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ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VIETNAMO PAMOKA
ATEITIES GINKLUOTU SUSIRĖMIMŲ PLANAVIMUI

Diskusijos dėl greites - 
nio pasitraukimo iš Viet
namo tęsiasi toliau. Mes 
šioje vietoje jau minėjo
me buvusio Gynybos Sek
retoriaus Clark Clifford 
'planą' atitraukti iki ki
tų metų pabaigos visus 
kautynių dalinius, palie
kant kautynes patiems 
vietnamiečiams su ame
rikiečių tiekimo ir avi
acijos talka. Tas planas 
susilaukė aštrios prezi
dento Nixono reakcijos. 
Kodėl jis pats neprave- 
dęs savo plano, kai bu
vęs valdžioje — pasitei* 
ravo prezidentas. spau
dos konferencijoje ir kar
tu pridūrė, kad jis gali 
Cliffordo planą dar ap
lenkti. Mat, prezidentas 
sulaukė ne tik neprašyto 
viešo patarimo iš Clif
fordo, bet ir raginimų 
greičiau nutraukti karo 
veiksmus iš buvusio 
Johnsono administraci
jos Paryžiaus derybose 
atstovų W. Averell Har- 
rimano ir Cyrus Vance. 
Kartu puolimui ruošia
si ir senato užsienio rei
kalų komisijos pirmi
ninkas Fulbright (dem. 
Ari z.), kuris savo komi
tete nori pravesti Viet
namo politikos tyrinėji
mą, kaltindamas Nixo- 
ną savo rinkiminio pa
žado baigti karą nesilai
kymu. Žodžiu, preziden
tas susilaukė stipraus 
spaudimo trauktis gali
mai greičiau. Atrodo, 
kad ir komunistai nuta
rė jungtis į tą "liaudies 
frontą" šios savaitės pra
džioje sulaikydami savo 
puolimus.

Palikdami tos įvykių 
raidos nagrinėjimą atei
čiai, šiuo kartu sustoki
me prie Vietnamo pamo
kos įtakos ateities susi
rėmimų teoriškam pla
navimui. Milžiniška JAV

IŠ VISO PASAULIO

• 50,000 amerikiečių kareivių 
iki šiam laikui dezertyravo iš 
kariuomenės. Dezertyrų skai
čius šiais metais padidėjo 30^o 
negu buvo praėjusiais metais, 
Gen. Conner sako, kad dezerty
ravimas didėja dėl to, kad j ka
riuomenę ateina nedisciplinuoti 
jaunuoliai, įpratę priešintis au
toritetui,

• BILIJONO dolerių sąskai
ta padėta ant naujojo Prancūzi
jos prezidento Pompidou stalo. 
Tai pasekmėj de Gaulle atsisa
kymo toliau laikyti Prancūzijo
je NATO įstaigas, kurias rei
kėjo perkelti į Belgiją ir Olan
diją. Tiek išlaidų sąjungininkai 
turėjo perkeldami štabus ir tar
nautojus iš Prancūzijos.

• ARABŲ PARTIZANAI su
sprogdino naftos tiekimo liniją 
Haifoj. Tai pirmas toks drąsus 
žygis po šešių dienų karo Izra ■ 
elio teritorijoje. Prie Suezo iš 
abiejų pusių vyko smarkus ar
tilerijos susišaudymas. Yra au
kų iš abiejų pusių. Nežiūrint JT 
pastangų, konfliktas Artimuo
se Rytuose vis daugiau įsilieps
noja.

• REINO upėje išgaišo mili
jonai žuvų dėl nežinomos prie
žasties. Belgijoje uždrausta 
naudotis upės vandeniu ir sku
biai tiriama nuo ko vanduo pa
sidaręs nuodingas.

MUITAS MEŠKAUSKAS

karo pajėga — 535.000 
karių — nepralaimėjo nė 
vienų kautynių ir neuž
leido priešui nė vieno 
didesnio miesto, tačiau 
kartu nesugebėjo laimė
ti ir karo. Toks para
doksas prašosi įvairiau
sių aiškinimų. Visų pir
ma politiniai sumetimai: 
baimė konfrontacijos su 
Sovietija ir Raudonąja 
Kinija neleido kariauti 
klasiškai t.y. kirsti prie
šui, kur jam skaudžiau
sia ir siekti paties Ha
nojaus komunistų reži
mo sunaikinimo. Šito at
sisakius, kovoti reikėjo 
sėdint ant vienos rankos 
ir tokiam kovos būdui 
prireikė ne tik ugnies, 
bet ir karių skaičiaus di
delės persvaros. Bet, 
jei amerikiečiams pri
reikė tokios persvaros, 
kaip galima tikėtis, kad 
patys pietų vietnamie
čiai galėtų atsilaikyti tik 
su materialine amerikie
čių talka?

Atsakymas į tą klausi
mą yra sąlyginis. Jei 
pietų vietnamiečiai, ma
tydami amerikiečių pasi
traukimo pavojų, patys 
ryžtųsi daugiau kovoti, 
jie palyginti lengvai galė
tų susitvarkyti su parti
zanais ir net regulia
riais šiaurės Vietnamo 
daliniais. Mat, amerikie
čių kariavimo būdas nė- 
ra būtinai reikalingas 
Vietnamo kare. Kiekvie
nas karas pradedamas 
senais ginklais, o baigia
mas naujais.

Atominio amžiaus pra
džioje viešpatavo 'ma
sinio atkeršinimo' dokt
rina, kuri numatė prie
šo totalinį sunaikinimą, 
tačiau abiem pusėm pa
siekus kitos pusės sunai
kinimo galimybes, gyve
nimo realybė pareikala
vo kitų apsigynimo prie
monių. Amerikiečiai ne 
tik Vietname, bet jau ir 
Korėjoje patyrė, kad ir 
daug silpniau apginkluo
tas priešas gali sėkmin
gai priešintis tam tikro
se sąlygose, kurių esa
ma Vietname ir buvo Ko
rėjoje.

Vokiečiai, pavyzdžiui, 

Be žodžių.,.

Vietnamo karo įtakoje nu
tarė pertvarkyti savo ka
rines pajėgas, ypač pės
tininkus, kurie vėl pasi
darė svarbiausia ginklo 
rūšimi /ribotuose' kon
fliktuose. Įdomių išva
dų padarė vokiečių ge
neralinio štabo majoras 
dr. Franz Uhle-Wettler 
savo knygoje: "Leichte 
Infanterie im Atomzeital- 
ter — Die Gefahr der 
Uebertechnisierung mo- 
derner Streitkrafte". 
Atrodo, kad Vietnamo ka
ro rezultate vokiečiai iš
sigando, kad jų kariuo
menėje septyniems ka
riams tenka du autoveži- 
miai. Tikslesnis santy
kis būtų I prieš 5. Be 
to, kalnuotoje Pietų Vo
kietijoje didesni tankų 
junginiai iš viso nerei
kalingi, užtenka šaulių 
(jaeger) brigadų su kon- 
vencionalės artilerijos 
ir trumpos distancijos 
raketų talka. Tankiai ap
gyventoje Vidurio Euro
poje priešo tankus gali
ma susekti tik 1.000 met
rų atstume, todėl ir 
prieštankinių ginklų pa
siekiamas tolis neturi bū
ti didesnis kaip 2.000 
metrų. Savo tankų ma
sę vokiečiai permeta į 
šiaurės Vokietijos ly
gumas.

Bet svarbiausias mo* 
mentas ribotam atomi
nio amžiaus kare yra pa
siryžimas ir sugebėji
mas pavienio kario. 
Anot naujo vokiečių ar
mijos gen. inspektoriaus 
Gen Schnez: "Šalia tech
ninės perfekcijos mums 
reikalingas ir akmens 
amžiaus kario kovingas 
pasiryžimas". To ak
mens amžiaus 'kovingo 
pasiryžimo* ir trūksta 
moderniam žmogui, ku
ris juo daugiau žino, 
tuo daugiau abejoja.

• Amerikos Lietuvių Ta
ryba kviečia visų JAV lie
tuvių organizacijų atstovus 
dalyvauti Amerikos lietu
vių kongrese, kuris įvyks 
1969 m. rugpiūčio 30, rug
sėjo 1 dienomis Detroite.

Organizacijos, kurios ne
gavo atskirų kvietimų kon
grese dalyvauti taip pat 
prašomos atstovus paskirti,

Vasario 16 Gimnazijos mokiniai šoka tautinius šokius Joninių šventėje.
Kopetzky nuotrauka iš ”Weinheimer Nachrichten”

LIETUVIAI KINIJOS 
PASIENYJE

Niekas šiuo metu Lie
tuvoj taip šiurpiai nepri
mena priklausomybės ru> 
sams, kaip kinai. Iš 
Maskvos sklindantieji 
gausūs pamokymai, ra
ginimai, įsakai ir reika
lavimai jau įprasta, ne
išvengiama kasdienybė, 
bet žinia, apie rusų su
sirėmimus su kinais Usu- 
rio upės salose sukrėtė 
daugybę Lietuvos žmo
nių net šiurpiau, negu 
^Gkoslovakijos įvykiai, 
ir tada nemaža buvo pa
šauktų nuo kasdieninio 
darbo vykti "kažkur", 
bet buvo tikima, kad la
bai daugelio nešauks, ir 
kad čia nebus rimto su
sirėmimo. (Nors, sako, 
buvo vienas kitas ir iš 
Čekoslovakijos karste 
grįžęs...).

Karo su kinais grės
mė pergyvenama žymiai 
stipriau. Visi spėja, tei
singiau pasakius — žino, 
kad tuo atveju bus daug 
pašauktų ir reiks eit gin-

nes ALT neturi visų lietu
vių organizacijų adresų.

Valdyba prašo visas or
ganizacijas pranešti savo 
adresus šiuo adresu: Lithu
anian American Council, 
Ine., 6818 So. Western Avė., 
Chieago, Illinois 60636.

Organizacijų adresai ALT 
reikalingi ne tik glaudes
niems ryšiams palaikyti, 
bet ir pradedamam organi
zuoti informacijos centrui. 

ti svetimų reikalų bega
linėj tolybėj... Čia tai 
jau kaip niekad buvo pasi
gesta nepriklausomybės 
nuo rusų.

Grėsmė, kad gali tek
ti palikti net ir šiltes- 
niąsias rusų priklauso
mybėj įgytas vietas ir 
eit galvų guldyt už kaž 
kokias nežinomas že
mes (iš kurių Lietuvon 
priklydo ir prisiveisė 
tūkstančiai abuojų usū
rinių šunų!), pasidarė 
ryškiai akivaizdi, kai 
laikraščiuose pasirodė 
tenai jau žuvusių pavar
dės. Už tą reikalą tikrai 
Lietuvoj niekas nenori 
mirt. Visi baimingai se
kė, ar nepamatys pažįs
tamų pavardžių tuose są
rašuose. Tuo tarpu lie
tuviškų pavardžių žuvu
sių sąrašuose nebuvo. 
Bet lietuvių, nusiųstų 
saugoti Kinijos pasienio 
yra. Apie tai buvo, lyg 
ir netyčia, prasitarta 
"pasieniečio dienos" (ge
gužės 28)proga. Gal ir 
ne visai netyčia. Kodėl 
kaip tik šiemet Tiesa 
reportažo tai dienai pa
rengti savo fotokorespon - 
dentą Vytautą Žemaitį 
nusiuntė į tą pasienį, į 
Domanskio salas Usurio 
upėj... Ir tasai rado, kad 
tas salas ilgą laiką sau
gojo" ir "ne kartą išpra
šė kinų kareivius iš mū
sų žemės" kapitonas Jo
nas Steponavičius. Pasi
sekė tam, nes jau per
keltas kažkur prie Bal
tijos kranto. Bet ir da
bar korespondentas iš 
Vilniaus, vos tik pasi
suko, bematant susidū
rė su būriu lietuvių, sau-- 
gančių tą "rusų" žemę. 
Sutiko karininkų, ser
žantų ir eilinių. Štai ke
letas pavardžių lietuvių, 
saugančių "tėvynę" ties 
Usurio krantais: Vytau
tas Grigaravičius (devy
niolikmetis jaunuolis, 
Boriso Bogdanovo, ruso 
karininko, įsakančia ran
ka siunčiamas "žarijų 
semti"), Stasys Latkaus- 
kas iš Alytaus, Jonas Re' 
pečka iš Ukmergės, Va
lerijus Rainys iš Rasei
nių, Zenonas Bružinskas 
iš Rietavo... Tai tik vie
noj užtvaroj. Ir tai da
bar, kol karo žiežirbos 
dar tik kada nekada blyks
teli. (ELTA)

JONINĖS

VASARIO 16

GIMNAZIJOJE
Vokietijoje Vasario 16 

gimnazijoje birželio 14 
d. buvo surengta Joninių 
šventė. Ta proga buvo 
suruošta gimnazijos pa
talpose paroda, kurioje 
buvo pavaizduota: 1) Lie
tuvių kultūros darbai iš
eivijoje ir tėvynėje, 2) 
mokinių spalvotoji gra
fika ir 3) gimnazija fo
to objektyve. Be to, buvo 
parodytas lietuviškas fil' 
mas "Maironis".

Vakare gimnazijos 
parke įvyko pati šventė, 
kurią pradėjo gimnazi
jos direktorius V. Natke
vičius. Apie šventės 
reikšmę kalbėjo mokyt. 
A. Krivickas lietuviškai 
ir mok. Fr. Skėrys vo
kiškai. Po to sekė choro 
dainos vad. K. Motga- 
biui ir tautiniai šokiai 
vad. E. Tamošaitienei. 
Po pertraukos tęsėsi 
linksmieji šokiai, krep
šinio rungtynės ir žai
dimai. Vėliau įvyko lau
žas ir po to šokiai gro
jant muzikai.

