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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS >

RINKIMAI DOMINIKOS RESPUBLIKOJE
BALAGUER IŠRINKIMAS TOS NELAIMINGOS 
RESPUBLIKOS PREZIDENTU IŠBLAŠKĖ MI
TĄ. KAD TIK KAIRIEJI GALI IŠGELBĖTI 
KRAŠTĄ NUO KOMUNIZMO TR TIK JIEMS 

PRIKLAUSO ATEITIS.

--------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS --------

Dideliam Amerikos 
'liberalų’ nustebimui Do
minikos respublikos pre
zidento rinkimus laimė
jo ne kraštutinis kairy
sis, nors ir ne komunis
tas, Juan 'Bosch, bet dau
giau konservatyvus po
litikas, 59 m. viengun
gis, rašytojas ir valdi
ninkas, neįspūdingos iš
vaizdos Joaąuin Bala- 
guer, kuris ėjo įvairias 
pareigas buvusio diktato
riaus Trujillo režime ir 
jo paskutinėmis dieno
mis buvo krašto prezi
dentu, nors ir be galios.

* KARAS VIETNAME vaidins 
didelį vaidmenį ateinančiuose 
JAV rinkimuose, kurie įvyks 
Šį rudenį, lapkričio mėn. Res
publikonai jau dabar įrodinė
ja (spręsdami iš pirminių rin
kimų duomenų), kad jiems ati
teks apie 42-45 naujos vietos 
Kongrese ir apie 3-5 Senate.

■ Tik rinkėjams Vietnamo pro
blema kelia ne mažą galvo
sūkį: balsuoti už demokratą -- 
griežtą antikomunistą, ar už 
respublikoną — appeasemento 
(glaudaus bendradarbiavimo su 
komunistiniais kraštais) šali
ninką.

* PRANCŪZŲ PARLAMEN
TAS patvirtino amnestiją ke
turiems generolams, savo- lai
ku nubaustiems už vadovavimą 
kariuomenės sukilimui Alžire. 
Abejojama, kad ta amnestija 
paliestų gen. Salan ir Jouhaud.

* EGZILŲ BENDRUOMENĖ
JE didelio susirūpinimo sukė
lė pavergtų tautų antibolševi- 
kinio bloko vadovo princo Ni- 
kalojaus Nakachidze nužudy
mas Muencbene, Vak. Vokieti
joj. Jis buvo rastas negyvas 
savo bute. Jo pirmtakūnas Ste- 
fan Bandera tokiu pat būdu bu
vo nužudytas 1959 metais. Ban- 
deros žudikas, sovietų agentas, 
pabėgo į Vakarus ir prisipaži
no.

* PRANCŪZAI, nagrinėdami 
JAV ir Sov. S-gos atominių gink
lų santykį, randa, kad Sov. S-ga 
pastarųjų metų bėgyje padvigu
binusi savo atominių ginklų ar
senalą, tačiau vistiek dar yra 
toli atsilikusi nuo JAV gamy
bos. Prieš tai tų ginklų santy
kis buvęs 4 prieš vieną. Da
bar Sov. S-ga jau turi 12.000 
megatonų, tuo tarpu kai JAV 
pasiliko prie savo 25.000. Ta 
proga prancūzai tvirtina, kad 
JAV gerokai patobulino savo 
atominių bombų taiklumą, grei
tumą ir apsaugą.

* NATO ATSTOVAI Europo
je, sakoma, planuoją pasikeis
ti "stebėtojais" su komunisti
nio Varšuvos karinio pakto at
stovais. Tikslas įrodyti, kad 
ne vienas gen. de Gaulle siekia 
gerų santykių su Sov. S-ga.

* RAUD. KINIJOJE vykdomi 
žiaurūs "valymai" partijos vir
šūnėse rodo, kad kova vyksta 
tarp kom. partijos "princų", 
siekiančių užimti pasenusio ir 
sergančio Maocetungo vietą. Tą
ja kova naudojasi aukšti kariuo- . 
menės pareigūnai, įsigalėdami 
vadovaujančiuose partijos pos
tuose.

Čia reikia pastebėti, 
kad Amerikos intelektu
alų ir laikraštininkų 
sluoksniuose buvo pla
čiai pasklidęs mitas, kad 
komunizmas tokiuose 
kraštuose kaip Kuboj ar 
Dominikos respublikoje 
yra nenugalimas, nes 
kalbant su V. Rasteniu 
(žiūr. Metmenų 10 Nr.):

"Komunizmas šian
dien, poviškai didžiuo
damasis, dedasi esąs vi
sų populiariųjų idėjų gy
nėjas - čempionas. Ko
munizmas dedasi esąs 
visų nuskriaustųjų glo
bėjas, tautų apsispren
dimo bei žmogaus pilie
tinių teisių ir laisvių gy
nėjas, rasinės lygybės 
nešėjas, kovotojas prieš 
badą ir skurdą, prieš 
darbininko išnaudojimą, 
prieš kapitalo gobšumą 
ir egoizmą, prieš apsi
leidimą ir nelygybę mo
kyme ir auklėjime, už 
taiką, už kultūrą, žo
džiu, prieš viską, kas 
tik kuo pagrįstai skun
džiasi, ir už viską, ko 
daugumas pagrįstai no
ri.

Kas gi sudaro sąlygas 
komunizmui dėtis tų ne
abejotinai gerų idėjų 
čempionu, ir dėtis re
gimai apgaulingai, o bet 
gi pajėgti net iš pažiū
ros nekvailų žmonių dau
gybėje sužadinti tikėji
mą ar bent viltį, jog ko
munizmas gal ir iš tie
sų esąs vienintėlis galįs 
tas idėjas įgyvendinti ge 
riau, ar jei ir nevisiš
kai gerai, tai bent grei
čiau negu kas kitas?

įsižiūrėkime į pasta
rojo šimtmečio sociali
nių kovų revoliucijų ir 
evoliucijų eigą ir išvy
sim, kad daugiausiai ko
munizmui tų nepelnytų 
iliuzijų apie save suda
ryti bus padėjęs atkak
lusis, aklasis, fanatiš
kas, egoistiškas konser
vatyvumas, užėmęs sau 

politinės dešinės kraš
tutinę poziciją".

Pagal tą sampratą Ku
boje , po Batistos dikta
tūros, būtinai turėjo įsi
galėti, jei ne komunistai 
tai bent panašūs kraštu
tiniai kairieji, o Domi
nikos Respublikoje turė
jo lygiai taip pat atsi
tikti po Trujillo nuver
timo. Ištikro kairiųjų 
kandidatui Juan Bosch 
laimėjus 1963 m. rinki
mus jau atrodė, kad Do
minikos respubliką iš
tiks Kubos likimas, nuo 
to likimo išgelbėjo tik 
karinis perversmas. Se
kęs karinės ir civilės 
’juntos’ režimas nebuvo 
laimingas ir galų gale 
privedė vėl prie naujo 
sukilimo, kurio eigą su
laikė JAV karinė inter
vencija. "Have we lošt 
our minds” — sužino
jęs apie tai šaukė sena
torius Wayne Morse. Vė
liau ir senato užsienio 
reikalų komisijos pirmi
ninkas rado reikalo teig
ti, kad JAV politika Do
minikos respublikoje bu
vusi "failure”, o prezi
dentas Johnsonas gavęs 
"faulty" patarimus.

Tačiau iš tikro pagrim 
dinis prezidento patarė
jas toje byloje, buvęs 
Valstybės Sekretoriaus 
padėjėjas Lotynų Ame
rikos reikalams Thomas
C. Mann netikėjo, kad tik 
kairysis socializmas ga-

ŠĮMET ORAS LIETUVOJ 
NEBEŽADA TALKININKAUTI
'SOCIALISTINEI SISTEMAI’

Pereitais metais, kai Rusi
joj derliai buvo blogi, Lietuvoj, 
priešingai buvo geresni, negu ka
da nors yra buvę bolševikinio 
Ūkininkavimo laikais. Optimis
tiškoje propagandinėje statisti
koj skelbiama, kad derliaus vi
durkis buvęs net 16 centnerių 
iš hektaro, esą, didesnis, negu 
būdavo Lietuvoj priešbolševiki- 
niais laikais. (Paskutinio'Lie
tuvos nepriklausomybės de
šimtmečio derlių vidurkis bu- 

— Laukia didelis darbas, bet bus ir duonos!...

li išgelbėti Pietų ir Vi
durio Amerikos kraštus 
nuo komunizmo. Pereitą 
savaitę įvykę rinkimai 
tai įrodė. Nepaisant sa
vo bendradarbiavimo su 
Trujillo režimu, Balla- 
guer surinko 754.409 bal
sus (57,1%), tuo tarpu kai
rysis Bosch gavo 517. 
784 balsus (37%), o kitas 
dešiniųjų kandidatas su
rinko 49.500. Tai reiškia 
kad Dominikų rinkėjai, 
nepaisant viso savo pri
mityvumo ir vargo,ne
pasidavė kairiesiems šū
kiams.

Žinoma, iš to negali
ma padaryti visuotinų iš
vadų, nes yra eilė kitų 
sąlygų, kurios gali rinki
kų nuotaikas pakreipti 
vienon ar kiton pusėn, 
tačiau aišku, kad ir anks
čiau nurodyta teorija 
apie kairiųjų pranašu
mą nėra visur pritaiko
ma. Kaip konstatuoja US 
News ir Worl Report:

"Gavę galimybę, domi- 
nikai didele dauguma pa
sisakė už teisę ir tvar
ką ir prieš komunisti
nius neramumų kėlėjus 
(troublemakers.)"

Žinoma, rinkimai dar 
neviskas, tačiau kol kas 
JAV gavo įrodymą, kad 
ginkluota intervencija 
nebuvo bloga idėja. Su 
gera tvarka ir JAV pa
galba Domininkų Respu
blika gali lengvai pasiek
ti gana aukšto pragyve
nimo lygio. -

vo apie 12 cntn., 1939 metais -- 
apie 13).

Toks derlius skelbiamas kaip 
"socialistinio ūkininkavimo" nuo 
pelnas, nors geresnieji rodikliai 
gaunami kaip tik įskaičius ir 
privačiųjų sklypelių rezultatus. 
Paliekant klausimą atvirą.,ar— 
arba kiek -- pernykščio der
liaus statistikoj yra "prirašy
mų", visiškai aišku, kad to der
liaus dydžiui didelės įtakos bus 
turėjęs ir palankus oras, ku-

Gema Kreivėnaitė, Philadelphijos kandidatė į "Miss Lithuania" 
ir Nijolė Šalčiūnaitė (kairėje), laimėjusi antrą vietą.

V. Gruzdžio nuotrauka

ris nėra "socialistinės siste
mos" nuopelnas. Šįmet orasLie. 
tuvoj nebežada "socialistinei si
stemai" talkininkauti, todėl der
liaus perspektyvos jau dabar ver
tinamos nebe taip optimistiškai.

Docentas P. Vasinauskas, se
nos mokyklos agronomas, 
straipsnyje "Didieji ir mažieji 
kaimo rūpesčiai" (Tiesa, geg. 
25) pasakoja:

"Simne prilyta tiek, kad penk
tą dieną neišeina į lauką. Kal
varijoje pirmininkas L. Statu- 
levičius dejuoja, kad išdžiūvo 
laukai. Pirmosios avižos pasė
tos balandžio pradžioje. Kaip ge
ra būtų, kad joms kiek palytų. 
Kėdainiai skęsta obelų žieduo
se, o Joniškyje medžiai dar tam
saus atspalvio. Radviliškio ra
jono "Draugo" kolūkio žemdir
biai, sėkmingai viską pasėję ir 
pasodinę, jau pasistatė alaus 
ąsotį, o čia pat, Joniškio rajo
no Mekių kolūkio pirmoje bri
gadoje, prasidedant gegužės tre
čiai dekadai (t.y., po gegužės 
m. 20 dienos), dar nepasėtas 
nė gramas sėklos. Šlapia."

Toliau sako, kad Joniškio ra
jone "Anksti laukus padengė sto
ras sniego sluoksnis, anksti, 
dar vasario mėnesį, jį nuleido. 
Sibiro šalčių nebuvo, tačiau Jo
niškio rajone neliko 30 procen
tų rugių, 60 procentų kviečių ir 
beveik visų dobilų. Tas pats Pa* 
nevėžio, Biržų, Rokiškio, Pas
valio, Šiaulių rajonuose. ... gu
li ištisi derlingos žemės masy
vai be gyvybės. Juoda žemė pa
mažu apsidengia žalia piktžo
lių veja, tačiau vietoje trūks
ta jėgos, kad laiku ją išdirbtų 
ir apsėtų... Jeigu žiemkenčiai 
labiau nukentėjo šiaurinėje res
publikos dalyje, tai gerų dobilų 
beveik nesimato visoje respu
blikoje. ... Dobilų, šieno šiais 
metais nenorėkim. Šių metų 
Šienas iš motiejukų ir iš vikių- 
avižų mišinių". Gerai esą, kad 
pasėta daug miežių. Gelbėdamie - 
si nuo pašaro stokos, sako, "vi
si sėja daugiau kukurūzų" (kurie 
buvo beišnykstą iš laukų drau
ge su Chruščiovo išnykimu).

Nepalankių orų pridarytą ža
lą sunku atitaisyti labiausia dėl 
darbo jėgų stokos. P. Vasinaus
kas sako matęs Joniškio rajo
ne mėšlavežtį:

"Vos tik keturias moteris su
rinko mėšlui kratyti. Jos tie
siog bėgte bėga per lauką, o 
apie lygų mėšlo paskirstymą nė
ra ko kalbėti. Kitame lauke 

"Belorusas" (mašinos vardas) 
sėja vikių mišinį; Ant sėja
mosios dvi moterys. Sėklai at
vežti žmogaus nebeliko".

Klausia, ar nėra daugiau žmo ■ 
nių. Atsakymas: "Yra. Dvi mo
terys serga, vienas vyras dir
ba našlių ir nusenusių sodybi
nius sklypus. Žmonėms reikia 
taip pat laiku pasėti"... Pasi
rodo, kad "jų brigadoje iš ei
lės visi sodybiniai sklypai ap- 
sėjami arkline sėjamąja". (Pa
gal taisykles taip neturi būti, 
bet ir kolchozo vadovai spren
džia, kad žmonėms irgi 
peikia gyvent).

Vasinauskas atrado, kad vie
nur 35-iems hektarams yra tik 
vienas darbininkas, kitur net 
45-iems.

— Čia ne klausimas, o ašt
ri problema, —. sako P. Vasi
nauskas. -- Aštri todėl, kad kai 
maža žmonių, jokiu būdu nega
lima laiku atlikti sezoninių dar
bų. Dirvoms išdžiūvus, reikė
tų pasėti per vieną savaitę, o 
sėjama visą mėnesį, ir dėl to 
labai nukenčia derlius... užsi- 
Vilkina pasėlių priežiūra, šien ■ 
apiūtė, grūdinių derliaus nuė
mimas, o kai ateina kaupiamųjų 
nuėmimas -- nors pasikark!

Taip piešia "socialistinę si
stemą" Lietuvos laukuose ag
ronomas P. Vasinauskas. Ir pri
deda, jog girdėjęs ekonomis
tus "visai šaltai svarstant, kad 
ateinantį dešimtmetį iš žemės 
ūkio į miestą reikės perkelti, 
berods, daugiau kaip šimtą tūks
tančių darbininkų. Girdi, eko
nominiai svertai to reikalau
ja"...

