
19235 Boavorland Str*
Detroit, Mlo* 48219,

DIRVA
THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER

6907 SUPERIOR AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44103 Telephon*: 431-6344

Lietuvos Laisvės Kovos Metai
Birželis — June 19, 1968Lili. Nr. 70

ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

"TREČIA IŠEITIS"
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"Kaž kas sudužo” — 
dejavo neseniai paryžiš- 
kis dienraštis Le Mon- 
de —*kaž kas, kas išsi
laikė 1958 metais ir 
OAS laikais, kas tačiau 
buvo sudužę 1940 metais 
po vokiečių tankais”. 
Tas 'kaž kas' yra pasi
tikėjimas režimu. Nė vie
name kitame krašte, iš
skyrus Raudonąją Kini
ją, pavasarinė jaunimo 
'kultūrinė' revoliucija 
nepadarė tiek daug ža
los, kiek prancūzų. Pi
nigais skaičiuojant Pran
cūzijos nuostoliai buvo 
per 6 bilijonus dolerių, 
t.y. tiek de Gaulle reži
mas buvo sutaupęs auksu 
ir svetimom valiutom. 
Tas nuostolis, jei vis
kas susitvarkys, galės 
būti iš dalies padengtas 
padidėjusia gamyba, ta
čiau didelė dalis vi stiek 
liks. Prancūzija jau ne
teko 307 milijonus do
lerių auksu ir turėjo sku- 
bomis pasiskolinti iš 
Tarptautinio Monetari
nio Fondo 745 milijonus 
dolerių savo franco ver
tei gelbėti.

Bet auksas ir doleriai

• GEN. CREIGHTON W. AB- 
RAMS, iš gen. VVestmoreland 
perėmęs P. Vietname esančios 
JAV kariuomenės vadovybę,pa
reiškė, jog esą nusistatyta su
stabdyti Saigono bombardavimą 
komunistinėmis raketomis. 
Pirmieji rezultatai jau pasiro
dė, įvedus naujas elektronines 
priemones taikiniui arba rake
tų bazei greičiau nustatyti. Pra
eitą sekmadieni jau tik 4 rake
tos pasiekė miestą.

Gen. VVestmoreland jauyrapa
keliui | JAV gen. štabo viršinin
ko postui užimti.

• PARYŽIAUS POLICIJA iš
valė paskutinius studentų, riau
šininkų likučius Sorbonnos uni
versitete. Akcija Įvyko taikiu bū
du, visuomenės opinijai tą {vy
ki palydint palengvėjimo atsi
dusimu: "Jaubeveik ir laikas..."

Studentų ekstremistų pastan
gos išblėso paaiškėjus,kad {va
dovaujančiųjų eiles pateko nepa
geidaujamas elementas ir kad 
toje vadovybėje neprieita suta
rimo, ko gi ir kokių reformų 
reikalauti.

• DETROITE vykstantis laik
raščių darbininkų streikas,ne
žiūrint visų pastangų, tęsiasi 
toliau. Streikuojama jau 8 mė
nesiai.

• NEGRŲ "JUODOSIOS JĖ
GOS" grasinimai deginti mies
tus nebeturi reikiamos traukos 
masėse, kuriose jaučiama, kad 
jie patys daugiau nukenčia, ne
gu laimi. Atrodo, kad didesnę 
atsakomybę nešą ir jaučią neg
rų vadai įsigalės i šoną nustu
miant karinguosius.

• SENAT. EUGENE McCAR- 
THY rėmėjai demokratų parti
jos kairiajame sparne siūlo, kad 
pralaimėjus demokratų konven
cijoje, senatorius turėtų kandi
datuoti "trečiosios partijos" var
du.

• GEORGE VVALLACE, buv. 
Alabamos gubernatorius, kandi
datuodamas { prezidentus randa 
gana plataus pritarimo. Spaudo
je jau rimtai svarstomos gali
mybės, kad sekantis JAV prezi
dentas teks išrinkti Kongreso 
nariams, o ne elektoratui.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
nėra didžiausias nuosto
lis ir ne dėl jo skundėsi 
Le Monde. Daugiau ken
kia tas, kad visame kraš
te buvo jaučiama "la 
nostalgie de la revolu- 
tion” — revoliucijos pa
siilgimas. Čia reikiapri- 
minti, kad žodžiai 're
voliucija' ir 'liaudis' 
prancūzų ausyse skam
ba kitaip, daugiau šven
tiškai ir iškilmingai kaip 
kitų tautų. Galimas daik
tas, kad dėl to prancūzų 
studentų riaušes paga
liau uždegė ir darbininkų 
mases.

Mes jau nurodėm, kad 
prancūzų masės turėjo 
progos skųstis savo liki
mu, jis — ūkiškai — bu
vo blogesnis už kitų tau
tų, betnetaibuvokibirkš' 
tis, pradėjusi didelį 
gaisrą. Kibirkštimi čia, 
kaip ir kituose kraštuo
se ne tik kapitalistiniuo
se, bet ir komunistiniuo
se, buvo jaunimo nepasi- 
tenkinimas nusistovėju
sia tvarka ir valdančiais 
sluoksniais. Tokie jaus
mai yra natūralūs ir rei
kalingi pažangai — blo
giau, jei jie išsilieja gat
vėse ir senosios tvarkos 
suardymu, neduodant 
geresenės.

De Gaulle vyriausy
bė, kaip paprastai to
kiuose atsitikimuose, 
kaltę norėjo suversti ant 
svetimųjų. Oficialiai 
taip nebuvo aiškinama, 
tačiau privačiai aukštie
ji pareigūnai davė su
prasti diplomatams, kad 
riaušes sukėlė amerikie
čių ČIA ir ... Izraelio 
Schin Beth (slaptosios 
tarnybos). Aiškinimas 
kiek keistokas, jei atsi
minsime, kad net gar
siosios "Ecole nationa- 
le d'administration” — 
aukštųjų valdininkų uni
versiteto studentai, pa
tys aukštesnių pareigū
nų vaikai, sukilimo me
tu savo 'alma mater’ da
vė Jean Jaures vardą. 
Tas Jean Jaures buvo 
kairiųjų vadas ir paci
fistas, nužudytas pirmo
jo pasaulinio karo išva
karėse.

Už tat de Gaulle grei
tai pasidarė aišku, kad 
jei jau mesti kaltę, tai 
šį kartą ne ant amerikie
čių ar žydų, bet komu
nistų. Tai daugiau ne
gu ironiška, nes fakti- 
nai komunistai 'bend
radarbiavo' su de Gaul
le, dėl to, kad jiems (ir 
Maskvai) patiko jo užsie
nio politika. Už tat gali
ma, turbūt, nelaimėje pa 
sidžiaugti, kad studen 
tai, kuriem imponuoja 
komunizmas savo seno
je pradinėje formoje, 
kaip 1871 metais Pary
žiuje ar 1917 m. Petra
pilyje* gal1! gale privedė 
prie tos neofocialios ko
alicijos (de Gaulle ir ko
munistų) suardymo. 
Mat, de Gaulle tik tada ga
li laimėti rinkimus į sei
mą, jei prancūzams įro
dys, kad jo pralaimėji

mas bus komunizmo lai
mėjimas ir kad prancū
zai iš tikro turi tik du 
pasirinkimus: jį ar komu
nizmą. "Klausimas 
skamba — šaukė prem
jeras Georgės Pompi- 
dou — kas yra už ir kas 
yra prieš totalitarinįko- 
munizmą”. Tik toks klau
simo pastatymas gali 
duoti de Gaulle daugu
mą seime.

Beveik valandą užtru
kusiam pasikalbėjime 
per televiziją su laikraš
čio Figaro Litteraire 
vyr. redaktorium Michel 
Droit de Gaulle aiškino: 
"Komunizmas yra dikta
tūra, kuri yra nuolatinė 
ir nepakeičiama. Bet ir 
kapitalizmas kitu būdu 
pavergia žmogų. Darbi
ninkas nėra savo likimo 
viešpats, jis yra lyg 
skruzdėlė skruzdėlyne". 
Už tat jis siūląs 'trečią 
išeitį' — tai būtų 'daly
vaujanti bendruomenė.' 
Kaž koks mišinys tarp ko
munizmo ir kapitalizmo, 
kuris leistų darbinin
kams turėti savo balsą 
įmonėse ir dalyvauti 
pelne. Ar tokia sistema 
būtų naudinga tautos 
ūkiui, tenka daugiau ne
gu abejoti. Darbininkų da
lyvavimas pelne yra ge
ras dalykas — jis pla
čiai praktikuojamas 
Amerikoje, tačiau jų 
sprendimai kaip vesti ir 
tvarkyti techniškai įmo
nę vargiai gali padėti 
įmonės pelnui. Taip pat 
ironiška, kad nė vienoje 
Europos Bendrąją Rin
ką sudarančioje valstybė
je valdžia neturėjo tokio 
didelio balso ūkiniam gy
venime ir jo tvarkyme 
kaip... Prancūzijoje. 
Todėl didesnis komuniz
mo (darbininkų tarybų) 
ir kapitalizmo (siekimo 
pelno) sumaišymas jei 
yra reikalingas (tai tik 
psichologiškai ir politiš
kai. Tam, kad nuraminus 
darbininkų mases. Ta
čiau de Gaulle laikosi 
savo 'trečios išeities', 
nes ji yra jam vienin
telė. Ji esanti tikroji re
voliucija — aiškino de

Po {vykusio š.m. birželio 8 d. Chicagoje VLIK ir ALT pasitarimo, dr. J. K. Valiūnas spaudos atsto
vams pranešė, kad konferencijoje buvo susitarta dėl bendros politinės veiklos būdą. Ateities politinė 
veikla, siekianti lietuvią tautos išlaisvinimo iš okupacijos ir Lietuvos valstybės nepriklausomybės at
statymo, vyks visiško pasitikėjimo, abišalio susipratimo ir bendradarbiavimo dvasioje. 1 aip pat numa
tytos Lietuvos laisvinimo veiklai vykdyti reikalingą lėšą telkimo gairės. Nuotraukoje iš kairės: L. Si
mutis, VLIKo pirm. dr. J.K. Valiūnas, ALT pirm. in/. E. Bartkus, dr. P. Grigaitis, gen. konsulas dr. 
P. Daužvardis ir P. Vainauskas. V. A. Račkausko nuotrauka

Lietuvos konsulato advokatai, suvažiavę iš Įvairių Atlanto pakraščio miestų { New Yorką, birželio 9 d. 
posėdžiavo su Lietuvos gen. konsulu A. Simučiu. Nuotraukoje advokatai su konsulato pareigūnais. Sėdi iš 
kairės: adv. dr. Elena Armonienė (Baltimore), gen. kons A. Simutis, adv. Zuzana šalnienė (Boston), Jani 
na Simutienė, Regina Budrienė, adv. Marija šveikauskienė(Boston). Stovi: adv. Tomas Grajauskas (Bal
timore), adv. Klemas Vokietaitis (New York), L. Stanulytė, adv. Leonas Mažotas (Hartford), adv. Anta
nas Stokna (Amsterdam) ir adv. R. J. Tarrant (VVashington). L. Tamošaičio nuorauka

Tarėsi kaip apsaugoti nuo sovietų 
lietuvių palikimus

Lietuvos Generalinia
me Konsulate New Yorke 
birželio 9 dieną posė
džiavo iš įvairių JAV 
miestų suvažiavę konsu
lato advokatai.

