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JUNGTINES TAUTOS
istorijos šviesoje

SOVIETŲ KREIPIMASIS Į JT VISUOTINĄ SU
SIRINKIMĄ IZRAELIO-ARABŲ BYLOJE VER
ČIA PAKARTOTI TOS ORGANIZACIJOS IR JOS 
ORGANŲ ISTORIJĄ. — KOL KAS VISUOTI
NAS SUSIRINKIMAS BUVO TIK PLATFORMA 
PROPAGANDINĖM KALBOM, KURIOS NEPA

LIKO DIDESNĖS ĮTAKOS.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Sovietų Sąjungos krei
pimasis į JT Visuotiną 
Susirinkimą, atrodo, bu
vo padiktuotas noro 'iš
gelbėti savo veidą’arabų 
masėse. Juk šiaip ar 
taip sovietai, nuo 1955 
metų pradėję rūpintis 
Egipto apginklavimu, 
per 12 metų nepajėgė 
Egipto armijos paversti 
tokiu įrankiu, kurio per 
kelias dienas negalėtų 
sutriuškinti dešimt kar
tų mažesnė Izraelio 
valstybė. Reikia dar at
siminti, kad Izraelis ko
vojo ne tik su Egiptu, 
bet su Sirija ir Jorda
nu, kurio kariuomenė, 
tiesa, nebuvo sovietų ap
ginkluota ir apmokyta, 
bet britų, vėliau ame
rikiečių, ir kuri, nors ir 
pralaimėjo, tačiau pasi

1$VISOPASAULIO
B

• DAG HAMMARSKJOLD, 
lėktuvo nelaimėje žuvęs JTO 
gen. sekretorius, paliko savo 
stalčiuose slaptą memorandumą. 
kuriame sakoma, jog Egipto 
prez. Nasseris buvo pasižadė
jęs nenaudoti savo suvereninių 
teisių JTO karinių daliniųatžvil - 
giu. Tarpt, kariniai daliniai, 
kaip žinoma, saugojo Izraelio 
ir Egipto sieną Gazos srityje.

Dabartinis JTO gen. sekreto 
rius U Thant, staiga (sakęs 
tiems daliniams pasitraukti kal
tinamas už savarankiškus veiks
mus tiek JAV, tiek ir kitų su
interesuotų vyriausybių.

• AMBASADORIUS A. GOLD- 
BERG užleido savo eilę JTO kal
bėtojų tribūnoje premjerui Ko
syginui mandagumo sumeti
mais.
• NETOLI TEL AVIVO Iz

raelis atidarė įdomią sovieti
nių ginklų parodą. Ginklai buvo 
surinkti dykumose iš bėgančių 
arabų karių. Nuo moderniškų ra- 
ketų ir dujokaukių -- viskas 
daugeliui ginklavimosi žinovų 
kėlė nusistebėjimą, nes dauge
lis ginklų buvo kur kas prana
šesni už izraelitų turimus.

Izraelio kariuomenė dar ir 
dabar yra užimta arabų paliktų 
ginklų surinkimu.
• INDIJOS AMBASADOS tar

nautojai Pekine buvo suvaryti Į 
ambasados būstinę, Įsakant ap
leisti privačiai apgyvendintus na 
mus. Ambasada yra praktiškai 
izoliuota nuo išorės pasaulio. ’ 
Indijos vyriausybė įteikė griež
tą notą, reikalaujant per 24 va
landas izoliaciją panaikinti, 
grasinant imtis "atitinkamų 
kontrapriemonių".

• EGIPTO VYRIAUSYBE eva
kuoja civilinius gyventojus iš 
Aleksandrijos miesto ir Suezo 
kanalo zonos, skelbdama, jog 
"liaudies karas" prieš Izraelį 
bosiąs tęsiamas iki laimėjimo.

• JAV AVIACUOS DALINIAI 
smarkiai išvystė Š, Vietnamo 
strateginių vietovių bombarda
vimus, kliudant kariuomenės 
koncentraciją ir tiekimo tinklą. 
Daugelis geležinkelio mazgų bu
vo sunaikinta Hanoi rajone. 

rodė geresnė negu Egip
to ir Sirijos armijos.

Akivaizdoje tos padė
ties sovietai turėjo arba 
patys įsimaišyti į ka
rą ir skaitytis su JAV 
konfrontacija, arba pa
kelti galimai didesnį 
triukšmą savo bejėgiš
kumui užmaskuoti. Mask
va pasirinko antrąjį ke
lią ir faktas, kad ji krei
pėsi į JT Visuotiną Su
sirinkimą atrodo šiek 
tiek juokingas. Atsimin
kime, kad toji institucija 
1956 metų spalio 27 nu
balsavo paraginti Sovie
tų Sąjungą susilaikyti 
nuo militarinės interven
cijos Vengrijoje, pripa
žinti Vengrijai nepriklau
somybę ir leisti jai pasi
rinkti valdymo formą sa
vo noru. Deja, ta rezo
liucija buvo greitai už
miršta ir sovietų kariuo
menė Vengrijoje dar 
šiandien 'vieši’!

Ano Visuotino Susi
rinkimo nepaprastos se
sijos sušaukimo proce
dūra buvo kiek kitokia. 
Ji buvo sušaukta pačios 
Saugumo Tarybos inicia
tyva, kai Sovietų Sąjun
ga vetavo JAV, D. Bri
tanijos ir Prancūzijos pa
siūlytą rezoliuciją, kvie
čiančią sovietus susilai
kyti nuo karinės interven
cijos. Tik tada byla buvo 
perkelta į Visuotiną Su
sirinkimą, nors taikos 
išlaikymu faktinai turi 
rūpintis Saugumo Ta
ryba, kuri tačiau pasiro
do esanti neveiksminga, 
jei viena iš 5 didžiųjų 
valstybių pareiškia ve
to.

Išimtis buvo Korėjos 
byla, kurią svarstant 
Saugumo Tarybai pir
mininkavo Kinijos atsto
vas. Kadangi Sovietų Są

Sovietai prarado savo veidą...

junga Tautinės Kinijos 
(Taivano - Formozos) 
nepripažįsta ir reikalau
ja, kad Kinijos vieta JT 
su visomis privilegijo
mis (veto teisė Saugu
mo Taryboje) būtų ati
duota Raudonajai Kini
jai, sovietai tuose posė
džiuose nedalyvavo ir to
kiu būdu negavo progos 
pareikšti savo veto. Sau
gumo Taryba ta proga 
pasinaudodama 1950 me
tų birželio 27 d. priė
mė rezoliuciją, kuria vi
si JT nariai buvo ragi
nami paremti pietinę Ko
rėją, užpultą šiaurinės 
Korėjos (komunistų).
Tuo nutarimu pasiremda
mi amerikiečiai ten pa
siuntė savo armiją ir 
jos vadas buvo paskelb
tas JT kariuomenės va
du. Tas nutarimas ga
lioja ir šiandien. Visuo
tinas Susirinkimas toje 
byloje priėmė rezoliu
ciją sudaryti specia
lią komisiją visai Korė
jai suvienyti, ką galima 
būtų pasiekti, jei JAV bū 
tų to tvirtai norėjusios. 
Tačiau įsimaišius Raudo
najai Kinijai į aktyvias 
kovas, amerikiečiai išsi
gando vis didėjančio ka
ro perspektyvų ir ap
sisprendė pasitenkinti 
tik pietinės Korėjos iš
gelbėjimu nuo komunis
tų įsiviešpatavimo. Vi
suotinas Susirinkimas iš 
savo pusės ir toliau lai
kėsi pažiūros, kad Korė
ja turi būti suvienyta. 
Tas buvo pakartota net 
dar 1957 metais, tačiau 
praktiškai tai nieko nepa
keitė.

Tokiu būdu Izraelio - 
arabų ginčui patekus į 
Visuotino Susirinkimo 
dienotvarkę reikia atsi
minti, kad iki šiol Visuo
tinas Susirinkimas nie
kei neatsiekė ir kad tas 
nepajėgumas faktinai bu
vo JT įsteigėjų specia
liai numatytas. Pastebė
tina, kad šį kartą byla 
į Visuotiną Susirinkimą 
buvo perduota ne todėl, 
kad Saugumo Tarybos 
veikla buvo suparali-

Smagu Putname mergaičių stovykloje... Vyt. Maželio nuotrauka

■

Kultūros kongresas, šokių šventė

ir lituanistiniai reikalai
Jonas Jasaitis, JAV LB 

Centro Valdybos pirminin
ką, sukvietė paskutinį prieš 
atostoginį spaudos darbuo
tojų informacinį pasitari
mą. Nežiūrint labai didelės 
tvankos ir neįprastos kait
ros, Alto biure susirinko 
daugiau kviestųjų, negu 
visuomet.

Kongresas jau 
ne už kalnų. Jį ruošia JAV 
Kanados ir Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės, o, 

žuota, kaip paprastai, so
vietų veto, bet todėl,kad 
sovietų pasiūlymas pa
smerkti Izraelį, reika
laujant jo pasitraukimo 
iš užkariautų teritorijų, 
Saugumo Taryboje ne
gavo net paprastos bal
sų daugumos.

Iš kitos pusės, reikia 
pabrėžti, kad Jungtinės 
Tautos iki šiol turėjo la
bai daug bėdų su Izrae
liu, tačiau iki šiol ne
pajėgė išspręsti jo pro
blemų. JT tik palaikė pa
liaubas, kurios pirmai 
progai pasitaikius virs
davo karo veiksmais. 
Geriausia išeitis čia bū
tų tiesioginis izraelitų - 
arabų susitarimas, nes 
jis išplauktų iš jėgų san
tykių. Be jėgos nėra ir 
teisės.

kaip ir dauguma didžiųjų 
mūsų įvykių, bus Chicago
je. Programą nustato PLB 
Kultūros Taryba, prof. Pu- 
zino vadovaujama.

šiame kongrese bus per
žvelgta naujosios išeivijos 
(ar tremties) laimėjimai 
per dvidešimt penkerius 
metus. Siūloma suvažiuoti 
visiems dirbantiems moks
linius darbus ar universi
tetų, kolegijų profesorius, 
dėstytojus ir kitokias pa
reigas einančius. Svarbiau
sia, kongreso metu bus per
svarstytas tautinis auklėji
mas. Paskaitoms skaityti 
stengiamasi sutelkti visų 
kartų paskaitininkus.

Lapkričio 22 d. numato
ma atidaryti dailės paroda. 
Ji būtų lyg ir tikslu prisi
minti 60-čiai metų nuo pir
mos liet, parodos Vilniuje. 
Literatūros vakaras pla
nuojamas lapkr. 25 dieną. 
Pakviesta Lietuvių Rašy
tojų Draugija. Kongreso 
paskaitos prasidėsian č i o s 
■penktadienį, nors oficialus 
atidarymas bus tik šešta
dienį. Banketo nebus, nes 
neretai toks pasilinksmini
mas nustelbia kitas svar
biąsias dalis. Tačiau Jau
nimo Centre bus visas die
nas lyg ir kavutė. Dalyviai 
ir svečiai galės kiekvienu 
laiku pasistiprinti.