Sekmadienį — birže
lio 15 d. ryte įvyko ka
talikų ir evangelikų pa
maldos ir po to gimn. 
salėje buvo Kovų dėl lie
tuvių laisvės prisimini
mas.

Vėliau ten pat įvyko 
metinis tėvų susirinki
mas.

Prieš šią šventę birž. 
12 d. Weinheime išeinąs 
dienraštis "Weinheimer 
Nachrichten" įsidėjo Fr. 
Skėrio straipsnį, kuriuo 
skaitytojai supažindina
mi su Lietuvos praeitimi 
ir Joninių švente. Birž. 
16 dieną tas pat dienraš
tis gana plačiai aprašė 
įvykusią gimnazijoje Jo
ninių šventę ir patalpino 
net dvi nuotraukas, kur 
gimnazijos šokėjai ir 
choras išpildo šventės 
programą.

PAKEITĖ TIK 
PAVADINIMĄ

Nuo šių metų pra
džios Klaipėdoje įsteig
tas "Lietuvos prekybos 
laivynas". Iš tikrųjų ne
įsteigtas, o tik nauju var
du pavadintas ligšiolinis 
Leningrado Laivyno 
Agentūros filialas.

Šio "Lietuvos" laivy- 
(Nukelta į 3 psl.)
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PO PIETŲ KRYŽIUM
------------ VL. RADZEVIČIUS ---------- -

SOVIETIJA YRA TAUTŲ
KAPINYNAS Dr. D. JASAITIS

TAUTOS KANKINIUS PRISIMENANT
Australiškos žiemos sekmadienio popietė bir

želio viduryje. Adelaidę supančių kalvų viršūnes 
trina šviesiai pilki debesys, atrodo, pasilikę čia po 
lengvo nakties lietaus. Kiaurai iki kaulų įsiskver
biantis šiaurės rytų vėjas švilpia pustuščiuose 
miesto skersgatviuose. Gatvėmis Rotušės link ne
skubėdami žingsniuoja būreliai žmonių. Tai vienur, 
tai kitur pasirodo ponios su estų, latvių ir lietuvių 
tautiniais drabužiais.

Dalis tų į Rotušę slenkančių žmonių dar nese
niai stovėjo nulenkę galvas prie paminklo žuvu- 
siems. Ten buvo uždėtas vainikas su užrašu: "Pie
tų Australijos Baltų Taryba". Jau daug daug metų 
pabaltiečių vainikas padedamas prie šio paminklo 
praeivio akiai ir širdžiai, o nukankintų pabaltiečių 
garbei ir atminčiai.

Miesto Rotušės koncertų salė ir šiemet pilna. 
Šimtas kviestų svečių: vienas kitas ministeris, se
natoriai, parlamentarai, profesoriai, advokatai, vi
suomenininkai. Likęs tūkstantis — pabaltiečių mi
šinys, patirštintas atsivestomis australų šeimo
mis.

Baltų Tarybos pirmininkas I.V. Ozols pristato 
Sovietų Sąjungą, kaip brutaliausią žmogaus teisių 
niekintoją ir sistemingą ištisų tautų žudikę. Nors 
visas pasaulis žino Sovietų Rusijos nusikaltimus, 
tačiau dar ligšiol .ji pasiliko nenubausta ir niekas 
nebando garsiau prabilti prieš jos vykdomus žiau
rumus.

Estų, latvių ir lietuvių jungtinis mišrus choras, 
užpildęs visą didžiulę sceną, kurioje telpa per 250 
dainininkų, tūkstančiui svečių sustojus, gieda trem
tinių garbei A. Topmano Reųuiem. Iškilminga me
lodija linguoja virš susirinkusių, lengvai judinda
ma trijų tautų vėliavas ir scenos priekyje grupė
mis po tris išstatytas juodose žvakidėse žvakes, 
kurių spalvos taip pat atitinka visų trijų tautų spal
vas.

Pagrindinis kalbėtojas — Adelaidės universite
to padagogikos profesorius L.F. Neal, konstatavęs 
gyvuliškumą, kuriuo stipresnis smaugia silpnesnį 
dar ir šiais progreso amžiais, reiškia tvirtą įsi
tikinimą, kad neabejotinai ateis laikas, kada Pa
baltijo tautos galės gyventi laisvėje ir be persekio
jimų baimės. Šiuo laiku, anot profesoriaus, pabal- 
tiečiai privalo laikytis tvirtai ir vieningai, saugo
dami ir kultyvuodami savo garbingų tautų dvasi
nius turtus. O tų turtų viršūnėje stovinti savoji 
kalba, kaip vertingiausias pasididžiavimas ir tau
tinės gyvybės laidas. Dvasiniai turtai, kuriuos turi 
Australijoj gyveną pabaltiečiai, profesoriaus Neal 
įsitikinimu, yra labai ir labai vertingi kiekvienam 
australui, norinčiam praplėsti savo horizontus.

Ryškiausia koncertinės minėjimo programos 
dalis — estų, latvių ir lietuvių jungtinių chorų dai
nos. Šiam koncertui lietuviai išmoko latviškas, o 
latviai lietuviškas dainas ir jas pirmą kartą dide
liam visų malonumui bendrai sudainavo, tuo pada
rydami pirmą žingsnį į sutelktinius pabaltiečių me
ninių vienetą pasirodymus atitinkamų iškilmių 
metu. Jauni latvių instrumentalistai, Adelaidės lat
vių kolonijos pasididžiavimas, ir žymiausia Austra
lijos lietuvių solistė G. Vasiliauskienė visam kon
certui pridavė vertingo orumo.

***
Toks yra suglaustas grafinis vieno trėmimų 

minėjimo vaizdas. O panašūs minėjimai tą patį 
sekmadienį, birželio 15 dieną, buvo rengiami viso
se didesnėse Australijos vietose, kur tik yra susi
būrę pabaltiečiai. Vienur jie buvo rengiami bend
rai, kitur kiekvienos tautybės atskirai. Kaikuriose 
vietose lietuviai dar buvo surengę minėjimus vien 
tik savo tautiečiams. Tokiuose minėjimuose dėme
sys buvo kreipiamas į jaunimą, kuris apie tautos kan
kinius turi nelabai daug žinių. Šiuo atveju įsidėmė
tinas yra Adelaidės bendruomeninės savaitgalio mo
kyklos tremtinių pagerbimas. Birželio 14dieną,pa
mokoms pasibaigus, mokyklos vedėjas V. Statnic- 
kas išsivedė visą mokyklą į Lietuvių Namų sodelįir 
sustatė juos prie ten esančio paminklo žuvusiems lie
tuviams. Paminklo šešėlyje jis trumpai, vaikams su
prantamais žodžiais, nupasakojo tragiškuosius bir
želio trėmimus, o jaunimas po to padėjo prie pa
minklo vainiką, kaspine įrašydami: "Šiandienprisi
menam nukankintus ir kenčiančius rusų komunistų 
priespaudoje mūsų tautiečius Lietuvoje. A.L.B. Sav. 
Mokykla ir buvę mokiniai".

***

(2)

Tas komunistų taut- 
žudiškas smurtas pa
statė lietuvių tautą aki- 
staton su neribota vergi
ja ir net visišku išnaiki
nimu. Ji sūkilo. Tautos 
visuotinio pasipriešini
mo išdava buvo lietuvių 
pogrindinės kariuome
nės atsiradimas. 1945- 
49 m. vyko lūžtanti ko
va su okupantais. Tų ko
vų liudininkas tik prieš 
kelis metus atvykęs iš 
anapus tvirtina: "Sovie
tinė santvarka Lietuvo
je nebūtų nė kelių mėne-« 
šių išsilaikiusi, nes par< 
tizanai kontroliavo di
džiąją Lietuvos dalį ir 
buvo paruošę visuotinės 
mobilizacijos planus iš
sivadavimui. Ją palaužė 
ne stribai, kurių buvosu- 
organzuota 300 būrių ir 
800 grupių su 15.000 da
lyvių, bet specialus 
NKVD daliniai, daugu
moje komplektuoti iš "si- 
biriokų", panaudodami 
visas ginklų rūšis, lėktu
vus, artileriją ir tankus.

Masinės ūkininkų de
portacijos, žemės ūkio 
sukolchozinimas nutrau
kė partizanų ryšį su tau
ta, padarė negalimu 
maisto gavimą. Nuolati
niai mūšiai reikalavo 
daug nuostolių kurių ne
galima buvo užpildyti. 
Nors kova buvo beviltė, 
bet partizanai kovojo iki 
galo. Aukos buvo didžiu
lės. Liudininkai tvirti
na, kad žuvo apie 50.000 
vyrų kovoje ir, amnesti
ją paskelbus pasidavusių 
į nelaisvę, bet vėliau su
naikintų.

Partizanai patys ko
vą pradėjo, tautos masių 
padedami ir globojami 
ją vedė ir, atėjus reika
lingam laikui, ją nutrau
kė. Partizanai atstova
vo kovojančią Lietuvą. 
Partizanų kovos turi is-- 
toriškos reikšmės. Jos 
apjungė kraujo ryšiu pa
vergtą tautą ir uždegė 
joje egzistencinę aistrą 
besąlyginiai kovoti už sa
vo gyvybę. Jos sulėtino 
rusų kolonizaciją. Jos 
privertė okupantą dau
giau skaitytis su lietu
vių tautinėmis nuotaiko
mis. Be abejonės, jossi> 
lėtino rusifikacijos tem
pą.

Lietuvių tauta niekuo
met neužmirš nukautų 
partizanų kūnų išniekini
mo...

Nacių budeliai sudegi
no Pirčiupio žmones, bet 
prašomi leido palaidoti 
aukas su kunigu, maldo
mis ir kapų žemės pa
šventinimu. Ten buvo 
tuoj pastatyti ir trys kry
žiai.

Komunistiniai bude
liai nukovę mūsų parti
zanus arba pagrobę bevil
tiškoje būsenoje susi
sprogdinusio kovotojo kū
ną, atveždavo ir išvers
davo lavonus į miestelio 
aikštes. Juos drąskyda- 
vo šunys ir krankliai. 
Vėliau juos slaptai pakasy
davo pakelių grioviuose. 
Ar reikia klausti kurie 
žmogžudžiai turėjo sa
vyje daugiau humanizmo 
atgyvenų?

Komunistinis režimas 
sudavęs pavojingus smū
gius lietuviams ir ki
toms tautinėms grupėms 
biologinio ir sociologi
nio genocido priemonė
mis, skuba išnaudoti jų 
nukraujavimą ir atsparu
mo sumažėjimą. Jis ver
žiasi plačiais barais įjų 
kultūras, kalbos, tikėji
mo pasaulį. Paskelbė ru
sų kalbą internacionali
ne kalba, rusų kultūrą 
stengiasi infiltruoti įtau- 
tines kultūras.

Jie kaip termitai ardo 
mūsų tautines ir religi
nes šventvietes, stengia
si užberti nebūties pele
nais mūsų didingą istori> 
ją-

Visą smūgio baisumą 
mes suprasime žinoda
mi, kad komunis tinis ge
nocidas išplėšė iš mūsų 
tautos 1940-41 m. 102.000 
- 3.4% ir 1944-59 m. 
500-600.000 žm. —16%- 
19% t.y. 19%- 22%. Jei
gu prijungsime nacional- 
social. genocido aukas 
(405.000 - 13%) tai pama
tysime, kad tauta nustojo 
apie 32-25% savo narių. 
Lenkai neteko — 20%, 
jugoslavai — 10%, grai
kai 7%, prancūzai 2%. 
Tik Europos žydai turi 
didesnius etninius nuos
tolius . Komunistinis ir 
nacionalistinis genoci
das nužudė 30 metų tau
tos prieauglį. Tik juodo
jo maro pavietrė pra- 
skridusi per mūsų kraš
tą XVIII šimtmečio pra
džioje pareikalavo pro
centiniai kiek daugiau au
kų. To įvykio pasekmės 
turėjo labai neigiamos 
įtakos mūsų tautos etni
nei geopolitikai. Žino
ma, biologinis išsilaiky

mo instinktas žadins tau
tą išlyginti tuos nuosto
lius. Tačiau nebus leng
va tai padaryti, nes tau
ta ir dabar yra dvasinės 
nelaisvės ir medžiaginio 
išnaudojimo ir skurdo 
būklėje. Tautos norma-, 
liam augimui būtina,kad 
kiekviena šeima išau
gintų bent tris sveikus 
vaikus. Sunku tai pada
ryti, nes Sovietų Rusijo
je vyras iš savo uždar
bio gali išlaikyti tik 1.6 
asmenį. Beto, nėra kur 
gyventi. Tad suprantama 
kodėl prieauglis ok. Lie
tuvoje gerokai mažesnis 
nei buvo nepriklausomos 
Lietuvos laikais. Lietu
viai gyvenantys laisvam 
pasaulyje ir gerbūvyje 
galėtų, bent dalinai, tuos 
genocido padarytus nuos
tolius padengti ir dau
giau prieauglio turėdami 
ir savo atžalyną išsaugo
dami tautai.

Jei čia šiandien, mes 
tik prisimintumėme ir 
pagerbtumėme žuvusius 
dėl Lietuvos kovose, nu
kankintus ištrėmime, su
šaldytus arktikoje, sude
gintus krematoriumuose 
— tai būtumėme atlikę 
savo pareigas link miru
sių, bet ne link gyvųjų, 
pavergtų lietuvių.

