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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS j

" NAMO, NAMO..."
AMERIKIEČIU TRAUKIMASIS IŠ RIETU VIETNAMO

Prieš Nixono susitiki
mą Midway saloje su 
Thįeu — Pietų Vietnamo 
prezidentu, mes šioje 
vietoje būkštavome, kad 
tai gali būti vienu liūd
niausių susitikimų is
torijoje. Pora savaičių 
po to reikia konstatuoti, 
kad nesusilaukėme jo
kios staigmenos, ver- 
čiančios maloniau nusi
teikti. Prezidentas Nixo. 
nas paskelbė savo spren
dimą atšaukti 25.000ka
rių, o komunistai ... su
stiprino savo puolimus. 
Tuo tarpu krašte gyvena
ma "namo, broliukai, na
mo" nuotaikomis. "Viet- 
nam cutback: how far, 
how fast" — aiškinasi U. 
S. News &WorldReport. 
"Starting to go home" — 
pavadino savo ’cover sto
ry’ Time. Tos nuotai
kos, kaip ir pereitą tre< 
čiadienį ’Foreign Af- 
fairs’ pasirodęs buvusio 
paskutinio Johnsono ad
ministracijos Gynybos 
Sekretoriaus Clark M.

IŠ VISO PASAULIO

• PRANCŪZU OS naujoji vy
riausybė, kurios premjeru pa
skirtas Jacques Chaban - Del- 
mas, pirmajam posėdžiui susi
renka trečiadienį Naują ka
binetą sudaro 18 ministerių ir 
20 sekretorių. Iš senosios vy
riausybės f naują kabinetą pate
ko tik 4 ministeriai. Užsienių 
reikalų ministerių paskirtas 
Maurice Schumann, gynybos —■ 
Michel Debrė, finansų Giscard 
d’Estaing, teisingumo -- Rene 
Pleven. Buvęs premjeras Pi- 
nay atsisakė užimti finansų mi
nistro vietą, bet pažadėjo tal
kininkauti. Gi buvęs premjeras 
Couve de Murville { vyriausy
bę nepateko.

• VOKIETUOJE, netoli Han- 
noverio, sprogus amunicijai 
prekiniame traukiny, žuvo 13 
žmonių ir nemažai sužeistų. 
Traukinio tarnautojas, paste
bėjęs viename vagone gaisrą, 
sustabdė priemiesčio stotelėj 
ir bandė užgesinti. Nuo sprogi
mo išbyrėjo apylinkės namų 
langai. Spėjama, kad tai buvęs 
sobotažas.
• PIETŲ VIETNAMO prezi

dentas Thieu pareiškė, kad jo 
kraštas dabar galįs pasiimti 
stambesnę naštą kovos lauke 
ir tuo būdu galės būti sumažin
tas amerikiečių indėlis. Kalba
ma, kad jo vyriausybė planuo
janti rinkimus, kuriuose galė
tų dalyvauti ir Vietkongo atsto
vai.

• ISPANUA IR JAV pratęsė 
15 mėnesių abiejų kraštų gyny. 
bin( susitarimą, kuriuo ameri
kiečiams nuomojamos Ispani
joje 3 karinės bazės. Už tai 
JAV Ispanijai duos 50 milijo
nų dolerių vertės karinės pa
ramos ir 35 mil. dolerių pasko
los.

• KINIJOS žinių agentūra 
skelbia, kad sovietų pagalba be
sivysiantiems kraštams. Azijo
je, Afrikoje ir Pietų Ameriko
je yra skirta išnaudoti juos ir 
pavergti. Anot kinų, ši parama 
sudaranti dalį sąmokslo tarp 
Sovietų Sąjungos ir JAV iš nau - 
jo pasidalinti pasaulį.

• RHODESIA žada nuo lap
kričio pasiskelbti nepriklauso
ma respublika. Anglija sakan
ti, kad toks pasiskelbimas bū
tų neteisėtas ir žadanti imtis 
priemonių kaip Rhodesia išlai
kyti britų bendruomenės ribo
se.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Cliffordo straipsnis su. 
gadino tą efektą, kurį 
Nixonas norėjo pasiek
ti paskelbdamas daugiau 
ar mažiau simbolinį 
25.000 karių atitrauki
mą.

Mat, turint galvoje, 
kad amerikiečiai šiuo 
metu Vietname turi 537. 
500 karių, atitraukiami 
25.000 sudaro vos 5%. 
Prezidentas tokiu ati
traukimu norėjo pabrėž
ti, kad jis "atidarąs pla
čiai duris į taiką", ku
riomis galėtų pasinaudo
ti ir Šiaurės Vietnamas, 
atitraukdamas savo da
linius. Palyginti mažas 
atitraukimas ir beveik 
2/3 atitrauktų karių pali
kimas Pacifiko erdvėje 
turėjo lyg ir parodyti, 
kad 'tos durys' galėtų 
būti eventualiai ir už
trenktos. Amerikoje ta
čiau pasigirdę balsai, 
kad amerikiečiai turėtų 
ir galėtų atitraukti dau
giau, tą norimą pasiekti 
efektą ir įspėjimą paveik 
tė niekais. Komunistai 
gali būti tikri, kad pra
sidėjęs pasitraukimas 
eis toliau vis greitėjan
čia sparta ir, ergo, 
jiems reikia tik daugiau 
spausti, kad tas pasi
traukimas būtų greites
nis.

Cliffordo straipsnis 
buvo parašytas dar prieš 
prezidento nutarimą ati
traukti 25.000 karių. 
Kaip žinia, Cliffordas 
prieš tapdamas McNa- 
maros Įpėdiniu buvo 
'sakalas' Vietnamo by
loje, tačiau tapęs Sekre^ 
torium jis įsitikino Wa- 
shingtono Vietnamo po
litikos klaidingumu, nes 
ji vedanti tik prie karo 
prailginimo, o ne sutrum
pinimo. Ir būtent dėlto, 
kad amerikiečių pasiry
žimas bet kokia kaina iš
gelbėti Saigono režimą, 
jį tvirkino ta prasme, 
kad jį nevertė patį rūpin
tis savo likimu. Jei ame
rikiečiai atšauktų savo 
karius, bet paliktų tik 
tiekimą ir aviacijos pa
galbą, Saigono režimas? 
Cliffordo nuomone,būtų 
priverstas pats surasti 

Birželio 15 d. prisiminimui pavergtų Pabaltijos tautų, Philadelphijos katedroje buvo suruošta ekume
ninės pamaldos. V. Gruzdžio nuotrauka

būdą išlikti gyvu ir ko
vą laimėti, o komunis
tams būtų sunkiau įti
kinti savo karius reika
lingumu karo su savo 
broliais, tuo tarpu kai ka
ras prieš amerikiečius 
yra daugiau populiarus. 
Cliffordas prisimena pa
sikalbėjimą su Saigono 
režimo viceprezidentu 
Ky apie didelį Pietų Viet, 
namo kariuomenės de
zertyrų skaičių. Ky jam 
aiškinęs, kad tai dėl to, 
kad kariai neesą geriau 
apmokami. Ky siūlęs su
mažinti šiaurinį Vietna
mo bombardavimą ir tuo 
būdu sutaupytus pinigus 
skirti Piet. kariuome
nės geresniam atlygini
mui.

Cliffordo samprotavi
muose, atrodo, yra logi
kos. Visa nelaimė, kad 
Washingtonas norėjo Sai
gono režimą pertvarky
ti pagal amerikiečių mo
delį, nors tam nebuvo 
jokių sąlygų. Preziden
tas Kennedy, paraginda
mas nuversti Diemą ir 
užvirė visą košęprivers- 
damas savo įpėdinį John- 
soną vėliau visą karą 
'suamerikonizuoti'. De
ja, amerikiečiai savo pa
galba kitam kraštui pa
prastai susieja su tam 
tikrais ideologiniais rei- 
kalavimais. Jei kuris 
valdovas, ar tai būtų Ki
nijos Čiangkai šėkas, 
Vietnamo Diem'as ar da, 
bartiniai Graikijos val
dovai pulkininkai, pasi
elgia kiek griežčiau, 
Amerikoje tuojau kyla 
triukšmas, reikalaująs 
pagalbą nutraukti, visai 
užmirštant, kad Ameri
kos demokratinė valdy- 
mosi forma turėjo de
šimtmečius, jei ne šimt
mečius ramybės savo iš
sivystymui su galutinu 
rezultatu, kad dabartinis 
jaunimas ja ... nėra pa
tenkintas.

Žodžiu, palaikymas 
draugiško režimo, nors 
amerikiečių akyse ir ne
tobulo apsieina pigiau 
ir gali lygiai taip pat pa
tarnauti amerikiečių in
teresams negu pastan
gos svetimą kraštą 'su- 
demokratinti', kas Viet
namo situacijoje buvo 
visai neįmanoma.

Philadelphijos arkivyskupas kardinolas John J. Krol Pabaltiečių iniciatyva suruoštose ekumeninėse 
pamaldose §v. Petro ir Povilo katedroje Philadelphijoje. V. Gruzdžio nuotrauka

KAIP ILGAI LIETUVA, LATVIJA IR ESTIJA 
KENTĖS SOVIETŲ PRIESPAUDĄ?

Užpraeitą sekmadie
nį, birželio 15 d., Phila- 
delphijoje, šv. Petro ir 
Povilo katedroje pabal
tiečių iniciatyva buvo su
ruoštos ekumeninės pa
maldos, kuriose dalyva
vo įvairių tikybų hierar- 
chai.

Tų pamaldų metu Phi* 
iadelphijos arkivysku
pas kardinolas John J. 
Krol, kalbėdamas apie 
religinę laisvę, plačiau 
nušvietė ir tikinčiųjų vaiu 
gus Lietuvoje, Estijoje 
ir Latvijoje.

— Mes žinome, — sa
kė kardinolas John J. 
Krol, — kad esminė vy
riausybės pareiga yra

Tas supratimas atėjo, 
jei ne po 12-tos, tai tik
rai vos keletą minučių 
prieš dienos pabaigą. Ga
lima tik viltis, kad Pietų 
Vienamo politikai kaip 
nors suras bendrą kalbą 
pasipriešinimui prieš ko
munistus ir neužmirš, 
kaip kai kurie Lietuvos 
politikai, kad komunistai 
veržiasi į kraštą ne tam, 
kad jį išvaduot iš Smeto
nos ar Thieu režimo, bet 
tam, kad jį visu 100%sau 
pagrobus.

prakilnų
jį apreiškė 
ir atskleidė

puoselėti ir ginti nelie
čiamas žmogaus teises. 
Tarp tų teisių svarbiau
sia yra religinės lais
vės teisė, kurios pagrin
dą sudaro pats žmogaus 
asmenybės 
mas, kaip 
Dievo žodis 
išmintis.

Dievas, visatos kūrė
jas, tvarko, vadovauja ir 
valdo ištisą visatą ir vi
sus žmonių bendruome
nės kelius savo dieviš
kuoju įstatymu. Žmogus 
yra Dievo sukurtas ta
me įstatyme dalyvauti, 
kadangi Dievas suteikė 
žmogui protą bei laisvą 
valią ir gebėjimą neš
ti asmenišką atsakomy
bę. Jau pati prigimtis, o 
taip pat moralinė parei
ga verčia žmogų veržtis 
į tiesą, ypač į religinę 
tiesą, kad jisai pažintų 
savo kilmę, savo pri
gimtį bei paskirtį ir pat
sai darytų tikrus bei tei
singus sąžinės sprendi
mus. Žmogaus siekimas 
tiesos yra pareiga ir ne
pažeidžiama teisė, ku
rios negali varžyti jokia 
žmogiška valdžia, jokia 
vyriausybė. Iš to seka, 
kad vyriausybės skriau
džia, jeigu primeta žmo
nėms smurtu ar baugini
mu ar kitais būdais ku
rios nors religijos iš
pažinimą ar priverčia at
sižadėti.

Smurto naudojimas re
ligijai slopinti yra Die
vo valios ir šventų žmo
gaus teisių laužymas. 
Religinė laisvė yra tokia 
esminė ir tokia pagrin
dinė, kad jos nuslopini
mas paverčia nebesau
gi a ir bet kokią kitą 
žmogaus teisę.

Mes susirinkome čia 
šiandien, tęsė kardino
las Krol, su bendruoju 
ekumeniniu ryžtu mal
dauti Dievą visos gyvy
bės ir bet kokios lais
vės kūrėją, grąžinti lais
vės palaimą visiems ken
čiantiems skriaudas, 
priespaudą, persekioji
mą bei pavergimą. Mes 
ypač meldžiamės už se

niai kenčiančius Pabal
tijo kraštų, Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos, žmo
nes.

Pastarųjų 25 metų bė
gyje Pabaltijo tautų isto
rija yra su kai kurio
mis variacijomis istori
ja visų tautų, kurias gau
bia bedieviškojo komu
nizmo nykuma. Jos yra 
aukas vispusiškos ko
vos, atimant visas egzis
tavimo būtinybes.

Taktika keičiasi, bet 
tikslai nesikeičia. Tai 
mirtinas karas prieš Die
vą ir religiją. Taikinys 
yra žmogaus religinė 
laisvė. Kai toji laisvė 
bus panaikinta, neišliks 
gyvos nė kitos laisvės į 
kurias žmogus turi ne
liečiamas teises.

Po penkiasdešimt me
tų nesiliaujančių pastan
gų bedieviai komunistai 
vis dar verkšlena dėl sa
vo nepajėgumo sunai
kinti Bažnyčią, tikėjimą 
ir religinius įsitikini
mus. Ateistinėje spau
doje rašantieji tebepla- 
nuoja naujas strategijas, 
naujus kelius ir naujus 
metodus. Jų nusiskundi
mai, kad žmogus vis dar 
laikosi religinių įsitiki
nimų ir praktikuoja reli
giją, yra jų nuospren
dis prieš save pačius. 
Prisipažinimas — pra
laimėjimas. Kadangi ate
istinis komunizmas kė
sinasi pažeisti Dievo pla
nus visatai, kadangi jis 
kėsinasi pažeisti tą pra
kilnumą bei neliečiamas 
teises kuriomis Dievas 
apdovanojo žmogų, jis 
yra pasmerktas nesėk
mei. Bedieviškasis ko
munizmas nėra laimė
jęs, nelaimės ir negali 
laimėti. Jo galutinis pra
laimėjimas yra užtikrin
tas be abejonės, be' klau
simų. Vienintelis klau
simas, kuris prašosi at
sakymo, yra šis: kaip ii* 
gai dar bedieviškas ko
munizmas laikys prie
spaudoje ir vers kentė
ti nieko nedėtas tautas.

(Nukelta į 2 psl.)
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Visuomenė, tauta sa
vo gyvenimo svarbiau
sius įvykius atžymi iškil
mingais susikaupimais - 
šventėmis.

Vieni tų susikaupimų 
yra džiaugsmingi trium
fuojantys. Jais atžymimi 
pozityvūs tautos dvasi
nių ir fizinių galių laimė
jimai.

Kiti yra rimti, rūstūs, 
gedulingi. Jais atžymimi 
tautos didžiosios nelai- 
nės, tragiški lūžiai jos 
istorijoje.

Deja, lietuvių tauta 
nebuvo laimės vaikai. 
Mūsų tautą nuo pat pra
džios istorinio gyveni
mo lydi tragizmas.