Sekmadienį bus pastaty
tas D. Lapinsko ”Maras” 
ir „Mindaugas”. Diriguos 
pats kompozitorius, šodžiai 
parašyti poeto Kazio Bra- 
dūno.

Pats kongresas vyks pen
kiasdešimtmečio nuo Lietu
vos Nepriklausomybės at
statymo proga ir maždaug 
šimtmečio nuo pirmosios 
lietuvių ateivijos šian kraš
tam

Prisimintina ir spaudos 
paroda, čia pagrindinis as
muo ar nebus nuolatinis pa
rodų organizatorius žurn. 
Jonas Vaidelys.

ŠOKIŲ ŠVENTĖ
Trečioji JAV ir Kanados 

Tautinių šokių šventė nu
matyta ateinančių metų lie
pos mėn. Didžioji Amfite
atro salė jau paimta, ne 
dėl to, kad ji būtų ypatin
gai tinkama, bet kad kitos 
iš viso nesama. Repertuarą 
paruošė Tautinių šokių In
stitutas: L. Braždienė, B. 
Jameikienė, I. šilingienė ir 
B. šotas. 50 metų Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūri
mo sukakčiai paminėti bus 
atliktas komp. Br. Budriū- 
no parašytas maršas. (Su 
Budriūnu dėl rašymo da
bar tariamasi).

Repertuaras bus pritai
kytas vyresnio amžiaus 
mergaitėms ir vyrams, o 
keturi šokiai ir žaidimai 
skirti mokykliniu amžiaus 
vaikams. Manoma šokius 
palydėti dainomis. Dėl to 
tariamasi su chorais. Nori
ma šią šventę kiek iškil
mingiau įvykdyti, šokių 
grupes jau dabar registruo
ja LB Chicagos Apygardos 
Vald. sekretorė Birutė Vin- 
dašienė adresu: 6443 So. 
Washtenaw Avė., Chicago, 
III. 60629, USA. šventės 
vadovė — tautinių šokių 
mokytoja J. Matulaitienė iš 
New Yorko.

T e c h nikiniams šventės 
darbams bus sudarytas ko
mitetas.

LB TARYBOS RINKIMAI
Paskutinieji JAV LB Ta- 

rylbos rinkimai parodė Ben
druomenės stiprėjimą ir au
gimą. 1964 metų rinkimuo
se balsavo 7566 asmenys, o 
šiuose rinkimuose — 9133. 
Džiugu buvo matyti ne tik 
balsuotojų, bet ir kandida
tų Tarybon tarpe daug 
jaunosios kartos atstovų. 
Buvo balsuotojų vos peršo
kusių nustatytą amžiaus 
ribą, 18 metų. Naujosios 
Tarybos pirmasis suvažia
vimas planuojamas rugpiū- 
čio 5-6 dienomis Clevelande.

P e n kiarsdešimties metų 
nuo Nepriklausomybės at
statymo proga, bus sten
giamasi visus darbus vyk
dyti iškilmingiau. Ta pačia 
proga labai svarbu, kad ir 
lietuviškose mokyklose at
žalyno skaičius paaugtų, — 
baigė pranešimą Jasaitis.

IGNAT0NI0 
PRANEŠIMAS

Jeronimas Ignatonis JAV 
LB CV narys ir švietimo 
Tarybos pirmininkas pra
nešė apie liepos 30 — rug
pjūčio 7 d.d. mokytojų stu
dijų savaitę su eile peda
goginio ir praktinio pobū
džio 
rimi 
mos 
mai.
dovėliai nėra blogi, tačiau 

(Nukelta į 4 psl.)

paskaitų. Bus peržiū- 
visi pratimai, priima- 
pastabos ir pataisy- 
Nors lituanistiniai va-
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EGLUTES
ŠVENTE

KRISTINA NUTUPENEO-LITHUANIA STOVYKLA

Laisvalaikis Šv. Antano lietuvių gimnazijoje Kennebunkporte. J šią gimnaziją mokytis priimami tik 
lietuvių tautybės jaunuoliai. Vyt. Maželio nuotrauka

P a s idalinkime keliomis 
mintimis ryšyje su artė
jančia L. T. S. Korp! Neo- 
Lithuania vasaros stovyk
la, kuri įvyks Rex Terrace 
Resort, Alden, Michigan, 
nuo rugpjūčio 26 iki rugsė
jo 4 d.

Norėdami jungtis, turi
me bendrauti, turime steng
tis suprasti kitus, pažinti 
vieni kitų motyvus bei el-

• Kastytis Jucas-.Jucevi- 
čius baigė medicinos moks
lus Arkansas Universitete, 
Little Rock, birželio 11 d. 
gaudamas- medicinos dakta
ro laipsni. Nuo šių metų 
birželio 24 d. pradės dirbti 
Los Angeles, Calif. County 
General Hispital.

Kastytis Jučas yra bai
gęs Chicagoj pradžios mo
kyklą, St. Ignatius aukš
tesnę mokyklą, aukštesnę 
lituanistikos mokyklą ir 
Navy Pier pro-med. kursą 
ir buvo visą laiką veiklus 
jūrų skautas.

Kastytis yra sūnus Ne
priklausomos Lietuvos tei
sėjo Aleksandro ir Stasės 
Bu mėly t ės-Jucevičių. 

Pamoka Elizabetho lituanistinėj mokykloj. Stovi mokytoja O. Karašienė. Vyt. Maželio nuotrauka

gesio būdą. Mūsų sąlygose 
prieinamiausias kelias tam 
atsiekti yra Korporacijos 
vasaros stovyklos. Nors 
pirmieji žingsniai nebuvo 
lengvi, vist ik įdėtos pastan
gos pasiekė gražių rezulta
tų.

Taip bėga vasara po va
saros ir viena stovykla po 
kitos, šią vasarą jau bus 
dešimtoji, išsiskirianti iš 
kitų ne tik kaip jubiliejinė, 
bet ir svarbesnė, kadangi 
sutampa su Korporacijos 
suvažiavimu.

šiais metais, taip pat kaip 
užpernai, stovykla įvyks 
šiaurės Michigane, Rex Ter
race Resort. Smėlėti ežero 
krantai ir pušynai — arti
mai primeną*. Lietuvą kam
pelis. Pati vasarvietė turi 
daug patogumu, tinkama 
atostogauti ne tik pavie
niams korporantams, bet ir 
su šeimomis. Pušų ir eglių 
pavėsyje jaukūs nameliai 
kviečia visus ramiam poil
siui, kurį lengva sujungti 
su stovyklos gyvenimu. Pa- 
siryžkime visi šios vasaros 
atostogas praleisti Korpo
racijos vasaros stovykloje, 
o jaunesnieji kolegos turė
tumėm jausti uareigą da
lyvauti šiame k ultūriniame 
susibūrime.

Gyvendami šiame krašte 
išnaudokime kiekvieną pro
gą arčiau pažinti Lietuvą 
ir jos kultūrą, nes 
mūsų rašytojos M. 
kauskaitės, "žmogus 
tegali būti naudingas 
tėvynei, jei yra išaugęs iš 
savo tautos kultūros. Sve
timu kultūrų turtai, ren
kami jo iš visur, turi lyg 
grūdai kristi į savą žemę."

Iki pasimatymo L. S. T. 
Korp! Neo-Lithuania de
šimtoje stovykloje ir suva
žiavime.

Pirm. Rimas Staniūnas

anot 
Peč- 
tada 
savo

PRIE PACIFIKO
Korp! Neo-Lithuania filiste- 

rė Kristina Sabaliauskaitė pa
kėlė sparnus ir vieneriems me
tams iškeliavo į Los Angeles. 
Mano, kad palmių pavėsyje ga
lės pasisemti naujų jėgų bei su
manymų, kurių jai netrūko gy
venant Chicagoje.

Berods, Kristina pasaulį iš
vydo Vokietijoje, Bavarų žemė
je. Sociologijos mokslus baigė 
Amerikoje. Apsišarvavusi moks
lo žiniomis drąsiai ir gyvai žen. 
gia lietuviškojo gyvenimo ke
liais.

Joks Korporacijos parengi- 
' mas neapsiėjo be Kristinos da

lyvavimo. Jos referatai bei de- 
ldamacijos visuomet palikdavo 
gilų įspūdį. Būdama jautrios 
sielos, šaltos galvosenos ir tu
rėdama gražią lietuvių kalbos 
tarseną, su malonumu vi s i klau
sydavo jos deklamacijų.

Štai, šiais metais minint Va
sario 16-sios dienos sukaktį -- 

Amerikos Lietuvių Tarybos Chi< 
cagos skyrius pakviečia Kristi
ną, pirmą kartą gyvenime, kal
bėt iš tribūnos apie gražią ir 
didingą Lietuvos praeitį. Kris
tina nesvyruodama sutinka. Bai
gus jai kalbėti, tūkstantinė mi
nia sukelia jai didžiausias ova
cijas. Taip pat ji kalba studen
tų surengtame minėjime. Lie
tuvių B-nės Melrose Parko apy
linkė, minėdama Vasario 16-ją 
taip pat pasikvietė Kristiną pa
sakyti keletą žodžių. Juk kiek
vienam malonu paklausyti jau
nosios kartos atstovo žodžius, 
kurių kol kas neperdaugiausiai 
turime.

Korporacijos surengtame Mo
tinos dienos minėjime Kristina 
su kolege Egle Juodvalkyte įs
pūdingai deklamavo Motinai pri
taikytus eilėraščius.

Jau keletas metų iš eilės, 
kaip Kristina eina Chicagos pa
dalinyje magistrės pareigas. 
Amerikos Lietuvių Tautinės S- 
gos Chicagos skyrius žymiai pra
turtėjo, kai į jo eiles įsirašė 
Kristina su savo kolegėmis bei 
kolegomis. Kristina taip pat da
lyvauja L.T. Akademinio Sam-

Birželio 4 d. dar prieš 
10 vai. ryto Putnam Ne
kalto Prasidėjimo sese
lių sodybon renkasi Eg
lutės skaitytojai ir rė
mėjai penktojon šventėn. 
Užsiregistruoja 130 vai
kų. 11 vai. mažieji lietu
viukai išsirikiuoja aikš
telėje vėliavų pakėlimui. 
Šventės programai va
dovauja sesuo Paulė. 
Švelnią sveikinimo kal
bą pasako motinėlė Alo
yza. Bažnyčion einama 
organizuotai rikiuotėje. 
Šv. Mišias atnašauja 
ir trumpą, vaikams įdo
mų pamokslą pasako 
prof. kun. St. Yla.