-- Nemanau su ekonomistais 
ginčytis dėl svertų, tačiau ten, 
kur žemės geros ir žmonių 
maža, reikia ieškoti išeičių, -- 
mano P. Vasinauskas, beviltiš
kai nusileidęs prieš aukščiau 
sėdinčių ekonomistų (?) pla
nus. (ELTA)

NAUJAS TEATRAS

Vilniuje atidarytas
naujas lietuviškas teat
ras — Jaunojo Žiūrovo 
teatras (anksčiau tokiu 
vardu buvo vadinamas 
Kauno dramos teatras, 
veikęs buvusios Metro
politam kino patalpose) 
Pirmas spektaklis —

(Nukelta į 2 psl.J
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DVYLIKA PIENU IKI KARO... (S)

"Kur žadėtoji pagalba?...”
Rugsėjo 1 d. apie pie

tus Ribbentropas atvyko 
pas Hitlerį lydimas mi
nisterijos patarėjų anglų 
ir prancūzų klausimais 
Peter Kleist ir Otto 
Abetz. Hitleris juos pa
sitiko šypsodamasis.

— Mūsų armija pro
gresuoja nesulaikomai vP 
šame fronte, — pasakė 
jis. — Jei toliau taip 
seksis, tai karą baigsi
me pirm negu vakarų 
didžiosios valstybės pri
siruoš parašyti notas. 
Kokias naujienas turite 
iš Londono ir Pary
žiaus?

Bet pirm negu Ribben
tropas spėjo atsakyti, 
Abetz pradėjo dėstyti:

— Mano Fuehreri! Šį 
kartą Prancūzija nepa
sitenkins vien protestu. 
Ji nepasitenkins ir kon
ferencija. Karas prieš 
Lenkiją reiškia Prancū
zijos karą prieš Vokie
tiją, net jei visi jos ka
riniai patarėjai sakytų 
nepradėti.

Hitleris numojo ran
ka ir iš naujo kreipėsi 
į Ribbentropą.

— Išlaisvinkit mane 
nuo jūsų ekspertų nuo
monės! Kai aš paklau
siau jų nuomonės prieš 
įvesdamas karinę tarny
bą, gavau atsakymą: 
"C’est la guerre”. Kai 
atsiėmiau Reino kraštą, 
jie man kartojo: "C'est 
la guerre!” (Hitleris šį 
posakį ištarė prancūziš
kai). Tas buvo užimant 
Austriją ir prieš Pragos 
okupavimą. Tur būt, 
jiems nepatinka mano
politika ir stato kliūtis 
ją įgyvendinti. Aš atsi
sakau nuo šių ponų nuo
monės, kurie mane visad 
blogai informavo, nesa-

Lietuvoj...
(Atkelta iš 1 psl.) 

Šekspyro "Romeo ir 
Džiuljeta". Toliau bus
— inscenizuotas litera
tūrinis vakaras-pokal- 
bis, pavadintas "Gintaro 
paukštė" (pagal Mieže
laičio "Duona ir žodis", 
kur panaudojama eilės 
lietuvių poetų kūryba, 
pradedant K ‘Donelaičiu). 
Rengiama ir pasaka "Du 
maži žmogeliukai didelia
me mieste" (M. Sluc- 
kio ir V Miliūno). Nau
jo teatro vyr. režisorė
— Aurelija Ragauskai
tė. Direktorius — Jonas 
Didžiariekis r Teatras 
pradėjo darbą jau perei
tą rudenį. Gegužės 27 d. 
buvo pirmas jo spektak
lis, profesinių sąjungų pa
talpose. (ELTA)

NERANDA DURU...

G. Zimanas, vilniš
kės Tiesos redaktorius, 
būdamas New Yorke, ste
bėjosi lėktuvų stoties du
rimis — esą, tik prisi
artini, ir pačios atsida
ro.

Dabar, gegužės 24, jo 
redaguojamoji Tiesa pik
tinosi, kad Vilniaus lėk
tuvų stoty esą priešin
gai, būtent: "durų daugy
bė, bet kol susirasite 
vieninteles, kurios atsi
daro, — pačiupinėsite 
už kelių rankenų"...

(ELTA) 

kant, kad jie melavo. Aš 
pasiruošęs daryti spren
dimus pagal savo nuo
monę, kuri yra vertinges
nė . už šių specialistų.

Hitleris buvo įsitiki
nęs, kad Anglija ir Pran
cūzija nepajudės ir vo
kiečių - lenkų konfliktas 
greit bus baigtas.

RUGSĖJO 2 D.

Paryžiuje 3 vai. p.p. 
turėjo susirinkti parla
mentas nubalsuoti, kad 
būtų pasiųstas Vokieti
jai ultimatumas.

— Kokį terminą duoti 
ultimatumui? — paklau
sė Bonnet ministerio pir
mininko Daladier.

— Aš pasitarsiu su vy
riausiuoju štabu, — at
sakė Daladier.

Jis paskambino į vy
riausiąjį štabą Gameli- 
nui, kuris rugpiūčio 23d. 
saugumo tarybos posė
dyje buvo užtikrintas 
prancūzų armijos pajė
gumu, dabar pasirodė at
sargesnis.

— Mums reikia 48 
valandų. Karo veiksmus 
mes galėsime pradėtine 
anksčiau rugsėjo 4 d. 9 
vai. vakaro, kai armija 
bus užėmusi pozicijas.

Daladier nustebo dėl 
tokio ilgo termino, 
bet Gamelin paaiškino, 
kad mobilizaciją vyk
dant visos geležinkelio 
stotys yra užkimštos re
zervistais, skubančiais 
pasiekti savo dalinius. 
Be to dar civiliai skuba 
apleisti sostinę, tad vi
si keliai užsikimšę ir 

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

Patogus 8 pakietas
nereikia depozito 
nereikia grąžinti

Pobūviuose ... ar gegužinėse. 
Stroh’s patogiausias savo po
puliariu 8 pakietu 8 lengvai 
naudojamomis be depositų . .. 
be grąžinimo bonkomis. Įsi
gykite Stroh’s 8 pakietą. Tai 
Amerikos vienintelis liepsna 
darytas alus.

JOURNEYMEN 
DIE MAKERS

To build small progressive dies from 
part prints. Full or part time. Top 
yvages 6t overtime. Life and hospita- 
lization, fringe benefits. Steady work.

CASS MACHINE
691 ANTOINETTE 
DETROIT, MICH.

(53-67)

UNSKILLED HELP
To run drill presses. Full or part. 
Steady vvork. Top vvages & overtime. 
Life and hospitalization. Fringe ben
efits.

CASS MACHINE
691 ANTOINETTE 
DETROIT. MICH.

(58-67)

Automatic welders....................$3.20 hr.
Micro Welders .......................... $3.20 hr.
lnner Shield Welders...............$3.20 hr.
Submerged Are Welders . .$3.20 hr.

MUŠT BE ABLE TO PASS TĘST

Whitehead & Kales
58 Haltiner 

River Rouge. Mich.
An F.qual Opportunity Employer 

(62-76)

DIE MAKERS
Leaders or journeymen experienc<-d 
on small blank, form, and progres
sive dies. Steady work on day shift. 
fringe benefits and overtime.

BARCY-N1CHOLSON CO.
8100 Joy Rd. 
Detroit, Mich.

(54-67)

lst CLASS
SURFACE GR1NDF.RS 

CLEAN MODERN SHOP 
58 hour vveek. Days onlv. Steady 
vvork. Ali benefits & pension.

MONARCH TOOL & GAUGE CO. 
23450 Telegraph Rd. 

Southfield. Mich.
313 - 444-1288

(68-69)

VVELDERS

vokiečių aviacijai būtų 
lengva padaryti tikras 
skerdynes. Tad geriau 
tokiu momentu nepradė
ti karo.

Daladier pateisino ar
gumentus, bet buvo labai 
nustebęs, kad vyriausias 
štabas tik dabar jam duo
da paaiškinimus.

Užsienio reikalų mi
nistras Bonnet tame ra
do progą dar kartą pa
bandyti paskutinį šansą 
ir paskubinti italų pla
nuojamą konferenciją.

Sugrįžęs į ministeriją 
jis rado lenkų ambasa
dorių Lukasiewicz, kuris 
tuojau pradėjo klausinė
ti, ar jau įteikta nota 
Ribbentropui.

— Ne, — atsakė Bon
net. — Kaip jau anks
čiau jums aiškinau, mes 
negalime pasiųsti ulti
matumo be parlamento 
nutarimo. Parlamentas 
susirinks po pietų. Ir 
kai nubalsuos, mes ga
lėsime pasiųsti.

— Kokį laiką ultima
tumui duosite?

— Aš manau, 48valan
das...

— Tai per ilgai! — 
sušuko Lukasiewicz. 
Štai jau 36 valandos kai 
Lenkija kariauja. Mūsų 
miestai bombarduojami, 
mūsų aerodromai sudau
žyti.^ Mūsų šventas mies
tas Čenstochava liepsno
je. Mūsų gyventojai žu
domi...

— Ką aš galiu padė
ti — ramiai atsakėBon
net. — Ar norit, kad 
prancūzų gyventojai su

silauktų panašaus liki
mo?

— Kur Gamelino paža
dėta greita pagalba, — 
sušuko ambasadorius. — 
Jūs žinote, kad sutarty 
buvo numatyta greitai ei
ti į pagalbą. Tai gėdin
gas išsisukinėjimas. Ką 
tokiu atveju vertas Pran
cūzijos žodis?

Ir Lukasiewicz, pra
radęs šaltą kraują, keikė 
Prancūziją, jog Bonnet 
buvo priverstas paprašy
ti jį prie tvarkos. Paga
liau norėdamas nura
minti, patarė kreiptis 
tiesiog į Daladier, kuris 
yra ministeris pirminin
kas ir krašto gynybos 
ministras, tad geriau ga
lės jį painformuoti.

***
Tuo metu Romoje Mus - 

solini ir Ciano dėjo vi
sas pastangas, kad būtų 
sušaukta taikos konfe
rencija, nes jautė, kad 
vokiečių-lenkų konflik
tas gali pavirsti pasau
lio katastrofa.

Kaip sąlygą tokiai kon< 
ferencijai prancūzai ir 
anglai statė, kad Hitle
ris atitrauktų kariuome
nę iš Lenkijos.

— Evakuoti Lenkiją? 
Niekad! — atsakė Hitle
ris. — Teritorijos, ku
rias užėmė mūsų kariuo
menė nėra lenkiškos, bet 
vokiškos. Pagaliau, kaip 
aš galiu įsakyti kariuo
menei atsitraukti, kai ji 
tik pergalės laurus ski
na...

Tolimesni įvykiai vys
tėsi nepalankia kryptimi. 
Paryžiuje ir Londone 
parlamentai priėmė nu
tarimą skelbti karą ir 
niekas nebenorėjo disku
tuoti apie konferencijos 
sušaukimą.

Anglai aiškiai italams 
pareiškė, kad apie kon-

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E 

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildo

mas Golf’o srovės; SILVER BE ACH smėlis; Lietu
viška aplinka ir geras maistas, suteikia puikias są
lygas pavasaroti bei pailsėti.

SPORTO mėgėjams: sail-fish buriuoti, teniso 
aikštė, ping-pong, kroketas.

Vakare TĖVAMS išvykus prižiūrimi vaikai.
SEZONĄ pradedame BIRŽELIO mėn. 19 d.
Su užsakymais prašome kreiptis:

M. LŪŠYS, 88-01 104 St., 
Richmond HilI 18, N. Y. 
Tel. (212) 849-1193
I. VEITAS, 72 Congress St., 
Braintree, Mass.
Tel. (617) 843-2146

MEŠKA
42 BEACH STREET 

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS.

Tel. (617) 759-3251

ferenciją bus galima kal
bėti tik tada, kai Hitle
ris evakuos Lenkijos te
ritoriją, įskaitant ir Dan
cigą.

— Su šituo Hitleris 
niekad nesutiks, — pa
sakė Mussolini, sužino
jęs statomas sąlygas.

Kadangi prancūzai pa
laikė anglų sąlygas,tai 
konferencijos idėja buvo 
palaidota.

Kitame numeryje: 
Goeringas pasiruošęs 
vykti į Londoną...

HELP WANTED MALĖ

ARC WELDERS — first 
shift and second shift, 
apply in person between 
8:30 and 5:30 in plant. 
Full or part time. Pres- 
ently. Working 10-hour 
shift, 6 days per vveek. 
ANDERSON TANG Mfg. 
2702 N. Dort Hwy., Flint, 
Michigan. Also welders 
needed at Subsidiary, 
Holly Tube & Manufac- 
turing, Holly, Mich.

(65-68)

JAUNIMO METŲ ir 
kongreso proga rengia
moje vasaros stovyklo
je dalyvaus apie 80 jau
nuolių iš kitų kraštų (ne~ 
skaitant Kanados) JAV 
LB Centro valdyba tel
kia lėšas iš kitų kraštų 
atvykusiem s jaunuo
liams stovyklos išlaidas 
apmokėti (40.00 dol. as
meniui). Stovyklos iš
laidoms apmokėti auko
jo: A.V. — $100 00, Ka
zimieras Brencius ir Al-» 
gis Čepėnas — po 
$50.00, dr Vyt. Tauras 
ir dr. R. Sidrys — po 
$40.00. Aukas siųsti 
Centro valdybos adresu: 
7252 So. Whipple St., 
Chicago, III. 60629.

HELP WANTED MALĖ

JOURNEYMEN
TOOL ROOM 

ENGINE LATHE HAND 
TURRET LATHE OPERATOR 

SCREW MACHINE 
REBUILDERS

Mušt have own tools, able to read 
prints & setup job.
Top rates, fringe benefits, 53 hr. 
vveek.

MODERN COLLET 
MACHINE CO.

6633 ROHNS
DETROIT. MICH.

CALL 923-5840 MR. B1TTERS 
(63-65)

WANTED
LATHE HAND 

MACHINIST 
GRINDER HANDS 

CENTERLESS & INTERNAL
STF.ADY VVORK.

AIRCRAFT CERTIFIED ENG.
14233 E. 9 MILE
WARREN. MICH.

313 — PR 6-7000
(63-65)

HELP WANTED FEMALE

INSTRUCTOR: Psychiatric ex- 
perience in nursing, class room 
teaching, clinical study and/or 
supervision. Baccalaureate de- 
gree desirable. Michigan regist- 
ered or eligible. Salary open. 
Three-hundred-bed general hos
pital, 30-bed psychiatric unit. 
School of nursing with diplomą 
program. Write or call c.ollect, 
Kari F. Greth. Director of Per- 
sonnel & Special Services, W. 
A. Foote Memorial Hospital, 
Jackson, Mich. (60-65)

OPPORTUNITIES FOR 
PROFESSIONAL HELP 

'REGISTERED NURSES
For al| services & shifts. Good start- 
ing salary differential for evening & 
night duties. Salary revue after 6 
months.

INSTRUCTORS—FOR 
SCHOOL OF NURSING

Salary commensurate vvith experi- 
ence & abiliti.

Excellent vvorking conditions. Lib- 
eral fringe benefits.
?Xpply call or vvrite Personnel Director 

BUTTERWORTH HOSPITAL 
100 MICHIGAN AVĖ. N. E.

GRAND RAP1DS, MICH
(57-66)
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KOVA SU PASYVUMU
Pakartodamas savo 

1964 metų vedamąjį, žur
nalistas David Lawrence
U.S. News & World Re- 
port š.m. birželio 13 d. 
laidoje dar kartą pabrė
žia, kad kova su nesuge
bėjimu ir atsakomybės 
stoka šiandien reikalin
gesnė nei kova su vargu 
ir neturtu. Savo vedamą
jį jis sieja su pramonės 
produktyvumu, investuo
jant į naujas, geresnes, 
tobulesnes mašinas, pa
stebint, kad pelno pa
skirstymas būtų naudin
gesnis darbininkui, jei 
būtų išvengta nuostolių, 
kilusių iš nesąžiningo 
darbo, atsakomybės sto
kos, neapdairumo, klai
dų, nesugebėjimo ir 1.1.

