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LIETUVIAI PIGIAUSIA PIRMIEJI ŽMONĖS MĖNULYJE
DARBO JĖGA...
Jau buvo minėta, kad 

New Yorke-Bostone išleis
tasis inžinierių - architektų 
metraštis sujaudino mask- 
vinio kolonializmo teisinto- 
jus Vilniuje.

”Kultūrmainybinis” laik
raštis GIMTASIS KRAŠ
TAS (geg. 15) pasikvietė 
talkon ekonomistų net iš 
mokslų akademijos, kurs 
apsiėmė sukritikuoti met
raščio duomenis ir išvadas. 
Tas ekonomistas, vardu-pa- 
varde Petras Stanikas, met
raštį kritikavo neperdaug 
narsiai ii’ gana paviršutiniš
kai — išėjo ne tiek akade
miko kritika, kiek trafare
tiško publicisto ”atsispjau- 
dymas”. Bet iš to išėjo vis
tiek netgi dvejopos naudos. 
Viena, Lietuvoj — jei kas 
nebus patingėję tą rašinį 
paskaityt — tapo šiek tiek 
atskleista, ką laisvai kalbė
ti galintieji lietuviai mano 
ir samprotauja apie dabar
tinį Lietuvos supramonini- 
mą. Antra, ir išeiviams ta
po dar kartą gana vaizdžiai 
parodyta, kokią miglą mas- 
kviniai kolonistai duoda

• SOVIETŲ KARO LAIVAI 
pasirodė prie Floridos. Tai so
vietų eskadra, susidedanti iš sun
kaus kreiserio ginkluoto rake
tom, dviejų naikintuvų, dviejų 
povandeninių laivų ir tanklaivio, 
plaukianti vizitui į Kubą. Stebė
tojai sako, kas Maskva tyčia pa
siuntusi eskadrą j Amerikos pa
šonę, kaip atsakymą Nixonui: 
"Jūs norite žaisti mūsų kieme, 
mes einame žaisti Į jūsų". So
vietų vadai nesipriešino Nixo- 
no vizitui Rumunijoje, bet rodo 
nepasitenkinimą, kad bandoma 
lįsti 1 jų įtakos zoną.

• ANGLAS irkluotojas John 
Fairfax, sausio mėnesį iš Kana
rų salų išplaukęs irkline 24 pė
dų ilgio valtimi, pastebėtas jū
roje per 140 mylių nuo Floridos 
krantų.

• KALIFORNIJOJE streikuo
ją plomberiai galės paveikti į 
statomųjų namų kainas, jei jų 
unija išsikovos, kad i metus bū
tų mokama 21,000 dol, arba po 
11.48 dol. Į valandą, dirbant tik 
po 36 vai. savaitėje.

•KUBA, nuo to laiko, kai so
vietai apsiėmė jai padėti, yra 
skolinga Sovietijai 2 bilijonus do. 
lerių. Nežiūrint tokio stipraus 
įsiskolinimo, Castro ir toliau pa
jėgia išlaikyti nepriklausomumą 
nuo Maskvos, laviruodamas tarp 
Maskvos ir Pekino.

• BIAFROJE Raudonojo Kry
žiaus maisto rezervai beveik vi
sai išnaudoti ir krašte siaučia 
visiškas badas. Jei ši situaci
ja dar ilgiau užsitęs, tūkstančiai 
suaugusių ir vaikų mirs nuo ba
do. Viščiukas, jei dar galima 
gąuti, kainuoja 14 dolerių, gi ma
žiau pasiturinieji pasitenkina 
žiurke, kurios parduodamos už 
2 dol.

• KARALIŲ KARALIUS, Eti
opijos imperatorius Haile Se- 
lassie, lankydamasis Washing- 
tone tarėsi su prezidentu Nixo- 
nu dėl Nigerijos konflikto, a ra- 
bų-žydų karo ir karinės pagal
bos Etiopijai. Amerikiečiai Eti
opijoje turi vieną didžiausių ka
rinių bazių Afrikoje.

• VIETNAME, per pusdevin- 
tų metų karo,amerikiečių žuvo 
36,866, sužeistų buvo 236,563, iš 
jų 120,186 turėjo gulėti ligoninė
se, dingo be žinios 986 ir j prie- 
šo nelaisvę pateko 345.

• SOVIETAI į mėnulį iššovė 
raketą, kuri turėtų į žemę par
nešti mėnulio dulkių. 

pūsti Lietuvos žmonėms į 
akis, ir kaip jų pareigūnai 
bei advokatai tą uždavinį 
vykdo.

Arčiau prie tiesos
Ligšiol kolonistų advoka

tai be atvangos kaišioja į 
akis Dubasovo statistikos 
teigimą, kad pramonė Lie
tuvoj dabar jau esanti 16 
kartų didesnė, negu buvusi 
1940 metais.

Iš tolo tokio teigimo klau
santieji neturi kaip nei įsi
tikinti, ar tai tiesa, nei at
mesti tą teigimą, kaip ne
tiesą. Todėl išeivių reakcija 
buvo ne tą ”16 kartų” gin
čyti, o kelti visai kitą klau
simą, būtent — nejaugi jūs 
manot, kad Lietuva be rau
donųjų ir rudųjų "vaduoto
jų” įsikišimo būtų stovėjusi 
vietoj, ir savo pramonės ne
būtų atitinkamai išsiug
džiusi per tuos beveik tris 
dešimtmečius?

Tas klausimas, atrodo, 
bus pasiekęs daugelį ausų 
ir Lietuvoj. Arba jis galėjo 
dažnam ir savaime taip pat 
ir tenai kilti. Turbūt dėlto 
G. K. redakcijos pasikvies
tas ekonomistas P. S. "pasi
taiso”. Esą, "Niekas nesi
ruošia įrodinėti, kad pramo
nė būtų stovėjusi vietoje, 
esant kapitalistinei santvar
kai”. Tai jau daug geriau. 
Jau ryžtamasi stotis kiek 
arčiau prie tiesos. Nors 
tiksliau būtų, jei sakytų, 
kad ”nuo šiol nebesiruo- 
šiam”, kadangi ligšiol ir 
statistika ir propaganda, 
kalbėdama apie viską, ne 
tik apie pramonę, tebeim- 
plikuoja mintį, kad tik da
bar Lietuvoja pažanga,o iki 
bolševizmo būta tik sustin
gimo ar net atžangos ...

Pripažinęs, kad ir "kapi
talistinėj santvarkoj" Lie
tuvos pramonėje galėjo bū
ti pažangos, P. S. savo prie
laidą skubėjo apriboti maž
daug beveik t r č d a 1 i u 
dabartinio pažangos masto. 
Atseit, prileidžia, kad Lie
tuvos pramonė ir be rusų 
įsikišimo galėjo ligi šiol iš
augti, kad ir ne 16 kartų, 
bet vis gal net kokius pen
kis kartus...

Nors tai ne faktas, o tik 
prielaida, bet — kai iš ru
siškos tezės gynėjo — tai 
labai gera prielaida ir labai 
palanki nuomonė apie nepri
klausomos Lietuvos turėtas 
galimybes. Nes per tris de
šimtmečius penkeriopai na
tūraliai išugdyta sava pra
monė be abejonės būtų daug 
geresnis dalykas, negu gu 
ir 16 kartų padidinta, bet 
svetima pramonė.

Visi kėlė kojas į Lietuvą?
N e s k a i t ant minėtojo 

žingsnelio artyn prie teisy
bės, visos kitos žmonėms į 
akis pučiamosios miglos te
bėra iš esmės tokios pačios, 
kaip prie 10, 20 ar beveik 
30 metų. Viena iš tokių mig
lų yra visu šimtu nuošim
čių prorusiška tezė, anot 
kurios "šiandien kalbėti 
apie Lietuvos pramonės lai
mėjimus galima tik todėl, 
kad ją vystyti padėjo visos 
tarybinės respublikos”.

Bet ir toks šilkinis teigi
mas, jei tik išverstas į tik
rovinę kalbą, irgi patvirti
na, kad nėra nė kalbos apie 
savą Lietuvos pramonę, 
kadangi Lietuvoj dabar pra-

(Nukelta į 3 psl.)

Šį trečiadienį iš Cape Kennedy pakils istoriniam skrydžiui 
APOLLO 11 su trimis amerikiečiais astronautais Armstrong, 
Aldrin ir Collins. Armstrong ir Aldrin bus pirmieji žmonės 
ateinantį sekmadienį iškėlę koją į mėnulį, gi Collins pasiliks 
erdvėlaivyje skriedamas aplink mėnuli ir laukdamas jų sugrįži
mo. Šį istorinį skrydį perdavinės viso pasaulio televizija ir žmo
nės galės būti liudininkais dar P:i»š keletą metų neįtikėtino lai
mėjimo. Viršuje Armstrong, kuris pirmasis išlips į mėnulį ir de
šinėje Aldrin, jei viskas gerai seksis, į mėnulį išlips antruoju.

MASKVA IR PEKINAS
TEISINIAI, IDEOLOGINIAI IR PRAKTIŠKI GINČO MOMENTAI

Naujų sovietų - kinie
čių pasienio susirėmimų 
šviesoje verta kiek ilgė
liau sustoti prie tų prie
žasčių, kurios prie tų 
susirėmimų veda. Apla
mai imant sakoma, kad 
kiniečiai godžiai žiūrį į 
Sibiro plotus, kuriuos 
norėtų vienaip ar kitaip 
įsigyti savo sparčiai dau
gėjančiai tautai. Istori
niai dalis tų plotų buvo 
kinų valdžioje ar bent 
įtakoje. Kaip jie pateko 
rusų valdžion gali paliu
dyti pats V. 1. Leninas. 
1900 metais jis rašė:

"Jei mes norime pa
vadinti dalykus tikrais 
vardais, turėtumėm kon-

— Pasižiurėjus, drauge, kyla klausimas, kas dabar prižiūri Berlyną?

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
statuoti, kad Europos 
vyriausybės (ir Rusijos 
vyriausybė jų tarpe yra 
viena iš pirmųjų) pradė
jo Kinijos padalinimą... 
tiesa, ne viešai, bet slap
tai, kaip vagys. Jie pra
dėjo plėšti Kiniją kaip 
lavoną, o kai tas taria
mas velionis pradėjo 
priešintis, jie užpuolė 
kaip laukiniai žvėrys,de
gindami ištisus kaimus, 
beginklius gyventojus, 
moteris ir kūdikius pri
girdydami Amūro upėje, 
sušaudydami ir per
smeigdami durtuvais".

1915 metais tas pats Le

ninas samprotavo savo 
rašinyje apie "socializ
mą ir karą":

"Jei, pavyzdžiui, ryt 
... Persija ar Kinija pa
skelbtų Rusijai karą, tai 
būtų 'teisingi' karai, 'gy
nimosi' karai, nepriklau
somai nuo to, kas pir
mas užpuolė. Ir kiekvie
nas socialistas simpati
zuotų prispaustų, netu
rinčių lygių teisių tautų 
laimėjimui prieš plėši
kus — didžiąsias valsty
bes..."

"Niekur pasaulyje nė
ra tokia didele dauguma 
pavergta kaip Rusijoje: 
didžiarusiai sudaro vos 
43% visų gyventojų, 

reiškia, mažiau kaip pu
sę. Iš 170 milijonų Rusi
jos gyventojų apie 100 mi
lijonų yra pavergti, 
jiems atimtos teisės".

Leninas skaičiavo, 
kad iš 22,8 milijonų kv. 
kilometrų caristinės Ru
sijos ploto (įskaitant ir 
Suomiją) 17,4 milijonai
kv. km. buvo valdomos 
kaip kolonijos. Nūdienė 
Sovietų Sąjunga turi 22,4 
milijonus kv. km. plotą, 
atseit, bolševikų valdžia 
ne daug kam leido išsi
vaduoti iš tos priespau
dos.

Kadangi Leninui bolše- 
vistiniame pasaulyje 
skiriama tokia pat vieta 
kaip krikščioniškame 
Jėzui Kristui, tai, turint 
tokį liudininką savo pu
sėje, kiniečiams nesun
ku buvo šių metų gegu
žės 24 d. pareikšti vi
soms vyriausybėms, su 
kuriomis Pekinas palai
ko diplomatinius santy
kius:

"Nuo pereito šimtme
čio vidurio caristinė Ru
sija kartu su Vakarų im
perialistiniais kraštais 
varė agresingą politiką, 
siekdamas padalinti Ki
niją ir privertė per pu
sę šimtmečio Kiniją pa
sirašyti eilę nelygių su
tarčių, kuriais Rusija 
aneksavo daugiau kaip 
1,5 milijonų kv.km., plo
tą — tris kartus didesnį 
kaip Prancūziją ir 12 
kartų didesnį už Cekoslo- 
vaikiją".

Priešingai Leninui,nū
dieniai carų Rusijos pa
likimo valdytojai, nesu
tinka su tokiu istorijos 
atpasakojimu. Nesileis
dami į smulkmenas, tuos 

(Nukelta į 2 psl.)
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MASKVA IR
PEKINAS.

"Žmogaus ir jo Pasaulio” parodos bendras vaizdas iš oro, žiūrint iš rytu pusės. Priešais parodos 
dalis La Ronde, už tilto -- Šv. Elenos ir Notre Dame salos. Aiškiai matyti buvęs Amerikos paviljo
nas, dabar paukščių ir gėlių parodaBiosphere.

ŽMOGUS IR JO PASAULIS
vėl atidarė vartus A. BERNOTAS

(Atkelta iš 1 psl.) 
pusantro milijono kv. 
km. jie vadina amžina 
sovietų nuosavybe.

Kas tačiau įdomiau
sia — sovietų propagan* 
da užsienyje ir pas sa
ve namuose nutyli faktą, 
kad kiniečiai visai ne
reikalauja tos teritori
jos grąžinimo!

Oficialiame Kinijos vy« 
riausybės čia minėtame 
gegužės 18 d. pareiškime 
sakoma:

"Kiniečių vyriausybė 
yra pažiūros,kad dabar
tinę Kinijos - Sovietijos 
sieną nustatančios sutar
tys yra nelygios padik
tuotos cari’stinio rusiško 
imperializmo. Tačiau 
turint galvoje:

1. kad caristinis rusiš
kas imperializmas pri
vertė Kiniją pasirašyti 
sutartis tada, kai kinų 
kaip ir rusų tautos bu
vo beteisės...

2. kad už tai sovieti
jos liaudis neneša jokios 
atsakomybės, ir kad

3. plačios sovietų dir
bančiųjų masės jau se
niai yra perkeltos į tas 
sritis,

— kinų vyriausybė, 
trokšdama išlaikyti 
revoliucinę taiką tarp 
Kinijos ir Sovietijos tau
tų, yra ir dabar pasiry- 
^ugi tuos nelygius susita- 

mus dėti pagrindan 
nustatymui sienos tarp 
abiejų kraštų, lygiai kaip 
ir išsiaiškinimui kitų su 
ta siena susijusių klau
simų".

Žodžiu, dabartinė Ki
nijos raudonoji vyriausy
bė nereiškia jokių pre
tenzijų į dabartinę sovie
tų teritoriją, ji tačiau rei
kalauja teoretinio prisi
pažinimo, kad tos sienos 
buvo nustatytos 'nely
giai', išprievartaujant 
senąją Kiniją. Jei Mask
va tikrai norėtų taikos, 
ji galėtų su tokiu reika
lavimu lengvai sutikti,ta
čiau esamoje būklėje Ki
nija kol kas nesudaro jo
kio pavojaus Sovieti- 
jai — abiejų krašto ka
rinės jėgos yra nelygios. 
Tačiau tas santykis ga
lėtų pasikeisti, kinie
čiams įsigijus didesnį 
kiekį atominių ginklų ir 
priemonių jiems į taiki
nius nugabenti.

Kinijos atominių gink
lų gaminio dirbtuvės yra 
sukoncentruotos Sovie
tijos pasienyje. Sovietai 
jei ryžtųsi, galėtų jas 
lengvai sunaikinti. Atro
do, kad kiniečiai jas ten 
nutarė įrengti, nes Sin
kiango provincija buvo pa- kad sovietai dar šią va- 
lyginti labai retai apgy
venta. Sovietai savo lai
ku bandė iš jos padaryti 
Rytų Turkestano res
publiką, bet Kinijai su
stiprėjus, nuo savo su
manymo atsisakė. Iš vi* 
so atrodo, kad valstybių 
-buferių tarp didžiųjų 
valstybių laikai jau pra
ėjo. Kartu, kazachams, 
uiguram ir kirgizams ne
liko daug galimybių su
kurti savo nepriklauso
mas valstybes.

