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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VIETNAMAS IR EGIPTAS
AR KARAS ART. RYTUOSE Iš TIKRO YRA 
'ANTRAS FRONTAS’ PO VIETNAMO AMERI- 
KIEČIŲ-SOVIETŲ KOVOJE DĖL ĮTAKOS VI
SAME PASAULYJE? — TAS KLAUSIMAS DO
MINA DAUGELĮ TARPTAUTINĖS POLITIKOS 
RAIDOS STEBĖTOJŲ. — ARGUMENTAI Už IR 

PRIEŠ.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Gynimo Sekretoriaus 
McNamaros devintoji 
viešnagė Vietnamo karo 
laukuose vėl nukreipė dė
mesį į tą nelaimingą 
kraštą. Mat, nuo tos jo 
kelionės priklausys at
sakymas į karo vado
vybės prašymą padidinti 
karių skaičių Vietname. 
Dabar ten jau yra netoli 
480.000. Tą skaičių no
rima padidinti dar visu 
šimtu tūkstančių. Moty
vai tam prašymui paten
kinti: Šiaurės Vietnamas 
pradėjo invaziją iš Šiau
rės per vadinamąją de
militarizuotą zoną. Dėl 
to amerikiečiai turėjo 
mesti daugiau kariuo
menės į šiaurę ir tuo pa
čiu susilpninti savo 
pozicijas kitose krašto 
dalyse, kur amerikiečių 
kariuomenės egzisten
cija yra būtina sąlyga 
'pacifikacijos' akcijai.

Po kiekvienos savo ins
pekcinės kelionės McNa
mara paprastai pada
lydavo optimistinius pra
nešimus: padėtis esanti 
gerokai pagerėjusi. Iš 
tikro tačiau, jei pietinia
me Vietname, amerikie
čiams tuo krašto saugu
mu pradėjus domėtis, 
buvo tik 5.000 'full ti- 
me' komunistinių parti
zanų, tai dabar ten jų 
yra 295.000. Ir tai ne
paisant to, kad per pas
kutinius septynių s metus 
ten buvo užmušta ma
žiausiai 200.000 parti
zanų.

Ta paprasta aritmeti
ka įtaigoja mintį, kad ne
paisant visų McNamaros

* JAV SENATAS vienbalsiai 
priėmė įstatymą, kuriuo ban
kinės įstaigos ar prekybos įmo
nės, suteikdamos paskolas, pri
valo aiškiai ir nedviprasmiškai 
klijentui pasakyti, kiek toji pa
skola kainuos. T.v. "truth-in- 
lending" įstatymas liečia 100 
bilijonų biznj, kuriuo naudoja
si žmonės skolon pirkdami au
tomobilius, namų apyvokos prie
mones ir kt. Skolintojai priva
lės pasakyti tikslią metinių nuo
šimčių sumą ir paskolos pravė
dinto kaštus.

* VATIKANO ATSTOVAS ir 
Izraelio premjeras paskel
bė bendrą komunikatą, nuste
binusi pasaulj precedentiniu su
tarimu, kuriuo apeinami JTO 
reikalavimai atšaukti Izrae
lio aneksiją tos miesto dalies, 
kuri priklausė Jordanui. Vati
kanas, pagal susitarimą su Iz
raeliu, gauna dideles teises | 
tas šventoves, kurios priklau
so katalikų religinėms organi
zacijoms.

* GYNYBOS SEKRET. MC 
NAMARA, grįždamas iš Saigo
no, pareiškė, kad vietoj siuntus
l Vietnamą daugiau JAV karių, 
reiktų pagalvoti, kaip geriau ir 
efektingiau išnaudoti P. Vietna- 

pareiškimų, būklė iš tik
ro blogėja, bet negerė
ja. Iš amerikiečių tarpo 
netrūksta paaiškinimų, 
kodėl taip atsitiko. Iš 
karių pusės paprastai 
aiškinama, kad prie tos 
liūdnos padėties prive
dė faktas, kad JAV ka
riuomenė kariavo, taip 
sakant, viena surišta ran
ka. Iš pat pradžių reikė
ję smogti visa jėga šiau
riniam Vietnamui, tačiau 
vietoje to šiaurinis Viet
namas buvo tik po trupu
tį badomas. Tai įgalino 
komunistus paskubėti tal
kon šiauriniam Vietna
mui ir šiandien jo prieš
lėktuvinė gynyba yra ge
resnė ir gausingesnė ne
gu bet kurio krašto anks
tyvesniuose karuo se.

Vaizdžiai tariant, kiek
vienas atsargus smūgis 
šiauriniame Vietname 
priversdavo komunistus 
ne tik pasirūpinti apsi
saugojimu nuo jo gali
mos žalos, bet dar ir pa
siruošti sutikti naują 
kiek didesnį ir smarkes
nį smūgį. Kadangi laiko 
netrūko, taip ir buvo pa
daryta. Prieš kelis me
tus būtų buvę visai leng
va be didesnių nuostolių 
sunaikinti patį Hanojų ar 
Haiphongo uostą. Šian
dien tai jau daug sunkiau 
padaryti, jeigu net ir bū
tų ryžtasi. Kiekvienu at
veju, bombardavimas 
kai kurių taikinių tų mies
tų apylinkėse kol kas ne
padarė jaučiamos įta
kos pietiniame Vietna
me ir neįtikino komunis
tų taikos reikalingumu.

mo karius. Jis nurodė Į trūku
mus mobilizuojant vietnamiečių 
jaunimą, Be to, reikėtų kreiptis 
j Australiją, Korėją ir kt. kraš
tus dėl aktyvesnio prisidėjimo 
karo lauke. Perdaug karių lai
koma Įvairiuose pagelbiniuose 
postuose. P. Vietname karių 
daug, tik nedaug jų gen. West- 
moreland tegaljs panaudoti fron
te. Kol visi tie klausimai bus 
vienaip ar kitaip išspręsti, JAV 
vistiek turės pasiųsti daugiau 
karių.

