. Dauparas (86).

Leidinyje išsamiai nušvies
ta visas lietuvės kaimo moters 
švietimo kelias, būdai ir prie
monės, išvardintos mokyklos, 
ilgalaikiai ir trumpalaikiai kur
sai moterims ir mergaitėms, 
jaunųjų ūkininkų rateliai ir ki
tos žemės ūkio švietimą kelian - 
čios organizacijos bei spauda 
ir radijas.

įgiKfl vt'
M-C t -to*

v-*’'

Baigiant dr. J. Dauparas ra
šo:

— Jei šiandieną Lietuva bū
tų laisva, reikėtų nieko nelau
kiant pradėti ir palaipsniui ryž
tingai siekti visuotinio ūkinin
kų žemės ūkio švietimo. Tai 
yra didelis ir nelengvas darbas. 
Jis pareikalaus iš mūsų didelio 
ryžtingumo, daug energijos, ne
maža pinigų ir laiko. Tai netu
rėtų mūsų nugąsdinti ir atbai
dyti. Juk geriausia ir pelnin
giausia tautos investicija yra jau - 
nimo auklėjimas: šios rūšies in
vesticijos prašoksta visas vil
tis ir lūkesčius.

LIETUVOJE
GERIAU PASIMOKYTI Iš 

VAKARIEČIŲ...
Vilniaus mieste tik 18 

skalbyklų (žr. Komj. T., 
rugp. 1). Viena apie šešio
likai tūkstančių gyventojų! 
Kai nuo liepos pradžios 
įstaigos ir dauguma įmonių 
ėmė dirbti tik penkias die
nas savaitėj (bet vistiek 41 
valandą), tai tarnautojai ir 
dieninių pamainų darbinin
kai darbą baigia 5:30 ar 
6:30 vai. Skalbyklos veikia 
iki 8 vai. Tad darbo dieno
mis reta kam teįmanoma 
vakare, grįžus namo, dar 
suspėti ir skalbyklom Lieka 
tik šeštadieniai. Bet šešta
dieniais veikia tik devynios 
skalbyklos visame mieste... 
O juk dėl kiekvieno skalbi
nių ryšulio skalbyklą tenka 
aplankyti mažiausia du kar, 
tus, o jei atsiimti žadėtu 
metu nepavyksta, tai kar
ais dėl tų pačių skalbinių 
tenka keliauti dar trečią 
arba ir ketvirtą kartą . . .

Ištisą parą veikiančios 
automatinės savitai- i n ė s 
skalbyklos planuotojų aky
se dar "ne madoj". Beje, 
MOKSLO IR TECHNIKOS 
žurnale (1967 7) rašo, kad 
Vilniuje jau pradėtas sta
tyti "cheminio valymo ir 
skalbimo savitarnos fabri
kas", kuriame automatiniai 
įrengimai išskalbsią ir iš
valysią drabužius klijentų 
akyse ... Tipingas rusiškos 
g i g antomanijos reiškinys. 
Mieste, kur namuose skal
bimo sąlygos kraštutiniškai 
ribotos, juk reikia ne skal
bimo "fabriko”, — tegu ir 
automatizuoto bei didelio, 
— o daugelio mažų tik tan
kiai išdėstytų automatinių 
skalbyklų-džiovyklų.

Drabužių valymo organi
zacijos vilniškiai planuoto
jai irgi geriau pasimokytų 
iš vakariečių, negu iš rusui 
biurokratų. (ELTA)

SUNKIAI VYKSTA
PIEVŲ KULTŪRINIMAS

Rugpiūčio pradžioje pa, 
skelbtame partijos ir val
džios nutarime sakoma, kad 
Lietuvos kolchozuose bei 
sovchozuose jau esą sukul
tūrintų pievų bei ganyklų 
213 tūkstančių hektarų. 
Bet tai dar tik 23' < visų 
pievų bei ganyklų. Jų tenka 
kiekvienam galvijui dar tik 
po nepilną penktadalį hek
taro, o reiktų bent pusės 
ar 0.6 ha. Partija ir valdžia 
nutarė, kad reikiamą nor-

Domėtis politika niekad nevėlu... Vyt. Maželio nuotrauka

mą pasiekti privalu iki 1970 
metų, tai yra, per trejus 
metus,

213 tūkstančių ha buvo 
sukultūrinta per pastaruo
sius maždaug dešimtį metų. 
Tiksliau tariant, tiek buvo 
kultūrinta. Ne viskas su
kultūrinta: iš daugelio vie
tų pasirodo žinių, kad ne
maža ankstyvesniųjų darbų 
jau spėję nueiti niekais. 
Partijos nutarimui įvykdy
ti dabar reiktų per trejus 
metus padaryti daugiau

kaip trigubai, negu buvo 
padaryta per 10 metų. Bū
tent, reiktų sukultūrinti 
dar apie 700 tūkstančių ha. 
Nutarimas daugiau pasižy
mi plačiu pažadiniu užsimo
jimu, negu realistiškumu.

(ELTA)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
1967 M.

Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje 
artėjančių Švenčių proga kiekvienas lengvai tai galime 
padaryti pasinaudojant BALTIC STORES patarnavimu ir 
pasiunčiant jiems dovanų siuntinėlį.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujama siun
tinuką iš BALTIC STORES kainoraščio arba užsakyti 
jam patinkamą jau paruoštą siuntinį. Žemiau išvardiname 
kelis, kurie yra labai praktiški ir ten laukiami.

MIŠRUS SIUNTINYS 1967.
3% jardo geriausios rūšies angliškos vilnonės kostiuminės 

medžiagos,
3 jardai vilnonės medžiagos kostiumėliui arba vilnonei 

suknelei,
2 vyriški nailoniniai marškiniai arba dvi bliuskutės šil

kinės arba terelyno.
1 vyriškas arba moteriškas geros rūšies megstukas, 1 

vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė, 2 p. vy
riškų arba moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių, 
1 nailoninis itališkas vyriškas arba moteriškas lietpal
tis. 1 svaras saldainių ir 20 geriausių cigarečių. Su 
muiti ir persiuntimo išlaidomis šitas siuntinys kai
nuoja S 100.00.

MAISTO 1967.
3 sv. taukų, % sv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, % 

sv kakavos, 2 sv. ryžių, 3 sv. geriausios rūšies miltų, 1 
dėžutė nescafe, 1 sv. maišytų saldainių, 1 sv. razinkų, 1 
sv. cukraus. L sv. pipirų ir % sv. lauro lapų. $30.00.
MOTERIŠKAS K. 1967.

3 jardai vilnonės paltui medžiagos, 3 jardai vilnonės 
suknelei medžiagos, 1 vilnonis megstukas, 2 poros, nailo
ninių arba vilnonių kojinių, 1 vilnonė gėlėta suknelė, 1 p. 
odinių pirštinių. 1 sv. maišytų saldainių. $75.00.
P—3. Vilnonė medžiaga dėl dviejų paltų ir angliška vil

nonė medžiaga dėl vyriško arba moteriško kostiu
mo. $75.00.

V—3 10 jardų kostiuminės medžiagos dėl trijų kostiu
mų $55.00.

Praktiški dalykai kuriuos galima pridėti į bet kurį 
siuntinį.

Itališki nailoniniai lietpalčiai $11.00, Šveicariški 17 
akmenų laikrodžiai $27.00, Vilnonės skarelės $4.00. Ilgo 
grojimo plokštelės.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. .JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND. 
TELEF. SHO 8734.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garan
tuotas ir greitas siuntinių pristatymas.
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Nežymūs, bet svarbūs
reikalai

Amerikos laikraščiai daug dėmesio paskyrė 
federalinės valdžios ir valstijų administracijos 
pakeltiems mokesčiams. Rodomos nuotraukos ci
garečių automatų, nurodant rūkoriams, jog dabar 
"dūmas” jau kainuos po 2 centu arba pakelis 40 
centų. Be abejo, kad beveik ant visų apyvartinių 
prekių pakelti mokesčiai apmokami vartotojų.

Tai būtų vienu iš gyvenimo neišvengiamų epi
zodų, pasikartojančių daugelyje kraštų. Bet grįž
tant prie mūsų pačių problemų, kartais nuo ideo
loginių ir visuomeninių klausimų tenka nukreipti 
skaitytojų dėmesį ir į tai, jog gyvendami ne auto
nominį bendruomenės gyvenimą, esame ir mes 
paliečiami gyvenamojo krašto problemų. Neišven” 
giame ir kylančių mokesčių, o tuo pačiu ir brangs
tančių prekių kainos kilimo naštos.

Nebereikia kartoti apie mūsų spaudos vaid
menį visuomeniniame gyvenime, bet turėtume vi
si gerai suprasti ir įsidėmėti, kad toji spauda 
neatsiranda ir negyvuoja iš kažin kur atsiran
dančia medžiaga. Apskritai, medžiaginė laikraš
čio leidimo problema yra susijusi su krašto bend
ro pragyvenimo lygio standartu, dar gi smarkiai 
spaudžiant su deficitu operuojančio valdiško paš
to įstaigos. Gi lietuviškoji spauda visa remiasi 
geru ar blogu, pigiu ar brangiu pašto patarnavi
mu, jo nustatytais siuntinėjimo ir išnešiojimo 
standartais ir tarifais. Nesileidžiant į laikraščio 
leidimo medžiaginės pusės smulkmenas, kurios, 
neabejojame, daugumos skaitytojų nedomina, vis 
tik turime pastebėti, kad leidėjams tai sudaro 
daug rūpesčių ir galvosūkių. Ir nežiūrint į visas 
taikomas taupumo priemones, išlaidos keletosme
tų bėgyje didėja, didėjant medžiagų kainoms, mo
kesčiams, pašto išlaidoms ir t.t.

Neveltui leidėjų mintyse, naujiesiems me
tams artėjant, iškyla laikraščių prenumeratos, 
skelbimų kainų ir kiti piniginiai klausimai. Jie 
nėra malonūs žinant, kad skaitytojų vidurkis ne
sinaudoja šio krašto ūkinės pažangos "aukso ver
šiu”.

Ne tik pavieniai laikraščio skaitytojai, bet ir 
gausios mūsų organizacijos, kurios kaip tik dau
giausiai naudojasi laikraščio patarnavimais, la
bai palengvintų tą mūsų spaudos ”kovą už būvį” 
laiku ir sąžiningai atsiskaitydamos už skelbimus 
ir kitus suteiktus patarnavimus. Čia pat tenka 
pridurti Jog yra pavienių veikėjų ir organizuotų 
vienetų, kurie puikiai supranta mūsų spaudos pa
dėtį ir jos patarnavimus įvertina, kad ir ne stam
biomis, bet pakartotinomis aukomis ar greitu at
siskaitymu.

Spaudos išsilaikymas ir jos klestėjimas pri
klauso nuo visų, kuriems tik rūpi lietuviškojo gy
venimo išsilaikymas. Nei spauda nori ko nors iš
naudoti, nei ji pati nori likti išnaudojama. Tik ge
rai suprasdami ir įvertindami tos spaudos reikš
mę, suprasime ir sunkią jos medžiaginio išsilai
kymo kovą.

IŠLINDO YLA
IŠ MAIŠO...