Po pamaldų, rožių 
darželyje, šventės daly
viai pietauja. Pasisoti
nusiems aprodoma Eglu
tės spaustuvė, apžiūri
ma konkurso darbų paro
dėlė. 2:15 min. Salėje 
pradedama meninė pro
grama. Susirinkusius pa

Vėliavų pakėlimas Eglutės šventėje Putliame.

sveikina Eglutės "tė
vas" ir nuolatinis glo
bėjas prel. Pr. Juras. 
Ir šiais metais kaip ir 
praeityje Bostono lietu
viška mokykla gražiai pa
sirodė atvaizduodama 
Lietuvos kančią keturiuo
se metų laikuose - dai
nos, šokio, deklamaci
jos ir muzikos pynėje. 
Nenuilstančios, energin
gos vaizdelio autorės, re
žisierės, mokytojos Kal- 
vaitienės ryžto ir dar
bo vaisius! Miela klau-. 
sytis mažų, mažesnių ir 
mažiausių grupinio dek
lamavimo. Gražiai skam
bėjo jaunimo ir tėvų bend
ros dainos sės. Paulei va

būrio eilėse. Taigi, šių naujų 
jėgų įsijungimas užtikrina or
ganizacijų egzistenciją ilgiems 
laikams.

Kristina uoliai lanko korpo
racijos sueigas, stovyklas ir 
suvažiavimus. Ji organizuoja 
pramogas ir pasilinksminimus. 
Lietuviškos dainos žodį pirmiau
siai išgirstame iš Kristinos lū
pų. Vienu žodžiu, Kristina Chi- 
cagos padalinyje buvo didelis 
organizacinio darbo ir viso judė
jimo variklis. Žinoma turėjo ge
rų ir taip pat atsidavusių talki
ninkių: Elvyrą , Liucytę, Eglu
tę, Algį ir kt. Žinoma, neapsi
ėjo retkarčiais ir be "nunoku
sių" filisterių paramos. Turė
dama tokį jaunimą -- lietu
vių tauta nežus. Senosios kar
tos tautininkų veikėjai turi 
užtikrintą pakaitalą.

Taigi, iš tų keletos pami
nėtų pastabėlių matome, kad 
Kristina kiekvienam darbui su
randa laiko ir į jį įdeda daug 
sielos. Graži visuomeninė veik - 
la puošia jos jaunystės dienas. 
Baigiant šias pastabėles pri
menama, kad Chicagos padali
nys po vienerių metų laukia 
Kristinos grįžtant iš Pacifiko.

Fil. J. Jurevičius

/i

Kęstutis Kazickas, žinomo prekybininko dr. J. Kazicko sūnus, 
kaip geriausias plaukikas American Amateur Union Metropoli
tan apygardos apdovanojamas medaliu. Tai pirmas atvejis, kai 
trylikametis pripažįstamas visose kategorijose (ne vien juniorų) 
geriausiu plaukiku. Vyt. Maželio nuotrauka

dovaujant. Taip retai pa
sitaiko progų padainuoti!

New Britaino lietuviš
ka mokykla, muz. J. Bei- 
noriaus vadovaujama, pa
dainavo tris dainas, o or
kestrėlis pirmą kartą 
susiorganizavęs labai 
gražiai pasirodė. Mok. 

ST. ANTHONY
Joseph F. Gribauskat 

Executive Secretary

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

ON INVESTMENTS
Units of $100.00
Dividend Checks
Mailed Ouarterly

ON BONUS SAVINGS

For 3 Teari
Dividende Paid

Unite of $1,000.00

Ouarterly
or Compounded

94: Cloied

MAROUETTE PARK CHICAGO 
2533 V. 71 St. Tei GR 6-2345-6

♦
CICfRO IIIINOIS

1410 S. 50 Ate., lei TO 3-2100-9

JfttlRS. Mon. 9B 
Savfaft In By Tfee

Raškio paruošti du ber
niukai inscenizavo vysk. 
Valančiaus Palangos Ju
zės pasikalbėjimą su Vil
niaus žydeliu. Ypatingai 
vaikučiai džiaugėsi iš
ėję laukan bendriem šo
kiam ir žaidimam.

Konkurso darbų premi
jos paskirstytos už raši
nį — Mano kelionė per 
Lietuvą, I-moji Žibutei 
(Jorūnei Girniūtei, Ja- 
maica Plain, Mass.); II- 
ji Klevui (Raimundui La
pui) Melrose Park, III. 
Už piešinius: I-moji 
Giedrei Čepaitytei, Mil- 
ton, Ont.; II-roji Ro
bertui Mingėlai, Chica- 
go, III.

Vėliavas nuleidus,pro
grama baigta. Sodelyje, 
dar pasisotinus, pailsė
jus atsisveikinta su gero
siomis seselėmis ir gra
žiąja sodyba iki šešto
sios Eglutės šventės.

Albina Lipčienė

fit F-oa* 7A» l»f.
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PRECEDENTAS
Tik gerai ir labai tiksliai informuojami vy

riausybių žmonės galėjo pramatyti konflikto Art. 
Rytuose eigą. Bet ir tai pasitaiko rasti spaudos 
komentarų, tvirtinančių, jog ir prezidentas John
sonas su savo specialiais patarėjais buvęs nuste
bintas įvykių eiga.

Spaudos komentaruose taip pat nestokoja 
įvairių faktų, rodančių, kad su arabais į pralai
mėtojų eiles įskaitoma ir Sovietų Sąjunga, ginkla
vusi ir visokiais kitais būdais rėmusi arabų vals
tybių vyriausybes, pirmoje eilėje Egiptą. Arabų 
greitas supliuškėjimas prieš strategiškai gerai 
pasiruošusius izraelitus pastatė Sov. Sąjungąkeb- 
lion padėtin. Pirmiausia, Kremliaus valdovai tu
rėjo sutikti su amerikiečių pasiūlytom paliau
bų sąlygom, kad bent tuo būdu sulaikius tolimes
nius arabų teritorinius pralaimėjimus. O antra, 
komunistiniai valdovai vėl privalėjo imtis pro
pagandinės puolimo taktikos, kad uždengti savo 
gėdoje paraudusius veidus ir kad puolimais apsi
ginti nuo galimų tolimesnių propagandinių pralai
mėjimų. Nes gi jųjų parama nusivylimas labai ryš
kiai reiškiasi ir tuose pačiuose arabų kraštuose.

Taigi, pats premjeras Kosyginas su 50 asme
nų svita rado reikalo vykti į New Yorką, dalyvau
ti nepaprastoj JTO sesijoj. Kosygino ir jo delega
cijos tikslas jau žinomas: JTO privalanti paskelb
ti Izraelį agresorium ir pareikalauti užleisti už
imtas teritorijas atitraukiant kariuomenę ir naujai 
paskirtą administraciją į buvusias prieš konflik
tą sienas.

įdomus tai precedentas, iškeliamas Sovietų 
Sąjungos. Jdomios turėtų būti ir diskusijos svars
tant sovietinės delegacijos rezoliucijos projektą. 
Tiesa, amerikiečių delegacija ir Washingtono 
sluoksniai jau dabar kelia klausimą, kad turėtų 
būti apsvarstyti visi klausimai, liečią Art. Rytų 
valstybių santykius, jų teritorinį integralumą, 
kas be ko, ir Izraelio valstybės saugumo ir ne
liečiamybės klausimai arabų valstybių grąsinimų 
akivaizdoje. Bet šie "visi klausimai" liečia tik Art. 
Rytų sritį, kai tuo tarpu JTO yra globalinė ir jos 
sprendimai, kad ir neįpareigoją paliestas vyriau
sybes, turi ne mažos moralinės įtakos. Šis 
sovietų ryškinamas precedentas — agresoriaus 
iškėlimas ir užimtų teritorijų atidavimo reikala
vimas — kaip tik primena visam pasauliui II 
Pas. karo įvykius, agresiją, užimtas teritorijas ir 
jų iki šiai dienai išnaudojimą. O kur nusikalti
mai žmoniškumui, žmogaus teisių chartai, geno
cido vykdymas, ištisų tautos dalių perkilnojimas 
ir išnaikinimas ir 1.1.

Ar atsiras JTO delegacija, kuri iškels šiuos 
klausimus ir pravers vartus tiems klausimams iš 
esmės išspręsti?

Baltijos tautų atstovai įvairiuose miestuose 
susikaupę prisimena 1941 ir vėlesnių metų Sov. 
S-gos įvykdytą genocidą — žiauriausiu būdu vyk
dytus masinius išvežimus į Sibirą, Sov. S-gos 
Azijos dalies dykumas, tundras ir šiaurės šal
čius. Baltijos ir kitų pavergtų kraštų atstovai 
žino, kad Sov. S-gos įvykdyta agresija, dar gi su 
Hitleriu susitarus, šiandien tebevykdoma, nei ne
galvojant apie bet kokį atsitraukimą iš užimtų te
ritorijų. Jei šie faktai JTO sesijoje bus nutylėti, 
skaudi ir neatitaisoma moralinė krizė, kaip juodi 
debesys, užguls pasaulį.

Būtų daugiau negu liūdna, jei nebūtų tragiška, 
girdint smerkiamą Izraelį, o nieko neprasita
riant apie didžiausią ir pavojingiausią agreso
rių — Sovietų Sąjungą.

Pamilo jūrą mūšy, žemė. 
Panoro laisvės mūs’ tauta, 
Ir Lietuvos garbė jau švinta, 
Kovos ir darbo sukurta. 
Rūstaus likimo išmėginta 
Pamilo jūrą mūsų žemė.

(V. Mykolaitis-Putinas)

Klaipėdos kraštas turi 
gyvybinės svarbos Lietu
vai. Klaipėda yra natūralus 
Lietuvos vandens kelių pa
grindinis uostas ir Lietu
vos vartai į jūrą, o tuo pa
čiu į platųjį pasaulį. Klai
pėdos svarbą Lietuvai la
bai gražiai apibūdino pir
mas ir paskutinis Lietuvos 
prezidentas A. Smetona 
1924 m. šaulių žurnale Tri
mite :

”MUMS Klaipėda yra 
brangi nevien dėl to, kad 
ji iš senų senovės yra lietu
vių apgyventa, bet ir dėl to, 
kad ji visos Lietuvos gyve
nimo yra tartum plaučiai, 
kuriais ji kol gyva privalo 
kvėpuoti. Klaipėdos kraš
tas yra neatskiriama mūsų 
krašto dalis ūkio reikalų 
atžvilgiu.”