Mūsų tautos apsijun- 
gimą, valstybės sukūri
mą, jos integralumo iš
saugojimą lydėjo ir tem
dė tragiški šešėliai. Ta 
tragedija turi pradžią, 
bet paskutinieji tautos is
torijos šimtmečiai ir 
ypač dabartinė tautos 
būklė neleidžia numaty
ti jos baigą. Tos tragedi
jos aktai yra vienas už 
kitą baisesni.

1940 m., kuomet Lie
tuvą nusiaubė Raudona
sis tvanas ir paskandino 
mūsų valstybės nepri
klausomybę.

1941 m., kuomet mask- 
viniai okupantai laike tri
jų dienų ir naktų (birže
lio 14,15,16) pagrobė apie 
34.000 lietuvių ir išvežė 
juos sunaikinimui.

Kodėl taip buvo pa
daryta? Maskvos valdo
vai, remdamiesi 23 metų 
genocidišku patyrimu, ži
nojo, kad jų skelbiamą 
laisvę ir rojų, kurį at
nešė bolševikiški tan
kai, galima įtvirtinti tik 
visuotinę vergiją įgyven
dinus, kad okupuotas tau
tas, nors ir mažas, sėk
mingai valdyti galima tik

Kaip ilgai...
(Atkelta iš 1 psl.) 

Kaip ilgai dar policinė 
valstybė ir jos santvar
ka, besiremianti smur
tu, baime ir įbaugini
mais, priešinsis žmo
gaus įgimtiems laisvės 
troškimams?

Šiandien mes siunčia
me karštus prašymus Vi
sagaliui Dievui, kad jis 
pažvelgtų į seniai ken
čiančių pavergtųjų vals
tybių žmones ir ypač 
Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos. Mes meldžiame 
Dievo, kad jie atgautų 
laisvę, kuri jiems teisė
tai priklauso. Mes mel
džiamės, kad tos seniai 
kenčiančios šalys, vals
tybės ir tautos, po ilgų 
kančių vėl išvystų skaid
rią prisikėlimo aušrą."

Į pamaldas katedroje 
atsilankė keli tūkstan
čiai žmonių ir jų metu 
vargonais grojo muzikas 
Z. Nomeika iš Roches- 
terio. Apie pamaldas kar
dinolo pamokslą ir kon
certą plačiai rašė Phi
ladelphijos amerikiečių 
didžioji spauda, o taip 
pat paminėjo ir visos ke - 
turios Philadelphijos te
levizijos stotys.

Tai gražus pavyzdys, 
kaip nedidelė kolonija ga
lėjo surengti tokį įspū
dingą birželio trėmimų 
minėjimą, surišant su 
dabar vykdomu ten re
liginiu persekiojimu.

SOVIETIJA YRA TAUTŲ 
KAPINYNAS Dr. Do JASAITIS

ekspropriavus jos są
moningą ir stipriausią 
dalį, tik suardžius jos 
branduolį — šeimas.

Maskva iš anksto, dar 
prieš Lietuvos okupaciją 
numatė tokią galimybę ir 
paruošė atatinkamus pla
nus ir instrukcijas jų 
įvykdymui. Užėmę Lie
tuvą, kartotinai įparei
gojo savo lietuviškus 
kvislingus ruoštis tam 
žygdarbiui. Bet ir čia 
be klastos neapsieita. 
Sov. Sąjungos vyriausy
bė, norėdama sudaryti 
alibi savo nekaltumui, 
pasiūlė 1941 m. birželio 
10, Tarybinės Lietuvos 
Komisarų Tarybai nutar
ti, kad ji prašanti išvež
ti iš Lietuvos visą prieš* 
tarybinį elementą. Žino
ma, tai buvopadaryta!...

Masinis lietuvių grobi
mas ir išgabenimas į 
didžiąją Maskvos nelais
vę įvykdytas birželio 14, 
15, 16. Bet NKVD vyk
doma žmonių medžioklė 
įr pagautųjų išvežimas 
užsitęsė iki 1941 m. bir
želio 21. Nutraukė tik 
prasidėjęs Vokietijos 
greitas žygiavimas į Ry
tus. Pabėgusio Lietuvos 
saugumo viršininko gele
žinėje spintoje buvo ras
ta instrukcija, kuri nu
matė išvežti apie 700. 
000 lietuvių. Tačiau, 
jie suspėjo pagrobti tik 
34.620 žmonių, sukrau
ti juos į 1000 prekinius 
ar gyvuliams vežti va
gonus ir išgabenti (SSSR 
toli mas, neapgyventas
sritis.

Tasai tautžudiškas 
aktas buvo įvykdytas su 
ginkluotos jėgos pagal
ba. Smurtas buvo varto
jamas areštuojant, išva
rant iš namų, vežant į 
geležinkelio stotį, krau
nant į vagonus, atski
riant vyrus nuo žmonų 
ir vaikų... Bet vistiek 
KKGB "riteriai" reika
lavo iš savo kalinių, su
grustu į vagonus parašo, 
kad jie savanoriškai 
vyksta į Sovietų Sąjungą. 
O jų užsienių reikalų 
komisaras Molotovas vė
liau pagarsėjęs kaip "Mr. 
No" skelbė 1941 m. bir
želio 17, per Maskvos ra
diją pasauliui, kad "dau
gelis lietuvių prašėsi pa
tys išvežti juos į kitas 
Sovietų Sąjungos sri
tis".

Vyriausio budelio Sie- 
rovo instrukcija numatė 
talpinti į vagoną 25 žmo
nes , bet faktiškai į juos 
grūsdavo po 40-60. Va
gonų durys buvo aklinai 
uždarytos. Maži vagonų 
palubėse langeliai buvo 
apipinti spygliuota viela. 
Gamtos poreikiams at
likti nebuvo išviečių.

Tuose vagonuose buvo 
5.115 kūdikių, vaikų ir 
jaunuolių 1 - 18 m. am
žiaus, 982 asmenų tarp 
60 - 100 m. amžiaus. 
Tai taip atrodė antita
rybinis elementas gra
sinąs Sov. Sąjungos sau
gumui.

1941 m. birželio mėn. 
buvo nepaprastai saulė
tas ir karštas. Sumedžio
ti žmonės duso ir troš
ko vagonuose. Iš daugy
bės ešalono vagonų plau
kė širdį veriantys vai
kų ir motinų balsai "Van
dens... vandens ... nors 
lašelį vandens". Tūks
tančiai šaukėsi pagalbos 
baladodami į vagonų du

ris ir sienas. Mongolai 
sargybiniai, nepaklau
sius jų gargaliuojančio 
nesuprantomo įspėjimo, 
šaudavo (vagonus.

Prinešti vandens kibi
rus prie vagonų irgi ne
buvo leidžiama. Tie pa
tys mongolai, vykdydami 
įsakymą, spardė, mušė, 
šautuvų buožėmis ir ba
dė durtuvais. Tokiose są
lygose, dar vagonams ne
pajudėjus iš vietos,nėš
čios moterys priešlaiki
niai gimdė, ligoniai ir pa
lūžusios sveikatos žmo
nės mirė.

Šiokia tokia malonė bu
vo daroma negyviems: 
po ilgų prašymų ateidavo 
vyresnieji enkavedistai 
ir leisdavo iškrauti negy
vai gimusių ir mirusių la - 
vonus.Ir čia nevisuomet 
buvo leidžiama arti
miems išlipti iš vagono 
ir juos palaidoti.

Prie žemės spaudžian
tis siaubas pasiskleidė, 
kaip nuodingi debesys vi
soje Lietuvos žemėje. 
Pagrobtų artimieji bu
dėjo tylūs kaip stabai ge
ležinkelių stotyse prie 
užkeiktų vagonų, prari
jusių jų šeimos narius 
ar artimuosius. Jaunes
nieji išbėgo (miškus, 
ginklavosi arba tūnojo pa
sislėpę išplaukusiuose 
rugiuose. Tvartuose bau
bė nuo skausmo nepa- 
melžtos karvės, žvengė 
arkliai ir žviegė kiau
lės. Tik naktį ar pary
čiais, gerai įsižvalgę, 
kaikurie išdrįsdavo 
šmekštelti į savo namus 
paliuobti gyvulius.

Visas gyvenimas ap
mirė. Miestai atrodė 
kaip išdrąskytas skruz
dėlynas. Žmonės ne
vaikščiojo priprastomis 
gatvėmis, nes vengė bū
ti atpažintais. Kas spė
jo ir turėjo kur pasi
traukė į kaimus. Ma
žai kas miegojo savo bu
tuose. Visi alsavo rau
donojo košmaro garais.

Toje kraujo, panikos 
ir keršto pritvinkusio
je nuotaikoje 1941 m. bir
želio 22 anksti rytą pra
sidėjo vokiečių - sovie
tų karas. Tauta jo bijo
jo. Bet daug kas laukė. 
Beveik niekas nedėjo į 
jį giedresnių vilčių, nors 
tuometinės komunisti
nės santvarkos sudary
tose sąlygose netik pap
rastas žmogiškas gyve
nimas nebuvo galimas, 
bet ir patsai asmens iš
likimas tapo abejotinas.

Tuo paskutiniu laiku 
NKVD ir visų kitų rūšių 
policijos ginkluoti pada
liniai skubėjo, kiek įma
nydami, padaryti mums 
daugiau žalos.

1941 m. birželio pas
kutinė savaitė (6,22 - 
6.30) buvo kruvina savai - 

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ 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.

buvo

tė. Jos tėkmėje bolše
vikų padaryti nusikal
timai parodė nukankintą 
dorinį ir politinį reži
mo veidą visoje šlykš
tybėje. Kaleidoskopiš
kai suminėsiu jų svar
besnius nusikaltimus.

1. Pravieniškių pri
verčiamojo darbo stovyk
loje buvo sušaudyti 450 
kaliniai ir 27 civiliai 
tarnautojai. Sušaudymas 
savo technika primena 
nacinį žydų galabinimą. 
Pravieniškių žudynės 
tai lietuviška Liddice 
(Čekija).

2. Išžudė Kretingos, 
Raseinių, Telšių kalėji
mų kalinius. Telšių kalė
jimo 76 kaliniai buvo nu
gabenti į Rainių miške
lį. Žudymai šitose vie
tose buvo ypatingai kan
kinantys, sadistiški. At
rasta daug lavonų su su
laužytais šonkauliais, su
triuškintomis kaukuolė- 
mis, išsuktomis ranko
mis, ištrauktais liežu
viais , pažabotų storu ark
liniu pančiu.

3. Panevėžyje
nužudyti 26 civiliai. Jų 
tarpe gydytojai — Žem
gulys, Mačiulis, Gudonis 
ir viena gailestingoji se
suo. Jie buvo paimti tie
siog nuo operacijos sta
lo. Rokiškyje 30 kalinių 
ir civilių, Zarasuose 22 
kaliniai ir civiliai, Pet
rašiūnuose — 28 kali
niai, Ukmergėje — 7 ka
liniai, Papilėje lokalinių 
ir civilių.

4. Lenkeliškėse, Kur
šėnuose, A. Panemunė
je, Kaune-Viliampolėje 
ir kitose vietovėse nužu
dyta kiek mažesnis kali
nių ir civilių gyventojų 
skaičius jų tarpe 15 kuni
gų.

5. Červenėje 1941.6.28 
netoli Minsko buvo iš kul
kosvaidžių nušauti 600 
kalinių, tarp kurių buvo 
80 lietuvių. Tik keli s te- 
buklingu būdu išliko gyvi 
ir grįžę į Lietuvą atpa
sakojo įvykdytą galabi
nimą.

6. Neįmanoma nusta
tyti tikslų skaičių lietu
vių politinių kalinių, ku
riuos nužudė komunistai 
per pirmutinius okupa
cijos metus. Žinoma tik 
tiek, kad buvo suimta 
apie 12000. Porai tūkstan
čių politinių kalinių pa
vyko išsiveržti iš kalėji
mų karui prasidėjus... 
Bet spėjama, kad apie 
4-5000 lietuvių politinių 
kalinių čekistai bus lik
vidavę Lietuvoje.

Tai tokios išdavos 
Draugiškumo ir Savitar
pinės pagalbos sutar
ties, jėga primestos Lie
tuvai 1939 m. Tokiais 
veiksmais baigėsi pirma
sis komunistinio genoci
do laikotarpis Lietuvo
je. Tačiau, tai nebuvo 
mūsų istorinės nedalios 
pabaiga. Tai buvo tik 
trijų metų tarpveiks- 
mis Lietuvos žemės tra
gedijoje, kurią nevaidi

na, bet išgyvena visa lie
tuvių tauta, visa jos sie
la ir visas jos kūnas.

Sovietų Rusija reoku- 
pavo Lietuvą 1944 m. 
spalio mėn. Nėra abejo
nių, kad Kruglovo -Sie- 
rovo 1941 m. planas iš
gabenti 700.000 lietuvių 
buvo gyvas, nes jis buvo 
pradėtas tuoj vykdyti.

1. 1944 m. lapkričio - 
gruodžio mėn. 37.000lie
tuvių buvo nugalabinti ar 
deportuoti.

2. Kitos masinės de
portacijos (kandžiai se
kė viena kitą: 1945 m. 
VII- IX mėn., 1946. II 
mėn., 1947 VII-IX, 1948 
V.

Anglų konsulas Harri- 
son veikale Lithuania’s 
Fight for Freedom tei
gia, kad 1945 m. buvo de
portuota 83.000 ir 1949 
m. virš 100.000 žmonių. 
Lietuvoje rinkikų skai
čius buvo 1947 — 1.510. 
150, o 1948 m. tik 1.254. 
965 arba 255.185 ma
žiau.

Masinės lietuvių de
portacijos baigėsi tik Sta
linui mirus.

į išgabentų lietuvių vie
tą atvyksta didžiarusiai. 
Sakoma, kad dalis jų gau
na pasus nužudytų ir de
portuotų lietuvių pavar
dėmis. Priminsiu, kad 
1940 m. rusų Lietuvoje 
buvo apie 3%, o dabar 
apie 18%. Tai nauja nu
tautinimo rūšis, kurią 
naudoja naujoviškas ko
munistinis kolonializ
mas. Rusiško kolonializ
mo girnos neatlaidžiai 
mala lietuvių i r kitų ma
žesniu tautinius viene
tus.

(48-53)

Taip vykdoma Lenino 
filosofija: "Tautybės yra 
malum necessarium" 
(būtina blogybė). Todėl iš- 
rovimas tautiškumo li
kučių yra būtinas drau1- 
gystei tarp tautų sukur
ti ir internacionalizmui 
įgyvendinti.... Todėl na
cionalinės teisės visų 
tautybių Sovietų Rusijos 
valdomų, suvedamos į 
vienintelę teisę — teisę 
vesti komunistinę pro
pagandą tautinėse formo
se". Taip atrodo formu
lė: tautinė forma — so
cialistinis turinys.

Carų Rusija buvo tau
tų kalėjimas. Komunisti
nė Rusija yra tautų kapi
nynas.