Žmogui pati brangiau
sia vertybė yra asmeni
nė gyvybė. Žmogus ją 
aukoja tik už kilniausius 
idealus. Žuvusiems jais 
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buvo gimtosios žemės, 
tautos laisvė, ištikimybė 
tikėjimui, kalbai. Žuvu
sių mirtis mus įpareigos 
ja. Todėl šiandien visi 
lietuviai — tautos kami e- 
nas belaisvėje tėvynėje, 
visų kartų ateiviai JAV 
ir kituose žemynuose 
laisvėje, bet be tėvynės 
yra šventame kare su 
nuožmiu laisvo žmogaus 
ir mūsų žemės priešu. 
Mes vedame mums pri
mestą žūtbūtinę kovą, 
kurioje nebuvo, nėra ir 
nebus pasigailėjimo. 
Mus mobilizavo tautos 
kančios, tautos širdis, 
kurios dalelė plakasi 
kiekviename iš mūsų, ir 
mūsų sąžinė.

Šiandien, rytoj ir visą 
laiką kol Lietuva nebus 
laisva, mes tęsime šven
tąjį karą už laisvę Lie
tuvai, už laisvę lietuviui.

(Bus daugiau)

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

BLACK SMITH
FOR SHARPENING CONTRACTORS 
TOOLS IMMEDIATE OPENING.

Malden Contractor 
Eųuipment Corp.

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

(50-54)

lymo, kad einant į susirinkimus, pasaulėžiūra būtų palikta už durų. 
Girdi, tokiais reikalavimais niveliuojamas pats žmogus, iš kurio pa
saulėžiūra negali būti atimta. Tai esą lygu pasiūlymui palikti protą 
už durų. Dabar "Mūsų Pastogė" pastebi, kad "svarstant nepasaulė- 
žiūrinius klausimus dažniausia atsinešamos pasaulėžiūros, o protas 
paliekamas lauke". Prisimintina, kad prieš kelerius metus Austra
lijos Katalikų Federacija atvirai buvo išstojusi prieš bendruomenę. 
Kaikuriose vietose dar ir šiandien šios krypties lietuviai į visą 
bendruomeninį darbą žiūri iš šono ir aktyviai jame nedalyvauja.

• • PIETŲ AUSTRALIJOS BALTŲ TARYBA savo posėdyje bir
želio 14 dieną, ryšium su tragiškais birželio {vykiais, priėmė re
zoliuciją, kurioje išdėstyti Sovietų Sąjungos nusikaltimai prieš estų, 
latvių ir lietuvių tautas ir kurioje Australijos ministeris pirminin
kas yra prašomas paremti šių tautų aspiracijas, pasmerkti rusiš
kąjį kolonializmą ir imtis pozityvių žygiųatstatyti šių tautų laisvę bei 
nepriklausomybę.

• "MŪSŲ PASTOGE" skelbia, kad Australijoj esanti įsisteigu
si kažkokia visų ateivių organizacija su vyriausia bŪstineSydnejuje. 
Organizacijos pagrindiniuose tiksluose esą siekimai išrlipinti atei
viams pilnas teises profesijų pripažinimo, diplomų užskaitymo, pen
sijų ir kitais reikalais. Tačiau dar nėra žinių, kokiais principais šio
je organizacijoje bus atstovaujami atskirų kraštų imigrantai ir kaip 
ji pati tvarkysis savo viduje.

• AUSTRALUOS KATALIKŲ FEDERACUĄ atstovaujantis sa
vaitraštis "Tėviškės Aidai" pasmerkė bendruomenės organo "Mūsų 
Pastogės" mintis, kad svarstant bendruomeninius reikalus, nebūtų 
peršami pasaulėžiūriniai įsitikinimai. Ypač piktinamasi dėl pasiū-

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.
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BOKIME AMBASADORIAIS
Kiekvienas doras,tie

sus žmogus neapkenčia 
neteisybės. Sveikas žmo
gus iš prigimties ieško 
teisybės. Dar labiau, 
kai jo artimas skriau- 
dži amas. Mūsiški ai
skriaudžiami ir išnau
dojami tėvynėje. Todėl 
mus verčia ne tik parei
ga, bet ir prigimtis, rei
kalauti, kad Lietuvos 
skriaudos būtų atitaisy
tos.

To nepadarysime vien 
minėjimais ir susirinki
mais savųjų tarpe.Sovie
tų nusikaltimai mums ge
rai žinomi. Sau priminti 
krašto liūdną padėtį pa
kaktų, jei mes patys galė
tume pašalinti rusą en
gėją. Bet mes per silp
ni vieni tai padaryti. Tad 
turime kreipis į visą 
pasaulį. Niekas mums ne
simpatizuos, niekas 
mums nepadės, jei mes 
tylėsime, jei mes drau
gų neieškosime.

O užtarėjų rasime tik 
tada, kai parodysim pa
sauliui, kad mums rūpi 
Lietuvos likimas. Ameri
kinė visuomenė mus už
tars tik tada, kai patys 
pademonstruosime, kad 
branginame savo kultūrą 
ir kovojame dėl Lietuvos 
laisvės. Tad be atodai
ros belskimės įpasaulio 
sąžinę tol, kol sulauksi
me atgarsio.

Bet pirma turime kon
soliduotis savo kolonijo
se bent iki tokio laipsnio, 
kad išeitumėme vieningu 
frontu į kitataučius. Pa
simokykime iš žydų bend
ruomenės. Pas juos irgi 
yra vidujinių ginčų, ta
čiau jie vieningai stoja 
už savo bendrą reikalą.

Šalinkime nesusipratL 
mus tarp senųjų ir naujų
jų ateivių. Pagaliau ko
kie čia naujieji ateiviai, 
jei Amerikoje jau gyve
na 20 metų? Jaunimas 
kaip tik galėtų būti tiltu 
tarp atskirų išeivijų. 
Bendrame mokyklos suo
le sėdi ir čiagimių ir 
naujųjų ateivių vaikai. 
Parodykime solidarumą 
ir remkime savuosius ku-- 
rie stengiasi pasireikš
ti amerikiečių visuome
nėje ir politikoje. Imki
me pavyzdį iš lenkų. Kai 
jų žmogus kandidatuoja į 
valdinį postą, jie nesta
to klausimą, ar jis de
mokratas ar respubliko
nas. Jis yra lenkų parti
jos žmogus. Dėlto jie tu
ri nemažai kongresinin- 
kų, senatorių ir bur
mistrų. Vidaus susiklau
symas jiems padeda lai
mėti ten , kur jie sudaro 
mažumą. O kur mūsų 
lietuvių partija?

Kažkodėl mes neįver
tiname santykių su nelie
tuviais svarbos. Mes daž
nai dejuojame, kad ma
žai kas remia Lietuvos 
bylą, kad niekas nerašo 
apie lietuvius. Bet iš sa
vo pu^ės ką darome? Sė
dim sudėję rankas ir lau
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kiam, kad kitataučiai pri
sistatytų ir užtartų mūsų 
bylai. Sėdim, tarsi lauk
dami, kada kepti karve
liai patys atskris. Iš kur 
tie draugai atsiras, jei 
mes tylim ar tik tarp 
savęs skundžiamės.

Mes galim daryti įta
ką į Amerikos politiką 
Lietuvos naudai, tik tu
rim išstudijuoti šio kraš
to politinę santvarką.

Kas daro įtaką į JAV 
užsienio politiką? Pir
miausiai valdiniai
sluoksniai: aukšti valdi
ninkai ir Kongresas. Val
džią ir valdinius sluoks
nius imponuoja visuome
nės elitas, kuris susida
ro iš pramonininkų, vers
lininkų, finansininkų, 
mokslininkų, visuomeni
nių organizacijų. Visuo
meninis elitas taipgi vei
kiamas, jį įtaigoja poli
tiškai susidomėję sluoks
niai, kaip daktarai, ad
vokatai, mokytojai, laik
raštininkai, dvasininkai.

Grįžtant prie mūsų 
bylos, kyla klausimas, 
kas iš mūsų gali veikti į 
politikus ir kur reikia 
daryti spaudimą? Trum
pai, visi lietuviai gali 
veikti į šio krašto nuo
monę, o ypač Amerikos 
lietuviai ir jaunimas. 
Bet neturėtų vengti ir ki
ti mūsų tautiečiai, galį 
amerikiečių visuomenę 
supažindinti su Lietu
vos byla. Visi sąžiningi 
lietuviai sąlyty su ame
rikiečiais galėtų būti 
ambasadoriais. Asmeni
nis kontaktas dažnai 
efektingesnis už straips
nius ar formalias dele
gacijas. Asmens para
šytas laiškelis, nukreip" 
tas į tam tikrą įstaigą, 
turi tiek pat svorio, kaip 
ir oficialus memorandu
mas. Tik venkime pigios 
demagogijos arfarizie- 
jiško įžūlumo. Ameri
kiečiai nemėgsta verk
šlenimo ir perdėto vaiz
do.

I pačią valdžią turėtų 
kreiptis tik veiksniai ar 
gerai lietuviškais reika
lais susipažinusi dele
gacija. Bet į valdinius 
sluoksnius, į visuome
nės elitą ir į susido
mėjusius sluoksnius gali 
kreiptis visi, pavieniai 
ar organizuotai. Kur kas 
gali ir sugeba, turėtų kel
ti Lietuvos klausimą. 
Labai klaidinga galvoti, 
kad visa iniciatyva ir vi
sa akcija turėtų kilti iš 
New Yorko ar Chicagos. 
Mažesnės kolonijos irgi 
turėtų nenuleisti rankų 
ir išnaudoti progas pasi
darbuoti Lietuvos nau
dai.

Eikim visokeriopais 
keliais, kovokim viso
kiais būdais, kol tiks
las bus pasiektas, kol 
nepriklausoma Lietuvos 
respublika bus tautiniais 
ir teisingais pagrindais 
atstatyta. (alg.b.)

KOMUNISTAI SLEPIA SAVO
BIČIULYSTĘ SU HITLERIU

Komunistų istorikai 
tuo tarpu gana sėkmin
gai slepia, nuo Lietuvos 
žmonių, kaip prieš 30 
metų jų vadai buvo susi
bičiuliavę su Hitlerio kli" 
ka. Jaunesnieji bei pus
amžiai net savo ausimis 
ima nebepasitikėti, iš
girdę, kad toks dalykas 
buvo. O ir vyresnieji ma
ža ką tegali apie tai 
jiems paaiškinti, kadan
gi anuo metu nesuspėjo 
smulkiau išgirsti apie to 
slapto sąmokslo esmę, o 
vėlesnieji įvykiai visai 
išstūmė iš dėmesio* ir 
atminties net ir tai, kas 
buvo miglotai girdėta. O 
girdėta buvo tik viešoji 
sąmokslo dalis. Todėl 
suprantama, kad doku
mentų apie tą sąmokslą, 
tegu ir vėlyvas, po 30 
metų, atskleidimas ir 
priminimas, kiek tik vie
nu ar kitu keliu tą ar ki
tą Lietuvoj pasiekia, yra 
sutinkamas godžiausiu 
susidomėjimu.

Šai dar vienas doku
mentas iš tos serijos,ku
riam dar ne 30, o ką tik 
(birželio 17) suėjo 29 
metai. Tai Hitlerio amba
sadoriaus Schulenburgo 
telegrama į Berlyną apie 
tai, kaip Molotovas svei
kino Hitlerį dėl Pary
žiaus užėmimo ir ta pro
ga, lyg tarp ko kita, pain
formavo, kad jis irgi ne
snaudė, kad Baltijos 
kraštus pasiėmė... Tele
grama išsiųsta iš Mask
vos birželio 17 naktį 
(Maskvos laiku jau lval. 
10 min. po vidurnakčio) 
ir Berlyne priimta birže
lio 18 d. 4 vai. rytą. 
Schulenburgas pranešė:

"Labai skubu, Nr. 
1167, birželio 17 d. — 
Molotovas pakvietė ma« 
ne šį vakarą į savo įs
taigą ir pareiškė Sovie
tų vyriausybės nuošir
džiausius sveikinimus 
dėl vokiečių ginkluotų 
pajėgų puikaus laimėji
mo. Po to Molotovas pa
informavo mane apie so* 
vietų akciją prieš Balti
jos valstybes. Jis pa
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and theraaftar in 
muitiples of $1,000.00. 
Earningt are paid at 
maturity. 

PaidQuarterly
Computcd and Paid

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

E|ii tual
flederol

avings

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

AND LOAN ASSOCIATION
2212 W. CERMAK RD. 
Chicago, III. 60608

Vlrginia J-T1V1

minėjo spaudoje paskelb
tas priežastis ir pridū
rė, kad reikėjo padary
ti galą visoms intri
goms, kuriomis Angli
ja ir Prancūzija ban
dė pasėti nesutarimą ir 
nepasitikėjimą tarp Vo
kietijos ir Sov. S-gos 
Baltijos valstybėse.

"Į pasitarimus nau
joms vyriausybėms su
formuoti Sovietų vy
riausybė, be ten akredi
tuotų sovietų pasiuntinių 
pasiuntė šiuos specia
lius emisarus: Lietuvon 
— užsienių reikalų ko
misaro pavaduotoją De
kanozovą, Latvijon — 
ministrų tarybos atsto
vą Višinskį, Estijon — 
Leningrado srities par
tijos vadą — Ždanovą.

"Ryšium su Smetonos 
pabėgimu ir galimu Lie
tuvos kariuomenės dali
nių sienos peržengimu 
Molotovas pareiškė, kad 
matyt, Lietuvos siena nė' 
ra tinkamai saugojama. 
Dėl to sovietų vyriausy
bė padės Lietuvos vy
riausybei saugoti savo 
sienas".

Baltijos valstybių už
grobimo metu Molotovui 
teko daug kur ir įvairiai 
aiškintis; matyt, buvo 
taip susivėlęs tuose pa
siaiškinimuose, kad aiš
kinosi net ir Schulenbur- 
gui, kuris jokių pasitei
sinimų nereikalvo.