Bet nemažiau svarbu ir 
pačiam Klaipėdos kraštui 
priklausyti Lietuvai, nes 
tik Lietuva, būdama natū
raliu jos užnugariu, gali 
padaryti Klaipėdos kraštą 
ir uostą pasaulinės vertybės 
uostu. Valdomas svetimų
jų, neturėdamas to užnu
gario, Klaipėdos kraštas 
skurdo. Tik susijungęs su 
didžiąja Lietuva kraštas 
ėmė klestėti, miestas augti 
ir gražėti, o Klaipėdos uos
tas virto svarbiu ir gyvu 
uostu.

Kad suprastume kodėl 
tas Lietuvai taip svarbus 
kraštas nuo seniausių laikų 
buvo kovų objektu, nors 
trumpai pažiūrėkime į tą 
Lietuvos dalį iš geografinio 
ir istorinio taško.

Lietuvių Enciklope d i j a 
sako, kad Klaipėdos kraš
tas yra Lietuvos teritori
jos dalis, kurios ribas su
daro pietuose — Nemuno 
žemupis, vakaruose Kuršių 
marios ir Baltijos jūra, o 
šiaurėje ir rytuose — toji 
linija, kuri buvo nustatyta 
dar Melno ežero taika 
(1422) ir kuri ligi Lietuvos 
Nepriklausomybės atstaty
mo skyrė kaizerinės Vokie
tijos ir caristinės Rusijos 
valdomas lietuviškąsias že
mes. Klaipėdos kraštas yra 
145 km. ilgio ir 20-30 km. 
pločio teritorija Nemuno 
dešiniajame krante, jo del
toje ir pajūryje, apimanti 
ir Kuršiu marių dali, iš vi
so 2848 km. su 154.700 gy
ventojų (1939 m.).

Toje vietoje, kur Kuršių 
Marios susijungia su Balti
jos jūra, kur baigiasi Kur
šių Užmaris ir kur Danės 
upė Įteka į Kuršių Mares 
jau nuo neatmenamų laikų 
buvo vietovė, gyvenama 
lietuvių kilmės žmonių. XI 
— XII šimtmety vokiečiai 
nradėio veržtis i Pabaltijį. 
Vokiečiai greitai pastebė
jo. kad ta vieta, kur stovi 
Klaipėda, turi žymios stra
teginės reikšmės, nes per 
ją ėjo trumpiausias ir sau-, 
ginusias kelias tarp abiejų

RŪTA KAUNELYTĖ

ordinų nukariautų sričių, 
žemaičiai ir prūsai, teikda
mi vieni kitiems pagalbos 
prieš abu ordinus, naudoda
vosi tuo keliu. Norėdamas 
paimti tą taip svarbų kelią 
savo valdžion, ordino ma
gistras pavedė Eberhardui

Rūta Kaunelytė Detroito šau
lių kuopos skelbtame konkurse 
laimėjusi pirmą premiją už 
straipsnį "Kova dėl Klaipėdos 
krašto".

. K. Sragausko nuotrauka

von Seyne pastatyti toj 
vietoj pilį, žemaičiai, at
skirti nuo jūros, netekę sa
vo uosto, kuriuo iš seno ve
dė prekybą ir galėjo gele
žies, druskos ir ginklų nu
sipirkti, visokiais būdais 
trukdė pilies statymą. Pi
lis buvo pastatyta 1252 m. 
ir pavadinta Memelburgu, 
bet kryžiuočiai joje įsitvir
tino tik 1254 m. Aplink pilį 
pradėjo kurtis gyventojai. 
Juos viliojo pelninga pre
kyba su žemaičiais. Miesto 
augimui tačiau kliudė tai, 
kad vokiečiai dažnai dary
davo žygius į Lietuvą ir kad 
lietuviai, gindamiesi ir ker
šydami, naikino vokiečių 
pilis. Ir Memelburgo pilis 
buvo keletą kartų sunai
kinta ir atstatyta. 1260 me
tais latviai ir kuršiai, o 
1261 m. prūsai sukilo prieš 
ordiną ir jei ne iš vakarų 
Vokietijos siunčiami gink
luotų ritierių būriai ordinas 
nebūtų atsilaikęs. Lietuvos 
valdovai: Mindaugas, Ge
diminas, Algirdas, Kęstutis 
ir Vytautas dažnai kariau
davo su ordinu. Šių kovų 
svarbiausias buvo Žalgirio 
mūšis 1410 m., galutinai 
sustabdęs ordino veržimąsi 
į rytus.

Pirmoji Torno taika 1411 
m. (po Žalgirio mūšio) bu
vo palyginti švelni; joje

Vytautas tarp kitko reika
lavo sau ir Klaipėdos pilies 
ir teritorijos. 1413 m. Sa
lyno derybų metu Vytautas 
didysis pabrėžė:

”Prūsai yra taip pat ma
no protėvių žemė ir aš jos 
reikalausiu iki pat Uosos, 
nes ji yra mano tėvų pali
kimas”.

Klaipėdos pilis ir terito
rija buvo svarbi ir reikš
minga tiek Vytautui, tiek 
ordinui. Ordino siena su 
Lietuva nusistojo tik po 
Žalgirio mūšio ir Torno tai
kos. Melno taika 1422 m. 
galutinai patvirtino sieną 
ir daugiau jau nebebuvo 
nei karų su ordinu, nei sie
nų pakeitimų. Ta taika tu
rėjo lemiamos reikšmės to
limesnei Klaipėdos krašto 
ir miesto raidai: politiškai 
tuo būdu, kad paliko juos 
vokiečiams ir jų įtakai, eko 
nomiškai, kad atskyrė Klai
pėdą nuo jos natūralaus 
užnugario — Lietuvos, už- 
kirsdama kelią Klaipėdai 
plėtotis bei augti ir užimti 
tą vietą, kuri jai pagal jos 
palankią geografinę padėtį 
būtų turėjusi tekti. (Liet. 
Enckl.).

1466 m. Torno taika pa
naikino1 ordino suverenumą 
ir jį padarė Lietuvos-Len
kijos vasalu. Klaipėdos 
kraštas tapo Lietuvos da
limi.

Nors po trečiojo Lietu
vos-Lenkijos padai i n i m o 
1795 m. Lietuva buvo nu
stojusi kaip valstybė eg
zistuoti, tačiau mintis at
statyti Lietuvos valstybę 
etnografinėse ribose — nie
kados neužgęso.

Kai 1919 m. nugalėję 
Vokietiją alijantai susirin
ko Prancūzijoj, Versaly, 
taikos sutarties spręsti, 
ten buvo ir naujai atsista- 
čiusios Lietuvos delegacija, 
kuri reikalavo, kad Lietu
vos valstybei alijantai pri
skirtų visas lietuvių gyve
namas žemes Vokietijos 
valdomoje teritorijoje, tai 
yra Mažąją Lietuvą. Patys 
Mažosios Lietuvos lietuviai 
savo prisiųstais pareiški
mais prašė, kad Mažoji Lie
tuva būtų sujungta su Di
džiąja Lietuva. Tačiau ali
jantai palaikė lenkų komi
sijos pasiūlymą atskirti 
nuo Lietuvos Mažosios Lie
tuvos dalį, esančią į šiaurę 
nuo Nemuno; tuo būdu jie 
sukūrė Klaipėdos kraštą. 
Klaipėdos kraštas buvo pa
vestas laikinai valdyti pran
cūzų generolui Odry. šis 
talkon pasikvietė civilį Pe- 
tisnė. 1921 metais gegužės 
1 d. gen. Odry pasitraukė 
ir konferencija paskyrė Pe- 
tisnė būti vyriausiuoju ko
misaru.

Lietuviai, žinodami, kad 
Klaipėdos uostas yra vie
nintelis Lietuvos išėjimas į 
jūrą ir kad Klaipėdos kraš
tas visad buvo lietuviškas, 
laukė kada pasibaigs tas' 
laikinas valdymas. Bet 
Lenkija nenorėjo, kad Lie
tuva atgautų Klaipėdos 
kraštą; jie pasiūlė, kad 
Klaipėda būtų padaryta 
laisva teritorija, kuria ir 
lietuviai ir lenkai galėtų 
laisvai naudotis, šis klausi
mas paaštrėjo, kada lenkai

vos Klaipėdos. Valdant Pė- 
tisnė, per dviejus metus 
Klaipėdos uostas, neturė
damas natūralaus užnuga
rio, nusmuko; fabrikai, ne
gaudami žaliavos, užsaky
mų ir rinkų, turėjo sustoti. 
Vien tik Klaipėdos mieste 
keli tūkstančiai darbininkų 
nustojo darbo. Lietuviai 
tapo beteisiai, persekioja
mi; daug inteligentų persi
kėlė gyventi į Didžiąją Lie
tuvą.

Todėl pasklidus gandams, 
jog Paryžiuje greitai bus 
paskelbtas lietuviams ne
palankus sprendimas, 1922 
m. lapkričio mėnesio pra
džioj Klaipėdos lietuvių 
tarpe kilo mintis sukilti, 
pašalinti prancūzus ir pri
sijungti prie Lietuvos. Ke
letas rimtesnių lietuvių su 
Erdmonu Simonaičiu prie
šaky suprato, kad sukili
mas neįmanomas be rimto 
pasiruošimo ir pagalbos iš 
Lietuvos. Ryšiai su Lietu
va buvo nuo seniau, tiek su 
atskirais veikėjais, tiek su 
patriotinėmis organizacijo
mis (su šaulių sąjungos 
centru ryšiai buvo ypač 
tamprūs). 1922 m. buvo 
sudarytas Vyriausias Ma
žosios Lietuvos Gelbėjimo 
komitetas. Jo pirmininkas 
buvo Martynas Jankus. Ko
mitetas paskelbė manifes
tą, kad perima visą krašto 
valdžią į savo rankas. At
statė buvusią direktorija ir 
paskyrė lietuvišką, kurią 
sudarė Erdmonas Simonai
tis. Išleido atsišaukimą, ku
riame tarp kitko šiais žo
džiais kreipėsi į Didžiosios 
Lietuvos vyriausybę, šau
lius ir gyventojus:

„Broliai! Jūs žinote, kad 
mūsų maža yra, kad mes 
esame nepasiruošę ir nepa
tyrę kovotojai, dėl to mes 
šiandien šaukiamies jūsų 
pagalbos. Mes tikimies, kad 
vardan mūsų motinos Lie
tuvos labo, jūs ateisite, su
stiprinsite silpnas mūsų jė
gas ir padėsite mums iš ne
pakenčiamos vergijos išsi
vaduoti.”

Sukilimo vadu buvo pa
kirtas Jonas Budrys. Nors 
oficialiai nei Lietuvos vy
riausybė, nei kariuomenė, 
nei šauliai negalėjo sukili
me dalyvauti, nei jiems pa
dėti, tačiau A. Smetonos 
žodžiais tariant, jiems pa
dėjo visa lietuvių tauta. 
Kas ginklu, kas pašalpomis 
nešinas skubinosi per Nau
juosius Metus vaduoti Klai
pėdos krašto.