Gaulle — ir jis pats, de 
Gaulle, nesijaučia nepa
togiai, jei jį kas vadina 
revoliucionierium.

Ar toks prisistatymas 
jam padės, atsakymą 
duos rinkimai, kurių pir. 
mieji bus birželio 23die
ną, o antrieji — per ku
riuos bus perrinkti tie 
kandidatai, kurie per pir
mus rinkimus savo rinki
minėse apylinkėse ne
bus gavę absoliučios dau
gumos — birželio 30 d. 
Per tuos antrus rinki
mus kairieji rems vie
ną — komunistų ar so
cialistų kandidatą, kuris 
bus gavęs daugiau balsų 
per pirmuosius rinki
mus. Kiek talkininkų tu
rės "de Gaulle Unija 
Respublikos Apgyni
mui" ne visai aišku, bet 
'revoliucionierius' de 
Gaulle laukia visų deši
niųjų balsų.

Okupavę Lietuvą ir api
plėšę Lietuvos gyvento
jus okupantai siekia už
grobti ir tą, kas tiems 
gyventojams galėtų tekti 
iš užsienyje, ypatingai 
Amerikoje, mirusių gi
minaičių palikimų. Mask
vos Injurkolegija (Inos- 
trannaja Juridičeskaja 
Koliegija) tam tikslui 
yra atidariusi Vilniuje ir 
savo skyrių, per kurį iš
gauna iš Lietuvos gyven
tojų igaliojimus Sovie
tų Sąjungos interesus 
Amerikoje atstovaujan
tiems advokatams. Lietu
vos gyventojai kitokio 
pasirinkimo neturi kaip 
tik pasirašyti jiems pa
kištą rusišką įgalioji
mą. Kiekvienas, bent 
kiek okupanto Lietuvai už
mestą sovietinę san
tvarką pažįstantis gerai 
žino, kas laukia to, kuris 
atsisakytų pasirašyti.

Netenka ir aiškinti, 
kad Maskvai pirmoje ei
lėje rūpi ne okupuotos 
Lietuvos gyventojų ge
rovė, bet jiems tenkan
čių dolerių užgrobimas. 
Prieinama net iki tokių 
kuriozų, kad Maskvos In- 
jurkolegijos advokatai 

Amerikoje reiškia pre
tenzijas ir į Lietuvos baž
nyčioms užrašytus pa
likimus. Ar bereikia ir 
aiškinti, kad Maskva in
teresuota ne Lietuvos 
bažnyčių ar gyventojų 
gerove, bet užgrobimu 
dolerių, kurie tiems gy
ventojams galėtų tekti.

Dauguma Amerikos 
valstijų turi net specia
lius įstatymus apsaugo
jimui Sovietų Rusijoje 
ir jos užgrobtose šaly
se gyvenančių įpėdinių 
nuo apiplėšimo. Nežiū- 
rin to, laiks nuo laiko, 
vis dažniau, vienur ki
tur, sovietų interesus at
stovaujantiems advoka
tams pavyksta palikimus 
išgauti. Iš to pasipelno 
Sovietų Rusijos iždas, 
advokatai, o įpėdiniai 
gauna tik trupinius arba 
dažnais atvejais ir nie
ko.

Blogai, jei nepasirū
pinama surašyti testa
mentų, bet negeriau, jei 
testamentai surašyti ne
atsižvelgiant į ypatingas 
iš okupacijos išplau
kiančias sąlygas.

Šalia kitų problemų 
Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke ad
vokatai svarstė ir tai, 
kaip turėtų būti surašyti 
testamentai, kad įpėdi
niai savo palikimus gau
tų be okupantus atstovau
jančių advokatų įsikiši
mo. Suinteresuotieji pa
likimų apsaugojimu tu
rėtų kreiptis į Lietuvos 
konsulatus arba ir į jų 
advokatus. (r)

• Senatorius Ev. Dirksen, 
Illinois valstijos ilgametis 
atstovas JAV’ Senate, lai
mėjęs pirminius rinkimus, 
kreipėsi ir j lietuvius, dėko
damas už parodytą jam pa
ramą. Ta proga senatorius 
pareiškė, kad "lietuvių po
litinis sąmoningumas kyla 
iš nepaliaujamų pastangų 
išlaisvinti Lietuvą. Kaip 
jums gerai žinoma, ir aš esu 
Įsipareigojęs Lietuvos ne
priklausomybei ir džiau
giuos galėdamas jungtis

(Nukelta į 2 psl.)
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Antras Kennedy paaukotas 
pasalingam tikslui

''Pasaulis dabar pri
valo klausti savęs, kas 
su juo darosi” — pa
reiškė sujaudintas Cle
velando dienraštis Plain 
Dealer, po to kai birže
lio 6-tos ankstyvą rytą 
žudikas peršovė sena
torių Robertą Kennedy 
Los Angeles mieste.

"Kas su Amerika da
rosi?" — kartodami klau
sia valstybininkai, vi
suomenininkai, spauda, 
televizija ir radijas, kai 
peršautas į smegenis 
Kennedy po keliolikos 
valandų ligoninėje mi
rė.

Atsakymų tiems klau
simams kasinėjama są
šlavynuose, šunkeliuo
se, vengiant, ar nepajė
giant pažvelgti į tikro
vę-Šios žudystės priežas
tį jungia su visuotinu 
dorovės smukimu, pri- 
vedusiu į žmogžudystes, 
užpuldinėjimus, apiplė
šimus gatvėse ir na
muose; su siaučiančiu 
skurdu ir juodosios ra
sės nelygybe su baltai
siais, ir t.t. ir t.t. Vi
sos niekšystės priski
riamos kokiai tai "vi
suomenės ligai", bet 
vengiama parodyti pirš
tu tiesiog (konspiraciją, 
kuri prie to privedė.

Amerika neišliks ne
patekus į komunizmo 
nasrus , kol Kremliaus 
raudonasis lizdas nebus 
suplaišintas.

Seniai pradėtas mark- 
sistinis-socialistinis-ko- 
munistinis siaubas šia
me krašte ne tik nenu
sidėvėjo, nenuilso, ne
atšipo, bet įgauna dau
giau jėgų, ir naujų sekė
jų. Ir tam plisti padeda 
tie, kurie sąšlavynuo
se knisasi ieškodami pa 
teisinimų tam blogiui.

Iš vienos pusės prie 
to privedė nesusirūpi- 
nimas negrų gyvenimo 
gerinimu praeityje, iš ki
tos pusės, negrus tam 
ruošia konspiratoriai ir 
agitatoriai. Tas tęsiasi 
nuo 1905 metų Rusijos re-

Šen. Dirksen...
(Atkelta iš 1 psl.)

prie visų pastangų. Tarp
tautinių įvykių eiga reika
lauja atsargumo, o mūsų 
įsipareigojimai galutiniam 
tikslui reikalauja patvaros 
ir drąsos. Privalome išveng
ti Lietuvos teisinės pozici
jos panaikinimo, kartu dir
bant ta linkme, kurioje ge
rėtų už geležinės uždangos 
likusių lietuvių padėtis, stip 
retų jų tautinis atsparumas 
ir pasitikėjimas Vakarais.
Jūsų sugestijos ir mintys 
bendrų tikslų siekiant visa
da lauktinos, nes jūs gi ge
riausiai žinote, ko Lietuvai 
reikia.

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

K. S. KARPIUS

voliucijos čia subėgusių 
gyvų likusių revoliucio
nierių, kaip tą aiškiai 
mačiau gyvendamas šia
me krašte nuo 1909 me
tų. Planai suplaišinti 
šią kapitalistinę "krau
gerių buržujų" valstybę 
pradėta kurstymu pietų 
negrų sukilimui, bet tas 
nepavyko. Vėliau užves
ta propaganda įsteigti 
pietuose "negrų respu
bliką", atplėšimu kele
tas pietinių valstijų nuo 
šios valstybės. Ir tas ne 
įvyko.

Pastarais laikais pra
dėtas skelbti negrų su
maišymas su baltaisais, 
iki vedybų, gyvenamų na
mų užėmimo baltųjų tar
pe, maišymo juodųjų 
mokinių baltųjų mokyk
lose, ir kiti panašūs 
kurstymai pagavo dau
gelio negrų simpati
jas. Panaudojant kokį 
negrą auka, sudarius ap
linkybes jo areštavimui, 
sukeliama riaušės, žu
dymas, plėšimas, degi
nimas, policijos kaltini
mas iš Rusijos atvežtu 
"policijos brutalumo" 
obalsiu, privedant iki 
revoliucijos briaunos. 
Laipsniškai paruoš ir ka
riuomenę atsukti ginklus 
prieš vldžią.

Tam vadovauja, pa
gelbsti aprūpinti gink
lais, deginimo priemonė* 
mis juodi ir balti tero
ristai, agitatoriai pa
ruošti Rusijoje, Kuboje 
"teroristiniuose univer
sitetuose". Tą žino rim
tesni negrai, kuriems 
riaušės, žudynės daro gė
dą, nes tai atliekama vi
sų negrų vardu. Jų dau
guma kovoja prieš tai, 
bet suklaidintų gaujos, 
kad ir mažais skaičiais, 
atlieka savo piktą darbą.

Tik prieš keletą sa
vaičių, atmename, di
džiausiu spaudimu Wa- 
shingtone reikalauta pa
lengvinimų gauti pasus 
važiuoti į komunistinius 
kraštus, nes iki šiolei į 
kai kuriuos buvo uždraus
ta. Kas turi reikalų ir 
noro ten važioti? Tie. 
kurie pajėgia sulaužyti 
valdžios nustatytas tai
sykles, kaip dalį savo 
kenksmingo judėjimo 
krašte.

Skaitome apie studen
tų ir darbininkų revoliu
cinius judėjimus kituose 
kraštuose, ar tai būtų Ita
lija, ar Ispanija, Vokie
tija, Anglija, Pietų Ame
rika, ar pagaliau Pran
cūzija, nors atmenam, 
kaip noriai prezidentas 
de Gaulle su Kremlium 
flirtavo.

Dar tik prieš 15 me- 
buvo girdima: "Vistų

kas, ką Amerikos univer
sitetų studentai žino, tai 
tik futbolą lošti".

Kremliaus valdovai pa
sistengė tą benaudį lai
ko aikvojimą pakeisti sau 
naudingu.

Leidžiant bilijonus 
dolerių propagandai, 
Kremliaus konspirato
riai turi paruošę vi
siems luomams ir am
žiui atitinkamus veiks
mus, nuo lopšio iki kars
to.