(Bus daugiau)

Skaityk ir platink
DIRVĄ

HELP WANTED MALĖ

WELDER
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Assemblers
for installation and mount- 
ing of truck bodies and re- 
lated eąuipment, complete 
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MOUNTING SERVICE
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MOKSLO METAI 
BE ATOSTOGŲ
Kiekvieną pavasarį 

mokslo metams pasi
baigus, aptyla mokyklos 
ir mokiniai su mokyto
jais išeina atostogų, už
sitarnautų per įtempto 
darbo metus. Prasidėju
si vasara atneša jiems 
daugiau poilsio ir pra
mogų, kad rudeniop, nau
jai atsigaivinę, galėtų su 
nauja energija tęsti mo
kymąsi ir savarankiš
kam gyvenimui ruošimą
si ten, kur tie dalykai pa
vasarį buvo laikinai per
traukti. Tai visai natū
ralu ir labai paprasta 
visiems, kurie gyvena 
savame krašte ir savo
je aplinkoje.

Kiek kitaip šis reika
las atrodo tiems, ku
riems prieš jų valią te
ko iš savo gimtųjų kraš
tų išvykti, kurtis svetur 
bet ir įsikūrus tautinė 
sąmonė ir žmogiška pri
gimtis neleidžia išsiža
dėti, to kas paveldėta iš 
ankstyvesniųjų kartų ir 
tuo pačiu įsipareigota 
perduoti būsimoms kar
toms. Tai savas tautinis 
charakteris, savi tauti
niai papročiai, savasis 
tautinis galvojimas ir pa
galiau savoji gimtoji kal
ba. Tuščia būtų kalbėti 
apie tai, kaip nelengva to
kie dalykai išlaikyti išei
vijoje, nors ir laisvame 
pasaulyje, kur visoke- 
ropa laisvė labai dažnai 
daug daugiau slopinan
čiai veikia negu persekio
jimas ir prievarta, iš
šaukiu natūraliai prie
šingus nusiteikimus.

Todėl ir su kiekvie
ną vasarą lietuviškose 
mokyklose prasidedan
čiomis atostogomis lietu
vybės ugdymo ir jos iš
laikymo darbas atosto
gų nepažįsta ir iš tikrų
jų jis negali nutrūkti. 
Sąmoningose šeimose 
jis tęsiasi ištisus me
tus ir visą laiką, nes 
šeimos ir motinos įta
kos tautiniam jauno
sios kartos auklėjimui 
niekas ligi šiolei neat
stojo ir atstoti negali. 
Į pagalbą šeimai ateina 
sava lietuviška mokyk
la, deja, vis dar nega
linti didžiuotis nebebū
dama vargo mokykla. 
Jai padeda ir savosios 
jaunimo organizacijos 
3U nuolatinėmis sueigo
mis, išvykomis ar vasa
ros stovyklomis. Tačiau 
visos šios priemonės tė
ra tik pagalbinės ir jų 
vaidmuo didele dalimi 
pareina nuo to, kiek mes 
patys joms priduodame 
reikšmės, kiek mes pa
tys jas stipriname, kiek 
mes patys savo jaunuo
sius skatiname šiomis 
priemonėmis naudotis.

Praėjusiais, oficialiai 
pasivadintuose laisvės 
kovos metais sutelktinė
mis pastangomis sten

THE LITHUANIAN 
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gėmės, kad jie pasiek
tais laimėjimais patei
sintų jų specialią paskir
tį. Nemaža buvo pasiek
ta tačiau likimo ironijai 
buvo labai daug'progų 
įsitikinti, jog jais mūsų 
tarpusavio trintis, jeigu 
jos nedrįsime kovos var- 
du pavadinti, buvo pasie
kusi tokį nepageidauja
mą lygį, kaip dar nieka
da iki tolei. Gaila, labai 
gaila, bet taip neišven
giamai ar bent nevengia
mai darėsi.

Šiais lietuviškos šei
mos ir auklėjimo me
tais, kaip juos bandome 
vadinti, naujais, išsiski
riančiais ir imponuojan
čiais laimėjimais irgi 
perdaug negalime pasi
džiaugti, nors jau baigia
me juos įpusėti. Priešin
gai, iškyla vis daugiau ir 
daugiau skaudulių, ku
riais turėtume jau rim
tai susirūpinti. Tik pa
stebėkime vis daugėjan
tį mišriųjų šeimų suda- 
rinėjimą, bene dažnesnį 
negu ligi šiolei. Prisi
minkime ir vis tuštėjan
čias lietuviškų mokyklų 
klases, privedant prie 
to, jog tokie lietuvybės 
gaivinimo židiniai, kaip 
Kennebunkporte veikusi 
lietuvių pranciškonų Šv. 
Antano gimnazija dėl mo
kinių stokos turi užsida- 
ryt. O Putnamo seselių 
išlaikytas bendrabutis, 
kur lietuvaitėms buvo są
lygos pomokyklinėmis 
valandomis mokytis lie
tuviškos programos.be- 
pasilieka veikti tik mo
kyklas baigiančioms...

Šitokie dalykai verste 
verčia susirūpinti ir pa
galvoti, kas darosi su 
mumis kada pamiršta
me savo pirmaeilius už
davinius ir pradedame 
didvyrių žemės ainius 
kovingai vaidinti ten, kur 
neturime mažiausio pa
šaukimo, užmiršdami sa
vo pačių veikus auklėti 
ir mokyti taip, kaip pa
dorūs lietuviai tėvai bū
davo įpratę auklėti ir mo
kyti savus, tuo pačiu ir 
mus pačius. (d)

UŽDAROMA 
ŠV. ANTANO 
GIMNAZIJA

Lietuvių pranciškonų 
vadovybė birželio 11-13 
dd. specialiame suvažia
vime Kennebunkporte j 
Maine svarstė šv. Anta
no gimnazijos klausimą. 
Iš visų pusių apžvelgus 
padėtį, skelbiamas šis 
pranešimas?

Šv. Antano gimnazija 
įsteigta lietuvių tėvų vai
kams, su plačia ir ofici
alia lituanistine progra.- 
ma per 13 metų laikėsi 
eksperimentinėje padė-

L. Kanto nuotrauka
Los Angeles lituanistinės mokyklos choras, vadovaujamas O. Gustienės, išpildęs meninę programą 

mokyklai minint 20 metų sukaktį.

ty. Jos steigėjai bei iš
laikytojai vis tikėjosi, 
kad ši vienintelė lietu
vių gimnazija Ameriko
je išsivystys ir stengė
si ją ugdyti, net imdami 
iš bankų žymias pasko
las. Gimnazijos raidoje 
netrūko viltingų pro
švaisčių, kurios dar la
biau skatino investuoti.

Šv. Antano gimnazija 
nuolat buvo gerinama ir 
garsinama visoj lietuvių 
spaudoj ir radijo progra
mose. Pranciškonų atsto
vas lankė lietuvių mokyk
las Amerikoje ir Kanado
je, ieškodamas mokinių; 
didmiesčiuose ruošta 
gimnazijos kultūriniai 
parengimai; kasmet siun
tinėta lietuvių šeimoms 
apie 20.000 laiškų su 
kvietimais pasinaudoti 
šia mokykla. Pagaliau 
atlyginimas už mokinio 
išlaikymą visą laiką bu
vo labai žemas, kad vi
si išgalėtų mokėti, bū
tent pradžioj imta tik 
300 dol., vėliau 600 ir šie
met 750 dol. už pilną mo
kinio išlaikymą per me
tus.

Vienok tai nepaveikė 
lietuvių tėvų. Prieš tre
jus metus pagausėję 
mokiniai ėmė mažėti 
kaip tik tuo laiku, kai 
aukščiausiai buvo iškel
ta šv. Antano gimnazijos 
pedagoginė, lituanistinė 
ir sportinė programa. 
Mokiniams mažėjant, fi
nansiniai sunkumai au
go. Vilties dar teikė Šei
mos bei Švietimo Metai, 
kurių proga buvo atsi
kreipta į šeimas visoj 
lietuvių spaudoj ir iki 
šiol laukta teigiamo at
balsio. Tačiau ateinan-
tiems mokslo metams 
užsiregistravo tik 11 nau
jų mokinių. Iš viso jų šį 
rudenį būtų 65. Tada gim
nazijos metinis deficitas 
siektų 40.000 dol.

Padėčiai blogėjant, lie- 
tuvių pranciškonų vado
vybė savo suvažiavime 
priėjo prie išvados, kad 
tolimesnis eksperimen
tavimas visiškai nebėra 
įmanomas finansiškai, 
ir šv. Antano gimnazija 
nebeveiks nuo šių metų 
rudens. Joje dirbę vie
nuoliai mokytojai pereis 
į kitas lietuviškos veik
los sritis, ypač Kultū
ros Židinio kūrimą New 
Yorke, o pastatas liks 
lietuvių visuomenės, la
biausiai jaunimo reika
lams.

Pranciškonų vadovybė 
labai nuoširdžiai dėkoja 
visiems, kurie šv. An
tano gimnaziją vertino, 
palaikė ir į ją siuntė vai - 
kus.

Tėv. Leonardas And* 
riekus, OFM., Pran
ciškonų provincio- 
las.
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Los Angeles lituanistinės 
mokyklos sukaktis

Los Angeles šv. Kazimie
ro lituanistinė šešt. mokyk
la mokslo metus užbaigė ir 
20-ties metų sukaktį iškil
mingai atžymėjo birželio 8 
d. šv. Kazimiero parapijos 
salėje.

Kun. R. Karponiui sukal
bėjus maldą, įvyko tėvų ko
miteto paruoštos vaišės, ku
riose dalyvavo mokytojai, 
svečiai, mokyklos vaikai ir 
jų tėveliai. Oficialioji dalis 
pradėta Lietuvos himnu. 
Mokyklos vedėjas I. Me
džiukas trumpai apžvelgė 
20-ties metų mokyklos dar
bo sąlygas. Po to, klasių 
auklėtojai įteikė savo mo
kiniams mokslo pažangumo 
knygeles, o baigusiems šios 
mokyklos kursą: Vaidilutei 
Butkytei, Audrai O. Griniū
tei ir Kęstučiui Reivydui 
buvo įteikti mokyklos baigi
mo diplomai. Tada mokyk-

APDOVANOJO 
VOKIETININKUS...

Rytprūsių "Lands- 
mannschaft" (vokiškųjų 
pabėgėlių iš Rytų Prū
sijos vyriausioji organi
zacija Vakarų Vokieti
joje) paskyrė aukštus pa
sižymėjimo ženklus 
"Preussenschild" (Prū
sų skydus) dviems vo
kiškiems "memellende- 
riams: Richardui May- 
eriui ir Pauliui Brockui.

Buvęs mokyklų pata
rėjas R. Meyeris pasi
žymėjo kaipo vienas ar- 
šiaušių vokietininkų gy
nėjų Klaipėdos krašte ir 
beatodairinis kurstyto-
jas prieš Lietuvos valsty
bę ir lietuvių tautą. Tą 
pačią pragaištiną poli
tiką Meyeris varė ir po 
antrojo pasaulinio karo, 
ilgus metus vadovauda
mas "memellenderių" 
organizacijai Vakarų Vo? 
kieti joje. Savaime men
kai žinomas rašytojas 
Paul Brock veikia kai
po anos organizacijos 
spaudos referentas.

Kaip rašo "Memeler 
Dampfboot", Hitlerio lai
kais pavirtęs nacių or
ganu, pasižymėjimo 
ženklai buvę paskirti 
aniems kurstytojams 
prieš Lietuvą "jubilie
jiniais metais", t.y. 
Klaipėdos krašto atplė- 
Šimo nuo Lietuvos 30 
metų sukakties proga.

Aukštų žymeniu sutei
kimą Meyeriui ir Broc
kui tenka laikyti piktu 
akibrokštu, nukreiptu 
prieš Lietuvą ir lietu
vių tautą. Tuo pačiu 
Maskvai duotas nau
jas argumentas kaltinti 
Vakarų Vokietiją revan
šistiniais kėslais.

los vedėjas I. Medžiukas 
perskaitė LB švietimo Ta
rybos atsiųstą sveikinimą ir 
pakvietė Lietuvos generali
nį konsulą dr. Julių J. Biels- 
kį įteikti mokytojams išdir
busiems ilgesnį laiką lietu
viškoje mokykloje už Lietu
vos ribų LB išduotus padė
kos diplomus; juos gavo O. 
Razutienė (išdirbusi 20 me
tų), A. Balsienė (15), I. Me- 

Lietuvos gen. konsulas dr. Julius J. Bielskis {teikia padėkos dip
lomą Los Angeles lit. mokyklos vedėjui Ignui Medžiukui, išdirbu
siam šioje mokykloje 11 metų, L. Kanto nuotrauka

ŠIS BEI TAS
• Beverly Shores miestelio parkas pavadintas Lituanica vardu. 

Štai, kur tikrai rimtas, ilgesniam laikui išliekantis ir {spūdi daran
tis lietuviškas žingsnis Amerikos žemėje. Pagarbos verti tą žygi 
Įvykdę tautiečiai. Be to, visos kitos mūsų nausėdijos turėtų imti 
pavyzdi. Jeigu anie ten, toks negausus būrelis, galėjo savo lietuviško 
buvimo faktą vietovėje ryškiu būdu {ženklinti, tai kodėl panašiai ką 
nors nepadaro didesnės kolonijos savo miestuose? Gatvę ar parką 
įvardinti lietuviškai — labai konkretus savo tautos pagerbimas sve
timoje žemėje. Svetimiems save paskelbiame, o ir savam jaunimui 
akivaizdžiai parodome, kad ir lietuvio pėda nė vėjo smiltim užpus
toma!

• Mūsų akademikai mokslininkai ruošia rudeniop sąskrydįChi
cagoje. Labai sveikintinas sumanymas. Ir laukiama naujų gąirių 
mūsų visuomenės elito nuotaikoms bei darbams. Gi toje sueigoje 
ne paskutiniu klausimu gvildentinas šis: kodėl mokytesni ir aukš
čiau prasisiekę gyvenimo pakopose tautiečiai yra linkę spartes
niam nutautimui ir įsiliejimui į svetimųjų mases? Kodėl daug 
mokslų įsisiurbęs protas mažiau brangina ryšius su savo tautie
čiais ir mieliau sotinasi internacionaliniais kultūros lobiais?

• Švietimo ir Šeimos metus Įpusėjus apsidairytina, kur esame 
stiprūs, o kur tebelaukia taisytini plyšiai. Mokyklėlės, regis, šau
niai veikia (dabar mokslo baigtuvės spaudoje gražiai aprašomos), 
mokytojai dar nepailsta, vadovėlių irgi netrūkstame (tik dar vis 
tobuliname), net pasirodo vietiniai laikraštėliai. Surengiamos įspū
dingos šventės, pasisekimą pelno vasaros stovyklos. Nesilpnėja dar 
nė jaunimo organizacijos. Švietimo vadovai reiškia optimizmą ir ge
ras viltis ateičiaL Tiktai vienas, rodos, dalykas, lyg įkyrus uodas, 
dažnai suerzina visą fasadinj džiaugsmą: kodėl mūsų jaunimas neno 
ri kalbėtis lietuviškai?

• Netrukus mokytojai vėl susibėgs Dainavon švietimo klausimų 
svarstyti. Gal pirmaeiliu dalyku ir įrašytina ši mįslė: permenkas 
jaunimo savos kalbos žodingumas, neįgudimas lietuviškam pokalbiui, 
persilpna tautinė savigarba ir kt. Kai kas tvirtina, kad jaunimas ne 
gana pratinamas į savą knygą bei spaudą, mokykla ne gana įtraukia 
į liet, skaitybą. Gal ui yra tiesa?