Pareikšti didelę mei
lę likimo tau skirtam 
darbui fabrike nėra leng
va. Ypatingai gi tiems, 
kurie likimo buvo išrau
ti iš savo profesijų ir 
pragyvenimą naujose są
lygose turėjo rasti ten, 
kur reikalingi raumenys, 
ne protas. Iš plačios imi* 
grantų srovės tik retų 
profesijų žmonės turėjo 
laimės tęsti darbą re
miantis savo turimomis 
profesijos žiniomis ir 
ankstyvesnių pasiruoši
mu. Nagingesnieji pra
moko amatų ar įsijungė 
prekybos sritin.

Imigrantų tarpe tat ir 
turime mišrainę, kurio
je nebėra tos lygybės, 
kurią visi jautė maždaug 
vienodu turtu ir bagažu 
atvykus pirmą kartą 
prie Amerikos laisvės 
stovylos New Yorke. Bet 
laimei, visa tai turi ten
dencijos vėl išsilyginti, 
jaunajai kartai energin
gai siekiant aukštesnio 
mokslo, pastovesnių pro* 
fe sijų. Tegul ir bus tvir
tinama, kad paskutinioji 
lietuvių imigracijos ban
ga buvusi savo didžiu
moj labai inteligentiška, 
su daugeliu diplomuotų 
žmonių, bet gi matome, 
kad daugelis tų diplomų 
nepanaudojo gyvenime, o 
daugiausia tik pasigi- 
riant fabrike savo kaimy

Čiurlionio ansmablio namuose Clevelande Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos abiturientams 
buvo suruoštas pobūvis. Nuotraukoje abiturientai su mokyklos vedėju J. Stempužiu ir tautinių šokių 
grupės šokėjais. V. Pliodžinsko nuotrauka

JAUNIMAS IR SIU DIENŲ PROBLEMOS

nui prie kitos mašinos.
Iš lietuvių visuomeni

nio taško žiūrint, visa
me tame glūdi ir tam tik
ros tragedijos dalis. Or
ganizacijų priešakyje 
matome buvusius teisi
ninkus, profesorius, mu
zikus, pedagogus ir kt. 
profesijų žmones, pasi- 
švenčiančius savai bend
ruomenei tomis dvasinė
mis jėgomis, kurių dar 
lieka fabriko darbo iš
vargintame kūne. Vie
niems tas visuomeni
nis darbas tai dvasinė 
atgaiva, bent kelių va
landų grįžimas į tą pa
saulį, kuriam buvo nu
matytas skirti visas gy
venimas. Kitiems tai są
žinės šauksmas, neper
dėtas pasiaukojimas. 
Bet yra ir tokių, ku
riems tos energijos pri
stigo per anksti, ku
riems fizinis darbas lie
ka pasiteisinimu pasy
vumui.

Žmogus žmogui nely
gus, kaip nelygus jų fi
zinis ir dvasinis pajė
gumas. Bet tas pajėgu
mas, bendrai suėmus, 
yra gyvybinės reikš
mės išeivijos išsilai
kymui tautinėje bend
ruomenėje. Reikalingas 
užtikrintas, pastovus ir 
niekad neišsenkantis šal
tinis pavargusioms jė
goms pavaduoti. Ir taip 
akys nukrypsta ne į už
kietėjusius pasyviuosius• 
kurių nebeišjudins jokie 
raginimai, bet į tuos, ku
rių gyvenimo sąlygos lei' 
džia ir kartais net įpa
reigoja pasišvęsti vi
suomeniniam darbui.

Tai nepasiteisinimas 
sakant, kad yra įsigalė
jęs "monopolis" mūsų 
visuomeninio darbo va
dovybėje. Daugelio orga
nizacijų, ypač gi bend
ruomenėje, vadovybės 
yra renkamos. Reikia 
tik parodyti noro ir ge
ros valios — išnyks ir 
tie tariamieji "monopo
liai". O darbo užteks vi
siems geros valios lie
tuviams.

(j.č.)

Philadelphijos Jaunimo Metų 
komiteto pastangomis gegužės 
21 d. Lietuvių banke buvo su
rengtas jaunimo simpoziumas. 

/Dalis mūsų visuomenės susi
rinko išklausyti dr. A. Budrec- 
kio paskaitos "Jaunimo Metų 
darbo kelias".

Simpoziumo prezidiumą suda
rė A. Garlauskas, J.K. finansų 
komiteto narys, J. Gailiušytė, 
J.K. finansų komiteto vicepirm. 
ir talkos komisijos sekr., abu 
iš Clevelando, ir bebaigiąs me
diciną stud. Saulius Vidas iš 
Philadelphijos, kuris prieš kiek 
laiko atvyko iš Watterbury čia 
įsigyti to mokslo diplomo.. Sim
poziumui moderavo A. Garlaus
kas.

Dr. A. Budreckis, trumpai 
apžvelgęs Jaunimo Metų pras
mę, perėjo prie pačios veiklos 
planavimo ir jo projektų atsklei’ 
dimo. Jo kalba buvo taisyklin
ga ir persunkta gilia patrioti
ne mintimi, pavergiančia klau
sytojų dvasią. Įsidėmėtini pa
reiškimai: visi dalykai, liečią 
lietuvių tautą, turi lygiai liesti 
ir kiekvieną padorų lietuvį. Veik
loje dėl savo tautos ir jos kul
tūros bei lietuvybės išlaikymo 
negalime likti pasyviais. Leng
vapėdiškas palinkimas į nutau
tėjimą yra kartu ir mūsų tau
tos pražūtis. Mūsų jaunimui tu
ri būti priimtinos šios ateities 
darbų gairės didžiojoje ir sudė
tingoje kovos arenoje už mūsų 
tautos ir jos kultūros išsilaiky
mą. Lietuvos laisvės ir jos ne
priklausomybės siekimas yra vy
riausias tikslas ir sąlyga tauti
nėje veiklojebesireiškiant. Jau
noji karta neturėtų būti palaida, 
o organizuota darbams, tačiau ji 
nenori eiti į veiklą per partijas. 
Partinis susiskaldymas net iki 
30 partijų (seimo laikais Lietu
voj) yra mūsų tautinę vienybę 
žlugdantis veiksnys.

Bendradarbiavimas jaunimo 
su senimu yra galimas, nes vie
ni kitus savo žiniomis ir patyri
mais papildo.

Tautinės veiklos planavimas 
yra būtinas a) propagandiniai, 
b) kultūriniai, c) specialinių už
davinių vykdymas -- rišant ati
tinkamus politinius ėjimus pasi
remiant kitų tautų tokiais laimė
jimais ir k. Kai mūsų tautos lais
vė vis dar tebėra supama poli
tinių sutemų, prelegentas patie
kė -keletą gan reikšmingų pro
jektų, būtent: darbo kelias į Lie
tuvos laisvę neturėtų būti para
pijinis; bendrauti su krašto įta
kingais asmenimis ir mokėti per
statyti jiems, kas mūsų širdis 
skaudina; ieškant užtarimo pil
koje žmonių masėje ne ką lai
mime, lenciūgėlių ar rėkiančių 
plakatų demonstravimas mūsų 
tautos laisvei taip pat nedaug 
patarnauja. Nebūkime savybi
niame gyvenime uždari, nes kiti 
per mažai apie mus sužino.

Mūsų tarpusavis sugyvenimas 
turėtų būti šiltesnis ir vienin- 
gesnis.

Jaunimas turi veržtis į atsa
kingus gyvenamojo krašto val
džios ar kultūrinių institucijų 
postus, kaip ir į aukšto mokslo 
viršūnes. Tam ryškus pavyz
dys -- žydai. Rašyti išsamius 
studijinius veikalus svetimomis 
kalbomis (daugiausiai vakarie
tiškomis) apie mūsų tautos is
toriją, jos kultūrą ir dabartinę 
būklę, primestą okupanto. 
Reikštis bendruomeninėje veik
loje, gerai Įsisąmoninti, kad 
teks perimti politinį, visuomeni
nį ir kultūrinį darbą. Nemėgin
kime sukrauti viso Lietuvos va
davimo darbo, vien tik ant turi

mų politinių veiksnių (ALT, Vli- 
ko ir k.) pečių ar mūsų konsu
lų. Kurtina Pasaulio Lietuvių 
Studentų Atstovybė ir per ją 
skverbtis į Tarptautinius Stu
dentų spajūdžius ar kitas ins-

Philadelphijoje buvo suruoštas Jaunimo Metų simpoziumas. 
Nuotraukoje jį pravedę dalyviai: Jūra Gailiušytė, Algis Garlaus
kas, Saulius Vydas ir dr. Algirdas Budreckis. V. Gruzdžio nuotrauka

titucijas, siekiant ten turėti ir 
lietuvių atstovybę.

Ateis didikams laikas sušauk
ti ilgai trukusią Taikos Konfe
renciją Antrojo Pasaulinio karo 
padariniams likviduoti. Neturė
tume likti pasyvūs stebėtojai 
jiems besprendžiant mūsų tau
tos likimą ir bekarpant Euro
pos žemėlapį. Mūsų daromos 
pastangos krašto vyriausybę pa
veikti rezoliucijomis ar petici
jomis yra geros, tačiau ir pro
pagandiniai verta daugiau su
krusti -- stengtis išlaikyti ne- 
nutildytą radijo bandomis žodį 
siunčiamą Į mūsų pavergtą tau
tą. Laikas, kuriame gyvename 
reikalauja iš mūsų daug ko dau
giau, negu vien tik nominališko 
mokslo.

Po dr. A. Budreckio kalbos 
sekė diskusijos. Vienas klausė
jas norėjo įsitikinti, ar paskai
tininko iškeliamas Lietuvos po
litinis vadavimo aspektas nenu
neigia kultūrinio. Atsakyta: pa
neigus politiką -- kultūra iš
nyks.

Labai Įdomių minčių savo il
gesnėj kalboj pareiškė medici
nos stud. Saulius Vidas. Anot 
jo , labai pasigendama dialogo 
tarp vyresnės ir jaunesnės kar
tos. Mūsų spauda ir vadai per- 
mažai domisi tokiais klausi
mais arba juos laiko net įtar
tinais. Tyla bandoma apsisau
goti, bet ji svarbiom temom 
dažnai veda ne į išsigelbėji
mą, o į pralaimėjimą. Ušsimi- 
nęs apie kultūrinių ir politinių 
vertybių svarbumą, jis pabrė
žė, kad tautos, kurios neteko 
nepriklausomybės ir jos laiku' 
neatgavo, neteko ir savo kultū
ros, o jei ir išliko, tai kaip mu
ziejinis eksponatas, kuriuo vi
si grožisi ir studijuoja, bet ku
ris jau nėra gyvas.

Taip atsitiko su senovės Grai
kija, su Škotija viduramžių pa
baigoje, su Inkų kultūra pieti
nėje Amerikoje ir dabar grą- 
so prancūzams Kanadoje. To
dėl atrodo, kad kam rūpi kul
tūra, turėtų rūpėti ir politika.

Nutarus reikštis kultūrinėj ar 
politinėj veikloj jaunuomenė kar

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
LIETUVIŠKOJE JANSONŲ VASARVIETĖS 

CAPE COD VILOJE

"AUDRONĖ“
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

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

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki RUG
SĖJO MĖN. 15 D. ir jau dabar priimami užsakymai.

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

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

tais stato sau klausimą: prieš 
aukojant savo laiką, ar jam siū
lomas veikimo būdas efektyviai 
pasieks tikslą? Ar organizacija, 
kuri prašo jo talkos, duos jam 
atsakomybės darant nutarimus?

Ar laikraštis, kurs prašosi skai - 
tomas, stengiasi pakelti savo 
kokybę ir nori, kad jis būtų re
miamas vien dėl to, kad jis yra 
lietuviškas. Kai kas pasakytina 
dėl optimizmo.

Netikras optimizmas apakina 
visuomenę ir tada įvykių eiga 
išslysta iš jos rankų. Važinė
jam — sako S. Vidas -- pas 
senatorius, prašom jų užtari
mo, bet retai mes tiem senato
riam atsidėkojam balsais, o dar 
rečiau organizuota politine pa
rama. Kaip mes galim tikėtis iš 
kitų daugiau negu gražių žodžių, 
jeigu mes kitus remiame tik 
gražiais žodžiais. Baigiant sa
vo žodį/jis dar sykį akcentavo, 
kad tylint ir be kritikos prii
mant viską iš vyresniųjų jau
nimas pakartos jųjų klaidas, o 
iš kitos pusės — jaunimas per
daug būdamas negatyvus gali ne
pastebėti vyresniųjų laimėjimų. 
Todėl jis ir siūlo, kad Jaunimo 
Metai būtų pradžia dialogo tarp 
jaunesnės ir vyresnės kartos, 
didžiai pasisaugojant, kad jis 
nepavirstų į kurčiųjų dialogą, 
kuriame tik kiekvienas girdė
tų savo balsą. Taip nebus, jei
gu rodysimės nuoširdžiai pakan - 
tfls ir atviri. Po simpoziumo kuk
liai pasivaišinta ir pasikeista 
tarpusavyj mintimis, kurios dėl 
laiko stokos negalėjo būti kelia
mos.

Vakare McCallister’s Ball- 
room patalpose Įvyko Philadel
phijos Jaunimo Metų komiteto 
suruoštas balius-banketas su me
nine dalimi ir Philadelphijos 
"Miss Lithuania" rinkimais. Me
ninėj daly pasirodė sol. O. Pliuš - 
konienė, smuikininkė B. Pom- 
polytė, dalis tautinių šokių šo
kėjų iš Žilvino grupės ir sve
čias gitaristas iš Clevelando. Iš 
išstatytų aštuonių kandidačių į 
"Miss Lithuania" rinkimus šį ti
tulą laimėjo G. Kreivėnaitė.

Sekmadienį, gegužės 22 d. da
lyvauta pamaldose Šv. Andrie
jaus bažnyčioje, kuriųmetupras- 
mingą ir tinkantį Jaunimo Me
tams pamokslą pasakė kun. J. 
Margis iš Argentinos,atvykęs į 
JAV dalyvauti Jaunimo Kongre

se, o taip pat padėti ruošai ki
tus iš to krašto atstovus ati
traukti. Po pamaldų susirinkta 
tos pačios parapijos salėn į už
daromąjį simpoziumo akto bai
gimo posėdį. Kalbėjo J. Gailiu
šytė, kun. J. Margis, vietos 
Jaun. Metų Komiteto pirm. A. 
Gečys ir baliaus bei simpoziu
mo pravedėjas G. Mironas. J. 
Gailiušytei įteiktas 300 dol. če
kis, kaipo didesnė dalis likučio 
iš įvykusio baliaus pelno Jauni
mo Metų Finansų komiteto fon
dui papildyti.

Ir čia prie kavutės ir užkanr 
džių pasižmonėta ir pasidžiaug
ta mūsų jaunimo gražiomis pas
tangomis dirbti mūsų tautos la
bui ir eiti Lietuvos keliu.

J. Bubelis.

LOS ANGELES
NAUJA AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS SKYRIAUS VALDYBA

Š.m. gegužės 1 d. įvykusia
me metiniame ALT Los Ange
les skyr. susirinkime buvo iš
rinkta nauja valdyba, kuri pasi
skirstė pareigomis sekančiai: 
Stasys J. Paltus — pirminin
kas, Alena Devenienė ir Jo
nas Kutra — vicepirmininkai, 
Alfas Latvėnas — iždininkas, 
Albinas Markevičius -- susi
rašinėjimo sekretorius, Ona Ra- 
zutienė -- protokolų sekreto
rius ir Adelė Balsienė -- iž
dininko padėjėja. Į Pavergtųjų 
Tautų Komitetą lietuviams at
stovauti valdyba išrinko pirm. 
S. J. Paltų, vicepirm. A. Deve- 
nienę ir sekr. A. Markevičių; 
Į Pabaltijo Tautų Komitetą iš
rinkti pirm. S.J. Paltus ir sekr. 
A. Markevičius.