Kiekviena emigracija 
anksčiau ar vėliau pra
deda rodyti išsigimimo 
ženklus. Bailiosios sie
los visados yra linkę 
susitaikyti su esama pa
dėtim, nusilenkti galin
gesniam ir prisitaikyti

Kilni pulk. R. Liormano asmenybė
Pulkininkui Raimundui Lior- 

manui š.m. rugsėjo 9 d. sukan
ka 75 metai amžiaus. Todėl la
bai malonu minėti gyvąjį sukak
tuvininką, švenčiant sidabrini 
jubiliejų, kuris tebėra Roches- 
terio lietuvių tarpe. Jis roches- 
terlečių lietuvių yra gerbiamas 
ir mylimas. Jo gyvenimo ir 
darbo kelias šakotas ir audrin 
gas. Tačiau jis nepalūžo. Lietu
viškame ir kariškame darbe iš
varyti barai dav& gražių vaisių. 
Baigęs Panevėžio mokytojų se
minariją ėmėsi pedagoginio dar
bo, kuris buvo jam prie širdies. 
Bet Pirmojo Pasaulinio karo 
audra išrovė JI iš mokytojo pa
reigų ir gimtojo krašto, nu- 
blokšdama Rusijos gilumon. Nuo 
čia ir prasidėjo jo sunkūs gyve
nimo keliai.

Tad norėdamas supažindinti 
Dirvos skaitytojus su jo min
timis ir nueitu 75 metų gyve
nimo keliu, jam patiekiau kele
tą klausimų.

— Panevėžio mokytojų semi
narijoje mokytojavo lietuvių kal
bos tėvas, Jonas Jablonskis. Ko
kios jtakos jis turėjo lietuviams 
seminaristams?

-- Mokytojo Jono Jablonskio 
asmenyje turėjome globėją ir 
tėvą, džiaugėmės ir didžiavo- 
mės juo,nes jis vienintėlis buvo 
lietuvis mokytojas, auklėtojas. 
Rusų ir gudų tautybės semina
ristams J. Jablonskis taip pat bu* 
vo dideliu autoritetu ir jie uoliau» 
šiai ruošdavosi lietuvių kalbos 
pamokoms.

— Ar mokytojaujant tekodės- 
tyti lietuvių kalbą lietuviukams? 
Ar anuomet kaimiečiai lietu
vybės išlaikymu ir politiniu gy
venimu domėjosi?

— 1911 metais pradėjau moky
tojauti Bučiflnų pradžios mokyk
loje, Pašvitiniovls.,šiaullųaps. 
Nuo pirmo skyriaus greta rusų 
kalbos mokiauvaikus lietuviškai 
skaityti ir rašyti. Tėvai labai bu - 
vo patenkinti. Kaimiečiai poli
tiniu gyvenimu,kiek sąlygos lei
do,domėjosi skaitydami lietuviš
kus laikraščius.

— Kokios aplinkybės priver
tė stoti l karo mokyklą, ir ją 
baigus kuriuose frontuose teko 
kariauti?

— 1914 m. Pirmajam Pasau
liniam karui prasidėjus buvau 
mobilizuotas rusų kariuomenėn. 
Pradžioj tarnavau eiliniu karei
viu. Po metų buvau pasiųstas Į 
Pskovo karo mokyklą, ją baigęs 
1916 m. paskirtas j pėstininkų 
pulką Rygos fronte. Iš rusų ka
riuomenės pasitraukiau 1918 m. 
pradžioje poručiku. 1917 m. po 
rusų revoliucijos nuvykau l Ry-

brauktus žodžius. Ačiū 
Trumpai už atvirumą. 
Dabar visi žinosime. Ti
kime Trumpa, nes jis 
pats tai grupelei pri
klauso, tad savo bendri
ninkus pažįsta. Jeigu 
santariečių tarpe yra to
kių, kuriems patinka ko
munizmas ir kiti tos or
ganizacijos nariai neno
ri nuo jų atsiriboti, tai 
tada lietuviškai tautiniai 
susipratusiai visuome
nei tenka atsiriboti nuo 
visų santariečių, nes ne
gali žinoti, kuris jų tar
pe yra Trojos arklys. 
Pirmoji davė pavyzdį 
Amerikos Lietuvių Ta-

bet kokiai valdžiai. "Šuo 
ir kariamas papranta," 
sako patarlė. Kovą laimi 
tik tie, kurie nepripažįs
ta kompromisų ir nesi
tenkina trupiniais ar žais- ryba pašalindama iš sa- 
leliais, numestais nesu- 
brendusiems pasibovyti.

Dabar jau visiems aiš
ku, kad iš lietuviško ko
vos lauko pasitraukė San 
taros - Šviesos grupelė. 
Vincas Trumpa mus ap
švietė "Naujienų” 870- 
71 numerių priede. Jis 
rašo: "Ji (t.y. Santara- 
Šviesa) yra iš esmės kai
rysis sąjūdis... Jie (t.y. 
santariečiai - šviesie- 
čiai) nėra nei prieš so
cializmą, nei prieš tau
tininkus, nei prieš kata
likus, kai kurie jų net nė
ra nei prieš komunis
tus". Įsidėmėkime pa-

vo tarpo santariečių va
dovą R. Mieželį, išvyku
sį su sportininkais į oku
puotą Lietuvą. Kitos or
ganizacijos turės pasek
ti ALT pavyzdžiu. Gaila, 
bet reikia skaitytis su 
faktais. Gerai, kad išlin
do ^la iš maišo.

Čia nieko nėra perdė
ta. Štai Vienybė rugp. 
18 d. jau pradėjo rašyti 
apie santariečių vadų 
Mieželio ir Gurecko nuo
pelnus. Tai tik pradžia. 
Vėliau, tikėkimės, iš
girsime daugiau apie šią 
sovietams naudingą ke
lionę. (bj)

JONAS MIŠKINIS

gą kur buvau išrinktas XII arml< 
Jos lietuvių karių komitete vi
cepirmininku.

— Dalyvavot 1917 m. Petrapi 
lio lietuvių seime, ui kas tuo
met jus labiausia domino ir ko-

vaizdas keitėsi. 1919 metų pir
mais mėnesiais Kaune ir oku
pantų vokiečių valdžia buvo ne
aiški, kuri neva kraustėsi iš 
Lietuvos) o lštikrųjų organiza
vosi nauji sparuklstų klubai. 
Zlvilverwaltung (civilinė val
džia) atrodė kartais daug blo
gesnėje padėtyje negu mūsų be
sikurianti kariuomenė.
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Pik. R. Liormanas

kia buvo viešoji nuomonė dėl 
Lietuvos nepriklausomybės.

— Petrapilio lietuvių seime 
dalyvavau kaipo XII armijos lie
tuvių karių atstovas. Labiausia 
mane domino Lietuvos nepriklau - 
somybės atkūrimas. Suvažiavi
me viešoji nuomonė vyravo siek
ti Lietuvai laisvės, tik keliai sky
rėsi: kairioji atstovų grupė bu
vo priešingo nusistatymo. Jie 
reiškė norą likti Rusijos vals
tybės federacijoje. Bet tautinės 
ir dešiniosios grupės pageidavo 
paskelbti Lietuvą nepriklauso
ma valstybe.

-- 1918 m. buvote lietuvių tau - 
tos tarybos įgaliotiniu Rygoje 
pabėgėlių reikalams. Ar per Ry
gą daug lietuvių grjždavo l Lie
tuvą?

— Per Rygą Lietuvon grįžda
vo nedaug pabėgėlių, bet pačia
me Rygos mieste gyveno aps
čiai lietuvių. Teko rūpintis jų 
grįžimo reikalais vokiečių oku
pacijos įstaigose. 1918.XII.1 at
vykau l Vilnių ir stojau savano
riu Lietuvos kariuomenėn.

— Esate Lietuvos kariuome
nės kūrėjas savanoris, ui kas 
paskatino tiek daug metų be per
traukos urnauti Lietuvos kariuo
menėje?

— Tėvynės meilė ir moralinis 
įsipareigojimas 1917 m. Petra
pilio seime, balsuojant už nepri
klausomą Lietuvą ir urnauti gar. 
blngoje kariuomenėje iki rusų ko
munistų okupacinės valdžios, 
kuri mane 1940 m. birželio 20 
dieną iš kariuomenės atleido.

-- Kary spausdinat iš sava
norių kūrėjų laikotarpio atsi
minimus. Bet ui tik atskiros 
apybraižos. Kokie {vykiai iš sa
vanorių kūrėjų gyvenimo ir veik
los yra palikę neišdildomų Įspū
džių.

--Tų jdomių ir svarbių Įvy
kių buvo daug. Iš jų labiausia 
prisimenu, kai būdamas ryšių 
karininku, gavau vokiečių ge- 
neralkomisaro leidimą gauti iš 
jų karo sandėlio 100 šautuvų, 
kuriais buvo apginkluoti pirmie • 
ji Lietuvos kariuomenės sava
noriai.

Lenkai ir kiti neaiškūs gai
valai labai akiplėšiškai laikė
si lietuvių ir ypač besikurian
čios lietuvių kariuomenės at
žvilgiu. Jie nestodavo savano
riais j lietuvių kariuomenę, 
bet laukdavo progos pabėgti 1 
Lenkiją, kad gąlėtų patekti į 
jau suformuotas Pilsudskio ka • 
riuomenės dalis. Daugelyj vie
tų j ypač Vilniuje ir net Kaune, 
sutikęs vietinius gyventojus, nu- 
girsdavau juos tik ne lietuviš
kai kalbant. Bet, laikui bėgant,

i 

i

MOsų savanoriai buvo apsi
ginklavę nevienodai. Nors dra
bužiais ir apsiginklavimu sa
vanoriai atrodė vargingi, tačiau 
negalima jiems ką nors prikiš
ti, nes buvo ryžtingi, drąsūs ir 
ištvermingi. Be to, savanorių 
karžygiškumą parodė šis pir
mas pavyzdys. Kai vokiečių te
roristai užpuolė mūsų garbės 
sargybą prie Lietuvos viešbu
čio ir norėjo smurtu |siveržti 
kur buvo apsistojusi Amerikos

R. Kryžiaus misija, savanoris 
Eimutis pastojo vokiečiui ke- 
114 ir žuvo garbinga mirtimi.

Esu parašęs Karyje atsimi
nimų apie krašto apsaugos mi
nisterijos štabo organizavima- 
si 1919 metais ir vietinės kariuos 
menės brigadą 1920 m. Be to, 
ir dabar dar pulk. K. Ališauskui 
teikiu kai kurias žinias Jo re
daguojamai laisvės kovų Isto
rijai.

— Buvote Klaipėdos krašto 
ir miesto ilgametis komendan
tas. Kokia jūsų nuomonė apie 
klaipėdiečius?

— Lietuvininkų dalis buvo 
dideli Lietuvos patriotai, taip 
pat ir vokiečių tarpe turėjome 
nemažą skaičių lojalių ir darbš
čių Lietuvos valstybės atžvil
giu. Tačiau buvo kaip lietuvi
ninkų taip ir vokiečių, paveiktų 
nacional socializmo idėjų.

-- Vokiečių okupacijos metu 
buvote areštuotas ir kaltinamas. 
Kuo hitlerininkai kaltino?

— Kaltino, kad būdamas Klal - 
pėdos komendantu kovojau prieš 
vokiškumą. Tai netiesa; kovota 
ne prieš vokiškumą, bet su prieš
valstybiniais gaivalais - naciais 
ir komunistais.

Po 11 mėnesių kalinimo buvau 
iš Tilžės gestapo kalėjimo iš
leistas, kadangi mano sūnus bu
vo žuvęs rytų fronte.