Šiandien Sinkiangopro. 
vincijos šefas yra Zai- 
dufin Asizov — kaza
chas, kuris iki 1944 metų 
priklausė Sovietijos kom-. 
partijai. Vėjams pasi
keitus jis pasidarė išti
kimu Kinijos tarnu. Pa
sikeitė ir gyventojų su
dėtis. 1943 m. Sinkiangas 
turėjo apie 4,3 mil. gy-
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P a g arsėjusi Montrealio 
Pasaulinė Paroda EXPO 
’69, arba kaip populiariai ji 
vadinama "žmogus ir jo 
pasaulis”, kad ir su geroku 
pavėlavimu, kaip iš anksto 
buvo numatyta, birželio 12 
d. vėl atidarė savo vartus 
lankytojams. Ir tie lanky
tojai, pamėgę savo parodą 
jau dvejus pastarus metus, 
ją uoliai lanko. Ypatingai 
didelis užsigrūdimas yra 
savaitgaliais ir šventadie
niais, ypač dabar, kada dau
gelis turi savo vasaros atos
togas. Kada paprastomis 
dienomis į parodą ateina po 
apie 50,000 lankytojų, tas 
skaičius labai pakilo liepos 
mėnesio pirmą savaitgalį, 
kada daug amerikiečių lan
kėsi Montrealyje ir specia
liai atvyko į parodą, už
tvenkdami visas aikštes ir 
pavilijonus, lankytojų skai
čius per dieną pasiekė 150,- 
000 ribą ir kas dieną vis ky
la. Iki šiol parodą aplankė 
jau virš 2 milijonų lanky
tojų įskaitant ir tuos, kurie 
lankėsi tik La Ronde daly
je jau nuo gegužės 14 die
nos.

ventojų, kurių 75% suda
rė uigurai, 10% kazachai 
ir tik 6% kiniečiai. Ta
čiau netrukus kiniečiai 
pradėjo plačią koloniza
cijos akciją, kurios pasė
koje kiniečiai jau sudaro 
44% visų Sinkiango gy
ventojų . Aplamai imant, 
kiniečiai čiabuvių sim
patijas bando įgyti pakel
dami jų ūkinį ir kultūri
nį lygį. I tas simpatijas 
apeliuoja ir sovietai. 
Kaip liūdi ja australų žur
nalistas Francis James, 
kuriam kinai leido ap
lankyti Sinkiango provin
ciją šį pavasarį, joje ta
da vyravo įsitikinimas, 

sarą pradės rimtesnius 
karo žygius, ką paskuti
nieji kivirčai lyg ir pa
tvirtintų. Iš kitos pusės, 
Sovietijos-Kinijos pasie
nis Sinkiango provincijo
je yra ideališka vieta 
smulkiems susidūri
mams, kurių jau buvo 
tūkstančiai. Daug kur 
gyvena nomadai, kurie 
keliauja su savo bando
mis ieškodami geres
nių ganyklų. Sieną iš abie
jų pusių (ir tuo pačiu ato
mines bombas) saugo 
kavalerijos eskadronai.

Pikantiška pastaba nū
dienės istorijos paraš
tei: minėtas Francis Ja
mes įsileistas ten, kur 
dar nebuvo nė vienas 
vakarietis, yra austra
lų religinio laikraščio 
"The Anglican" bendra
darbis...

Dauguma lankytojų į pa
rodą atvyksta požeminiu 
traukiniu METRO, išlipda
mi šv. Elenos saloje, kuris 
būna visada sausakimšai 
pergrūstas. Kiti atvyksta 
autobusais, kurie dabar kur
suoja iki Le Havre prie
miesčio, o dabar parodos 
vadovybė sutiko ir leido, 
kad tie, kurie atvyks savo
mis mašinomis, galės su
stoti nurodytose vietose ir 
parodos aikštyno ribose. 
Paroda atidaroma kas die
ną nuo 10 vai. ir būna at
dara iki 12 vai. nakties, o 
La Ronde dalis iki 2 vai. 
nakties. Išilgai parodos aik
štyną nuolat kursuoja pa
rodos ekspresai, kuriais 
susisiekimas veltui. Bet jie 
savo kelionę pradeda tik 
nuo šv. Elenos salos stoties 
ir važiuoja iki La Ronde. 
Buvusi parodos dalis Le 
Havre dabar visai išjungta 
iš parodos ribų.

Įėjimas į parodą suaugu
siam dienai 2.50 dol., vai
kams — po 1.25 dol. Kas 
eina po 8 vai. vakaro, moka 
tik dolerį. Kas atvyksta iš 
kitur, su apsigyvenimu ne
turės jokio vargo: viešbu
čiuose, turistų namuose ir 
moteliuose laisvų vietų yra 
visada.

Dabar daugumas Montre
alio gyventojų į parodą ei
na nebūtinai, kad ten ką 
nors pamatyti ar apžiūrėti: 
daugumas ten eina, kad pra
leisti savo liuoslaikį ar pa
ilsėti. O pailsėti yra kur ir 
kaip, žaliuoja vejelės, žydi 
gėlynai, trykšta fontanai, 
kurie vakarais apšviečiami 
spalvotomis šviesomis, vi
sur iš garsiakalbių skamba 
gera muzika. Pasivažinėji
mo malonumai nuolat siuva 
iškelti traukiniukai, žemė
je važinėja "baladės” arba 
elektriniai taksi, kanalais 
plaukioja laivukai ir gondo
los, o norintieji gali ir pa
skraidyti: čia pat yra heli
kopterių stotis. Anksčiau 
helikopterių stotis buvo So
vietų Sąjungos paviljono 
vietoje, dabar ji nukelta 
kiek toliau, o paviljono vie
toje pastatytas medis, su
remtas iš geležinių virbų.

Lankytojų malonumui yra 
visa eilė gerų restoranų, už
kandinių ir kioskų. Kiek
vienam pagal skonį ir kiše
nę. Dauguma paviljonų turi 
savo atskirus restoranus, 
kur duodami jų krašto val
giai ir gėrimai. Tačiau yra 
gerų ir atskirų restoranų, 
kaip italų Raphael, vengrų 
restoranas su čigonų muzi
ka, keturi vokiečių ir du 
austrų restoranai ir daugy
bė kitų. O kioskų, kur par
davinėjami suvenyrai, už
kandžiai, atskirų kraštų 
liaudies išdirbiniai — dau
gybė. Kioskus turi net to
kie kraštai, kurie parodoje 
niekuomet nedalyvavo, kaip 

J J

Pakistanas ar portugalai.
Vėl sugrįžo ir šiemet da

lyvauja Sovietų Sąjunga ir 
Čekoslovakija. Sovietų Są
junga dabar yra įsikūrusi 
buv. Humoro paviljono pa
talpose. šiemet ji atvežė ir 
rodo kelis šimtus vaikų pie
šinių ir kitokių rankdarbių, 
surinktų iš visų Sovietijos 
vietų, tačiau nieko nėra nė 
iš Lietuvos, nė iš kitų Pa
baltijo kraštų. Ant vienos 
sienos kabo didžiulis iš fa
neros išpiaustinėtas visos 
Sovietijos žemėlapis, kur 
atskiros respublikos ati
tvertos riba, tačiau pavadi
nimų nėra, tik nurodyta 
sostinė ir jos pavadinimas. 
Lietuvos vietoje parašyta 
Vilnius, o gretimi Rytprū
siai tik apvedžioti riba, bet 
jokio pavadinimo ten nėra. 
Greta esančios lentos anglų 
ir prancūzų kalbomis skel
bia, kad tai yra "Mano ša
lis, kuri nusitęsia nuo jūrų 
iki jūrų, kurioje saulė vie
nu metu teka ir leidžiasi ir 
kurioje gyvena ir kuria taip 

Prez. Nixonas ir Kanados premjeras Pierre Trudeau "Žmogaus 
ir jo Pasaulio" tautą aikštėje birželio 27 d. atidaro paminklinę len
tą, 
laimingi vaikai”. Viršuti
niame aukšte rodomi filmai, 
kurių vienas ir iš Lietuvos. 
Vilniaus ansamblio šokėjai 
pašoko tautinių šokių, buvo 
rodomos ištraukos iš ope- 
sos "Pilėnai”, o tarpai pa
įvairinti Lietuvos dailinin
kų vitražais. Ar eksponatai 
bus mainomi, ar pasiliks vis 
tie patys, nežinia.

Čekoslovakija, pernai ne
bebuvusi, šiemet vėl sugrį
žo ir tai su dideliu pasise
kimu. Jos paviljonas dabar 
yra Notre Dame saloje, prie 
buvusio popierio paviljono, 
greta prūdo. Vėl atvežė ir 
išstatė daugybę stiklo ir 
kristalo dirbinių, papuošalų, 
brangenybių, žaislų ir audi
nių. Viskas labai skoningai 
sutvarkyta ir paruošta, su 
daugybe varijantų ir atmai
nų. Kai į kitus paviljonus 
galima visur laisvai įeiti, 
tai prie Čekoslovakijos pa
viljono visada stovi eilė ir 
reikia keliolika minučių 
laukti. Ir šiemet čekus ap
lankys rekordinis skaičius. 
Tik nebeveikia La Ronde 
dalyje buvęs čekų teatras 
"Laterna Magica”.

llš naujai prisidėjusių 
šiemet dalyvauja Ispanija ir 
Bulgarija. Ispanija užima 
buvusį Skandinavijos kraš
tų paviljoną. Didžiulės pa
talpos užpildytos krašto 
vaizdais, austiniais įvairių 
miestų herbais, išstatyta 
keliolika manekenų tauti
niais rūbais, skamba įvairi 
ispanų muzika, viršuje ro
domi filmai iš ispanų gyve
nimo. Nustatytomis valan
domis pasirodo ispanų fla- 
menco šokėjai ir kiti meni
ninkai. Bulgarija užima bu
vusį Kubos paviljoną, iš- 
statydama gausų rinkinį 
savo krašto vaizdų, gami
nių ir nemaža senovinių re
liginių knygų ir žalvario rai
žinių. Turi savo atskirus 
”show”. Paviljonas įdomus 
ir lankytinas.

Vokietija šiemet nebeda- 
lyvauja, o jos paviljono vie
toje įrengta astronautikos 
aviacijos paroda, kurioje 
išstatyti ir paskutinio ame
rikiečių skridimo aplink 
Mėnulį vaizdai bei astro
nautai. Veikia tik greta bu
vęs vokiečių restoranas 
BERLIN, kuriame griežia 
iš Miuncheno atvykusi ka
pela. Nebėra ir Airijos, tik 
tebeveikia gausiai lanko
mas jų restoranas ”Le Shil- 
lelagh”. Kiti visi paviljonai 
veikia, kaip ir pernai. Dalis 
jų papildyti naujais ekspo
natais, dalis pakeisti ar su
mažinti, atidaryta visa ei
lė najujų ir įvairiomis temo
mis, kaip tai šių dienų mo
dernusis menas, fotografi
jos paviljonas, fotografų 
mėgėjų paviljonas, naujas 
labirintas, nauji mokslo rei
kalams skirti paviljonai, lė
lių teatras, vaikų vežimukų 
lenktynių aikštė.

Muzikos mėgėjai visada 
gali išgirsti, kas patinka. 
Buvusiam Anglijos paviljo
ne dabar įrengtas muzikos 
klausymo bokštas, kuriame 
duodami rinktiniai muzikos 
kūriniai. Keliose muzikos 
aikštelėse nuolat duodami 
įvairių įvairiausių orkestrų, 
dainininkų ir išpildytoj ų 
pasirodymai, kurių per se
zoną numatoma net keli 

tūkstančiai. Iš šv. Elenos 
saloje esančio teatro pran
cūziškoji televizija kas die
ną transliuoja gyvus pasi
rodymus, o publikos visada 
prisikimšę. Atskiros tauty
bės turi savo orkestrus ar 
koncertus. Gvijanos pavil
jone griežia kreolų orkest
ras, prie Indijos paviljono 
veikia iš Bermudos atvykęs 
mulatų orkestras, Jamaikos 
juodukų orkestras, Tuniso 
arabų orkestras ir daugybė 
kitokių.

Buvęs Krikščionybės pa
viljonas dabar paverstas at
skirų Kanadoje gyvenančių 
tautybių pasirodymo pavil
jonu ir pavadintas ”Ethnic 
Mosaic”, kurio viduje vyks
ta nuolatinė atskirų tauty
bių dirbinių paroda ir yra 
salė pasirodymams. Dirbi
nių tarpe yra visa eilė iš
statyta ir lietuvių: didelis 
manekenas — mergaitė tau
tiniais rūbais, Vytis, Auš
ros Vartų Dievo Motinos 
skaptinys, tautinės juostos 
ir staltiesės, rankšluostis su 
jaustu himnu (p. Kęsgailos 
nuosavybė) ir kt. Tik gai
la, kad tie eksponatai nesu-

telkti vienoje vietoje, o iš
maišyti visame paviljone su 
kitų tautybių eksponatais, 
o prie daugelio eksponatų 
pridėtas užrašas klaidingas 
•’LITHUNIA”, kurį kažkas 
ištaisęs įdėdamas į tarpą 
raidę A. šiame paviljone 
kas savaitę turės savo pa
sirodymus įvairios tauty
bės. Liepos pirmą savaitę 
buvo slovakų savaitė: slo
vakų tautiniais rūbais ap- 
sirėdžiusios mergaitės kas 
dieną davė po tris koncer
tus, pašokdamos savo tauti
nių šokių, kurie, tarp kitko, 
labai panašūs į lietuvių. An
tra liepos savaitė skirta len
kams. Kaip praneša Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
Montrealio apylinkės valdy
ba, rugpiūčio 7, 8 ir 9 die
nos bus skirtos lietuviams. 
Kas tose dienose iš lietuvių 
pasirodys, dar nežinoma. 
Taip pat turės savo atski
ras dienas latviai ir estai. 
Tačiau didelio pasisekimo iš 
to nelauktina, nes pasirody
mui skirta saliukė maža, 
kurioje telpa tik apie 100 
žiūrovų su nedidele scena, į 
kurią didesnio vieneto iš
vesti neįmanoma. Ir pats 
paviljonas nuošalioje vieto
je, greta indėnų paviljono, 
pietiniame Notre Dame sa
los šone, kur didesnis lan
kytojų skaičius neužklysta 
ir kurio pasirodymų eis žiū
rėti tik ”savi pas savus”.

Kas kita, kada tautiniai 
pasirodymai būna Tautų 
Aikštėje. Sakysime, liepos 
1 d., kuri yra tautinė Kana
dos šventė, tarp kitų tauty
bių pasirodė ukrainiečiai, 
nusinešdami visus parodos 
laurus: vyrų šokėjų šeše- 
riukė, šokdama vieną savo 
tautinį šokį, tarpais pakil
davo į orą ir, sukdamosi 
ratu, nesiekdavo žemės. To
je pačioje aikštėje birželio 
27 d. lankėsi JAV preziden
tas Nixonas, kuris kartu su 
Kanados ministeriu pirmi
ninku Pierre Trudeau ati
darė paminklinę lentą, skir
tą Šv. Lauryno upės kanalo 
atidarymo dešimties metų 
sukakčiai paminėti. Po ati
darymo iškilmių, Nixonas 
pasakė trumpą kalbelę 
prancūziškai, kas labai ma
loniai nuteikė Quebec’o 
prancūzus. Nixonas su Tru
deau buvo helikopteriu at
skridęs iš Massenos, N. Y., 
kur vyko kita iškilmių da
lis. Kai kas buvo laukęs iš
sišokimų prieš Nixoną, ta
čiau viskas praėjo labai ra
miai.