Metinis susirinkimas patvirti
no duotas pr.m. valdybos ir re
vizijos komisijos apyskaitas, ir 
padėkojo už atliktą darbą buvu
siai valdybai, kuriai pirminin
kavo Antanas" F. Skirius. Bend
rą valdybos apyskaitą davė 
pirm. A.F. Skirius, piniginę -- 
iždin. V. Mažeikienė, ir revizi-. 
jos aktą skaitė revizijos komi
sijos pirm. A.P. Raulinaitis.

Susirinkimas buvo gausus, 
gyvas ir ilgai trukęs. Mat, bu
vo pateiktos svarstyti skyriaus 
vidaus tvarkos taisyklės. Jas 
paruošė tam tikslui sudaryta 
komisija iš A. Devenienės, dr. 
J. Jurkūno ir teis. A. P. Rau- 
linaičio. Naujų taisyklių pro
jektą referavo A. Devenienė; 
koreferavo A. P. Raulinaitis. Be 
referentų, diskusijose dalyvavo 
ar pataisas siūlė: dr. M. Deve- 
nis, J. Jodelė, dr. J. Jurkūnas, 
S.J. Paltus, dr. F. Palubinskas, 
A. Mironas, J. Motiejūnas, dr. 
P.V. Raulinaitis, A.F. Skirius, 
dr. Z. Brinkis, B. Graužinis, 
dr. J. Jusionis, A. Kulnys ir ki
ti. Kiek pataisius, taisyklės bu
vo priimtos, paliekant taisyklių 
komisijai galutinį ištaisytą teks
tą pateikti naujajai valdybai.

Susirinkimui taktingai pirmi
ninkavo A. Mažeika; sekretoria
vo R.K. Vidžiūnienė. (p)

ROCHESTER
BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS 
Birželio 12 d. 5 vai. p.p. šv. 
Jurgio parapijos patalpose įvyks 
gedulingas išvežtųjų iš Pabalti
jo į Sibirą paminėjimas. Taip 
pat bus prisiminti ir pagerbti 
žuvę kovoje prieš raudonuosius 
okupantus mūsų partizanai.

Pagrindinę kalbą pasakys 
prof. dr. A. Klimas. Į minėji
mą pakviesti amerikiečių val
džios bei pavergtųjų tautų atsto
vai, laikraščių bei radio ir te
levizijos stočių reporteriai.

Minėjimo metu bus priimta 
rezoliucija mūsų bylos iškėli
mo J. Tautose reikalu ir pa
rinkta aukų pravesti rezoliuci
jas JAV-bių Senate.

Oficialioji dalis bus trumpa. 
Po jos Įvyks pilnas koncertas 
dviejų solistų: lietuvių kun. K. 
Balčiaus, svečio iš Amsterda
mo, N.Y. ir latvių solisto Al
berto Vitols, svečio iš Toron
to, Kanados. Abu solistai -- ba
ritonai duos liaudies dainų ir 
operų arijų rečitalį. Solistui 
kun. Kęstučiui Balčiui akom
panuos muz. Z. Nomeika ir 
latvių solistui — muz. R. Oba- 
lis.

Po programos atsigaivinimui 
apatinėje salėje veiks bufetas.

Kviečiame visus vietos lie
tuvius ir kitus pabaltiečius iš 
kaimyninių ir tolimesnių vieto
vių gausiai atsilankyti. Prašo
me paraginti draugus ir pažįs* 
tarnus.

Rez. Remti Komitetas
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Vaičaičiai baigė
Bostone yra plačiai pažįsta

ma puiki ir pavyzdinga Pijaus 
Vaičaičio šeima. Pijus yra bro - 
lis žinomo tautinės srovės vei
kėjo Justino Vaičaičio, o abu 
drauge jie yra netolimi poeto 
Prano Vaičaičio giminės. Pi
jaus šeima su dauguma poka
rio lietuvių atvyko Amerikon ir 
įsikūrė Bostone, Mass. Vyriau
sias Vaičaičių sūnus Saulius, 
kuris gegužės 29 d. gavo medi
cinos mokslų daktaro laipsnį, 
tada teturėjo tik 10 ar 11 metų 
amžiaus. Dabar, šį pavasarį, 
visi trys Vaičaičių vaikai baigė 
aukštuosius mokslus, visų pir
ma suteikdami daug paguodos 
tėvams, o kartu ir Bostono lie
tuvių bendruomenei.

NIJOLE VAIČAITYTE

Nijolė Vaičaitytė baigė so
ciologijos mokslus Emmanu- 
elio Kolegijoj ir gavo meno 
bakalauro (Bachelor of Arts) 
laipsnį. Savo studijas ji baigė 
su garbės pažymiais (with ho- 
nors in the field of speciali- 
zation), ta proga į ją atkreipė 
dėmesį ir Bostono spauda. N. 
Vaičaitytė jau gavo net keletą 
siūlymų studijas toliau tęsti — 
pilnas stipendijas jai pasiūlė 
Michigano, Washingtono ir Illi-

VIEŠĖDAMI CHICMJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. J a n u š a i t i s ir J. Mažeika

PARAMA
ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

1. Asbach Uralt — Import.
Germ. brendy ..................

2. Imported Canad. wiskey
3. Coeur de France Cordials
4. Banana Liųueur ...............

mokslus Bostone
nois universitetai. Ji pasirinko 
Illinois universitetą Urbanoj, 
kur jai siūloma 3-jų metų pro
grama Ph D. laipsniui siekti. 
Ten ji studijuos šeimos socio
logiją ir gretimas tų mokslų 
šakas. Pažindami Nijolę ir jos 
gabumus, neabejojam, kad po 
trijų metų ji gaus daktaro 
laipsnį.

Besimokydama aukštesniojoj 
mokykloj, N. Vaičaitytė reiškė
si liet, skautų veikloj. Pradė
jusi studijas kolegijoj, ji įsijun
gė į Liet. Studentų S-gos dar
bus, įstojo į KorpI Neo-Lithu- 
ania Bostono sk., buvo ypač veik- 
Ii ir energinga to skyriaus pir
mininkė, dalyvavo Korp! sąs
krydžiuose ir stovyklose, drau
ge su savo mama parūpino Bos
tonui Korp! Neo-Lithuania vėlia
vą. Jos išvykimas iš Bostono 
bus gyvai jaučiamas nuostolis 
šio miesto Korp! padaliny. Ta
čiau visi korporantai kol. Nijo
lei nuoširdžiai linki sėkmės to
limesniame studijų kely.

GINTAUTAS VAIČAITIS

Gintautas Vaičaitis šį pava
sarį baigė Northeast Industrinį 
Technologijos Institutą, įsigijo 
specialybę elektronikos srity, 
šiuo metu jau dirba valdžios

5th — $5.49
5th — $3.98
5th — $2.98
5th — $3.98 

darbą Raytheon bendrovės ra
ketų skyriuje.

G. Vaičaitis, kaip jo sesuo Ni
jolė, buvo veiklus liet, skautuo
se, tebėra aktyvus ir Korp! Neo 
-Lithuania Bostono padaliny. Jis 
lieka Bostone, rengiasi čia to
liau studijas tęsti, tad kol, Gin
tauto mes dar neprarandam.

SAULIUS VAIČAITIS

Saulius Vaičaitis Bostono uni - 
versitete baigė biologiją cum 
Įaudė ir gavo mokslo bakalau
ro laipsnį. Po to jis buvo pri
imtas į to paties universiteto 
Medicinos mokyklą, kurioj iš
ėjo nustatytą studijų progra
mą ir, kaip jau minėta, gegu
žės 29 d. gavo M. D. laipsnį. 
Taigi Bostone susilaukėm dar 
vieno lietuvio gydytojo! Inter- 
no stažui atlikti med. d r. Sau
lius Vaičaitis pasirinko Meyers 
Memorial Hospital Buffalomies _ 
te, N.Y. Ten jis gilinsis į chi
rurgiją ir vidaus ligų medici
ną. Baigęs tą gydytojo studijų 
tarpsnį, dr. S. Vaičaitis neat
sisako grįžti į Bostoną.

Dr. Saulius Vaičaitis yra jaut - 
rus ir susipratęs lietuvis. Pra
dėjęs studijuoti medicinos moks 
lūs, jis visiškai neturėjo laiko 
dalyvauti ir dirbti liet, jauni
mo organizacijose. Tačiau jis 
buvo regimas kiekviename žy
mesniame Bostono lietuvių pa
rengime, kiekviename liet, jau-

5. May Wine — Imported ...
6. Riccadona Vermouth .....
7. Christian Brothers Wine

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

HARTFORDE BENDRUOMENE MAŽA, BET GAJI

Vietos lietuviai suda
ro nedidelę lietuvišką 
bendruomenę, ne tokią 
kaip Bostone, Clevelan
de, Detroite, Philadel- 
phijoje ar kitame did
miestyje. Apie 2 tūkstan
čiai lietuvių ryžtasi 
reikštis greta didžiųjų 
lietuviškųjų bendruome
nių. Taip yra pasisakęs 
naujasis Hartfordo liet, 
bendruomenės apyl. pir
mininkas A. Ustjanaus- 
kas pirmame LB posė
dyje balandžio 27 d.,ku
riame naujoji LB valdy
ba numatė kultūrinės ir 
organizacinės veiklos 
planus, pakviečiant vie
ną iš ALB kūrėjų W.M. 
Chase-Čekanauską bū
ti Hartfordo LB Valdy
bos patarėju.

A. Ustjanauskas savo 
pranešime pasisakė apie 
pageidaujamus veiklos 
planus. Antruoju refe
rentu buvo sekr. A. Mas- 
lauskas.

Veiklos plane numa
tyta suruošti keletą me
ninių pramogų, koncer- 
tą-balių, pagerbiant se
nosios ir naujosios liet, 
išeivijos veikėjus, sie-

nimo subuvime. Savo dvasia ir 
jis yra artimas Korporacijai 
Neo-Lithuania. Jaunam med. 
daktarui linkime sėkmės sun
kiame pašaukimo darbe!

Kaip regim, trys Vaičaičiai 
šį pavasarį Bostone baigė aukš
tuosius mokslus. Visi trys ryž
tasi kilti į aukštį. Tegu juos 
tuose pasiryžimuose lydi žmo
giškoji laimė ir Dangaus palai
ma! K.L.

5th — $0.98
5th—$1.29
5th — $1.49 

kiant glaudesnių santy
kių ir bendradarbiavi
mo kultūrinėje ir orga
nizacinėje srityse; rū
pintis suruošti ir ma
žesniuosius pobūvius - 
kavutes arba arbatėles 
meninio ir kultūrinio tu
rinio, su paskaitomis ir 
eilėraščiais; rūpintis su 
telkimu Conn. ir Mass. 
valstijose lietuviškųjų 
bendruomenių bendrųjų 
pastangų pasiruošiant 
Hartforde Bushnell Me
morial teatre pastatyti 
operą "Traviatą” pakvie
čiant Chicagos liet, ope
ros artistus.

Tam tikslui reikia vi
sų bendrųjų pastangų — 
sakė pirm. A. Ustjanaus
kas. Tai didelis užsimo
jimas, bet pasiryžus pa
siekti tikslo — sakė jis 
— įmanomas dalykas.

Pirmojo posėdžio pro
ga nepamiršta pagerbti 
buv. pirm. Alg. Dragu- 
nevičių, kuris keletą me
tų vadovavo Hartfordo 
LB apylinkei. Algiman
tas Dragunevičiūs yra 
lietuviškųjų radijo pro
gramų vedėjas.

Liet, radijo valandė
lės 10 metų sukaktis jau 
buvo minėta, bet LB val
dyba paskyrė iš iždo dar 
25 dol. radijo progra
mai paremti.

Hartfordo LB valdy
ba taip pat nutarė daly
vauti 14 d. birželio pa
vergtųjų tautų demons
tracijoj, kleb. kun. Ma

Mirusiųjų pagerbimo dieną Philadelphijoj buvo aplankyti ALT 
S-gos narių kapai. Nuotraukoje rytų apyg. pirm. Algirdas Jonys ir 
skyr. pirm. V, Gruzdys prie ilgamečio Philadelphijos skyriaus 
pirm. Juozo Bakucko kapo. P. Didelio nuotrauka

tučio 25 metų kunigavi
mo pagerbime.

LB naujas pirm. Ust
janauskas yra artimas 
demokratų partijos po
litinėse sferose, miesto 
burmistrui, gubernato
riui ir šen. Dodd, tat 
turį reikalų su politinių 
sferų aukštais pareigū
nais galite kreiptis pas 
Ustjanauską, o jis vi
siems padės reikalus at
likti su demokr. partijos 
šulais.

A. Ustjanauskas taip 
pat pranešė, kad jis iš
rūpinęs Ukrainiečių ko
operatyve lengvas sąly
gas gavimui paskolų per
kant namą ar kitką už 
mažesnius nuošimčius.

Hartfordo LB valdyba 
laiminga susilaukusi to
kio pirmininko, kuris 
liet, visuomenei galės 
daug padėti. Šių žodžių 
rašė jas linki LB valdy
bai sėkmės ir reiškia 
viltį, kad naujoji LB val
dyba savo planus įvyk
dys, nes jai nestinga ryž
to ir intelekto, taip pat 
ir gerų norų patarnauti 
visiems mūsų bendruo
menės žmonėms.

V.M. K-tis

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

===== JUOZAS ŠLAJUS 

KĄ RASIU SUGRĮŽĘS? 
ATSIMINIMAI — = (8)

Oras kambaryje buvo labai 
troškinantis. Pasieniais ant grindų gulėjo šešio
lika "nusikaltusių" kūnų. Lovų ir kėdžių nebuvo. 
Priekyje, gale kambario, buvo du apkaustyti 
langai. Kairiame lange buvo išimtas vienas viršu
tinis lango stiklas trupučiui oro įeiti. Mane įstū- 
mus ir durims užsidarius, visi kaliniai nubudo 
ir pakėlė galvas, tirdami, gal pažįstamą įvedė. 
"Dar vienas naujas" kažkas pratarė. Kitas paki
lo eiti į "tualetą". Prie pat manęs .pasienyje, bu
vo pastatyta didelė skardinė, arba kaip kaliniai 
vadindavo "paraškė". Prie "paraškės" stovėda
mas teiraujasi:

— Kada suimtas?
— Prieš savaitę, — atsakiau.
— Kas naujo laisvėje?
— Mažai kas naujo, o laisvės nedaug.
— Už ką suėmė?
Nieko nebeatsakiau. Kiti kaliniai į mane nekrei

pė daug dėmesio, gal mane įtardami šnipu. Be 
to, juk ir kalėjime išaušta rytas — pasikalbėti 
ir apžiūrėti galės rytoj. Stoviu prie ištiestų 
kojų ir ilgo stalo galo, apdėto aliumini jo lėkštė
mis. Pasieniais ir iš galo sugulę kaliniai. Tik 
pastūmęs gulinčiųjų kojas, galėčiau atsisėsti, o 
atsigulti vietos nebuvo. Dešinėje pusėje, antra

sis nuo durų nebaisiai prašneko:
-- Aš pasislinksiu, gulk prie mano šono.
Šonu įsispraudžiau tarp dviejų kūnų. Aukštel- 

ninkas atsigulti negalėjau, nes nebuvo vietos. 
Tikriausiai mano kaimynai spaudėsi į kitus kū
nus.