Amerikos 250 univer
sitetuose įkurdinta stu
dentų revoliucionierių 
lizdai. Balandžio mėne
sį įvyko studentų sukili
mas garsiame ir didelia 
me Columbia Universite* 
te New Yorke. Spauda ir 
radijas priskelbė viso
kių pateisinimų sukilė
lių reikalavimams. Spau
da nutylėjo daug ką la
bai kenksmingo, pavojin
go. Susirūpinusių kraš
to likimu amerikiečių or- 
ganizacija turėjo patal
pinti apmokamą prane
šimą visuomenei apie 
tai. Štai Jo pradžia:

"Didesnis negu gyvo 
Karolio Markso portre
tas dominavo įėjimus į 
paskaitų pastatus. Vieno 
pastato viršuje plevėsa
vo raudona vėliava. Re
težiais buvo užnarpliota 
įėjimai į universiteto pa
status. Lauke aplink pa
status slampinėjo gaujos 
rėkaudamos įvairias pik
tas dainas ir Marseli- 
jetę. Ta scena galėjo bū
ti Havanos ar Pekino uni 
versitete. Tačiau buvo ki
taip:

"Tas vyko prie Wall 
Street, Columbia Univer
sitete New Yorke, kur 
tarp balandžio 23-30 d. 
kairieji studentai buvo 
užėmę ir užvaldę pen
kis universiteto pasta
tus.

"Tas apgulimo ir už
valdymo būdas, suardęs 
ir nutraukęs normalią 
reikalų eigą Columbia 
universitete atvaizduo
ja šių dienų revoliucio
nierių pastangas pir
miausia užvaldyti uni
versitetus, paskui su dar
bininkų pagalba Ameri
kos pramonę".

Sukilėlių iškabos skel
bė: "Laimėjo Leninas, 
laimėjo Castro, laimė
sim ir mes!"

Pietų Amerikoje kai 
kur jau susigriebta stu
dentų sukilimus univer
sitetuose griežtai nai
kinti. Tas ten ėjo per de
šimtmečius. Kodėl čia 
nesiimama padaryti tam 
naujai pradėtam blogiui 
galas?
KUR IR KADA BUVO 
TO PRADŽIA?

Savo naivumu ameri
kiečiai patys tą piktą 

užsitraukė. 1932 me
tais išrinktas preziden
tu Rooseveltas tuoj pri
pažino Sovietų Sąjungą. 
Čia pristeigta Sovietų 
šnipų ir konspiratorių 
lizdų.

1940 metais Roosevel
tas kandidatavo trečiam 
terminui. Baiminantis 
kad gali pralaimėti, de
mokratų partija pasikvie
tė į talką komunistus, iki 
tolei stačiusius savo kan
didatus. Tada Roose
veltas tapo komunistų 
kandidatas, ir rinkimus 
laimėjus, komunistams 
atsilyginimui užveisė 
jais veik visus valdžios 
departamentus. Jų, kaip 
"liberalų" įtaka paplito 
visur, iki paties Aukš
čiausiojo Teismo, kuris 
pradėjo pravesti krimi
nalistams ir komuni- 
tams palankius įstatymų 
pakeitimus.

Universitetuose tie "li
beralai" pradėjo paruoš
ti daugiau savo plauko 
gaivalų valdiškoms vie
toms, spaudai redakto
rius, mokykloms moky
tojus, ir t.t.

Garsus Federalinis In. 
vestigacijų Biuras (FBl\ 
dažnai atskleidęs komu
nistų klastas ir pastan
gas kraštui kenkti, pra
dėtas diskredituoti, ir 
tas tęsiama po šiai die
nai.

Spaudoje pradėta ra
ginti nutylėti, "nesupy
kinti" Sovietų vadų, jei 
kilo koks nesusiprati
mas; imtasi gązdinti 
Ameriką sovietų galimu 
atominiu karu, jeigu "už
rūstins" Kremliaus va
dus. Pradėta jausti 
spaudimas nelaimėti Ko
rėjos karą ir ačiū Ei- 
sehnoweriui, išrinktam 
prezidentu 1952 m. to ka
ro "baigimas" tęsiasi iki 
šiolei. Apgaulingai išgar. 
bintas Castro kaip Ku
bos "išlaisvintojas" grei
tomis pripažintas kai Ku
bą užgrobė, ir padėta 
pastangos sutramdyti 
rengtą Kubos išlaisvini
mą.

Universitetuose vei
kią profesoriai pagelbsti 
studentams rašyti pro
testus prieš Vietnamo 
karą, ir suagituoti vyrai 
deginti savo karinėn tar
nybon pašaukimo korte
les.

Aukštų intelektualų ir 
didelių turtuolių rate
liuose įsukta diskusijos 
apie marksizmą kaip ge
rą, nekenksmingą ideo
logiją.

Mokyklinio jaunimo 
tarpe ir bendrai žemuo
se luomuose išplatinta 
naudojimas narkotikų - 
nuodų; jaunimo tarpe pa
leistuvavimas; mergai
tės studentės mokina
mos voginėti nuėjus į 
krautuves sau reikalin
gų dalykų.

Visuose luomuose už- 
kre čiama nepaykanta po
licijai, kariuomenės vir
šininkams, nesiskaity

mas, paniekinimas įs
tatymų.

Viskas tas pritaikinta 
atitinkamai negrams ir 
baltiesiems, vargšams 
ir turtingiems, jaunimui 
ir seniesiems, vyrams 
ir moterims.

Washingtonan suplau
kusios suagituotos "varg
šų minios", į negrų tarpą 
jau prikvietus meksikie
čius darbininkus diendar- 
bius, ir indėnus, kurie 
iki šiolei niekur nebandė 
reikštis, sudaro kraštui 
sprogimo pavojų. Parink
ta minia nužygiavus prie 
Valstybės Prokuroro įs
taigos, paruoštais pa
reiškimais pagrasino:

"Žmogau, mes netu
rim pinigų, bet mes tu
rim degtukų. Ponas Ram- 
sey Clark, tu geriau 
įspėk savo policiją turė
ti gatavai šautuvus, nes 
mes esam pasiruošę. Už 
kiekvieną mūsųdalyvįką 
čia jūs nužudysit de
šimts miestų nuošluos 
liepsnomis, nes mes ne
turim ko nustoti". (Neg
rai savo kalboje dažnai 
vartoja, "žmogau", 
"man").

Tokius grasinimus ne
atsivežė joks paprastas 
varguolis, bet pilniausia 
paruošti kurstytojai, agi
tatoriai, kurie pasijun
gė negrus revoliucinei 
veiklai. Toli ne visi neg
rai to nori, bet konspi
ratoriai turi jų pakan
kamai.
NUŽUDYMAI — 
SUKĖLIMUI 
SKERDYNIŲ

Taip komunistų sude- 
moralizuoti net atsakin
gi asmenys nepajėgia 
rasti tikro atsakymo klau 
Simui: kas su Amerika 
darosi?

Planingas vykdymas 
žymesnių asmenų žudy
mo susijęs su negrų pa
dėtimi, bet pravedamas 
taip planingai, kad kal
tininkais apšaukiamas 
"paskiras, lygsvaros nu
stojęs asmuo", paeinąs 
iš tos "sergančios visuo
menės". Žudikai, betgi, 
yra atsargiai, sumaniai 
paruošti, aprūpinti šau
tuvais nužudyti iš toli 
ir iš arti; aprūpinti pi
nigais. Jie paprastai es- 
ti sugaunami — taskons- 
piratoriams nesvarbu. 
Parinktas žudikas vi
sada pastatomas laiku ir 
vietoje kur numatyta au
ka galima nužudyti.

Prezidentą Kennedy 
1963 m. lapkr. 22 d. nu
šovė Dalias mieste, iš 
tolo, važiuojantį para
de, Rusijoje išlavintas 
jaunas teroristas Os- 
wald. Žudikas buvo su
gautas ten pat, po kele
tas valandų. Jis netru
kus buvo nušautas kito, 
uždarymui burnos.

Negrų dvasiškį Dr. L. 
King nušovė iš tolo, ba
landžio 4 d. žudikas pa
statytas apskaičiuotoje 
vietoje, kriminalistas 
Ray. Nors jam pavyko 
pasprukti, tačiau šiomis 
dienomis sugautas Lon
done, ginkluotas, klasto
tu pasu.

Senatorių Kennedy nu
šovė jaunas arabas, įvai
riai nusigyvenęs, buvęs 
areštuoas. Nors jam 
bandyta primesti kerši
jimas senatoriui Kenne
dy už jo prielankų pasi
sakymą už Izraelį, nes 
izraelitai turi užkaria
vę Jeruzalės dalį , kur 
jordanietis Sirhan ki
lęs, bet jį sugavus, prie 
jo rasta komunistinių už
rašų ir šimtai dolerių.

Jordano karalius pa
skelbė žmogžudįneturė- 
jus bendro su jo tėvyne. 
Jeigu jis būtų fanatiškas 
arabas, jis būtų sušukęs 
kokį patriotinį šūkį šau
damas, kaip paprastai 
esti. Sirhan gi nuo tos 
minutės laikė burną už 
čiaupęs atsisakydamas 
ištarti net savo vardą.

Koks tikslas nužudy
ti senatorių Kennedy? 
Jis, kaip ir jo brolis 
prezidentas, darė įvai
rius pažadus negrams, 
negrai balsavo už jį sa
kydami jog jis yra Jų 
viltis ir laimė; bus jų 
globėjas išrinktas pre
zidentu.

Atvykus į Los Ange
les, į negrų tvirtovę va
karuose, senatorius lai
mėjo, kad ir nedidele 
persvara prieš savo 
oponentą McCarthy, bir
želio 4 d. balsavimuo
se.

Senatoriaus Kennedy 
visi judėjimai Los Ange
les mieste buvo žinomi. 
Laimėjimo atžymėjimui 
demokratų partijos vei
kėjai, su senatorium ir 
jo palydovais, viešbuty
je iškilmingai minėjo sa
vo pergalę. Kennedy to
kiu būdu tapo vėl naujas 
negrų patronas. Nužudy
mas turėjo iššaukti neg
rų sukilimą prieš baltuo
sius.

Toje salėje, nors ne
turėjo nieko bendro, at
sirado ir Sirhan. Keista, 
kad niekas į tokios skir
tingos išvaizdos vyruką 
neatkreipė dėmesio.

Keista, kad būdamas 
ankštoje patalpoje, iš ku
rios jokiu būdu neištrūks 
kaip ir buvo, nes tapo 
sugautas vieno Kennedy 
palydovo, — vistiek drį
so šauti — ir savo pa
skirtį įvykdė.

Uždarytas policijos 
nuovadoje, saugiau lai
komas, kad neatsitiktų 
taip kaip suOswaidu, lau
kiant tardymų vienas pi
lietis liudytojas pranešė 
matęs Sirhaną šaudymo 
pratimų klube. Jis šau
dęs į taikinį iš revolve
rio visu greičiu eilę šū
vių, nors klubo tvarka da- 
lyviams taip šaudyti 
draudžiama. Taigi, ne
buvo tai "lygsvaros nusto
jęs" vyrukas.

Los Angeles burmist
ras Yorty po tragedijos 
prasitarė, kad tai gali bū
ti komunistų konspirato
rių darbas. Tas jo prasi- 
tarimas papiktino nužu
dytojo senatoriaus arti
muosius tiek, kad kai ku
rie jų pasipiktinančiai pa 
reiškę, jog Yorty už tai 
esąs nepageidaujamas 
dalyvauti senatoriaus lai
dotuvėse...