Paroda tęsis iki rugsėjo 
7 dienos ir patartina vi
siems, kas lankysis Mont
realyje, užsukti ir pasižiū
rėti, nes, kaip sakyta, joje 
šiemet yra labai daug kas 
nauja ir pakeista, ko nebu
vo pereitais ir užpereitais 
metais. Nesigailėsite! Beje, 
kas atvyks traukiniu į 
Windsor stotį, nepraleiskite 
progos apžiūrėti stoties sa
lėje išstatytos meno paro
dėlės, kurios eksponatų tar
pe savo darbus yra išstatę 
ir du lietuviai jaunieji dai
lininkai — Vytas Remeika 
ir Romualdas Bukauskas 
(taip jų pavardės sąžinin
gai lietuviškai kortelėse ir 
parašytos). Ypatingai įdo
mūs R. Bukausko uostų ir 
laivų savito stiliaus vaizdai.

HELP WANTED MALĖ
DOW CORN1NG

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

DOW CORN1NG CORP.
S. Saginaw Rd., Midland, Mich.

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

(51-56)

FORGE. SHOP PERSONNEL 
Help required in all phases of closed 
die board hammer operations. Any 
exp. will be considered.

LETTS DROP FORGE 
2714 W. JEFFERSON AVĖ. 

DETROIT, MICH.
313 — 259-1068

(54-60)
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PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITĖ

Pavergtųjų Tautų Bi
čiulių Amerikoje sambū
rio pirmininkas Christo- 
pher Emmet ir Paverg
tųjų Europos Tautų Sei
mo pirmininkas Jozef 
Lettrich paskelbė 1969 
metų Pavergtųjų Tautų 
Savaitės manifestą, ku
riame primena 1959 me
tais Jungtinių Valstybių 
Kongreso priimtą nutari
mą (Public Law 86-90), 
paskyrusį kiekvieno lie
pos mėnesio trečiąją sa
vaitę prisiminti paverg
tų tautų padėčiai ir joms 
priklausančių laisvių bei 
teisių grąžinimo būtinu
mui. Manifeste pareiš
kiama:

"Sovietų įsibrovimas 
Čekoslovakijon 1968 me
tų rugpiūčio mėnesįir va? 
dinamosios Brežnevo 
doktrinos iškėlimas dar 
kartą visu ryškumu pa
brėžė šimto milijonų Ry
tinės Vidurio Europos 
gyventojų apsisprendi
mo bei pagrindinių lais
vių reikalą, Čekoslova
kijos tragedija sudrama
tino šių laikų Europoj glū
dintį nepastovumą, įsi
šaknijusį tarp vis dar ne
sutvarkytų Antrojo Pa
saulinio karo padarinių 
Brežnevo doktrina pa
ryškino ir taip jau aki
vaizdų liūdną faktą — 
įtvirtinimą valdžioje ne
populiarių komunistinių 
režimų, primestų sveti
mos valios ir nepaisan
čių valios tų žmonių, ku
riuos jie valdo".

Primena, kad daugiau 
kaip du dešimtmečius 
kalbamuose . kraštuose 
vyraujanti Sovietų Sąjun
gos įtaka tramdo teisė
tus tų Europos tautų sie
kius. O dabar, iškelda
ma Brežnevo doktriną 
Sovietų Sąjunga aiškiai 
siekia, kad tas jos viena

šališkas padėties lėmi
mas būtų priimtas, kaip 
galutinis. Ši doktrina tei
sina agresyvų imperia
lizmą. Sovietų Sąjunga 
jąja iškelia savo intere
sus aukščiau už komunis
tų orbiton patekusių tau
tų valstybinį suverenu
mą bei pagrindines žmo
nių teises.

Si doktrina, — tvirti
nama manifeste, — gali 
sunkiai atsiliepti ne tik 
pavergtųjų Europos tau
tų, bet ir viso laisvojo 
pasaulio ateičiai. Jeigu 
ji — ta doktrina — nesu
tiks tinkamo pasiprieši
nimo, tai ji gali suluo
šinti ir pačią Jungtinių 
Tautų Chartą. Toji dokt
rina reikalauja, kad 
visos komunistų partijos 
automatiškai sektų ir 
vykdytų Kremliaus įsaky
mus. Rytinės Vidurio Eu
ropos komunistinių val
džių sutikimas su šia so
vietine doktrina yra to
lygus visiškam tų tautų 
suvereninių teisių išsi
žadėjimui.

Išvadinėj manifesto da
ly laisvosios visopasau- 
lio vyriausybės kviečia
mos įsakmiai pareikšti 
savo paramą komunisti
nių valdžių nelaisvėje at- 
sidūrusiųjų tautų apsi
sprendimo teisei ir tą 
reikalą laikyti nuolatinio 
Jungtinių Tautų rūpesčio 
privalančiu dalyku. Tos 
vyriausybės taip pat kvie
čiamos atmesti Brežne
vo doktrinos sumetimus 
bei siekius drauge su jos 
pretenzijomis į įtakos 
sričių principo bei esa
mosios Rytų ir Vidurio 
Europoje padėties įtei
sinimą.

Pavergtųjų Tautų Sa
vaitė šiemet yra liepos 
13-19 d. (E)

GERIAUSIAI I’A ILSĖS IT i’ER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

____ KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO .JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

VASARVIETĖS VILOJE 

i^AUDRONĖ

PLB valdyba, išeidama 
iš tų tikslų bei uždavinių, 
kuriuos kelia Lietuvių 
Chartos vykdymas ir liki- 
miniai mūsų rūpesčiai, savo 
posėdžiuose a p s v arsčiusi 
bendro darbo būdus bei 
priemones, priėjo prie šių 
išvadų.

Atėjo metas skirti Lietu
vių Bendruomenei laisvojo 
pasaulio gyvenime tą vietą, 
kuri jai iš esmės ir paskir
ties priklauso. Būdama at
vira kiekvienam lietuviui, 
nes remiasi vieninteliu tau
tiniu pagrindu ir tvarkosi 
demokratiniu būdu, Bend
ruomenė yra natūrali or
ganizacinė laisvojo pasaulio 
lietuvių jungtis, tad būtų 
idealu, kad jos padaliniai 
veiktų visur bendrajam 
tautiniam darbui dirbti ir 
lietuviams atstovauti.

Iš kitos pusės turim at- 
atvirai žvelgti į gyvenimą 
ir skaitytis su faktu, kad 
taip pat egzistuoja ir spe
cialios paskirties mūsų po
litiniai bei visuomeniniai 
veiksniai ir kiti junginiai. 
Tiek jų, tiek Bendruomenės 
pagrindinis tikslas — ne
priklausomos Lietuvos vals
tybės atstatymas. Nepri
klausomos Lietuvos atsta
tymui gi pagrindinė sąlyga 
— tai gyva pati lietuvių 
tauta. Tad tautinės gyvy
bės išlaikymas tiek gimta
jame krašte, tiek svetur 
yra didysis visų lietuvių 
rūpestis ir tikslas. Tam yra 
taip pat būtinas politinių, 
visuomeninių bęi kultūrinių 
mūsų siekimų ir darbų de
rinimas. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, s i e k d ama 
mūsų darbų darnos, laikosi 
ir kitus kviečia laikytis šių 
principų:

1. PLB remia Nepriklau
somos Lietuvos tęstinumo 
atstovus — diplomatinės 
bei konsularinės tarnybos 
narius, su jais lojaliai ben
dradarbiauja ir rūpinasi jų 
postų išlaikymu.

2. Santykiuose su Vliku 
PLB pripažįsta, kad Vlikas, 
sudarytas politinių lietuvių 
srovių ir laisvės kovos są
jūdžių pagrindu, vadovauja 
politinei lietuvių laisvės ko
vai. PLB susitaria su Vliku 
dėl bendros veiklos linijos, 
darbų derinimo ir abipusės 
pagalbos. Organizacinį Vli
ko tvarkymąsi PLB laiko jį 
sudarančių grupių ir jo or
ganų (seimo, tarybos, val
dybos) vidaus reikalu ir jo
kiu atveju j tai nesikiša. 
PLB nenumato įsijungti į 
Vliką kaip jį sudaranti gru
pė.

3. Atskirų kraštų lietu
vių bendruomenės taip pat 
turi ir savų politinių orga
nų specialiai Lietuvos lais
vinimu rūpintis. Natūralu, 
kad jie palaiko ryšius su 
Vliku ir PLB Valdyba. Iš 
kitos pusės Bendruomenė 
taip pat siekia sutarto bei 
s u d erinto bendradarbiavi
mo su kitais politiniais 
veiksniais bei specialių pa
skirčių organizacijomis įvai
riuose kraštuose.

artimai susijęs su kitų pa
vergtų tautų likimu. Todėl 
Lietuvių Bendruomenė ieš
ko gerų santykių su tų tau
tų išeivija ir artimai bend
radarbiauja laisvės kovoje.

7. Okupacija mus dirbti
nai atskyrė nuo tėvynėje 
likusios tautos. Tačiau esa
me vieni kitų reikalingi. 
Santykiuose su gimtuoju 
kraštu PLB laikyseną ap
sprendžia Lietuvių Charta, 
lietuvių veiksnių Clevelan
do 1966 sausio 22-23 konfe-

rencijos susitarimas ir PLB 
III Seimo nutarimai. Bend
ruomenė kviečia liautis šį 
klausimą kelti ginčo keliu 
viešumoje, nes jis daugiau
sia skaldo laisvojo pasaulio 
lietuvių visuomenę ir tuo 
padeda okupanto tikslams. 
Santykiuose su gimtojo 
krašto lietuviais turime pa
sitikėti laisvųjų lietuvių 
sąmoningumu bei subrendi
mu, jų sąžinės jautrumu ir 
tautinės garbės suvokimu.

PLB Valdyba

LIETUVIAI PIGIAUSIA DARBO JĖGA
(Atkelta iš 1 psl.) 

monė kuriama neva "vi
soms respublikoms pade
dant’’. Tai išeitų, kad Lie
tuvos pramonėn yra įkėlusi 
kojas visa Maskvos imperi
ja. Bet dar viena pataisa: 
"respublikos’’ Maskvos im
perijoj be centrinės valdžios 
pavedimo neturi teisės nei 
padėti, nei pagalbą priimti. 
Todėl iš Petro Staniko aiš
kinimosi vistiek kylo bal
tais siūleliais užsiūta teisy
bė, būtent, kad šiandien 
apie pramonę Lietuvoj ga
lima kalbėt tik todėl, kad 
jos čia gana daug pristeigė, 
ją valdo ir jąja naudojasi 
Rusijos valdžia, nesvarbu 
kokia. Be to, ir be Staniko 
prisipažinimo pakankamai 
oficialiai žinoma, kad ta 
pramonė Lietuvoj veikia tik 
pagal rusiškų valdinių įstai
gų valią ir jų nustatytus 
planus, tai yra, panašiai, 
kaip bet kuriose kolonijose 
kolonistų sukurta pramonė.

Lietuvių Įnašas — 
smegenys ir raumenys

G. Krašto ekonomistas 
išsitarė skaitytojui Lietu
voj, kad Amerikoj išleista
me metraštyje itin skeptiš
kai vertinamas mašinų pra
monės prasmingumas Lie
tuvoj. Nes Lietuvoj nėra 
mašinoms gaminti žaliavos, 
ir Lietuvai nereikia daugu
mo pagaminamų mašinų. 
Reikia atvežti žaliavą, ir 
vėl išvežti gaminius: nei ko
lonistai kiti taip nedaro, ka
dangi neapsimoka ...

Bet rusų apskaičiavimai 
visai kitoki. Tad ekonomis
tas P. S., vadovaudamasis 
rusiška teze, įtikinėja, kad 
"ypač mašinų gamybos vys
tymas visų pirma naudin
gas Lietuvos darbo 
žmonėms”. Esą, "Lie
tuvos pramonėje sukuriama 
didžiausia nacionalinių pa
jamų dalis”, būtent, apie 
40%, ir dėl to per septyne
rius metus "nacionalinės 
pajamos” Lietuvoj padidė
jusios 8—iais procentais, o 
esą 2-3 kartus sparčiau, 
kaip Anglijoj, Jungt. Vals
tybėse ar Vakarų Vokieti
joj • • •

Šią tipišką "procentologi- 
nę” miglą žmonės ir Lietu
voj jau permato kiaurai. Ir 
moka gana linksmai paaiš
kinti. Supraskit, sako, kad 
pas mus dabar lygybė. Net

kaip žemės ūkyje, ypač su- 
kolektyvintame. Tačiau tai 
reiškia, ne kad pramonėj 
uždarbiai geri, o kad suko- 
lektyvintame žemės ūkyje 
uždarbiai buvo tiesiog ne
įmanomi, o ir dabai’ daug 
kur nepasiekia nė reliaty
vaus pakenčiamumo. Eko
nomistas teoretikas nepa
taikė paaiškinti (o gal, su 
p r a ktika nesusidurdamas, 
nė nežino), kad bolševiki
nėj Rusijos ūkio ir finansų 
sistemoj bei gamybos pla-

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.

aplinkuma.
atviros jūros pliažas

VILA AUDRONE JAU ATIDARYTA
IR PRIIMA SVEČIUS

Kreiptis tiesiai Į vila 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.

4. Lietuvių Bendruomenė 
siekia tarpusavio susiprati
mo su politinėmis ir visuo
meninėmis lietuvių grupė
mis, todėl domisi pozityvia 
jų veikla.

5. Atskirų kraštų lietuvių 
bendruomenės artimai susi
duria su vietiniais valstybi
niais organais ir tų kraštų 
visuomenėmis. Todėl sten
giasi šią aplinkybę panau
doti Lietuvos laisvės bylai 
populiarinti ir tautinei lie
tuvių kultūrai pristatyti. 
Bendruomenių pareiga sek
ti periodinę gyvenamo kraš
to spaudą bei kitus leidi
nius ir tinkamai reaguoti į 
tendencingus bei nepalan
kius pasireiškimus, o ypač 
kovoti su komunistinės pro
pagandos kėslais.

6. Lietuviu tautos likimas

varlės šuolis lygus su kiš
kio šuoliu. Tai jeigu varlė 
šoko du kart daugiau šuo
lių, kaip kiškis, tai ji du
kart toliau ir nubėgo!... 
Arba, jeigu aš turėjau ka
peiką ir gavau rublį, tai ma
no ištekliai išaugo šimtą 
kartų, o jei tu prie savo 
šimto dolerių gavai tik vie
ną dolerį, tai praturtėjai tik 
vienu nuošimčiu, ir mano 
praturtėjimo tempas buvo 
10 tūkstančių kartų dides
nis už tavo!...

O tačiau tąja "procento- 
logine” migla rusai tebesi- 
stengia įtikinti žmones Lie
tuvoj (ir kitose pasigrobto
se kolonijose), tartum jie 
padovanoja pramonę vien 
tuo sumetimu, kad duotų 
uždarbio. Tikrai, pramonė
je žmonės uždirba geriau,

navime pigiausiai vertina
mas elementas yra darbo 
jėga, kai vadinamosiose ka
pitalistinėse sistemose šian
dien jau beveik visais atve
jais yra atvirkščiai, būtent, 
darbo jėga gamyboje yra 
brangi ausiai vertinamas 
elementas.

Anot rusų tezės, kartoja
mos ir G. KRAŠTO ekono
misto, išeitų, kad rusai tik 
tam Lietuvą ir užėmė, kad 
pristeigtų joje visokių įmo
nių ir duotų žmonėms dar
bo ... Bet kai Lietuvos dar
bininkas išgirsta, kad už tą 
darbą jam moka apie pen
kis kartus pigiau, negu va
dinamieji darbininkų prie
šai kapitalistai savo samdi
niams moka, tada jį ima ne
raminti įtarimas, ar tik ne
bus jis tapęs pačia pigiau
sia žaliava...

Lietuva rusų pramonei, 
vietoj kitų žaliavų, teikia 
raumenų ir taip pat nemaža 
smegenų, ir abiem atvejais 
už pigią kainą. Galima guos
tis, kad geriau šis tas, ne
gu nieko, tačiau tokia pa
guoda neilgai
Ypač smegenys netrunka 
apčiuopti, iš kur kolonializ
mo ragučiai kyšo.

(ELTA)

tegalioja.