Pažymėtina, kad šiemet pulk. 
Raimundas Liormanas švenčia 
ir 45 metų vedybines sukaktu
ves. 1922 m. sukūrė šeimą susi
tuokdamas su Stefanija Daily- 
daite. Iš šių vedybų gimė sūnus 
Raimundas ir duktė Danguolė. 
Sūnus, gelbėdamas tėvą, stojo 
vokiečių kariuomenėn ir Rytuo
se nuo bolševikų kulkos žuvo. 
Duktė ištekėjo už prof. dr. A. 
Klimo. Gyvena Rochesteryje ir 
augina gražų lietuvišką atžaly
ną — keturis vaikučius.

Neži Orint 
naštos, pulk, 
ra sveikas, 
rus. Gyvena 
kuklios pensijos, bet asmeniš
kame gyvenime jis dar nėra 
pensininkas. Prieš 23 metus 
palikęs Lietuvą be paliovos sie
lojasi ir dirba dėl jos laisvės su 
viltimi, kad Lietuva vėl bus lais* 
va ir nepriklausoma. Duok Die
ve, kad jo ir visų mūsų lietuvių 
tie norai išsipildytų.

75 metų amžiaus 
Liormanas tebė* 
energingas, jud- 
savo namelyje iš

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.

kST. ANTHONY A
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

ON INVISTMFNTS 
Unitt of $100 00 
Dividend Check*
Mailed Oujrterly

Joieph f. Gribauikat

5*
ON BONUS SAVINGS

Unitt of $1,000 00 
For 3 Teari 

Oividendi Ptld 
Guarterly 

or Compoundtd

1447 Se. 49fh Court
CICERO, ILlINOfS • 

Phone (Area Code 312) 656-6330
HOUR5: Man. M; Timhl, Thuri., Fri. 9-5; $at. 9-1; Wed. Ooied 
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VISAI PAPRASTAS DALYKAS - CHARAKTERIS
Kai šiame skubėjimo 

krašte žmogus atitrunki 
nuo kasdienės rutinos, kuri 
ragina tave bėgti be susto
jimo nuo ryto iki vakaro, 
ir staiga atsiranda kelios 
valandos laiko, kurį gali 
naudoti kaip tinkamas, iš 
sykio pasijunti tartum bū
tum kitame pasaulyje, iš 
kurio nežinomos erdvės ky
la prisiminimai ir pusiau 
primiršti vaizdai. Ir žmogus 
nežinai, iš kur tie vaizdai 
kilo, kas jų atsiradimą pa
skatino, ir ar jie kilo nepri
klausomai vienas nuo kito, 
ar yra vienas su kitu logiš
kai surišti.

Kai prieš keletą savaičių, 
po įtempto darbo savaitės, 
aplankiau mano iki tol ne
matytą Kansas City ir, at
likau tai, ko buvau atva
žiavęs, iš lėto vaikščiojau

Prie Lietuvos trispalvės vėliavos, iškeltos skautų Jamboree, 
Farregut, Idaho, skautininkas Vytautas Jokūbaitis, kurio iniciaty
va vėliava buvo iškelta, skautininkas Gene Daras, Amerikos Skautų 
Organizacijos viceprezidentas Royal Firman, jr., skautų veikėjas 
Oliver P. Bolton, buvęs JAV kongreso atstovas.

JULIUS SMETONA

šio man nežinomo miesto 
gatvėmis bei stebėjau, kiek 
suprantu, jo lotyniškai — 
ispanišką architektūrą, švel* 
nius fontanus ir iš Italijos 
atgabentas statulas, ir nie
kur neturėjau bėgti, bet, 
priešingai, keletą valandų 
turėjau laukti lėktuvo į 
Chicagą ir Clevelandą, man 
staiga prisiminė bene poeto 
Brazdžionio eilės "Kiti sa
ko, kad mūsų nedaug'. Pas
kui nė iš šio, nė iš to tary
tum išgirdau savo jauniau
siojo sunaus Vytuko, žiūrė
jusio televizijos programą, 
balsą: "Tėveli, žiūrėk, Lie
tuvos vėliava". Pasirodo, 
Vytukas žiūrėjo tarptauti
nės skautų stovyklos Farra- 
gut, Idaho apžvalgą, kurio

je iš tikrųjų dvyliką dienų 
plevėsavo Lietuvos trispal
vė.

Pradėjau ieškoti sąryšio 
tarp "Kiti sako, kad mūsų 
nedaug” ir Lietuvos trispal
vės tarptautinėje jamboree. 
Ir po truputį sąryšis tarp 
tų dviejų sąvokų-vaizdų 
ėmė ryškėti. — Kadangi 
mūsų nedaug ir mūsų tė
vynė Lietuva yra maža, ją 
nuolat skriaudžia didesnie
ji jos kaimynai — dabarti
niu metu bolševikai. Lygiu 
būdu, ją skriaudžia ir tarp
tautinė skautų brolija, ku
rios nuostatai neleidžia pa
vergtų kraštų skautams at
stovauti savo tėvynių ir tu
rėti savo tautinę vėliavą. Ir 
štai, tarytum tai skriaudai 
atitaisyti,kenčiančios tėvy
nės skruostu riedančiai 
ašarai nušluostyti, viso pa
saulio skautų suvažiavime, 
kuriame plevėsuoja ar ne 
89 tautų vėliavos, iškyla 
Lietuvos trispalvė.

Kadangi toje tarptauti
nėje Jamboree oficialiai, 
Lietuvos vardu, su savo vė
liava negalėjo dalyvauti 
lietuviai — skautai, tai mū
sų trispalvę turėjo iškelti 
koks kuriai kitai valstybei 
atstovaująs skautas.

Pasirodo, kad tą malonią 
staigmeną mums paruošė 
ne kas kitas kaip skautinin
kas ir Boy Scauts of Amer- 
ica Clevelando 4-os Drau
govės draugininkas Vytau
tas Jokūbaitis.

Ir mano mintys vėl nu
krypo į žodžius "Kad mūsų 
nedaug" ii- trispalvės pleve
nimą tarptautinėje skautų 
Jamboree. Juk dideliems 
darbams atlikti nereikia 
daug žmonių. Prisiminiau, 
kaip "Paskutinio Prūso Su
kilėlio" apysakoje prūsų va
das Herkus Mantas vienas 
primušė, paėmė į nelaisvę 
ir išvaikė keliasdešimt vo
kiečių. Visai paprastai: 
ėmė švaistytis kalaviju ir 
be niekur nieko išvaikė ke
liasdešimt vokiečių į visas 
puses. Kai po tarptautinės 
skautų stovyklos Vytautas 
Jokūbaitis grįžo namo, man 
buvo įdomu, kaip Jokūbai
tis Lietuvos vėliavos iškėli
mo planą paruošė ir kaip jį 
įvykdė.

— Visai paprastai, pasi
ėmiau vėliavą iš namų, nu-

Maj. Robertas Aleksiūnas Vietname.

VIENERI METAI VIETNAME
— Norite pamatyti pra

garą, — nukeliaukite į 
Vietnamą, pabuvokite 
metus fronte,pakariauki
te su komunistais džiun
glėse, pabuvokite be van
dens ir šimtus kartų pa
žvelkite mirčiai į akis, 
sako JAV kariuomenės 
majoras Robertas Alek
siūnas, grįžęs iš Viet
namo.

— Vietnamo karas yra 
už žmonijos laisvę, už 
laisvojo gyvenimo prin
cipus, sako Aleksiūnas. 
— Vietkongo komunistai 
turi savo vadų įsakymus 
bet kokia kaina sunaikin
ti mūsų gynybą. Jų ir ko
munistinio pasaulio vie- 
nintėlis tikslas — palauž
ti laisvojo pasaulio pasi
priešinimą ir jame įsiga
lėti. Kova sunki, sudė
tinga, surišta su politi—

sivežiau ją į Jamboree ir 
iškėliau. Ir ji ten, aukštai 
ant ilgo stiebo, pleveno 12 
dienų. Nereikėjo tam nė 
kokių komisijų, nė posėdžių, 
nė ilgų mūsų mokytų tėvy
nainių kalbų. Tačiau rei
kėjo vieno, irgi paprasto, 
bet mūsų tarpe vis mažiau 
ir mažiau užtinkamo daly
ko — charakterio. Kadangi 
veiksmu Jokūbaitis įrodė, 
kad jis tą paprastą dalyką 
—charakterį — turi, jam 
vienam pasisekė pasiekti 
tai, kas atrodė neįmanoma 
pasiekti. 

niais motyvais, ko aš ne
norėčiau apspręsti. Viet
namo kare išbuvau išti
sus metus, ten nuvykau 
su pirmaisiais divizijos 
daliniais. Man teko va
dovauti artilerijos bate
rijai. Per visą laiką iš
buvau pačiose pirmose 
fronto linijose, kurių be
galės, nes ištisinio fron
to ten nėra. Mano vado
vaujamas artilerijos da
linys dažnai būdavo nu
leidžiamas helikopte
riais į džiunglėse esa
mas aikštes, sužinojus, 
kad ten telkiami priešo 
telkiniai. Daug kartų 
teko kovoti su didelėmis 
komunistų pajėgomis,ku
rios puldavo mūsų dalinį 
ištisomis bangomis, net 
iki 1000 vyrų. Tada mes 
pabūklų vamzdžius nu- 
leisdavome horizonta
liai į puolantį pViešą ir 
atidengdavome praga
rišką ugnį. Komunistų 
skaičius tokiose kauty
nėse užmuštais ir sužeis
tais būdavo didelis. Vie - 
nų kautynių metu komu
nistai neteko apie 500 vy
rų, o mūsų karių žuvo 
27. Bėgdami komunis
tai stengiasi su savimi 
pasiimti kuo daugiausia 
sužeistų ar užmuštų.

Tokios kautynės bū
davo baisios. Dažnai ne
turėdavome vandens.

Žvalgant iš viršaus 
vietoves labai sunku pa
stebėti priešo telkinius, 

nes džiunglės apaugę že
mais, šakotais medžiais 
sudaro žemės pavir
šiaus uždangą, o po ja, 
paprastai ir telkiasi 
priešo jėgos.

Vietname karas parei
kalauja ypatingo budru
mo, nes ir čia negali at
skirti draugų nuo priešų.

Majoras Robertas 
Aleksiūnas drąsus vy
ras. Vietname jį lydėjo 
sėkmė. Patirti nežymūs 
sužeidimai. Už narsumą 
kariuomenės vadovybės 
apdovanotas įvairiais at- 
sižymėjimo ženklais. 
Jam teko dalyvauti eili
niu ir Korėjos kare. Jį 
viliojo karininko karje
ra. Baigė Illinois uni
versitete diplomatinės 
teisės mokslus, o vėliau 
įstojo į karo mokyklą, 
kurią baigė 1959 m. įgy
damas artilerijos kari
ninko specialybę ir buvo 
pakeltas į jaun. ltn. laips
nį. Vėliau karo mokslus 
gilino aukštesnioje karo 
mokykloje. Metus pralei
do su savo baterija Gren
landijoje. Šiuo matu yra 
Chicagoje ir su pulk. 
Pullin vadovauja Illi— 
nois ir Indianos valsti
jose naujokų šaukimo ko
misijoms.

Nepaprastai ilgisi lie
tuvių. Daugelį metų jam 
teko praleisti tarpe sve
timųjų, tad lietuvių il
gėjimasis dar supranta
mesnis. Karinės vado
vybės labai vertinamas 
už pavyzdingą tarnybą, 
drąsą ir sumanumus. 
Jis ir lietuvių bei Lie
tuvos vardo garsinime 
yra atlikęs karininkų ir 
kariuomenės tarpe labai 
daug, apie Lietuvos pa
dėtį nekartą jiems pa
sakodamas. O Vietna
mo fronte ant savo rū
bų nešiojo išsiuvęs di
delį užrašą "LITHUA- 
NIA” ir tuo vardu di
džiuodavosi.