— Bandyk užmigti ir per daug neišsiplepėk, — 
draugiškai patarė mane pakvietęs ir daugiau 
nieko nebekalbėjome.
PIRMOJI DIENA KAMEROJE

Iš ryto komanda "Kelk!", o po to "Namų ruo
ša!": išlyginami ir sulankstomi čiužiniai, iš- 
šluojama ir išplaunama kamera. Apsitvarkius, 
kartu visą kamerą išleidžia išvietėn, kuri buvo 
koridoriaus gale. Senieji "veteranai" žinojo, ko
kioje vietoje nuėjus išvietėn ieškoti paslėpto 
raštelio. Šitaip buvo palaikomas ryšys su ki- 
kais kaliniais ir sužinoma, kas vyksta kalėji
me ir už kalėjimo sienų. Sugrįžus į kamerą, 
prie atidarytų durų sargai prinešdavo pusryčius. 
Sustojus į eilę,- ėjome pro atidarytas duris, o 
sargas. pilstė po kaušą padegintų grūdų kavos 
ir davė po puskepaliuką duonos. Tai buvo visos 
dienos duonos davinys. Pietums įpildavo po kau
šą sriubos arba tikriau — skysčių, iš kurių 
dvelkė gyvulinių runkelių kvapas. Kartais lėkš- 
tėn papuldavo kokia bulvelė ar keli kopūsto la
pai. Laimingas būdavo tas, kurio lėkštėn patek
davo vienas ar du mažyčiai lašinių spirgučiai. 
Vakare vėl duodavo samtį tokios pat juodos ka
vos.

Kai kurie kaliniai pusryčiams valgė rūkytą 
šoninę, turėjo sviesto ir rūkė papirosus. Aš 
stebėjausi, kodėl vieni yra išskirti, turi, o kiti 
ne. Man paaiškino,, kad kas trys savaitės (kar

tais praeina ir penkios) kaliniai gali gauti "iš
rašus": po du svarus sviesto, rūkytų lašinių ir 
20 pakelių papirosų. Bet "išrašus" galėjo gauti 
tik tie, kurie kalėjimo raštinėje turėjo pinigų. 
Pavyzdžiui, jei buvo rasta pinigų kratos metu 
arba atsiųsta iš namų, jei kam iš namiškų pa
vyko sužinoti, kuriame kalėjime šeimos narys 
sėdi. Laiškų rašyti neleido, todėl namiškiai nieko 
negalėjo žinoti, kur jo šeimos narys yra.

Papusryčiavę visi susėdome ant čiužinių. įie- 
šė ir man jau kažkieno vartotą čiužinį, kurį pa
sitiesiau naktį gulėtoje vietoje, trečiuoju nuo du
rų. Nė vieno iš esančiųjų kameroje nepažinau. 
Klausinėjimas papasakojau apie dabartinį gyveni
mą už kalėjimo sienų. Kaliniai atidžiai išklausė 
mano žinias, bet atrodė, kad mano žinios kali
niams nebuvo didelės naujienos. Stebėjausi, kad 
beveik viskas jiems buvo žinoma. Martavičiaus 
pirštų žymės ant mano kaklo buvo gera atesta
cija, ir iš karto įgijau kameros pasitikėjimą. 
Jokių tradicijų ar išsipirkimų, kaip pas krimi
nalinius kalinius, nebuvo.

Visi kaliniai buvo nukirptais plaukais, apžėlu
siais ir išblyškusiais veidais. Praėjusią naktį 
prie savęs atsigulti pakvietęs buvo Vytas J-kai- 
tis, bebaigiąs gimnaziją mokinys. Kaip tarzanas, 
labai gražiai nuaugęs, simpatingo ir gražaus 
veido vyrukas. Man iš dešinės buvo raudonosios 
armijos sanitaras, ukrainietis patriotas,
antikomunistinio nusistatymo. Pirmas nuo durų 
buvo senyvas žydas Jakobsonas. Lietuviškai ne
mokėjo, buvo paslaptingas ir nesisakė, iš kurio 
krašto čia pateko. Karui prasidėjus, ištiesęs 
ranką pareiškė: "Jei vokiečiai užims Maskvą, 
tai mano delne pradės augti plaukai". (B.d.)



1966 m. birželio 10 d. DIRVA M r. 65 — 5

WATERBURY

BIRŽELIO ĮVYKIŲ 
MINĖJIMAS

KAIP KOMUNISTAI VEIKIA VAKARU BERLYNE
C

PASKUTINE

Birželio 12 d. Waterburyje 
bus minima 25 metų sukaktis 
nuo sukilimo Lietuvoje prieš 
Sovietų Rusijos okupaciją.

Tą dieną, Waterburio bur
mistras paskelbs Lithuanian Me- 
morial Day. 9 vai. ryto, lietuviš - 
ka trispalvė bus iškelta priešais 
miesto rotušę. 11 vai. 30 min. 
ryto, šv. Juozapo bažnyčioje, 
Congress Avė., bus laikomos 
šventos Mišios už žuvusius su
kilime ir Baisiojo Birželio iš
vežimuose. Tuoj po Mišių vyks 
procesija prie lietuviško kry
žiaus, kur bus padėtas vainikas 
pagerbti sukilimo ir išvežimų 
aukoms. 3 vaL po pietų, šv. J uo- 
zapo parapijos salėje įvyks su
kilimo minėjimas. Pagrindinis 

• kalbėtojas bus JAV pulkininkas 
-leitenantas Hayden A. Nichols, 
žymus Amerikos Veteranų vei
kėjas.

Minėjimo rengėjai kviečia ir 
ragina visus dalyvauti ir atsi
vesti savo draugus bei pažįsta
mus, ypač nelietuvius.

HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS
2nd Shift, Shift Premium 

Set-up and Operate

Engine Lathe
Turret Lathe
Boring Mill

Hill-Acme Grinder
Milling Machine

Universal Grinder
Radial & Sensitive

Drill Press
also

'Laborers

Rytų Vokietijoje veikianti mo
nopolinė SĖD partija turi savo 
padalinį ir Vakarų Berlyne. Va
dovauja berlyniečiams gerai pa
žįstamas, 1913 m. gimęs, Ger- 
hard Danelius. Jo pavardė pla
čiai minėta šių metų vasario 
m., tuo metu, kai buvo uždraus 
tas SĖD partijos pirmasis su
važiavimas Vakarų Berlyne. 
Tas pats Danelius buvo sukvie
tęs spaudos konferenciją ir pa
sistengė gerokai išplūsti vaka
riečius. Kovo m. pabaigoje Da
nielius jau buvo nuskubėjęs į 
Maskvą dalyvauti 23-me komu
nistų partijos suvažiavime. Da
bar teks laukti, ar gegužės - 
liepos m. Įvyks numatytas SĖD 
suvažiavimas V. Berlyne ir ar 
vėl bus pakviesti dalyvauti įvai
rių komunistinių partijų pasau
lyje atstovai. Jei suvažiavimas 
ir vėl būtų uždraustas, tai "par
tijos pirmininko" Daneliaus žo
džiais, Vakarų Berlyno SĖD at
sisakytų dalyvauti 1967 m. nu
matytuose rinkimuose į vak. Ber 
lyno atstovų rūmus.

Daneliaus planas aiškus — 
ryškinti SĖD vaidmenį, sukvies
ti keliasdešimt partijų atstovus. 
Tuo tarpu, jei pažvelgti į tikro
vę ,SED vaidmuo berlyniečių tar
pe visiškai menkas. Tiesa, dar 
1946 m. SĖD per balsavimus bu
vo surinkusi 19,8% balsų--anuo
met rinkimai vyko abiejoseBer- 
lyno dalyse. Tačiau, Berlynui 
pavirtus vakarų ir rytų sekto
riaus dvilypiu miestu, SĖD va
karų pusėje nebeturėjo sėkmės 
ir nuolat susilaukdavo smūgių, 
1954 m. už šią partiją V. Ber
lyne balsavo vos 2,7% visų rin
kikų, o dar po ketverių metų — 
1,9%. 1961 m. Berlyne komunis
tams pastačius žinomąją sieną 
SĖD suduotas pats skaudžiau
sias antausis — ji tegavo vos 
20.000 balsų arba 1,4%. Rytų 
Berlyno "motiniškoji partija", 
susirūpinusi savo globotinio ne
sėkmėmis V. Berlyne, nutarė 
suteikti kiek savarankiškumo, 
1962 m. vadui Daneliui leista pa
skelbti naują partinį statutą ir 
nuo tada tas padalinys išdidžiai 
pavadintas "SĖD - Westberlin", 
atseit, lyg ir atskira partija.

VYTAUTAS ALSEIKA
Vokietija

aktyvumą vakarinėje Berlyno 
dalyje. Sayo nariams partija lei
džia, 12.000 egz. tiražu, savaiti
nį laikraštėlį "Wahrheit" (Tie
sa). Vakarų Berlyno paštui at
sisakius jį pristatyti skaityto
jams, komunistai jį platina savo
mis jėgomis, už vieną markę' 
mėnesiui jį pristatydami Į bu
tus. Laikraštėlis iškabinamas 
ir S-geležinkelio stotyse (čia 
tenka paaiškinti, kad miesto S 
geležinkelis administruojamas 
rytų berlyniečių, visose stoty
se — Vak. Berlyne — tarnauto
jai iš rytų Berlyno, susisiekimo 
tarifas žymiai mažesnis už Vak. 
Berlyno kitas susisiekimo prie
mones, kaip požeminį ar dvi
aukščius autobusus).

Taigi, tas laikraštėlis, pasi
rodo, gerai informuotas apie 
įvairių V. Berlyno įmonių vi
daus gyvenimą, jis, aišku vi
su aštrumu puola amerikiečius 
dėl įvykių — karo Vietname 
ir... giria gen. de Gaulle poli
tikos vingius. Iš laikraštėlio 
skaitytojas patiria, kad Berly
ne veikianti "Vokiečių - sovie
tų draugystės" s-ga ne tik or- 
^nizuoja, pigiomis kainomis, 
gerus koncertus su iškiliais me
nininkais, bet ir ruošia pigias 
lėktuvu keliones Į Maskvą --ke
turioms dienoms tas malonumas 
tekaštuoja vos 295 DM. Iš"Wahr- 
heit" dar patiriama, kad Dan e- 
lius ne taip seniai, dar prieš 
kom. partijos kongresą, lankė-

si Maskvoje ir tarėsi su parti
jos ideologu Suslovu. Kalbėta 
apie "Vak. Berlyno naujus už
davinius siekiant patikrinti tai
ką".

Žinoma, laikraštėlis neteikia 
jokių pajamų. Bet, štai, berly
niečiai nustebo, kad SĖD komu
nistai neseniai įsigijo spaustu
vę — bendrovės kapitalas iš 
400.000 DM buvo pakeltas net 
iki 1,1 miL DM. Vėliau ties pa
čia siena įsigytas.kino teatras
— SĖD čia organzuoja filmų se
ansus ir... nesivaržo rodyti ir 
amerikinius Wild West filmus. 
Ta proga kine vyksta ir partijos 
mitingai, susirinkimai, gi sąly
gos tikrai patogios, nes teatras
— kieme ir į jį galima patekti 
pro dvejus geležinius vartus.

Vakarų berlyniečiai jau apsi
prato ir nekreipia didesnio dė
mesio į SĖD veiklą. Jiems jau 
neįdomu naikinti partijos įstai
gų Įrengimus (tai įvyko 1961 m. 
sieną pastačius). Vis dėl to, kai 
šių metų vasario m. partija iš 
savo suvažiavimo buvo pasiry
žusi surengti tarptautinį komu
nistų suvažiavimą (laisvoje, va
karinėje miesto daly!...) sąjun
gininkų vadovybė priėjo išvados 
kad toks "sąskrydis" galįs pa
kenkti miesto saugumui. Tokius 
suvažiavimus tegali uždrausti 
tik trys sąjungininkai, bet ne 
Berlyno senatas. Dabar teks 
palaukti, ar Danelius pasieks 
savo tikslo ir ar į vakarinį Ber 
lyną suskris pasaulio komunis
tai. Jei ir vėl suvažiavimas bus 
uždraustas, būsime didelio 
triukšmo bei propagandinių šū
kių liudininkais.

ALSO 1ST SHIFT

Electricians
Castings

Layout Inspector 
Mechanical Inspector

SEE MR. CONNERS

The

Lees Brandner Co.
Elmwood Avė. at W. 121

CIeveland. O. 44111

An Equal Opportunity Employer

Partijos savarankiškumas tik 
paviršutinis. Ji ir toliau pri
klauso Ulbrichto partijai, kuri 
dažnu atveju Danelių paremia fi
nansiniai (pvz., paskutinių rin
kimų Berlyne metu per sieną 
SĖD partiečiams V. Berlyne bu
vo persiųsta apie 200.000 DM). 
SĖD - Westberlin turi savo biu
ro patalpas Schudomastrasse. 
Jos pagrindinis darbas — pro
paganda Įvairiose Įmonėse bei 
įstaigose..

Vak. Berlyno Įmonėse parti
ja leidžia 31 laikraštėlį, jie ne
turi jokios politinės Įtakos, ta
čiau rytinio Berlyno radijo siųs
tuvai juos mielai cituoja -- no
rima pavaizduoti tariamą SĖD

KNYGOS IR ŽĄSYS

Dabartinls dividendas 
iimokamaa du kart' 

per metus.

Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

PLANINGAS TAUPYMAS
TnokageJuM dividendui

ŽiAkinirPRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

t/.n-

4774

SAVINGS .L“*!
Pfeoae Vbgtate 7-7747 Jota J. <»■■■■>■■, Pn*.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOŠŲ ĮSTAIGOS

Juozas Banaitis, sovietinės 
kultūros reikalų ministras Vil
niuje, sovietinės spaudos die
nos proga tarp ko kita pareiškė, 
kad "Šiandien kartu su bibliote
kininkais, knygą propaguoja 
28,400 visuomenininkų".

Iš kitų šaltinių yra smulkiau 
patirta, kas tie tūkstančiai vi
suomenininkų.

Laikraščių ir žurnalų plati
nimas yra visų pirma laiškane
šių tarnybinė pareiga. Šalia jų, 
kiekvienoje įmonėje, įstaigoje ir 
organizacijoje yra tam tikros 
komisijos, kurioms vadovauja 
tų įmonių ar įstaigų kadrų sky
rių vedėjai ar instruktoriai — 
pareigūnai, nuo kurių priklauso 
visų darbininkų ir tarnautojų į 
darbą priėmimas arba pašali
nimas.

Tos komisijos kas trys mėne
siai gauna iš vietinio partijos 
rajoninio komiteto normas, kiek 
ateinantį metų ketvirtį įmonėj 
ar įstaigoj (arba kolchoze) rei
kia išplatinti laikraščių bei žur
nalų. Komisija tuos skaičius pa
skirsto tarp jos žinioj esančio 
personalo, tiksliai numatyda
ma, katras kuriuos laikraščius 
ir žurnalus "savanoriškai už
siprenumeruos". Retai kas su 
tuo komisijos "numatymu" ne
sutinka...

Knygos parduodamos maždaug 
tokiu pačiu būdu, kaip ... 1935 
metais, dėl hitlerinės vokiečių 
valdžios sudarytų kliūčių, buvo 
parduotos Lietuvos Ūkiuose už
augintos žąsys. Būtent, kiek
vienų metų pavasarį ir rudenį 
įstaigose bei Įmonėse paskelbia 
ma, kad visiems darbininkams 
ir tarnautojams patariama iki 
tam tikros dienos (paprastai 
iki gegužės 1 ir lapkričio 7) 
įsigytiknygynuose knygų už tris, 
keturis ar penkis nuošimčius 
mėnesinio atlyginimo. Kartais 
tuo tikslu sušaukiamas visų 
darbininkų bei tarnautojų "ga
mybinis" susirinkimas (pietų 
pertraukos metu ar tuoj po dar
bo) ir patariama susirinkusiems 
"patiems nutarti", kokį atlygi
nimo nuošimtį visi paskirs kny
goms pirkti. Taip kiekvienas įsi
pareigoja pirkti knygų mažiau
sia už rublį, o didesnius atlygi
nimus gaunantieji — net už 5 ar 
6 rublius.