HELP WANTED MALĖ
WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

MILLVVRIGHTS
Mu.t hold journeyman'. Card or have 
.ufficent experience to qualify for 
U.A.W. Journeyman'. Card.
Steady work for qualified men. 

APPLY PF.RSONNEL OFFICE
DETROIT STEEL PRODUCTS 

6000 CANIFF
DETROIT, MICH. 48212 

(69-71)

WANTF.D IST CLASS 
CENTERLESS GRINDERS 

Sėt up and operale. 
Ali Shift.

Steady work. Top rate. Ali fringe 
benefit.. Apply 9 A. M. to 1 1 A. M. 

LINK CENTERLESS GRINDING 
10020 Capital, Oak Park, Mich.

(6975)

M/F HELP
PUBLIC HF.ALTH NURSE General- 

ized program in city of 6,000, cent
rai ^i.con.in, Generous salary, 
auto allowance, liberal fringe ben
efit.. Eligibility for Wi.con.in re- 
gi.lration and P.H.N. certification 
required. Contact VVaupun Health 
Dept., 201 E. Main St., Waupun, 
w‘«- (64-73)
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"Nuostabus laukinių 
pasaulis”

Kai patriotiškai nusiteikęs Paryžiaus polici
ninkas energingai nutraukė nuo Odeono Teatro sto
go ten "įsikūrusių’' studentų demonstrantų vėlia
vas — raudoną revoliucijos ir juodą anarchijos, 
— kitas įžengęs į teatro patalpas ir pastebėjęs 
ten paliktą chaosą, sušuko: "nuostabus laukinių 
pasaulis".

Spauda plačiai aprašo, kaip Paryžiaus stu
dentų riaušių "bastionas" — Odeono Teatras, buvo 
Išvalytas ne tik nuo riaušininkų likučių, bet ir nuo 
jų palikto šiukšlyno, purvo ir smarvės. Šalia to, 
apsčiai rasta ir įvairiausių ginklų. Teatro direkto
rius pareiškė, kad po visų valymo darbų teks dar 
teatro patalpas pagrindinai išdezinfekuoti...

Negana to, riaušininkų tarpe buvo Kongo ko
vojusių savanorių, buvusių kriminalinių nusikal
tėlių, dezertyrų iš svetimšalių legiono, o 148 sve
timšaliai buvo išsiųsti iš Prancūzijos.

Taip maždaug atvaizduojama ta "kietoji gvar
dija", studentų ir darbininkų vardu kovojusi prieš 
"seną, atgyvenusį pasaulį".

Aišku, šalia viso to, spaudoje nestokoja straips* 
nių apie studentų riaušes įvairiausių pasaulio vals
tybių universitetuose, iškeliant ir visur pabrėžiant 
"jaunosios kartos" pasikeitusią dvasią, jos revo
liucines nuotaikas ir nepasitenkinimą esama tvar
ka ne tik universitetuose, bet ir valstybės vadova
vime ir santvarkoje. Jau vien nuotraukos parodo, 
kad Paryžiaus policininko spontaniškai išsprūdęs 
posakis nedaug nutolęs nuo tiesos.

Visoje toje istorijoje būdinga tai, kad nuo
seklūs, inteligentiški ir mokslui atsidavę studen
tai pamatę kas jų vardu daroma, kad ir nėra vis
kuo esamoje tvarkoje patenkinti, bet savo valstybi
nės ir pilietinės sąžinės balsą daugelį atvejų turi 
progos pareikšti tik protarpiais, o rimtesniais at
vejais į spaudą patenkant su savo nuomone — tik 
apmokėto skelbimo būdu!

Žmonės nėra akli. Tūkstančius studentų mato
me stovint nuošaly nuo visų ekstremistinių negala
vimų. Bet tas jų stovėjimas nuošaly viešumai sten
giamasi pristatyti nesubrendimo, neaktyvumo, vi
suomeniniais reikalais nesidomėjimo ženklu. Jie 
ignoruojami spaudos, televizijos ir radijo.

Nesveiki, liūdni tai ženklai, rodą, kad kairy
sis ekstremistų sparnas geriau moka išnaudoti 
viešosios propagandos priemones savo naudai. Be 
to, jie yra nuėję tiek toli, kad kelia rimto susirū
pinimo tų institucijų dvasia, kuri jau užgožta kai
riųjų ekstremistų propaganda. Toje pat spaudoje, 
bet jokių skrupulų, be jokio baimės ir susijaudini
mo ženklo, šaltai skelbiama apie tolimesnes tų re
voliucionierių ir anarchistų pastangas savo koją 
įstatyti ir kariuomenės daliniuose.

Taip įvykiams klostantis, kyla klausimas, ar 
tikrai protingas ir pateisinamas tų tūkstančių, gal 
net milijonų, jaunų ir susipratusių studentų kelias 
laikantis nuošaly, lyg stebėtojo vaidmeny, tik šaltai 
žiūrint, kas studentijos vardu daroma.

Atrodo, kad atėjo laikas ir sąmoningosios stu
dentijos galvosenoje įvykdyti nerangumo dezinfek
ciją, kad išvalius pasyvumo ir surambėjimo baci
las. Atėjo laikas, kad sąmoningoji ir patriotiniai 
nusiteikusi studentija, su tokios pat visuomenės pa' 
rama pradėtų rodyti savo gyvybės ženklus.

Toji jų jėga, įstatymų ribose rodoma, galėtų 
prikelti pasaulį iš miego, iš sumaterialėjimo, iš 
nekreipimo dėmesio į reiškinius, kurie Vakarų pa
sauliui pavojingesni, negu daugelis apsnūdusiųjų 
kad galvoja.
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KURIUO KELIU 
PASUKS VATIKANAS?

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 
birželio 13 d. vedamaja
me, aptarus esamą padė' 
tį okupuotoje Lietuvoje 
ir ypatingai pabrėžiant 
Katalikų Bažnyčios sun
kią ir vos alsuoti galin
čią būklę, atkreipia skai

tytojų dėmesį į vis ak
tyvėjančius Vatikano ir 
Kremliaus pasitarimus, 
per mažą viltį įžiūrint 
daugiau pavojų.

Vedamojo autoriui "ky. 
la klausimas, ar Vatika
no pastangos gelbėjimo 
linkme pasiteisins ir ar 
sudėtos viltys išsipil
dys? Galimas dalykas, 
kad ilgainiui žingsnis po 
žingsnio bus pasiekta at
vangos, bet kol kas tokių 
prošvaisčių labai maža. 
Dėlto ir kyla rūpestis, 
ar Romos-Maskvos po
kalbis Lietuvai bus pa
kankamai pozityvus, nes

Dviejuose horizontuose
KLAUSIMAI CHICAGOS 

KARDINOLUI
Milijonai žmonių birželio 

7-9 d.d. televizijoje stebėjo 
žuvusiojo šen. R. F. Kenne
dy šermenis ir laidotuves. 
Bažnyčia, valstybė ir žmo
nės žuvusiam senatoriui 
atidavė aukščiausią pagar
bą. Ir Chicagos kardinolas 
Cody buvo matomas laido
tuvių mišiose šv. Patriko 
katedroje New Yorke tarpe 
kitų aukštų dvasiškių.

Jaudinančios buvo ir pa
čios laidotuvės Arlingtono 
tautinėse kapinėse, kurios 
kaip ir visas Washingtono 
miestas, jau skendo nakties 
tamsoje. Didžiulė procesija 
per kapines lydėjo senato
riaus karstą su Žvakėmis 
rankose. Tai buvo kažkas 
labai panašaus į Vėlinių va
karą Lietuvos kapinėse. Mi
lijonai televizijos žiūrovų 
taip pat matė, kad senato
riaus karstą per kapines ne-

šalia minėtų vilčių kyla 
ir pavojai. Turima žinių 
kad Maskva siekia per 
Vatikaną nutildyti išei
viją. Su minimumu paža
dų Lietuvai ji nori lik
viduoti laisvųjų lietuvių 
pastangas: uždaryti Lie
tuvos pasiuntinybę Va
tikane, perimti lietuvių 
šv. Kazimiero kolegiją 
Romoje, sustabdyti lie
tuviškas programas per 
Vatikano radiją ir pan. 
Vokietijoje leidžiamas 
biuletenis "Der Sch- 
warze Brief" š.m. gegu
žės mėnesio numeryje 
paskelbė, kad sovietai 
minėtąja linkme eina per 
ortodoksų patriarchatą. 
Esą numatoma patriar
chato atstovybę įsteigti 
Romoje Šv. Kazimiero 
kolegijoje, o Vatikano at
stovybę "Legazione con- 
solare" — Maskvoje. Ar 
tai teisinga informacija 
tuo tarpu nežinia, tačiau 
ir be jos galima supras
ti, ko sovietai reikalau
ja iš Vatikano, besikal
bančio su Maskva Lie
tuvos reikalu. Kaip ten 
bebūtų, neužmirština, 
kad tame pokalbyje yra 
ir trečias elementas — 
išeivija, kuri sudaro 
trečdalį tautos. Ji šiuo
se esminiuose dalykuo
se, kurie paliečia Lie
tuvos likimą, nestovės 
nuošaliai. Skriaudos at
veju jos protestą išgirs 
visas pasaulis."

Kalbant apie išeiviją, 
tenka prie to vedamojo 
pridurti, kad lietuvių iš
eivijos katalikų veikėjų 
sluoksniuose, kada rei
kalas paliečia Vatikano 
politiką, jaučiama dau
giau tūpčiojimo, negu ak 
cijos. Tai ryškiai ma
tosi stebint ateitininkų 
pradėtą organizuoti žy
gį į Vatikaną ir kliūtis, 
su kuriomis tie pasiruo
šimai susiduria.

vilko "moderniški" kranai, 
kaip kad daroma šv. Kazi
miero kapinėse, bet grab- 
nešiai pagarbiai atnešė 
karstą prie duobės, visai 
taip pat, kaip Lietuvoje, 
kaip to reikalauja ir lietu
viškos tradicijos. Čia velio
nies karstą pasitiko dvasiš
kiai, atkalbėjo maldas, o po 
to buvo sugiedotas JAV 
himnas.

Po minutės kitos prie 
duobėn nuleisti paruošto 
karsto suklupo velionies 
žmona, giminės vaikučiai. 
Sunku buvo tamsoje išžiū
rėti, ar našlaičiai ant savo 
tėvo karsto metė žemes ar 
gėleles? Bet jie kažką tai 
metė.

Šie įspūdžiai minimi tam, 
jog tebėra gyvos ir bažny
tinės vyriausybės leidžia
mos visos tos laidojimo 
tradicijos, už kurių sugrą
žinimą į šv. Kazimiero ka
pines taip kietai ir atkak
liai kovoja lietuviai. Tad 
kokiu pagrindu lietuvių 
reikalavimus begali atmes
ti kard. Cody ir kurija? Jei 
jos buvo leistos šen. Ken
nedy laidotuvėms, tai kodėl 
neleidžiamos lietuviams ?