J. Janušaitis

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

ŠPIONAŽO 
PINKLĖSE

------------------ JOHANNES M. SIMMEL ----------------- 
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— Labą dieną. Aš vadinuos VVerner Hellbrlcht. Jos manęs ieš
kote. Aš buvau apygardos žemės Okio viršininku (ir jis pavadino 
apygardą, kuri buvo Juodame miške). Iki šiam laikui aš slapsčiau
si. Bet šiandien atėjau jus pamatyti.

— Kodėl? -- paklausė Tomas nustebusiu žvilgsniu.
-- Nes pamačiau, -- tęsė toliau Hellbricht, -- kokius baisius 

nusikaltimus papildė mano kraštas. Aš pasiruošęs mokėti savo sko
lą, šutyti kelius, Skaldyti akmenis, viską ką jūs norite. Aš apgai- 
lesuuju tarnavęs tam kriminaliniam režimui. Aš tikėjau. Ir klydau. 
Aš turėjau pirma apie ui pagalvoti.

— Herr Hellbricht, -- pasakė Tomas pasikeldamas. — Dabar 
1 valanda. Pirm tęsiant mūsą pasikalbėjimą, vienas klausimas: ar 
jūs sutiktumėte su manim pietauti?

-- Pieuuti? Su jumis? Bet aš ką tik jums pasakiau, kad buvau 
nacis!

— Bet tai jūs pasakėte garbingai.
-- Tokiu atveju, aš norėčiau prašyti jūsų vienos malonės: va

žiuokime | mano ūkį, -- pasakė buvęs nacių pareigūnas. — Aš no
rėčiau kai ką jums parodyti, užpakaly mano Okio esančiame miš
kelyje...

Frau Hellbricht paruošė pietums skystą kaip vandenėli sriubą. 
Ji irgi buvo išbadėjusi, kaip ir jos vyras. Ūkis buvo sunaikintas, 
langai išdaužyti, durys išlaužtos, visur matėsi šūvių ženklai. Kam
bariai buvo išplėšti užsieniečių darbininkų.

-- Mes ne^lime jų kaltinti, -- pasakė Hellbricht. — Mes pir
mieji nuvykome { jų kraštus plėšikauti.

— Po sriubos bus tik bulvių košė, — pasakė Frau Hellbricht. 
-- Labai gaila, bet tai viskas ką mes turime.

Tomas išėjo laukan ir atidarė savo automobilj. Jis grfžo neš
damas pusę svaro sviesto, dėžutę kondensuoto pieno, buliono dėžu
tę ir corned-beef dėžutę.

— Leiskit man paruošti pietus, — pasakė jis.

Į skystą sriubą jis {dėjo buliono ekstrakto ir corned-beef su
vertė { keptuvę...

-- Viešpatie, corned-beef, — sušuko verkdama Frau Hellbricht. 
-- Aš dažnai sapnuodavau, bet niekad jo nemačiau.

-- Kapitone, aš turiu pasakyti, kad atsakomingiejidėl mūsų ne
laimės juokiasi mus matydami badaujant. Aš neesu išdavikas, bet tu
riu jums pasakyti: gretimame miškelyjeyra užkasti milžiniški mais
to rezervai.

-- Kas užkasė? Kada?
— Tai buvo 1944 metais rudenj. Žemės ūkioministerio pavaduo

tojas atvyko pas mane su Karlsruhe gestapo viršininku Zimmerman- 
nu. Jie man pranešė, kad turį {sakymą sudaryti slaptą maisto sandė
li... dėl Hitlerio rezervų... dėl aukštųjų pareigūnų... Štai kodėl aš 
prašiau jus atvykti pas mane. Reikia atkasti tą maisto rezervą. Tiek 
daug yra badaujančių žmonių... Mes dar turime virš galvos stogą. 
Bet yra pabėgėlių, vaikų.

Ta diena davė dvigubą rezultatą. Be triukšmo buvo atkastas 
maistas. Tūkstančiai konservų dėžių, kuriose buvo mėsa, rieba
lai, uogienė, kava, šokoladas, miltai ir džiovinti vaisiai. Visa tai 
buvo perduota pagalbos organizacijoms, kurios išdalino maistą li
goninis, seniams ir vaikams.

Po to, Tomo vyrai dieną ir nakt{ pradėjo saugoti tą vietą, kur 
buvo iškastas maistas. Rugpiūčio 11 d. vakare buvo pastebėtas neto
li vaikščiojant nepažjstamasis. Jis turėjoalpinistų maišą ir kastuvą. 
Iš paieškomų asmenų nuotraukų buvo atpažintas, kad tai Gestapo 
viršininkas Zimmermannas. Po jo buvo sulaikyti ir kiti nacių reži
mo bonzos. Visus juos traukė maisto slėptuvė, kurią žinojo. Tokiu 
būdu iki spalio mėnesio buvo sulaikyta 17 aukštų nacių pareigūnų.

Tomui tarpininkaujant, Hellbricht buvo "kataloguotas" kaip 
simpatiškas ir jam buvo duota nedidelė bausmė.

***
Gruodžio 3 d. Tomą iššaukė { gen. Koenig štabą ir jam buvo 

išreikštas komplimentas ir padėka už š{ atidengimą. Gi gruodžio 
7 jis gavo iš Krašto Apsaugos Ministerijos raštą, kuriame buvo 
pranešama, kad Antrasis Biuras ministerija painformavęs, jog jis 
karo metu yra buvęs Abwehro agentu, tad toliau jis negaljs pasilik
ti šioje tarnyboje ir prašomas pareigas tuoj pat perduoti naujam 
pareigūnui. Tarp kitko jam buvo pranešta, kad j{ šion tarnybon pa
skyręs pik. Debras nebėra karo kriminalinių nusikaltėlių ieškojimo 
tarnyboje.

Tomas du kartu perskaitė laišką, štai dar kartą išmetamas už 
dųrų. Įvykiai kartojasi. Kai jis padaro kokią nedorą kombinaciją, 
visi j{ už tai giria, apdovanoja. O kai padaro ką nors gero, tuoj 
išmeta už durų. Aišku, š{ kartą irgi prie viso dalyko pirštus pri
kišo Simeonas.

Ir žmogus, kuris dar vadinosi Clairmont perdavė savo biurą 

naujai atvykusiam pareigūnui. Už valandos kapitonas Clairmont 
dingo be pėdsakų.

1946 m. vasario 22 d. { Crillon viešbutj Paryžiuje prisistatė 
du vyrai, kurie pareiškė norj matyti HauserJ, vieną geriausių vieš
bučio klijentų.

— Du ponai jūs nori matyti, -- pranešė telefonu Hauseriui { 
apartamentą viešbučio tarnautojas. -- Tai ponai Fabre ir baronas 
Kutuzovas.

-- Tegu tie ponai pasikelia { mano apartamentą.
Bastien Fabre lydimas kompanjono, kuris vadinosi garsaus 

ruso generolo pavarde, pasikėlė { antrą aukštą. Kambary jų laukė 
elegantiškai apsirengęs Hauseris. Palaukęs, kol tarnautojas juos 
atvedęs pasišalino, Bastien sušuko:

-- Aš esu laimingas tave vėl matyti.
— Is aš, Bastien, ir aš, -- atsakė Tomas Lievenas.
Paskui jis paspaudė ranką rusui:
-- Esu laimingas su jumis susipažinti,barone Kutuzovai. Bet 

nuo šio momento aš jus vadinsiu nebe baronu, bet "draugu komi
saru", "komisaru Kutuzovu"!

— Kodėl gi? -- nervingai mirkčiodamas paklausė rusas.
— Truputi kantrybės. Kiekvienas dalykas savo laiku. Aš daug 

ką turiu jums papasakoti. Už dešimt minučių mums paduos pietus. 
Tarp kitko, bus barščiai, drauge komisarai! Prašau užimti vietas 
prie stalo...

Tomo Lieveno ramumas buvo stebinantis, žinant, kad prancū
zai jo jau kelios savaitės ieškojo visur. Jis buvo Jsitaisęs pačiame 
Paryžiaus centre, didžiausiame viešbutyje. Pabėgus išBaden-Baden 
vienas specialistas.kuris padirbinėjo pasus vokiečių žvalgybai, pa
ruošė jam prancūzišką pasą Michel Hauser vardu. Po to jis parašė 
laišką { Marseli Bastienui Fabrui, pranešdamas, kad jis, Tomas, 
yra visiškai likęs be cento.

Tuoj pat gavo atsakymą.
"Tu matai, kaip gerai mes padarėme ūda truput} Lentier auk

so atidėdami { šal{. Tu galėsi juo naudotis. Aš čia turiu vieną drau
gą. Jis vadinasi Kutuzovas. Jo tėvas buvo taksi šoferis Paryžiuje, 
bet mirė, o dabar jo sūnus važinėja ūksi. Jis turi Pontiac..."

Tomas pasiuntė telegramą: "Lauksiu tavęs ir barono vasa
rio 22 Crillon viešbutyje."

-- Kur automobilis? -- paklausė Tomas savo svečių.
-- Priešais viešbutj.
-- Gerai. Aš noriu, kad visi matytų. Kur{ laiką reikės Bastien, 

kad tu būtum mano šoferiu. Draugas komisaras sėdės užpakalinėje 
sėdynėje. Ar tu atvežei auksinius pinigus.

-- Taip. Jie yra lagamine automobilyje.
z (Bus daugiau)
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M ItiSIlHA LIETUVIUIŽVILGSNIS PRO KILPA
REDAGUOJA teisybės mylėtojų draugija

Ar lyja ar sninga

DIRVA

Kadangi mes turime 
poetų gražiai apdainuo
tą didingą praeitį, tai nė
ra ko stebėtis, kad, siek
dami išlaikyti istorinį 
tęstinumą, didingom 
pastangom kuriame ir 
didingą dabartį, gi mūsų 
vaikai neabejotinai su
lauks ir didingos atei
ties. Kad ta didingumo 
kryptim mūsų gyveni
mas rieda, tai jau šian
dien patvirtina visa eilė 
apčiuopiamų faktų.

Štai, per didingus 
tremties kentėjimus iki 
šiol kone kiekvienas jau 
esame susikrovę pakan
kamai didingą turtelį, ku
ris mus dar labiau didin- 
gina.

Mūsų senosios ir jau- 
yra tiek didingi, kad per 
su kitais nesusikalba, nes 

niekaip negali vieni prie kitų pakankamai priartė
ti per didingai užriestas nosis.

Mūsų didingi žygiai ir kongresai visada pra
sideda didingais įžangos žodžiais ir baigiasi di
dingom rezolicijom, po kurių seka dar didin
gesnis apsispiaudymas.

Artėjant į didingą 50-ties metų nepriklau
somybės minėjimą, mūsų visokeriopas didingu
mas dar padidės, nes jau dabar mūsų didingas 
Altas tariasi esąs didingesnis už visas kitas bend
rines organizacijas, kartu sudėtas, ir skelbia ka
rą latviams ir estams, kad šie nemažintų mūsų 
didingumo.

Mūsų kultūriniai darbai taip pat nestokoja 
reikiamo didingumo. Pavyzdžiui, didinga "Graži
nos” opera jau davė didingą apie 16,000 dolerių 
nuostolį, o dar nepastatyta "Dana” sukėlė net di
desnį už solistų balsus triukšmą.