Knygų kainos, palyginti, ne
didelės --po 50-80 kapeikų, tad 
kiekvienas taip įsipareigoja kas 
met įsigyti nuo dviejų iki 10 
knygų arba ir daugiau. Pirkda
mi knygas, gauna knygynuose 
pažymėjimus už kiek pirko. 
Juos atiduoda savo įmonės 
"spaudos platinimo komisijai" 
tai yra, kadrų skyriaus virši- 

, ninkui. Daugiausia perka gro
žinės literatūros leidinius, šiek

tiek technikinės ar mokslinės 
literatūros. Sunkiausiai seka
si politinei literatūrai. Taip su 
sidaro didžiuliai parduotų knygų 
skaičiai. Tie skaičiai, žinoma, 
neparodo, kiek knygų skaitoma.

(ELTA)

ŽEMO LYGIO
STATYBA

Šią popietę technologinio ins
tituto skaičiavimo kambaryje 
nebuvo įprasto judėjimo. Dalis 
studentų jau buvo išvykę vasa
ros atostogoms. Įprastiniai klek
sėjo skaičiavimo mašinos, ska
lėje užsidegančios tai užgęstan
čios švieselės raportavo skai
čiavimo eigą. Buvo ramu, net 
truputį nuobodu. Už stiklinės 
pertvaros pro atvertas duris 
pasigirdo telekomunikacinio apa 
rato spraksėjimas. Budintysis 
technikinis asistentas priėjo 
prie aparato ir pradėjo skaity
ti... Hey, just what is this!? — 
išgirdau jo nustebusį balsą. Na, 
kas dabar atsitiko, pagalvojau 
tingiai keldamasis nuo rašomojo 
stalo. Iš pradžių kelias sekun
des nesusigaudžiau, paskui ma
no nustebimui nebuvo galo. Ant 
palengva kylančios plačios po- 
pierio juostos telekomunikato- 
rius raportavo taisyklinga lie
tuvių kalba!

"Dėmesio visiems lietu
viams... dėmesio visiems lie
tuviams. Užduotis -- Paskuti
nė Ofenzyva, kartoju užduotis 
Paskutinė Ofenzyva. Liko vos 
dvi savaitės laiko, kartoju dvi 
savaitės laiko... Visi lietuviai, 
jų organizacijos ir mums priei
namos komunikacijos priemo
nės spauda, radijas ir... turi bū
ti panaudotos sutelkimui kuo di
desniam skaičiui parašų Jauni
mo Peticijai, kartoju kuo dides
niam skaičiui. Rusų kolonializ
mas Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje turi būti sustabdytas... Nė - 
ra abejonės kad peticijos efek
tingumas Jungtinėse Tautose bus 
proporcingas surinktų parašų 
skaičiui. Per likusias dvi sa
vaites mes turime pavartoti vi
sas priemones parašų rinkimui 
suaktyvinti. Kiekvienas lietuvis 
turi atlikti savo pareigą, karto
ju kiekvienas lietuvis turi atlik
ti savo pareigą. Užduotis--'Pas
kutinė Ofenzyva kviečia visas 
lietuvių radio programas ir lie
tuviškus laikraščius be tolimes
nių nurodymų tuoj pat regulia
riais pranešimais ir vedamai
siais skatinti rinkti parašus Lie
tuvos išlaisvinimui. Rusųkolo- 
niazlimas turi būti sustabdytas. 
Kiekvienas lietuvis turi atlikti 
savo pareigą, kartoju..." What 
is this nonsence all about, iš
girdau techninio asistento bal-

Vilniuje neseniai įvykusia
me architektų suvažiavime bu
vo išrinktas naujas architektų 
sąjungos pirmininkas -- Juozas 
Vaškevičius, ’ligšiol buvęs at
sakingasis architektų sąjungos 
valdybos sekretorius. Jis, o ne 
ligšiolinis pirmininkas A. Ci
bas, pateikė ir ataskaitinį pra
nešimą, kuriame gana nepalan
kiai vertino esamas architektū
ros sąlygas Lietuvoj. Statybos 
darbų kokybė esanti žemo lygio. 
Pastatų projektų užsakytojai ne
sirūpiną nei pastatų patogumu, 
nei grožiu.

Nepatinka architektams įsi
galėjusioji mada visur, net ma
gesniuosiuose miestuose, sta
tyti vien tik uniformiškus pen
kiaaukščius namus. O Palan
goj, kur architektų nuomone rei
kėtų apsiriboti dar mažesniais 
aukščiais, statybos komitetas 
ir kurortų taryba esą užsispy
rę pačiam vilų centre statyti 
net devynių aukštų (480 vietų) 
pensionatą...

Vėlesniame pasikalbėjime nau
jasis architektų pirmininkas pri 
tarė architekto S. Stulginskio 
(jau prieš 30 metų buvusio uo
laus urbanistikos klausimų 
svarstytojo) siūlymui, kad kai
muose bei mažesniuose mieste
liuose būtų statomi, tegu ir su
glausti, bet tik vienaaukščiai 
ar dviaukščiai vienašeimiai gy. 
venamieji namai. O partijos pa-

reigūnai kaip tik svajoja visus 
suvaryti gyventi į daugiaaukš
čius-daugiabučius pastatus ir 
siūlo net kaimuose statyti ke
lių aukštų gyvenamuosius na
mus. Įrodinėja, kad taip būsią 
pigiau, kiek komunistiškiau: "ka 
reivinėse" gyvenančius žmones 
lengviau kontroliuotu

Kritikavo naujas architektų 
pirmininkas ir statybos adminis - 
t ravimą bei statybos medžiagų 
pramonę. Esą, nežiūrima, ar 
namas gerai, ar blogai pastaty
tas: jei tik pastatytas laiku, tai 
apmoka ir dar premiją duoda. 
Kitose srityse už niekalų gami
nimą ne tik nemoka, bet ir bau
džia. Tik ne statyboj.

Sunku esą ir su apdailos dar
bais. Naujų sintetinių apdailos 
medžiagų gaminti pramonė dar 
tik mokosi, bet paprastas raudo
nas ar geltonas apdailos plytas 
gaminti jau pamiršo.

Architektai žada dar kovot su 
biurokratais dėl Jurbarko,Tra
kų ir Palangos išplanavimų.

Suvažiavimas pagerbė archi
tektą V.Landsbergį-Žemkalnį, 
kaip seniausias amžiumi iž žy
miųjų Lietuvos architektų, jis 
buvo pakviestas atidaryti ar
chitektų suvažiavimą.

(ELTA)

OFENZYVA
są. Atsakiau tik tarpduryje — 
it is no nonsence, in fact it is 
very meaningful, ir jau bėgda
mas koridorium pridūriau — I 
mušt du my duty right now.

Lauke švietė saulė. Per pusę 
valandos baigiau užpildyti kelis 
nepilnus peticijų lapus. Pasira
šė kiniečiai, indai, amerikiečiai 
ir kiti studentai. Du atvejai bu
vo Įdomūs. Gal norite igirsti? 
Viena studentė, man paaiškinus 
kodėl yra renkami pa rašai, at
sakė -- aš esu labai pro-rusiš- 
kai nusiteikusi aš negaliu pasi
rašyti jųjų peticijos. Pro-rusiš- 
kas nusiteikimas tvarkoj, atsa
kiau jai, bet jūs negalite nepa
smerkti jų vykdomų nusikalti
mų Pabaltyje. Mes kaip ir visi 
kiti .žmonės norime laisvės, pra
šau padėti mums atgauti laisvę. 
Iš jos akių ir veido mačiau kad 
joje vyksta vidinis konfliktas. 
Please do not refuse to help us, 
we need your help. Jinai vis del
sė, bet galiausiai sutiko. If that 
is the case, I will sign. Ačiū, 
Jūsų parašas mums yra labai 
brangus, tuo labiau kad Jums 
buvo sunku pasirašyti. Taip so
vietų rusai savo neteisingumu 
praranda gerų žmonių simpati
jas, ir praras jų daugiau kol 
neatitaisys padarytų skriaudų... 
Kita kiek vyresnė studentė (be 
rods žydų kilmės) tuoj pat su
tiko pasirašyti. O, kad mano 
mama žinotų, kokia jinai būtų 
laiminga, kalbėjo pasirašyda
ma. You see my mother was 
born in Lithuania. Jinai man 
papasakojo kaip jos senelė kaž 
kokiame Lietuvos kaime, caro 
laikais slėpdavosi nuo kazokų, 
kai jie pasirodydavo kaime. Ma
no mama mirė praeitų metų žie
mą, jinai niekuomet nepamiršo 
Lietuvos. Aš tikiuos, kad jūs 
surinksite daug parašų. Good 
luck, baigė jinai atsisveikinda
ma.

Žmonės ilgai nepamiršta 
skriaudų, ir štai anūkė, kurios 
senelę Imperialistinės Rusijos 
kazokai mušė nagaika, padėjo 
parašą, kad jos protėvių gimti
nė būtų išlaisvinta iš sovieti
nės Rusijos imperializmo. Kaip 
matome Rusijos politika esmė
je nepasikeitė nuo anų laikų. 
.Kaip anuomet, taip ir šiandien 
Lietuvoje ponauja Maskvos at
siųsti biurokratai, baudėjai ir 
sargai, o mūsų kraštas yra nei 
daugiau nei mažiau tik nepati
kima provincija, kurioje nuola
tos budi svetimos kariuomenės 
daliniai... Neperdėtai galima sa
kyti, kad yra milijonai žmonių, 
kurie sutiktų pasirašyti mūsų 
peticiją reikalaujančią laisvės 
pavergtam kraštui. Kiek surink
sime parašų, priklauso nuo mū
sų sąmoningumo ir įdėto dar
bo. Likusios dvi savaitės yra 
kritiškos, dar galime surinkti 
tūkstančius parašų, svarbu kad 
kuo daugiau žmonių dalyvautų 
"Paskutinėje Ofenzyvoje". Lie
tuva laukia mūsų pagalbos.

R.K.
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SO. m CT. • aCBO • 4MS0 • 4S4-4330
^NOORSt M0N. FIL SAT. WTO. CLOtlO
F CICERO. ILLINOIS

LIETUVIŠKA
VASARVIETĖ

BANGA
CAPE COD’E, MASS. 
GREAT MARSH ROAD, 
CENTERVILLE, MASS.

• Prie Atlanto vandenyno, 
Golfo srovės šildomo gar
saus Craigville Beach.

• Patogūs kambariai ir atskiri 
namukai, kur patiems gali
ma gamintis valgį.

• Skanūs lietuviški valgiai. 
Grynas pušų oras ir rami 
vietovė poilsiui.

» Svečiams be nuosavų auto- ’ 
mobilių — transportacija j 
ir iš paplūdimio.

• Šalia "Bangos” randasi eže
ras su paplūdimiu. Žuvavi- 
mo mėgėjams yra laivelis. 
Norintieji puikiai praleisti

atostogas prašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:

A. Pakštys,
76 Alicia Road

Dorchester, Mass. 02124 
Tel. (617) 282-8046 
o po birželio 15 d.: 
Box 188, Centerville, 

Cape Cod, Mass.
Tel. ('617) SP 5-4633.
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Birželio 3 d. Clevelande šv. Jurgio bažnyčioje susituokė kapi
tonas A. Tallat-Kelpša su Vida Kasperavičiūte. Pabroliais ir pa
mergėm buvo R. Minkūnas, N. Kersnauskaitė, J. Kasperavičius ir 
O. Grigonytė. Sutuoktuvių apeigas atliko jaunosios brolis kun. R. 
Kasperavičius. V. Bacevičiaus nuotrauka

PAREMKIME DAINAVOS STOVYKLĄ

Dainavos Jaunimo sto
vyklos Globos komitetas 
prieš du mėnesius iš
siuntinėjo laiškų ir bi
lietų Clevelando lietu
viams. Jau daug labai 
nuoširdžiai reagavo į gau 
tuosius laiškus ir grąži
no laimėjimų šakneles 
su pinigais. Jiems nuo
širdus "ačiū”. Laukiama 
ir iš kitų atsakymo.

Jaunimo stovyklos va
dovybė rėmėjams pa
skirstys 10 vertingų do
vanų: 1966 m. Oldsmo- 
bile, spalvotą RCA tele
viziją, Zenith Hi-Fi ra
diją, US Savings boną ir 
6 meno kūrinius.

Dovanų paskirstymas 
įvyks liepos mėn. 31 d., 

SHOP MAY’S DAILY: DOWNTOWN 9:30 to 5:45, MON. & THURS. till 9:00, 
BRANCHES DAILY 9:30 to 9:30

WE GIVE AND REDEEM EAGLE STAMPS

MAX FACTOR'S STRONGHOLD*
PATAISO IR STIPRINA NAGUS

bet bilietėlius prašoma 
grąžinti kaip galima 
anksčiau Clevelando Glo
bos komiteto ižd. Mrs. 
Marija Mikonis, 24526 
Chardon Rd., Richmond 
Hts., Ohio 44117.

Dabartinį Dainavos sto> 
vykios komitetą Cleve
lande sudaro: pirm. VL 
Čyvas, kun. K. Žemai
tis, sekr. V. Rociūnas, 
ižd. M. Mikonienė ir na
riai P. Balčiūnas ir V. 
P alūnas.

• Prieš atnaujindami sa
vo namų bei automobilių 
draudimų, palyginkite sa
vo mokama premiją pa
skambindami — V. Gied
raičiui tel. 944-6835.

ĖSTAI_ ATIDARO SAVO 
KULTŪRINĘ DARŽELĮ

Viena iš neskaitlingiau 
šių Clevelando tautinių 
grupių, estai, pradėję 
veikti, kad įrengti savo 
kultūrinį darželį, greta 
20 kitų jau seniau įreng
tų darželių, pagaliau pa
siekė savo tikslo.

Sekmadienį, birželio 
19 d., 2 vai. po pietų 
‘įvyks paminklo atidengi
mas su atitinkama pro
grama. Pagrindinis kal
bėtojas bus Estijos gene
ralinis konsulas iš New 
Yorko, Ernst Jaakson.

Estų kultūrinio darže
lio pirmininkas yra Ju- 
ri Pargas. Jų darželis 
randasi vakarų pusėje 
žemutinio bulvaro, gre
ta suomių darželio, ne
privažiavus lietuvių dar
želio iš Superior gatvės 
pusės. Jų paminklas ski. 
riasi nuo visų kitų tuo, 
kad nevaizduoja jokio 
asmens.

DĖMESIO CLEVELANDO — OHIO LIETUVIAMS!
IŠGIRSITE NAUJĄ RADIJO PROGRAMĄ

Pradedant birželio (June) 4 dieną, 1966 metais, 
ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI pradės leisti lietuvių 
kalba labai įdomias paskaitas iš RADIO STATION, 
W. X. E. N. 106.5 MC FM, Cleveland, Ohio, kiekvieną šeš
tadienį, nuo 11:45 vai. prieš pietus.

Nepamirškite atsisukti tuo laiku savo radijo. Išgir
site to, ko anksčiau neesate girdėję lietuvių kalba, nes 
kiekvieną sykį bus skirtinga tema.