Molotovas lyg ir būtų 
buvęs pamiršęs, kad 
1939 metų spalio 8 d. ra
šė notą tam pačiam Schu- 
lenburgui, kur aiškiai pa
sakė, kad Raudonoji ar
mija okupuos Lietuvą 
(įžygiuos į Lietuvą), tai 
ji neokupuos Užnemunės 
(Marijampolės, Vilkaviš
kio, Šakių ir dalies Kau
no apskričių. O 1941 me
tų birželio mėnesį Mo
lotovas netgi prieš savo 
bendrininkų sąmokslinin
kų atstovą stengėsi ro
dytis avinėliu nekalčiau
siu, kurs Lietuvos gal ir 
niekad nebūtų lietęs, jei 
ne tos anglų ir prancūzų 
intrigos, kurios galėjo

Savings cartrficites isiued 
for six months or one 
yur-in minimum 
amountt of $5,000.00, 
and thcraaftar in 
multiplei of $500.00. 
E įmingi are paid at 
maturity. 

supykdyt tokius puikius 
bičiulius, kaip Hitlerįsu 
Stalinu... Ir tai tokiu me
tu, kai Hitleris atrodė 
bebaigiąs triuškinti tuos 
kapitalistinius imperia
listus...

Žinoma, Molotovui ta
da reikėjo pameilikauti 
prieš bendrininkus, nes 
ką tik buvo juos trupu
tį apgavęs. Kai susita
rė, tai Užnemunės žadė
jo neokupuot, o dabar 
kažkaip atsitiko, kad "ne
tyčia" ėmė ir okupavo... 
Todėl reikėjo tučtuojau 
surast pasiteisinimą: 
Smetona pabėgo, gali ir 
kariuomenės dalinys iš
eit (pas tuos pačius vo
kiečius, su kuriais są- 
mokslaujama), tai rei
kia "padėt Lietuvos vy
riausybei sieną sau
got"...

Ir Schulenburgui ir 
Ribbentropui Berlyne bu
vo aišku, kad čia Moloto-- 
vas jau sukčiauja. Bet 
tie nekėlė dėl to didelio 
triukšmo, nes jie gi tu
rėjo tada dar slaptą min
tį vistiek iš Stalino at
siimti viską, todėl jiems 
ir nebuvo labai svarbu, 
kad dabar jo nagai už
griebė kiek toliau, negu 
buvo leista. Tačiau, ma
tyt, pakankamai aiškiai 
parodė savo nepasiten
kinimą. Stalinas susirū
pino ir liepė Molotovui 
kaip nors tą vokiečių ne
pasitenkinimą numaldy. 
ti, bet Lietuvos Užnemu
nės vistiek kaip nors vo
kiečiams nebeatiduoti. 
Liepos 13 dieną Moloto
vas pradėjo derybas su 
Schulenburgu dėŲ Lietu
vos Užnemunės. Šis san
dėris buvo baigtas po pu
sės metų, ir baigtas taip, 
kad Maskva dar įpylė į 
Hitlerio karo mašinąpus- 
aštunto milijono aukso 
dolerių. Smulkesnius to 
sandėrio duomenis prisi
minsime kitu atveju.

(ELTA)

PAKEITĖ TIK 

PAVADINIMĄ 
(Atkelta iš 1 psl.) 

no vadovybei pavesta lai
vų remonto dirbtuvė ir 
visi prekybinio laivyno 
uosto įrenginiai. Laivy
ne esą 19 prekinių lai
vų, jų tarpe keli tarp 
15-20 tūkstančių tonų. 
Visų laivų bendras tona
žas esąs 77 tūkstančiai 
tonų. Laivyno personalo 
esą apie 1000 žmonių, iš 
kurių apie 100 asmenų ad
ministracijoje. Laivyno 
viršininko pareigose mi^ 
nimas lietuvis — Alfon
sas Ramanauskas.

Per Klaipėdos uostą 
dabar kreipiama daugiau 
Sovietų Sąjungos impor
to ir eksporto. Svarbiau
sios importinės prekės 
Čia minimos — pramo
niniai įrenginiai, che
mikalai, odos, popieris, 
apelsinai ir kiti pietų 
vaisiai. Eksportuojama 
— anglis, nafta, mazu
tas, taip pat sviestas, 
medvilnė. Klaipėdos uos* 
tas taip pat imamas dau
giau naudoti gyvų gyvu
lių apyvartai: importuo
jami veisliniai gyvuliai 
eksportuojami mėsiniai. 
1967 metais per Klaipėdą 
eksportuota 18 tūkstan
čių mėsai skirtų arklių, 
daugiausia į Olandiją ir 
Prancūziją.

Prekybos laivyno Lie-

LIETUVIO
PASIDIDŽIAVIMAS 

AUGA
Sveikinu Vilties Draugi

jos valdybą ir Dirvą, jog 
nusprendėt išleisti atskira 
knyga "Lietuvių kilmės be
ieškant”, paruoštą Česlovo 
Gedgaudo.

Reikėtų nieko nedelsiant, 
lygiagrečiai versti j sveti
mas kalbas ištisai, ar kiek 
suglaudinant, jei leistų ap
linkybės.

Aš manau, kad sveti
moms kalboms leidimą ga
lėtų paremti Lietuvos Lais
vės Komitetas, Vilkas ir 
Altas. O mums mažiukams 
1 i e t u v iukams sudarykite 
progą u ž s i p renumeruoti, 
nurodant kainą ir kur jau 
registruotis.

Pagarba priklauso auto
riui — č. Gedgaudui — ir 
veikalo leidėjams. A. M.

tuvos vardu pavadinimas 
lyg turi tikslo pabrėžti 
Lietuvos reikšmę užsie
nio prekyboje. Tačiau 
įvežamų bei išvežamų 
prekių rūšys, išskyrus 
vaisius, sviestą ir gal
vijus, Lietuvai nebū
dingos. Tas prekybos 
laivynas gali būti toks 
pat "Lietuvos", kokia 
"lietuviška" buvo rusų
16—toji divizija, suorga
nizuota kariauti prieš vo
kiečius pastarojo karo 
metu. (E)

LIETUVIŲ KULTŪROS 
MUZIEJUS "ALKA"

Lietuvos generalinis 
konsulas New Yorke Ani
cetas Simutis birželio 
mėn. vidury aplankė 
prelato Pranciškaus Ju
ro pastangomis prieš ke
liolika metų įsteigtą ir 
jo globojamą Amerikos 
Lietuvių Kultūros Archy
vą — ALKĄ, kuris nese
niai įsikūrė tam tikslui 
statytose savo patalpose 
Putnam, Conn. Neperse
niausiai persikėlęs įsa- 
vas patalpas ALK Archy
vas tebėra tvarkymosi 
stadijoje, bet ir dabar ja
me jau sutelkta gana 
daug lietuviškų knygų, 
laikraščių ir žurnalų 
komplektų, liaudies me
no dirbinių, gintarinių 
papuošalų ir netgi lietu
vių dailininkų padovano
tų paveikslų. Ten sutelk
tais knygų, žurnalų ir 
laikraščių rinkiniais ga
li naudotis kiekvienas lie - 
tuvis kultūrininkas. Savo 
lėšomis parūpinęs pa
talpas ir jų išlaikymą 
prel. Jūras mielai pri
ima 'apsaugojimui vis
ką, kas surišta su Lie
tuva, jos praeitimi ir 
bendrai lituanistika.

Aplankęs ALKĄ ir su
sipažinęs su ten esamais 
rinkiniais bei jų apsauga 
gen. konsulas A.Simutis 
pervedė Archyvo globai 
visą eilę lietuvių laikraš
čių ir žurnalų rinkinių. 
Ta pačia proga svečias 
dalyvavo ir šio didelio Ii* 
tuanistikos mylėtojo ir 
globėjo prelato Juro gim
tadienio šventėje, kuri 
buvo paminėta kukliam 
artimųjų ratelyje. (r)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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CAPISTRANO KREGŽDĖS
Prisiglaudę tarpukal- 

ny Ramiojo vandenyno at
krantėj, tūno senosios 
Misijos likučiai: San Ju
an di Capistrano. Ispanų 
užkariautojai, nutiesę pa
jūriu per visą Kaliforni
ją "EI Camino Real", 
— karališkąjį vieškelį, 
atžymėjo jį pranciškonų 
vienuolynais, apie ku
riuos spietėsi nauja- 
krikštai indėnai. Dievo
baimingi Tėvai juos auk
lėjo savo beturčio Ordi
no ir tikrosios Evange
lijos dvasioje, pagal ku- 
kurių "turtuoliui sunkiau 
tekti dangun, negu kup
ranugariui pralysti pro 
adatos skylutę". Pasėko
je basa, vergiškai klus
ni ir neapšviesta prole
tarų masė išgyveno pir
mą istorijoj idealios ko
munistinės santvarkos 
bandymą, apie kurį jau 
nemaža rašyta. Tą ma
sę galima palyginti tik 
su Castro ir Mao kuria
mais nužmogintais 
skruzdėlynais.

Įsteigta 1776 m. lap- 
kr. 1 d. Misija buvo pa
švęsta Šv. Jonui iš Ca
pistrano. Gimęs tame 
Italijos miestely, jisai 
savo laiku iškilo Perudži- 
jos miesto guberna
torium, tačiau netrukus 
Malatestos galingos šei
mos buvo pagautas ir už
darytas kalėjiman, iš ku
rio išėjęs įstojo įpran-

Capistrano griuvėsiai Kalifornijoje

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

ČESLOVAS GEDGAUDAS 
Santa Monica, Calif.

ciškonų ordiną ir vėliau 
tapo Apaštališku Nunci
jum Austrijai, Bavari
jai, Silezijai ir Lietu- 
vai-Lenkijai (1451 m.)

Misijos bažnyčia di
džiavosi visa Kalifor
nija. Galingi maurų sti
liaus mūrai papuošti 
arkadomis pynėsi ir 
skirstėsi praėjimais, 
kiemais skęstančiais gė
lynuose, gi vidury didžiu
lis maldyklos pastatas 
spindėjo freskomis ir 
stiebėsi dangun šimta- 
pėdė varpinė.

Vienuolyno turtingas 
archyvas viliojo pačius 
mokslingiausius teolo
gus. Tenai tarp dauge
lio kitų, ir žymusis Švent
raščio tyrinėtojas Tė
vas Zaloidea priglaudė 
savo amžiaus galą. Daž
nai vienuoliai matydavo 
kiek suvaikėjusį ir gero
kai trumparegį senuką 
klaidžiojant palaukėmis 
ir diskutuojant doktrinos 
plonybes su besiganan
čiais galvijais.

Sakoma, jog kartą jam 
įsigilinus karštuose įro
dinėjimuose, pusiau lau
kinis bulius supyko dėl 
neteisingo Berodach - 
Baladan vardo aiškini
mo. Visi juk žino, kad ant- 
roję Karalių knygoje pa-

DIRVA

minėtas Asirijos valdo
vas hebrajų originaluose 
rašomas "Marduk-apal- 
iddin"...

Baisiai baubdamas ir 
kapstydamas žemę, 
raštų žinovo oponentas 
nulenkė ragus besiruoš
damas vienu smūgiu ga
lutinai atremti klaidin
gą tezę.

Tėvas Zaloidea, tikda* 
bar pastebėjęs rūsčiai 
sušuko: "Pranyk, piktoji 
dvasia!"... Susigėdinęs 
bulius nuleidęs uodegą, 
nudūlino šalin...

Leiskite įterpti, jog 
mano simpatijos nedvi
prasmiškai mokyto Bib
lijos tyrinėtojo pusėje. 
Žmogus niekad nesi tik
ras, ar tave neužpuls 
kokia šmėkla...

Misijos galas neapsa
komai tragiškas. 1812 me~ salionas buvo pilnas gražios 
tais, per Nekalto Prasi* 
dėjimo atlaidus sausa
kimšai prigrūstą bažny
čią ištiko žiaurus žemės 
drebėjimas... Varpinė, 
griūdama, sugriovė ir vi
są pastatą, bei palaidojo 
daugybę maldininkų.

Po katastrofos Misi
ja niekuomet nebuvo at
statyta. Šiandien teliko 
romantiškai bestuksą 
mūrų bei arkų masyvai 
apaugę vijokliais ir apli
pę kregždžių lizdais. 
Paukštyčių čiulbesys at
kalnės sulėlydy suteikia 
gyvybę praeičiai, - o gal 
tai nelaimingųjų dvasios 
vis dar nesurandančios 
geresnio likimo?

Čiabuvių įsitikinimu, 
"las golondrinas" išskri
dusios žiemą tiesai Je
ruzalėn, visuomet grįž
ta namo tą pačią — Šven* 
to Juozapo dieną. To ste
buklo pamatyti suvažiuo- 
jau kasmet į San Juan di 
Capistrano nemažas tu
ristų būrys.

(Bus daugiau)

1969 nu birželio 27 d.

F.N. Kirstuko nuotrauka
Buenos Aires lietuviai prie San Martin,'Argentinos išlaisvintojo paminklo padėję gėles. Kalba lietu

vių kolonijos veikėjas Z. J uknevičius.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS 

ARGENTINOJE
Gegužės 4 d. Liet. Centro 

publikos, šventę atidarė 
naujai išrinktas Centro 
pirm. Viktoras Misiūnas. 
Apie motinas gražiai lietu
viškai skaitė Genovaitė Ka- 
tunskaitė.

Po paskaitos maloniai 
dainavo Zdanavičiūtė-Bani- 
lienė, pianu pritariant L. 
Mičiudienei. Paskiau Liet. 
Centro jaunieji lietuviukai 
Celia Mičiudaitė, Gracelė 
Mičiudaitė ir Preikšą pade
klamavo specialiai sukurtus 
J. šiušio eilėraščius Motinos 
Dienai. Po jų A. Pocius pa
dainavo pats pritardamas 
gitara. Publika jiems atsi
dėkojo gausiu plojimu. Pa
žymėtina, kad visi progra
mos dalyviai ir pirm. Liet. 
Centro yra gimę Argenti
noje.