Taigi, iš tokios didingos patirties žvelgiant 
į ateitį, mums jau vaidenasi didingas regėjimas, 
kai JAV paštų valdyba išleis didelio formato paš
to ženklą, vaizduojantį mūsų vadovaujančių veiks
nių paskutinę didingą vakarienę, aukotojų vaikų 
nutarimu mūsų didingas milioninis dolerių fon
das bus išgabentas į Tarybinę Lietuvą, o komunis
tai ten su didingomis ceremonijomis atidengs ' 
mums didingą paminklą, vaizduojantį didingą asi
lą...

POVESTUVINE REDA
A.

Sunku žodeliais jums aprašyti, 
Kokia palaima drauge gyventi, — 
Koks didis džiaugsmas, kančia mažytė, 
Kai visas amžius — vestuvių šventė.

nosios kartų vadai jau 
tą didingumą net vieni

MUMS RAŠO IR PRAŠO
Gerb. Redaktoriai,

Sakykite, kodėl, gyven
dami Amerikoje visokerio
pame pertekliuje, spaudoje 
dar vis kartojame, kad čia 
"nešame sunkią tremtį”, 
"mus slegia neatlaikomas 
sunkumas”, "labai sunku 
žmogui pakelti šį stovį”? 
Tuos kelis sakinius radau 
tik viename laikraščio nu
mery, o kiek tokiu yra iš 
viso mūsų spaudoje!

Man regis, tikrai sunku 
yra ištremtiems į Sibirą ar 
gyvenantiems Lietuvoj kol
chozuose, bet tik jau ne 
mums čia, JAV. Tai kam tą 
"sunkumą” taip dažnai link
sniuoti ?

A. R.. Chicago, III.
Redakcija:

Tamsta turėjai pastebėti, 
kad čia gyvenančiu tremti
niu svoris po 17 metu gero 
maitinimosi yra labai padi
dėjęs. Jis didžiausia dalimi 
yra susimetęs į skilvį, kurį 
nėra jau taip lengva nešio
ti. Atsigulus aukštielnin- 
kam, tas riebalu svoris la
bai spaudžia ir širdį, dėl to 
labai sunku pakelti šį stovį.

ENTUZIAZMO
PERTEKLIUS

"Vienybė” skelbia, 
su krepšininkų išvyka 
tuvon prasidėjusi visai 
ja era mūsų gyvenime, ku
rios jokie veiksniai nepa
jėgsią išgyventi.

kad 
Lie- 
nau-

Mes manome, kad krep
šys nėra joks naujas išra
dimas mūsų istorijoje. Ne
priklausomybės laikais ap
sikarstę krepšiais tevaikš
čiojo Lietuvoje tik elgetos, 
bolševikmečiu — gindamie
si nuo bado kolchozininkai, 
rinkdami į krepšius nuo bu
vusių savo dirvų javų var-

NAUJOJI VADAVIMO POLITIKA

liai manyje gyventų. 
Anot V. Areškos. tai tu- 

reikšti "kasdieniškos 
ramybę, jaukumą

Pradėjus iš pradžių
Iš Operos RadžiuJ
Kol kūnas dar steni —
Iš Eltos Rastenį!
Už krepšio dirželį —
Iš Alto Mieželį 1
Kad rašė, kalbėjo, pagyrė ar smerkė. — 
į peklą Brazaitį, Bradūną, čiuberkį! 
Po trijų trejankų —
Iš Balfo ir Jankų !
Per Rudį galiūną —
Iš Vliko Valiūną; — 
Ir, brangi Tėvyne, — valio
Sugrįšim namo nedėlio!

Sunku ant lapo čia jums iškloti 
Tą dviejų meilę ir bendrą gėrį, — 
Kaip viens išauga nuo jos į plotį 
Ir sudžiovina kitą į skėrį.

Kaip du žiedeliai, galvom sugludę, 
Kaip vijoklėliai apsikabinę, — 
Kartu šventovėn ir į aludę, 
Į Izraelio ir arabinę.

Kur tiktai vienas žingsnelį žengia, 
Ten jį ir antras slapčia palydi, 
Ar apsirengę ar nusirengę, 
Abu viens kito trečiam pavydi.

Ką viens sukrauna, kits išeikvoja,
Ką viens sukaupia, tuoj kits išvėto, 
Ko viens nemąsto, kits sugalvoja, 
Kad tik pirmajam našta lengvėtų.

Kai vien prisnūsta, tuoj kits jį kelia,
Kai viens pavargsta, jau kits guvėja, 
Kai viens išvyksta į ilgą kelią, 
Namie palikęs atsigavėja.

Kai viens už baro paguodos laukia,
Jau kits už durų giesmėm skardena, 
Kai viens pareina, tai kits parplaukia 
Ir dar parplaukęs įsiridena.

Kai viens prabyla, kits atsirėkia, 
Kai viens nutyla, kits dar garsėja, 
Ir ašarėlėm abu sudrėkę, 
Lėkštes ir puodus aplink pasėja.

Ir skrenda batai pro lango rėmą, 
Plunksnuoti skribliai ir kiklikėlis, 
Rods, būtų naktį velnių haremą 
Kažkas iš miego staiga prikėlęs.

Paskui vėl šypsos mėnuo nudilęs, 
Apgaubia lovą skliautai žvaigždėti, — 
Ir man belieka jums tos idilės
Rankas suglaudus tik pavydėti...

pas, vokietmečiu — vaizbū
nai, prisikrovę skiltuvų, 
kavos pupelių bei muilo ak
menėlio, Amerikoje — au-

kų rinkėjai, o pastaruoju 
metu ir kai kurie intelek
tualai krepšy nešiojasi savo 
galvas, kad jos nematytų 
tikrovės šviesos.

KAS LIEKA Iš NUPLAK
TO TARYBINIO POETO?

V. Areška, "Pergalės” 
žurnale raitydamas žode
lius apie lietuvių poezijos 
raidą nuo stalininių maldų 
iki šios dienos "atodrėkio” 
— atsigrįžimo į gamtą ir 
nuoširdesnius žmogaus jau
smus, cituoja ir tokį M. 
Martinaičio posmą:

Kažko tylaus ir kaimie
tiško yra mano kraujyje. 
Lyg naivūs ir ramūs ark.

PATRIOTUI NUSISYPSOTI?

Tai labai rimtas klau
simas, į kurį, deja, net 
mūsų Teisybės Mylėtojų 
Draugija iki šiol nebuvo 
atkreipusi reikiamo dė
mesio. Taigi, ar juokas
yra suderinamas su mū
sų tautos misija bei mū
sų tremties uždaviniais, 
o jei ir taip, tai koks tu
ri būti tikras lietuviš
kas humoras.

Prisipažįstame, kad, 
iki šiol apie tai nepagal
voję, akiplėšiškai besi
šaipydami iš kiekvieno, 
kuris tik prieš mūsų 
žvairas akis pasirody
davo nuogas ir dar še
riuotas, piemeniškai gy
vatės liežiuvlu. bešmigo - 
darni po kaklu verty
bių prisotintom asme
nybėm, esame suniekinę 
ne vieną visuomenės pra
našą, pakirtę ne vieno 
generolo narsumą ir — 
tuo atitolinę tėvynės iš
davimą. Ir, kaip teisin
gai kadaise "Naujienų” 
ponas Užjaučiantis pa
stebėjo, tai buvo ne hu
moras, o neraliuoto ark
lio žvengimas.

— Betgi niekad nėra 
vėlu atgailauti, — tarė 
kadais katinas, prakan- 
dęs skilandį. Todėl ir 
mes, apsilaižę ir apsi- 
mąstę, pagaliau priėjo
me išvados, verčiančios 
iš pagrindų keisti visą 
juokdarybos politiką.

Pasirodo, rimtam lie
tuviui patriotui iškištu 
liežuviu juoktis vis dėl
to nedera. Toks juokas 
nei mūsų istorijoje, nei 
šioje gyvenamoje dieno
je neturi jokio pagrindo 
bei išraiškos, nes senovi
niuose paveiksluose visų 
mūsų kunigaikščių vei
dai yra didvyriškai rūs
tūs, o dabarties kultūri
ninkų — liūdni, partinių 
kertukų — aptaškyti gai
džio krauju, ekskursan
tų į tarybinę Šidlavą — 
kupini nusižeminimo ir 
vadovaujančių veiksnių 
— išsigandę. Be to, ka
dangi mūsų praeitis yra 
šventa, dabartis užtikrin
ta, o ateitis nežinoma,

buities 
ir šilimą”. ..

Mums rodos, jog tai reiš
kia didelį tarybinį laimėji
mą. nes iki šiol joks kitas 
režimas dar nebuvo į žmogų 
arklio įvaręs.
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tariamai juo- 
niekad nepa- 
jokiu spygliu

iškeltai

formoje

tai iš ko čia galima šai
pytis? Juk visi mūsų ra
šytojai, poetai ar daili
ninkai yra vienaip ar ki
taip premijuoti, aktoriai 
įžymūs, muzikai talen
tingi, politikai pranašin
gi, mokslininkai išmin
tingi, o kvailiai, kai tik 
prasižioja, — garsūs. Va 
dinasi, ko dar iš jų gali
ma pageidauti, plakant 
liežuviu nugarą?

Bet jeigu jau užsispy
rusiai norime kurti lie
tuvišką tautinį humorą, 
tai jis būtinai turi būti 
nieko nepaliečiantis, ne- 
užgaunantis, nepašie
piantis, nenupeikiantis, 
nepaneigiantis ir nepri
baigiantis, Tik toks būda
mas, jis galės mūsų dva
sią kelti žuvėdros spar
nais į idealų žydrį, o ne 
slėgti prie žemės, tary
tum rudens lietus šlapią 
vištą.

Dėl to, 
kaudami, 
žeiskime
ar dygliu iškilaus as
mens orumo, nes labai 
dažnai, iš didžios asme
nybės išėjus orui, jos vie
toje belieka tik subliuš- 
kusi jaučio pūslė.

Niekad pašaipiai nemi
nėkime jokio savo tau- 

. tiečio tikros pavardės, 
nes dažnais atvejais pa
vardė yra senesnė ir 
dar garbingesnė už jos 
nešiotoją.

Atsiminkime, kad net 
ir humore daug naudin
giau buvusį kiemsargį 
pavadinti profesorium,o 
profesorių kiemsargiu, 
negu atvirkščiai, nes ta
da pirmasis įgauna ryžto 
drąsiai ir garsiai reikš
ti savo nuomonę moks
lo ir meno klausimais, o 
antrajam jau vis tiek pat, 
nes jis čia kiemsargio 
darbą ir dirba.

Niekad nepriminkime 
jokiai ant garbingo vyro 
rankų aukštai 
poniutei, kad ji savo 
embrioninėje 
dar neseniai buvokriauč- 
ka, nes visos taurios lie
tuvės yra gimusios iš 
deivės Mildos skalbia
mųjų miltelių putų.

Kalbant apie kurįnors 
visuomeninį aviną, visa
da reikia jį vaizduoti su 
paauksuotais ragais, pa
riesta uodegėle ir bars
tantį į kultūrinius dirvo
nus briliantines pupeles,' 
idant atpažinęs save jo 
žmogiškasis modelis ne
pasijustų suniekintas.