Sukilėliai buvo padalinti 
į tris dalis, po 390 žmonių 
grupėj. Pirmosios grupės 
uždavinys — užimti Klai
pėdos miestą ir uostą; ant-

(Nukelta į 4 psl.)

(Miunfi rajjo

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
1. Asbach Uralt Import. Brandv ... 5t h — $5.49
2. M. & Moore 5 years old

86 proof Whiskey ......................   5th — $3.19
3. Cointreau Liųueur & Brandy . ..5th — $4.95
4. Chateau De PARAMA

New York Statė Shamp.............. Bot. — $2.98
5. French Bordeaux Wine .......  5th — $0.98

6. Mav Wine Imported
Erom Germany ............  5th — $0.98

7. Imported 5 Star Greese Brandy 5th — $4.98

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

savo chargė d’affaire pa
skyrė gabų diplomatą Sza- 
rotą. Szarota gąsdino vieti
nius ūkininkus, kad prisi
jungę prie Lietuvos, jie ne
galės parduoti savo pro
duktų, nes Lietuva pati ne
turinti kur tų produktų dė
ti. Pramonininkams buvo 
pažadėti dideli užsakymai, 
lentpjūvėms — Lenkijos 
miškų medžiai.

Petisnė taip pat norėjo 
turėt laisvą Klaipėdą ir to
dėl ta linkme kreipė savo 
politiką. Jis ragino Pary
žių kuo greičiau tą klausi
mą išspręsti. Vokietija, tu
rėdama pakankamai sun
kumų su laisvuoju Dancigo 
koridoriumi, nenorėjo lais

SVEIKINU!

Visuomet su malonu
mu stebėdavau Ed. Mo- 
destavičiaus žaidimą 
Toronte. Tai tikras spor
tininko tipas, kuris spor
tiškai moka priimti kiek
vieną laimėjimą ir pra
laimėjimą.

Tačiau jo pareiškimai
— dėl krepšininkų išvy
kos į pavergtą Lietuvą
— pastatė Ed. Modesta- 
vičių netik į pirmaeilių 
sportininkų tarpą, bet 
taip pat į pirmas linijas 
jaunų kovotojų už Lietu
vos laisvę. Valio Neo- 
Lithuanios narys!

K. Baronas
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Job opportunities and security— 
WELDERS, 

skilled and semi-skilled, all replies 
confidential, also openings for tank 
trailer maintenance, me-thanics & 
sheet metai mechanics. Send resume 
to Brodix Corp., P. O. Box 315, Dunel- 
len, N. J. Att. Operations Manager 
or call 201 — 968-4500 for appoint- 
ment. (68-72)

DRIVERS-TRACTOR . TRAILER 
IMMEDIATE HIR1NG

Mušt have Nevv York statė class-1 
license or equivalent, and be able 
to pass ICC physical. Apply 

SCHVERMAN TRUCK.1NG
CO.. OFFICE

Route 23B
Hudson, New York

(71-82)

KULTŪROS KONGRESAS IR...
(Atkelta iš 1 psl.) 

bus padaryta užuominų dėl 
jų tobulinimo.

Kitas svarbus reikalas — 
Aiškinamasis Lietuvių Kal
bos žodynas. Jis bus išleis
tas LB Kultūros Fondo, re
daguotas prof. A. Klimo ir 
pritaikytas mūsų vaikams 
ir jaunimui. Jame būtų pa
tys reikalingiausieji žo
džiai, kad vaikai juo galėtų 
naudotis, skaitydami jau
nimui knygas ar vadovė
lius. Yra kreiptasi į moky
tojus, prašant atrinkti rei
kalingus žodžius. Toks žo
dynas numatomas išleisti

HELP VVANTED MALĖ

WOODWORKiNG: General millvvork 
and window frame assembly. Millwork 
company increasing staff. Salary and 
benefits. Overtime available. Oppor- 
tunity for advancement. Ages over 
18 considered. Basic woodworking or 
carpentry experience desirable. Clean, 
steady work with outstanding com
pany. Contract Mr. Dye, Bilt-Rite 
Wood Products. 200 East Highland 
Drive or phone, (716) 473-2866 for
appoinj.ment. (65-71)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

PATTERN MAKERS 
PATTERN REPAIRMEN 
PATTERN FOREMAN

ALSO

1968 metais, irgi derinant 
prie 50 — metinės sukak
ties.

šis klausimas susilaukė 
daugokai susirinku šiųjų 
pasisakymų.

Šv. Tarybos inspektorius 
aplankęs daug mokyklų ir 
susipažinęs su darbais. Jo 
nuomone, mokytojai labai 
kruopščiai dirbą savo dar
bą, net taip kaip Lietuvoje, 
tik labai retai kur šlubuo
jama. Mokytojai džiaugiasi 
naujų pratimų pasirodymu.

B a i giantis pasitarimui, 
vienas iš dalyvavusių pa
klausė Centro Valdybos 
nuomonės dėl vykstančių į 
okupuotą Lietuvą sporti

WANTED AT ONCE

BRIDGEPORT OPERATORS 
BORING MILL OPERATOR

Mušt be able to sėt up and work from Blue Prints. 
Experienced — būt journeyman status not re- 
quired. Fringe benefits and overtime.

VISI-TROL ENGINEERING CO.
12720 Burt Road 

Detroit, Mich.
(70-72)

ninku. Jasaitis atsakė, kad 
CV nuomonė nėra pasikei
tus. Valdybos pareiškimas 
buvo padarytas bendradar
biavimo reikalu jau anks
čiau. Imant paskutinį spor
tininkų įvykį, tenka tokiam 
išvažiavimui nepritarti ir jį 
smerkti, nes jis kenkia vi
sos tautos ir Bendruome
nės kovai už laisvę. (J. V.)

HELP WANTED MALĖ

MEN
GENERAL FACTORY WORK

Steady work, periodic pay increases, 
profit sharing plan, pleasant and 
clean surroundings. Apply now in 
person to:

MOBILE FABRICS INC.
1 I I Wagaraw Rd., Hawthorne, N. J. 

(67-73)

HELP WANTED MALĖ KOVA DĖL KLAIPĖDOS KRAŠTO...

MALĖ & FEMALE

CHAMBERLAIN 
MFG. CORP.

NEEDS
25 women for light factory 
work assembling aluminum 

products
10 men for factory work

Good Starting salary. All year 
round work. Liberal fringe ben
efits. Pleasant working condi- 
tions. Grea.t Opportunities for 
advancement with new firm.

The Chamberlain Mfg. Corp. is a 
dynamic, rapidly expanding enter- 
prise operating 6 Ordnance & Con- 
sumer Metai Products Mfg. in Iowa, 
Georgia, Pennsylvania and New Jer
sey. Firm produces aluminum storm 
doors and windows.

CALL IN PERSON
55 Devee Place 

Hackensack, N. J.
(65-71) 

BAG MACHINE 
SETUP MEN

Experience preferred būt not nec- 
essary. Training program available. 
Contact:

H. & H. Plastic 
Manufacturing Co

3761 EASTERN AVĖ. S. E.
GRAND RAPIDS, MICH.

gis pavyko: Klaipėda prisi
jungė prie Lietuvos. Nau
jas Klaipėdos gubernatorius 
ėmė tvarkytis griežtai, ener
gingai ir teisingai ir tuo 
užsitarnavo ir vietinių vo
kiečių pagarbos. Pagaliau 
ir alijantai turėjo pripažin
ti Klaipėdos prisijungimą 
ir autonomiją.

(Atkelta iš 3 psl.) 
rosios — saugoti, Kau Kraš
to viduj nesusirinktų prie
šų armija; trečiosios — 
kontrolė krašto pietuose. 
Klaipėdoj buvo apie 200 
krašto policijos ir jiems 
padedančių apie 150 miesto 
gyventojų vokiečių. Sukilė
liai pranešė prancūzams, 
kad jie sukilo prieš direkto
riją, tada ėmė veikti. Visos 
trys grupės užėmė kraštą 
be pasipriešinimo. Tik sau
sio 12 d., atėjęs iš miesto 
vienas lietuvis patriotas 
pranešė, kad mieste pran
cūzai susiorganizavo ir lau
kia jų su policija ir vokie
čiais savanoriais. Lietuviai 
persigrupavo, sudarė dar 
vieną kuopą iš nauių sava
noriu. daugumoj gimnazis
tų. Petisnė nesutiko pasi- čaikauskas dirba Joniškė- 
duoti, o Prancūzija, grasin
dama Lietuvai reikalavo, 
kad atšauktų savo piliečius. 
Siautė žiaurios pūgos, be to 
bijojo, kad atplauks pran
cūzų kariniai laivai, todėl 
sukilėliai skubėjo užimti 
miestą. Prancūzai iš kulko
svaidžių juos aušaudė. Bet 
nežiūrint, kad buvo ir aukų 
(žuvo 100 savanorių-sukilė- 
lių, 2 prancūzai ir 1 polici
ninkas), bet jau sausio 15 
d. Klaipėdos kraštas atsi
dūrė sukilėlių rankose, žy-

NAUJI DAKTARAI
Lietuvos žemės Ūrkio, 

Akademijoj (jos, kaip ir 
v e t erinarijos akademijos, 
vardas yra išlikęs ligšiol 
nepaliestas) Vladas Čai
kauskas apgynė disertaciją 
"Cukriniai runkeliai Lietu
voje" ir įgijo žemės ūkio 
mokslų daktaro laipsnį. V.

ly, žemdirbystės instituto 
filialo direktoriaus pava
duotojo pareigose.

Birželio 13 d. Vilniuje 
gins disertaciją Vytautas 
Statulevičius, matematikos 
mokslų daktaro laipsniui. 
Vilniaus universitete ir ki
tose aukštosiose mokyklo
se birželio mėnesį dar bus 
ginamos 22 disertacijos 
mokslų srities. Tik dvi te
mos humanitarinės, tiks
liau — filologinės: Janinos 
Urbelienės "Dabartinės lie
tuvių literatūrinės kalbos 
ilgieji balsiai’’ ir Alekso- 
Stanislovo Girdenio "Ma
žeikių tarmės fonologinė 
sistema". Dvi temos politi
nės: M. Apanavičiaus — 
apie nepr. Lietuvos kari
nius teismus, Peisacho 
Freidheimo — apie mark
sistinės literatūros plitimą 
Lietuvoj iki 1940 metų.

Chemijos mokslų dakta
ro laipsnį gegužės 31 d. 
įgijo Vitas Daukšas, 32 m. 
amžiaus docentas, jau pa
rašęs apie 60 mokslo dar
bų. Jam su bendradarbiais 
esą pavykę surasti naujų 
benzodiaksano — 1,4 dari
nių, pasižyminčių labai 
stipriu biologiniu veikimu.