• Dirvos nr. 35 Šviet. Tar. atstovo J. Kavaliūno ilgokame pasi
sakyme švietimo reikalais (net 6 skilčių) smulkiai išanalizuou daug 
veiksnių (šeima, stovykla, plokštelės, skaidrės ir kt.), deja, apie 
skaitybą tik pačiame gale urp kitko pridurtas visai blankus saki
nys: "Labai aktualus yra skaitinių vaikams ir jaunimui reikalas". 
Ir nieko daugiau — nei kas toje srityje daroma ar numatoma, nei 
ko iš šeimų laukiama. O gal šis plyšys -- menka skaityba — ir yra 
priežastis mūsų jaunojo prieauglio sunkoko {sivirškinimo savon 
kalbon? Jau vien Eglutės (vienintėlio vaikų laikraštėlio) persiau- 
ras tiražas rodo, kad skaitinių reikalui dar permažas dėmesys tei
kiamas. Gi vyresnius moksleivius būtina įpratinti į nuolatinį liet, 
knygų skaitymą. Kaip ui įgyvendinti? skirpstas

dziukas (11), J. Puškorienė 
(6), D. Razutytė (4), O. 
Gustienė (3). Iš buvusių 
mokytojų, šiuo metu jau 
nedirbančių šioje mokyklo
je, diplomus gavo: B. Čiur
lionienė, H. Tumas, J. Koje
lis, J. Jodelė, V. Pažiūra ir 
D. Polikaitienė. Be to, diplo
mai buvo įteikti mokyklos 
steigėjui ir globėjui prel. J. 
Kučingiui ir mokyklos pa
rengimų talkininkei pianis
tei O. Barauskienei.

Sveikinimo žodžius tarė 
Lietuvos generalinis konsu
las dr. Julius J. Bielskis, 
prel. J. Kučingis, LB Tary
bos narys B. Brazdžionis, 
Lietuvių kredito kooperaty
vo pirm. A. Kiršonis, įteik
damas $50.00 čekį ir LB 
Los Angeles apyl. pirm. L.
Balvočius, įteikdamas $25 
paramą. Oficialioji dalis 
buvo baigta tėvų komiteto 
pirm. J. Jodelės padėkos žo
džiu.

Iškilmės buvo baigtos mo
kinių programėlė. Keletas 
mokinių padeklamavo eilė
raščių. Pastatytas vaidini
mėlis ”Seku pasaką” (K. 
Kubilinsko), jaunesniųjų ir 
vyresniųjų grupių šokiais. 
Pagaliau choras, vadovau- 
mas O. Gustienės, akompo- 
nuojant J. Puškorienei pa
dainavo keletą dainelių: At- 
skrend sakalėlis, Vilniaus 
kalneliai, Ten kur žaidžia 
Nemunėlis, Piemenėlis. Pro
grama užbaigta giesme Ma
rija, Marija! (m)
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Jaunieji Sukauskai su pamergėm ir pabroliais. Iš kairės: Marija 
Sukauskaitė, Rimas Brazys, Janice Baxendale, Rimas Sukauskas, 
Nancy ir Zigmas Sukauskai, E. Progaccini, Marty Snyder, Diana 
Sukauskaitė ir David Snyder.

ZIGMAS SUKAUSKAS 
SUKŪRĖ ŠEIMĄ

Birželio 7 d. St. Clare of 
Montefalco bažnyčioje buvo 
sutuokti Zigmas Sukauskas 
ir Nancy Snyder.

Vestuvių vaišės įvyko St. 
Clemens salėje, kur jaunuo
sius prie durų su duona, 
druska ir taurelėmis pasiti
ko jaunojo tėvas A. Sukaus
kas ir jaunosios motina J. 
Snyder.

Vestuvių programų pra
vedė jaunojo brolis Rimas 
Sukauskas. Vaišėse dalyva
vo Detroito ii’ apylinkių 260 
kviestinių svečių. Sutuoktu
vių proga žodžių sveikino 
jaunosios motina J. Snyder 
ir jaunojo krikšto tėvas 
Augustinas Sukauskas. At
siuntė sveikinimus gen. Jo
nas Černius, o iš Lietuvos 
krikštomotina Stasė Levic
kienė ir dėdė A. Pabilionis. 
Sutuoktuvių vaišėse daly
vavo iš tolimesnių vietų at
vykę Sukauskų giminės: 
dukra Zita su vyru Algi
mantu šauliai iš Petersono, 
sesuo Elena Kidzienė su 
dukra Ailina (dainininkės 
iš kvarteto dvi mamytės, 
dvi dukrytės) iš Elizabeth, 
Robertas ir Elena Sinusai iš 
W. Calwell, New Jersey, 
brolis Augustinas su žmona 
Alvina Sukauskai su dukro
mis, brolis Jonas, pusbrolis 
Henrikas, sesers sūnus Vik
toras Juška, Ona Lorincienė 
su dukra Hilda visi iš To
ronto, Kanados.

Zigmas Sukauskas yra 
lankęs tris metus Wayne 
Statė University ir baigęs 
Detroit Engineering Insti
tute. Dabar tarnauja Gene
ral Motor Tyrimų Laborito- 
rijoje, o jo žmona Nancy, 
baigusi dviejų metų Busi- 
ness College, tarnauja 
Northern Engineering kaip 
sekretorė. Jaunieji povestu- 
vinėn kelionėn išvyko į 
Puerto Rico. Zigmas yra vi
suomenės veikėjo Antano 
ir Bronės Sukauskų sūnus.

A. Grinius
• Šv. Antano parapijos

gegužinė - piknikas įvyks 
rugsėjo 14 d. Dovanų pa
skirstymui bilietai jau pla
tinami ir gaunami pas vi
sus parapijos komiteto na
rius arba kioske prie šv. 
Antano bažnyčios pas Vy
tautų čižauskų. ag

VASAROS IŠVYKA
ALT S-gos Detroito sky

rius birželio 29 d. nuo 11 
vai. ryto ruošia vasaros iš
kylų p. W. J. Adams vasar
vietėje prie Tipsico ežero. 
Detroito ir apylinkės lietu
viai kviečiami dalyvauti. 
Jokie mokesčiai neimami. 
Dėl kelio maršruto teirautis 
pas Sųjungos narius. Viešo 
bufeto nebus. Iškyliaujan- 
tieji užkandas apsirūpina 
patys. (sš)

• Irena Vizgirdaitė, De
troite plačiai žinomos kul
tūrinių reikalų rėmėjos,

Įspėja, kad kultūriniai mainai turi būti pamiršti
Kultūrinių mainų idė

ja, kiek ji bebūtų buvusi 
dabartiniuose Lietuvos 
kultūrininkų sluoksniuo
se puoselėta, susilaukė 
pritrenkiančio smūgio. 
Tai įvyko šio mėnesio 
pradžioj, Vilniuje su
šauktajame kultūrininkų 
suvažiavime. Smūgis 
krito iš komunistų parti
jos kanceliarijos, kur le
miamą žodį tuose reika
luose turintieji ortodok
sai sutaisė neva suva
žiavimo laišką partijos 
centro komitetui. Laiš
kas parašytas tipišku 
partijos kanceliariniu 
stilium, viešai paskelb
tas, kaip suvažiavimo 
dievažijimasis partijos 
šventajam Leninui ir jo 
žyniams Kremliuje.

Laiške Lietuvos kultū
rininkų vardu priesai- 
kaujama, kad kas tik do
ra kultūros srityje Lie
tuvoj laimėta, tai tik ko
munistų partijos glo
boje. "Kultūra", sako, 
"respublikoje vystėsi 
marksizmo - leninizmo 
pagrindu, rėmėsi revo
liucinėmis ir demokrati
nėmis liaudies tradici
jomis, glaudžiai bend
radarbiaujant su kitomis

Baltic Delicatessen krautu
vės savininkės Elenos Viz
girdienės duktė, vis sėk
mingiau ima reikštis kaip 
gabi dainininkė. Ji dažnai 
kviečiama dainuoti lietuviš
kuose pobūviuose, bet dai
nuoja ir amerikiečių publi
kai. Irena lanko Rosary 
High School ir pasirodo 
kaip dainininkė tos mokyk
los rengiamuose vakaruose, 
šį pavasarį mokyklos rū
muose įvyko moksleivių su
rengtas koncertas, kuriame 
dideliu pasisekimu kaip so
listė dalyvavo ir Irena Viz
girdaitė. Rosary mokyklos 
muzikos skyrius Irenai už 
p a s i ž ymėjimų dainavimo 
mene įteikė Certif icate. of 
Achievement. Tokius pažy- 
žymėjimus yra gavusios tik 
penkios moksleivės iš visos 
mokyklos. 

broliškomis tarybinė
mis kultūromis".

Toliau dar gražiau:
"Komunistų partijos 

išauklėti tarybiniai ra
šytojai, meno ir kultū
ros veikėjai kuria poli
tiškai brandžius, meniš
kai meistriškus kūri
nius. Aštrioje ideologi
nėje kovoje, kuri vyksta 
pasaulyje, jieužimaprin- 
cipinę marksistinę-leni- 
ninę poziciją, moka duo
ti teisingą partinį įver
tinimą sudėtingiems pa
saulinės kultūros reiš
kiniams. Visa savo kūry
ba Lietuvos kultūrinio 
fronto veikėjai ištikimai 
tarnauja partijai,padeda 
auklėti plačiasias darbo 
žmonių mases klasinio 
solidarumo, nesutai
komos kovos prieš im
perializmą, buržuazinę 
ideologiją dvasia, sie
kia deramai prisidėti 
prie TSKP kovos už tarp - 
tautinio darbininkų judė
jimo vienybę ir susitel
kimą marksizmo - le
ninizmo pagrindu".

"Komunistinis partiš > 
kūmas, liaudiškumas, le
nininis nesutaikomumas 
su betkokiais buržuazi
nės ideologijos pasi
reiškimais buvo, yra ir 
bus pagrindiniai kultūrP 
nės statybos ir meninės 
kūrybos principai".

"Visas kultūros - švie
timo įstaigų darbo turi
nys nukreiptas į tai, kad 
būtų stiprinami komunis. 
tinės moralės principai 
formuojama darbo žmo
nių mokslinė - materia
listinė pasaulėžiūra, kad 
jaunimas, darbininkai, 
kolūkiečiai, inteligenti
ja būtų auklėjami tautų 
draugystės, proletari
nio internacionalizmo, 
nesitaikstymo su betko
kiais buržuazinio nacio
nalizmo pasireiškimais 
dvasia"...

Negana to. Partijos 
kanceliarija sutaisė su
važiavimui ir "kreipi
mąsi" į visus kitus kul
tūrininkus Lietuvoj, ku
rių suvažiavime nebuvo. 

Ten sako: "... kiekvie
no rašytojo, meno dar
buotojo pareiga — sa
vo talentą geriausias 
kūrybines jėgas skir
ti būtent komunistinės 
visuomenės sukūrimui. 
Tai ypač svarbu mums 
nepamiršti šiandien, pa
aštrėjusios ideologinės 
kovos sąlygomis,kai bur
žuazinės ideologijos at
stovai atkakliai ieško 
spragų, kuriomis pasi
naudoję, galėtų vykdyti 
ideologines diversijas. 
Tarybų Lietuvos kultū
ros darbuotojų suvažia
vimo dalyviai, atstovau
ją respublikos meno bei 
kultūros darbuotojams, 
tvirtai pareiškia: mūsų 
kelias — su liaudim, su 
komunistų partija, ir nė
ra tokios jėgos, kuri ga- 
lėtų mus iškreipti iš pa
sirinktojo kelio"...

Tai yra nedvipras
miškas įspėjimas, kad 
betkoki kultūrinių mainų 
sumanymai turi būti ne
atidėliojant pamiršti, jei
gu kas ir būtų tokių su
manymų turėjęs. Ka
dangi visi kultūros verty
bių kūrėjai prigrasomi 
kurti tik tai,kas jokiems 
mainams netinka, ir pri
grasomi saugotis nuo vis
ko, kas ne komunistų par
tijos globoj sukurta...

Tiesa, jokioj srity, 
kaip pat, o gal net dar la
biau, ir kultūros srity 
toli gražu ne viskas de
dasi taip, kaip partijos 
kanceliarijoj suplanuoja
ma. Pastaraisiais me
tais yra Lietuvoj pasiro* 
dę meno kūrinių ar moks
lo darbų (pav., Lietuvos 
kultūros istorijos srity
je), vertingų ir kitais, ne
gu partijos reikalauja
mais požiūriais. Net ir 
partijos ortodoksai, prie- 
saikaudami visišką išti
kimybę aukštiesiems 
partijos žyniams, vieti
niam vartojimui skir
tuose skatinimuose pa
lieka pravirą langelį, 
pro kurį į kultūrinės kū 
rybos atmosferą gali bū
ti bent kiek įsileista ir 

ne taip tvankaus oro. Pa
vyzdžiui, "kreipimesi" į 
Lietuvos kultūrininkus 
pripažįsta, kad "...ir 
gražiausios pastangos 
(kūryboj vadovautis tik 
marksizmo - leninizmo 
idėjomis. E.) prarastų di
džią dalį prasmės, jeigu 
lygiagrečiai nebūtų siste
mingai dirbamas plačių
jų visuomenės masių es
tetinio auklėjimo dar
bas". Arba, kalbant apie 
kultūros namus, sako
ma, kad juose reiktų dar
bą orientuoti taip, "kad 
kiekvienas — jaunas ir 
senas, paprastas darbi
ninkas , kolūkietis ir 
aukštos kvalifikacijos 
specialistas, — atėjęs 
čia rastų jaukią aplinką 
kultūros atmosferą ir, 
svarbiausia, tai, kas jį 
asmeniškai galėtų sudo
minti ir praturtinti".

Vargu net ir šimta- 
nuošimtiniai partijos or
todoksai yra tiek naivūs, 
kad tikėtų, jog visi — jau
ni ir seni,paprasti darbi
ninkai ir kvalifikuoti spe
cialistai — šiandien bū
tų sudominti ir jaustųsi 
praturtinti, jei būtų mai
tinami tik tokiu marksiz' 
mo - leninizmo,proleta
rinio internacionalizmo 
bei "tautų draugystės" 
propagandos viralu, ko
kį jie prižadėjo rusiš
kajam komunistų parti
jos centro komitetui.

(ELTA)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

GRAŽI IR VERTINGA 
DOVANA

Vyriški šveicariški HY MO- 
SER 18 karatų aukso, 25 akme
nų, automatiški, kalendorius, 
incabloc laikrodžiai, naujausios 
gamybos ir mados, parduodami 
labai žemomis kainomis su ga
rantija. Dėl katalogų ir kitų 
informacijų rašyti:
S. V. STARAS — IMPORTER,

23 Mendon St., 
Worcester, Mass. 01604

VYT. ALANTAS

ŠVENTARAGIS 

— Ištrauka iš XIII amž. kronikos —
(2) P ar nūs tą vi etą p avadino iš marūnų s odyba, 
ir Šventaragiui pasivaideliojo, lyg tame naktinių mtu 
zikontų smuikavime atsiaidi žmonių balsai, gyvulių 
baubimas ir lyg jis girdi kažkur tolybėse aidinčius 
gal dainos, gal raudos atskambius. Jis atidžiai įsi
žiūrėjo į šešėliuose skendinčią medžių lapijąirpa- 
galvojo, kad gal ten rauda persikėlusios medžiuos- 
na nužudytųjų vėlės. Bet jis nenorėjo mąstyti apie 
dvasias ir vėl grįžo prie Lengvenio bylos.