Kai senatoriaus palaikai 
buvo pašarvoti šv. Patriko 
katedroje ir pro juos plau
kė minios žmonių, televizi
joje teko girdėti komenta
toriaus pokalbį su vienu 
prelatu — katedros parei
gūnu. Užklaustas, ar bus 
religinės apeigos Arlingto
no kapinėse, prelatas, ke
liems milijonams klausyto
jų girdint, atsakė, kad Ka
talikų Bažnyčioje yra tra
dicinės apeigos ir jos bus 
atliktos Arlingtono kapinė
se. Visi matėm, kad jos 
tikrai buvo atliktos.

Tad ir kyla klausimas, 
kodėl tų tradicinių apeigų 
nebėra šv. Kazimiero kapi
nėse Chicagoje?

Gal į šiuos klausimus at
sakys kard. Cody ar kuri
ja?

REZISTENTO PORTRE
TAS Iš ANAPUS

Bent iki šiol komunistinė 
spauda Lietuvos rezisten
tus ir partizanus piešė juo
džiausiomis spalvomis, va
dindama juos banditais, na
cių pakalikais, buržuazi
niais nacionalistais. Tuo 
tarpu poetas Paulius Širvys 
"Jaunimo Gretų" š. m. nr. 
1 nupiešė kitokį lietuvio re
zistento portretą. Tai por
tretas jo jaunystės draugo 
Jaskos, gyvenusio Dusetų- 
Sartų ežero apylinkėse:

"Neberasiu čia nutrūt- 
galvio Jaskos, kuris nuo 
vaikystės nesiskyrė su gin
klu ir armonika. Jo tėvas, 
geras medžiotojas, išplauk
damas už marių laimės me
džioti, paliko jam savo me
džioklinį šautuvą. Nuo to ir 
prasidėjo. Vokiečių okupa
cijos metais jis pats vienas 
iš pradžių su šautuvu, atsi
neštu iš Plechavičiaus ar
mijos, vėliau su rankiniu 
kulkosvaidžiu, atimtu iš vo
kiečių, nuo Ratuoklių miško 
ar nuo Keležerių kalvų ne
tikėtai užpuldavo ir išvai

kydavo šiuo keliu važiuo
jančias vokiečių kariuome
nės gurguoles su prisiplėš
tu valstiečių turtu. Slapstė
si jis nuo okupantų, slaps
tėsi ir nuo tarybų valdžios. 
Pokario metais buvau jį su
sitikęs. Kalbėjomės nuošir
džiai ir atvirai.

— Nesulauksi tu tos die
nos, kada ateis amerikonai 
ir švedai, — pasakiau jam.

Jis buvo drąsus ir atkak
lus kaimo bernelis — pasi
metęs lietuviškas Malecho- 
vas. Nepaklausė. Blaškėsi 
šen, blaškėsi ten. Niekur 
jam nepatiko. Niekur ne

pritapo. Tyli dabar jo ar
monika. Tyli jį priėmusi že
mė. Tik motina dūsauja, 
kaip ta džiūstantį vieniša 
obelė, nepalikusi jokios at
žalos ..

Tų dūsavimų ir ašarų, 
prisiminus liūdną praeitį ir 
barbariškus Stalino viešpa
tavimo metus, ir dabar, 
kaip matome, tiek daug 
okup. Lietuvoje. Bet ačiū 
poetui P. širviui, kad jis 
okup. Lietuvos žmonėms, o 
ypač augančiam jaunimui, 
įrodė, kad Lietuvos rezis
tencijos žmonės nebuvo na
cių pakalikai ir, Jaskos pa
vyzdžiu, kovojo ir prieš na
cinius ir prieš bolševikinius 
okupantus. Vi. Rmjs

L.S.T. KORP! NEO-LITHUANIA 
LEIDINYS

išleistas 1965 m. liuksusiniame apvalke ir popie- 
ryje, gausiai iliustruotas, gaunamas

DIRVOJE,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103

"Trokštam, kad priaugančioms kartoms šis leidinys būtų pa
tikimas ir tvirtas ramstis, akivaizdi gairė jų jaunatvėje, jų po
lėkiuose, jų idealuose ir siekimuose".

(Redakcinės Komisijos žodis).

Leidinio kaina — 10 dol.
Puiki dovana studijuojančiam jaunimui.

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JCROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

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

Tel. (Area 617) 428-8425

«

Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 22 D iki RUG
SĖJO MĖN. 15 D. ir jau DABAR priimami užsakymai.

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST., 
BOSTON, MASS. 02124. TEL. 288-5999, o po BIRŽELIO 
22 D. tiesiai į vilą AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių Įmonė , registruota 

U. S. Department of Jus tire 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2608 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5 - 27S7 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5 • 2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

kitur kainomis.

Priimami užsakymai automobilių, šaldytuvų, 
televizijos aparatų ir 1.1.

KREIPKITĖS j mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun
tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos Į Lietuvą. 

Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

PLANINGAS TAUPYMAS

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po 
$1,000.00)

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

(^2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 Z 
OFFICE HOURS; Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; r 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed. \"

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

Ztf/ufi r» A />/ TMI \£\ 'irrnnTv
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MUMS RAŠO

APIE KMBIMNKUS, KONFERENCIJAS IR KITKĄ
Dalyvavęs vadinamoj 

Baltų kalbininkų konfe
rencijoje, kuri įvyko 
Pennsylvanijos valst. 
universitete, Universi
ty Park miestelyje, ba
landžio m. 5-6 d.,‘ pir
masis lietuviškoje spau
doje parašiau savo įspū- 
džius Dirvos 45 nr-y. 
Stengiausi būti objekty
vus: pagirti, kas buvo 
gerai, tačiau neužmerk
ti akių ir dėl trūkumų. 
Mūsiškių yra įprasta, 
kad reikia viską be sai
ko išgirti, jeigu ką pa
daro mūsų srityje kita
taučiai, o savuosius tai 
galima ir dėl niekų pa
kedenti, kad net kudlos 
dulkėtų... Taip atsitiko 
ir šiuo atveju. Dr. A. 
Klimui nepatiko, girdi, 
aš šios konferencijos 
mokslinių darbų rezul
tatus linkęs lyg ir "nu
rašyti” (žr. Dirvos 50 
nr-į ir panašiai Draugo 
106 nr-yje). Man priki
šama, kad ”Dr. Balys nė
ra kalbininkas, tai kai ku
rie jo įspūdžiai yra nevi
sai tikslūs”.

Pirmausią bet kieno 
įspūdžiai lieka įspū
džiais, bet nėra mate
matiško tikslumo teore
ma. Tas pats dėsnis 
tinka ir dr. A. Klimo įs
pūdžiams. O jeigu kalbi
ninkas toje konferenci
joje galėjo labai iškilmin
gai paskelbti savo pažiū
ras ar įspūdžius poros 
mūsų liaudies dainų kil
mės klausimu, tai tauto
sakininkui irgi galima tu
rėti savo nuomonę apie 
kai kuriuos kalbinius da
lykus. Kalbos dalykai ir 
tautosaka yra mano silp
nybė dar nuo mokyklos 
dienų, kai buvau p. Bū
tėno mokinys.

Pagaliau pats dr. A. 
Klimas pripažįsta, ra
šydamas: ”Teisybė, kad 
buvo kai kurių netikslu
mų viename referate..." 
Girdi, to paskaitinin
ko "sritis yra keltų kal-

Tik per Angliją.. . Pigiau, greičiau, geriau, ga
lima pasiųsti dovanų siuntinėlius savo artimiesiems 
Lietuvoje.

Artėjant vasarai, dabar, jau pats laikas pagal
voti kokj dovanų siuntinėlį sudaryti ir pasiųsti savo 
giminėms, žemiau siūlome du specialiai paruoštus, 
praktiškus ir labai naudingus siuntinius.
VASARINIS 1968. 1.

Gėlėto, nepermatomo, storo nailono medžiaga 
dėl 4 suknelių, 3 L* jardo vilnonės angliškos labai ge
ros vyriškai eilutei medžiagos, 3Į-J jardo, vilnonės 
angliškos moteriškai eilutei medžiagos, 1 terelyno 
bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vy
riškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
kojinių.
$75.00.
VASARINIS 1968. 2.

Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė 
medžiaga, 3’/2 jardo vilnonės angliškos puikios eilu
tei medžiagos, stora nepermatomo nailono medžia
ga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški 
nailoniniai labai geros rūšies nailoniniai marškiniai, 
1 sv. šokoladinių saldainių, vyriškas arba moteriš
kas nailoninis lietpaltis.
$75.00.

Taip pat, į betkurj siuntinį galima pridėti že- 
miaus išvardintus dalykus, kurie yra visada nau
dingi ir laukiami Lietuvoje. Vilnonė skarelė $4.00, 
nailoninis itališkas lietpaltis $10.00, vyriški arba 
moteriški megstukai $12.00, “nailoniniai marškiniai 
vyriški $7.00, vyriškos arba moteriškos nailoninės 
arba vilnonės kojinės $2.00.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. SHO 8734.
Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos 

pats siuntėjas pasirenka iš kainoraščio arba užsako 
kas jam patinka. Taip pat, persiunčiame ir jūsų pa
čių supirktus siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda teisę į Income Tax suma
žinimą, jei siuntiniai yra siunčiami šeimai.

Dr. J. BALYS

bos, klasinės kalbos ir 
pan.". Tai ko jam buvo 
lįsti ne į savo darželį? 
Štai turiu to referato au
torinę santrauką, išdalin
tą klausytojams: C. Wat- 
kins, "Remarks on Bal- 
tic verb inflexion". Ten 
yra tokie pavyzdžiai: 
mekstai-si, mekstuo- 
siu; rupinai-z, rupinuo- 
siu; waidinna, powaidin- 
ne(i); imma-tz, ebim- 
mai. Ką reiškia du pir
mieji ir trys paskutinie - 
ji žodžiai ir iš kur jie 
paimti? Jie nėra baltiš
ki. Kur jis rado tokias 
keistas kitų dviejų žo
džių formas? Nei lietu
vių, nei latvių kalbose to
kių žodžių ir formų nė
ra ir nebuvo. Tik galima 
spėti poros žodžių pras
mę: rūpinais ir rūpin- 
siuosi, vaidina. Kai po
ra dalyvių labai manda
giai padarė pastabas, 
kad Čia kažkas netaip 
yra, tai paskaitininko elg
sena buvo nepateisina
ma.

Mano pastabos davė pa 
skatinimą dr. A. Klimui 
plačiau parašyti apiekon 
ferenciją net du kartu: 
Dirvoje ir Drauge. Tai 
jau gerai. Šiaip vargu ar 
iš viso būtų buvę kas ra
šyta. Iš jo rašinių suži
nojau apie naują studio- 
zą Č. Melsbaką, kuris 
"gerai kalba lietuviškai, 
domisi lietuvių kalboty
ros klausimais". Labai 
puiku, tačiau abiejuose 
konferencijos dalyvių są
rašuose jo pavardės nė
ra, nors dr. Klimas tvir
tina, kad jis konferencijo
je dalyvavęs. Čia kažkas 
netaip yra. Kalbėjausi su 
vienu studentu angliškai, 
jis buvęs Lietuvoje de
šimtį dienų ir labai nusi
vylęs, kad jam neleido 
niekur iš Vilniaus išva
žiuoti, jis norėjęs dar 
pamatyti Kauną ir Tra
kus.