(ELTA)
ELECTRICIANS 

Steady work for qualified men. 
NATIONAL MOTOR 

CASTINGS 
Indiana Avė.

South Haven, Mich.
An Equal Opportunity Employer 

(67-72)

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 4% % išmokamas du kart per metus už PASKOLOS

SWISS JIG BORE
OPERATOR

OVERTIME- BENEFITS 
VENABLES MACHINE 

AND TOOL CO.
6909 Grant Avė., Cleveland, Ohio

(67-7!)

visas taupymo sąskaitas.

FITTERS
DAY AND NIGHT SH1FTS 

Steady work. Overtime & benefits. 

CUSTOM FABRICATORS 
15720 DALE, DETROIT, MICH.

5 MILE-TĖLEGRAPH AREA 
(67-76)

a?
ts

perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS 

MUTUAL Federal SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL. 60608
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

ŠPIONAŽO 
PINKLĖSE

---------------- JOHANNES M. SIMMEL ---------------

(33)

Simeonas ir Debras nusivežė Lieveną į senąjį uostą. Šaltas 
vėjas pūtė siaurose gatvelėse ir nesimatė nė vieno žmogaus. Deb
ras sėdėjo prie vairo, tuo tarpu Simeonas laikė atstatęs revolverį. 
Prie Intendantūros jie išsuko Į mažą gatvelę, kuri vedė į vakarinį 
molą. Ten, visai už miesto, automobilis sustojo ir Simeonas liepė 
Tomui išlipti.

Tomas paklausė ir šaltas vėjas kaip botagas smogė veidan. 
Prie molo buvo nemalonus kvapas, nes čia bangos suplakdavo vi
sokias atmatas. Nakties tamsoje beveik nieko nesimatė. Dabar Deb
ras irgi išsitraukė revolverį ir galvos žestu Tomui parodė eiti pir
myn molu. Tomas eidamas girdėjo už nugaros Simeoną besikei
kiantį, kad tokiame biauriame ore turi būti lauke. Bet Debras te
betylėjo.

Nusivertus nuo molo mažai būtų vilties, kad kas nors surastų, 
ypač jei pilve būtų kelios kulkos.

— Stok, — sušuko Simeonas.
Ir pirmą kartą jis išgirdo Debras balsą.
— Atsisukit.
Tomas atsisuko. Priešais jį stovėjo Debras ir Simeonas. Jis 

išgirdo Simeono nerimavimą.

— Jau be penkiolikos vienuolikta. Reikia greitai baigti, nes vie
nuoliktą turime nugabenti pas Madame.

Tomas atsiduso ir nusišypsojo, girdėdamas, kaip Debras iš
barė Simeoną:

-- Bukaproti, kvaily.
— Nepykite ant jo, pasakė Tomas. --Jis jums sugadino nu

merį? Mane irgi vieną kartą buvo pastatęs į keblią padėtį vokiečių 
leitenanto akivaizdoje... Bet jis puikus vyras.

Ir jis sudavė draugiškai Simeonui per petį, kuris buvo pasi
ruošęs mirti iš gėdos.

Debras įsikišo revolverį ir nusisuko. Jis nenorėjo, kad Simeo
nas ir Tomas matytų besijuokiantį.

-- Aš iš pat pradžių supratau, kad jūs mane bandysite išgąs
dinti, norėdami priversti jums dirbti.

-- Kaip jūs tai žinojote? -- paklausė nustebęs Simeonas.
-- Klausydamasis Josephine Baker plokštelę aš supratau, kad 

Debras turi būti netoli. Ir priėjau išvados, jei pulkininkas specia
liai atvyko iš Casablancos į Marselį, tai ne vien būti liudininku 
liūdno mano galo. Ar aš apsirikau?

Debras su pasigėrėjimu į jį pasižiūrėjo.
-- Tokiu atveju greičiau iš čia kraustykimės — pasakė To

mas. -- Man nepatinka ši smarvė. Pagaliau mes neturime teisės 
priversti Madame laukti ir aš dar norėčiau užsukti į stotį.

-- Kodėl į stotį? -- paklausė išvertęs akis Simeonas.
-- Nes stoty gėlių kioskas atidaras visą naktį, — pastebėjo 

meiliai Tomas. — Aš turiu nupirkti keletą orchidėjų...

Josephine Baker atrodė gražesnė negu kitais kartais. Ji pa
sitiko savo apartamento salione. Iš Tomo rankų ji paėmė į plas
tikinę dėžutę įdėtas tris rusvas orchidėjas.

-- Ačiū, ponas Lievenai. Prašau sėstis. Maurice, gal atida
rysi bonką šampano?

Jie buvo tryse, nes pakely Debras nusikratė Simeonu, liepda
mas jam grįžti namo.

Tomas apmetė žvilgsniu salioną. Čia buvo didelis veidrodis ir 
pianinas. Jis taip pat pamatė afišą, kurioj buvo skelbiama, kad Jo
sephine Baker 1940 m. gruodžio 24 d. pirmą kartą Marselio opero
je dainuos Jacąues Offenbacho operetėje "La Creole".

Pulkininkas pripildė šampano stiklus.
-- Gerkime į sveikatą moters, kuriai jūs turite būti dėkingas 

už gyvybę.
Tomas žemai nusilenkė.
-- Aš visad tikėjausi, kad jūs, madame, suprasite mane. Jūs 

neapkenčiate karo, kraujo ir žmogžudysčių, daugiau negu aš.
-- Aišku, -- atsakė Josephine, — bet aš myliu taip pat savo 

tėvynę. Jūs mums padarėte didelį nuostolį, sunaikindamas tikrąjį 
mūsų agentų sąrašą.

-- Ponia, -- atsakė Tomas, -- ar nebūtų buvęs dar didesnis 
nuostolis padarytas, jei vietoj sunaikinęs sąrašą aš būčiau įteikęs 
jį vokiečiams.

-- Teisingai, -- įsiterpė Debras. --Nekalbėkim apie tai dau
giau. Be to, aš niekad neužmiršiu, kad man padėjote išsigelbėti iš 
Madrido. Bet aš prisiekiu, kad sekantį kartą, jei apgausite, tai ne
bebus šampano, nežiūrint kaip Josephine jus suprastų. Sekantį kar
tą jūs nebegrįšite nuo molo!

— Klausykit, Debras, aš jus labai mėgstu. Aš visai nuoširdžiai 
myliu ir Prancūziją. Bet aš prisiekiu, jei mane iš naujo bandysite 
įtraukti į savo darbą, tai aš dar kartą bandysiu apstatyti, nes aš 
nenoriu daryti nemalonumų jokiam kraštui, net ir Vokietijai.

-- O Gestapui? -- paklausė Josephine.
-- Atsiprašau?
-- Ar jums griaužtu sąžinė padaryti nemalonumų Gestapui?
— Priešingai, ponia, tai man būtų šventė.

(Bus daugiau)
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• Nuo liepos 1 d. Dirva 
pasirodys du kartu į savai
tę. Kaip ir kiekvienais me
tais, ryšium su Dirvos tar
nautojų atostogomis, liepos 
ir rugpjūčio mėnesiais Dir
va pasirodys du kartu į sa
vaitę, trečiadieniais ir penk
tadieniais.

Ryšium su JAV nepri
klausomybės švente liepos 
4 d., tą savaitę- Dirva pa
sirodys tik vieną kartą — 
penktadeini, liepos 7 d. lai
da.

• Tautybių Sąjūdis Cle- 
velande, kurio pirmininku 
yra County Auditor Ralph 
J. Perk, o gen. sekretorium 
inž. R. Kudukis, yra įparei
gotas organizuoti ir pra
vesti įspūdingą Pavergtųjų 
Tautų savaitės minėjimą.

Minėjimui tinkamai at
žymėti jau yra užangažuo- 
ti spaudos, radijo ir tele
vizijos atstovai. Pagrindi
niu kalbėtoju bus vienas iš 
JAV politikai vadovaujan
čių asmenybių.

Minėjimas įvyks liepos

HELP WANTED MALĖ

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

Cleveland, Ohio 
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 
BOR1NG 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAP TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING 

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES

17 d. Public Sąuare; 8:30 
vai. vakare.

Visų tautybių organiza
cijos yra kviečiamos jau 
dabar pradėti ruoštis gau
siam ir įspūdingam pasiro
dymui ir tinkamam minėji
mui.

Pavergtųjų Tautų Savai
tę išpopuliarinsim ir jos 
prasmę plačiai paskleisim 
tik savo aktyviu dalyvavi
mu.-

• Maisto kortelių netur
tingoms šeimoms paskirs
tymui palengvinti The Cle
veland Trust Co. sutiko 6 
savo skyriuose pradėti tų 
kortelių skirstymą.

Kortelės bus dalinamos 
antradieniais, trečiadieniais 
ir ketvirtadieniais šiuose 
The Cleveland Trust Co. 
banko skyriuose — Wood- 
land — E. 55 gt. Superior 
— E. 105 gt., Superior — 
E. 123 gt., St. Clair — E. 
105 gt., St. Clair — E. 125 
gt. ir Euclid — E. 79 gt.

• Aukuro Ansamblis bir
želio 24 ir 25 d. koncertuos 
Chicagoje. Jaunieji daini
ninkai ir kanklininkės iš
vyksta šeštadienio rytą spe
cialiu autobusu iš šv. Jur
gio parapijos aikštės.

• Solistė Aldona Stem- 
pužienė, atlikusi meninę 
programą Los Angeles Lie
tuvių Dienoje, kuriam lato 
kui pasilieka San Francis- 
co pas seserį N. Brazienę.

• Marija A. Šalkauskie
nė, gyvenusi 1629 Carlyon 
Rd., mirė Clevelande. Pa
laidota Kalvarijos kapinė
se birželio 20 d. iš Jakubs 
& Son laidotuvių įstaigos 
Edha Avė., atlaikius pa
maldas šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioje.

JONINIŲ VAKARONĖ 
LIETUVIŲ KLUBE

”Kiek atsiminimų, atsiti
kimų, gyvų kitados”... dė
davosi Joninių naktį prie 
liepsnojančių laužų! Taip 
dėdavosi po žydriuoju Tė
vynės dangumi. Joninių 
vakaronė, ta įspūdinga va- 
sarvydžio nakties tradicija 
puoselėjama ir nūdien visų 
lietuvių, gyvenančių pla
taus pasaulio kraštuose.

Clevelando lietu v i a m s 
tradicinę Joninių vakaronę 
šį penktadienį, birželio 23 
d., ruošią Lietuvių Klubas. 
Tą vakarą bus pagerbti 
ne tik Jonai ir Jonės, bet ir 
visi kiti varduvininkai, ku
rių vardadieniai buvo ar 
bus birželio mėnesį. Svečiai 
bus vaišinami prie paskirų 
stalų skaniais lietuviškais 
valgiais. Svečių nuotaikoms 
praskaidrinti, aidės muzi
kos garsai.