WAN,TED EXPERIENCED 
FOUNDRY HELP

GENERAL FOUNDRY FOREMAN 
CORE ROOM FOREMAN

ALSO
EXI’ERIENCED MOLDERS

Permanent employment with olel eslablished firm. Foundry located in 
resorl lown. Small lown environment. Good schools, good housing, 
variety of ehurches. Full fringe benefits—fully paid. Send resume to 

WESTERN FOUNDRY CO.
P. O. BOX 910. HOLLAND. MICHIGAN 49423

CALL 616 — 396-3561
(52-56)

We Offer To Suvers

SAVINGS CERTIFICATE

1

per annurn

Paasbook Savings
Accounts

6 or 12 
MONTH 
$5,000 
or MORE

6 or 12 
MONTH 
$10,000 
or MORE

Savingt certificatei asu e d 
for six months or one 
y*ar-in minimum 
smounts of $10,000,00, 
and theraaftar in 
multiples of $1,000.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

Paid Quarterly
Computed and Paid 

as of:
Mar. 31 — June
Sept. 30 — Dec.

30
31

Savings cartificates issued 
for six months or one 
year-in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and theraaftar in 
multiplet of $500.00. 
Earningt are paid at 
maturity.

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

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

Vlrginia 7-7747
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Katinai, šarvai ir šventieji
(Andriaus Mirono-Norimo kalba, pasakyta Dirvos novelės konkurso 

premijų įteikimo iškilmėse Los Angeles)
Jeigu gi nori eiti į gyveni
mą, laikykis įsakymų." Jis 
Jam tarė: "Kokių?” Jėzus 
suminėjo visus dešimtį įsa
kymų. Jaunikaitis jam ta
rė: "Visa tai laikiau nuo sa
vo jaunystės. Ko dar man 
trūksta?” Jėzus jam tarė: 
"Jei nori būti tobulas — 
eik, parduok, ką turi, ir 
duok beturčiams — ir turė
si turtą danguje. Paskui, 
ateik ir sek mane." Išgir
dęs tą žodį, jaunikaitis nu
ėjo nuliūdęs, nes turėjo la
bai daug lobio.

Anaiptol, Simas Kašelio
nis netelpa į tuos rėmus. Vi
so to, kas toje Evang. vie
toje pasakyta, jam pritai
kyti negalime. Argi todėl 
jis nėra vertas, na, jei ne 
šventojo, tai bent Mecena
tų Mecenato laurų ir var
do? šiandien mes švenčia
me ne rašytojų, laimėjusių 
premijas šventę — ne! šian
dien pagerbkime mecenatų 
Mecenatą Simą Kašelionį! 
Nes daug lengviau yra gau
ti, kaip kitam duoti...

Esu laimingas, laimėjęs 
vieną iš novelės premijų, 
bet labiausiai turime būti 
dėkingi už tai Apvaizdai, 
davusiai mums Simą Kaše
lionį ! Ir jeigu bent iš dalies, 
taptume kad ir mažesniais 
Kašelioniais — tikėkite 
man — mūsų tauta ir mūsų 
gražioji kalba dar ilgai gy
vuos! Todėl linkiu visiems 
— tapkime Kašelioniais!

Rankoj iškeltas gabalas 
lašinių. Katinas, įsmeigęs 
alkanas akis į šį skanėstą, 
nerimsta, bando kąsnį pa
siekti pasišokėdamas, des
peratiškai kniaukia, glau
džiasi prie žmogaus kojų, 
visokiais būdais prašyda
mas ir stengdamasis tą ga
balėlį gauti. Ir kokiu godžiu 
įnirtimu jis doroj a, kai tas 
kąsnis, pagaliau, jam nu
metamas !

Drįstu tą katiną palygin
ti su rašytojais, įvairių 
konkursų dalyviais. Juk 
jiems premijos laimėjimas 
ir yra tasai lašinu gabalė
lis! Dažnai, gavę premiją, 
kaip ir katinai, sudoroję la
šinius, rašytojai neatkrei
pia reikiamo dėmesio į dos
nią ranką, į žmogų, suge
bantį tą lašinių kąsnį duo
ti... šiandien savo tarpe 
mes turime vieną dosniau
sių rankų — ”Dirvos” no
velės konkursų mecenatą 
Simą Kašelionį.

Palyginkime dabar Simą 
Kašelionį su kitų premijų 
mecenatais. Pvz., "Draugo” 
romano tūkstantinę premi
ją iš eilės sudeda ne retai 
ir keli žmonės, arba ir at
skiras asmuo, koks versli
ninkas, profesionalas, kuni
gas arba ir šiaip turtingas 
ir sąmoningas lietuvis. Ta
čiau nė vienas iš jų antru 
kartu tokios pat premijos 
nepakartojo. O Simas Ka
šelionis jau nuo 1963 m. są
žiningai atskiria iš savo 
kuklių pajamų po $250. Pra
ėjusiais metais jis paskyrė 
jau dvi premijas, viso $450. 
(Turiu pabrėžti, jog abi 
šios premijos čia įteikiamos 
už praėjusius metus). Iš vi
so per 6 metus įskaitant ir 
šių metų vėl jau tik vieną, 
bet $300 didumo premiją, 
Simas Kašelionis jau bus 
išmokėjęs lygiai $2,000. Ar 
yra kitas kuris asmuo, iš 
savo pajamų galėjęs pa
skirti tiek pinigii literatū
rinėms premijoms? Jeigu 
kas dar nežino, tai galiu 
pranešti, kad Simas Kaše
lionis yra pasižadėjęs kiek
vienais metais skirti "Dir
vos” novelės konkursui pre
miją iš savo pajamų, tol, 
kol jis pats bus gyvas ir 

sugebės tas premijas už
dirbti ...

Mecenatas Simas Kaše
lionis sugebėjo plačiausiai 
atskleisti tuos žmogaus 
šykštumo šarvus, kuriais 
kiekvienas mūsų esame ap
sidengę! Yra žmonių, apsi
gaubusių tokiais gobšumo 
šarvais nuo pat galvos ligi 
padų, nepalikdami nė ply
šelio net kvėpuoti... Tokie 
dažniausiai tuose pačiuose 
šarvuose užtrokšta... O 
Simas Kašelionis plačiai ati
dengia lengvus krūtinės 
pintus šąrvinius marški
nius, atskleisdamas visą sa
vo nuoširdžią dzūko sielą ir 
jautrią lietuvio širdį, ati
duodamas literatūros žan
rui gal būt didesnę savo 
kuklių santaupų dalį! Iš 
kasmet skiriamos sumos 
galėtume spręsti, kad Simas 
Kašelionis yra jei ne mili- 
jonininkas-verslininkas, tai 
mažiausiai bent daugiabu
čių namų savininkas. Ir ko
kia mūsų nuostaba, koks 
pasigerėjimas šio žmogaus 
nemeluotu dosnumu, kai 
sužinome ir įsisąmoniname, 
jog jis yra paprastas vieno 
chemikalų fabriko darbi
ninkas !

šiuo atžvilgiu, Simas Ka
šelionis yra išskirtinė as
menybė. Kaip žinote, mūsų 
tauta turi vienintelį šven
tąjį, kurio vardo parapijos 
salėje esame dabar susirin
kę. Drįstu vėl palyginti prie 
šio vienintelio mūsų šven
tojo Kazimiero ir Simą Ka
šelionį, ne vien jo gražios 
sielos, poetiški] polėkių at
žvilgiu, ne vien dėl kentėji
mų Pravieniškių ir Fuer- 
stenwaldės kacetuose, bet 
tuo ypatingu ir nuoširdžiu 
dosnumu mūsų raštijai! Si
mas Kašelionis yra juk vie
nintelis toks mecenatas! O 
tiems, kas dar negalvoja ei
ti Kašelionio pėdomis, norė
čiau pacituoti šv. Mato 
evangelijos vietelę, kur kal
bama apie šykštuolį:

”Kam mane klausi, kas 
geras?” atsakė Kristus, kai 
buvo vieno jaunikaičio už
klaustas, ką jis turi daryti, 
kad laimėtų amžinąjį gyve
nimą. Jėzus jam tarė:

"Vienas geras — Dievas.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

Los Angeles (vykusiame Dirvos novelės konkurso laimėtojams 
premijų įteikimo iškilmėse, novelės konkursų ilgametis mecena
tas Simas Kašelionis įteikia premiją rašytojui Andriui Mironui.

L. Kanto nuotrauka

LIETUVAITĖ — AMERI
KOS GRAŽUOLIŲ 

RINKIMUOSE
Los Angeles mieste gyve

nanti lietuvaitė Bonataitė 
dalyvauja gražuolių rinki
muose Kalifornijoje, ku
riuose bus atrinkta "Miss 
California”. šitie rinkimai 
vyksta Tahitian Village, 
Downey, Calif., liepos 7-12 
d.d. šeštadienį, liepos 12 d. 
bus galutinis atrinkimas, 
rodomas televizijoje (8-10 
v. v. kanalas 11) — paskel
biant laimėtoją. Ji, Miss 
California, vėliau dalyvaus 
’’Miss U.S.A.” konteste, ku
rio laimėtoja šių metų ru
deny dalyvaus "Miss 
World” gražuoliii konteste, 
įvykstančiame š. m. rudeny 
Anglijoje.

Bonataitė d a 1 y v avimą 
"Miss California" gražuolių 
konteste suorganizavo ir to
liau remia "Independent 
Produčers Service" (filmų 
redagavimo įmonė), kurios 
savininkai yra Paulius Ja- 
siukonis ir Algis žemaitai

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.

tis. Juodu šioje filmų reda
gavimo srityje neblogai 
verčiasi jau penkeri metai, 
apdirbdami daugiausia švie
timo reikalams gamintus 
filmus.

MAŽĖJA PIKNIKAI
Dar vos prieš porą metų 

Los Angeles mieste būdavo 
taip gausu piknikų-geguži- 
nių, kad pradedant gegužės 
mėnesio pabaiga kiekvieną 
sekmadienį galėdavai va
žiuoti j gegužinę-pikniką 
iki spalio mėn. pradžios. 
Bet jau netaip dabar: per
nai tebuvo vos keli pikni
kai, taip pat ir šiemet, ne
atrodo, jų būsiant daugiau. 
Iš vos poros užregistruotų 
piknikų — vienas jų: Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos Los Angeles sky
riaus piknikas liepos 27 d. 
Arroyo Seco parke,įprasto
je lietuviškų piknikų vieto
je. ALT S-gos piknikai čia 
sutraukdavo visada daug 
svečių, bet dabar, kai pikni
kai jau virto ”retenybe” — 

liepos 27 d. piknike laukia
ma ypačiai didelio jų skai
čiaus.

KAM PRIKLAUSO 
25,998.00 DOLERIAI?
Atitinkamose Kaliforni

jos įstaigose, pagal jų pra
nešimą spaudai, yra virš 
6,000,000 dolerių palikimų, 
kuriem nesurandama pavel
dėtojų. Iš tokių, kiek dides
nių (bet ne pačių didžiau
sių) paminėtas ir tūlo Ma- 
thew Stockum, gyvenusio 
Los Angeles mieste, miru
sio 1962 m. gruodžio mėn. 
29 d. palikimas 25,998.00 
dolerių sumai, grynai pini
gais. M. Stockum buvęs 
"kromelninkas" — "pedd- 
ler”. Nežiūrint įstaigų dėtų 
pastangų surasti paveldėto
jus — niekas į tuos pinigus 
jokių pretenzijų iki šiol ne
sąs pareiškęs. M. Sockum 
buvęs kilimo iš Lietuvos 
(... native of Lithuania).

Praėjus tam tikram lai
kui, kai nesurandama teisė
tų įpėdinių į palikimą — jis 
pervedamas Kalifornijos 
valstybės iždan. (b)

HELP WANTED MALĖ
LINEMAN 

GROUNDMEN ■ 
D1GGER OPERATOR 

FORMEN
Needed for new electrical distribution 
crew3. All above mušt be experienced 
and A-l. Show up corner of Dori and 
Bristol in Flint. Phone 616-893-0331. 
Bay City, nights, or 616-853-2255, 
Ravenna, days.

Kent Electric Co.
RAVENNA, MICH.

(55-61)

experienced 
TOOL MAKERS 

PRECISION GRINDER HANDS 
Mušt have job shop experience. 

Steady work, top rates, day shift. 
MIDWEST GAGE COMPANY INC. 

3536 Gembrit CircJe 
Kalamazoo, Mich.

(55-64)

VYT. ALANTAS

ŠVENTARAGIS
— Ištrauka iš XIII amž. kronikos —
(8)

Tik lyg staiga prisiminęs Parnus nutraukė tą 
bergždžią pokalbį ir tartum atsiprašinėdamas tarė:

— Pokalbis su jūsų malonybe pasidarė toks įdo
mus, kad aš beveik pamiršau priminti, jog mano val
dovas, siųsdamas jūsų malonybei sveikinimus, kar
tu siunčia ir dovanų, kurias prašo priimti, kaip jo 
bičiulystės ženklą. Mano žmonės laukia prieškam
baryje jūsų leidimo jas įteikti.

Šventaragis atsidėjęs žiūrėjo vyskupui į akis, 
ir jam pasirodė, kad jose tvykstelėjo pasitenkinimo 
atspindėliai. Vyskupas pliaukštelėjo delnais, durys 
atsidarė, ir tarnų lydimi Mantas, Šilinis irEikutis, 
ta proga ištaigingai apsirengę, įnešė brangių kailių 
gražiai surištus ryšulius, dėžutę su sidabru ir di
desnę dėžę su gintaru.

— Be to, — pridūrė Parnus, lyg ir pratęsda
mas dovanų įteikimo ceremoniją, — jūsų malony
bės arklidėse stovi penki Lietuvos rinktiniai pui
kiai pabalnoti žirgai.

— Lietuvos valdovo dosnumas garsėja visuose 
kaimynuose, — atsakė vyskupas, vertindamas aki
mis dovanas. — Perduokite jam mūsų padėką ir pa
sakykite, kad mes melsimės už jo sielos išgany
mą, nors ji ir tebeklaidžioja stabmeldybės klaido
je. — Jis vėl pliaukštelėjo delnais, ir lietuviai su 
dovanomis iš menės išėjo. Jis kalbėjo toliau vėl 
maldingai susėdėdamas rankas ir šįkart pats už
simindamas apie Lengvenį: — Nesusekami mūsų 
Viešpaties keliai! Mes suprantame, kad kunigą Leng

venį ištiko didelė nelaimė, bet ir žinome, kad pats 
Dievas jį nubaudė už piktadarystes. Trys broliai 
mums viską papasakojo. Mes meldžiamės ir dėko
jame dangiškajai Apvaizdai, kad per šventą krikštą 
ji parodė kelią trims Lietuvos rikiams ir jų šei
moms į mūsų motinos šventosios katalikų bažny
čios prieglobstį.

Tie vyskupo žodžiai padarė lietuviams sle
giantį įspūdį vysk. Mykalojus atvirai džiaugėsi ma
gistro ir savo laimėjimu. Parnus su savo bičiuliais 
kurį laiką sėdėjo nudūrę akis, tartum jie patys bū
tų jautęsi esą kalti dėl Lietuvą ištikusio negando. 
Ar bebuvo prasmės bekalbėti toliau su vyskupu ir 
tikėtis iš jo kokios paramos? Jis žiūrėjo į lietuvius 
ramiomis, geraširdiškomis akimis, visai neslėpda
mas savo pasitenkinimo, kad Apvaizda viską taip 
gražiai surėdė. Šventaragiui dingtelėjo įgalvą atsi
stoti ir išeiti, bet kadangi nejudėjo Parnus, nega
lėjo pajudėti ir jis, tačiau tas tylėjimas jam pasi
darė nebepakenčiamas, ir jis prabilo pirmą kartą:

— Kad trys Lietuvos kunigai ir jų šeimos su
stiprins jūsų malonybės avidę savo krauju, protu ir 
raumenimis, tai yra jūsų laimikis. Gal už tai, kad 
jie pabėgo iš savo krašto ir paskum jį apiplėšė, iš
draskydami kunigo Lengvenio sodybą ir jį patį iš
sivarydami į nelaisvę, šventoji katalikų bažnyčia 
juos net ir šventaisiais paskelbs?...

— Jei tik jie bus to verti. Ne vienas pagonis, 
priėmęs šventąjį krikštą, tokios Dievo malonės su
silaukė, — nuo vyskupo veido dingo geraširdišku
mas, ir jis tuos žodžius tarė kietai ir sausai. — O 
be to, tegul jaunas kunigas neužmiršta, kad visi 
trys broliai paprašė magistrą užtarimo ir globos 
ir kad pats, būdamas geras krikščionis, jis negalė 
jo atsakyti skriaudžiamiesiems pagalbos, — vys
kupas vangiai šyptelėjo. — Juk jiems visiems ku
nigas Lengvenis ruošė pražūtį.