Kunigą Lengvenį jis matydavo Kernavėje, kai jis 
grįždavo iš savo žygių į Maskoliją ir Lenkiją. Jam 
švystelėjo akyse to vyro aukšta, pakumpusi, pra
kaulaus veido povyza. Lietuvos kaimynams savo iš
puoliais jis pridarydavo daug eibių, bet ir namie ne
labai su kuo skaitydavosi. Savo giminystę su Mindau
gu jis kiek tik įmanydamas lenkė savo naudai. Nie
kas jo nemėgo, pagaliau niekieno bičiulystės jis ir 
neieškojo. Niekam nebuvo jokia naujiena, kad jis 
susiniovė su savo kaimynais. Tuo metu didžiūnų 
savitarpio kivirčų netrūko, bet buvo bloga tai, kad 
sunaikinus trijų rikių sodybas, Livonijos pasienyje 
atsirado spraga.

— Ir tai atsitiko dėl to niūrono kaltės — murm
telėjo Šventaragis.

Susigriebęs jis tas mintis nuvijo šalin prisi
mindamas, kad jam pavesta tą vyrą ne smerkti, 
bet gelbėti iš nelaisvės. Lengviausias kelias būtų 
magistrui sumokėti išperkamuosius ir užleisti 
siaurą žemės ruoželį pagal Dauguvą, jei ordinas to 
iš tikrųjų reikalauja, ir byla būtų baigta: nebūtų 
reikėję ir tokios didelės pasiuntinybės siųsti-.

— Betgi ar nebūtų galima tos bylos ir kitaip 
išnarplioti, ar nebūtų galima jam padėti pabėg

ti — Šventaragis šyptelėjo ir naktinių muzikantų 
liūliuojamas užmigo.

Rygos įkūrimas 12 ir 13 amž. sąvartoje Lie
tuvos istorijoje atskleidė naują lapą. Iš čia ėmė 
kilti nauja Livonijos valstybė, suvaidinusi tokį di
delį vaidmenį Lietuvos istorijoje.

Pirmieji miesto kūrėjai buvo vokiečių preki
jai, kurie dar antroje XII amž. pusėje Dauguvos 
žiotyse ėmė statydintis prekių sandėlius ir steig
ti kontoras. Prekijai praminė taką dvasiškiams, 
misininkams, amatininkams ir visokio plauko nuo
tykių ieškotojams. Kol atėjūnai nesikišo įtenykščių 
gyventojų reikalus, šie gal ir skersakiavo į nauja
kurius, bet ginklo prieš juos nesigriebė, tačiau kai 
atvykėliai ėmė paveržinėti iš jų prekybą, kurią ly
biai varė su rusų miestais bei skandinavais, ir kai 
aplamai, jų skaičiui didėjant, atėjūnai darėsi drą
sesni ir agresyvesni, tarp jų ir lybių bei aplinki
nių genčių prasidėjo dešimtmečius ir gal net šimt
mečius užtrukusi kova.

Paskui prekijus sekė dvasiškiai. XII amž. pa
baigoje į lybių žemę atkilo šv. Augustino ordino 
vienuolis Meinhardas ir įkūrė čia vienuolyną. At
rodo, kad jis bus buvęs pirmasis Livonijos vysku
pas.

1196 m. į naują vokiečių kuriavą atkeliavo antra
sis Livonijos vyskupas Bertoldas, kurį Eiliuotoji 
kronika vadina tikruoju Rygos įkūrėju. Sis aukštas 
bažnyčios herarchas, matyt, kardą valdė neblogiau 
už šlakštyklę, nes po poros metų žuvo bekovodamas 
su lybiais.

To karingo vyskupo mirtis buvo didelis smū
gis ir kartu įspėjimas naujasėdžiams, kad ir juos 
gali ištikti panašus likimas. Lybiams ir jų talkinin
kams vis neatlaidžiau spaudžiant, Rygos prekijai 
kratų su Bremeno vyskupu Hartvigu II kreipėsi į 
popiežių Inocentą III pagalbos, kurios ilgai laukti 
nereikėjo: 1199 m. popiežius paskelbė pirmąjį kry
žiaus karą prieš lybius. Paskirtasis trečias Livo
nijos vyskupas Albertas atplaukė į Rygą su dideliu 
laivynu — 23 laivais, atsigabendamas ne tik bažny

tinių reikmenų, bet ir ginklų bei misininkų, kurie 
liepsnojo nekantrybe imti skelbti krikščionių tikėji
mą stabmeldžiuose ne tik žodžiu, bet ir kardu.

Vysk. Albertas įkūrė savo būstinę prie Ryge- 
lės kilpos, lybių gyvenviečių kaimynystėje. Tas vy
ras buvo ne tik uolus dvasiškis ir karštas popiežiaus 
šalininkas, bet ir plataus masto valstybininkas bei 
geras organizatorius. įsikūręs Dauguvos žiotyse, jis 
netruko susivokti, kad jų pirmtakų veikla nebuvo 
pakankamai sėkminga ir kad melsdamasis ir kra
pindamas šlakštyklę, be ginklo paramos, šioje prie-; 
šų apsuptoje žemėje tvirtai ant kojų neatsistosi. 
Tad penktaisiais savo vyskupavimo metais jis par
sikvietė į pagalbą kalavijuočių ordino brolius, kurie 
pasistatydino pilį jo paties kuriavoje. Tuo būdu Bal
tijos pajūryje, Dauguvos žiotyse, augo vis naujų atė
jūnų papildomas vokiečių branduolys, iš kurio vysk. 
Albertas svajojo sukurti Romos kurijai priklau
sančią valstybę. Kurija tam ne tik pritarė, bet ir 
akinte akino, pasiskelbdama nukariautų ir nus
kriausi mų žemių globėja, naują valstybę pakrikš
tydama Tėra Mariana, atseit, Marijos Žeme ir vi
saip kitaip vyskupo sumanymą remdama.

Tačiau vysk. Alberto svajonė tapti nukariautų 
ir apkrikštytų genčių ne tik dvasiniu tėvu, bet ir pa
sauliniu valdovu pasikorė ant jo paties įsitaisyto 
kabliuko, būtent, susidūrė su pasipriešinimu ordi
no, kurį jis pats išsikvietė, bet kuris ilgainiui to
li gražu nebuvo linkęs pasiduoti vyskupo valiai. 
Turėdamas ginklą savo rankose, ordinas manėsi 
esąs pakankamai galingas ir pats tarti žodį Livoni
jos valdymo reikaluose. Juo labiau, kad vokiečių 
imperatorius Friedrichas II Hohenštaufenas, kurio 
grumtynės su popiežiumi tuo metu aidėjo per visą 
Europą, paskelbė Livoniją imperijos provincija. 
Tad jei vyskupas galėjo atsiremti į Romą, tai ordi
nas savo užnugaryje turėjo imperatorių. Kai popie
žiaus legatas Balduinas 1234 m. atvyko į Rygą su 
labai aiškia misija sukurti padaugyvyje nuo Romos 
Kurijos priklausančią valstybę, tai tam popiežiaus 
planui kalavijuočiai pasipriešino su ginklu rankoje.

(Bus daugiau)
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GRAŽIŲ PRISIMINIMŲ TAKAIS

Į UNION PIER Jurgis Janušaitis

Jau įpusėjo birželis, 
bet atostogautojai dar te
betūno Chicagoje. O juk 
būtų pats laikas Michi
gano ežero pakrantėmis 
pažygiuoti smėlio balto
mis juostomis, kuriose 
praėjusią vasarą buvo 
įminta tiek daug pėdų ir 
pasiliko tiek daug gražių 
prisiminimų. Vasara... 
koks saldus sapnas.

Ir vingiuotais keliais 
pro Gary Indianos pra
monės centrą, pro tvan
kų orą, prasimuš ame į 
miškingus kelius ir pro 
New Buffalo mažytį 
miestelį, kuriame gyve
na ir keletas lietuviųpen* 
sininkų šeimų, nuskuba
me į didžiąją lietuvių 
mėgiamą, vasarvietę, 
kai kieno Palanga vadi
namą Union Pier.

Skubėdami senais ta
kais metame žvilgsnį į

Saulutė leidžias vakarop, dar 
taip miela pasportuoti "Ginta
ro” vasarvietės paplūdimyje, 
Union Pier.

A. Grigaičio nuotrauka

naujutėlę iškabą ''Gin
taras". Ji lyg kviečian
čiai kalba: sustokite pa-

Nerūpestingos jaunystės dienos praleidžiamos vasaromis "Gin
taro” vasarvietėje, Union Pier. Čia melsvas ežeras, jo neramios 
bangos ir smėlyje (mintos pėdos mums neša poilsj, nerūpestingas 
dienas ir džiaugsmą. A. Grigaičio nuotrauka

Mfe Offer To Sovers

SAVINGS CERTIFICATE

F

per annum

Pagsbook Savings
Accounts

6 or 12 
MONTH 
$5/000 
or MORE

6 or 12 
MONTH 
$10/000 
or MORE

S«ving» c«nificatM tuued 
for aix months or chm 
year—in minimum 
•mounts of $10.000,00, 
and thoreafter in 
multiplea of $1,000.00. 
Earningi ar* paid at 
maturity.

Paid (juarierly
Computed and Paid 

as of:
Mar. 31 — June 30
Sept. 30 — Dec. 31

Qu t u a I

Savings cartif kates hsued 
for six months or one 
y*ar-in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and tharaaftar in 
multiples of $500.00. 
E am ingi ar* paid at 
maturity.

e d e r ai
avings

AND LOAN ASSOCIATION

PETER KAZANAUSKAS, PRESIDENT

2212 W. CERMAK RD.
Chicago, III. 60608 

Vlrginia 7-7747

viešėti, sveteliai.
Ir nejučioms iš lėto 

slenkame žvyruotu ta
keliu ir stabtelėjame po 
šimtamečiais ąžuolais. 
Nuo ežero šiūrena vėje
lis, iš tolumos atskuba 
maloni bangų daina, 
smarkesni dūžiai trink
telėja į gerokai paplau
tą krantinę ir kalnai van
dens, lyg rūpesčius pa
griebę, skuba atgal į 
melsvo ežero gilumas.

— Būkite pasveikinti, 
mieli svečiai. Malonu 
jus čia matyti — išskės
tu glėbiu pasitinka malo
naus veido, toks visada 
mielas "Gintaro" va- 
sarvieės šeimininkas Al
gis Karaitis. Jo įkandin 
atskuba ir simpatingoji 
žmonelė Viktorija, kuri 
vasaromis rūpinasi sve
telių gerbūviu.

Nerangiai vamtelėja 
Sargis, lyg atpažinęs se
nuosius keletą metų čia 
vasarojusius gyvento
jus.

Beregint su šeiminin
kais užsimezga šiltas po
kalbis apie ateinančios 
vasaros džiaugsmus, 
apie šaltoką pavasarį. 
Kieme klega studentiš
ko jaunimo, amerikoniš
ko, būriai. Čia jie kas pa
vasarį praleidžia savas 
atostogas.

"Gintaro" sodyboje 
lyg viskas pagražėję; ža
lia, lyg ir didingieji me
džiai smarkiau ošia.

— Va, tuos du "katė- 
džius" nupirkome iš kai
myno. Tas krantinėje 
tiems, kurie mėgsta la
bai ramu gyvenimą, o 
tas čia, arčiau vartų, 
tiems kurie mėgsta ilgai 
vakaroti ir vėlumomis 
grįžti į namus, — juo
kaudamas rodo naują pir
kinį Algis, praplėtęs sa
vo ir taip jau erdvią va
sarvietę.

— Tai baigi užkariau
ti šios žemės plotus. 
Dar žingsnis ir visa tarp 
elgynėlio tako eilė namų 
priklausys tau, Algi. Ta
da tai tikras dvaras, gė
rėdamiesi šio žmogaus 
pastangomis, drąsiname 
jį.

— Matote, šią žiemą 
ir pavasarį šėlmis eže
ras taip išgraužė pa
krantę, kad net prie žo
lių priartėjo atskuban
čios bangos. Sako, van
duo kyla ežere. Šiais 
metais nei žuvytės ant 
kranto. Bet laikas kei
čia ir ežero pakrantės 
veidą. Iki atvažiuosite va
saroti, paplūdimys bus 
nusidriekęs štai iki anos 
atskubančios bangos, — 
aiškina Algis ateities pa
darinius.

Brendame pakraščiu, 
šaltokas vanduo gaivina 
pavargusias kojas ir aki
mis griebiame plačiuo
sius pakrančių ir ežero 
pločius, kur tiek daug 
grožio ir kur dabar dar 
tokia ramuma.

Kieme tik malūnėlis 
cypdamas rodo vėjo 
kryptį. Voverytė ties ta 
didžiąja pušimi, kur lai
komos Šv. Mišios, liuok
telėjo ant rąstinio namo 
stogo ir kojytėmis susi
ėmus linkčiojo judrią 
galvutę, lyg ano p aki Įė
jimo metu, kai nuo kal
no į ežero platybes skli
do Pulkim ant kelių gies
mės garsai.

Minutėlei iškylame į 
Union Pier gatveles. Vi-

Kai siaučia audros, ar ateina ramūs vakarai, čia susirenkame skaityti lietuviškos spaudos, malo
niems pokalbiams, kuriuos lydi gera nuotaika ir juokas. Tai "Gintaro" vasarvietės, Union Pier didysis 
namas. A. Grigaičio nuotrauka

sur darbymetis. Vilų sa
vininkai darbštūs, ruo
šiasi sutikti svečius. Da> 
žo namukus, gražina ap
linką, piauna žoles. Ir 
naujų gyventojų sutinka
me. Naumiestiškis Ka
zys Mereckis su Vikš
raičiu įsigijo vilas. Ir 
"Ventoje" naujas veidas 
— savininkas Karosas, 
nors mielas žemaitukas 
Odinas pasilieka šalia su 
savuoju žaliuoju namu 
pastoviam gyvenimui.

Na, apie kitus dar bus 
proga pakalbėt, kai su
grįš šiltoji vasara ir ar
čiau susipažinsime. O 
dabar vėl "Gintaro" me
džių pavėsyje šnekučiuo
jamės su šeimininkais.

"Gintaro” vasarvietėje rąsti
nio namo detalė. Čia ramu gy
venti sulaukus mielosios vasa
ros.

A. Grigaičio nuotrauka

— Laukiame ir laužų, 
dainų dainužių, o gal, 
Jurgi, ir "Ešerio Uode
gą" ištempsi šiais me
tais. Būtų smagu. Ką tik 
pravažiavo malonus vy
ras, žurnalistas Vladas 
Būtėnas, su Tėvu J. Ku
bilium, S.J., apie mūsų 
vietoves daug kartų šil
tai prabilęs spaudoje. 
Mat jie keliauja Paeže
riais. Puikūs žmonės,o 
Tėvas Kubilius visur ir 
visada gyvą mintįnešio- 
ja apie Jaunimo Centro 
statybą. Sako, ir miego
ti jam ši mintis neduo
danti. O Jaunimo Cent
ro praplėtimas išspręs 
daug problemų ir turėsi
me tikrai savus, mielus, 
lietuviškus namus, kur 
tiek daug prieglaudos ir 
šilumos randa mūsų jau
nimas, organizacijos, pa
rengimai ir visas lie
tuviškas gyveni mas.
Remsime, remsime sta
tybą. Prisimename tuos 
mielus praėjusios ir dau
gelio vasarų vakarus, 
kai degė laužai, skambė
jo juokas ir dainos ir kai 
lydėjo gera visus vasa
rotojus nuotaika. Su
grįžkite pavasaroti — 
kalbėjo šeimininkai A. 
V. Karaičiai.