Paskiau pasirodė laukia
mas Liet. Centro choras 
"Aušra", kurio įkūrėjas yra 
čia gimęs lietuvis Artūras 
Mičiudas. Aušros choro ve
dėjas V. Rymavičius daug 
dirba lietuvių kolonijos 
naudai. Pianu lydėjo A. 
Čikštaitė. Po gražių dainų 
dalyviai atsidėkojo plojimu 
ir po to prasidėjo vaišės.

Tai gražiai programai va
dovavo gerai lietuviškai 
kalbantis A. Baltušis.

★
Gegužės 24 d. Arg. Liet. 

Centre buvo malonios vai
šės, suruoštos senosios val
dybos atsisveikinimui ir 
naujosios pagerbimui.

Arg. lietuvių organizaci
jų ir spaudos atstovai svei
kino buvusį Centro valdybą 
su pirm. J. Mičiudu, pareiš
kė dėkingumą visai valdy
bai už vieningą veiklą, pasi
darbavimą ir lietuvybės iš
laikymą. Ta pačia proga lin
kėjo daug ištvermės naujai 
valdybai. Po to buvo vai
šės —. vynas ir gardūs už
kandžiai. Grojant orkestrui, 
jaunimas 
ryto.

Vakaro 
jas buvo
nas, gražiai kalbantis lietu
viškai, ir daug dirbantis or
ganizacijose lietuvybės iš
laikymui.

šoko, iki gražaus

programos vedė-
Alfredas Roplė-

★
Gegužės 25 d. Lietuvių 

parapijoje Mendoza -2280 
Avellaneda sodelyje buvo 
atidarytas ir pašventintas 
paminklas žuvusiems už 
Lietuvos laisvę.

Jis visai panašus į buvusį 
Kaune paminklą — pasta
tytas iš surinktų lauko ak
menų. Minėtą dieną parapi
jos klebonas atlaikė iškil
mingas mišias, po mišių 
jaunimas su vėliavomis ir 
kryžiumi, ėjo į parapijos so
delį prie paminklo, lydint 
daugybei lietuvių. Klebonas 
pašventinęs paminklą, pasa
kė gražiai pritaikintą tai 
dienai pamokslą, paskiau 

giedojo jungtinis šv. Cecili
jos ir Liet. Centro choras. 
Sugiedojo Lietuvos ir Ar
gentinos himną ir kitas 
giesmes, Chorui vadovavo 
kaip visuomet V. Symavi- 
čius, pianu lydint Mikučio- 
nienei.

Paskiau labai gražiai ir 
jaudinančiai kalbėjo Z. Juk
nevičius, apibūdi n d a m a s 
Lietuvos padėtį, rusų oku
panto žiaurumus. Ragino 
visiems būti vieningiems ir 
tęsti kovą už Lietuvos lais
vę.

Buvo gražiai viskas at
likta, nes tą pačią dieną, iš
kilmingai minima ir Argen
tinos Laisvės atgavimo die
na.

Didelis dėkingumas pri
klauso Tėvams Marijonams, 
broliui Pijui Gudelevičiui ir 
lietuviams, kurie nesigailė
jo aukoti savo sutaupą tam 
kilniam darbui.

J. šiušis

"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.

VYT. ALANTAS

ŠVENTARAGIS
— Ištrauka iš XIII amž. kronikos —
(3) Netrukus naujai įsikūrusiame mieste ėmė reikš' 
tis ir trečioji galybė, būtent, miestelėnai ir preki
jai, kurie irgi svajojo padėti pagrindus naujai pre
kijų valstybei padauguvyje. Jie pradėjo kovą su vys
kupu ir ordinu ir XIII amž. viduryje išsikovojo sa
vivaldą — teisę rinktis miesto magistratą, kuris 
atsistojo šalia vyskupo ir magistro kaip "trečias di
dysis", o norėdamas turėti irgi tvirtą užnugarį, Ry
gos miestas įsijungė į galingąją Hansos Lygą. "Tri
jų didžiųjų" rungtynėmis vėliau pasinaudos Lietuvos 
valdovai, palaikydami vieną ar kitą pusę, o gal ir 
tyčia tą nesantaiką pakurstydami iš šalies.

Čia aprašomais laikais Rygos miestas jau galė
jo turėti apie 1.000 gyventojų. Vysk. Albertas buvo 
miręs 1229 m., ir jo vietoje vyskupavo Mykalojus, 
o kalavijuočių ordiną valdė magistras Volkevinas.

Šventaragis ir jo bičiuliai Rygą matė pirmą 
kartą. Jojant per miestą, jų galvos neišnešė, kodėl 
gatvelės tokios siauros ir iškreivotos ir kodėl 
smailiais stogais namai taip suglausti vienas prie 
kito, lyg kad naujakuriams būtų pritrūkę erdvės 
miestą statyti palaidžiau. Šaligatviuose išraustuose 
grioveliuose telkšojo paplavos su maisto ir žmonių 
atmatomis, kurių smarvė jiems draskyte draskė no
sis. Daiktais palaidi, perkarę šunys maknojo po tas 
nešvarybes, ieškodami maisto.

— Greičiau nešinkimės iš čia: riterių dvokas 
mums nosis nusuks! — Matas jojo susiėmęs nosį.

— Vakaruose visur tokie miestai: jei ten daž
niau pabuvosite, priprasite, — nusijuokė Parnus.

Išjoję į pajūrį, lietuviai atsikvėpė lengviau. 
Nuo jūros dvelkė vėjelis, tartum ir Baltija būtųgy- 
nusis nuo slopių miesto kvapsnių. Uoste prie kran
tinių pritvirtinti dunksojo dideli jūros laivai. Šven

taragis pagalvojo, kad jie daug didesni už lietuvių 
vytines, kurios pavasarį atplaukdavo Dysnos upe į 
jo tėvo pilį. Bet ypačiai jį sužavėjo jūra, kurios jis 
dar nebuvo matęs.

Uoste dėjosi didelis sąmyšis. Darbininkai,per
simetę storų lentų lieptus, krovė iš laivų prekes į 
sandėlius arba iš sandėlių į laivus. Žvejai iš savo 
laivelių žėrė žuvį pintinėmis ant didelių skobnių, 
moterys ją svarstė pirkėjoms ant aukštai pakeltų 
svarstyklių, o vietomis jos čia pat ją ir išdarinėjo. 
Oras stipriai nešė žuvimi ir jūra. Prekininkai slam
pinėjo turgavietėje, siūlydami atgabentas iš užjūrio 
smulkias prekes. Jūreiviai slankiojopamūriais,kal» 
bindami gatvines. Stambus rytietiškai apsirengęs vy_ 
ras, pasikabinęs per pečius dievocionalų prikrautą 
prekydėžę, stūmėsi per žmones, visa gerkle rėkau
damas, kad jis ką tik grįžęs iš Šventosios Žemės ir 
parsigabenęs medalionų ir kryželių su šventųjų kau
lų relikvijomis...

Vienoje vietoje lietuvių vilkstinė turėjo sustoti. 
Matyt, iš neseniai atplaukusio laivo į krantą kėlėsi 
keleiviai, tempdami didelius nešulius ir dėžes. 
Tarp atvykėlių matėsi daug misininkų vienuolių ir 
kariškių. Lietuviai smalsiai žiūrėjo į tuos atplūdė- 
lius iš užjūrio, pagalvodami, kad gal ne su vienu 
iš jų teks susiremti kautynių lauke. Ir atėjūnai su 
nemenkesnių smalsumu žvilgčiojo į lietuvius, apie 
kuriuos savo tėvynėje iš pamokslininkų buvo prisi
klausę tiek ir tiek būtų ir nebūtų dalykų. Tūlas sker. 
sakiavo į klaidatikius su patyčia ir neapykanta, kiti 
čiupinėjo ant kaklo talismanus ir spiaudėsi į šalį, 
kad nepakerėtų pagoniški apžavai, o buvo ir tokių, 
kurie atvirai rėkavo ir grūmojo kumščiais. Apla
mai, jie nešėsi aukštai, nes laikė save Dievo išrink
taisiais ir žiūrėjo į lietuvius ne kaip į žmones, bet 
kaip į šėtono padarus. Šventaragis pagalvojo, kad 
kartu su vėsiu vėjeliu nuo jūros plūsta į krantą ir 
tų žmonių neapykanta ir kad jie savo širdyse ir gal
vose atsigabeno piktžolių, kurias pasės šioje žemė
je. Kai vienas apspuręs vienuolis atsistojęs prieš 
juos ypatingai atgrasiai skerėčiodamasis ėmė reikš
ti savo tūžmą, Stulga, čiuptelėjęs savo ilgakotįkir- 
vį, sumurmėjo:

— Kažin, kad aš tam rėklai įsprausčiau įvam- 
brą savo kirvelį?...

— Nereikia, galėsi jam ėdmenis išmaišyti 
kautynių lauke: čia mes atvykome kaip taikūs Min
daugo pasiuntiniai, — pasakė ramiai Parnus.

Ypačiai lietuviai sužiuro, kai iš laivo pasiro
dė keletas riterių ir kai paskui juos knechtai išve
dė jų turtingai pašarvotus žirgus. Pastebėję lietu
vius, jie sustojo ir žinovų akimis apmetė jų ginkluo
tę ir šarvuotę. Šventaragiui dingtelėjo, kad ir jie 
ims tyčiotis ar kaip kitaip rodyti savo neapykantą, 
bet jie nesijuokė, tik savo tarpe persimetę keliais 
žodžiais, nujojo savais keliais. Parnus pastebėjo, 
kad riteriai buvo ne vokiečiai. Minia, matyt, steng
damasi pabrėžti savo priešiškumą lietuviams, rite
rius palydėjo ypačiai triukšmingai.

— Nieko sau žirgeliai ir šarvai, bet aš ma
nau, kad Stulgos kirvelis juos paimtų, — nusijuo
kė Mantas.

Kai žmonės prasiskirstė, lietuviai nujojo toliau.
***

Atokiau nuo kranto stūksojo dideli prekijų san
dėliai ir kartu gyvenamieji namai. Daugiausia tai bu
vo mūriniai griozdai, kurie rodėsi, dėl savo sunku
mo atplyš nuo kranto ir prasmegs jūron.

Tarp tų pastatų stovėjo ir lietuvio "prekijo iš 
Kernavės" * Remėzos trobesys. Versdamasis pre
kyba, Remėza kartu buvo ir Mindaugo tarpininkas 
bei bankininkas Livonijos sostinėje. Per jo rankas 
Mindaugas varė prekybą su vokiečiais ir vikingais. 
Po visą Lietuvą išmėtytuose valdžios sandėliuose 
duoklių pavidalu susitelkdavo dideli kiekiai žvėre- 
nų, vaško, medžio anglies, gintaro ir kitokių gėry
bių, kurios buvo gabenamos į Rygą ir, Remėzai tar
pininkaujant, parduodamos arba keičiamos į Vokie
tijos ir Skandinavijos geležį, druską, ginklus, sidab
rą ir kitas prekes.

(Bus daugiau)

* Rygos skolų knygose, rašytose antroje XIII amž. pusėje, 
randama ir apie 30 lietuviškų pavardžių, kurių tarpe figūruoja 
Įrašyta ir "prekijo iš Kernavės" Remėzos pavardė.
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JUOZO BAGDONO PARODOJE
Atidarant dailininko 

Juozo Bagdono tarpybos 
parodą New Yorke, bir
želio 7 d., LB New Yor
ko apyg. pirmininkas A. 
Vakselis pristatė daili
ninką šiais žodžiais:

Dailininkas Juozas 
Bagdonas studijavo ta
pybą Kauno Meno Mokyk
loje. Pirmą kartą daly
vavo parodoje Kaune 
prieš 36 metus.Nuo 1935 
metų išstatė savo kūri
nius Lietuvos Dailininkų 
Sąjungos rengiamose 
parodose Kaune, Šiau
liuose, Klaipėdoje. Jis 
yra pirmasis iš tuo me
tu jaunųjų dailininkų lai
mėjęs premiją už kompo
ziciją 1938 m. Kaune. Jo 
kūryba, pagal Lietuvių 
Enciklopediją, "pasižy
mi sodrių spalvų gama ir 
plačiomis plokštumomis 
traktuojamu dekoraciniu 
piešiniu". Šiandien, po 
virš 30-ties kūrybinio 
darbo metų dail. J. Bag
donas karo audrų atblokš
tas į šį kraštą leidžia 

A. Vakselis, L.B. New Yorko apygardos pirm, kalba atidarant 
dail. J. Bagdono tapybos kūrinių parodą New Yorke.

V. Gruzdžio nuotrauka

VVell waitlOextra days for your ship 
tocomein.

Deposit to your savings account by July lOth, 
and eam interest from July Ist.

mums pasigėrėti jo kūry
ba.

Dail. J. Bagdonas, 
prieš atvykdamas į New 
Yorką, iš Vokietijos at
vyko į Kolumbiją. Ten jis 
dešimtį metų mokytoja
vo ir turėjo savo kera
mikos ir tapybos studi
jas. JAV pirmiausia bu
vo įsikūręs Washington, 
D.C., kur turėjo taip pat 
keramikos studiją - dirb< 
tuvę bei meno galeriją. 
Joje buvo rengiamos įvai
rių dailininkų parodos. 
Jis taip pat ten turėjo 
savo tapybos studiją. Iš 
Washingtono studijos jis 
aplankė su parodomis be
veik kiekvieną didesnę 
lietuvių gyvenamą koloni
ją JAV ir Kanadoje.