Šventaragis suprato kad pokalbis tokioje plot
mėje bus ne kas kita, kai vandens grūdimas pies

toje. Patys lietuviai Lengvenio neteisino ir galvojo 
savybėje, kad jis pateko į nelaimę tik dėl savo pa
ties neatodairos. Jei norėjai perkalbėti vyskupą, rei
kėjo bandyti iš kitos pusės. Šventaragis žvilgterė
jo į Darnų laukdamas, kad jis vėl paimtų žodį, bet 
jis tik murmtelėjo: — Kalbėk! — ir vėl liko sėdė
ti kaip stebėtojas. Toks jo laikymasis Šventaragį 
nustebino, bet jis neturėjo laiko apie tai galvoti ir 
vėl kreipėsi į vyskupą:

— Mūsų malonybė pasidžiaugei, kad tarp Lie
tuvos ir Livonijos klestinti taika. Džiaugiamės ir 
mes, bet argi kunigo Lengvenio pilies užpuolimas 
apiplėšimas ir jo paties paėmimas nelaisvėn laiky
tinas taikos žygiu? O juk tam žygiui vadovavo pats 
magistras.

— Tai yra trijų brolių šeimyninis reikalas, — 
nusišypsojo vyskupas.

Šventaragis vėl staiga susimetė, kad nepras
minga kaltinti magistrą, nes vyskupo akyse jis tei
sus ir gal net didvyris, pasitarnavęs ordinui ir baž
nyčiai. Tuomet Šventaragis nusprendė nebekalbėti 
užuolankomis, o tarti atvirą, tiesų žodį:

— Mes suprantame, kad šiuo metu jūsų malony
bei gal ir nėra jokios naudos paremti mus kunigo 
Lengvenio byloje, betgi su tuo kivirču nesibaigia Lie
tuvos ir Livonijos reikalai: gyvenant kaimynystėje, 
spręstinų reikalų visada atsiras. Mūsų valdovas la
bai atsidėjęs seka kunigo Lengvenio bylą ir tikriau
siai neužmirš, kas tame ginče bus jo draugas, kas 
priešas. Mūsų žmonių išmintis sako: kaip tu man, 
taip aš tau.

— Mano sūnau, imi skelbti pagonybę mano rū
muose! — vysk. Mykalojus šypsojosi, dėdamasis 
persigandęs.

— Jei būčiau pasakęs, kad ranka rankąplauna, 
ar ir tai būtų pagoniška išmintis? — nusišypsojo 
ir Šventaragis.

(Bus daugiau)
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VIENA MINUTE IR ILGA NAKTIS
KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

Kraštutinė negrų 
Black Panther organiza
cija, veikianti valstybi
niais pagrindais (yra mi- 
nisteris pirmininkas, gy
nybos, finansų, vidaus 
reikalų ir kt. ministe
riai) šiandien savo eks
tremistiniais darbais ir 
žygiais figūruoja žinio
se. Prie progos, įdomu 
kad organizacijos buvu
sio "ministerio pirminin
ko" Elderidge Cleaver 
žmona taip pat rado prie
globstį Kuboje, bėgdama 
nuo gręsiančios teismi
nės bausmės. Vienas iš 
paskutinių Black Pan
ther žygių siejasi su pa
prastomis, vaikams skir
tomis spalvavimo kny
gutėmis.

Spalvavimo knygutės, 
žinoma, nieko blogo — 
jeigu jos neskatintų juo
dus vaikus žudyti baltus 
policininkus. Pagal San 
Francisco policijos tei
gimus Washingtono ap
klausinėjimuose, jas da
lino Black Panthers or
ganizacija nemokamuo
se pusryčiuose juodukų 
vaikams. Pusryčiai buvo 
finansuoti išprievartau
tais maisto produktais 
iš įvairių baltų prekybi
ninkų. Pastebėtina kad 
visuose knygutės pa
veiksliukuose baltieji pa
vaizduoti kaip kiaulės su 
iltimis.

Spalvavimo knygutė
je taip pat randasi se
kanti iliustracija, pava
dinta "Broliai ir sese
rys atlygina baltiems 
prekybininkams išnau
dojusiems juodus žmo
nes".

Šiuo atveju tolimesni 
komentarai tikrai nerei
kalingi — čia paveiks
las , apibudinąs Black 
Panther organizacijos 
tikslus, vertas tų dažnai 
minimų tūkstančio žo
džių.

FORGE SHOP
HELP WANTED 

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

ADVANCED COMPOS1TE
& FORGING CO.

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

WANTED AT ONCE

JOURNEYMEN 
TOOL AND DIE MAKERS 

MACHINE REPAIRMEN 
PIPE FITTERS

IST & 2ND SHIFT 
Journeyman’s card or 8 years, industrini experience 

also 
Timc Study men experienced

IST SHIFT 
Excellent wagcs and vvorking conditions. Non contributory pension 
group insurance pluns.

Apply Employment Office
THE PRESTOLITE CO. 

Division of Eltra Corp.
Morton and Backus Sts., Bay City, Michigan

An Equal Opportunity Employer
(52-58)

Jau tikrai temo. Prasidė
jo žvakių medžioklė, žmona 
kažkur sugraibė porą. Visa
da tikėjau, kad namie rei
kia laikyti baterijinį radijo 
priimtuvą tokiam atvejui, 
kaip dabar.

FM bangos, perkūnijos 
metui naudingiausios, ne
veikė — baterijos apsilpu
sios. Ieškojau stoties WE- 
RE, kurios dažniausiai klau
saus dėl objektyvesnių ži
nių. Neveikė. Sukinėjau į 
visas puses — visur tas 
pats pakrikusių nervų pro
duktas — klyksmas bando
mas vadinti muzika. Eroti
ka ir "pogrindis” — griau- 
kim senąją tvarką. Koks 
puikus akompaniame n t a s 
katastrofai, kokia žavi pa
guoda nukentėjusiems! Jo
kių žinių, jokių informaci
jų. Pagaliau kažkur dešinia
jame skalės gale galės pa
gavau pranešimą: ”Down- 
town is complete mess!” Ir 
nieko daugiau.

Kur dingo šaunioji ame
rikinių reporterių armija, 
įvykio vietoje atsirandanti 
per kelias minutes? Ne, čia 
nebuvo riaušės ir žmonių 
turto deginimas, kur repor
teriai kartais atsiranda net 
prieš įvykių pradžią. O gal 
ir visas miestas užverstas, 
kaip mūsų rajonas — jie 
negali pasiekti stočių? Ko
dėl neinformuoja telefo
nais ? Gal ir tie visur nevei
kia? Gal esame visiškai at
kirsti nuo pasaulio? Tik 
stotys automatiškai karto
ja tą patį klyksmą?

Pagaliau veik už poros 
valandų suradau WERE. 
Kalbėjo ne reguliarios, bet 
dieninės programos vedėjas 
Bill Randall. Stoties ante
na buvusi nutrenkta, tad at
siprašąs už tylą, kol sutvar
kė. Ir štai, dabar du telefo
no numeriai, kuriais šaukti 
stotį būtiniausios pagalbos 
reikalu — ligoninės, gaisro 
ir t.t., o stotis nukreips kur 
reikia.

Audros smūgio metu jis 
buvęs Lakewoodo parke, 
kur netrukus turėjo prasi
dėti koncertas. Matęs trage
diją. Dešimtys, o gal ir 
šimtai žmonių sužeista, kai 
kurie, atrodo, gana sunkiai. 
Gabenami į Lakewoodo ir 
šv. Jono ligonines. Pats 
Lakewoodas žiauriai nuken
tėjęs — gatvės vietomis vi
siškai užgriautos. Daug de
talių jis negalįs papasakoti, 
nes skubėjęs į stotį. Dabar 
suradęs keletą jaunuolių 
talkininkų, ir štai du tele
fono numeriai: talkininkai 
priiminės pranešimus, ir 
mes skelbsime, kas iš tik
rųjų mieste nutiko. Skam
binkite ir informuokite, nes 
jis tikįs, kad žmonės susi
rūpinę savo artimųjų liki
mu kitose miesto dalyse — 
taip galėsią susiorientuoti. 
"Forget now about commer- 
cials!” įterpė, matyt, atsa
kymą j inžinieriaus klausi
mą ir vėl pakartojo du te
lefono numerius, kuriais 
skambinti pagalbos reikalu.

Dabar pradėjo ryškėti 
tragedijos apimtis. Vos ne 
visas miestas su priemies-

DIRVA

Jonas Pranas PALUKAITIS nioji mergaitė buvusi vėjo 
pagauta ir trenkta j neto
liese stovėjusį automobilį. 
Marti instinktyviai pastū
musi vaikus ta kryptimi ir 
šokusi gelbėti. Tuo metu 
lūžęs medis, po kuriuo sto
vėję. Sūnus su kitais vaikais 
šokęs nuo medžio kita kryp
timi. Taip pasimetę. Tris 
valandas per liūtį ir tamsą 
lakstę, vieni kitų ieškoda
mi ir klausinėdami besiblaš
kančioje minioje, kol minia 
praretėjo ir jie susirado. 
Dar ir kitą rytą vaikaičiai 
nebuvo atsigavę iš išgąsčio.

Tokių audros 
šeimų parkuose 
šimtai.

čiais be elektros, tik gatvė
se pilna blykčiojančių laidų. 
Telefonai iš dalies veikia. 
Gatvės vietomis užlietos 
vandens — kai kur patiltė
se jo kelios pėdos gylio, 
žiauriausiai nukentėjęs ry
tinės dalies priemiestis Wil- 
loughby, kiek mažiau vaka
rinėje pusėje Lakewoodas 
(vėliau pasirodė, kad būta 
atvirkščiai), žmonės susi
rūpinę savo vaikais, kurie 
išsiųsti į kaimynines vasa
ros stovyklas. Ne, dar ne
turim žinių, klausytojai iš 
tų rajonų informuokite. 
Kaip toli nuo jūsų ta sto
vykla? Dvi mylios? Kad ir 
nieko baisaus ties jūsų na
mais, susimildamas pava
žiuokite — ar galite? — iki 
stovyklos ir duokite tikslų 
pranešimą. Ačiū 1

Ką sako oro biuras? Nė
ra pranešimų? Kažkas kaž
kur netvarkoj su mūsų ži
nių sistema — aš važiavau 
jau po audros smūgio ir vis 
tebegirdėjau per radiją kar
tojamus pranešimus "gali
mas lietus, vėjas 15-20 my
lių iš pietvakarių”. O vėjas 
jau prieš dvidešimt minučių 
buvo smogęs iš šiaurės gal 
80-100 mylių greičiu.

Įsiterpia klausytojo bal
sas, pranešąs apie naują 
audrą, tornado stiprumo, 
artėjančią nuo Toledo (gal 
tai buvo radijo mėgėjas, tu
rėjęs ryšį su tiksliu infor
macijų šaltiniu, nes jis dar 
keletą kartų gana tiksliai 
informavo apie padėtį Tole
de, Detroite, Sandusky). Ne, 
mūsų oro biuras dar nieko 
nesakė (jis paskelbė įspėji
mą, kai antroji audra jau 
buvo pasiekusi vakarinius 
priemiesčius; laimei, ši ne
buvo tokia stipri).

Stotyje atsiranda rytme
tinės programos vedėjas 
Howi Lund. Jis turėjo va
dovauti koncertui Lakewoo- 
do parke. Pasakoja, kaip 
ten bandęs atgaivinti iš po 
medžio ištrauktą ir ant jo 
rankų mirusią jauną mote
rį. Tokio dramatiško pasa
kojimo nebuvau per radiją 
girdėjęs (tai buvo kaimynų 
duktė studentė, ir tėvai, 
nieko nežinodami, jos iki 
ryto ieškojo parke). Bet jo 
retu tembru skambančio 
balso neatpažinau — taip 
pasikeitęs buvo iš susijau
dinimo.

Skaitomas tik gautas AP 
pranešimas: Clevelandą ir 
apylinkes palietė audra su 
žalingais vėjais; padaryta 
turto nuostolių, yra sužeis
tų, niekas nežuvo.

Tai užkaitino programos 
vedėją: "Negali būti! Aš 
pats mačiau ir kolega Howi 
Lund štai pasakojo. Vyrai, 
skambinkite į ligonines!”

Taip, Lakewoodo ligoni
nėn atvežti trys jau mirę, 
kelių gyvybė ant plauko, šv. 
Jono ligoninėn — du. Su
žeistų daug, jų niekas ne
registruoja, jo pirmosios 
pagalbos leidžiami namo, 
nėra vietų ligoninėse ...

Taip tęsėsi ištisą naktį, 
nes tornadų pavojai buvo 
atšaukti tik 7 valandą ryto.

★
Š e i mininkams temstant 

iš kažkur parėjus, sužinojo
me, kad jų telefonas pro
tarpiais veikiąs. Prasidėjo 
bandymai susirišti su vaikų 
butu. Jokio atsakymo ke
lias 
prieš 
marti. Vos beiškalbanti iš 
susijaudinimo. Tik grįžę 
namo iš Edgevvaterio parko, 
kurin nuėję su kaimynais 
ir būriu vaikų. Stovėję ant 
kalnelio po medžiu. Kaimy
nai, palikę pasaugoti vai
kus, nuėję atsigerti. Tuo 
metu smogusi vėtra. Vyres-

valandas. Pagaliau 
vidunaktį atsiliepė

★
Gana nedaug 

ėjus nuo audros pradžios, 
per radiją pasigirdo šauki
mai Tautinės gvardijos na
riams rinktis į kareivines. 
Dar prieš sutemą pirmieji 
jų pasirodė gatvėse, pradė
dami valymą.

Dirbo jie be paliovos tris 
naktis ir dvi dienas, vėliau 
jau talkinami vietos ir iš ki
tų miestų iškviestų elektros 
bendrovių darbininkų bei 
lėtai iš streiko pradėjusių 
grįžti Lakewoodo tarnauto
jų. Bet pasigėrėjimą 
tik Tautinės gvardijos 
bingumas.

Dr. Aldona Labokienė už šią spalvotą grafiką laimėjo Illi- 
nois kolegijų meno parodoje pirmąją premiją.

perskirtų 
klaidžiojo

laiko pra-

BOSTONE GRAŽIAI PAGERBTA
kėlė 
dar-

J. TUMAVICIENE

Per tris dienas buvo pra
valytos gatvės, didele dali
mi atstatytas elektros tie
kimas, vos ne visa telefonų 
sistema. Bet galutinai vis
kas baigta būsią tvarkyti 
tik per tris savaites. Nuo
stoliai milijoniniai.

Tai žiauriausia audra 
Ohio istorijoje, palietusi 
visą Erie ežero pakrantę 
nuo Toledo iki Pennsylvani
jos sienos. Dalis vietovių, 
kaip Toledo, Sandusky, 
Lakevrood ir Perry (netoli 
mūsiškių mėgstamo Paines- 
ville paplūdimio), nukentė
jo iš karto, kitos, kaip Nor- 
walk ir Vermillon, vėliau, 
lūžus užtvankoms ir užplū
dus staigiems potvyniams.

Apie audrą įspėjimų iš 
anksto nebuvo. Oro biuras 
kitą dieną aiškinosi, kad 
jiems buvusi žinoma iš va
karų atslenkanti audra, ta
čiau įspėjimą nusprendę 
skelbti tik 7:50, o audra 
smogė už septynių minučių. 
Dabar posėdžiaujama ir 
aiškinamasi, kas kaltas.

žinių tarnyba pasirodė 
visiškai pakrikusi. AP per
davė visai Amerikai skan
dalingai netikslų pranešimą 
tik už 4 valandų. Vietos ra
dijo stotys visą vakarą už
siiminėjo "svarbesniais" rei
kalais. Abu laikraščiai net 
kitą dieną neturėjo bendro 
vaizdo, vertėsi daugiausia 
fotografijomis, kurių di
džioji dalis buvo imta iš tos 
pačios artimiausios Cleve- 
landui skersinės gatvės su 
tuo pačiu automobiliu, kai 
tuo tarpu už kelių žingsnių 
buvo tikrai įspūdingesnių 
namų.

Vienintelę šviesią išimtį 
sudarė minėtas BillRandall, 
prie, kurio vėliau prisijun
gė eilė kitų tos pačios 
WERE stoties bendradar
bių, kuris niekada anksčiau 
nėra dirbęs žinių tarnyboje, 
nėra buvęs reporteriu, bet, 
ištikus reikalui, pralenkė 
šimtus jų.