— Kas gi atvyks va
saroti iš laimingųjų. Me
nu, kai paskyrėte vienos 
savaitės atostogas "Dir
vos" skaitytojui praėju
sią vasarą. Kas tas lai
mingasis? — įsiterpiu 
su klausimėliu.

— Tiesa, džiaugiamės 
laiminguoju vasarotoju 
ir "Dirvos" skaitytoju. 
Laimingasis buvo viena 
ponia berods iš New Yor
ko, tačiau ji savo laimę 
perleido chicagietei ge
nerolo Musteikio žmo
nai, poniai Gr. Musteikie
nei ir jos laukiame at
vykstant šią vasarą. Ma
nau turėsite progos su 
ja susitikti — besišypso
damas aiškino A. Karai
tis, tas vyras, kuris pa
remia mūsų kultūrinį gy
venimą, spaudą, savaja 
auka ir kurio vasarvietė
je sklaidome visų lietu
viškųjų laikraščių pusla
pius.

Saulutė smigo vaka
rop. Pro medžių viršū

nes sielino šešėlis, eže
re vėl pasirodė aukso 
saulės takas. Ir tai buvo 
ženklas kilti namučių 
link. Netrukus sugrį
šime mielam poilsiui į 
Union Pier.

CHICAGO
VASAROS BALIUS

ALT S-gos Chicagos sky
rius liepos 26 d., šeštadienį, 
rengia — tradicinį vasaros 
balių — išvažiavimą gražio
je Jonyno salėje, Veden Rd., 
Chesterton, Indiana.

Baliaus pradžia: koktei
liai 6 v. v. Vakarienė — 8 
v. vakare, šokiams gros ge
ras orkestras.

Skyriaus valdyba kviečia 
narius, bičiulius ir plačiąją 
visuomenę liepos 26 d., šeš
tadienį atsilankyti į šį ren
giamą balių.

Baliaus ir kitais reikalais 
prašom kreiptis į Eleną Ma- 
tutienę, 2022 W. 51 St., Chi
cago, III. 60609. Telef. PR 
8-4236.

SIBIRO TREMTINĖS
UŽRAŠAI...

Stefanija Rūkienė, VERGIJOS KRYŽKELIUOSE. 
Viršelio aplankas Algio Muliolio. Iliustracijos tekste 
Vidos Stankuvienės. Knyga 444 puslapių, kaina 5 dol.

Stefanija Rūkienė šiuos savo užrašus skiria Sibire 
žuvusiems ir mirusiems lietuviams. Tai antkapis jų 
nežinomiems ar jau baigiantiems nykti kapams ...

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103
Siunčiu.........dol. pinigais/čekiu, už kuriuos prašau atsiųsti:
....... .  • • egz. Stefanijos Rūkienės "Vergijos kryžkeliuose” 

(paprastais viršeliais su aplanku), kaina 5 dol.

Mano adresas: ......................................................................
(pavardė ir vardas)

(namo numeris ir gatvė)

(miestas ir valstybė, zip Nr.)
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WANTED AT ONCE

EXPERIENCED

CIM X 
TAPĖ MILL

MILL 
UNIVERSAL 

GRINDER 
TURRET LATHE 
TRACER LATHE

54 HOUR WEEK 
NIGTH PREMIUM PLŪS 

LIBERAL FRINGE BENEFITS

Parker-Majestic, Ine.
147 JOS. CAMPAU (at River) 

DETROIT, MICH.
(50-59)

FORGE SHOP 
HELP WANTED 

Machine burner, Butt welder operator, 
Utility workers. Apply in person.

ADVANCED COMPOS1TE
& FORG1NG CO.

22600 Nagel Avė., Warren, Mich.
(50-59)

OPPORTUNITY

ARE YOU REALLY USING YOUR SKILLS? 
YOU COULD BE

VTL/TURRET/ENGINE 
LATHE OPERATORS

Class A with Tracing Eąuipment Experience Prėferred. 
Other Classifications Available.

MILLING MACHINE OPERATORS
Class A for a variety of Boring, Facing and ūse of 

Dividing Head. Oher Classifications Available.

PRECISION INSPECTORS
Excellent wages, company paid benefits, shift differential 
incentive/bonus plan, 9 paid holidays, liberal vacations, regu- 
lar merit reviews, good job security.

Apply 8 A. M.-5 P. M. Personnel Office

Machine Products—A Nevv Haven Trap Rock Co., 
Division Ashland Oil & Refining Company 
2155 Statė Street, Hamden, Conn. 06517

An Equal Opportunity Employer

TIME STUDY & METHODS MAN
An excellent opportunity for a man with a tech- 
nical background and a minimum of 1-2 years 
time study and methods experience.

This position will report to the supervisor time 
study and methods and the individual will be 
responsible for processing steps and providing 
proper sequence of operations and the ūse of 
standard data.

We offer a salary commensurate with experience. 
An outstanding company paid benefit program

Apply Monday-Friday, 8a.m.-5 p.m. or if you 
prefer, mail us your resume of experience anc 
salary requirements t o —

AMF CUNO DIVISION
American Machine & Foundry Co.

80 SOUTH VINE ST. 
MERIDEN, CONN.

An Equal Opportunity Employer

THE BENDIX CORP.
AEROSPACE SYSTEMS DIVISION

Hai Immedlato Opaningi In Ann Arbor, Midi. for

Journeymen Toolmakers
Minimum of S yuari experiuHca bicluding soma aura- 
spaca/davalopmant work.

MACHINISTS
Minimum of 2-8 yean anparianea on mllli, laikus, 
drlll prairai or surfacu grindora. Mud bu ablu ta hold 
dora tolurancui and road bluuprinti.

Wo offer a compruhunsiva beneflta plan intluding: 
PAID MEDICAL INSURANCt

10 PAID HOLIDAYS 
UTIMMINT PLAN AND PAID VACATION.

For a personai lntorviow call 
313-665-7766 «xt. 481

An oguol opportunity ampleyar
(48-50)

NEW YORKO LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS UŽBAIGTUVĖSE
"Jūsų tėveliai labai, 

labai mylėjo savo kraš
tą, tikimės kad ir jūs 
jį taip mylėsite..."

Tais žodžiais baigė 
savo kalbą Maironio li- 
lituanistinės mokyklos 
vedėjas Alfonsas Samu
sis į baigusius šiemet 
šią mokyklą jaunuolius 
ir jaunuoles, įteikiant 
jiems iškilmėse atesta
tus.

Iškilmės įvyko birže
lio 7 d. Maspetho lietu
vių parapijos bažnyčios 
salėje, pilnutėliai prigū
žėjusioje mokinių, jų tė
vų, buvusių ir dabarti
nių mokytojų ir svečių. 
Tai buvo gražus, jaunų 
ir vyresniųjų bendras 
džiaugsmas: baigu
siems -- kad jie pasie
kė tikslą, mokytojams 
ir tėvams — kad jų dar

DIRVA

bas ir pastangos nenuėjo 
veltui, visuomenei — 
kad ir vėl naujų jėgų 
žiupsnys įliejamas į 
bendruomenę, galbūt bū
simų darbais ir plunksna 
kovotojų dėl jų tėvų kraš
to, kurį jie taip labai, la
bai mylėjo ir myli. Tuo 
pasidžiaugė savo kal
bose į išleidžiamuosius 
Generalinis Konsulas A. 
Simutis, mokyklų inspek
torius A. Masionis ir L. 
B. atstovas Reventas. 
Šis pastarasis kvietė tą 
pribrendintą jaunuo
menę įsirašyti į L. Bend
ruomenę, kad nenutrūk
tų su ja ryšiai.

Mokyklą baigė šiais 
1968-69 mokslo metais 
viso 10 mokinių: Ligija 
Birutytė, Rūta Gerulai- 
tytė, Romas Katinas, 
Giedrė Kregždytė, Vy
tautas Navickas, Algis 
Ošlapas, Vytis Snieš- 
ka, Audrė Staknytė, Ed
vardas Ūselis ir Šarū
nas Zikaras.

Padėkų padėkos kei
tėsi: išleidžiamųjų var
du atstovė dėkojo moky
tojams, mokytojų vardu 
A. Samušis nuoširdžiais 
žodžiais tėvams ir tėvų 
komitetui už jų neįkaino 
jamai didelę pagalbą, tė
vų komiteto vardu R. Gu
daitienė dėkojo mokyto
jams už jų kantrų ir pa
siaukojantį darbą ir mo
kinių globą. Be vienų ir 
kitų pagalbos nebūtų įma
nomas darbas.

Ši lituanistikos mokyk
la veikia jau 20 metų. To 
jubiliejaus proga mokyk-

IMMEDiIATE
OPENINGS FOR

M1LLING MACHINE OPERATORS 
O.D. GRINDER
CUTTER GRINDERS
SCREW MACHINE OPERATORS
T1P GRINDERS
BRAISERS
Apply in person. Excellent fringe 

benefits.
ECLIPSE COUNTERBORE
Div. Illinois Tool Work, Ine. 

1600 BONNER, FERNDALE, MICH. 
An Equal Opportunity Employer 

(48-50)

BLACK SMITH
FOR SHARPEN1NG CONTRACTORS 
TOOLS 1MMED1ATE OPEN1NG.

Malden Contractor 
Eąuipment Corp.

12 NEWLAND ST.. MALDEN, MASS.
617 — 322-6138

(50-54) 

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

OR 
IST CLASS SKILLED
SCREW MACHINE 

OPERATORS
STARTING RATE $4.22 PER HOUR

Excellen opportunity exists on second shift for men qualified to set-up 
and operate Acme and Greenlee screw machines and Acme chuckers. 

These are permanent positions offering top wages and working condi- 
tions. Our fringe benefit program which includes pensions, SUB, life 
and hospitalization insurance, liberal vacation allovvance and paid 
holidays ranks with the best in the area.

WRITE OR CALL 
Personnel Department

AEROQUIP CORPORATION
300 S. East Avenue 

Jackson, Michigan 49203
Phone (517) 783-2585

An Equal Opportunity Employer 
(50-51)

ELECTRICIANS
1 st Class

Require Journeyman’s License
Interviews Mon. thru Thurs., 8:30 to 11 A. M.

ARMSTRONG CORK COMPANY 
HANCOCK ST. 

BRAINTREE, MASS.
An Equal Opportunity Employer

(50-52)

lų inspektorius A. Ma
sionis įteikė visiems iki 
šiol buvusiems ir tebe- 
dėstantiems joje moky
tojams garbės atestatus 
su atžymėjimu kiekvie
na, kiek metų dėstė. Il
giausiai šioje mokykloje 
yra dirbę kun. J. Pakal
niškis ir J. Matulaitienė 
— po 19 metų; kiti 10, 6 
3 metus ir t.t.

Šiais mokslo metais 
dėstė šie mokytojai: 
mokyklos vedėjas Alfon
sas Samušis, kun. J. Pa
kalniškis, E. Ruzgienė, 
kun. A. Račkauskas, O. 
Balčiūnienė, J. Matulai
tienė, kun. V. Budrec
kas, K. Šventorienė, J. 
Gintautas, J. Kregždie- 
nė, E. Ošlapienė, R. Ruz- 
gaitė, E. Urbelienė (vai
kų daržel.), A. Kregždy
tė asistentė vaikų dar
žely. Vaikų darželiui 
taip pat pagelbėjo stu-

UŽ TRIJŲ BROLIŲ IR
TĖVYNES LAISVĘ

Prieš kiek laiko trys 
Lietuvos kunigai:Petras 
Dumbliauskas, Pranas 
Tamulevičius ir Juozas 
Zdebskis įteikė memo
randumą Lietuvos oku
pantui, prašydami kiek 
daugiau laisvės vienin- 
tėlei Lietuvos kunigų se
minarijai. Už tokį aktą, 
kuris išplaukia iš žmo
giškosios teisės, garan
tuotos Visuotinėje Žmo
gaus Teisių Deklaraci
joje, šie trys Lietuvos 
sūnūs ir Kristaus bro
liai buvo nubausti. Du 
priversti dirbti pramo
nėje, trečiam keliama by
la už tariamą okupanto 
vyriausybės "niekini
mą". Visiems trims at
imta teisė eiti kunigo pa
reigas.

Sis tragiškas epizo
das pakartotinai prime
na mums Tėvynės vergi
ją ir lietuvių kančią. Jis 
pakartotinai primena 
mums laisviesiems, jog 
komunizmas ir toliau ve
da lietuvių tautą į išny
kimą ir mirtį. Jis lygiai 
primena mums mūsų at
sakomybę už pavergtuo
sius ir kenčiančiuosius.

Tėvynės ir brolių kan
čia mus stato prieš Ilki— 
minį klausimą. Ar mūsų 
meilė jiems yra Kris
taus meilės atšvaita ar 

dentės: J. Balsytė, R. 
Čepulytė, R. Navickai
tė ir J. Strazdytė.

Tėvų komitetą suda
ro: pirm. R. Gudelienė, 
vicepirm. inž. A. Bobe
lis, sekr. M. Šulaitienė, 
ižd. V. Kulpa, ir narė
Ir. Dičpinigaitienė.

Meninę iškilmių dalį 
atliko patys mokiniai: 
skambino pianu, kanklė
mis, sakė eilėraščius, 
grojo akordeonu, pašo
ko porą tautinio šokių. 
O linksmojoj daly prie 
gerų orkestro garsų šo
ko jaunučiai ir suaugę.

Mokyklų inspektorius 
A. Masionis turėjo ir sa
vo — gimtadienio jubilie 
jų. Ta proga šios mokyk
los mokytojų vardu A. 
Samušis įteikė sveikini
mų dovaną, naujai išleis 
tą knygą "Lithuania 700 
years".

A. Koncė

tik tuščias žodis? Ar mū
sų meilė kenčiančiai 
Lietuvos Bažnyčiai yra 
tik liūdnas atodūsis, be 
veiksmo, be darbo, be 
šauksmo, be aukos. Mū
sų broliai pavergtoj Tė
vynėje kasdien duoda at
sakymą savo kančia ir 
krauju: broliai vyskupai, 
broliai kunigai, broliai- 
seserys jaunuolės, Bro
lis Kristus,kuris iš nau
jo eina į Golgotą Lietu
vos keliais. Ką atsaky
sim mes; koks bus 
mūsų ats akymas ?

Žygio už Tikėjimo 
Laisvę Komitetas nese
niai pasiuntė Pro Memo- 
riją Jungtinių Tautų Ge
neraliniam Sekretoriui 
U Thant, šį skaudų įvykį 
iškeldamas, priminda
mas nesibaigiantį Lietu
vos žmonių išnaudojimą, 
prašydamas Jungtinių 
Tautų įsikišimo ir pa
galbos .