Taipgi Clevelando "ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTO
JAI” rengia dviejų dienų

SUVAŽIAVIMĄ-KONVENCIJĄ
ir ta proga pradės leisti minėtas RADIJO programas 

oro bangomis. Kaipo priedas publikai bus patiekta svarbi 
paskaita, kurią laikys

S. BENECKAS, iš Edwardsburg, Mich.
TEMOJE "AUŠRA NAUJOS GADYNĖS” 

šeštadienį, birželio (.Tune) 11 dieną, 7 vai. vakare 
Y. W. C. A. salėje, 1710 Prospect Avė., kampas 

E. 18 St. ir Prospect, kambarys Nr. 307, trečiame aukšte, 
Cleveland, Ohio.

Nepraleiskite progos. Visi esate maloniai kviečiami 
atsilankyti į tas paskaitas ir išgirsti labai linksmų žinių.

Įžanga VELTUI. Nebus jokių kolektų. Kviečia jus
švento Rašto Tyrinėtojai

MOKINĖS 
SIUVAMOMS 
MAŠINOMS

Priimamos ir nevartojančios 
anglų kalbą, nes turime Įvai
riausių tautybių tarnautojus 
2000 žmonių tarpe. Dieninė pa
maina, didžiausi atlyginimai 
mokami moterims šiame rajo
ne. Patirtis nereikalaujama. 
Atlyginame besimokinant, po 
trumpo bandymo.

Teiraukitės mūsų Employ- 
ment Office nuo 8:30 iki 5 vai. 
p. p. nuo pirmad. iki penktad.

JOSEPH & FEISS 
CO.

2149 W. 53rd St.
(2 blokai į pietus nuo Lorain 

Avė.)
(62-68)

HELP WANTED MALĖ

HELP WANTED MALĖ

MACHINE HELP 
WANTED

TOOLMAKERS
experience on making eutting 
tools for multiple & spindle 
screw machines & turret lathe.

TURRET LATHE
SETUP & OPERATE

BROV'N & SHARPE 
AUTOMATIC
SETUP & OPERATE

MAINTENANCE 
MECHANICS

Experience on machines & 
maintaining above machines. 
Steady employment, high 
hourly rate plūs bonus, paid 
vacations and holidays,
fully paid hospital siekness 
and pension plans. Uniforms 
furnished. Apply weekdays 
9-11 a. m.; 1-3:30 p. m.

HANSEN MFG. CO. 
4031 W. 150 St. 
Cleveland, Ohio

(58-67)

MACHIN1STS

THE
CLEVELAND
PNEUMAT1C

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER-

HYDROTEL
Contouring and profiling

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

MACHINE TOOL 
OPERATORS

If you have worked in a machine 
shop before, we may have an 
interesting job for you in one 
of our modern plants building 
precision machinery. You will 
work on short-run, precision 
jobs using the most up-to-date 
eųuipment in our clean, well-run 
shop. We need experienced men 
for our:

MAIN PLANT 
Carnegie at East 55th St.

ST. CLAIR PLANT 
13000 St. Clair Avenue

If you are interested in talking 
to someone about these well- 
payirig jobs with excellent ben
efits, pension plan, etc., cal MR. 
JAMISON AT 431-5580 for the 
Main Plant, or MR. CRAN- 
DALL AT 851-9100 for the St. 
Clair Plant.

Warner & Swasey
We are an equal opportunity 

employer
(65-67)

MILKMAN
Stronghold yra revoliucinis naujo lako išradimas, iš karto pataisąs įskilusius 
nagus... sustiprinąs silpnus nagus... ir tikrumoje, leidžia nagams gražiai 
augti! Stronghold lengvai užtepamas ... lengvai kaip nagų lakas. Kartu formuo
ja apsaugantį tinklą, tikrumoje neleidžiantį skilti ir lūžti... net ir sunkiuose 
namų apyvokos darbuose. Visiškai saugus, nepersisunkiantis ir nekenksmin
gas nagams ir jautriai odai. 2.50. Išbandykite! Kosmetikos skyrius, pagr. aukš
te miesto krautuvėje ir visuose penkiuose skyriuose.
* Užpatentuotas

GAP TURRET 
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DRILLS

NUMERICAL
CONTROLLED

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportunity Employer

WANTED AT ONCE 
1ST CLASS SKILLED 

SET-UP MEN 
OPERATORS

FOR 

CONOMATICS 
BR0WN AND SHARPE 

Days. Overtime. New plant facilities. 
Excellent benefits.

SLABE MACHINE 
PRODUCTS CO.

4659 INDUSTRIAL PARKWAY 
WILLOUGHBY. OHIO

(East at 370 and Euclid Avė.) 
(62-68)

GRINDERS FLAT FORM
CUTTING TOOLS. STEP DRILL 

Excellent company benefits, overtime 
available. Permanent. West Side.

OHIO CUTTER GRINDING CO
216 — 67.1-3377

(62-67)

Major dairy wishes to inter- 
view men who feel they are 
ųualified to operate a milk 
route. Should be married 
and not over 40. Experience 
not reąuired. Blue Cross, 
siek and injury benefits, 
paid vacation and optional 
retirement at 57. Call be- 
tween 9-4 883-0700. We
have stations east and west.

(65-66)

ELECTRICIAN
for machine tool and panel 
wiring. Steady employment. 
Excellent company benefits.

APPLY IN PERSON

AMERICAN 
MONORAIL CO.

1111 E. 200 ST.
216 — 486-5000 

EUCLID, OHIO 44117
(Located between Euclid and St. Clair 
Avė.). Public transportation via CTS 
bus from Windemere station.

An Equal Opportunity Employer 
(58-66)

W A N T E D
EXPERIENCED

DIE CAST 
DIE MAKERS 
TOOLROOM 

LATHE 
OPERATORS 

Modern air conditioned plant. 
Steady work, benefits & over
time.
17920 South Waterloo Rd. 

Cleveland, Ohio 
216 — IV 1-3040 

(65-67)

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
leni tel. 531-2211.
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LIETUVYBĖS 
ŽIEDAI
VYSK. VALANČIAUS 
LIT. MOKYKLOS 
ABITURIENTŲ
IŠLEISTUVES

Pavyzdingai suorga
nizuotą mokslo metų pa
baigos popietę ir iškil
mes stebėjo pilna Šv. 
Jurgio parapijos salė 
birželio 4 d., kurią už
pildė moksleivių tėvai ir 
svečiai. Nuotaikinga po
pietė ilgai liks visų da
lyvavusių atminty, kaip 
darnaus mokyklos vado
vybės, mokytojų, tėvų ko - 
miteto, bendruomenės 
susiklausymo ir organi
zuotumo pavyzdys.

Iškilmių programa ne
buvo užtęsta nei deklama
cijomis (juk tai ne eili
nis mokyklos parengi
mas!) nei nuolat kartoja
mais šokiais. Susikon
centruota į lietuviškoje 
mokykloje augančio ir 
bręstančio jauno lietuvio 
tautinę dvasią ir pasiža
dėjimą likti toje dvasio
je, ją brandinti ir atei
tyje. Tai plaukė iš kiek
vieno pasakyto žodžio, iš 
vyresnių prašymo ir jau
nesnių pažado.

Iškilmes pradėjo mo
kyklos vedėjas Juozas 
Stempužis, trumpu, bet 
sklandžiu ir prasmingu 
žodžiu pasveikinęs daly
vius ir svečius.

Mokytoja A. Balašai- 
tienė perskaitė davinius, 
kuriais visos mokyklos 
klasės galėjo didžiuotis 
atsiektais mokslo metų 
darbais ir laimėjimais. 
Labai mažomis išimti
mis, visi mokiniai per
eina į aukštesnius sky
rius, o dvyliktąją klasę 
baigę 11 moksleivių su
darė pasigėrėtiną būrelį 
jaunų, lietuviškoje dva- 

Puškorius, R. Vaitėnai- 
tė, D. Zylytė. Iš jų ge
riausia moksle pasi
žymėjo D. Martutė, D. 
Nasvytytė ir R. Vaitė- 
naitė.

Abiturientų vardu dė
mesio vertu, sklandžiu 
ir patriotiniu žodžiu kal
bėjo, auklėtojams ir tė
veliams dėkojo V. Puš
korius. Gi D. Martutė 
iškvietė klasės mokyto
jus priimti po kuklią do
vanėlę padėkos ženklam - 
Taip pat abiturientų ma
mytės gavo po rožę.

Kun. K Žemaitis kle
bono kun. B Ivanausko 
ir šv. Jurgio parapijos 
vardu kvietė abiturien
tus 
bę, 
Jis 
kė 
knygelę.

Geriausiems visų kla
sių mokiniams dovanas 
įteikė LB I Apylinkė, jos 
vardu sveikinant pirm. 
F. Eidimtui ir dovanė
les įteikiant v-bos na
riui Sniečkui.

Tėvų komiteto nuta
rimu Vysk. M. Valan
čiaus mokykla įstojo į 
LF nariu su 100 dol. 
įnašu , ta pat proga Jau
nimo Kongresui skiriant 
50 dol. Šia s daug ką nu
stebinusias, bet visais 
atžvilgiais prasmingas 
aukas,priėmė LF Tary
bos narys ir šios mokyk' 
los mecenatas dr. E. 
Lenkauskas ir M. Len
kauskienė, J.K. Finansų 
k-jos atstovė.

Padainavus 
brangi, baigėsi iškilmės^

Abiturientai ir jų tėve
liai bei mokyklos moky
tojai ir globėjai dar turė
jo jaukų priėmimą Čiur
lionio Ansamblio namuo
se.

Vysk. M. Valančiaus 
mokykla pasižymi ne tik 
gerai sukomplektuotu mo
kytojų kadru, pasišventu
sią mokyklos vadovybe 
ir tėvų komitetu, bet taip 
pat pasididžiavimo verta 
tautinio auklėjimo veik
la, buriančia moksleivi
ją į darnius lietuviškos 
muzikos ir šokių viene
tus, Aukuro Ansamblis 
(68 nariai) vadovaujamas 

šioje brandintų jaunuolių, komp. A Mikulskio, kank- 
Abiturientus sveikino 

klasės auklėtojas St. 
Barzdukas, diplomus 
įteikiant PLB Švietimo 
Tarybos pirm. A. Mi
kulskiui. Mokyklą baigė 
J. Balašaitytė, I. Banio
nytė, D. Čiuberkytė, A. 
Karsokas, D. Martutė, 
D. Nasvytytė, J. Petrai
tytė, A. Pliodžinskas, V.

Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos Clevelande abiturientai su mokytojais. Sėdi iš kairės: mo
kyklos vedėjas Stempužis, mokytojai Palubinskienė, Balašaitienė, Barzdukas, abiturientės Vaitėnaitė, 
Petraitytė, Martutė, Stovi iš kairės: abiturientės Čiuberkytė, Nasvytytė, Banionytė, mokytojas Joga, 
abiturientai Pliodžinskas, Puškorius, Karsokas, Balašaitytė ir Zilytė. V. Pliodžinsko nuotrauka

ne išlaikyti lietuvy- 
bet dėl jos kovoti, 
taip pat visiems įtei- 
po lietuvišką maldų

lių orkestras (21) vad. 
O Mikulskienės ir 2 
taut. šokių grupės, jau
nesniųjų grupei vadov.
T. Neimanaitei, o vyres
niųjų Liudui Sagiui (viso 
64 dalyviai). Visa tai 
žymiai prisideda prie tų 
uždavinių vykdymo, ku
rie yra skirti lietuviškai 
mokyklai, šalia mokslo

TRAGIŠKŲ BIRŽELIO DIENIl MINĖJIMAS Š|
SEKMADIENĮ LIETUVIŲ KULTŪRINIAME DARŽELYJE

Maironio, Basanavičiaus ir Kudirkos biustai lietuvių darželyje.

Jie laukia mūsų — 
Lietuvių kultūriniame 
darželyje Dr. Jono Ba
sanavičiaus, Dr. Vinco 
Kudirkos ir Maironio pa
minklai — jų dvasia — 
laukia Clevelando lietu
vių susirenkant jų aki
vaizdoje pareikšti mūsų 
tautos skundą ir protes
tus prieš žiaurų mūsųtė_ 
vynės okupantą.

Sekmadienį, birželio 
12 d., Clevelande įvyks 
tas liūdnų birželio dienų 
prisiminimas tokia pro
grama:

Abiejose parapijose 
vyks pamaldos. Iš baž
nyčių, draugijos su savo 
vėliavomis vyksta į lie
tuvių darželį, prie pa
minklų, 12 valandos pro
gramai. Visuomenė pra
šoma atvykti prieš 12 va
landą, ir neužstoti takus 
ir laiptus,kuriais reikės 
draugijų atstovams su
nešti vėliavas.

Kalbėti pakviestas iš 
New Yorko Antanas Ma- 

programos ir švietimo.
Vysk. M. Valančiaus 

mokykla gali tikrai di
džiuotis savo moksleivių 
aktyvumu ir uoliu prisi
dėjimu prie tų vienetų, ku
riems vadovauja plačiai 
žinomi ir prityrę vado
vai, Ne veltui Aukuro An
samblis, kanklių orkest
ras ir šokių grupė kvie
čiami reprezentuoti lie
tuvių tautinį meną iš
kilių parengimų metu. Šį 
savaitgalį Aukuro An
samblis dalyvaus Akrone 
ruošiamam tarpt, festi
valyje, o tautinių šokių 
grupė savo programa 
džiugins Jaunimo Kong
reso banketo dalyvius. 

žeika, kuris pernai lap
kričio 13 d. ėjo pirmi
ninko pareigas suren
giant manifestaciją Ma- 
dison Sąuare Gardene ir 
prie Jungtinių Tautų. A. 
Mažeika yra vienas iš

Antanas Mažeika, Lapkričio 
13 žygio vienas organizatorių, 
kalbės Clevelande.

veikliausių antros kar
tos lietuvių, niekad ne
matęs savo tėvų žemės. 
Šiandien jis deda įvai
rias pastangas iškelti 
Lietuvos vardą Ameri
kos visuomenėje. Jis 
veikliai dalyvauja Lie
tuvos Vyčių organizaci
joje. Clevelando lietu-

HOME «nd 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

JAKUBS <& SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 - 1763

V. Pliodžinsko nuotraukos 

viams bus garbė jįpažin- 
ti ir paklausyti jo pra
nešimo.

Kitu kalbėtoju numa
tyta vietinis amerikie
tis. Programai vadovaus 
inž. A. Pautienis, Cle
velando ALT skyriaus 
pirmininkas. Visa pro
grama užsitęs apie va
landą laiko.

Jeigu dieną pasitaiky
tų lietus, publika prašo
ma rinktis į šv. Jurgio 
parapijos salę. Ta pati 
programa bus išpildyta 
salėje.

ALT Skyriaus 
Valdyba

SAVININKAS 
PARDUODA 
NAMĄ

7 kamb., į šiaurę nuo 
Lake Shore Blvd., Nau
josios ir Šv. Kryžiaus 
par. rajone. Moderni 
virtuvė . ir vonia, Wal- 
tex užuolaidos, kilimai, 
ir kt. priedai. Privatus 
parkas ir paplūdimis. 
Galima su baldais. Bal
dai beveik nauji. Kaina 
— su baldais $23,000, 
be baldų — $21,000.

Teirautis telef. KE- 
1-2542.

(65-67)

936 Easl 185th St.
KE 1 - 7770

* ŠV. KAZIMIERO 
LIET. MOKYKLOS šo
kių grupė dalyvaus tau
tybių festivalyje, kurį 
birželio 12 d., sekmadie
nį, Zoologijos sode ruo
šia Clevelando tautybių 
meno s-ga (Folk Arts 
Assoc.). Be lietuvių, da
lyvaus dar 9 tautybių 
šokių grupės.

Programa prasidės 
2:30 vai p.p.; kiekvie
nai grupei skiriant po 10 
min.