Birželio mėn. 21 d. Bos
tono Sandaros kuopos ini
ciatyva buvo surengta gra
žus J. Tumavičienės pager
bimas. Bostono Amerikos 
Lietuvių Draugijos didžioji 
salė buvo pripildyta įvai
raus amžiaus, įvairių profe
sijų Bostono ir apylinkės 
lietuvių. Specialiai į šį pa
gerbimų atsilankė SLA Cen
tro Valdybos pirmininkas 
P. Dargis ir sekr. B. Piva- 
ronienė.

J. Tumavičienė j Šį kraštą 
atvyko prieš virš 60 metų, 
pradžia buvo sunki, bet mo
kėjo savo gyvenimą taip su
sitvarkyti, kad jis jai ne
buvo sunkus. Liečiant lie
tuvių visuomeninę veiklą, 
ji daugiausia dirbo SLA ir 
Sandaros o r g a nizacijose. 
Bet ji gerbė ir kt. pažiūrų 
žmones, todėl visų buvo ger
biama. Už nuopelnus SLA 
yra išrinkta garbės nare.

Ji buvo viena iš pirmųjų 
Dariaus ir Girėno skridimo 
į Lietuvą organizatorė ir rė
mėja. Pasikvietus kitus į 
talką suorganizavo Brock- 
tone ir Norwoode Dariaus 
ir Girėno žygiui remti Lie
tuvių Dienas, kurios praėjo 
su dideliu pasisekimu.

J. Tumavičienė yra daug 
dirbusi BALFe. Dalyvauda
vo BALFo seimuose ir yra 
buvusi aktyvi Bostono Bal
fo skyriaus narė ir kuri lai
ką to skyriaus pirmininkė. 
Ji yra padėjusi atvykti į šį 
kraštą apie 100 tremtinių. 
Pati siuntė ir kt. ragino 
siųsti pagalbą Vokietijoj 
g y v e nantiems lietuviams. 
Ir kai pirmieji tremtinių 
transportai pasirodė Bosto
no uoste, ji visada dalyvau
davo jų sutikime, ne vie
nam iš jų parūpino nakvy
nes, o vėliau darbus ir bu
tus. Tas jai nebuvo sunku 
atlikti, nes turėjo daug pa
žinčių lietuvių ir amerikie
čių tarpe.

Vėliau įsikūrus skautams 
ir lituanistinei mokyklai, 
buvo viena iš jų duosnių rė-

STATĖ OF NEW JERSEY
DEPARTMENT OF COMMUNITY AFFAIRS 

HOUSING FINANCE AGENCY
HAS 1MMEDIATE OPENINGS IN THE NEW JERSEY MODERATE 
1NCOME HOUSING PROGRAM.
FIELD INSPECTORS: EXPF.RIENCED IN THE SUPERV1SION OR 
1NSPECTION OF ALL PHASES OF CONSTRUCTION OF H1GH-R1SE 
MULTIPLE DWELLINGS.

DIRECT ALL REPLIES TO:
MR. GEORGE FEDD1SH, DIRECTOR OF TECHNICAL SERVICES

NEW JERSEY HOUSING FINANCE AGENCY
101 OAKLAND ST., TRENTON, N. J. 08618 (609) 292-66S5 
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J. Tumavičienė.

mėjų. Tur būt retai kuri 
skautų mugė ir lituanisti
nės mokyklos Kalėdų eglu
tė buvo jos pamiršta. Todėl 
nenuostabu, kad šio pager
bimo proga ji yra gavusi iš 
Kanados, Vokietijos ir visų 
Amerikos kampų virš 100 
telegramų ir raštu sveiki
nimų.

Nors dabar J. Tumavičie
nė yra ligos ir senatvės pa
laužta daugiausia gyvenimo 
dalį praleidžia lovoje, bet ir 
toliau telefonu nenutraukia 
ryšio su vietos lietuviais. Ir 
toliau teiraujasi kaip pavy
ko minėjimai, parengimai 
ir t.t. Visa džiaugiasi, kai 
jie praeina pasisekę.

Pagerbimo oficialioji da
lis pradėta Amerikos ir Lie
tuvos himnais maldą at
kalbėjo lietuvių parapijos 
klebonas kun. A. Baltrušiū- 
nas. Pagrindinę kalbą pa
sakė ŠLA prezidentas P. 
Dargis, toliau žodžiu svei
kino SLA sekr. B. Pivaro- 
nienė, kun. A. Kontautas, 
adv. Z. Šalnienė, Bostono 
viešųjų mokyklų atstovė, 
skautų, BALFo, L. Bend
ruomenės, Karių "Ramo
vės” atstovai. Raštu sveiki
no daugelis Bostono lietu
vių organizacijų, o taip pat 
net iš kt. valstybių, kurių 
dėl vietos stokos neįmano
ma visų išvardinti.

Meninę programą atliko 
sol. Liepa, akompanuojant 
dr. J. Vasyliūnui. Progra
mai vadovavo inž. A. Čapli
kas — Sandaros Centro 
V-bos vicepirmininkas.

Baigiant linkėtina p. J. 
Tumavičienei sveikatos ir 
kartu užtikrinimo, kad 
Amerikos lietuviai už jos 
didelį nuveiktą lietuvišką 
visuomeninį darbą jos nie
kados nepamirš. (m)
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Dr. Povilas Legeckas taria atsisveikinimo žodį prie dr. Lidijos Stanaitienės karsto Jalinskų šer
meninėje New Yorke birželio 29 d.

A.A. Dr. Lidija Stanaitienė
Mirtis, kaip įsismaginęs 

plovėjas per rugiapiūtę, ne
gailestingai retina mūsų 
senosios kartos atstovų ei
les. š. m. birželio mėn. 26 
dieną, šeštą valandą vaka
ro, savo dukters bute, 
Ridgewood, Queens, tyliai 
kaip pavargusi gėlė užmer
kė akis amžinam miegui dr. 
Lidija Stanaitienė-Zinkely- 
tė.

Atsisveikinimas su dr. L. 
Stanaitiene įvyko sekma
dienį, birželio 29 dieną, 8 
vai. vakare, šalinskų šerme
ninėje, 84-02 Jamaica Avė., 
Woodhaven, N. Y.

Lidija ilsėjosi sidabrinės 
spalvos karste, ant šviesiai 
mėlyno aksomo, aprengta 
melsva ilga suknele. Ties 
jos kojomis gulėjo žiupsne
lis žemės iš Lietuvos ir rau
donų rožių puokštė.

Pradedant atsisveikinimą 
prie gėlėmis apsupto kars
to, kun. Antanas Račkaus
kas sukalbėjo rožinį, asis
tuojant kun. Geisčiūnui. Po 
maldų kalbėjo dr. Povilas 
Legeckas, kuris atsisveiki
no su velione New Yorko 
Lietuvių Gydytojų Sąjun
gos vardu, o taip pat savo 
ir savo sesers dr. Marijos 
Legeckaitės vardu, patiek
damas apie dr. L. Stanaitie
nę šias biografines žinias:

Lidija gimė 1892 m. ba
landžio 21 dieną, savo tėvų 
gražiame dvare prie Daug
pilio. Neilgai jos vaikiškas 
gyvenimas buvo laimės ir 
džiaugsmo kupinas. Mirtis 
anksti pradėjo belstis į jos 
gyvenimą. Ji buvo tik pen- 
kerių metų kai mirė jos ma
mytė, buvusi kunigaikšty
tė Vera Obolensky. Liko 
mažutė Lidija bonų ir gu
vernančių priežiūroje, pasi- 
gęsdama ir skausmingai il
gėdamasi motinos meilės.

Jai dar tebelankant gim
naziją tragiškai žuvo jos 
mylimas vyriausias brolis, 
o jį greitai pasekė, širdies 
smūgio ištiktas, jos tėvelis 
Jonas.

Turbūt ta, niekeno nesu
laikoma, mirties pergalė jos 
šeimoje buvo viena iš prie
žasčių sukėlusi Lidijoje no
rą studijuoti mediciną ir pa
stoti mirčiai kelią. Tačiau,

tais laikais dar nebuvo 
įprasta moterims studijuo
ti mediciną ir Lidija, būda
ma labai muzikali, po ilgų 
dvejonių pasirinko muziką, 
įstodama į Konservatorijos 
fortepiono klasę.

Neilgai studijavusi, ji su
sipažino ir pamilo, svetur

A.A. Dr. Lidija Stanaitienė, 
nublokštą Suvalkijos lygu
mų sūnų, inžinierių Praną 
Stanaitį ir už jo ištekėjo.

1922 m. ji su savo vyru 
atvyko į Lietuvą, čia, jo pa
drąsinta, ji įvykdė savo pir
mykštę svajonę — įstojo į 
Lietuvos Universiteto Me
dicinos Fakultetą. Studija
vo su pertraukomis, nes au
gino dukrą Mariną, priklau
sė įvairiom s-Labdaros Drau
gijoms ir turėjo daug su 
vyro tarnybine padėtimi su
sijusių pareigų. 1929 m. 
birželio mėn. 15 dieną ji 
baigė Medicinos Fakulteto 
Penktąją Laidą ir 1933 m. 
rugsėjo 13 dieną gavo Vy
tauto Didžiojo Universiteto 
Medicinos Gydytojos Diplo
mą, pasirinkdama vaikų li
gas specialybę.

Baigusi medicinos moks
lus Lidija, pradžioje, neįsi
traukė pilnai į gydytojos 
darbą. Tačiau, kai 1936 m. 
kovo mėn. 20 dieną mirė jos 
mylimas vyras inž. Pranas 
Stanaitis, tuometinis Lietu
vos Pašto Valdybos Direk
torius, ji visiškai atsidėjo 
gydytojos profesijai. Nuo 
1936 m. iki 1938 m. ji dirbo 
kaip mokyklos gydytoja
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Kauno Amatų Mokykloje, 
vėliau Kauno Aukštesniojo
je Prekybos Mokykloje.

Nuo 1940 m. liepos 2 die
nos iki 1944 m. liepos pa
baigos ji dirbo kaip vaikų 
gydytoja Kauno Pirmojoje 
Vaikų Konsultacijoje, kar
tu pradėjo verstis ir priva
čia vaikų ligų gydytojos 
praktika. Priklausė Lietu
vos Vaikų Gydytojų Drau
gijai.

1944 m. rugsėjo mėn., 
kartu su dukterimi, ji pasi
traukė į Vakarus. Apsigy
veno netoli Dresdeno, Vo
kietijoje ir nuo tų metų 
spalio mėn. iki 1945 m. ge
gužės mėn. dirbo kaip gy
dytoja Grossenheimo Mies
to Užkrečiamų Ligų Ligoni
nėje.

Raudonajai bangai persi
ritus per Grossenheimą, ji 
stebuklingu būdu išsigelbė
jo ir prasimušė j Vakarų 
Vokietiją, pas savo dukrą.

Karui pasibaigus, ji ap
sigyveno Detmolde, okupuo
tos Vokietijos Britų zonoje 
ir ten, nuo 1946 m. iki 1947 
m. dirbo Detmoldo Sick- 
Bay, o emigracijai prasidė
jus, nuo 1948 m. iki 1949 
m. gruodžio mėn. buvo Pa- 
derborno Pereinamosios sto
vyklos gydytoja ir kartu 
Bad Lippspringe Vaikų Na
mų gydytoja.

Į Ameriką Lidija atplau
kė 1949 m. gruodžio 23 die
ną, dar dirbdama kaip gy
dytoja laivo Sick-Bay.

Visų išgyvenimų ir su
krėtimų paveikta Lidijos 
sveikata pradėjo silpnėti. Ji 
dar keletą mėnesių dirbo St. 
Catharine ligoninėje Brook
lyne, Emergency skyriuje, 
tačiau dėl smarkiai susilp- 
nėjusios klausos nebegalė
jo daugiau tęsti savo taip 
pamėgtos profesijos ir tu
rėjo pasitraukti.

1967 m. gruodžio mėn. ją 
ištiko antras širdies smūgis 
ir nors ji išgulėjo apie mė
nesį ligoninėje, tačiau svei
katos jau nebeatgavo.

Lidija priklausė New 
Yorko Lietuvių Gydytojų 
Sąjungai ir, kol jos jėgos 
leido, nepraleisdavo nei vie
no Sąjungos susirinkimo, 
vis laukdama kada įvyks 
sekantis. Su tokiu pat ne
kantrumu ji laukdavo ir 
Lietuvių Gydytojų Biulete
nio, kurį perskaitydavo nuo 
pradžios iki paskutinio pus
lapio.

Lidijai gydytojos darbas 
buvo visas jos gyvenimas, 
jam ji buvo atsidavusi visa 
savo širdimi. Ji labai mylė
jo vaikus ir būdavo neiš
senkamai kantri su jais.

Lidija buvo gero ir ne
paprastai švelnaus būdo, ji 
galvodavo tik apie kitus, vi
sai užmiršdama save. Ne- 
klysiu sakydamas, kad ji 
šiame gyvenime neturėjo 
nei vieno priešo. Mes pasi- 
gęsime Tavęs, Lidiją, — 
baigė savo žodį dr. Legec
kas.

Sekančią dieną, pirmadie
nį, birželio mėn. 30 dieną, 9 
vai. ryto, iš šalinskų šerme
ninės Lidijos palaikai buvo 
pervežti į Apreiškimo para
pijos bažnyčią, čia, klebo
nas kun. J. Aleksūnas, asis
tuojant kun. Geisčiūnui ir 
kun. A. Račkauskui, kuris 
buvo suteikęs velionei pa
skutinį patepimą, atlaikė 
gedulingas mišias. Mišių 
metu solistas St. Citvaras 
puikiai pagiedojo Lidijos 
taip mėgtą Schuberto Avė 
Maria ir Naujalio ”Kai šir
dį tau skausmas suspau
džia”.

Iš bažnyčios, dr. Lidija 
Stanaitienė buvo nulydėta į 
Cypress Hills kapines Wood- 
havene, New Yorke, kur po 
kun. A. Račkausko maldų, 
ji atsigulė amžinam poilsiui 
tarp daugelio ten palaidotų 
lietuvių.

Giliame nuliūdime ji pali
ko vienintelę dukterį Mari
ną ir žentą Zigmą Raulinai- 
čius, giminaitę Kunigundą 
Varėnę su šeima Detroite ir 
nuo jaunystės laikų iki mir
ties neperskiriamas drau
ges dr. Jadvygą ir Vandą 
Urbanavičiūtės.

Ilsėkis ramybėje, Bran
gioji Lidija, taip toli nuo 
savo mylimo vyro ir pamil
tos Lietuvos. M. B. R.

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE

EXPERIENCED

CIM X
TAPĖ MILL 

MILL 
UNIVERSAL 

GRINDER 
TURRET LATHE 
TRACER LATHE

54 HOUR WEEK 
NIGHT PREMHJM PLŪS 

LIBERAL FRINGE BENEFITS

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

DETROIT, MICH. 
(50-59)

WANTED
IST CLASS SKILLED

TOOLMAKER—GRINDER
Mušt be able to m tikę form A shave 
tools, reamers and regrind small tools 

also
AUTOMATIC SCREW MACHINE 
OPERATORS AND SĖT UP MEN. 

For Acme Gridley Multiple Spindle. 
Good hourly rate, pleasant working 
condilions. New plant. Paid group 
insurance and vacations. 

PH1LLIPS MFG. CO. 
1355 S. Cedar, Holt. Mich.

517 — 694-0491 
(53-59)

FOREMAN
For cold heading plant. Mušt be 
able to supervise men, produets and 
set-ups on specia] produets.

For lnterview
CALL 313-566-4658 — TROY, MICH.

9 a. m. to 5 p. m.
(55-61)

JOURNEYMAN

TOOL & DIE MAKER
Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints & Close Tolerance.

Day steady work.
For Intcrview

CALL 313-566-4658 — TROY, MICH.
9 a. m. to 5 p. m.

(55-61)

WANTED
IST CLASS 

OFFSET PRESSMEN 
COLOR LITHOGRAPHY

MUŠT HAVE EXPERIENCE 
MODERN PLANT 

MODERN EQUIPMF.NT 
PENSION PLAN

GOOD HOURLY RATE 
STEADY WORK

Fisher Printing Company 
GAL1ON, OHIO 44833 

Phone (419) 468-2428 
(56-58)

EXPERIENCED
OFF HAND GRINDER
ON SPF.CIAL CUTT1NG TOOLS.