Tačiau ši trims mū
sų broliams, jų parapi
joms, jų tikintiesiems 
padaryta skriauda palie
čia kiekvieną lietuvį. 
Broliškumo ir žmoniš
kumo vardan ji turėtų pa
raginti kiekvieną nety
lėti, bet panaudoti laiš
ką, žodį ir visas gali
mas priemones; ne tik 
kad ji būtų tuoj pat ati
taisyta, bet kad būtų pa
smerkti ir sulaikyti visi 
komunizmo gėdingi dar
bai.

Nė vienas nenuvertin- 
kim savęs. Maži lietaus 
lašeliai, per ilgesnį lai
ką, dulkėmis paverčia 
didžiausias uolas.

"LITHUANIA 700 
YEARS”

Veikalas kainuoja 12 dol. 
Per LNF užsisakant — 10 
dol. čekį rašyti: Lithuanian 
Independence Fund Ine.

87-80 96 Street, Wood- 
haven, N. Y. 11421.

Norintieji knygą platinti 
kreipiasi tuo pačiu adresu.
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Society National Banko Mem- 
phis-Fulton {staiga, palengvini 
mui klijentams atlikti bankines 
operacijas, baigia {rengti au
tomobilistams kasą, prie kurios 
klijentai galės keisti čekius ar 
daryti mokėjimus neišlipę iš au< 
tomobilio.

MALĖ & FEMALE 
(Cleaning)

CLEANING
PREFER MARRIED COUPLE 

to maintain leading Eastside restau- 
rant, 6 nights. $2.50 per hr. of higher 
to start depending on ability. Meals. 
Vacation, health & welfare available. 
Mušt have own transportation. Please 
call Mr. Gerhart — 831-5211.

(50-51)

MALĖ
WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

OR 
1ST CLASS SKILLED

DIE MAKERS
DIE REPAIRS

Mušt be able to sėt up. Work from 
Blue Prints & Close Tolerance. 
Steady work. Overtime. Ist and 2nd 
shifts.
THE DICKEY GRABLER CO.

10302 Madison Avė., 
Cleveland, Ohio 

(48-54)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Gera proga šiuo metu yra 
sutaupyti ant Jūsų mokamų 
namų (Homeowners) bei 
automobilių premijų. Dėl 
informacijų skambinkite V. 
Giedraičiui tel. 944-6835.

PARDUODAMI NAMAI
NAUJAS

3 miegamais ranch su 1^ 
vonių, didelis vieškamba- 
ris, reikmenims kambarys, 
virtuvė su daug vietos val
gymui, laiptai į sandėlį vir
šuje.. $17,000.

NAUJAS
3 miegamais su l1/^ vo

nių, su krosnim ir šiukš
lėms deginti įrengimu, pil
nas rūsys, kietmedžio grin
dys. $19,900.

NAUJAS
3 miegamais, su krosnim, 

pilnas rūsys, laiptai į san
dėlį; arti bažnyčių ir mo
kyklų. Du priediniai skly
pai prie namo. $21,200.

VINE REALTY INC.
35165 Vine St. WH 2-4440 

Eastlake, Ohio
(48-51)

PARDUODAMAS NAMAS

1076 E. 72 St., dviejų aukštų, 8 
kambarių, tinka 2 šeimom. Pil
nas rūsys. Skalbtuvas ir džiovin
tuvas kartu su namu. Aluminum 
dengta iš lauko. Daug vietos pa- 
sidėjimams. Su visais patogu- 
sidėjimams. Gerai {rengtas kie 
mas. Skambinti vakarais po 5 
vaL Telef. 361-4019.

(50-53)

DELLA E. IAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770
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Susipažinkit su Clevelando apylinkėm iš 1880.
'clevelande
IR APYLINKĖSE

J. IR V. KOKLIAI 
ATOSTOGAUJA 
CLEVELANDE

Inž. Vitas ir Jūratė Kok
liai, gyv. Riverside, Calif. 
šiuo metu atostogauja ir su 
vaikučiais porą savaičių vie
ši Clevelande, apsistoję pas 
savo tėvų-uošvius K. ir Al. 
Laikūnus. Vitas jau penke- 
ri metai dirba Rohr Co. 
įmonėje, kuri atliko nema
ža planavimo bei konstruk
cijos darbų didžiausiam 400 
vietų keleiviniam lėktuvui 
Boeing 747. Kitas didysis 
Rohr Co. darbas, kuriame 
Vitui teks pasireikšti, bus. 
netolimoje ateityje numa
tytas San Francisco mieste 
įrengti vienabėgio geležin
kelio' tinklas.

Paviešėję porą savaičių 
Clevelande, J. ir V. Kokliai, 
grįždami namo, ketina ke- 
letai dienų sustoti Chicago
je ir tenai aplankyti kitus 
tėvus-uošvius — A. ir A. 
Koklius, kurie iki šiolei sa
vo anūkų iš Riverside, Cal. 
dar nėra matę.

Bilietai toms kelionėms gaunami 
CTS Public Sąuare įstaigoje. Arba 
pasiuskit čekį ar money orderį į 
CTS FUN TOURS, 1404 E. 9 St., 
Cleveland, Ohhio 44114.

CEDAR POINT. Smagiausias laiko 
praleidimas. Senovės vaizdai. 
Mylios ilgio papludimis pilnas 
gyvumo. Nuvešime jus ten pirma
dienį, trečiadienį ar šeštadienį 
iki rugp. 20. Autobusai vyksta iš 
Public Sąuare nuo 10 vai. 
Paskutinis grįžta iš Cedar Pont 
6 vai. Pasieks Public Sąuare 8 vai. 
Suaugusiems $4. Vaikams 
žemiau 13, $2.50.

TOUR 4. MADISON SENOVĖS DIENOSE 
Nuvešim jus į praeitį, kai važinėjo 
ratais, balionus leido į orą, vyrų būriai 
dainavo, šeštadienį, rugp. 16. 
Autobusai vyks iš Public Sąuare 11 vai. 
Paskutinis grįš iš Madison 5:30 v. 
Pasieks Public Sąuare 6:30 v. 
Suaugusiems $3.50. Vaikams 
žemiau 13, $2.50.

TOUR 3. SCHOENBRUNN KAIMAS 
Pirmutinė Ohio ateivių sodyba. 
Rąstų namai. Indėnų replikos. 
Puiki vieta piknikui ir 
pasivaikščiojimui praeityje. 
Autobusai vyks iš Public Sąuare 
šeštadienį, liepos 12-tą, 9 vai. 
Paskutinis grįš iš Schoenbrunn 
5 vai. Pasieks Public Sąuare 7 v. 
Suaugusiems $4.50. Vaikams 
žemiau 13, $3.00.

"RALPH PERK DIENA"
Apskrities auditoriui 

Ralph J. Perk pirmuti
niam bus įteikta VIRI- 
BUS UNITIS atžymėji- 
mas nuo Amerikos Tau
tybių Sąjūdžio Clevelan
de, įvertinant Perko pas
tangas, kaip sąjūdžio įs
teigėjo ir pirmininko.

Įteikimas bus atliktas 
"Ralph Perk Day" iš
vykoje, sekmadienį, bir
želio 29 d., German Cent
rai Farm, 7863 York 
Road, kurią rengia Ame* 
rikos Tautybių sąjūdis.

Perk pagerbiamas už* 
pastangas suartinti bend
ram veikimui įvairias 
tautybių grupes Cleve
lande ir už jo nuopelnus 
kaip Apskrities Audito
riaus ir visuomenės va
do.

Amerikos Tautybių 
Sąjūdis savo veikla api
ma dvidešimt dvi skir
tingas tautybes.

Niek Bucur, rumunas 
advokatas ir visuome
nės veikėjas, yra tos die
nos programos vedėjas. 
Inž. Raimundas Kudukis, 
lietuvis U.S. Senatoriaus 
William Saxbe specia
lus asistentas, yra to Są
jūdžio generalinis sek
retorius .

Durys į German Cent
rai Farm bus atdaros 12 
vai. dienos. Tarp 2 ir 4 
vai. po pietų bus įdomus 
Donau-Schwaben dūdų or
kestro koncertas. Nuo 4 
iki 6 vakaro įvairios tau-

tybės atliks savo gražias 
programas dainų, muzi
kos ir šokių. Tarp 6 ir 10 
vai. vakaro tęsis šokiai 
prie Joe Morse’s orkest
ro muzikos. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. 
Bus įvairaus maisto ir 
gėrimų. Įžanga į geguži
nę $1.25 asmeniui.

RAMOVENŲ 
GEGUŽINE

Sekmadienį, Visockiu 
sodelyje prie Superior 
Rd. įvyko metinė LVS 
Ramovėnų gegužinė, da
lyvaujant didokam būriui 
narių ir svečių. Progra* 
mai vadovavo pirminin
kas V. Knistautas. Gra
ži dalis buvo pasveikini
mas dalyvių kurių tik var
dinės pasitaiko birželio 
mėnesio kalendoriuje. 
Varduvininkams p. Vi- 
sockienė prisegė po rau
doną gėlę; jiems sveiki
nimo kalbą pasakė J. 
Malskis.Pelnas, kaip pa
prastai skiriamas Kario 
žurnalo palaikymui.

Tarp dalyvių buvo du 
svečiai iš Lietuvos, ku
rie šiuo metu vieši Cle
velande.

* KITA GEGUŽINE 
sekmadienį, daugiau šei
myninio pobūdžio, buvo 
surengta Armonų sody-

CTS FUN TOURS
boję. Šeimininkavo p. Ar- 
monienė, kuri yra para
šiusi knygą "Palik aša
ras Maskvoje".

* LIETUVIŲ MOTE
RŲ KLUBO narės turė
jo savo metinius pietus 
Russell restorane,birže
lio 19 d., kur naujai iš
rinktos valdybos narės 
perėmė pareigas. Daly
vavo apie 50 narių.

Dirvoje buvo tilpęs 
pranešimas su naujai iš
rinktų narių pavardė
mis, kurios visos ameri
koniškos arba suameri- 
konintos lietuviškos, to
dėl, kad dabartinės klu
bo narės jau yra Ameri
koje gimusios lietuvai
tės ir jų vyrų čiagimių 
lietuvių pavardės pakeis - 
tos, o kitų vyrai net ki
tataučiai. Bet tos lietu
vaitės palaiko tą klubą 
savo bendravimui, kuris 
yra virš 40 metų senu
mo.

Cleveland Advertising Club, 
tai bus didžiausias visoje 
šalyje ir bus užbaigtas pu
sės valando įspūdingiausiais 
fajeverkais.

William B. Boyer, the Re- 
public Steel korporacijos 
prezidentas, yra šio festiva
lio renginio komiteto pirmi
ninkas. Komitete greta jo 
veikia eilę kitų žymių Cle
velando pramonės vadovų.

Praėjusią vasarą tokiame 
Festivalyje dalyvavo virš 
275,000 žmonių. To festiva
lio surengimą finansuoja 
aukomis prekybininkai, in
dustrijos, darbo ir šiaip or
ganizacijos.

* BIRUTE PAUTIE- 
NYTE baigė Ohio Nor- 
thern Universitetą, eko
nomiją biznį. Studijas gi
lina toliau.

* MINDAUGAS PAU
TIENES baigė Ohio Sta
tė Universitetą, biologi
ją.

tiko pamokyti mūsų skau
tus lietuviško meno medžio 
darbų.

Mes tikimės, kad tėvai 
suinteresuoti savo vaikų 
ateitimi prisijungs prie mū
sų su savo pagalba bei pa
tarimais.

Tolimesnei Pilėnų tunto 
veiklai mes gavome ne tik 
dabartines tunto patalpas, 
bet ir naujosios parapijos 
viršūtinę salę mūsų sueigų 
pravedimui.

Tą pačią proga norėtumė
me paskatinti tėvus, kurie 
turi skautiško amžiaus ber
niukus, prirašyti prie Pilė
nų tunto skautų, kad tuo 
būdu mes galėtume išlikti ir 
tęsti skautišką veiklą. Mū
sų skautiška veikla tol bus 
gyva, kol mes turėsime prie
auglio. Tad, mieli tėvai, ne
delsdami atsiųskite savo sū
nus pas mus.

Chem. A. Meilus 
Pilėnų tunto 
tuntininkas

CLEVELAND 
TRANSU SYSTEM

namente Mexico mieste 
1970 metais.

Bayers Field, kur rungty
nės įvyks, yra prie Ridge 
Road (Ohio 3), turi 12,500 
vietų žiūrovams.

Jaunesnių žaidėjų rung
tynės prasidės 6:15 valan
dą; profesionalų susirėmi
mas prasidės 8 vai. Iš anks
to perkant bilietus, po $3 
s u a u gusiems, studentams 
po $1.50. Prie įėjimo suau
gusiems bus po $3.50.

CLEVELANDO PARENGIMU 
— KALENDORIUS —

LIEPOS 4-TOS 
FESTIVALIS 

EDGEWATER PARKE
Amerikos nepriklausomy

bės paskelbimo šventė, lie
pos 4 d., bus penktadienį. 
Tą vakarą rengiamas milži
niškas festivalis Edgewater 
parke. Publikai įėjimas ne
mokamas. Festivalį rengia

BIRŽELIO 29 D. Lietuviams 
Budžiams Remti valdybos ruo
šiama gegužinė p. Mačių sodybo 
je, prie Nauj. parapijos.

RUGSĖJO 27 D. Dirvos spau
dos balius.

SPALIO 5 D, Madų pa
roda. Rengia Korp! Giedra.

SPALIO 25 D. Lithuanian 
Village Bendrovės metinis ba
lius - koncertas.

* SPALIO 26 D. Bruno Mar- 
kaičio koncertas Nauj. parapi
jos salėje,

SPALIO 12 D. Tėvynės Gar
sų radijo 20-ties metų sukakties 
minėjimas.

FUTBOLO RUNGTYNĖS
Birželio 26 d. įvyks North 

American Soccer League 
futbolo rungtynės Bayers 
Field, Parmoję, prie Cleve
lando. Atvyksta ir dalyvaus 
Vakarų Vokietijos žymūs 
futbolo žaidėjai. Kai kurie 
Vokietijos žaidėjai yra jau 
atsižymėję rungtynėse Ško
tijoje ir kitur ir rengiasi 
dalyvauti pasauliniame tur-

PILĖNŲ TUNTO SKAUTŲ 
VEIKLA

Clevelande lankydamasis 
vyriausias skautininkas V. 
Vijeikis pabrėžė Clevelan
do skautų puikią veiklą 
1958-1959 laikotarpyje. 
Kiekvienas galime iš to pa
daryti savo išvadas bei ; 
sprendimus, bet pagal anks
tyvesniųjų skautų vadovų i 
statistinius davinius, tame 
laikotarpyje 42 Clevelando 
skautai baigė aukštuosius 
akademinius mokslus.

Norėdami pasimokyti iš 
praeities darbų Pilėnų tun
to vadovybė nutarė:

1. Dar daugiau negu pra
eityje padėti mūsų skau
tams pasirinkti tinkamą 
profesiją arba amatą.

2. Sueigų metu dr. inž. S. 
Matas, skautai akademikai 
ir dabartiniai skautų vado
vai baigę Amerikos univer
sitetus, kalbėsis su paski
rais vyresnio amžiaus skau
tais tuo klausimu.

3. Suvesti paskirą skautą 
su tos pačios profesijos ar
ba amato žmogumi, kurį jis 
pats nori pasirinkti.

4. Sueigų metu mūsų aka
demikai pasakos kaip jie 
patys baigė universitetus, 
bei savo pasisekimui pasi
rinktos profesijos srityje.