Būtų galima šia kryp
timi nusmaigstyti ir dau
giau atitinkamų gairių, 
bet tuo tarpu pakaks 
ir tiek. Gi turint galvoj 
visus mūsuose humoro 
keliamus pavojus, mū
sų nuoširdus patarimas 
būtų toks: daug geriau 
yra verkti, negu juok
tis, nes verkiančius vi
si glosto, ramina, Bal
fas remia aukomis, o be
sišypsančių niekas ne
užjaučia, nes yra mano
ma, kad jiems nieko ne
skauda.
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Grupė lietuvių vasarotojų Floridoj prie p. Jazbučių vilos Miami 
Beach. Kairėje šeimininkai p. Jazbučiai. Dešinėje stovi ALT S- 
gos valdybos sekretorė B. Paplėnienė. J. Garlos nuotrauka

UZBEKŲ PASIŪLYMAS— 
LIETUVIUI [SAKYMAS

Taškento filmu studija 
"mobilizavo” sau aktorių iš 
Vilniaus dramos teatro, 
Laimontą Noreiką (ne Vir
gilijų iš operos), be jo su
tikimo, prieš jo valią. Mat, 
Taškente užsimota paga
minti "uzbekų filmas”, ku
rio tikslas — išaiškinti, ko
dėl ne tik rusai, bet ir uz
bekai, kirgizai, tadžikai uo
liai kovoję prieš vokiečius 
(vis tas "tautų draugystės" 
reikalas). Filme reikia ak

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 atviros jūros pliažas 

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

Vila jau atidaryta ir priima svečius vasarojimui. 
Kreiptis tiesiai į 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 į šią gražiausią ir 

didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

toriaus vaidinti vokiečio 
karininko vaidmeniui. Taš
kente nerado tam tinkamo 
aktoriaus. Bet, pamatę Lai
montą Noreiką žalakevi- 
čiaus filme, nutarė, kad jis 
gerai tinkąs ir vokietį Hof
maną vaidinti. Atsiuntė 
kvieslį į Vilnių. Bet, kaip 
pasakoja EKRANO NAU
JIENOS) 1967,25), "No
reikos neviliojo uzbekų 
draugų pasiūlymas”. Atsi
kalbinėjo:

”Nėra kada, dabar pats 
sezono įkarštis, gastrolės — 
darbo teatre neįmanoma

DIRVA

suderinti su darbu kine. O 
ir nuotoliai ne tokie jau 
maži: Taškentas — Vilnius. 
Net į bandymus nebus ka
da nuvykti”....

Tačiau po kiek laiko L. 
Noreika gavo telegramą:

"Jūs be bandymų patvir
tintas pagrindiniam vaid
meniui filme ’Ferdaho žyg
darbis’. Sveikiname, linki
me sėkmės!”

Kodėl Taškento filmų 
studijos noras — Vilniaus 
teatre įsakymas, paaiškini
mo nėra. Faktas tik, kad L. 
Noreika jau filmuojamas 
Taškente. (ELTA)

EXPO 67 BUTAI
Laurentian kalnuose 

prie vandens, 1 vai. iki 
EXP0 67.

Kambariai, arba bu
tai. Visi patogumai, ži
diniai.

Užsisakyti iš anksto. 
Pusė miesto kainos.

P. Gaputis, 
7559 Querbes Avė., 
Montreal 15, Que. 
Tel. 272-8384.

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
644 Laurie Cr. 
Greenfield Bark 
P. Q., Canada 
Tel.: 671-8893.

HELP AVANTEI) MALĖ

VUEAVERS: Webbing nnd narrovv 
fabrics, consists of patiem con- 
struction and layout on modern 
looms. Experience and proven skilia 
preferred. We will Irain to por 
standards.Either night or day shift 
available. Good starting pay and 
benefits with long established com
pany. Two openings. Call Mr. 
Bridges for appointment 716 —•
342-7600, Rochester, N. Y. (89-95)

LOOM FIXER
FOR XD LOOMS 

PART TIME 
OR FULL TIME

CL1NTON ŠILK MILL,
INC.

58 CANAL STREET
HOLYOKE, MASS.

(89-95)

BULLARD OPERATORS 
V.T.L.

MACHINE REPAIRMEN 
INSPECTORS 

HIGHEST WAGES, GOOD WORKING 
CONDITIONS, PERMANENT POS1. 
TIONS. ALL HOLIDAYS AND BEN
EFITS.

Contact BOB BARRETT

U. S. MFG. CO. 
8650 MT. ELL1OT 

PHONE: 3 13 — 923-3960 
An Equal Opportunity Employer 

.(89-95)

THREAD GR1NDER HANDS 
Experienced men on Excello lnternal 
& External Grinders. Top pay for 
Grinders. All around lale hand. Sėt 
up work from prints. Fringe benefits. 
Steady work.

THREAD-CRAFT, INC. 
23901 Blackstone Warren, Mich. 

313 — 754-4410
(91-97)

WANTED AT ONCE EXPERIENCED
ACME GRIDLEY 

BROWN & SHARPE 
DAVENPORT 

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
OPERATORS SĖT UP MEN 

lst & 2nd SHIFTS.
Steady work for qualified men. 
Metai Seal & Products, Ine. 

216 — 731-6900
(86-92)

MACHINISTS—lst class Good 
pay. Steady. All shifts. Call 
American Container Corp., 
1741 W. Edgar Road, Linden, 
N. J. 201-486-1300. (91-93)

HELP WANTED FEMALE

NEEDED 
REGISTERED NURSF.S 

Full time, part time, part shift, any 
shift,

LEE MEMOR1AL HOSPITAL 
Dowagiac, Mich.

Salary open, Contact Mrs. Johnson, 
616 — 782-2131, before 4:30. Mrs. 
Morrow 616 — 782-5961 after 4:30. 

Call collect if out of town.
(91-93)

MALĖ & FEMALE

OPPORTUN1T1ES FOR 
PROFESSIONAL PF.RSONNEL 

GRADUATE NURSES 
and 

COMBINED LABORATORY 
and X-RAY TECHNICIAN 

for thirty bed hosmlal. For furlher 
particulars apply, call, or wnte: 

Administrator, 
Providence Hospital, 
Daysland, Alberta, 
Canada.
403 — 374-3721 (89-98)

AMT-ASCP TECHNICIAN — 
92-bed-general hospital and 
extended care facility, located 
in the center of the Thumb 
area of Michigan. Centrally 
located to Detroit, Flint, Sagi- 
naw, and Bay City, Pontiac 
and Lake Huron. Pop. 3100. 
Comprehensive benefit pro- 
gram. Salary commensurate 
vvith qualifications and expcr- 
ience. Contact H. B. Purdy, 
Adm., Mariette Community 
Hospital, Mariette, Michigan

(91-95)

* LIETUVIŲ TAUTI
NIAI ŠOKIAI: Gyvata- 
ras, Audėjėlė, Blezdin- 
glnis Jonkelis, Malūnas, 
Subatėlr ir Šustas įtrauk
ti į JAV ir Kanados Lie
tuvių III-sios Tautinių 
Šokių Šventės repertua
rą. Šie šokiai yra ats
pausdinti "Mūsų šo
kiai" knygoje. Kiti šokiai 
spausdinami atskirais 
sąsiuviniais.

MAINTENANCE 
MECHANICS

KRAFT FOODS, Kendallville, Indiana, has permanant open
ings in a clean modern air-conditioned factory for qualified 
applicanfs with HIGH SPEED EOUIPMENT MAINTENANCE EX- 
PERIENCE, and High School degree.

• EXCELLENT WAGES
• FREE HOSPITALIZATION INSURANCE
• COMPANY-PAID PENSION
• FURNISHED CLOTHING
• MANY OTHER BENEFITS

WRITE PERSONNEL MANAGER

KRAFT FOODS
P.O. BOX 311

KENDALLVILLE, INDIANA
An Equal Opportunity Employer

(91-92)

I.D. and O.D. Grinders
• Experienced gage work
• Top rates, full benefits

Apply

LINCOLN GAGE CO.
14009 Achyl, VVarren, Mich., Groesbeck-10 Mile

(89-95)

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
Building 
maintenance

• Machine shop
• Printing
• Automobile

Electricity body
• Metai vvorking

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

Interviews will be arranged in August. Indicate 
preference for day or evening interview.

SI ND COMPLETE Rl.SUMF. TO

BURBAU OF PERSONNEL
BOARD OF EDUCATION

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

(85-94)

1967 m. rugsėjo 1 d.

SARGAS
70-ties butų naujam na

mui Bostono, Mass. reika
lingas vedęs sargas, suge
bąs daryti reikalingus pa
taisymus, dažyti, valyti ir 
kt. Duodamas naujas $160 
vertės butas ir iki $400 per 
mėn. algos. Gyvenimo ap
rašymą su rekomendacijo
mis siųsti 334 Harvard St. 
Apts., Ine. 330 Harvard St., 
Cambridge, Mags. 02139.

(91-92)

• Crafts
• Horticulture
• Mechanical

repair drafting
• Woodworking

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

• Metinis dividendas Ą^/ąŲo išmokamas du kart per metus už 
visas taupymo sąskaitas.

i

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

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
. L it

LQ ĮĮi , .-J!^ - eTi

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL 60608 

OFFICE HOURS: Mondav. Tuesday. Friday 9 to 4; 
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių įmonė , registruota 

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

MARQUETTE GIFT PARCELS SEftVICE
2808 W. 69th St.. Chicago. III. 60029 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St.. Chicago. III. 00029 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St.. Chicago. III. 00008 — Tel. CA 5-1864 

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

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

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

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
1. St. Remy Imp. 3 Str.

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

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

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

IR APYLINKĖSE
• S. ir J. Jazbučiai, iš 

Miami Beach, Floridos, 
vykdami j parodą Montrea- 
lyje, buvo sustoję Cleve
lande savo bičiulių aplan
kyti. Ta proga atsilankė 
Dirvoje ir paintormavo apie 
vasarojimo sąlygas j u va
sarvietėje.

• Tautybių mugė įvyks 
rugsėjo 7, 8 ir 9 dienomis 
Severance Center patalpose.

Įvairiausios Clevel a n d e 
b e s i r eiškiančios tautybių 
grupės turės savo paviljo
nus, kupinus skanumynais 
ir tautinio meno išdirbi
niais. Be to, vyks atskirų 
grupių pasirodymai tauti
nių šokių meno srityje.

Oficialus mugės atidary
mas įvyks rugsėjo 7 d., 7:30 
vai. vak. Įėjimas laisvas vi
siems.

Lietuvių pasirodymui va

JŪRŲ SKAUTŲ

VEIKLA

Petras Gaižutis su kuprine 
Naujoj Meksikoj.

dovauja DLK Birutės drau
gijos Clevelando skyriaus 
valdyba.

NAUJOSIOS PARAPIJOS

Komp. DARIUS LAPINSKAS akompanuos solistui Stasiui Barui 
šį šeštadienį rugsėjo 2 d. Cleveland Sheraton viešbutyje {vykstan
čiame baliuje-koncerte, kuris rengiamas Pasaulio Lietuvių Gydy
toją suvažiavimo proga. Koncerto programoje taip pat dalyvauja 
pianistas Andrius Kuprevičius. Koncerto-baliaus pradžia 8 v.v.

RAJONE
Euclid Barber Shop 
559 East 185 Street

SekmadienĮ, rugsėjo 3 d. 8 vaL vak. Cleveland-Sheraton viešbuty
je II aukšte White Hali {vyks Clevelando gydytoją šeimą jaunimo 
rengiamas pasilinksminimas - šokiai.

lietuvis kirpėjas — 
VINCAS GELGOTAS. 
Kirpykla atidara nuo 8 

vai. ryto ligi 6 vai. vak., iš
skyrus trečiad. šeštadie
niais ligi 5 vai. vak.