Išvada: konferencija 
buvo eilinis amerikoniš
ko tipo susiėjimas, su 
įprasta skuba ir paviršu
tiniškumu. Žinoma, yra 
gerai, kad tokia konferen
cija įvyko, bet tai nėra ka
žin koks ypatingas įvykis 
ir galėjo būti geriau. To
kių konferencijų šiame 
krašte vyksta tūkstan
čiai kasmet. Kai kurie 
profesoriai tiesiog gas
troliuoja iš vienos į ki
tą. Čia yra pačių baltie- 
čių kaltės, nes galėjo jų 
daugiau dalyvauti ir veik
liau pasireikšti.

Konferencijoje neda
lyvavęs ir tik skaitęs jos 
programą V. Sirvydas 
parašė: "Taigi, ko prof. 
J. Balys per 3 metus ne
įstengė, trumpu laiku at
liko prof. Schmalstieg" 
(žr. "Vienybės" 6 nr-į). 
Pirmiausia žurnalistui 
Sirvydui reikėtų žinoti, 
kad man vadovaujant Li
tuanistikos Institutas 
per 3 metus suruošė net 
du nei kiek neblogesnių 
suvažiavimu: 1964 m. Wa- 
shingtone ir 1967 m. Phi- 
ladelphijoje. Juose irgi 
buvo skaityta eilė paskai
tų, nors ne visos jos ga
lėjo visiems patikti. 
Taip jau visados yra. 
Pirmojo suvažiavimo pa
skaitos yra atspausdin 
tos "Lituanistikos Dar
bų" l tome. Antrojo su
važiavimo paskaitos irgi 
galės būti paskelbtos, lė
šų yra, tik vis dar nega
lima surasti redakto
riaus.

Klysta V. Sirvydas ra
šydamas, kad tyrinėji
mams būtų pasitarnauta 
suradus lėšų "lituanisti
kos profesūrai kuriame 
didžiajame Amerikos 
universitete". Autorius 
nepažįsta JAV universi
tetų ir jų politikos. Tie 
universitetai pirmoje ei
lėje yra diplomų gami
nimo dirbtuvės, tad pir
miausia dėmesys krei
piamas į mokymą, bet ne 
į mokslinius tyrinėji
mus. Atvykęs į šį kraš
tą, pakviestas vieno iš 
didžiųjų šio krašto vals
tybinių universitetų, dir
bau jame ketveris me
tus. Skaičiau kursą 
"Folk cultures of the 
Baltic peoples", vėliau 
dar pridėjo kursą "Rus- 
sian folklore". Tačiau 
tai buvo tik dalis mano 
pareigų. Paskaitinių va
landų skaičius buvo lai
komas nepakankamas, 
kad ir kukliai algai gau
ti. Europoje būtų buvę 
laikoma pakankama ir li
kusį laiką galėtumei su
naudoti studijiniams dar
bams. O čia man teko 
dirbti net trims "bo
sams", būti "ghost wri- 
ter", rašyti jiems 
straipsnius ir knygas 
apie airių, indų ir čere- 
misų folklorą ar kompi
liuoti panašius dalykus. 
Mat, didieji ponai dėl to 
neturėjo laiko, jie turė
jo daug paskaitų, kad al
ga būtų didesnė, organi
zavo konferencijas arba 
buvo užsiėmę adminis
traciniu darbu.

Pagaliau ir mokymas 
kartais išvirsta niekų 
darbu. Štai tame uni-te 
už Air Force pinigus su
organizavo 1952 m. sveti
mų kalbų kursus kariš
kiams. Programos vedė
ju buvo paskirta žymi fi
gūra, įtakingos klasės 
asmuo, katedros vedė-

Greičiausias, paprasčiausias, laiko dvasiai labiausiai atitinkąs bū
das surasti telefono numerius tai su jūsų Ohio Bell ”jet sėt” — te- 
fono knyga ir asmeniniu sąrašu. Naudokite telefonų knygą kaip 
tinkamiausią šaltinį vietiniams numeriams. Pasižymėkite dažniau
siai vartojamus numerius asmeniškoje knygoje... nepriklausomai 
nuo Ohio Bell. Telefonų knygos rodyklė pilna įvairių naudingų in
formacijų, ir... pavojaus atvejais reikalingi numeriai. Naudokitės 
jais, kiek tik reikia.

Ohio Bell
Part of the Nationvvide Bell System

jas, laikomas antropo
logu ir kalbininku, ka
dangi žinąs kai kurias 
indėnų kalbas. Na ir už
simanė jis lietuvių kal
bos kurso instruktore 
įstatyti savo simpatiją, 
jauną išsiskyrusią mote
rį, kuri studijavo kalbo
tyrą, tačiau be anglų kal
bos ji šiek tiek suprato 
ispaniškai ir nei žodžio 
lietuviškai. Ji turėjo pati 
išmokti lietuviškai, mo
kyti studentus ir net pa
rašyti kariams skiriamą 
lietuvių kalbos vadovė
lį... Mano žmonai buvo 
pasiūlyta būti "native 
speaker", taigi, kartu 
mokyti ir instruktorę, ir 
studentus, dirbti po 8 vai. 
kasdien (!) Dėl tokios 
nesąmonės aš griežtai 
užprotestavau. Žmona at
sisakė būti "profesorie
ne" ir padėti nemokšoms 
žaloti mūsų kalbą. Ir kas 
pasirodė — nei vienas iš 
tų mano kolegų, kuriems 
aš kelis metus vergo dar
bą dirbau, manęs nepalai
kė, nenorėjo gadinti san
tykių su "figūra". Nuėjau 
tiesiog pas univ-to vice
prezidentą ir paklojau 
juodą ant balto. Didysis 
"bosas" teikėsi mane ap
šviesti, jog amerikiečiai 
esą išradę tokį stebuklin
gą kalbų mokymo meto
dą, kad per pusę metų 
esą galima išmokti bet 
kurią svetimą kalbą ir 
per kitą pusę metu jau 
kitus mokyti. Reikią tik 
kalbininko, kuris supras
tų tą metodą ir "native 
speakerio", kuris duotų 
žaliavą, ir tada viskas 
eis kaip patepta. Aš aiš
kiai pasakiau, kad tas jų 
"stebuklingasis meto
das" lietuvių kalbai tik
rai netiks ir iš to nieko 
neišeis.

Tačiau mes žinome, 
kad amerikonai nebūtų 
amerikonais, jei savaip 
nedarytų... Nagi ir darė. 
Susirado savo komedi
jai aktorių New Yorke. 
Kartais užeidavo pasma 
ne vienas aviacijos ka
pitonas pasikalbėti, pa
dejuodavo jis dėl tos lie
tuvių kalbos sunkumo ir 
mačiau, kad ir po pus
mečio jam lietuvių kalba 
tebebuvo kaip kinietiš- 

ka gramatika. Atvažiavo 
iš Suomijos pasamdytas 
vasaros lingvistiniams 
kursams prof. V. Kipars- 
ky. Jis slavų kalbų žino
vas (vėliau slavų kated
rų vedėjas Birminghame 
ir Helsinkyje), tačiau iš
mano ir apie baltų kal
bas, laisvai kalba latviš
kai, nes metus studijavo 
Rygoje. Pavedė jam kaip 
nors tą lietuvių kalbos 
kursą įstatyti į vėžes. 
Pabandė, o tada nuėjęs 
tam pačiam viceprezi
dentui pasakė: labai blo
ga padėtis, tokiu būdu 
dirbant niekas neišeis. 
Pats prof. V. Kiparsky 
man apie tai pasakojo. 
Tai man buvo didelis pa
sitenkinimas, nes lygiai 
tą patį aš tam ponui iš 
anksto pasakiau ir išva
žiavau į Washingtoną.

O vis dėl to iš tos is
torijos šis tas išėjo aikš
tėn. To "figūros" žmona 
gavo skyrybas, o jam te
ko vesti savo proteguoja- 
mą simpatiją, kuri galė
tų būti jo duktė. Tačiau 
aš nemanau, kad ta "ge
nijų pora" susikalba in
dėniškai ar lietuviškai, 
nepaisant viso to labai 
"genialaus" metodo.

Tai matote kas deda
si šiame puritaniškame 
ir išoriniai labai padoria
me krašte. Jeigu tik kas 
yra didelis "bosas" tai 
jam viskas galima. Čia 
nuolatos susiduriame su 
visiška paprasčiausio pa
dorumo stoka. Tadneten' 
ka stebėtis, kodėl euro
piečiai piktai demons
truoja prieš amerikie
čius, nevisados būdami 
komunistų suagituoti 
(plg. straipsnį "Neapy
kanta Amerikai", Dir
vos 53 nr-y).

Man labai aišku, kad 
iš JAV universitetų jo
kios rimtos paramos li
tuanistinėms studijoms 
negalime tikėtis. Šiek 
tiek grašių galima iškau
lyti, esu ir aš pats šį tą 
gavęs. Tačiau studijinio 
pobūdžio darbus čia fi
nansuoja ne universi
tetai, bet tokios institu
cijos, kaip National Sci' 
ence Foundation, Ford 
Foundation, Sočiai Sci- 
ence Research Coun- 

cil ir nesuskaitoma ei
lė privačių fundacijų. 
Kartais jos neturi kur pi
nigų dėti, paskiria šim
tus tūkstančių dolerių na
grinėti klausimui, į kurį 
sveiko proto žmogus per 
tris minutes galėtų duoti 
teisingą atsakymą. Tuo 
tarpu po trejų metų stu
dijų ir išleidus kokius 
tris šimtus tūkstančių 
gaunamas absurdiškas 
atsakymas. Žinoma, jos 
finansuoja daug ir gerų 
projektų, tačiau visko pa
sitaiko. Reikia bandyti 
prieiti prie tų šalti-. 
nių. Aš pats esu gavęs * 
paramos vienai knygai iš
leisti. Tačiau tai tik aguo- 
nos grūdas. Reikia stam
bių užsimojimų, kuriuos 
palaikytų stambios asme
nybės. Jei kas mokėtų 
prieiti prie tų šaltinių 
ir gautų nors ketvirtį mi
lijono lietuviškoms ar 
baltiškoms studijoms, 
tai būtų galima gerokai 
pasistūmėti. Šiaip vis
kas buvo ir liks tik 
graibstymasis patamsy
je — kartais ir aklai viš
tai pasiseka grūdą rasti, 
o dažniausiai tenka gū
žį pripildyti tik grau
žais.

P.S. Šiame straipsny
je prikaišiojau daug sve
timžodžių, kuriuos kai 
kurie mūsų kalbininkai 
labai mėgsta, tarsi ne
besuprastų tiesaus lie
tuviško žodžio.