Įėjimas Lietuvių Salės 
Akcinės Bendrovės akcinin

kams ir Lietuvių Klubo na
riams nemokamas. Tą va
karą alus visiems svečiams 
ir viešnioms 'bus tiekiamas 
veltui. Vakaronės rengėjai 
ruošią įdomią, kad ir trum
pą, programą ...

Vengiant bet kokio pa
rengimų sus ikryžiavimo, 
Lietuvių Klubo vadovybė 
Joninių vakaronę ruošią 
penktadienio vakare. Pra
džia: 7:30 vai. Visi birželio 
v a r d u v i ninkai maloniai 
kviečiami Joninių vakaro
nėje dalyvauti.

Asmenys, kurie norėtų 
šiame subuvime dalyvauti, 
bet nėra nei Lietuvių Salės 
A. B. akcininkai nei Lietu
vių Klubo nariai, prašomi 
iki penktadienio įsigyti na
rio korteles, kurias tiekia 
Lietuvių Klubo baro patar
nautojai darbo valandomis. 
Kortelės kaina tik vienas 
doleris.

Iki malonaus pasimaty
mo šį penktadienį Lietuvių 
Klubo Joninių vakaronėje!

Kviečia — Joninių Va
karonės Ruošos Komisija.

(Sk.)

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

DETROIT
BAIGĖ MOKSLO METUS

”AUŠROS” lietuvių šeš
tadieninė mokykla baigė 
mokslo metus gegužės mėn. 
27 d.

Iškilmingas aktas įvyko 
Lietuvių Namuose. Mokyk
los vedėjas Kostas Jurgu
tis padarė mokslo metų ap
žvalgą ir pakvietė skyrių 
geriausius mokinius, ku
riems Detroito bendruome
nės švietimo vadovas A. 
Rugienius įteikė po lietu
višką knygą. Vladas Pauža 
už geriausią rašinį padova
nojo knygą A. Kaunelytei 
ir antrą vietą laimėjusiam 
N. žiedui, šaulių kuopa už 
25 dol. knygų, kurias įtei
kė M. Vitkus. ”Senovės lie
tuvių tikėjimas” R. Kaune
lytei, "Lietuvos žemės tur
tai” — V. širgėdai, "Lietu
viški kryžiai” — L. Miku- 
lioniui, "Kokią naudą lietu
viška mokykla duoda mo
kiniui” — N. žiedui. Rimui 
Gaižučiui už pavyzdingą 
Lietuvos žemėlapį, Aldutei 
Mikailaitei už Lietuvos že
mėlapį ir gražius darbus 
apie Lietuvos miestus. Už 
Lietuvos geografinius dar
bus: B. Kutkutei, R. Put- 
riutei ir V. Kauneliui. Be to 
visa eilė mokinių buvo ap
dovanoti knygomis, kurias 
paaukojo Marija Simsienė 
ir Vladas Pauža.

Aštuntąjį skyrių baigė 
ir gavo pažymėjimus: Mil
da Baltrušaitytė, Stefanija

Stroh’s naujas švarus-puikus šešių paketas

švariai geriamas iš klekinės
♦ greit atšąlantis
♦ lengvai sutalpinimas
♦ išgėrus išmetamas

UGNIM VIRTAS SKONIS
The Stroh Brewery Compuiiy. Detroit. Michipan 48226

NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

GAUSITE GERĄ VALANDINI 
ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL 

341-1700 
for an interview convenient 

for you.

WANTED AT ONCE
EXPERIENCED 

TURRET LATHE 
OPERATORS 

To operake Warner & Svvasev No. 5 
hydraulic turret. Day shift; fui) ben
efits; steady employment.

PLM PRODUCTS
387 1 WEST 150 

CLEVELAND, OHIO 
(69-75)

V. šlogieris — A. SMETONA — ŽMOGUS IR
VALSTYBININKAS ..................................... $2.00

J. Audėnas — PASKUTINIS POSĖDIS ................... $4.00
VI. Ramojus — KRITUSIEJI Už LAISVŲ ............ $2.50
j. Balys — LIETUVIŲ LIAUDIES

PASAULĖJAUTA .......  $3.00
B. Zabiela — KLAIDA ............................................... $3.00
Gintarė Banaitvtė-Ivaškienė —

BALTASIS STUMBRAS ..........................$3.60
KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON ............ $3.00
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI ............................................$3.75
Be to, visa eilė kitų poezijos ir beletristikos knygų, 

Dirvoje galite įsigyti ar užsisakyti plokšteles: 
LIETUVIŲ TAUTINIAI ŠOKIAI —

Stereo — $5.00, Mono — $4.50
A. Stempužienės — D. Lapinsko — DAINOS

Stereo — $7.00, Mono — $6.00 
AURELIA — šokių muzika ....................................... $5.00
B. Tamošiūnienė — SVAJONIŲ SŪKURY ............... $6.00

Siunčiant čekį ar perlaidą, pridėkite 25 centus per
siuntimo išlaidoms,

DIRVA,
(i907 Superior Avenue,
Cleveland, Ohio 44103

Brizgytė, Dalia Gaižutytė, 
Rimas Gaižutis, Liucija 
Garliauskaitė, Edmundas 
Kasputis, Vytautas Kaime
lis, Julija Kraučiūnaitė, Bi
rutė Kutkutė, Aldutė Mi- 
kailaitė, Ramunė Mikolio- 
nytė, Kęstutis Miškinis, 
Antanas Norus, Loreta 
Paškutė, Regina Putriutė, 
Vida Skietytė ir Danutė 
Valytė.

Baigusius pasveikino kla
sės auklėtoja mokytoja Al
dona Milmantienė, įteikda
ma mokyklos baigimo pa
žymėjimus. Mokiniai, dėko
dami auklėtojai, padovano
jo lietuvišką vyti ir rožių 
puokštę. MokytojamsS. 
Kaunelienei, K. Jurgučiui 
ir P. Zarankai po knygą. 
Bendruomenė baigusius ap
dovanojo knygomis, šauliai 
— mokytojus gėlėmis. Bai
gusius 8-ji skyrių sveikino 
9-to skyriaus mokinys V. 
Sirgitas. Baigusiųjų vardu 
padėkojo Milda Baltrušai
tytė.

Sveikino ir kalbėjo bend
ruomenės švietimo vadovas 
A. Rugienius, tėvų komite
to pirmininkas J. Mikaila 
ir šaulių atstovas M. Vit
kus.

Po kuklios ir gražios me
ninės programos Įvyko mo
kyklos tėvų komiteto susi
rinkimas, Kur pirmininku 
buvo išrinktas Alfonsas žie
das.

Po susirinkimo vyko ka
vutė. kuriai, gražiai ir sėk
mingai vadovavo E. Kas- 
putienė.

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 936 East 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

V. Pauža



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Nuo liepos 1 d. Dirva 
pasirodys du kartu j savai
tę. Kaip ir kiekvienais me
tais, ryšium su Dirvos tar
nautojų atostogomis, liepos 
ir rugpiūčio mėnesiais Dir
va pasirodys du kartu į sa
vaitę, trečiadieniais ir penk 
tadieniais.

Ryšium su JAV nepri
klausomybės švente liepos 
4 d., tą savaitę Dirva pa
sirodys tik vieną kartą — 
penktadeinj, liepos 7 d. lai
da.

• Kun. Ant. M. Karuža, 
senoje lietuvių angliakasių 
kolonijoje Shenandoah, Pa., 
1896 m. gimęs lietuvis ir 
sunkiu darbu prasimušęs į 
mokslą ir kunigystės luo
mą, šiomis dienomis pasi
traukė į pensiją. Pastaruo
ju metu darbavosi St. Mar- 
garet Mary’s parapijoje.

Praleidęs savo gyvenimą 
įvairiose parapijose, sun
kiuose depresijos metuose 
jis buvo atkeltas į Cleve
lando diaceziją Our Lady of 
Perpetual Help (įprastai 
mūsų vad. Naująja lietuvių 
parapija) parapijai steigti. 
Čia jis klebonavo 9 metus, 
kol buvo iškeltas į Detroitą.

• Montrealio lietuviai 
menininkai ruošia meno pa
rodą, nuo birželio 21 iki lie
pos 20 d. 9001 Airlie St., 
La Šalie — Montreal. Pa
roda atidaryta nuo 10 vai. 
ryto iki 10 vai. vakaro.

VYTAUTO DIDŽIOJO 
UNIVERSITETO 

LEIDINIO REIKALU
Lietuviškoji visuom e n ė 

jau buvo per spaudą pain
formuota, kad Lietuvių 
Profesorių Draugijos lei
džiamoji knyga apie Vy
tauto D. Universiteto veik
lą turės daugiau kaip 500 
puslapių teksto, bus pa
įvairinta profesorių bei 
studentų atsiminimais, ilius
tracijomis ir universiteto 
personalo narių išspausdin
tų veikalų bibliografija.

Kad veikalas duotų tik
rąjį Universiteto veiklos 
vaizdą, jo įtaką lietuviškam 
kultūriniam gyvenimui, Lie
tuvių Profesorių Draugijai 
reikia atlikti didelį darbą:
1. Parašyti Universiteto 
įsteigimo istoriją; 2. Parū

Alfonsas Milukas, išbuvęs 9 metus Varkutoj vergų stovykloje, 
1965 m. atvykęs Amerikon dabar lanko su paskaitomis įvairias 
vietoves. Neseniai jis skaitė paskaitą apie sovietų vergų sto
vyklas Civitan Klube Nethersfielde, Conn. Nuotraukoje iš kai
rės: pirmininkavęs susirinkimui Z. Strazdas, Alfonsas Milukas 
ir klubo pirmininkas Edwin Smith.

Brangiai Motinai

A t A

MARIJONAI MARČIUKAITIENEI 
mirus, bičiulį dr. ANTANĄ MARČIUKAITĮ ir jo 

šeimą nuoširdžiai užjaučia

Dr. A. Martus ir šeima

pinti fakultetų veiklos -ap
rašymus; 3. Duoti visų pa- 
gelbinių mokslo bei moky
mo įstaigų veiklos aprašy
mus, kad knyga galėtų at
skleisti Vytauto Didžiojo 
Universiteto didžią svarbą 
Lietuvos kultūriniam gyve
nimui.

Negalima pamiršti ir vei 
kusių studentiškų organi
zacijų: Studentų Atstovy
bės, ideologinių organizaci
jų, korporacijų, ratelių ir
t.t.