Šia proga, nebūdamas 
aš pats meno žinovu, no* 
rėčiau pacituoti dail. ir 
literato Pauliaus Jur
kaus dail. J. Bagdono kū
rinių vertinimą: "Pa
veiksluose vyrauja gels
vos, rudos spalvos šilti 
optimistiški tonai. Tam-

DIRVA

šių kontrastuojančių 
spalvų neperdaugiausia. 
Gelsvuose ir tamsiuose 
pustoniuose blykčioja 
šviesos lyg saulės spin
dulys prasiveržtų pro 
vandenį ir paliestų žo
les", ir toliau: "Dailinin
kas dirba be jokių eski
zų, tiesiai, vadovaudama
sis savo vidaus balsu. 
Pirmoje vietoje ieško ju
desio, kuris dailininką la
biausiai vilioja. Judesiai 
pinasi įvairiais ritmais, 
duodami paveikslams 
daug oro ir erdvės".Ir 
dar toliau skaitome: 
"Dail. J. Bagdonas sa
vo abstraktu nenori, 
kaip kiti modernistai, 
nei gąsdinti, nei nuste
binti, nei tikrovę defor
muoti į surrealistinį 
vaizdą. Dailininkas nori 
pasidžiaugti tais plotais, 
kuriuos per dieną nuta
po".

Manau, kad ir šian
dien, po virš 10 metų, 
dail. J. Bagdonas liko 
ištikimas savo kūrybos 

idėjoms. Nors ir jos ne 
visuomet praktiškos iš 
medžiaginio taško žiū
rint, bet jos yra pats ne
sikeičiantis dail. Juozas 
Bagdonas.

Lietuvių Bendruome
nė ir jos padaliniai besi
rūpiną lietuvių kultūros 
išlaikymu išeivijoje, vis 
dėlto per maža dėmesio 
kreipia į lietuvius dailP- 
ninkus. Dailiojo žodžio 
menininkai, šiuo atžvil
giu yra laimingesni. Ne
atmenu, kad būčiau gir
dėjęs apie dailininkams 
skiriamas metines dai
lės premijas.

atitaisytas. Norė-

Esu įsitikinęs, kad ši 
klaida ar neapsižiūrėji
mas artimoje ateityje 
bus 
čiau jau šiandien paža
dėt, kad LB New Yorko 
Apygarda imsis visų rei
kalingų žygių, kad lietu
viai dailininkai sulauktų 
nemažesnio dėmesio ne
gu mūsų dailusis žodis 
ar muzika ir kad bent vie

Nr. 51 — 5

Gruzdys, dail. J. Bagdonas, dr. V. Čekas,S. Gudas ir D. Penikas.
DaiL J. Bagdono tapybos kūrinių parodoje New Yorke, lankytojų dalis. Iš kairės: V. Alksninis, V. 

~ V. Gruzdžio nuotrauka

BIBLIOTEKOS BE KNYGŲ...
Antradienį, birželio 3 

d., Vilniuje prasidėjo 
jau seniai rengiamas 
kultūros darbuotojų pir
masis suvažiavimas. 
Suvažiavo miestų ir ra
jonų kultūros darbuoto
jų (atseit, pareigūnų,kul
tūrinės veiklos "amati
ninkų") konferencijose 
išrinkti atstovai — iš 
viso 861,

Suvažiavimas iš tikrų
jų skirtas politiniam tiks- 
lui — pasiruošti Lenino 
šimtmečio sukaktuvėm. 
Tad ir atidarė M. Šu- 
mauskas, apie kultūrą 
gana prasčiokiškai pa
šnekėjęs, o paskui sekė 
pačios aukščiausios "kul
tūros aktas": buvusi ba
lerina Sabaliauskaitė pa
siūlė į suvažiavimo gar
bės prezidiumą išrinkti 
visą maskvinįkomparti
jos politbiurą, kuris ir 
buvo tučtuojau "vienin
gai išrinktas"...

L. Šepetys,irgipliti- 
ni s kultūros reikalų ad- 

na metinė dailės premi
ja būtų kasmet skiria
ma. 

ministratorius (minist
ro titulu) savo kalboje de
monstravo tikrą ekvilib
ristiką "ant p ei Ii o ašme
nų": vis vienas kitas pa- 
tapnojimas per petį tau
tinės (dėl atsargumo liau
dine vadinamos) kultū
ros puoselėtojams ir tuo
jau trys keturi linkterė
jimai partijos tezėms 
bei socialistinio realiz
mo garbei . Daug pastan
gų dėta, kad ir meninin
kai neliktų perdaug nusi
minę, ir čekistai liktų 
ramūs.

Kalboje tarp kita ko 
itin vaizdžiai parodyta, 
kaip nieko, o ypač kultū
ros lygio, negalima api
būdinti vien statistika. 
Net apie bibliotekas sta
tistika nedaug tiesos te
gali pasakyt. Tik 166 bib
liotekas (vien miestuo
se) radusi dabartinė val
džia, o dabar jų visam 
krašte (Lietuvoj) esą net 
7 tūkstančiai! Tai labai 
daug, ir atrodo, kad kraš
tas jau puikiai aprūpin
tas skaitiniais. O iš tik
rųjų, pasirodo, bibliote
kų skaičius tai didelis, 
bet bibliotekos funkcijų 
jos atlieka visiškai nežy
mią dalį. Net ir knygų 
skaičius tose biblio
tekose labai didelis, tik 
vargas, kad perdaug ne
reikalingų, o permažai 
reikalingų knygų... "Di
delę paklausą turinčių 
knygų gaunama tiek ma
žai", — sakė L. Šepe
tys, — "jog skaitytojai 
turi ilgai laukti. Biblio
tekose, ypač kaimo, 
trūksta meno albumų, re
produkcijų, aplankų ir 
t.t. Ketvirtadalis valsty
binių masinių bibliotekų 
skaitytojų yra pirmų - 
aštuntų klasių mokiniai 
(nuo 7 iki 15 metų. E.). 
Kaime šis skaičius dar

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

OR
IST CLASS SKILLED
SCREW MACHINE 

OPERATORS
STARTING RATE $4.22 PER HOUR

Fxcrllen opportunity exists on second shift for men qualified to set-up 
and opera te Acme and Greenlee screw machines and Acme chuckers.

These are permanent posilions offering top wages and v/orking condi- 
tions. Our fringe benefit prograin vvhich 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)

*>■■■■■■ ai įf

LIETUVIŠKA 
VASARVIETĖ 

BANGA
Prie Atlanto vandenyno, 
Golfo srovės šildomo gar
saus Craigville Beach.
Patogūs kambariai ir atskiri 
namukai, kur patiems gali
ma gamintis valgį.
Skanūs lietuviški valgiai.
Grynas pušų oras ir rami 
vietovė poilsiui.
Svečiams be nuosavų auto
mobilių — transportacija į 
ir iš paplūdimio.
Šalia "Bangos” randasi eže
ras su paplūdimiu. Žuvavi- 
mo mėgėjams yra laivelis.
Norintieji puikiai praleisti 

atostogas prašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:

A. Pakštienė, 
BANGA, 

Box 188, Centerville, 
Cape Cod, Mass. 

Tel. (617) 775-4633

didesnis. Tuo tarpu vai
kų lieratūros fondai tiek 
masinėse, tiek mokykli
nėse bibliotekose men
ki. Tuo metu, jau jaunie
siems labai trūksta kny
gų, bibliotekose susi
kaupė keletas milijonų 
"įšaldytos" literatūros. 
Tai rodo, kad knygos lei
džiamos, nežinant tik
rųjų poreikių. Iš kitos pu
sės, bibliotekų fondai 
taip pat dažnai kaupiami 
nevykusiai".

Po tų pastabų, 7 tūks
tančių bibliotekų svoris 
atrodo visai nebe toks, 
kaip iš pirmo žvilgs
nio... (ELTA)

FORGE SIIOP
HELP WANTED

Machine burner, Butt vvelder operator, 
Ulility workers. Apply in person.

ADVANCED COMPOSITE
& FORGING CO.

22600 Nagel Avė., Warren, Mich.
(50-59)
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SENIOR LABORATORY TECHNICIAN
A full time permanent position is open for an 
□ggressive 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 vvith 
□dditional 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 \vorking 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

Mokslo ir kūrybos dienos
1969 metų lapkričio 

26-30 dienomis Chicago
je įvyks išeivijos lietu
vių Mokslo ir Kūrybos 
Simpoziumas, kuriame 
dalyvaus lietuviai moks
lininkai ir aukštąjį moks
lą baigę profesionalai.

Pagrindiniai šio sim
poziumo tikslai yra ke
turi. Pirma, sudaryti są
lygas mokslinį darbą dir
bantiems lietuviams 
mokslininkams ir profe

AMF-CUNO is expanding soon into nevv facilities 
and we have exeiting nevv opportunities for

DESIGNERS 
CHECKERS 

SENIOR DRAFTSMEN
You vvill vvork vvith pressure filter systems, con- 
taining automatic control devices; sea vvtiter de- 
salination equipment for ships, boats and large 
municipal vvater 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

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)

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

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

We Offer a salary commensurate vvith 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 requirementsto —

AMF CUNO DIVISION
American Machine & Foundry Co.

80 SOUTH VINE ST. 
MERIDEN, CONN.

An Eąual Opportunity Employer

sionalams tarpusavio 
žinių ir nuomonių pasi
keitimui mokslinėje, pro
fesinėje bei kultūrinėje 
srityse. Antra, supažin
dinti lietuvių visuomenę, 
ypač jaunąją kartą, su 
išeivijos lietuvių moks
liniu bei profesiniu pa
jėgumu ir mokslininkų 
bei profesionalų atsieki- 
mais. Trečia, visuome
nei duoti vertingų ir įdo
mių paskaitų iš mokslo

bei kultūros pasaulio. 
Ketvirta, . apsvarstyti 
Pasaulio Lietuvių
Mokslo Draugijos stei
gimo galimybes.

Simpoziumo progra
mą organizuoja lietuvių 
mokslininkų iniciatorių 
grupė. Simpoziumą glo
boja ir finansinę atsa
komybę neša JAV Lietu
vių Bendruomenės Cent
ro Valdyba. Įvairius tech
niškus rengimo darbus 
atlieka JAV LB CV su
daryta techninė rengi
mo komisija: pirm. Br. 
Nainys, kun. J Borevi- 
čius SJ, dr. E. Ringus, 
A. Augaitis, D. Tallat- 
Kelpšaitė, V. Kleiza, 
P. Žumbakis ir V. Ka- 
mantas. Komisijos ad
resas: Bronius Nainys, 
6804 So. Maplevvood 
Avenue, Chicago, III. 
60629.

Programos komisijos 
bei iniciatorių sąstatas 
yra toks: prof. dr. Al
girdas Avižienis, prof. 
dr. Vytautas Vardys, 
prof. dr. Marija Gim
butienė, dr. Arvydas 
Kliorė, dr. Romualdas 
Kriaučiūnas, dr. Elo
na Vaišnienė, prof. dr. 
Rimas Vaišnys.

Iniciatorių ir progra
mos komisijos adresas: 
Prof. dr. Algirdas A. 
Avižienis, School of En- 
gineering and Applied 
Science, University of 
California, Los Ange
les, Calif. 90024.

GRAVERIAI NEPAŽĮSTA 
LOTYNIŠKŲ RAIDŽIŲ
A. Bernotas naujame Fi

latelistų Draugijos "Lietu
va” biuletenyje (Nr. 5-131) 
rašo:

— Klaipėdos paštas, kaip 
ir visi kiti okupuotos Lietu
vos paštai (ir kitų Pabal
tijo valstybių paštai), var
toja dvikalbius pašto ant
spaudus : pašto pavadini
mas apvaliame atspaude 
pirma rusiškai, paskui lie
tuviškai. Tačiau tas Klai
pėdos pašto vartojamas ma
šininis antspaudas yra tru

puti keistokas! Pirmasis 
pavadinimas —■ rusiškas 
KLAIPĖDA visai tvarkoje, 
bet lietuviškasis — ne. Bū
tent, žodyje KLAIPĖDA 
vietoje didžiosios ”L” loty
niškos raidės — įdėta ru
siška didžioji L... Matyti, 
kad Lietuvos paštams ant
spaudus daro kokia nors 
graverių artelė Rusijoje, 
kurios meistrai net lotyniš
kų raidžių nežino!

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

HELP WANTED MALĖ

WELDER 
MECHANICS

and

Assemblers
for installation and mount- 
ing of truck bodies and re- 
lated eųuipment, complete 
medical and pension plan.

DEPENDABLE
MOUNTING SERVICE

22077 MOUND RD., WARREN, MICH.

(313) 536-7292
(48-53)

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)

KRAUTUVIŲ VALANDOS MIESTE PENKTADIENĮ 10 RYTO IKI 5:45 VAK. MES DUODAME IR IŠKEIČIAME EAGLE STAMPS

MAY’S BUDGET STORES
DOWNSTAIRS

s- ___ ■■■ '    " ........ .... .. /

Kartą 
metuose IŠPARDAVIMAS plačiai 

žinomų

Lady Baltimore Luggage
Train Case, Reg. 12.95 .......... dabar
18” Ovemiter, Reg. 12.95 ......dabar
21” Weekender, Reg. 14.95.......dabar
24” Jr. Pullman, Reg. 16.95 —. dabar
26” Pullman, Reg. 18.95.......... dabar
29” Pullman, Reg. 21.95.......... dabar
Dress Bag, Reg. 29.95 .............dabar

• ŠIAURĖS BALTI

NUO 
REGULIARIŲ 

KAINŲ

• ŠVIESIAI MĖLYNI

Tiktai kartą metuose, šie puošnūs lagaminai sensacingai žemomis kainomis. Aukštos rūšies ir lengvi, 
labai tinkami kelionėms lėktuvais. Padirbti iš geriausių rūšių medžiagų. Stipraus ir atsakingo 
darbo. Puošnūs viduje, su didokais kišeniais susidėjimui įvairių smulkių dalykų, gerais užraktais. 
Neperšlampami, laisvi nuo subraižymo ir susitepimo.