MAINTENANCE MAN 
NEEDED

To trouble shool & repair equipment 
Used m Manufacture of Stereo tapęs. 
Should have electrical & or niecha- 
mcal background, will train concern- 
ing .pečiai equipinent used. Starting 
rate $2.80 per hour with 3 regular 
mcreases the fir.l year. Preferable 
young man wilh good mechanical 
aptilude. This is a new position with 
in conipany and needed sonie one 
mtere.ted in growing wilh conipany 
and a.sunung niore responsibility, 
Apply:
2810 Elliot (14 Mile & Dequindre) 

STLREO DYNE INC.
Troy, Mich.

(70-72)

LINE ATTENDENT
Starting rate $2.40 hourly with three 

regular increases the first year. 
Conipany paid insurance. Duties 
con.ist of vvarehousing slock, sup- 
plying line with power and clean- 
up at end of shift. Preferably 18-25 

year. old wilh own Iransporlalion. 
Apply:

STEREO Dh NE INC.
2810 Elliot, Troy, Mich.

(313) 585-1440
(70-73)
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BIRŽELIO ĮVYKIŲ 
MINĖJIMAS

Lietingam orui pasi
taikius, ALT Clevelando 
skyriaus ruoštas birže
lio įvykių minėjimas įvy
ko Sv. Jurgio parapijos 
salėj, o ne kultūriniame 
darželyje, kaip progra
moje buvo numatyta.

Minėjimas prasidėjo 
pamaldomis, Šv. Mišias 
laikant ir minėjimui pri
taikytą pamokslą pasa
kant klebonui kun. B. Iva
nauskui. Pamaldų metu 
organizacijos dalyvavo 
su savo vėliavomis.

Po pamaldų salėje 
įvykusį minėjimą atida
rė ALT skyriaus pirm, 
inž. R. Kudukis, savo 
trumpoje kalboje primin
damas ne tikprieš27 me
tus įvykusią nelaimę, bet 
ir tolimesnes komunistų 
pastangas išnaudoti dva
siniai ir materialiniai 
prislėgtą tautą.

BALF atstovasEd. Ste
pas paryškino tos organi
zacijos darbą, kuris su 
materialine parama ly
gia greta eina ALT poli
tiniam darbui.

Miesto burmistras 
Carl B. Stokes, tai die
nai išleidęs specialią 
proklamaciją ir birže
lio mėnesį paskelbęs 
Lietuvos gedulo mėne
siu, prisiuntė savo atsto
vą proklamacijai įteik
ti.

Kongresmanas Wm. 
E. Minshall, didelis ko
munizmo pavergtų tau
tų užtarėjas ir rėmė
jas , savo kalboje iškėlė 
ne tik praeities liūdnuo
sius momentus, bet ir 
reikalą toliau kovoti už 
pavergtų tautų laisvę. 
Jis pažadėjo toje kovoje 
ir toliau teikti visą pa
ramą.

County Auditor Ralph 
J. Perk, kaip Tautybių 
Sąjūdžio pirmininkas, 
ilgesnėje kalboje iškėlė 
tautybių reikšmę politi
niame gyvenime, kartu 
akcentuodamas reikalą 
jungtinėmis jėgomis ko
voti už savo tikslus ir 
duoti Amerikos visuome
nei pajusti savo svorį. 
Kvietė visus aktyviai pri
sidėti prie ruošiamo Pa
vergtų Tautų Savaitės mi
nėjimo liepos mėn.

Svečias iš Chicagos, 
ALT valdybos narys Jo
nas Jasaitis ragino gy
venti ne vien tik prisi
minimais, bet aktyviai 
jungtis į veikiančių orga
nizacijų darbą ir bendro - 
mis jėgomis gyviau siek
ti užsibrėžtų tikslų.

Minėjime taip pat or
ganizacijos reprezenta
vo savo vėliavas. Him
nus giedojo sol. I. Gri- 
galiūnaitė. ALT valdy
bos paruoštą rezoliuci
ją perskaitė Ingrida Bub
lienė.

Minėjime dalyvavo 
gana įspūdingas skaičius 
lietuvių visuomenės. Be 
abejo, jos būtų daugiau, 
iš abiejų parapijų su
sijungus Lietuvių darže
lyje.

• The Wonderful World 
of Ohio, tos valstijos guber- 
natūros leidžiamas liuksu
sinis magazinas, savo birže
lio mėn (6 nr.) laidos pa
grindinių straipsnių eilėje 
vietą paskyrė aprašant 
”The lively Lithuanians". 
Straipsnis pradedamas pri
dėtine antrašte — "žmo
nės, kurie didžiuojasi savo 
tautine kilme".

Kad ir trumpai, bet žur
nalistine prasme koncen
truotai aprašant Lietuvos 
vardą, patiekiant esminius 
tos tautos ir valstybės bruo
žus, žinios papildomos sko
ningai paruoštom spalvoto
mis Grandinėlės šokėjų 
nuotraukomis, tuo gal kiek 
paryškinant posakį "lively 
lithuanians".

Kaip paprastai tokiais at
vejais, ir gerų norų vedini 
žurnalistai padaro klaidų. 
Į akis krenta posakis, ku
riame sako, jog Čiurlionio 
Ansamblis įsikūręs "in the 
village of Vilnius". Gal gi 
bus dar progos sekančioje 
magazino laidoje tą kaimą 
pristatyti Lietuvos sosti
ne...

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

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

PARDUODAMAS NAMAS
2-jų šeimų namas Euclid 

mieste — netoli Euclid gat
vės, po 5 kambarius kiek
vienam bute, 2 gazo pečiai, 
2 automobilių garažas, vi
sai geram stovyje. $18,900.

ŠIRVAITIS
Wm. T. Byrne Real Estate, 

Ine.
Namai — KE 1-4080; 
įstaiga — MU 1-6100 

(69-71)

HELP WANTED MALĖ

EXPER1ENCED
PLASTIC EXTRUSION SĖT UP MEN 

and 
EXPER1ENCED PLASTIC INJECTION 

SĖT UP MEN.
Mu.t be experienced in Colored Vinyl. 

For all shift..
Steady worlc. Fringe benefits 

Send re.ume to 
HOWELL INDUSTRIES 

1560 E. Miltvaukee, Detroit, Mich.
(67-86)

FEMALE HELP

SIUVAMŲ MAŠINŲ 
OPERATORIAI

Prityrę ar norį išmokti. 
Pastovus darbas, malonios 
darbo sąlygos, aukštas va
landinis atlyginimas ir 
akordinis darbas. Apmoka
mos atostogos ir šventės. 
Daugelis apdraudų.

WORK WEAR 
CORPORATION 
1768 East 25 St. 
(South of Payne) 

(70-72)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Deila 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

pays
for more 
than. 

electricity

Dauguma viešųjų reikalų — pradedant par
kais iki policijos ir uostais iki viešųjų pa
statų — turi naudos iš jūsų mėnesinės elek
tros sąskaitos. Lygiai kaip ir viešosios mo
kyklos.

Tai todėl, kad The Illuminating Company 
yra investorių nuosavybė. Mes mokame mo
kesčius, lygiai kaip ir jūs. Praeitais metais 
mokėjome apie $49 milijonus mokesčių: fe-

deralinių, valstijos ir vietinių. Ir $15 milijo
nų jų liko čia Clevelande — šiaurės Rytų 
Ohio, kad "The Best Location in the Nation" 
dar pagerėtų. Iš jų, apie $9 milijonai buvo 
panaudota viešųjų mokyklų reikalams.

Štai, kodėl jūsų elektros sąskaita yra kaž
kas daugiau nei sąskaita. Tai investavimas.

Investavimas jūsų bendruomenės ateičiai.

Z^ILLUMINATINGč^^
Aa la«aaMr-awaad r terHaf TAa LaaaliM ia tka Naliaa

SCHOOL GUIDE 1968

SACRED HEART SCHOOL
Resident School for Boys—Grade 4 through 8

BROTHERS OF THE SACRED
HEART

ANDOVER, MASSACHUSETTS

AMERIKOS 
PILIEČIŲ

6835 Superior Avė.

LIETUVIU 
KLUBAS

Telef. 391-1143

(63-77)

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

IEŠKOT DOVANOS
savo bendradarbiui, kaimynui, bičiuliui,

Norite supažindinti svetimtaučius su Lietuva, jos rūpesčiais, 
laimėjimais ir siekiais —
visa tai lengvai ir patogiai, nebrangiai, bet sėkmingai galite 
padaryti, užsisakydami ar įsigydami DIRVOJE šias knygas:

Owen J. C. Norem — TIMELESS LITHUANIA...... . ..................  $4.00
Barbora Armonas — LEAVE YOUR TEARS IN MOSCOW .................................... $3.95
Dr. J. Savasis — THE WAR AGAINST GOD IN LITHUANIA

Kietais viršeliais ...........................-.......$3.00
Minkštais viršeliais ................................ $1.25

Dr. A. Šapoka — VILNIUS IN THE LIFE OF LITHUANIA .................................. $1.50
J. Gliaudą — THE SONATA OF ICARUS .......................-..........................................$5.00
Franciscan Fathers — ART COLECTION ...............    $6.00
Dagys — ART COLECTION ...............................................„............................................$6.00
INTRODUCTION TO MODERN LITHUANIAN.........................................................$7.00

Užsakant paštu, prašome prijungti 25 c. pašto išlaidoms.

DIRVA,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103

Dalis svečių Galiūnų namuose, Santa Barbara,Calif.: pirmoje eilė
je. iŠ kairės — J. Steiktlnas,Simonienė, ALTS Los Angeles sk. pirm, 
Br. Dildą, Kl/Galiūnas; antroje eilėje—Šimonis, K. Laikūnienė, Br. 
Raila, Steikūnienė, D. Railienė, A. Galiūnienė ir Br. Budriūnas.

Al, Laikūno nuotrauka

SANTA BARBARA

SVEČIAI GALIŪNŲ 
NAMUOSE

Gegužės 27 d. ties puoš
nia Aldonos ir Klemenso 
Galiūnų rezidencija Santa 
Barbara, Calif. buvo kiek 
didesnis mašinų judėjimas 
negu paprastai, šeimininkų 
kviečiami, suvažiavo dvide
šimt losangeliškių popietės 
praleisti. Maloniuose ir vai
šinguose Galiūnų namuose 
visada laikas ne slenka, bet 
bėga. Taip buvo ir Šį kartų. 
Keletas valandų praskrido 
lyg trumpa akimirka. Sve
čiavosi p.p. Railai, Budriū- 
nai, Br. Dūda, Šimoniai, 

Akademinio Skautų Sąjūdžio Los Angeles 
Skyriaus Pirmininką

VALENTINĄ VARNĄ 
ir jo šeimą, brangiam tėvui mirus, giliai užjau
čiame ir kartu liūdime

Los Angeles
Akademikių Skaučių Draugovė 
Korp! Vytis ir
Filisterių Skautų Sąjunga

Mielai

MARIJAI AUŠROTIENEI
mirus, jos sūnus BRONIŲ ir VYTAUTĄ AUŠRO
TUS ir jų šeimas giliai užjaučiame

A. Bortkevičienė, 
M. L. Noreikos, 
J. Bortkevičius

A t A

DR. MYKOLUI SLAPŠIUI su žmona 
tragiškai žuvus, jo broliams, klasės draugams, 
TEODORUI ir ANTANUI, o taip pat seserims ir 
giminėms reiškiu gilią užuojautą

Petras Paprockas

Brangiai Mamytei Lietuvoje mirus,

JONUI JAKščIUI

ir šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą

P. ir A. Ambrazai 
V. ir L. Civinskai 
P. ir D. Mikoliūnai

Steikūnai, Raibiai, Kokliai 
ir kt., Laikūnai iš Cleve
land, Ohio.