Redakcinė Komisija savo 
posėdyje 1967 m. gegužės 
27 d. kuriam pirmininkavo 
vysk. V. Brizgys, sekreto
riavo kun. P. Dilys, nutarė 
kreiptis į lietuvišką visuo
menę ir prašyti ne tik aukų 
leidiniui, bet vertingų foto
grafijų ir Universiteto vei
klą aprašančių veikalų. Pa
naudota medžiaga su dė- 
dingumu bus grąžinta.

Aukas galima siųsti prof. 
Stasiui Dirmantui, 6616 So. 
Washtenaw Avė., Chicago, 
Illinois 60629.

Raštų reikalus prof. Pra
nui Čepėnui, 6015 So. Fran- 
cisco Avė., Chicago, Illinois 
60629.

Redakcinė Komisija

IŠLEIS 

BRAZDŽIONIO

RINKTINĘ
įžymiųjų Lietuvos rašytojų ir 

poetų sukaktuvės dažniausia gra
žiai paminimos tik pobūviuose, 
laikraščiuose ir žurnaluose. 
Svarbiausias rašytojo paminė
jimas ir turtas - jo raštai - 
nepateikiami skaitytojams ar vi
sai pamirštami. Todėl Los An
geles kultūrininkų būrys ėmėsi 
iniciatyvos tinkamai atžymėti 
Bernardo Brazdžionio 60 metų 
sukaktį. Tam tikslui šiomis die
nomis buvo sudarytas komite
tas, kuris ryžosi sutelkti lė
šas B. Brazdžionio Poezijos 
Rinktinei išleisti ir įtikinti lais - 
vojo pasaulio lietuvių visuome
nę, kad toks bus pats vertin
giausias didžiojo mūsų poeto 
kūrybos ir gyvenimo atžymėji- 
mas.

Jau nuo dabar visi kviečiami 
būti Brazdžionio Poezijos Rink
tinės leidimo mecenatais, iš 
anksto įnešant 25 dolerių, ar
ba garbės mecenatais, įnešant 
100 dolerių ar daugiau. Visilei-

Vaizdai iš LF Bičiulių suvažiavimo New Yorke. Viršuj prezidiumas: Skladaitis, dr. A. Damušis, inž. 
J. Ardys ir M. Raugienė. Apačioje suvažiavimo dalyviai ir svečiai klausosi dr. J. Kazicko paskaitos. 

Vyt. Maželio nuotraukos

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ RYTŲ

APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS

Gegužės 27-28 dieno
mis New Yorke įvyko 
LFB Rytų Apygardos su- 
važiavimas. Pirmas po
sėdis įvyko šeštadienį27 
gegužės, Apreiškimo pa
rapijos salėje. Posėdį 
atidarė N.Y. sambūrio 
pirm. dr. B. Radzivanas, 
pakviesdamas posėdžiui 
pirmininkauti Philadel- 
phijos FB sambūrio 
pirm. inž. J. Ardį; V. 
Skladaitį, LFBWaterbu- 
rio sambūrio pirm., ir
M. Raugienę, Philadel- 
phijos sambūrio sekre
torę į prezidiumą. Suva- 
žavimą raštu sveikino 
VLIKo pirm. dr. K. Va

dimo mecenatai bus atitinkamai 
atžymėti knygoje. Normali šio 
storo ir gražaus leidinio pre
numeratos kaina yra 10 dole
rių.

Leidinio komiteto sąstatas: 
Juozas Andrius — pirmininkas, 
Pranas Lembertas -- iždinin
kas (927 3rd Street, Santa 
Monica, Calif. 90403), kurio ad
resu prašoma siųsti čekius; vi
cepirmininkai: kun. dr. Petras 
Celiešius, Bronys Raila; iždo- 
globėjai: Algis Raulinaitis, An
tanas Skirius, Ignas Medžiukas; 
komiteto nariai: dr. Elena Tu- 
mienė, Juozas Švaistas-Balčiū- 
nas, Rūta Kulikauskienė, Juozas 
Tininis ir Alė Rūta.

Darbui įsibėgėjant, šio Ko
miteto sąstatas galės būti pa
pildytas vietos visuomenės bei 
kitų kolonijų atstovais ir mece
natų telkimo įgaliotiniais. Če
kius prašoma rašyti vardu 
"Brazdžionio Rinktinė", kadan
gi tokiu sutrumpintu pavadini
mu banke yra atidaryta speciali 
sąskaita, ir juos siųsti Komite
to iždininko Pr. Lemberto ad
resu.

Komitetas reiškia padėką laik
raščiams, sutikusiems atspaus
dinti šį pranešimą, ir visuome
nei už jautrų ir skubų atsiliepi
mą. Rinktinę sutiko sudaryti 
pats autorius, technikinis dar
bas pradedamas netrukus. Apie 
visą eigą visuomenė bus infor
muojama vėliau.

R. E. FOR SALĖ

ln beautiful Duchesc ( ounty.
350 ACRF. FARM

Long road frontage on 2 roads. 200 
open acres, 150 acres vvoodland, large 
flovving creek runs thrn entire pro- 
pertv, gravel bank. 100 lt. l-storv 
house. several other bulldmgs. Ideai 
for Development or Golf Course. Near 
all American Sports City. $125.000. 
Excellent Terms.

T. J. K1RCHHOFF. Real Įstate
Main St. Pleasant Valley. \. Y.

(0|4) 635-2194 or S'ites
(9141 635-3846

(71-73) 

liūnas, LFB Tarybos 
pirm. dr. A. Klimas su 
ponia ir eilė bičiulių ne
galėjusių dalyvauti su
važiavime.

Posėdžio metu buvo iš
klausyta pranešimai iš 
organizacinės veiklos, 
pasitarta Lietuvos laisvi
nimo reikalais, einamai
siais organizaciniais 
klausimais ir kitais bend
rais reikalais. Įdomius 
pranešimus padarė LFB 
Tarybos pirm. dr. A, Da
mušis ir JAV ir Kana
dos LFB Centro Valdy
bos pirmininkas inž. V. 
Galvydis. Iš VLIKo veik
los išsamų pranešimą 
davė LFB atstovas 
VLIKe R. Kezys. Sudary
ta rytinio pakraščio Apy
gardos Valdyba, į kurią 
įeina visi rytinių sambū
rių pirmininkai. Iš eilės 
tenka pirmininkauti Phi- 
ladelphijos sambūrio pir
mininkui inž. J. Ardžiui. 
Posėdžiui pasibaigus įvy
ko vaišės, kurių metu bi
čiulis P. Jurkus prista
tė knygas: V. Ramojaus 
"Kritusiems už Laisvę”, 
Alės Rūtos "Žemės 
Šauksmas" ir Mykolo Vil
ties "Neparašyti laiš
kai”.

Sekmadienį, gegužės 
28 d. Viešpaties Atsi
mainymo bažnyčioje 
Maspethe kun. J. Pakal
niškis atnašavo mišias 
už žuvusius ir mirusius 
Lietuvos partizanus ir 
Fronto Bičiulius, reikš
mingą pamokslą pasa
kė parap. klebonas prel.
J. Balkūnas, giedojo 
muz. A. Vismino vado
vaujamas parapijos cho
ras, protarpiais solo gie
dojo svečias iš Chicagos 
solistas St. Citvaras.

Po pamaldų parapijos 
salėje įvyko partizanų 
pagerbimas, kuriuo me
tu S. Gedvilaitė paskaitė 
ištraukas iš A. Vaičiulai
čio "Gluosnių Daina". 
Jautriai padeklamavo iš 
partizaninės poezijos R. 
Navickaitė "Pavergtai 
Tėvynei" ir M. Sanda- 
navičiūtė "Partizano Ka
pas". Buvo rodomos 
skaidrės iš partizaninių 
kovų. Po to sekė išsami- 
ir aktuali dr. J. Kazicko 
paskaita "Žvilgsnis į Lie
tuvos Ateitį".

Į pamaldas ir į parti
zanų minėjimą atsilankė 
daug New Yorko lietuviš - 
kos visuomenės, tarp jų 
dalyvavo iš Washingtono 
minist. dr. S. Bačkis, 
New Yorko konsulai A. 
Simutis su ponia ir V. 
Stašinskas, Laisvės Ko
miteto pirm. V. Sidzi
kauskas ir kiti mūsų vi
suomenės veikėjai bei 
organizacijų atstovai.

-rz-

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE 

AUDRONĖ
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

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

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

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

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

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki RUG
SĖJO iMĖN. 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 i šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E 

M E Š K O J E
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildo

mas Golf’o srovės; SILVER BEACH 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. 18 d.

MEŠKA
42 BEACH STREET 

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS.

Tel. (617) 759-3251

NAUJOS KNYGOS
KAZYS BRADŪNAS, "Sona

tos ir fugos" (susitikimai su 
Čiurlioniu). Eilėraščiai. Išlei
do Mykolas Morkūnas 1967 me
tais Chicagoje. Rinkinys su
skirstytas į šiuos skyrius: Pir
masis pasimatymas, Saulės so
nata, Pirmoji fuga, Pavasario 
sonata, Antroji fuga, Jūros so
nata, Apsisveikinant. Naujuos ei
lėraščiuos poetas mezga kūry
binį dialogą su Čiurlioniu ir jo 
pasauliu, liesdamas esmines bū
ties ir lietuviškosios dvasios 
gelmių problemas.

Pati knyga yra liuksusinis, 
didelio formato leidinys, este
tiškai įrištas į drobės virše
lius ir papuoštas dviejų spal
vų aplanku, pieštu dali. Vytau
to O. Virkau, kuris Čiurlionio 
paveikslų detalėmis yra pada
ręs ir iliustracines puslapių 
kompozicijas. Dėl savo puoš
naus išleidimo knyga yra pui
ki dovana įvairiomis progomis.

Leidinio tiražas 1000 egz., 
sukrauta Drauge, kaina $5.00. 
Knyga gaunama Dirvoje ir pas 
knygų platintojus.

THE SEASONS by Kr. Done
laitis. Iš lietuvių kalbos į ang
lišką išvertė Nadas Rastenis, 
Išleido 1967 m. Lietuvių Dienų 
leidykla, 4364 Sunset Blvd.,Los 
Angeles, Calif. 90029.

127 psl., kaina 4 dol. kietais 
virš., 3 dol. minkštais.

Iliustracijos ir viršelio aplan
kas dail. Vyt. K. Jonyno. įva
dą parašė ir redagavo Elena 
Tumas, Ph.D.

Knygą galima įsigyti ar už 
sisakyti paštu Dirvoje.

MODERNI MERGAITĖ — 
kun. St. Ylos knyga pasirodė 
savo antrąja laida. Kaina 4 
dol. Išleido Immaculata Press 
Putname.

ŠAULIŲ SĄJUNGOS ISTORI
JA, antroji laida 1939 m. doc. 
Jono Matuso parašytos knygos. 
1966, Jaunimo Metais, išleido 
Minties spaustuvė Sydnejuje. 
277 psL Kaina nepažmėta.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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