(90-97)

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

• A pd ra ūdos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

SVEIKINIMAI
TAUTYBIŲ MUGEI

Rugsėjo 7, 8, 9 
SEVERANCE CENTER 

Main Mali

Skaityk ir platink
DIRVĄ

HELP VVANTED MALĖ

The Cafarelli Opera Company rugsėjo 24 d. 4 vaL P.P. Clevelan
do Muzikos Institute rengia solistės Aldonos Stempužienės rečitali. 
Bus išpildyti Donizetti, Durante, Coccini, Pergolesi, DeFalla, Ver
di, Debussy ir Dariaus Lapinsko kūriniai. Akompanuos komp. Da
rius Lapinskas. Programos išpildyme dalyvaus dar artistai Kathryn 
Lukas ir Robert Matson. Bilietai gaunami Dirvoje, Patrijoj ir 
Burrows knygyne. Nuotraukoje soL Aldona Stempužienė ir fleitistė 
Kathryn Lukas.

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 Componenta 
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

...Kas tik reikalinga

savaitgalio kelionei 
po pasauly

HORIZONTAL 
BOR1NG 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAP TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING 

MACHINES
Imkit autobusą, taksi ar savo automobili — ir 
atvykit j mugę. Rinktiniai valgiai — spalvingi 
rūbai, iškilmių šokiai iš viso pasaulio. Kas tik 
reikalinga — rasite Severance Centro

ALL NATIONS

RADIAL 
DR1LLS

NUMER1CAL 
CONTROLLED 

MACHINES

SPONSORED BY THE NATIONALITIES SERVICE CENTER

SEPTEMBER 7, 8 & 9

severancewte
Severance Center is lully servicetl by CTS motes /. 54. 41A and *1.

SAUSITE GERA VALANDINI 
ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.

LJ.S. Clevelando jūrų skautai 
liepos 1-2 dienomis, turėjo sa
vaitgalinę iškylą, Pymatuning, 
Penna.. Iškyloje dalyvavo 15 jū
rų skautų ir vadovų su keturiais 
pastatais.

Iškylos programoje neper
traukiamai plaukiojo pastatai, 
buvo pravesti įvairūs žaidimai 
sausumoje ir ant vandens, bei 
nakties žygiai. Vyresnieji jūrų 
skautai buvo sukrovę dideli lau
žą, kurio šviesoje skambėjo 
linksmos lietuviškos dainos.

Liepos 9 dieną, du jūrų skau
tai, Petras Gaižutis ir Rimas 
Aukštuolis buvo išvykę į Phil- 
mont Scout Reservation, New 
Mexico. šios dviejų savaičių ke 
lionės didesnę dalį išlaidų pa
dengė amerikiečių skautų šta
bas. Abu jūrų skautai grįžo pil
ni patyrimo skautavime ir sa
varankiškame gyvenime, įgy
dami specialybių.

Rimas Aukštuolis ruošiasi t 
kalnus Naujoje Meksikoje.

Liepos 15 dieną. Jūrų skau
tai buvo išvykę vienos dienos iš
kylai, kompasiniams ir signa
lizacijos pratimams.

Liepos 17 dieną, jūrų skautai 
dalyvavo Pavergtųjų Tautų de
monstracijoje, Clevelando mies
to centre.

Š.m. įvykusiame, amerikie
čių skautų atŽymėjlmo vakare, 
V. Jokūbaičiui pristačius veik
los duomenis, j.s. Pr. Petrai
tis ir j. psk. A. Andrašiūnas bu
vo apdovanoti skautininkų nuo
pelno medaliais ir diplomais.

Š.m. rugpiūčio 8 dieną, suka
ko 15 metų nuo jūrų skautų įsi
kūrimo Clevelande. Metų bėgy
je, jie iškilo visuomenėje kai
po viena iš judriausių grupių 
savo surengtais vakarais, sto
vyklomis, bei daug prisidėjo 
prie šios lietuvių kolonijos re
prezentacijos amerikiečių ir 
kitų miestų lietuvių tarpe.

Šiais metais, derindamiesi 
prie įvykstančios LJ.S. Jubilie
jinės Stovyklos, Kanadoje, Cle
velando jūrų skautai savos sto
vyklos nesurengė ir dalis skau
tų buvo nuvykę stovyklauti i ju
biliejinę stovyklą. (k)

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
E. 72 ir St. Clair

Keturi kambariai ir vo
nia. Su baldais ar be baldų. 
871-8547. (91-92)

PARDUODAMAS
NAMAS
Dviejų šeimų mūrinis. 
6x6. Skambinti 486- 
9660.

(91-92)

"Mano geriausi linkėjimai virš 40 tautybių, da
lyvaujančioms savo parengimais, tautiniu menu ir 
pramogomis — o taip pat ir Nationalities Services 
Center, globojančiam šį įžymų įvykį”.

Congressman FRANCES P. BOLTON

CLEVELANDO PARENGIMU Į
— KALENDORIUS J

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

RUGSĖJO 9 D. Neringos 
Tunto sueiga ir laužas.

RUGSĖJO 10 D. Tautos Šven
tės minėjimas. Rengia LB I ir 
II Apylinkė.

RUGSĖJO 24 D. 4 vaL 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. Sekmadienį 12:00 
vai. SLA 14 Kuopos narių suei
ga.

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

SPALIO 27 - 29 D. B. Vllku- 
aitytės-Gedvilienės dailės kū
rinių paroda Čiurlionio Ansamb^ 
lio namuose. Rengia Ateitie^ 
klubas.

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

LAPKRIČIO 4 D. Korpl Neo- 
Lithuania metinis balius.

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

GRUODŽIO 3 D. Sekmadienį 
12:00 vai. nepaprasta SLA 14 
Kuopos narių sueiga.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Me
tų sutikimą šv. Jurgio parapi
jos salėje ruošia L. F. Bičiu
liai.

1968

SAUSIO 27, ir 28 D. Vaidilos 
teatro pastatymas A. Rūko "Ke
turi Keliauninkai".

VASARIO 3 D. Ateinininkųba
lius šv. Jurgio parapijos salėje.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East l-85th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

į LAISVUOSIUS LIETUVIUS
Veiksnių konferencija 1967 m. sausio 14-15 d. 

New Yorke sutarė minėti 1968 metais Lietuvos Ne
priklausomos Valstybės atkūrimo 50 metų sukaktį 
— numatė programą, pasiskirstė minėjimo dar
bais.

Minėjimo tikslas — prašnekti į nelietuvius: 
atkreipti jų dėmesį į lietuvių tautos valstybines 
tradicijas nuo karaliaus Mindaugo laikų, į lietu
vių tautos pajėgumą savarankiškai bei pažangiai 
organizuoti savos nepriklausomos valstybės gyve
nimą po pirmojo pasaulinio karo; į tautos, dabar 
pavergtos, moralines bei juridines teises ir pasi
ryžimus būti vėl laisvu Europos tautų nariu.

Minėjimo tikslas taip pat — sustiprinti lais
vųjų lietuvių ištvermę ir vienybę kovai už savo 
tėvynės išlaisvinimą, kad jos gyventojai galėtų 
apsispręsti savo gyvenimo būdą laisva valia.

Kongresai, konferencijos, leidiniai, kurie nu
matyti šiems Laisvės Kovos metams, bus reika
lingi lėšų. Lėšom telkti veiksnių konferencija suda 
rė specialų komitetą. Komitetas pasivadino Lietu
vos Valstybės Atstatymo 50-čio Jungtinis Finansų 
Komitetas (United Lithuanian FinanceCommittee). 
Jame dalyvauja po du atstovu iš Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto, Lietuvos Laisvės Ko
miteto, Amerikos Lietuvių Tarybos, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Valdybos ir Jungtinių Ameri
kos Valstybių Bendruomenės valdybos. Tautos Fon - 
do valdybą artimai bendradarbiauja vajaus vykdy
me. Komiteto pirmininku išrinktas prelatas Jonas 
Balkūnas.

Komitetas kreipiasi į jus, mieli lietuviai, tal
kos ir paramos minėtam uždaviniui — lėšom su
telkti. Kreipiasi į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
ir jos atskirų kraštų vadovybes, į Amerikos Lie
tuvių Tarybos vadovybes, į visų lietuviškųjų orga
nizacijų vadovybes ir į atskirus jų narius.

Tepajus kiekvienas džiaugsmą, kad sava auka 
ir talka jis manifestuoja lietuvių vienybę ir didina 
jėgą Lietuvos laisvei priartinti.

Čekius, perlaidas ir pinigus prašome siųsti: 
UNITED LITHUANIAN FINANCE COMMITTEE 
29 West 57th St., (10 fl.), New York City, N.Y.,

LIETUVOS VALSTYBES ATSTATYMO 50-ČIO JUNGTINIS 
FINANSŲ KOMITETAS

Pirmininkas: Prelatas Jonas Balkonas; Vicepirmininkai: 
H. Miklas, D. Penikas, A. Reventas; Nariai: A. Alksninis, 
A. Balsys, V. Banelis, P. Minkūnas, A. Ošlapas, J. PaŽe- 
mėnas, A. Radzivanienė, J. Stukas, A. Trečiokas.

NUODĖMINGAS ANGELAS 
PHILADELPHIJOJE

REMIA VLIKO DARBUS
Lietuvos Išlaisvinimo Tau 

tos Fondas vėl praneša ke
letą nekasdieniškos reikš
mės prisidėjimų prie para
mos Vliko darbams vykdyti.

Walter P. T u r u 1 i s su 
žmona Pulkerija, pensinin

Nijolė Manellenė modeliuos Putnamo Seselių rėmėjų ruošiamoj 
madų parodoj rugsėjo 30 d., 7 v.v. ir spalio 1 d. 4 v. p.p., Jaunimo 
Centre Chicagoję. Jai vakarinius rūbus suprojektavo dail. N. Banie
nė.

kai, devintoje amžiaus de
šimtyje, jau pradėję septin
tą dešimtmetį ' Amerikoj 
(atvykę 1906 metais, dabar 
gyveną Hollis-Queens, N.
Y.) atsiuntė $65.00 ir paža. 
dėjo dar pridėti iki $100.00.

New Yorko ateitininkai 
ir moksleivių tėvų komite-

Amerikoje daugelis 
mūsų organizacijų, be 
kitų tikslų dirba ir kul
tūrinėj veikloj. Taip ir 
A,L. Tautinės S-gos Phi- 
ladelphijos skyrius nori 
vietos lietuviškajai vi
suomenei suruošti kul
tūringą pramogą. Š.m. 
rugsėjo mėn. 23 d. yra 
pakvietęs Bostono Dra
mos Sambūrį, su jų 
statomu veikalu ''Nuo
dėmingas Angelas". Vei
kalas parašytas mūsų 
garsaus poeto ir dra
maturgo P. Vaičiūno. Tai 
yra 5 veiksmų pjesė, ku
rioje humoristinėje for
moje liečiami aktualūs 
niekada nesenstantys 
klausimai.

Daug darbo yra įdėję 
Bostono Dramos Sambū
rio artistai ir jų reži
sierė Al. Gustaitienė. Jų 
darbas buvo apvainikuo

tas, per Br. Bobelį, sudėjo 
Tautos Fondui $50.00 vietoj 
vainiko prie gen. konsulo V. 
Stašinsko kapo.

Ir New Yorko Lietuvių 
Moterų Klubas, per pirmi
ninkę M. Kregždienę, gen. 
konsulo V. Stašinsko atmi
nimui pagerbti, vietoj gė
lių, paskyrė Tautos Fondui 
$25.00.