Paštu ir telefonu užsakymai priimami. Skambinkite 241-3070, Loraine 233-6141, Elyria 322-6304
MAY’S BUDGET STORE ACCESSORIES, VISOSE 7 KRAUTUVĖSE
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L.
^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

PAGERBĖ KUN. A. 
SAULAITĮ

Birželio 22 d. Clevelande 
buvo nepaprasta šventė — 
Šv. Jurgio bažnyčioje nau
jas kunigas Antanas Sau- 
laitis, S. J., atnašavo mišias 
už lietuvių jaunimą. Prie 
altoriaus su juo mišias kon- 
celebravo Lietuvių Jėzuitų 
Provinciolas kun. G. Kijaus- 
kas, S. J., prel. V. Balčiū
nas, kun. K. žemaitis ir kun. 
Kasponis, iš Los Angeles, 
ši iškilminga mišių auka, 
kun. A. Saulaičio, S. J., pa
mokslas ir asmeninis palai
minimas suteiktas kiekvie
nam bažnyčioje buvusiam 
clevelandiečiui paliks mūsų 
atmintyje ir širdyse ilgiems 
metams.

Po sumos Clevelando 
Skautininkių Dr-vė Čiurlio
nio namuose surengė prieš
piečius mielajam svečiui pa
gerbti. Pobūvį atidarė s. M. 
Švarcienė, pakviesdama Cle
velando skautų dvasios va
dovą kun. K. žemaitį sukal
bėti maldą. Vaišės buvo pa
ruoštos Onos Jokūbaitienės, 
kuri su dukromis Milda ir 
Rūta visus vaišino.

S. Aurelija Balašaitienė 
pristatė susiri n k u s i e m s 
skautininką kun. Antaną 
Saulaitį, S. J., kartu palies
dama dabar aplink mus 
vykstantį gyvenimą bei jau
nimo rodomas apraiškas.

šio skautiškojo pobūvio 
nuotaikos buvo paįvairintos 
dainomis. Jas pravedė fil. 
dr. Giedrė Matienė. šventę 
įprasmino kalbėtojai: akad. 
skaučių vardu — Dalia 
Orantaitė, Korp! Vytis — 
dr. Stp. Matas, Saulaičių 
šeimos draugų — v. s. A. 
šenbergienė, Neringos tun
to — s. R. Nasvytienė, Pilė
nų tunto — v. s. G. Juškė- 
nas ir s. V. Bacevičius. S. 
kun. A. Saulaičiui įteiktos 
dovanos. Už vis mieliausias 
buvo jo mamytės — v. s. 
Onos Saulaitienės žodis apie 
jų šeimos praeitį.

Pabaigoje kun. A. Sau- 
laitis, S. J., padėkojo vi
siems už pareikštas mintis 
bei dovanas. Jis pabrėžė, 
kad jo gyvenimas dar tik 
prasideda, o už visų teiktą 
paramą jis žadąs atsidėkoti 
darbu lietuviškam jauni
mui, kuris yra mūsų visų 
ateitis. Jis sukalbėjo padė
kos maldą, o visi pobūvio 
dalyviai sustoję ratu sugie
dojo — Lietuva Brangi.

Iš čiurlioniečių darželio, 
kur padarytos kelios nuo
traukos, visi nuskubėjo į 
North Chagrin parką. Te
nai tą popietį buvo Cleve
lando lietuviškos skautijos 
gegužinė. Gaivioje gamtoje 
jaunimas su tėvais praleido 
ketvertą valandų žaisdami, 
užsikąsdami dešrelėm, atsi- 
gerdami vaisvandeniais, kol 
pavakary lietutis visus iš
vaikė namo. Gegužinėje bu
vo per 150 lietuvių. (gj)

Kun. A. Saulaitis Čiurlionio ansamblio namuose suruoštame jam pagerbime. Pirmoj eilėj iš kairės 
sėdi: M. Rudaitienė, S. Radzevičiūtė, A. Mikulskis, I. Jonaitienė,.prel. V. Balčiūnas, O. Saulaitienė, 
kun. A. Saulaitis, D. Orantaitė, kun. G. Kijauskas, A. Augustinavičienė ir P. Bliumentalienė.

V. Bacevičiaus nuotrauka

landė. Vidury "jaunieji" D. Juodėnaitė ir J. Alšėnas.
Akimirka Grandinėlės lokių pynės, kuri buvo atlikto birželio 20 d. Statler-Hilton viešbutyje, Cleve- 

. V. Pliodžinsko nuotrauka

Jaunimo darbai
Birželis — Grandinė

lės sezono baigimo mė
nuo. Visa eilė įspūdingų 
pavasario išvykų pelny
tai baigėsi valdybos su
ruoštame šokėjų ir mu
zikantų pobūvyje, kurio 
metu buvo prisiminti šių 
metų abiturientai (įskai
tant ir lituanistines mo
kyklas). Jiems visiems 
buvo įteiktos Grandinė
lės 1968-69 metų darbo 
knygos, su originaliais 
V. Cyvo viršeliais ir įra
šais. Visi kiti (o ir abi
turientai) buvo apdovano' 
ti pasižymėjimo ženk
lais už draugiškumą, 
darbštumą, elegantišku
mą, puošnumą, apetitiš- 
kumą, miegališkumą ir 
t.t. Kategorijų buvo tiek, 
kad visiems užteko ir net 
po kelias. Pirminė po
būvio dalis buvo baigta
K. Razgaičio padaryto
mis spalvotomis Gran
dinėlės kelionių skaidrė
mis, kurių demonstravi
mas priminė eilę nuotai
kingų momentų ir prisi
mintinų vietų. Toliau s&t 
kė vakarienė ir šokiai 
grojant E. Svidersko or
kestrui.

Birželio 18 d. buvo iš 
rinkta 1969-70 metų val
dyba: Eglė Giedraitytė, 
Elena Razgaitytė, Vyte- 
nis Gyvas, Vytautas 
Kliorys, Kazys Razgai- 
tis. Pirmasis kandida
tas Jonas Garka. Su nau- 
ja valdyba atėjo nauji 
užsimojimai, nauji per
sitvarkymai. Orkestro 
sudėtyje pirmon eilėn 
išeina Edmundas Čepas, 
Vytenis Gyvas, Dalia Ka-- 
valiūnaitė, Dalia Sakai
tė ir kiti. Tai jauni žmo- 
nė su palyginamai stip - 
riu muzikiniu sugebėji
mu ir pasiruošimu, su sa
vitu entuziazmu ir savu 
Grandinėlės darbo supra
timu. Su jais (orkestro 
papildymui) iškilo naujų

Grandinėlėje
instrumentų reikalingu
mas. Farfisa — elektr. 
vargonėliai jau yra. Pil
nesnį am orkestro su
tvarkymui dar numatyta 
nauji instrumentai ir ki
tos elektr. priemonės. 
Visa tai neša Grandinė
lei gana dideles išlai
das. Kreipimasis į pro
fesines Clevelando lie
tuvių organizacijas ne
atnešė tikėtos paramos. 
Prieita išvados, kad pa
tiems šokėjams, muzi
kantams , vadovams ten
ka naujas idėjas sugal
voti ir jų įgyvendinimą 
apsimokėti.

Šokio sritis naujame 
sezone taip pat pratur
tės naujomis šypseno
mis, naujų kojų trepte- 
lėjimais, gražiais rū
bais, įvairiais ir nema
tytais šokiais. Savo se
noje vietoje vis dar lie
ka L. Sagys, kuris drau
ge su G. Neimanu ir L. 
Kasperavičiūte ir ki
tais karts nuo karto 
džiaugiasi bendru viso 
kolektyvo darbu.

Birželio 20 d. įvyko 
paskutinis šio sezono par 
sirodymas Statler-Hil
ton viešbučio salėje, 
Kreiger for Sheriff Pro- 
motion komiteto baliuje. 
Grojant savam orkest
rui, buvo atlikta rinkti
nių, įvairių Grandinė
lės atliekamų šokių py
nė, kurios centre buvo 
Rezginėlė — jaunųjų at
sisveikinimo šokis. Po 
programos gražūs kita
taučių, o ir lietuvių įver
tinimai palydėjo šokėjus 
ir muzikantus namon ir 
vasaros atostogoms, (a)

• Vyksta j LRKSA seimą, 
kuris įvyks Waterbury, 
Conn., birželio pabaigoje 
prieš liepos 4 d. Clevelande 
yra trys LRKSA kuopos. 
Dalyvaus iš Clevelando apie 
10 asmenų.

CLEVELANDO 
BIRUTIEČIŲ IŠKYLA
šį sekmadienį, birželio 29 

d. birutietės rengia gamto
je p.p. Budrių sodyboje pra- 
mogą-gegužinę.

Narės su šeimomis ir as
meniškais svečiais kviečia
mos dalyvauti visai dienai.

Renkamės tarp 12-2 vai.
Važiuoti: į vakarus 71 

greitkeliu iki 82 West 
Strongsville kelio. 82 keliu 
važiuoti iki Prospect Rd., 
pasukti į dešinę iki Nr. 
9977. Prie pašto dėžutės bus 
lietuviška vėliavėlė.

Valdyba

LIETUVIŲ BUDŽIŲ 
DIENA

Sekmadienį, birželio 29- 
tą, Lietuvių Budžių plaukio
jimo diena ir gegužinė. 
Plaukiojimas prie Neffro 
uosto, pradžia 2 vai. Gegu
žinė p. Mačių sodyboje, 
17902 Nottingham Rd., prie 
naujos parapijos. Pradžia 2 
vai. po pietų.

• Mirė. Jonas Bajerčius, 
nuo 8893 Rudyard Rd., pa
maldos buvo naujos parapi
jos bažnyčioje. Palaidotas 
Kalvarijos kapinėse.

Pranas J. Andrulis, mirė 
sekmadienį. Pamaldos buvo 
kitataučių laidotuvių na
muose. Palaidotas antradie
nį miesto kapinėse.

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

PARDUODAMI NAMAI
NAUJAS

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

NAUJAS
3 miegamais su l'Ą 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 aukšty, 8 
kambarių, tinka 2 šeimom. Pil
nas rūsys. Skalbtuvas ir džiovia, 
tuvas kartu su namu. Aluminum 
dengta iš lauko. Daug vietos pa - 
sidėjimams. Su visais patogu- 
sidėjimams. Gerai {rengtas kie 
mas. Skambinti vakarais po 5 
vai. Telef. 361-4019.

(50-53)

Maža dalele 
dangaus 

šimtas mylių 
nuo namų.

Gailestingos Motinos Koplyčios lankymas 
Frank, Ohio.

Vieta pasimelsti, apmąstyti, užmiršti 
savo rūpesčius.

Prisidėkit prie mūsų tai metinei 
kelionei j tą malonią vietą sekmadienį, 
birželio 29 d.

Autobusai išvyks nuo Public Square 
8:30 ryto. Paskutinis iš koplyčios grįš 4:30 
po pietų. Parvyks j Public Square 
6:30. Suaugusiems, $4.50. 
Vaikams žemiau 13, $2.50.

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

MALĖ & FEMALE 
(Cleaning)

CLEANING 
PREFER MARR1ED COUPLE 

to maintain leading Eastside restau- 
rant, 6 nights. $2.50 per hr. of highcr 
to start dcpending on ability. Mcals. 
Vacalion, health & vvelfare available. 
Mušt have own transportation. Please 
call Mr. Gerhart — 83 1-5211.

(50-51)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuota lietuvių įmonė, registruota 

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

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2608 W. 69th St.. Chicago. III. 60629. — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St.. Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St.. Chicago. III. 60508. — Tel. 251-3320 

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

kitur kainomis.
KREIPKITĖS į mūsų vienintelę Chicagoje lietuvių įstaigų, 

turinčią teisę SAVO VARDU siųsti siuntinius tiesiai iš 
Chicagos į Lietuvą.

Vedėjai: E. ir V. ŽUKAUSKAI

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.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

MALĖ

VVANTF.D AT ONCE 
JOURNEYMEN 

OR
IST CLASS SKILLED

DIE MAKERS
DIE REPAIRS

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

10302 Madison Avė.,
Cleveland, Ohio

(48-54)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

100 DOLERIU
”MŪSV PRAEITIES 

BEIEŠKANT” VEIKALUI 
IŠLEISTI PIRMASIS 

MECENATAS
Jonas Kancevičius, iš 

Lawrence, Mass., pasiskai
tęs Dirvoje žinią, kad Vil
ties leidykla ruošiasi išleis
ti Česlovo Gedgaudo para
šytą veikalą "Mūsų praei
ties beieškant”, atsiuntė 
šimtą dolerių to veikalo iš
leidimui paremti.

Su šiuo pirmuoju J. Kan- 
cevičiaus įnašu Dirvoje ati
darome specialią sąskaitą, 
kurion bus įnešami skirti 
tos knygos išleidimui pa
remti pinigai ir mecenatų 
pavardės bus Dirvoje skel
biamos, o vėliau jie bus 
knygos išleidimu atitinka
mai pagerbti.

Česlovas Gedgaudas, ku
rio serija straipsnių’ Dirvo
je apie Lietuvos kilmę su
kėlė skaitytojų tarpe didelį 
susi domėjimą, redakcijos 
prašomas sutiko veikalą pa
pildyti smulkesnėmis moks
linėmis informacijomis, pri
dedant mokslinių šaltinių 
metriką ir kai kurių doku
mentų fotokopijas.