SPORTO VARŽYBOS

Šį sekmadienį, birže
lio 12 d , Šv. Juozapo 
gimnazijos stadione, La
ke Shore Blvd., prie E. 
185 St., įvyks 5-sios tra^ 
dicinės lengvosios atle
tikos varžybos tarp Cle
velando Vysk. M. Valan
čiaus ir Šv. Kazimiero 
Lituanistinių mokyklų. 
Kartu tai bus lengvosios 
atletikos sezono atida
rymas.

VARŽYBŲ PRADŽIA 
3:30 vai. po pietų. Daly
vių registracija ir pasi
ruošimas nuo 2:45 vai •

Varžybas globoja abie
jų mokyklų Mokytojų Ta
rybos ir Tėvų komitetai. 
Technišką pravedimą at
lieka LSK Žaibas.

Varžybos bus vykdo
mos berniukams ir mer
gaitėms 4-se amžiaus 
grupėse: žemiau 10 me
tų; 10-11 m., 12-13 m. ir 
14-15 m.

Visi pirmų 3 vietų lai
mėtojai gaus atžymėji- 
mus. Laimėjusiai mokyk
lai teks pereinamoji tau
rė, kurią pereitą rudenį 
laimėjo šv Kazimiero 
mokykla.

Šiose varžybose kvie
čiami dalyvauti visi abie
jų mokyklų mokiniai. Jo
kio specialaus pasiruo
šimo iš vaikų nereikalau
jama. Tėvai ir mokyto
jai kviečiami atsilankyti. 

Rengėjai

PARDUODA 
SAVININKAS!
Didelį, puikios išorės, ele

gantišką namą.
1440 Cohassett Avenue, 

LAKEW00D.
$23,500.

Apžiūrėti šeštadienį ir sek
madienį..

Tai majestotiškas 5 mieg. 
namas su rankų darbo ąžuo
liniais laiptais ir dekoraty
viais turėklais. 3 židiniai su 
veidrodžiais virš jų. Vesti
biulis įėjimui. Didelis prieš- 
kambarys, svečių kamb. ir 
valgomasis. 1 mieg. ar bib
lioteka apačioj originaliai 
išplanuotas. 2 vonios kamb., 
kietmedžio grindys, pilnas 
rūsys ir viršus. Dideli por- 
čiai gale namo. Dvigubas 
garažas.

Viskas 50x150 sklype. 
Arti susisiekimo, bažnyčių, 
mokyklų ir krautuvių.

Tel. 221-9293.
PRIVALO PARDUOTI!

SAVININKAS PARDUO
DA NAMĄ

Prie Naujosios parapijos, 
tinkamą 1 ar 2 šeimom. La
bai gerame stovyje. Nauji 
kilimai ir užuolaidos. Pui
kiai dekoruotas, be to, ge
rai prižiūrėtas sodelis.

Patogus susisiekimas ir 
ai’ti krautuvių.

Teirautis dieną 752-3400, 
vakarais KE 1-7792.

(62-65)

SKAITYK IR 
PLATINK 
DIRVĄ
i nu ii



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VLIKO VALDYBA ge
gužės 31 dienos posėdy
je, kuriame dalyvavo ir 
PLB ryšininkai — Dr. 
J. Puzinas ir A. Gurec- 
kas, — išklausiusi Vli
ko pirmininko praneši
mą apie jo trijų savai
čių kelionę Europoj bei 
pasimatymus Europos 
valstybių užsienių rei
kalų ministerijose ir Eu 
ropos Tarybos posė
džiuose,

numatė kituose posė
džiuose spręsti atitin
kamų Lietuvos laisvės 
kovos gairių patikslini
mo klausimus ir baigti 
tvarkyti Vliko atstovy
bių kituose kraštuose su
darymo reikalus,

priėmė birželio mėne
sio sukaktims skirto at
sišaukimo turinį,

nutarė įteikti Prancū
zijos prezidentui Char- 
les de Gaulle memoran
dumą, išdėstantį turėti- 
nus galvoj Lietuvos in
teresus ryšium su pre
zidento kelione į Mask
vą, ir įteikti memoran
dumą Vatikano valstybės 
sekretoriatui, pareiš- 
kiantį lietuvių nepasi
tenkinimą politinėmis 
implikacijomis, įterpto
mis į Vatikano pašto 

Dr. VINCENTINĄ ir inž. JONĄ 

JURKŪNUS, jų tėveliui ir uošviui

VINCUI ŽEMAIČIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučia

Valentina ir Pranas
Mažeikai

A. A.
VINCUI ŽEMAIČIUI 

mirus, žmonai ANELEI ŽEMAITIENEI, dukte
riai VINCENTINAI JURKŪNIENEI, sūnui VY
TAUTUI, anūkams, JONUI JURKŪNUI, BIRU
TEI ŽEMAITIENEI, giminėms ir artimiesiems 
gilią užuojautą reiškia

M. A. Kiršoniai
V. V. Aleksandrūnai

KOSTUI ČIURLIONIUI

tragiškai žuvus, žmonai D. ČIURLIONIENEI, mo

tinai O. ČIURLIONIENEI ir seseriai K. MARTU-

VIENEI su šeima, gilią užuojautą reiškia

Pauliukoniai ir Ūsienė

Tauriam lietuviui

VINCUI ŽEMAIČIUI
mirus, jo našlei ANELEI, VINCENTINAI ir JO

NUI JURKŪNAMS ir kitiems artimiesiems gilią 

užuojautą reiškia

Valerija ir Bronius Nemickai

A t A

VINCUI ŽEMAIČIUI
mirus, jo dukterį VINCENTINĄ, ALT S-gos 
pirm. inž. JONĄ JURKŪNĄ bei kitus šeimos na
rius nuoširdžiai užjaučiame

ALT S-gos Philadelphijos skyrius

VINCUI ŽEMAIČIUI 
mirus, jo našlei p. A. ŽEMAITIENEI, dukrai 

VINCENTINAI ir žentui JONUI JURKŪNAMS 

ir visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią 

užuojautą

Stella ir Vytautas Abraičiai

VINCUI ŽEMAIČIUI

mirus, jo žmonai ANELEI, dukrai VINCENTI

NAI, jos vyrui JONUI JURKŪNUI ir artimie

siems reiškia nuoširdžią užuojautą

K. Ramonas

ženklus, išleistus Len
kijos sukakties pagerbi
mo proga.

Taip pat nutarta išleis
ti Pietų Amerikoj, ispa
nų kalba, Vytauto Vaitie
kūno parengtą informa
cinę knygelę apie Lietu
vą. (ELTA)

* LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS FON
DUI atsiuntė aukų: per
K. Trečioką iš Newar- 
ko, N.J. 105 dol. Aukojo: 
G. ir K. Trečiokai 50 
dol., P. Mačiulaitis ir V. 
Kiaunė po 15 dol., J. Eke 
levich 10 dol., A. Juodi
kis, S. Kontrimas ir Ed. 
Šišas po 5 dol.

Per J. Kiaunę, 1-jo 
ALTS-gos skyriaus pir
mininką N.ew Yorke gau
ta 70 dol. Aukojo po 10 
dol: J. Kiaunė, A. Jurgė
la, S. Gudas, V. Alks
ninis, A. Diržys. K. Kru- 
likas 5 dol., J. Gasiliū- 
nienė 3 ir A. Koncė 2 
dol.

Per A. Jančį iš Ro
chesterio gauta 30 dol. 
Aukojo po 5 dol: A. Jan
čys, J. Krivis, J. Stan
kus, J. Jurkus, J. Žu- 
ras ir J. Pupininkas.

Viso gauta 205 dole
riai. Lėšos skiriamos 

anglų kalba leidiniui 
apie Lietuvą*

* LIETUVIŲ GYDY
TOJŲ DRAUGIJA New 
Yorke kviečia narių su
sirinkimą, kuris įvyks 
šio mėn. 18 dieną, 6 
vai. vak., dr. A.Narvido 
rezidencijoje, 409 Lark- 
field Rd. EastNorthport,
L.I., N.Y. Tel. FO 8- 
6404.

Draugijos valdyba 
maloniai kviečia visus 
narius ir jų šeimas gau
siai atsilankyti.

NAUJAS AKADEMIKAS

Miras Chainauskas
Tik praeitą rudenį Londono, 

Ont., mažutė lietuvių kolonija 
didžiavos savo jauniausia aka
demike Vida Gegyte, o dabar 
vėl š.m. gegužės mėn. pabai
goje Miras Chainauskas baigė 
Western Ontario universitetą ir
gavo Bachelor of Arts diplomą. 
Džiugu ir miela, kad susipratęs 
lietuvis, visuomeninkas, skautų 
veikėjas ir gražios šeimos tė
vas neužmetė pradėtų studijų, 
bet, nors vakarais ir per vasa
ros atostogas lankydamas uni
versitetą, galėjo savo našų dar
bą ir pasiryžimą apvainikuoti.

M. Chainauskas gimė 1923 
metais Junkūnuose, Obelių 
valsč., Rokiško apskr. Gimna
ziją baigė Rokiškyje 1941-42 m. 
Studijas pradėjo 1947 metais 
Hamburge, Vokietijoje, Pabalti
jo Universitete, vėliau jas tę
sė tame pat universitete, nukel
tame į Pinebergą. Minėtas uni
versitetas buvo žinomas ir re
gistruotas čia užjūriuose, todėl 
Western Ontario universitetas 
M. Chainauskui užskaitė ten iš
eitus penkis mokslo dalykus ir 
tuo žymiai sutrumpino studijų 
laiką Kanadoje.

Naujam akademikui net du pa
gerbimai buvo suruošti. Tiek 
visuomenė tiek jo vadovaujami 
skautai gražiais žodžiais jįsvei 
kino, statė pavyzdžiu kitiems, 
linkėjo saulėtos ateities ir įtei
kė prisiminimui gražių dovanų.

L. E-tas

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i 
: s

DAINŲ ŠVENTĖS BANKETAS, ruošiamas L. B. Chicagos apyg. valdy
bos, įvyks dainų šventės dieną liepos mėn. 3 d., 7:30 vai. vakaro erdvioje 700 J

■ vietų šaltu oru vėsinamoje Wozniak salėje, 2530-36 Blue Island Avenue, vienas 
blokas į rytus nuo Western Avė.

Susisiekimas labai patogus ir prie salės yra daug vietos sustatyti maši
noms. Svečiai bus vaišinami lietuvišku maistu, veiks baras, šokiams gros Neo- ■ 
Lithuanų orkestras, su kuriuo dainuos solistė Vanda Stankienė.

■
Kvietimų kaina $5.00. Staliukus 4-riems arba 8-iems asmenims galima už

sisakyti: Marginiuose, 2511 W. 69 gt., pas Karvelį, 2715 W. 71 gt., Nau rėčkų J
■ fbuv. Kuraičio) maisto krautuvėj, Bruno kepykloj, Bridgeporte, Ciceroj štan- 

genbergų, Naujokienės ir Bernardzik krautuvėse, arba skambinant telef. WA ■
■ 5-5612 ir OL 2-5113.

Jaunimui kvietimai po $2.50 gaunami pas G. Penčylą, telef. RE 7-7142 arba
2 jaunimo kongreso komitete.i

Pelnas skiriamas lit. mokykloms ir kitiems kultūriniams reikalams. Daly-
■ vaukime visi vyresnieji ir jaunimas kartu.
M ■■■■■■■■■■■■■■■■■a■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»

Andrius Rimantas Pužauskas ir Rūta Aldona Paplėnaitėsusituokėšv. Mergelės Marijos Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje Chicagoje. Dešinėje stovi jaunosios motina Bronė Paplėnienė.

V.A. Račkausko nuotrauka

GRAŽIOS LIETUVIŠKŲ VESTUVIŲ IŠKILMĖS

Bronės ir Jono Paplė- 
nų dukra Rūta Aldona ir 
Bronės ir Algirdo Pu
žauskų sūnus Andrius Ri
mantas, gegužės 28 d. su
kūrė lietuvišką šeimą. Jų 
moterystės ryšį palaimi
no Kan. P. Juknevičius. 
Bažnytinėse iškilmėse 
dalyvavo būrys abiejų 
šeimų giminių ir arti
mųjų.

Tos pačios dienos va
kare jaunųjų tėvai jų 
kviestiniams svečiams 
iškėlė gražias vaišes Jo
nynas Hali, Cesterton, 
Ind. puošniose salėse. 
Dalyvavo arti dviejų šim - 
tų svečių. Jų eilėse ma
tėsi apsčiai jaunuome
nės, abiejų jaunųjų Pu

žauskų mokslo bei aka
deminio gyvenimo bičiu
lių. Vakarojimas praė
jo itin jaunatviškoj nuo
taikoj, aidint jaunimo ir 
senimo dainoms. Viskas 
slinko pasigėrėtinai tvar
kingai. Vaišėms vadova
vo / savo "parėdymus" 
perpindamas taikliais są
mojais — Mečys Šimkus.

CHICAGO

BIRŽELIO ĮVYKIŲ 
MINĖJIMAS

Liūdnųjų Birželio įvy
kių - išvežimų minėji
mą ruošia Chicagos Lie
tuvių Taryba ir Chica
gos Lietuvių Bendruo
menės Apygarda šių me
tų birželio mėn. 17 dieną 
7:30 vai. vakare Jauni
mo Centro salėje.

Prieš minėjimą, prie 
paminklo sodelyje, auku
rą uždega ir vainiką pa
deda jaunimo atstovai, 
žodį taria Apygardos at
stovas Stepas Ingaunis 
ir sugiedama giesmė Ma
rija, Marija. Iškilmes 
prie paminklo tvarko ir 
joms vadovauja Petras 
Šeštakauskas.

Salėje: atidarymo žo
dis — Tarybos pirm, 
kun. A. Stašys, Jungti
nių Amerikos Valsty
bių ir Lietuvos himnai, 
invokacija — buvusio Si
biro kalinio kun. K Jur
šėno, Lietuvos Generali
nio Konsulo dr 1< Dauž- 
vardžio žodis, trumpa, 
Amerikos Lietuvių Bend - 
ruomenės Centro valdy
bos nario Vaclovo Klei
zos paskaita, smuikinin
kas Povilas Matiukas, 
violenčelistas Petras Ar - 
monas ir pianistas Ma- 
nigirdas Motekaitis iš
pildys Shuberto Es-Dur 
trio antrąją dalį, Cicero 
Aukštesniosios lietuvių 
mokyklos vaidinimas - 
vaizdelis, solistės po
nios Mastienės solo

Jaunoji Rūta A. Pu- 
žauskienė yra baigusi 
aukštuosius mokslus ir 
dirba kaip med. sesuo. 
Aktyvi LST Korp! Neo- 
Lithuania filisterė. And
rius R. Pužauskas — be
baigiąs filologijos stu
dijas Roosevelt Univer- 
city, Chicagoje.

(mv)

akompanuojant pianistui
M. Motekaičiui

Chicagos lietuviškoji 
visuomenė, suprasdama 
minėjimo prasmę ir 
reikšmę, kviečiama gau
singai minėjime dalyvau
ti ir šia progapasirašy- 
ti Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso peticiją 
Jungtinėms Tautoms.

NEOLITUANŲ
IŠVYKA

Korp! Neo-Lithuania 
ir LTA Sambūris birže
lio 12 d. rengia išvyką 
- gegužinę Souk Trail 
Wood parke, Chicago 
Heights, South Side, III. 
Žodžiu, vietovė, kurio
je šios organizacijos 
prieš keletą metų yra 
turėjusios savo gražias 
išvykas.

Gegužinės pradžia 11 
vai. ryte. Programoje: 
dainos, šokiai, žaidimai, 
krepšinio rungtynes ir 
pan. Sambūriečiai, neo- 
lituanai ir jų malonūs 
svečiai laukiami gausiai 
dalyvaujant.

Korp! Neo-Lithua
nia Chicagoje ir LTA 
Sambūrio Chicagoje 
valdybos

(sk)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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