Vincas Mašalaitis, buvęs 
n e p r i klausomos Lietuvos 
Ministrų Tarybos generali
nis sekretorius, dabar gyve
nąs Wayne, Pa., ir Julita 
Trojanas, M. D., iš Mas- 
peth, N. Y., atsiuntę T. 
Fondui po $25.00 metinių 
įnašų, įsijungė j premijuo
jamų Fondo rėmėjų sąrašą 
(Premija — Eltos Informa
cini metinė prenumerata).

Ta proga pažymima, kad 
premijuojamų rėmėjų sąra
še yra Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės Chicagos — 
Brighton Park apylinkė, 
kurios vardu įnašą į T. Fon
dą atsiuntęs V. S. Šilas yra 
iždininkas. (ELTA)

MADŲ PARODA

M. N. Pr. Seserų Kongre
gacijos rėmėjai po vasaros 
atostogų ir poilsio, vėl sto
ja j Konkretų darbą. Pir
miausia jie rengia geguži
nę šapalų sodyboje Lemon- 
te rugsėjo 10 d. Kitas kon
kretus darbas — tai tradi
cinė madų paroda, kuri 
įvyks Jaunimo Centre rug
sėjo 30 d., 7 v. v. ir spalio 
1 d., 4 vai. po pietų. Jos 
tikslas yra jau daug kartų 
minėtas — paremti Matu
laičio poilsio namų statybą 
Putname. Organiza t o r ė s, 
kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir ateinančiam sezonui, 
ruošia staigmeną. Bus mo
deliuojama ne tik to sezono 
rūbai, bet matysime ir ką 
mūs senelė nešiojo, kai ji 
buvo dar panelė ir ką dė
vės mūsų anūkėlės keliau
damos į mėnulį. Neatsilieka 
ir ponios su mezgimu,kas 
šiuo metu yra labai populia
ru ir praktiška.

Modeliuoti sutiko; D. 
Bartkienė, V. Bartkienė, A. 
Fremarek, N. Manelienė, M. 
Memėnaitė, M. Meškauskai- 
tė-Gaižutienė, S. Olšauskie. 
nė, R. Trimakienė, N. Veng
rienė. Visos šios madų pa
rodos koordinatorė ir ko
mentatorė — aktorė Julija 
Cijūnelienė. Pageidauj ant 
lankytojoms šįmet bus ren
giami du seansai išvengti 
susigrūdimo.

Rengėjos kviečia Chica
gos ir apylinkių ponias ir 
paneles atsilankyti į paro
dą, pasigrožėti rankdarbi- 
nių drabužių pavyzdžiais ir 
kartu paremti Matulaičio 
poilsio namų statybą. 

tas premjera Bostone, po 
ko sekė labai puikūs at
siliepimai spaudoje. Ra
šytojo St. Santvaro žo
džiais, tai brandžiausias 
Al. Gustaitienės darbas. 
Visi artistai nors ir mė
gėjai, tačiau spaudoje la
bai išgirti. Juos matėme 
Philadelphijoje "Bran
dos Atestato" pastaty
me. Tenka pasidžiaugti, 
kad Sambūrio sąstate 
yra ir jaunosios kartos 
artistų. Taip pat yra la
bai gražios veikalui pri
taikytos dailininko Vikt. 
Vizgirdos dekoracijos. 
Būtų didelis apsileidi
mas, jei kas nenorėtų šio 
veikalo pamatyti, nes vie
toje neturime teatralų, 
o atkvietimas iš Bosto
no artistų, kurių yra ro - 
dos 15, pareikalauja daug 
pastangų.

Taigi kviečiami visi 
š.m. rugsėjo mėn. 23 d. 
(šeštadienį) 6 vai. 30 
min. p.p. į Lietuvių Mu
zikinę salę. Po vaidini
mo puikus orkestras, šo
kiai, bufetas ir kt. Bi
lietų kainos 4, 3 ir2dol. 
moksleiviams. Bilietus 
iš anksto galima įsigyti 
pas: J. Česonį, P. Dide
lį, V. Gruzdį, P. Jonkų, 
A. Jonį, P. Mitalą, Br. 
Vigelį ir kt.

Tą patį veikalą sekan
čią dieną, t.y. rugsėjo 
24 d. (sekmadienį) Bosto
no Dramos Sambūris ro - 
dys Elizabethe Lietuvių 
Laisvės Svetainėje, 269 
Second St. Ten vaidini
mo pradžia 3 vai. p.p. 
Bilietų kainos 4 ir 3 
dol. Ten parengimą ruo
šia ALTS-gos Rytų apy
garda talkininkaujant vie
tos Tautinės S-gos sky
riui.

"Nuodėmingas Ange
las" bus parodytas ir 
Brooklyne, per "Darbi
ninko" parengimą š.m. 
spalio 8 d. Kaip mato
te, susidomėjimas šiuo 
veikalu yra didelis, tat 
nepraleiskit progos jį 
pamatyti.

(pm)

• Sol. Stasys Baras, komp. 
Darius Lapinskas ir Leo
kadijos Braždienės vado
vaujamas Jaunimo Centro 
Studentų Ansamblis, 1967 
m. spalio 7 d. atstovaus 
JAV Expo 67 tautų festi
valyje.

Kvietimą prisiuntė ir lie
tuvių pasirodymu rūpinasi 
Expo 67 JAV atstovybės 
vadovybė.

Jaunimo Centro Studen
tų Ansamblis buvo gavęs 
kvietimą dalyvauti parodos 
Lietuvių Dienos programo
je, bet dėl lėšų stokos, tu
rėjo atsisakyti. Ansamblio 
kelionė į Montrealį reikalin
ga lietuvių visuomenės pa
ramos. Maloniai prašome 
aukas siųsti šiuo adresu: 
Lietuvių Informacijos Cen
tras, 5620 So. Claremont 
Avenue, Chicago, Illinois 
60636. (LIC)

• Kalifornijos lietuviu 
tradicinė šventė šiemet 
švenčiama rugsėjo 10 d., 
sekmadienį. Ją rengia LB 
Los Angeles apylinkės val
dyba, vadovaujama dr. A. 
Avižienio. Trumpą pagrin
dinę kalbą pasakys Ameri
kos LB Tarybos narys poe
tas Bernardas Brazdžionis. 
Kiti programos dalyviai: 
aktorius humoristas Vitalis 
Žukauskas, solistas Anta
nas Pavasaris, akomponuo- 
toja pianistė Raimonda 
Apeikytė, solistė J. Armo- 
nienė ir Onos Razutienės 
vadovaujamas Jaunimo tau* 
tinių šokių ansamblis, šven-

Dr. Saulius Jonas Vaičaitis, Pijaus ir Onos Vaičaičių sūnus, š.m. 
rugpiūčio 5 d. susituokė su Liucija T. Narkute, muziko Jono Nar- 
kaus dukterim. Jaunuosius šv. Pranciškaus bažnyčioj, Lawrence, 
Mass., sujungė preL Pr. Juras. Povestuvinėj kelionėj jaunavedžiai 
lankėsi Kanadoj, ta proga apžiūrėdami Expo 67 Montrealy. Po po
ros savaičių grįžo į Bostoną, kur, kaip pabrolys ir pamergė, daly
vavo Nijolės Vaičaitytės ir Vitalio Benokraičio vestuvėse. Dr. Sau
lius J. Vaičaitis yra baigęs Bostono Universiteto Medicinos mokyklą 
ir jau antri metai, kaip gydytojas, dirba Valst. medicinos centre, 
Buffalo, N.Y. Jaunoji L. Vaičaitienė ten pat studijuoja anglų litera
tūrą D’Youville kolegijoj. Laimės ir giedros jaunai lietuvių šeimaiI

tės proga mūsų sportinin
kai, vadovaujami R. žemai
taičio, rungtyniaus su estų 
tinklininkais. šias rungty
nes galės stebėti visi šven
tės dalyviai, nes vyks aikš
tėje prie salės.

Programos vedėja — Vi
oleta Gedgaudienė.

šventė vyks Culver City 
veteranų salėje, 4117 Over- 
land Avė., Culver City.

Po programos bus dar ir 
šokiai.

Sporto rungtynių pra
džia — 1:30 vai. Programa 
salėje pradedama trečią va
landą.

• Venezuelos lietuvių 
bendruomenės tautinių šo
kių šokėjams, dalyvavu
siems Caracas Cuatricente- 
nario programos išpildyme, 
buvo suruošta ekskursija į 
pajūrį. Ekskursijai vado
vavo Bieliūnas, Gavorskas, 
Garšva, Zubkus, A. Zalnie- 
riūnas, Kukanauza ir kiti. 
Pajūryje įvyko įvairios var
žybos ir laimėtojai buvo 

LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ 
DĖMESIUI

Mokslo metų pradžiai prašome užsisakyti reikalingus 
JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros Fondo išleistus 
vadovėlius ir mokslo priemones.
Vadovėliai :
1. LIETUVOS LAUKAI, S. Jonynienės, V sk...........$3.00
2. TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA,

A. Tyruolio, VI sk..........................................................$3.50
3. TĖVŲ ŠALIS, S. Jonynienės, VII sk........................$3.50
4. GINTARAS, J. Plačo, VIII sk.....................................$4.00
5. TĖVIŠKĖS SODYBA, J. Plačo, III sk....................$3.50
6. LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, VI laida ... $2.50
7. LIETUVOS ISTORIJA, V. Liulevičiaus,

IX sk. ar 5-ai kl.............................................................. $1.25
Lietuvių kalbos pratimai:
E. Ruzgienė, I sk.................................................................. $1.75
G. Česienės, II sk...................................................................$1.75
J. Juozevičiūtės ir E. Narutienės, III sk....................$1.75
S. Jonynienės, IV sk.......................................................... $1.75
Z. Grybino, V sk...................................................................$1.25
J. Plačo, VI sk.......................................................................$2.00
J. Kreivėno, VII sk.............................................................. $1.25
S. Sližio, VIII sk. ................................................................ $1.75
Kitos priemonės:
1. Lietuvos žemėlapis, išl. Lietuvių enciklopedijos

leidyklos ..........................................................................$2.00
2. Sąsiuviniai ..................................................................... $0.25

Platintojai gauna už mokslo vadovėlius ir priemones 
15/( nuolaidos.

Užsakymus siųsti JAV LB Kultūros Fondo adresu:
J. Bertašius,

5348 So. Talman Avė., Chicago, III. 60632

apdovanoti įvairiomis do
vanomis. Dovanas asmeniš
kai paskyrė J. Bieliūnas, 
Gavorskas ir inž. V. Venc
kus. Be to, visi su didžiau
siu malonumu vaišinosi or
ganizatorių atsivež tomis 
gėrybėmis bei gaivinančiais 
gėrimais.

• LB Centro Valdyba nu
tarė suorganizuoti lituanis. 
tinėms mokykloms mokyto, 
jams paruošti kursus Pietų 
Amerikos lietuviams. Kur
sus organizuoti prašė iš 
Argentinos atvykęs kun. 
Augustinas Steigvila, MIC. 
Jis taip pat pažadėjo pasi
rūpinti, kad iš Pietų Ame
rikos atvyktų pakankamas 
kursantų skaičius. Kursams 
programą paruoš JAV Lie
tuvių švietimo Taryba.

• Vincas Remeikis, iš 
Chicagos, apsimokėda m a s 
Dirvos prenumeratą, ta pro
ga kartu padidino savo įna
šą Vilties draugijai 10 dol.
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