DAYS, STEADY WORK. TOP 
WAGES & BENEFITS.

Call Mr. Miller (313) 863-3333 
(56-59)

Kaip 
surasti
savo 
draugus

Telefonų knygoje. Tai greičiausias, leng
viausias būdas surasti jums reikalingus te
lefono numerius.
Pasižiūrėkite toje knygoje, taipgi, informa
cijų apie suradimą numerių kitose tolimes
nėse vietose, skubos įvykių numerius, toli
mų vietovių papigintų kainų valandas. Ir 
daug ko daugiau. Geras skaitymas, kada to 
prireikia.

Ohio Bell

DELLA E. JAKUBS & 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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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

MINĖS SIDABRINĮ 
JUBILIEJŲ

Balfo Clevelando skyrius 
visada pasižymėjo šalpos 
veikloje, kaip gėrybių taip 
ir pinigų sutelkimu. Pasku
tiniųjų metų vajus buvo 
rekordinis — virš 4000 dol. 
grynais pinigais ir 120 porų 
naujos avalynės (dovana 
Salamander krautuvės sa
vininko Br. Gražulio).

Bendrai Clevelando sk. 
savo egzistavimo laikotar
pyje yra sutelkęs 80,000 
gėrybėmis ir 45,000 gry
nais pinigais. Tai dideli; 
clevelandiečių įnašas Balfo 
šalpos reikalams, kurį atli
ko aukotojai ir sk. valdybų 
darbuotojai.

Atžymėti Balfo 25 metų 
jubiliejų, aukotojus ir dar
buotojus, Clevelando sk. 
valdyba paskutiniame savo 
posėdyje nutarė šią. sukak
tį iškilmingai minėti š. m. 
lapkričio 29 ir 30 dienomis. 
Tomis dienomis numatytas 
ir Balfo direktorių suvažia
vimas Clevelande.

Valdyba buvo painfor
muota apie įvykusio Balfo 
seimo nutarimus, skyrių 
geime atstovavo Valdybos 
pirm. E. Stepas ir F. Eidim
tas. Posėdis vyko p. J. ir E. 
Stepų bute, dalyvaujant 
valdybai pilname sąstate.

Balfo Clevelando sk. val
dybą jau antri metai suda
ro: Ed. Stepas — pirm., F. 
Eidimtas — pirm, pavaduo
tojas, V. Akelaitis ir Buk- 
nys — iždininkai, A. Puško- 
riūtė — sekret., Keženis ir 
V. Kasakaitis — nariai.

(fe)

• William T. Geralds, So- 
ciety National Bank Cleve
lande viceprezidentas pa
skirtas manageriu Ten-O- 
One Euclid Avenue skyriaus 
nuo liepos 1 d. vietoj pasi
traukiančio į pensiją Lester 
L. Wilson.

Williams T. Geralds,jau 
18 metų yra bankinėje tar
nyboje ir pernai buvo iš
rinktas viceprezidentu.

Society National Bankas 

savo skelbimais jau eilę 
metų remia Dirvą.

• Antanas Garmus su 
žmona, šiuo metu keliaująs 
po pietines Amerikos vals
tijas, siunčia sveikinimus iš 
saulėtos Floridos, kur žada 
praleisti dar dvi savaites. 
Rašo, kad vanduo esąs 80 
laipsnių ir Florida tikrai 
verta ''saulėtosios Floridos” 
vardo.

• Draugijų atstovai kvie
čiami į pasitarimą Lietuvių 
salėje, trečiadienio vakare, 
liepos 16 d., 7:30 vai. ap
svarstyti vysk. A. Deksnio 
pakvietimą į Clevelandą.

ALT Skyrius ir LB I 
ir II Apylinkės

METINIS PIKNIKAS
Amerikos Lietuvių Pilie

čių Klubas rengia savo tra
dicinį metinį pikniką St. 
Joseph Parke, ant White 
Road. Ta smagi gegužinė 
yra tik nariams, niekas ne
bus įleistas be nario korte
lės. Nario korteles reikia 
įsigyti Lietuvių salėje iš 
anksto.

GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC. 

CLEVELANDO SKYRIUS
Dėl atostogų bus uždary

tas nuo liepos mėn. 4 dienos 
iki liepos mėn. 29 dienos.

787 E. 185 St.
Cleveland, Ohio 44119 

Tel. 486-1836

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

MALĖ

Wanted at once 
Experienced 

LATHE HANDS.
MUŠT BE ABLE TO SĖT UP WORK 
FROM BLUE PRINTS AND CLOSE 
TOLERANCE.

Lay Out and Fit Up Men. 
EXPER1ENCED IN STEEL FABRICA- 
T1ON. GOOD HOURLY RATE. STEA. 
DY VVORK. DAY SHIFT. AGE NO 
BARRIER.

Boom Boiler & Welding Co. 
2514 CENTER ST.

CLEVELAND, OHIO
(54-58)

BUS DRIVERS
Due to an expa.nsion of our fleet 
of school buses we are in need 
of full or part time bus drivers. 
The first driver training school 
will begin immediately. Additio- 
nal sessions will be held through 
July.

Contact Mr. Robert Penley 
Director of Transportation 

Orange Local School District 
216 — 831-8600

(54-60)

FEMALE

ATTENTION!

NURSE
RN’s Full Time

Positions open. All shifts. 238 
bed geriatirc facility. Excellent 
salary, contact Nursing office, 
Forest Hills Nursing Home, 
268-3800.
An Equal Opportunity Employer 

(54-61)

Užpraeitą pirmadienį Naujosios parapijos salėje įvyko Neringos tunto sueiga, kurios metu buvo 
padėkota talkininkams, padėjusiems tunto veiklai vystyti. Viršuje tunt. N. Kersnauskaitė (ketvir
ta iš kairės) tarp skaučių, apačioje svečiai vaišinasi. J* Garlos nuotraukos

JAUKIOS SKAUTIŠKOS PABAIGTUVĖS
Neringos skaučių tuntas 

surengė viešą ir iškilmingą 
sueigą šv. Mergelės Nepa
liaujamos Pagalbos parapi
jos salėje liepos 7 d. Tai 
buvo lyg ir praktiškų tunto 
metų pabaigtuvės, šia pro
ga žymią programos dalį 
pakylėta į garbstymo ir pa
dėkos reikšmę rūpestin
giems bičiuliams bei bend
radarbiams.

Gausioms skautėms su
sirikiavus, atlikta įprotiniai 
sveikinimaisi, raportai, tun- 
tininkės įsakymų skelbi
mas, pakilus vėliavos pager
bimas, malda — Marija, 
Marija, vėliau Lietuvos 
Himnas ir kitos kilnios aki
mirkos. Visa tai puikiai nu
teikė pilną svečių salę ir 
kartais net jaudino. Geras 
skonis, bendroji darna ir 
nuoširdumas dažnai tviskė
jo žibėjo.

A. Nasvytytės įžodį pri
ima s. fil. Rimg. Nasvytie- 

DIRVOS NOVELĖS 
KONKURSAS

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turinį 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 ir 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.

nė, v. s. 1. Jonaitienė ir v. s. 
fil. M. Barniškaitė.

Į v. skilt. laipsnį pakeltos 
— E. Giedraitytė, D. Nas
vytytė, I. Raulinaitytė ir E. 
žygaitė. Iškilmė maloni ir 
džiuginanti.

Pasišventusi savo parei
goms jau per trejetą metų 
tuntininkė N. Kersnauskai
tė trumpą, bet vertingo tu
rinio savo žodį baigė apdo
vanojimu Skautijos Rėmėjo 
ženkleliu ištisos eilės asme
nų įvairių nuopelnų. Štai 
pagerbtieji: globą ir pasto
gę be mokesčio suteikęs ku
nigas klebonas J. Angelai
tis, tunto tėvų komiteto pir
mininkas, kantrus, uolus ir 
darbštus Ignatavičius, ko
miteto nariai — Gruzdienė, 
Kazėnienė, Gaižutis ir Ja- 
nuškis, paaukojęs $500.00 J. 
Žilinskas, paaukojęs $195 
V. šniolis, Dirvos redakto
rius V. Gedgaudas, Draugo 
bendradarbis V. Pociūnas, 

Tėvynės Garsų radijo va
landėlės vedėjas J. Stempu- 
žis, talkininkai — VI. Bra
ziulis, V. Juodvalkis, VI. Ba
cevičius ir J. Garla, leidęs 
naudotis patalpomis suei
goms J. Nasvytis, nuvežęs 
daug turto į V-tąją tautinę 
stovyklą ir ten dirbęs E. 
Rydelis ir nuolat visokerio
pą pagalbą teikęs Br. Rė
kus. Linkėjimai baigti su
giedojus Ilgiausių metų.

Be to, pareikšta padėka 
skautų vienetų vadovams 
už gražų bendradarbiavi
mą: Akad. Sk. Sąjūdžio Cle
velando sk. pirmininkui dr. 
fil. St. Matui, Akad. Skaučių 
"Šatrijos Raganos” draugo
vės buv. pirmininkei s. St. 
Gedgaudienei, Korp. Vytis 
Clevelando skyr. buv. pir
mininkui fil. Pr. Mašiotui, 
Pilėnų tunto vadovams, Jū
rų Sk. Klaipėdos vieneto va
dovams, Skautininkių drau
govės buv. draugininkėms 
v. s. Slabokienei ir s. Moc- 
kuvienei bei dabartinei 
draug. s. švarcienei ir židi
nio sk. draug. R. Tatarūnie- 
nei.

Prašmatniai įsijungė pro- 
gramon Akad. sk. draug. 
sveikintojos St. Gedgaudie
nė ir I. Navickaitė. Gėlių 
įteikė M. Kižienė. O nemaža 
grupė akademikių gerokai 
pastiprino bendrą chorą.

Ir dar tuntininkė pasi
džiaugė naujai priimamomis 

PRENUMERUOKIME DIRVĄ!

DIRVA,
6907 Superior Avė.,
Cleveland, Ohio 44103

Prašau siųsti Dirvą 1 metams (į/2 metų) šiuo adresu

Dirvos prenumerata 1 metams — 13 dol., U metų 
7 dol.

Ta proga jungiu Dirvai auką ...............  dol.

Parašas ...........................................................

Adresas ...........................................................................

į tuntą sesėmis : į Laimutės 
draugovę — D. Miškinytė, 
V. Juodišiūtė ir D. Vaitku
tė, sutiktos draugininkės J. 
Petraitytės, į Aušrinės 
draugovę — J. Banionytė, 
sutikta adjutantės J. Igna- 
tavičiūtės ir į Birutės drau
govę — L. Juodišiūtė, su
tikta draugininkės D. Nas
vytytės.

Iš kitos pusės dar pagir
tinas pažangumo atvejąs: 
tunte išaugusioji D. Kava
liūnaitė jau pereina į Akad. 
sk. draugovę. Tuntininkė 
didžiuojasi, kad tatai pa
siekta. Naująją akademikę 
sutinka draug. vicepirmi- 
kė I. Navickaitė.

Grįždama į esmingus vei
klos akstinus, tuntininkė 
pacitavo truputį svarbių 
lordo Baden Powell’io min
čių, tartum pagrindinių 
aukštesniems tikslams siek
ti gairių. Bevystydama šitą 
temos kryptį, tuntininkė 
dėkingai pristatydino žy
mesniąsias vadoves: vyr. 
skaučių draugininkę Reg. 
Nasvytienę ir adjutantę D. 
Kavaliūnaitę, Birutės drau
govės globėją A. Muliolienę 
ir draugininkę D. Nasvyty
tę, Aušrinės draug. adju
tantę J. Ignatavičiūtę, Lai
mutės draug. draugininkę 
J. Petraitytę ir tunto egza
minuoto ją M. Kižienę.

Savaime aišku, sueiga pa
puošta meniškais įtarpais. 
B. Brazdžionio — Iš tavo 
rankos — deklamavo L.
Švarcaitė. Choras dainavo: 
O tėvyne, ar žinai, Sesės 
skautės, saulutė mums nu
švito, Neišeik, neišeik tu iš 
sodžiaus ir šauniai Neringa 
žygiuoja. Praskambėjo tik
rai nuotaikingai. Gitara ly
dėjo D. Kavaliūnaitė, čia 
tiek vertimai iš kitų kalbų, 
tiek viena kita originali dai
nelė yra kuklios N. Kers- 
nauskaitės kūryba. Gera, 
kad talentingi žmonės esą 
kuklūs, nors tai — deja, re
tas faktas.

Daug brangintino turinio, 
taikomo tiesiai į širdį, pa
teikta per trumpą laiką.

Baigoje tuntininkė para
gino visas skautes važiuoti 
į vasaros stovyklą Kanado
je, Tėvų Pranciškonų sto
vyklavietėje Wasagoje nuo 
rugp. 3-os iki 11-os d. Ten 
dalyvaus ir Pilėnų tuntas.

Galų gale, visiems drau
ge su svečiais sudarius skau
tišką, nepaprastai didelį ra
tą, sugiedota Sutelk mus, 
Viešpatie. Visuotinis santy
kių suartėjimas bendrino 
visus ir ugdė kilnumą.

Dar kiek pabendrauta 
gardžiose vaišėse, pačių 
skaučių parūpintose ir "pa
tarnaujamose", kai kurioms 
mamytėms meiliai priside
dant.

Šitoks parengimas labai 
tinka šeimos ir švietimo me
tams. Lietuvybės skiepiji
mas pavyzdingas.

Vladas Braziulis

VIENŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

Savanoris kūrėjas, Vyties Kryžiaus ka
valierius, kapitonas Jonas Ignatavičius-Ig- 
nas mirė 1968 metų liepos 20 dieną. Palaido
tas Visų Sielų kapinėse.

Už jo sielą šv. Mišios bus naujos para
pijos bažnyčioje, sekmadienį, 10 valandą.

Prašome gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti pamaldose.

Nuliūdus žmona ir šeima



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

TARĖSI PABALTIEČIŲ 
DIPLOMATAI

Lietuvos atstovo J. Ra
jecko kvietimu liepos 8 d. 
įvyko Baltijos dipl. atstovų 
pasitarimas Lietuvos pa
siuntinybėje Washingtone. 
Jo metu buvo pasiinformuo- 
ta ir pasitarta einamaisiais 
reikalais.

• Dr. Vladas Šimaitis, 
ALT Valdybos sekretorius, 
dalyvavo Lietuvių Katalikų 
Susivienijimo 64-tame Sei
me Waterbury, Conn., kur 
buvo perrinktas tos organi
zacijos iždo globėju. Ta pro
ga jis drauge su ALT Gar
bės Pirmininku Leonardu 
Simučiu aplankė vietinius 
ALT skyriaus pirmininką 
A. čampę, vicepirmininką 
V. Kuzmicką, pasimatė su 
M. Andrikyte, muziku A. 
Aleksiu ir visa eile kitų vie
tinių veikėjų.

Su visais draugiškoje 
nuotaikoje buvo pasitarta 
artėjančio Lietuvių Kongre
so Detroite reikalais ir ALT 
o r g a n i zacijos stiprinimo 
klausimais.

• Nelson A. Rockefeller, 
New Yorko gubernatorius, 
maloniai sutiko būti septin
tojo Amerikos lietuvių kon
greso garbės komiteto na
riu.

Į garbės komitetą, taip 
pat įeina JAV Kongreso at
stovai Samuel Stratton ir 
Frank Horton.

• Venezuelos Lietuvių 
Bendruomenės atstovų su
važiavime š. m. liepos mėn. 
5 d. Caracase, kuriame as
meniškai dalyvavo 33 atsto
vai iš visų penkių apylin
kių ir keturiems prisiuntus 
raštiškus jgaliavimus, Ve
nezuelos Lietuvių Bendruo
menės Centro Valdybos pir
mininku vienbalsiai per
rinktas inž. Vladas Venc
kus.

• Julius Paknis, Schuyler 
Savings and Loan Assn. 
Kearny, N. J., Chairman of 
the Board, atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 10 dolerių.

• Mykolas Vaidyla, San
daros redaktorius, po ilgos 
ir sunkios ligos, grįžo iš li
goninės į namus ir jau pra
dėjo dirbti laikraščio redak
cijoje.