š e i m ininkas Klemensas 
Galiūnas, visų laiką užimda
mas savo svečius, apsi
džiaugė čia galėdamas pir
mų kartą priimti iš toli at
vykusius Kazimierą ir Alek
są Laikūnus, pažįstamus 
dar iš Lietuvos, čia jis pri
siminė ne vieną smulkmeną 
iš jaunystės laikų, kada jie
du su Aleksu vaikais augo 
gretimuose Žeimelio valsč. 
kaimuose. Po daugelio metų 
lemta susitikti kitame kraš
te, skirtingomis aplinkybė
mis, bet su tuo pačiu žeimc- 
listišku nuoširdumu.

Skirs tydamiesi svečiai 

linkėjo laimingų metų šei
mininkams, kartu stebėda
miesi šeimininkės sumanu
mu ir pasiruošimu.

VVORCESTER

SPORTO ŠVENTE
Birželio 22-23 dieno

mis Worcesteryje, Mai
ronio parke ruošiame 
13-toji Atlanto Rajono 
skautų ir skaučių spor
to šventė, kurioje daly
vauja New Yorko, Eli- 
zabetho, Water būrio, 
New Britain, Hartfordo, 
Bostono, Borcktono ir 
Worcesterio vietovių 
sportininkai. Programo
je — lengv. atletika, 
plaukimas, stalo tenisas 
orinis ir krepšinis.

Šeštadienio vakare, 
birž. 22 d. Joninių lau
žas, kurio programą iš
pildo Worcesterio skau
tų ir skaučių sambūris 
"Aidai”, taut. šokių gru- 
pė ir vilkiukų bei paukš
tyčių vaidintojai. Po pro
gramos — šokiai ”Mai- 
ronio" salėje.

BOSTON
PARAMA 

STOVYKLAUTOJAMS
Bostoniškiams gerai ži

nomas dr. Stasys Jasaitis 
Bostono Žalgirio ir Baltijos 
tuntams paaukojo 88 dole
rius.

Kaip žinome, šią vasarą 
ruošiama didelė lietuvių 
skautų V-toj i Tautinė Sto
vykla Custer, Michigan. 
Stovyklos tikslas — pami
nėti Lietuvos valstybės at
kūrimo ir Lietuvių Skautų 
Sąjungos įsisteigimo 50-ties 
metų sukaktį.

Į Tautinę Stovyklą suva
žiuos lietuviai skautai ne 
tik iš Amerikos, bet taipogi 
iš Kanados ir viens kitas 
atstovas iš kitų valstybių. 
Iš Bostono stovyklon va
žiuoja pilnas autobusas 
skautų ir skaučių. Bostono 
skautų vadovybė nuošir
džiai dėkoja dr. Jasaičiui už 
tokią didelę auką stovyk
lautojams. (k)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

VASAROTOJŲ DĖMESIUI
Nauja lietuviška vasar

vietė Cape Codo pušyne, ar
ti ežero. Iki Craigville jūros 
paplūdimio tik l'-j mylios.

Dėl smu!bnsnių informa
cijų kreiptis: J. Vlpienė, 29 
Welles Avė., Dorchester, 
Mass. 02124. Tel. 436-5368. 
Po birželio 23 tiesiai į va
sarvietę 39 Hayes Rd., Cen- 
terville, Cape Cod, Mass. 
Tel. (617) 775-8110.

CHICAGO

* Valdas Adamkavičius 
laimėjo pirminiuose rinki
muose ir dabar pradės ruoš
tis lapkričio mėn. rinki
mams.

Į Cook County Sanitari
nio Distrikto patikėtinius 
kandidatuoja 3 demokratai 
ir 3 respublikonai.

Chicagoje laimėjo ir 
Frank Savickas, kandidata
vęs į Illinois seimą.

Respublikonų konvencijos 
delegatų tarpe minimas B. 
V. Narušis.

Lietuvių tarpe turint to
kių pasitikėjimą turinčių 
kandidatų, vertėtų neuž
miršti, jog rudenį rinkimai 
bus lemiami ir balsuotojai 
turėtų dėti visas pastangas, 
kad savieji kandidatai lai
mėtų, o laimėję pajustų tu
rį savų žmonių paramą.

♦ Jonas Kavaliūnas, LB 
Švietimo Tarybos pirminin
kas, vasaros semestro metu 
Illinois Universiteto pa
kviestas tame universitete 
dėstys lietuvių kalbą.

TAUTINIŲ GIESMIŲ 
MUZIKOS KONKURSAS

Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo 50 metų su
kaktį kūrybos laimėjimais 
atžymėti, PLB Valdyba

TAUTINIŲ GIESMIŲ 
MUZIKOS KONKURSĄ.
Konkursas skelbiamas su

kurti muziką dviems tau
tinėms giesmėm .

Viena giesmė skirta lie
tuviškoms mokykloms. Kad 
būtų įmanoma giedoti kla
sėje unisonu, taip pat dvie
jų ir trijų balsų vaikų cho
rui, su piano pritarimu.

Tekstas — PLB Valdy

SR. MANUFACTURING RESEARCH ENGINEER 
(Welding-metals joining)

TĘST EQUIPMENT DESIGN ENGINEER 
(BSME plūs minimum 3 years experience)

LEAD PLANT DESIGN ENGINEER
(BSME plūs 4 years experience in machine design, heating, ventilating)

METALLURGICAL ENGINEER
(BS, 5 years minimum experience)
CHEMICAL ENGINEER

(BS, 5 years experience in Manufacturing processes)
INDUSTRIAL ENGINEERS 

(Cost-estimating and forecasting)
MASTER SCHEDULER

(Program planning and status reports)
LEAD RELIABILITY ENGINEER 

FAILURE MOLD ANALYSIS
& 

PREDICTION
Call collect (313) 539-0300, Ext. 251

Or send confidential resume to: 
Supervisor of Employment

LTV AEROSPACE CORPORATION
MISSILE & SPACE DIV.-MICHIGAN

P. Box 909
16*/j Mile Rd., Warren, Michigan 48090

An equal opportunity employer M/F

bos premijuota Bernardo 
Brazdžionio giesmė — Mū
sų žemė — Lietuva.

Antra giesmė — viduti
nio pajėgumo suaugusiųjų 
mišriam chorui, su piano 
pritarimu.

Tekstas — PLB Valdy
bos premijuota Vinco My
kolaičio-Putino giesmė — 
Lietuvio giesmė.

Rankraščių paruošimas
Giesmių gaidos pasirašo

mos slapyvardžiu. Atskira
me voke užlipinama kompo
zitoriaus pavardė, adresas 
ir telefono numeris. Tas 
pats kompozitorius gali at
siųsti komisijai po du abie
jų giesmių muzikos vari- 
jantus. Tam pačiam kompo
zitoriui gali bųti skiriamos 
abi premijos. Tekstai gaido
se turi būti rašyti mašinėle.

Nelaimėjusių kompozito
rių vokai su pavardėmis ne
bus atplėšti ir gaidos bus 
grąžintos.

Konkurso paskutinė data 
įteikti rankraščius 1968 m. 
rugpiūčio 15 d.

PLB Valdyba už premi
juotą giesmę vaikų chorui 
skiria 150 dol. Už giesmę 
suaugusių chorui — 200 
dol. Premijuotosios giesmės 
lieka PLB nuosavybe, bet 
k o m p ozitoriams teikiama 
laisvė dėti į savo dainų rin
kinius.

Konkurso jury komisiją 
sudaro: dir. Petras Armo
nas, prof. Juozas Žilevičius 
ir dr. Leonardas šimutis Jr.

Adresas:
Tautinių giesmų muzikos 

konkursui,
P. Armonas,
4538 S. Hermitage Avė., 
Chicago, III. 60609.

LITERATŪROS KON
KURSAS JAUNIMUI

Novelės-apysakos konkur
są skelbia Detroito St. But
kaus šaulių kuopos Spau
dos ir kultūros sekcija.

1. Konkurso tikslas: Lie
tuvos laisvės ir nepriklauso
mybės atstatymo 50-ties 
metų sukakties iškilmingas 
paminėjimas;

2. Rašinių žanras: apysa
ka ar novelė;

3. Rašinių dydis: dvide
šimt penki ar daugiau ma
šinėle rašytų (in folio) pus 
lapių, vieną eilutę pralei
džiant ;

4. Rašinių turinį autoriai 
pasirenka laisvai, tačiau 
pageidaujama, kad būtų 
paryškintas bei iškeltas 
tautos solidarumas, patrio
tizmas bei didvyriškas pa
siaukojimas kovose už su
vereninės Lietuvos laisvę;

5. Rašiniai ar jų dalys 
jau buvę skelbti spaudoje 
konkursui nepriimtini;

6. Konkurso dalyviai: vi
si laisvojo pasaulio lietu- 
viai-ės ne vyresni 30 metų 
amžiaus;

7. Rašinių autoriai gali 
būti apdovanoti šiomis do
vanomis :

I- moji 300 dol.
II- roji 200 dol.
III- čioji 100 dol.

8. Konkursą vykdo, įver
tina rašinius, paskirsto do
vanas ir rašinius spausdi
na — šaulių kuopos Spau
dos ir Kultūros sekcija: 
pirm. VI. Mingėla, sekreto
rė Marija Sims, nariai: 
Leopoldas Heiningas, Mari
jonas šnapštys ir Alfonsas 
žiedas. Be to, talkon yra 
pakviestas Lž S-gos Centro 
Valdybos pirm, rašyt.-žur. 
Vyt. Alantas. Reikalui esant 
Spaudos ir Kultūros Sekci
ja turi teisę pasikviesti tal
kon ir daugiau rašytojų — 
ekspertų;

9. Konkursui pristatytf 
rašiniai (premijuoti ir ne
premijuoti) gali būti iš
spausdinti periodiniuose ir 
neperiodiniuose leidiniuose 
Sekcijos nuožiūra, be atski
ro atlyginimo autoriui;

10. Kiekvienas rašinys 
privalo būti atžymėtas tik 
slapyvardžiu. Autoriaus tik
rasis vardas ir pavardė 
(taip pat amžius), spaudai 
tinkanti folografija, trum
pa autobiografija atsiun
čiami vienkart su rašiniu 
atskirame užklijuotame vo
ke;

11. Rašiniai siunčiami 
sekcijai šiuo adresu: VI. 
Mingėla, 33546 Clifton Dr., 
Warren, Mich. 48092. Vė
liausia rašinio išsiuntimo 
(ant voko) vietos pašto 
štampo data — 1968 m. 
rugsėjo 1 d.

šaulių kp. Spaud. ir 
Kult, sekcija
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