5. Inž. E. Kersnauskas su-

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

VIENYBĖJE

THE AMERICAN NATIONAL1TIES MOVEMENT 
OF GREATER CLEVELAND

MALONIAI KVIEČIA VISUS LIETUVIUS DALYVAUTI

RALPH PERK,
TAUTYBIŲ SĄJŪDŽIO ĮKŪRĖJO DIENOS ŠVENTĖJE,

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 29 D.,
GERMAN CENTRAL FARM, 7863 YORK ROAD, PARMOJ.

12
2
4

VAL. PRADŽIA
VAL. DONAUSCHWABEN ORKESTRO KONCERTAS
VAL. RALPH PERK PAGERBIMAS IR TAUTYBIŲ 

GRUPIŲ PASIRODYMAI
VAIŠĖS • ŠOKIAI •

VISI DALYVAUKIME
JOE MORSE ORKESTRAS
TAUTYBIŲ ŠVENTĖJE!
— GALYBĖ!

SUPERIOR 
SAVINGS

VISI TRYS SKYRIAI

Liepos 4 ir 5 d.d.
bus uždaryti ir tą dieną bankinės operacijos

nebus atliekamos. Interesantai prašomi savo

reikalus susitvarkyti prieš ilgąjį švenčių

savaitgalį.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Posėdžiavo P
Praėjusį šeštadienį 

Clevelande posėdžiavo 
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdyba. Po
sėdyje, kuriam pirminin
kavo PLB valdybos 
pirm. Stasys Barzdukas, 
dalyvavo visi tos valdy
bos nariai: M. Lenkaus
kienė, dr. A. Butkus, A. 
Gailiušis, dr. H. Brazai
tis, A. Laikūnas, dr. V. 
Majauskas, dr. A. Nas
vytis ir A. Rinkūnas. Iš 
svečių, kuriuos įšįposė- 
dį buvo pakvietusi valdy
bos prezidiumo daugu
ma, teatvyko tik Kanados 
LB valdybos pirm. dr. S. 
Čepas.

Šiame posėdyje ap
svarstyta eilė organiza
cinių reikalų ir priimta 
keletas nutarimų, lie
čiančių bendruomenės 
veiklą. Vienas tokių 
PLB visuomeninės veik
los gairės. Jų projek
tas buvo jau seniau pra
dėtas ruošti, svarstytas 
š.m. kovo mėn. posėdy
je ir šiame posėdyje ga
lutinai priimtas. Bend
ruomenės daliniams 
bus išsiuntinėtas aplink
raščio forma, paskelb
tas Pasaulio Lietuvyje 
ir pateiktas visai kitai 
mūsų spaudai. Gairių 
projektą posėdyje refe
ravo dr. H. Brazaitis.

Kitas dalykas, šiame 
posėdyje išbaigtas, buvo 
PLB konstitucijos keiti
mo projektas, kur įparuo- 
šė ir referavo A. Rinkū
nas. Projektas po kai ku
rių pataisų PLBvaldy-* 
bos priimtas ir artimi au
siu laiku korespondenci- 
niu būdu bus pateiktas 
PLB Tarybos nariams 
tvirtinti. Šiuo konstitu - 
cijos pakeitimu siekia
ma busimuosiuose PLB 
seimuose išvengti ne
sklandumų, be reikalo 
gaišinusių PLB seimą 
praėjusiais metais New

LB valdyba
muose) ir M. Lenkaus
kienė (tema: Lietuviško
jo darbo talka jaunesnė
se kartose). Pasku
tinėms dviems temoms 
labiau išryškinti numa
tyta po keletą korefe- 
rentų, Suvažiavimo daly
viai suregistruojami iki 
š.m. rugpiūčio 1 d.

PLB Kultūros Tary
bos pirmininkas dr. A. 
Nasvytis šiame posėdy
je pristatė jo sudarytą 
Kultūros Tarybą: vice
pirm. prof. J, Jakštas, 
sekr. Pr. Karalius, na
riai: V. Alantas, A. Kup
revičius, V. Mariūnas ir 
A. Mikulskis. Taryba pa
tvirtinta, bet pageidau
ta artimoje ateityje jos 
sudėtį keletą narių pra
plėsti. Be kitų uždavinių 
Kultūros Taryba numa
to sekti ir registruoti 
lietuvių pasiektus moks
lo, kultūros ir kūrybos 
laimėjimus bei lietuvių 
pasireiškimą akademi
niame pasaulyje. Tuo
tikslu bent kas 3 met.
išleisti specialius leidi
nius lietuvių ir daugiau 
paplitusiomis svetimo
mis kalbomis. Platesnei 
Kultūros Tarybos darbo 
apimčiai pasiekti, įve
damas naujas dalykas — 
PLB Tarybos nariai ko
respondentai. Jų numaty
ta kviesti 8-12 asmenų, 
atstovaujančių įvairias 
mokslo, kultūros ir kūry
bos sritis. Ryšiai bus pa 
laikomi korespondenci- 
niu būdu.

Posėdį baigiant aptar
ta visa eilė smulkių eina
mųjų organizacinių rei
kalų. Kitas posėdis šau
kiamas š.m. rugsėjo 14 
d. Tabor Farmoje.

LIETUVIŲ FOTO 
ARCHYVO FOTOGRA

FIJOS KONKURSO 
TAISYKLĖS 

BENDROS
Yorke.

Susitarus su p. Valdu 
Adamkumi, nutarta š.m. 
rugsėjo 13-14 dd. Tabor 
Farmoje rengti specialų 
suvažiavimą, kuriuo bus 
siekiama keletos tikslų: 
1) buv. PLB pirmininko 
a.a. J.J. Bačiūno pager
bimo; 2) bendruomeni
nės veiklos paryškini
mo ir 3) būdų ir priemo
nių aptarimo jaunesnių
jų kartų lietuviams į 
bendruomeninį darbą įsi
traukti. Suvažiaviman 
kviečiami spaudos ir ra
dijo programų bendrinių 
organizacijų, JAV ir Ka
nados LB valdybų, jau
nimo organizacijų atsto
vai. J.J. Bačiūno pager
bimo akademijojepaskai- 
tininku kviečiamas p.
V. Adamkus. Kitais pa
grindiniais kalbėtojais 
numatyti: St. Barzdu
kas (tema: Laisvojo pa
saulio lietuvių uždavi
niai bendruomenės rė-

1. Konkurse dalyvauti 
kviečiami visi lietuviai fo
tografai, mėgėjai ir profe
sionalai — gyvenantieji 
JAV ir kitur.

2. Konkursas turės dvi 
grupes: a. Nespalvotų (mo
nochromatinių) nuotraukų, 
b. Spalvotų skaidrių.

3. Dalyvavimo mokestis 
yra $2.00 kiekvienai grupei 
(4.00 dalyvaujant abiejuo
se grupėse).

4. Galima dalyvauti bet 
kurioje vienoje grupėje ar
ba abiejuose grupėse kartu.

5. Kiekvienas dalyvis ga
li patiekti ne daugiau kaip 
astuonias (8) nuotraukas 
nuotraukų grupei, ir ne 
daugiau kaip astuonias (8) 
skaidres skaidrių grupei. 
Galima dalyvauti ir su ma
žiau darbų.

6. Nuotraukas, skaidres 
ir mokestį siųsti šiuo adre
su: Algirdas Grigaitis — 
L.F.A. konkurso vedėjas, 
2081 Plainfield Drive, Dės 
Plaines, 111. 60019.

7. Gautos nuotraukos ir

A. A.
ANTANUI KAZĖNUI

Lietuvoje mirus, jo sūnui solistui JULIUI KAZĖ
NUI ir jo šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą

Panelės šv. Nesiliaujančios Pagalbos 
Parapijos Choras ir jo vedėja 

Regina Brazaitienė 

skaidrės bus saugojamos 
visomis esamomis išgalė
mis. Tačiau, konkurso ren
gėjai nebus atsakomingi už 
galimą jų pažeidimą ar pa
metimą laike konkurso ar
ba persiuntime.

8. Visi gauti darbai bus 
patiekti jury komisijai, ku
ri juos premijuos. Jury ko
misijos sąstatas bus pa
skelbtas vėliau.

9. Bus skiriamos trys 
(pirma, antra ir trečia) 
premijos kiekvienai grupei.

10. Nuotraukos ir skaid
res bus priimamos iki š. m. 
spalio 31-mos dienos.

11. Konkursui užsibaigus 
visi pristatyti darbai bus 
grąžinti siuntėjams.

12. L.F.A. pasilieka teisę 
premijuotus darbus spaus
dinti spaudoje.

13. Jury komisijos spren
dimas yra galutinas.

NUOTRAUKŲ GRUPĖ
1. Nuotraukos turi būti 

išimtinai dalyvio darbas.
2. Nuotraukos turi būti 

ne mažesnės kaip 5x7 colių, 
ne didesnės kaip 11x14 co
lių ii’ priklijuotos prie kar
tono.

3. Ant kiekvienos nuo
traukos antros pusės turi 
būti užrašyta dalyvio var
das, pavardė, adresas ir 
nuotraukos pavadinimas.

SKAIDRIU GRUPĖ
1. Skaidrės turi būti įdė

tos į popierinius arba plas
tikinius rėmelius. Rėmelių 
dydis turi būti 2x2 coliai. 
Skaidrės įdėtos tarp stiklų 
nebus priimtos.

2. Kiekviena skaidrė turi 
būti pažymėta tašku kairia
me apatiniame kampe kaip 
ji normaliai žiūrima — be 
jokių ap.aratų.

3. Ant kiekvienos skaid
rės rėmelių turi būti užra
šyta dalyvio vardas, pavar
dė, adresas ir skaidrės pa
vadinimas.

KLAIDOS ATITAISYMAS
Aprašyme apie Provi- 

dence tilpusiame Dirvoje 
birželio 11 d. buvo netikslos 
skaitlinės. Turėjo būti pa
sakyta, kad kun. V. Mar- 
tinkaus parapijoje naujų 
ateivių šeimų yra apie 20, o 
su senaisiais apie 130 šei
mų, kurių kelios yra miš
rios.

• Br. Utenis prašo pra
nešti, kad Dirvoje gegužės

28 d. prie Bostono žinių at
spausdintos nuotraukos bu
vusios ne jo, bet Stasio Ur
bono. Jis tik persiuntęs jas.

• Steponas ir Valentina 
Minkai praneša, kad jų ra
dijo programos 35 metų su
kaktuvių metinis piknikas 
įvyks rugpiūčio 10 d., gra
žiame, populiariame Ramu- 
vos Parke, 71 Claremount 
Avė., Brockton, Mass.

Prašo nerengti toj pačioj 
dienoj kito pikniko ir kvie
čia visus dalyvauti šiame 
linksmame piknike.

• Dr. Diana Jučas (Juce
vičiūtė) birželio 8 d. Arkan- 
sas Universitete Little Rock 
gavo daktaratą iš medici
nos.

Ji yra Aleksandro ir Sta
sės Jucevičių dukra. Diana 
į Ameriką atvyko vos 3 me
tų amžiaus. Pradžios mo
kyklą baigė 1959 metais 
pirmąja mokine. Gimnaziją 
baigė 1962 m., būdama visą 
laiką mokyklos garbės są
rašuose.

Po to mokėsi Illinois Uni
versitete du metus ir Ar- 
kansas Universitete vienus 
metus ir 1965 m. gavo ba
kalauro laipsnį iš medicinos. 
1965 metais buvo priimta į 
Arkansas Universitetą Me
dicinos fakultetą, kur jį 
1969 m. birželio 8 d. apvai
nikavo aukštu M. D. lais- 
niu.

Diana gyvendama Chica
goje visą laiką priklausė 
jūrų skautams; vienus me
tus priklausė Marijos aukšt. 
mokykloj lietuvaičių "Rū
tos” rateliui ir baigė Chi
cagos Aukšt. Lituanistikos 
mokyklos šešias klases.

Tenka pažymėti, kad Dia-

DIRVOS NOVELĖS 
KONKURSAS

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turini ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui Įteikti data: 1969 metų 
spalio 1 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui 300 dolerių premija bus 
įteikta 1969 m. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmenų. Ji visai ne
priklausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ii- kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

GERIAUSIAI I’AILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

^AUDRONE
JUL 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
Visai arti šiltos srovės, privatus
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.

v
aplinkuma.
atviros jūros pliažas

VILA AUDRONE JAU
IR PRIIMA SVEČIUS

ATIDARYTA

Kreiptis tiesiai į vilą AUDRONĘ, OSTER
VILLE, CAPE COD, MASS. 02655. Tel. 428-8425, 
MRS. MARIJA JANSONAS.

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

nos vyriausias brolis Kas
tytis irgi baigė medicinos 
mokyklą prieš porą metų ir 
dabar dirba kaip daktaras 
tolimam Vietname karo li
goninėje.

Gi jos dvi sesutės prieš 
10 metų baigė universitetą.

Keletą dienų anksčiau, 
gegužės pabaig. Dianos bro
lis Jaunutis baigė Arkansas 
universitetą, gaudamas ba
kalauro laipsnį iš biologijos 
ir yra priimtas į Tennessee 
Universitetą Memphis stu

dijuoti odontologiją.
Gi Dianos brolis Valdas 

atitarnavęs karo prievolę, 
grįžo į universitetą baigti 
pertrauktą mokslą, ruošda
masis dantų daktarui.

O pati jauniausia Dianos 
sesutė Rasutė, 12 metų ge
gužės 29 d. baigė Hot 
Springs Arkansas šv. Jono 
parapijos pradžios mokyklą 
pirmąja mokine.

Dr. Diana Jučas nuo šių 
metų birželio 24 d. pradeda 
dirbti County General Ho- 
spital, Los Angeles, Calif.

HELP WANTED MALĖ

SENIOR LABORATORY TECHNICIAN - i
A full time permanent position is open for on 
aggressive candidate with 3-4 years experience 
running tests on hydraulic components. Experi- 
ence in microscope desirable būt not necessary. 
Applicant should be high school graduate with 
additional courses in chemistry, physics, or en- 
gineering equivalent to 2 years of college.

We offer excellent employee benefits including 
Blue Cross hospitalization and CMS surgical cov- 
erage, paid by the company. Free accident and 
sickness benefits and life insurance, also excel- 
lent retirement plan. Good working condjtions.

Apply Monday-Friday, 8 a.m.-5 p.m.

AMF CUNO DIVISION
American Machine & Foundry Co.

80 SOUTH VINE ST. 
MERIDEN, CONN.

An Equal Opportunity Employer

AMF-CUNO is expanding soon into new faciIlties 
and we have exeiting new opportunities for

DESIGNERS 
CHECKERS 

SENIOR DRAFTSMEN
You will work with pressure filter systems, con- 
taining automatic control devices; sea v/dter de- 
salination equipment for ships, boats and large 
rhunicipal v/ater supplies; and automatic ac- 
cessories.
Typical assignments include large and small 
pressure vessel design, piping, vveldments and 
small precision mechanism. Come in and com- 
pare AMF Cuno benefit program including 
salary to those of other companies.
Visit us in person or mail us your resume of ex- 
perience and salary requirements. Saturday in- 
tervievvs may be arranged.

AMF CUNO DIVISION
American Machine & Foundry Co.

80 SOUTH VINE ST. 
MERIDEN, CONN.

An Equal Opportunity Employer
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