• A. Kušlis, iš Water- 
town, Conn., atnaujindamas 
prenumeratą, pridėjo 10 do
lerių Česlovo Gedgaudo 
knygos ”Mūsų praeities be
ieškant” išleidimui paremti.

• Lituanus, anglų kalba 
leidžiamas žurnalas, minė
damas 15 metų sukaktį, 
skelbia vajų su ypatingom 
dovanom. Kiekvienas atnau
jinęs prenumeratą ar iš 

A. A.
VALERIJAI VASAITIENEI

mirus, liūdesy likusius vyrą ANTANĄ, dukterį 
ALDONĄ, sūnus KAZĮ ir VYTAUTĄ su šeimo
mis ir TADĄ nuoširdžiai užjaučiame

Juozas, Ona ir Vidutė 
R a u k č i a i

Poniai KAZIMIERAI VAIČELIŪNIENEI,
SŪNUMS IR ARTIMIESIEMS, JOS MYLIMAM 

TĖVELIUI LIETUVOJE MIRUS, REIŠKIAME 

GILIĄ UŽUOJAUTĄ

S.L.A. 20-ta Moterų kuopa 
Clevelande

naujo užsiprenumeravęs ir 
atsiuntęs 5 dolerius, gaus 
nemokamai šampano bon- 
ką, kurią turės atsiimti 
Chicagoje vienoj iš Kane 
Beverage krautuvių, šis va
jus baigiasi š. m. rugsėjo 1 
d. Prenumeratą siųsti šiuo 
adresu: Lituanus, P. O. Box 
9318, Chicago, III. 60690.

VASYS AKCIJŲ 
BROKERIS

Didelis skaičius lietuvių 
įsitraukė į rizikingą, bet 
kartais labai pelningą, ak
cijų prekybą. Akcijas pirk
ti ir parduoti galima tik per 
biržų brokerius. Ligi šiol 
Chicagoje mes neturėjome 
tokių brokerių, su kuriais 
galėtumėm lietuviškai savo 
investavimų reikalus atlik
ti. štai dabar išlaikęs ati
tinkamus egzaminus ir at
likęs praktikos darbus, Chi
cagoje brokerio profesija 
pradėjo verstis mūsų žino
mas sportininkas Arūnas 
Vasys, sūnus aktyvaus ALT 
S-gos Cicero skyriaus nario 
Broniaus Vasio -V asiliaus- 
ko. A. Vasys šiuo metu yra 
narys Howe, Barnes & 
Johnson, Ine. investavimų 
bendrovės, 208 So. LaSalle 
St., Chicagoje.

REGISTRUOKITĖS Į 
NEOLITHUANŲ 

STOVYKLĄ
Prieš keletą savaičių, 

Korp! Neo-Lithuania Vyr. 
Valdyba išsiuntinėjo vi
siems korporantams, kurių 
adresai buvo žinomi, pra
šymą, kviesdama dalyvauti 
Korp! Stovykloje (š. m. 
rugpiūčio mėn. 23 d. iki 
rugsėjo mėn. 1 d., L. P. Am- 
butų vasarvietėj e: Potota- 
wattamie Resort, Route 3, 
Bok 400, Benton Harbor, 
Michigan 49022), ir savo 
aukomis įsijungti į Korp! 
Klestėjimo ir Stovyklos 
Fondą.

DETROIT
LAIMĖJO DIRVOS 
PRENUMERATĄ

šiemet birželio 15-22 die
nomis Dainavoje įvyko 
LšST suruoštoji šaulių kul
tūrinė savaitė. Tarp įvairių 
paskaitų, šaudymo varžybų, 
Joninių žavumų, buvo ir 
dovanų laimėjimai. Be ori-

LITHUANIA 700 YEARS 
keliauja po platų pasaulį

— Mes dažnai galvojam, 
kad pasaulis yra apie mus 
gerai informuotas. Turėda
mas progos susitikti su 
daugeliu užsieniečių, aiš
kiai matau, kad labai maža 
jų dalelė žino pakankamai 
apie Lietuvą, jos praeitį ir 
dabartį. Labai retų kraštų 
mokyklose yra užsimenama 
apie Lietuvą ir mums tikrai 
reikia tuo klausimu dar 
rimčiau susirūpinti. Jei pa
saulis apie mus žinos ir kal
bės, rusams niekuomet ne
pavyks savo nuožmios oku
pacijos pateisinti.

Todėl aš labai sveikinu 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondo ryžtą imtis rizikos ir 
atsakomybės tokį rimtą vei
kalą "Lithuania 700 years" 
išleidžiant. Būtų gerai, kad 
šis veikalas būtų išverstas 
ir į prancūzų, ispanų ir vo
kiečių kalbas, — sako 
VLIKo pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas liepos 4 d. Dir
voje.

— Mums ypač reikia su
sirūpinti visa plačiausia li
tuanistika anglų kalba, rei
kia įtempti visus išteklius 
ir angažuoti visas plunks
nas, kad knygų, liečiančių 
lietuvių kultūrinius bei po
litinius reikalus pasirodytų 
anglų kalba kiek galima 
daugiau, — rašo Draugas 
š. m. gegužės 3 d., nurody
damas anglų kalba informa
cijos reikšmę.

— Kaip sekasi ”Lithua- 
nia 700 years" platinimas, 
— dažnai tenka girdėti pa-

ginalių tapybų, buvo tam 
tikras kiekis mecenatų do
vanotų laikraščių prenume
ratų. Dirvos vienų metų 
prenumeratą dovanojo Vin
cas Tamošiūnas ir ją laimė
jo Aleksandras Mantautas, 
38 Sawtell Avė., Brockton, 
Mass.

Tai gražus pavyzdys, kaip 
įvairiomis progomis gali 
būti platinama lietuvių 
spauda. Mecenatui V. Ta
mošiūnui Dirva nuoširdžiai 
dėkoja.

BAIGĖ UNIVERSITETĄ
Šį pavasarį Detroito uni

versitetus baigė ir atitinka
mus laipsnius įsigijo lietu
viai:

University of Detroit: 
Bakalauro laipsnį iš sąskai
tybos — St. Paurazas ir 
Gintautas Miceika. Elektros 
inžinieriaus — Saulius Kau- 
nelis. Architektūros inži
nieriaus — Robertas Mažei
ka.

University of Michigan: 
Magistro laipsnį iš fizikos 
— Gediminas Gasperas. Ba
kalauro laipsnį iš meno — 
Danutė Miškinytė. Maste- 
rio laipsnį iš inžinierijos — 
Frank Richard Povilaitis.

Michigan Statė Universi
ty : Bakalauro laipsnį iš biz
nio administracijos — Pet
ras Misiūnas.

Wayne Statė University: 
Daktaro laipsnį iš chemijos 
— Reymond Senkus, tema: 
Polymerization of Absorbed 
Monomers. Masterio laips
nį iš mechanikos inžinie
riaus — Gytis B. Jasas. Me
dicinos daktaro laipsnį — 
Kazys J. Jankauskas. Dak
taro laipsnį iš teisės (advo
kato) — Vladas K. Duoba. 
Bakalauro laipsnį iš biznio 
administracijos — Algirdas 
Plečkaitis, Donald V. Mic
kus ir Josephine Malakaus
kas. Bakalauro laipsnį iš 
meno — Rut Valatka. Ba
kalauro laipsnį ir chemi
jos — Arūnas Vaitiekaitis. 
Masterio laipsnį iš pedago
gikos — Carl J. Gobis. Mas
terio laipsnį iš bibliotekos 
mokslų — Audronė Vaitie- 
kaitytė. (jg)

EMILIJA ČEKIENĖ

klausimų LNF valdybos na
riams.

Kaip žinome, šis veikalas 
buvo pradėtas platinti tik
tai prieš porą mėnesių, o jo 
išleista 1500 egz. Pirmiau
sia buvo išsiuntinėta iš ank
sto užsisakiusiems prenu
meratoriams, kurie įgalino 
apmokėti jo išleidimo išlai
das. O dabar, norinčių šį 
leidinį įsigyti tiesioginiai iš 
LNF, laiškai su 10 dol. če
kiais ateina kasdien ir 
jiems tuoj pat išsiunčiama 
knyga. Tačiau maloniausia 
staigmena buvo vieną dieną 
gavus iš tolimo JAV krašto 
tokio turinio laiškelį:

"Pritariant jūsų atliktam 
dideliam darbui, išleidžiant 
anglų kalba knygą, Lietuva 
700 metų bėgyje, esu nusi
statęs ir aš šiek tiek prisi
dėti nuperkant 500 egz. tos 
knygos ir pavedant Lietu
vos Nepriklausomybės Fon
dui pačiam išsiuntinėti JAV 
mokslo institucijoms, čia 
pridedamas čekis su linkė
jimais LN Fondui sėkmės 
ugdant lietuviškumą bei 
tautinį susipratimą.”

Tai buvo ne tik maloni 
staigmena LNF valdybai, 
bet ir didelė dovana visai 
lietuvių tautai skleidžiant 
informaciją apie Lietuvą 
svetimųjų tarpe.

Kas daugiausia šiuo vei
kalu domisi? — LNF valdy
ba gauna klausimų.

Čia tenka atsakyti, kad 
sprendžiant iš adresų pagal 
profesiją daugiausia krei
piasi medicinos daktarai, 
kaip ir visais mūsų istori
jos laikais, jų tarpe šį kar
tą daugumą sudaro mote
rys gydytojos, kai kurios 
užsisakydamos vieną egz. 
sau, o kitą ar net keletą nu
rodo pasiųsti JAV moksli
nei ar politinei institucijai. 
Tai gražus ir labai naudin
gas pavyzdys kalbant apie 
lietuviškos i n f o r macijos 
skleidimą svetimųjų tarpe.

Taip pat med. gydytojai 
labai daug prisidėjo prie to 
veikalo išleidimo anksčiau 
aukomis, o dabar platinimu. 
Itin daug pasidarbavo dr. 
Vladas Ramanauskas Cleve
lande, kurio iniciatyva ir 
adv. Juliaus Smetonos pa
stangomis šis leidinys jau 
pristatymo lietuvių visuo
menei proga buvo paminė
tas amerikiečių vietos spau
doje.

Dr. V. Paprockas vienas 
iš nuoširdžiausių rėmėjų 
bei platintojų svetimiesiems 
New Yorke, kuris nežiūrint 
savo didelio įnašo į to vei
kalo išleidimą, išvydus jam 
dienos šviesą vėl nupirko 
keliolika egz. savo kolegoms 

Trijų generacijų vaišės. Birželio 29 d, p.p. Vėbrų namuose Chicagoje Įvyko dviguba šventė. Gausios 
ir šakotos Vadopolų ir Vėbrų šeimos sugūžėję i Vėbrų namus atšventė Petro Vėbros vardadienį ir kar
tu atsisveikino su Sofija Rukšiene, kuri iš Vokietijos buvo atvykusi aplankyti Vadopolų-Vebrų gimi
nės. Sofija Rukšienė-Vadopolaitė yra dr. Antano Rukšos žmona. (Sėdi trečioji iš kairės)
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amerikiečiams, štai vienas 
iš daugelio jo gautų padė
kos laiškelių, kurį rašo bu
vusio JAV konsulo Švedijo
je duktė universiteto profe
sorė.

"It was extremely 
thoughtful of you to send 
the books, which arrived 
yesterday, and I appreciate 
it very much. While ”over- 
vvhelming” in the inscrip- 
tion by Mr. Gerutis may be 
stretehing it a bit, it has 
been frustrating to look, 
largely in vain, for works 
in English on Lithuania 
and the present volume filis 
a definite need. And one 
can, perhaps, hope that it 
will awaken, as well as re- 
awaken, those who might 
effectively act on behalf of 
independence for Lithuania 
and the ręst of Eastern Eu- 
rope."

Laiškai su pageidavimais 
įsigyti minėtą leidinį ateina 
iš viso laisvojo pasaulio 
pasaulio kraštų, kas rodo, 
kad lietuvis, nežiūrint kur 
ii' kaip ilgai begyventų at
skirtas nuo tėvynės, bet jos 
niekuomet nepamiršta, sie
lojasi jos laisvės atstatymu 
ir lietuvybės palaikymu sve
tur.

Laiškai ateina rašyti an
glų kalba ir iš senosios kar
tos užsakymai siųsti ne 
jiems, bet sūnui ar dukrai 
dažnai universiteto adresu. 
Svetimos tautybės žentui 
ar marčiai, nebemokan
tiems lietuviškai vaikams 
ar anūkams, štai vienas iš 
daugelio panašių laiškų:

"Lithuania 700 Years, 
šią knygą prašau prisiųsti, 
nes turiu berniuką, kuris 
jau lietuviškai nepaskaito, 
nes čia mažas miesčiukas, 
tai savos kalbos nemokina. 
Jau visi nutautėję. Vadinas 
lietuvių škulė pradinė, bet 
viskas angliškai. Taigi ma
no sūnui bus pravartu pa
siskaityti, nes jis teiraujasi 
radęs geografijoj Lietu-

Be to, ne vienas dar Lie
tuvoj gimęs, bet jau čia 
mokslus baigęs ir tarnybinę 
karjerą pasiekęs man pasa
kojo, kaip įdomu jam buvo 
šią knygą skaityti ir suži
noti apie lietuvių tautos 
kilmę, tokią ilgą ir turtingą 
bei garbingą praeitį iki šių 
dienų. Aš išdidus pasijutau, 
sakė, jis esąs tokios senos 
ir didingos tautos sūnus. Po 
to, jis dar nupirko ir pado
vanojo savo keliems bendra
darbiams susipažinti su jų 
"boso" kilmės kraštu.

Gauname ir skubių pra
šymų kaip dovaną siųsti 
įvairiomis progomis, nes 
prašoma siųsti iki tam tik
ros datos nežiūrint skubių 

siuntimo išlaidų. Kartu su 
užsakymais gauname ir 
gražių sveikinimo bei padė
kos žodžių visiems tiems, 
kurių pastangomis ši ver
tinga knyga galėjo išvysti 
dienos šviesą.

Ko dar iš lietuvių visuo
menės tikimąsi šio veikalo 
požiūriu?
Į šį klausimą atsitiktinai 

tinkamai atsako VLIKo pir
mininkas dr. J. K. Valiūno 
žodžiai Dirvoje liepos 4 d., 
kur tarp kitko rašoma:

— Aš džiaugiuosi "Li
thuania 700 years" pasiro
dymu ir tik reikia pasirū
pinti, kad tos knygos gali
mai didesnis skaičius pa
tektų į angliškai skaitančių 
ne tik lietuvių, bet ir užsie
niečių rankas.

Esu girdėjęs, jog viešo
sios bibliotekos yra įparei
gotos nupirkti knygą, jeigu 
bent trys bibliotekos skai
tytojai pateikia pageidavi
mą raštu knygą gauti, ši 
galimybė turi būti mūsų iš
naudota ir lietuviai visoje 
Amerikoje turėtų pravesti 
kampaniją šio veikalo išpla
tinimui”, — pažymi VLIKo 
pirmininkas.

Pritariant jo mintims no
risi itin atkreipti dirbančių 
JAV bibliotekose lietuvių 
dėmesį, kad ir jie prisidėtų 
prie informacijos apie Lie
tuvą skleidimo svetimųjų 
tarpe. Jų dėmesiui primenu, 
kad birželio 15 dienos nu
mery Library Journal ši 
knyga yra jau paskelbta ir 
skelbimas atrodo taip:

LITHUANIA: 700 YEARS, 
edited by dr. Albertas Gerutis. 
Introduction by Raphael Sealey, 
Department of History, Univer
sity of California at Berkeley. 
488 pages. 16 pages of illustra- 
tions. Cloth, $12.00.

LITHUANIA: 700 YEARS is 
the first book to appear in the 
English language that not only 
“telis” the story of the Lithua
nian statė (once the most power- 
ful statė in Eastern Europe), būt 
succeeds eminently in “explain- 
ing” the Lithuanian people. It is 
the work of some of the foremost 
Lithuanian historians and schol- 
ars on the contemporary scene.

šį veikalą užsisakant per 
LNF kainuoja 10 dol. če
kius siųsti: Lithuanian In
dependence Fund, Ine., 87- 
80 96 St., Woodhaven, N. 
Y. 11421.

Galima gauti ir pas pla
tintojus.
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