K v i e čiame skaitytojus, 
pagal išgalę, prisidėti prie 
šio veikalo išleidimo ir siun
čiant auką pažymėti, kad ji 
skiriama "Mūsų praeities 
beieškant” veikalo išleidi
mui paremti.

ALT ATSTOVAI 
KALIFORNIJOJE

Birželio 15-16 d.d. ALT 
pirmininkas inž. E. Bartkus 
ir sekretorius dr. Vladas Ši
maitis buvo nuvykę į Los 
Angeles susitikti su Pacifi- 
ko pakrančių lietuvių orga
nizacijų veikėjais ir pasi
tarti ALT kongreso reika

PADĖKA
IRENAI STANKŪNIENEI-MAŠIOTIENEI 

staiga mirus, visiems prieteliams, pažįstamiems 
ir bendradarbiams savo dalyvavimu laidotuvėse 
pagerbusiems jos brangų prisiminimą, papuošu- 
siems karstą gėlėmis, aukojusiems ta proga Lie
tuvių Fondui, pareiškusiems jautrias užuojautas 
žodžiu, laiškais ir spaudoje, ir kuriuo nors kitu 
būdu mus moraliai parėmusiems sunkioje didžio 
skausmo valandoje širdingai dėkojame.

Visų parodytas jautrumas žymiai padėjo 
mums visiems pakelti šią skaudžią nelaimę ii’ mes 
jį drauge su brangios velionės prisiminimu am
žinai nešiosime savo širdyse.

Vyras Donatas Mašiotas, 
sūnūs, seserys ir broliai 

su šeimomis

PADĖKA

Skaudžiame gyvenimo momente, 

staiga netekus mylimo brolio TOMO 

TREČIOKO, visiems, kurie mus užjau

tė žodžiu, laiškais ir spaudoje, nuošir

džiai dėkojame.

lais bei diskutuoti ALT vei
klos ir organizacines proble
mas.

Los Angeles ALT sky
riaus valdybos sukviestame 
lietuvių atstovų gausiame 
susirinkime abu ALT Cent
ro Valdybos pareigūnai pa
darė pranešimus ir atsaki
nėjo į veikėjų paklausimus. 
Po paklausimų ii’ diskusijų, 
pasibaigus s u s i r inkimui, 
ALT pareigūnai dar ilgai 
kalbėjosi asmeniškai su vi
sa eile veikėjų, .kurie reiškė 
pasitenkinimą, kad ALT 
Valdyba daro pastangų la
biau suartėti su atskirų vie
tovių lietuviais ir informuo
ti juos bendrais ALT veik
los klausimais.

Be to, ALT pareigūnai 
lankėsi Lietuvių Dienų re
dakcijoje, susitiko su para
pijos vadovu prelatu J. Ku- 
čingiu, kalbėjosi su Lietu
vos Generaliniu Konsulu dr. 
J. Bielskiu, aplankė ALT 
Tarybos narę A. Devenienę, 
dalyvavo Kalifornijos Lie
tuvių Dienos parengime ir 
koncerte, kur ALT pirmi
ninkas E. A. Bartkus pa
sveikino koncerto dalyvius 
ir pakvietė į ALT kongresą, 
įvykstantį Darbo Dienos sa
vaitgalyje Detroite. Taip 
pat aplankė Kalifornijos lie
tuvių radijo valandėlę, kur 
su jos vedėja St. Pautienie- 
ne pasidalino įspūdžiais ir 
ALT dienos problemomis.

Amerikos Lietuvių Tary
bos C. Valdybos pareigūnus 
globojo ir lydėjo Los Ange
les ALT skyriaus pirminin
kas inž. V. Čekanauskas.

VYSKUPAS ANTANAS 
DEKSNYS BUS 
NEW YORKE

Čia jam yra ruošiamos iš
leistuvės liepos 6 d. (sek
madienį). Ta proga Viešpa
ties Atsimainymo Bažnyčio-

Kazys ir Genovaitė 
Trečiokai 

j e — 5 vai. p. p. bus pamal
dos, o po jų — 6 vai. p. p. — 
ruošiamas b a n k e t as 
parapijos salėj, talpinančio j 
400 žmonių.

Šias išleistuves ruošia iš 
įvairių organizacijų sudary
tas komitetas, vadovauja
mas LB Rytų Apygardos 
pirm. Aleksandro Vakselio. 
šį komitetą globoja ir darbu 
remia prelatas Jonas Balko
nas, kaip garbės pirminin
kas ir vyriausias šios para
pijos šeimininkas — klebo
nas.

Newyorkiečiai ir viso At
lanto pakraščių lietuviai 
kviečiami šiose iškilmėse 
dalyvauti pagerbimui ir pa
lydėjimui į Europą naujojo 
vyskupo. Tą dieną New Yor- 
kas bus jam paskutinis 
tramplynas iš naujojo že
myno į senąjį, bet iš senojo 
apaštalavimo darbo į nau
jąjį. šis išskirtinas dėmesys 
naujajam vyskupui yra ruo
šiamas, jo moraliniam ir 
m e d ž i aginiam sustiprini
mui, o patiems iškilmių da
lyviams bendrai gražiai 
džiaugsmo akimirkai

Vyskupui A. Deksniui Pa
gerbti Komiteto adresas yra 
Viešpaties Atsimainymo Baž
nyčios klebonija — 64-14 
56th Road, Maspeth, N. Y. 
11378.

DR. Z. VAITUŽIS — 
NAUJAS LIETUVIS 

MOKSLININKAS
Birželio 6 d. Marylando 

Universitete jaunam lietu
viui Zigfridui Vaitužiui bu
vo suteiktas microbiologi- 
jos ir biochemijos mokslų 
daktaro laipsnis.

Naujasis daktaras, prieš 
20 metų su tėvais atvykęs 
į Jungtines Valstybes, vidu
rinę mokyklą baigė New 
Haven, Connecticut, gi auk
štuosius mokslus baigė lan
kydamas University of Con
necticut ir University of 
Maryland.

Pastarajame Universite
te dr. Z. Vaitužis jau lekto- 
riavo prieš įgyjant daktaro 
laipsnį, gi dabar pakviestas 
dėstyti microbiologijos fa
kultete kaip Assistant Pro- 
fessor.

Malonu, kad dar vienas 
jaunas lietuvis pasiekė 
mokslinę viršūnę savo pasi
rinktoje Srityje. Pagarba ir 
jo tėvams gyvenantiems 
Litrock, N. Guilford, Con
necticut.

NAUJA LIETUVIŲ 
ŠEIMA AUSTRALIJOJE

Melbourne susituokė Al
gis Klimas ir Danutė Juške
vičiūtė.

Algis Klimas Melbourno 
universitete baigė architek
tūrą ir taip nusprendė išeiti 
į savarankišką gyvenimą. 
Dirbo jis lietuvių studentų 
valdyboje ir kurį laiką jai 
vadovavo. Mėgsta jis ir me
ną. Ne vienas jo paveikslas 
puošia kambario sienas. Ar
chitektui ir ši meniška sa
vybė bus labai pravarti. Už
tat gal ir Melbourno miesto 
planavimo konkurse jo dar
bas gavo jau trečią vietą.

Danutė Juškevičiūtė dir
ba kaip medicinos technikė.

• Vyt. Meilus ir ponia, 
keletą metų gyvenę Japoni
jos sostinėje Tokijo, atvyko 
į Torontą. Vyt. Meilus yra 
Kanados imigracijos minis
terijos pareigūnas, dirbąs 

užsienio atstovybėse. Porą 
mėnesių pailsėjęs Toronte 
numato keltis į Madridą, Is
panijon panašioms parei
goms.

IŠĖJO NAUJAS 
"PRANEŠĖJAS”

Lietuvių žurnalistų Są
jungos leidžiamas biulete
nis "Pranešėjas”, turėjęs 
didelį pasisekimą, šiomis 
dienomis išėjo Nr. 2, kuria
me CV pirmininkas V. Alan
tas apžvelgia sąjungos ei
namuosius reikalus, ižd. V. 
Selenis rašo apie sąjungos 
piniginį stovį, prisimenama 
mirusieji nariai. Be to, 
spausdinama anketa dėl 
žurnalistų k o n f e rencijos 
šaukimo.

Norintieji gauti Pranešė
ją kreipiasi į V. Selenį ad
resu : 31532 Groesbeck
(M97) Hwy, Fraser, Mich. 
48026.

• Lietuvių Moksleivių 
Sporto šventė, kuri LB Mar- 
ąuette Parko apylinkės bu
vo pravesta birželio 14 d., 
pasibaigė pakilusia nuotai
ka. Visi jaunuoliai, laimėju
sieji bet kurioj sporto šako
je, buvo apdovanoti taurė
mis ar medaliais. Dalyvavo 
279 moksleiviai sportinin
kai, kurie varžėsi lengvoje 
atletikoje: krepšinyje, tink
linyje ir futbole. Varžybose 
tvarka buvo pavyzdinga.

Kartu buvo neužmirštą 
prisiminti tragiškai išvež
tuosius į Sibirą. Po iškil
mingo parado,.Albertui Ke
reliui atidarius šventę ir Jo- 
nuo Bagdonui atžygiavus su 
keliomis kolonomis sporti
ninkų, kun. Jonas Borevi- 
čius jautriai priminė jauni
mui kaip žiauriai jų am
žiaus jaunuolius bolševikai 
trėmė iš tėvynės į Sibirą.

PABALTIEČIŲ IR 
LIETUVIŲ VASAROS 

ŽAIDYNĖS
Pabaltiečių ir lietuvių 

lengvosios atletikos ir plau
kymo pirmenybės ir pabal
tiečių lauko teniso pirmeny
bės įvyks liepos 26-27 d. 
Clevelande.

Lengvosios atletikos ir 
plaukymo pirmenybes bus 
išvestos iš pabaltiečių pir
menybių pasekmių, atskirų 
varžybų visai nevykdant. 
Lauko tenise bus vykdoma 
tik pabaltiečių pirmenybės.

žaidynes vykdo ŠALFAS 
S-gos Centro Valdyba per 
specialų organizacinį komi
tetą.

P i r m e n y b ėse dalyvių 
skaičius neapribotas. Daly
vių registracija atliekama 
per sporto klubus ar pavie
niai iki š. m. liepos 21 d., 
ŠALFAS S-gos Centro Val
dyboje, šiuo adresu: Mr. A. 
Bielskus, 15321 Lake Shore 
Blvd., Cleveland, O. 44110.

Lengvosios atletikos ir 
plaukymo varžybos vyks 
Case-Western Reserve Uni
versiteto stadione ir basei
ne, kurie yra Case 'klam
pus”, 10900 Euclid Avė. 
(įvažiavimas iš Euclid Av.).

Teniso varžybos vyks 
Gordon Parko teniso aikš
tėse, Memorial Shoreway 
prie Liberty Blvd.

Dainavos saulė, pievos, kalnai ir ežeras laukia jūsų atvykstant 
nuo liepos 20 iki rugpiūčio 3 d. mergaičių stovyklon. Jei esate tarp 
7 ir 16 m. užsiregistruokite ir pakvieskite drauges. Kreipkitės: 
DAINAVA, 15100 Austin Rd., Manchester, Mich. 48158;

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

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

♦

I

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. .

JSviLA AUDRONĖ JAU ATIDARYTA 
S& IR PRIIMA SVEČIUS

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

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

Br. Petrauskas, Ramunė Krokytė, Tadas Klimas ir Gediminas
Saladžis išpildant programą.

ROCHESTER

BAIGĖ MOKSLO METUS
Rochesterio šeštadieninė 

mokykla sėkmingai užbaigė 
mokslo metus. Mokytasi 32 
šeštadieniu po 3 vai.

Mokyklą lankė 34 moki
niai, baigė 3: Jūratė Kroky
tė, Bronius Petrauskas ir 
Gediminas Saladžius.

Tėvų komitetas, kurio 
pirmininku yra inž. A. Lau
kaitis, ta proga suruošė 
gražias iškilmes, kurių me
tu baigusiems mokyklą ir 
jos geresniems mokiniams 
buvo įteiktos dovanos — 
knygos, mokiniai padekla
mavo, suvaidino mažą vaiz
delį, pagrojo ir pašoko.

Mokslo metams atžymėti 
išleistas Mokyklos 1968-69 
mokslo metų vienkartinis 
leidinys "Plunksna”. Jame 
straipsneliai įvairiausio tu
rinio parašyti visų mokinių. 
Jų tarpe keli stambesni, 
pav.: Ar verta mokytis lie- 

aplinkuma.
atviros jūros pliažas

Broliai J. ir P. Laukaičiai 
ir A. Lapinskas koncertuoja.

tuviškai (Br. Petrauskas), 
Lietuvis ir sportas (Ged. 
Saladžius), trys eilėraščiai 
(Jūr. Krokytė), Lietuvos 
karo mokykla (T. Klimas). 
Laikraštėlį suredagavo ir 
apipavidalino mokyt. V. 
žmuidzinas.

Mokslo metų eigoje daly
vauta 50 m. Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo minėji
me, suruošta Kalėdų eglutė, 
Vasario 16 ir šv. Kazimiero 
minėjimai.

Mokyklos vedėjas Br. 
Krokys ir mokyt.: kun. L. 
Januška, V. žmuidzinas, B. 
Stankutė, St. Ilgūnas atlie
ka svarbų darbą lietuvybės 
ugdymo ir stiprinimo jau
nimo tarpe. Garbė ir gili 
padėka jiems!

N. Librmanas

MALĖ

DOW CORNING
ls seeking a journeyman pipe coverer 
with experience in the field of indus
trial pipe covering. Qualified appli- 
cants may apply at The Midland 
Personnel Office.

DOW CORNING CORP.
S. Saginavv Rd., Midland, Mich.

8 A. M. to 5 P- M.
Monday thru Friday

(51-56)
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