* SPAUDOS PRANEŠIMAI by
loja apie vidaus nesutarimus 
Kremliaus viršūnėse. Pralai
mėjimas Art. Rytuose priver
tęs karinę vadovybę įsikišti, 
verčiant peržiūrėti visą Sov. 
S-gos užsienio politiką. Jų nuo
mone, taiki koegzistencija su 
JAV esanti nenaudinga Sov. S- 
gos tikslams.

* LIEPOS 10 D. prasidėjo uni
jos ir automobilių gamybos at
stovų derybos naujai sutarčiai 
sudaryti. Unijos vado Reutherio 
reikalavimai verčia manyti, kad 
šiemet streikas neišvengiamas. 
Tokiu atveju rugsėjo 7 d. gali
ma laukti streiko, paliečiančio 
dideli skaičių darbininkų.

* SUSIPAŽINę šuStalinoduk
ters Svetlanos memuarais tvir
tina, kad juose beveik nėra is
torinės vertės medžiagos. Tai 
daugiau panašu j "šeimos albu
mą", parašytą nepatenkinto šei
mos nario.

Žinia, be tų bombarda
vimų padėtis pietiniame 
Vietname būtų buvusi 
dar blogesnė.

Vidaus politiniame 
fronte amerikiečiams 
vis tenka mokėti bran
gią kainą už Diemo re
žimo pašalinimą. Tai 
praeitą sekmadienį pa
tvirtino buvęs JAV am
basadorius (nuo 1961 m. 
gegužės mėn. iki 1963 m. 
rugpiūčio mėn.) Saigone 
Frederick Nolting. Ne
paisant visų trūkumų, 
Diemo režimas buvo viet- 
namietiškas režimas. 
Prezidentui Kennedy ap
sisprendus jį nuversti, 
pietiniame Vietname pa
sidarė politinė tuštuma, 
kurios iki šiol nepasise
kė užpildyti ir kaip tik 
tai pareikalavo praktiš
kai viso krašto karinės 
okupacijos, kuriai, ka
rui vis tebevykstant, rei
kalinga vis daugiau ir 
daugiau karių.

Iš kitos pusės, JAV pa
siryžimas, nepaisant 
kiek tai kainuotų, išlaiky
ti Pietinį Vietnamą, su
darė daug galvosūkio 
Maskvai, kuri dėl piet
ryčių Azijos nenori to
talinio karo, o kartu 
prestižo sumetimais ne
nori prileisti prie ame
rikiečių laimėjimo pie
tiniame Vietname. Dau
gelis politinės raidos ste
bėtojų ir aiškintojų' yra 
linkę surišti neseną ka
ro audrą Artimuosiuose 
Rytuose su Vietnamu, ją 
net laikyti 'antruoju fron
tu' globalinėje ameri
kiečių - sovietų kovo
je.

Rūpestis dėl Izraelio 
egzistencijos, kuri jaus
miniai yra svarbi eilei 
įtakingų Amerikos 'vie
šosios 
rėjų, galėtų priversti 
JAV 
pietryčių Azija, o dau
giau Viduržemio jūros 
baseinu. Jei sovietai iš 
tikro taip kalkuliavo, tai 
Izraelio greitas laimėji
mas jų viltis pavertė nie
kais. Visuomenės nuotai
kos pasisuko prieš sovie
tus. Niekados Amerikos 
spaudos laiškų skyriuo
se nebuvo tiek daug prieš 
sovietinių pasisakymų, 
kaip dabar, sovietams

vie-
nuomonės' kū-

mažiau rūpintis

Konfliktas . .
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Lietuvos Nepriklausomybės Fondo valdyba. Sėdi: E. Čekienė, pirm., J. Kiaunė vicepirm. Stovi: L. 
Tamošaitis, A. Senikas ir naujas fondo valdybos iždininkas vietoje mirusio a.a. J. Valiukėno, Saulius 
Sirusas, jaunosios kartos atstovas.

f
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS FONDAS 

POSĖDŽIAVO .. , . „ .
tional bankų inspekto-

Nauju fondo nariu toms rius paskolų srityje, o 
pačioms iždininko parei
goms priimtas Saulius 
Sirusas, jaunosios kar
tos atstovas, dar Lietu
voj gimęs, bet šiame 
krašte baigęs ekonomi
nius mokslus Brooklyno 
universitete. Dirbo kurį 
laiką kaip Franklin Na-

Š.m. birželio 30d.,dr. 
V. ir E. Čekų namuose, 
Woodhaven, N.Y. įvyko 
Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondo valdybos po
sėdis pradėtas susikau
pimu pagerbiant nese
niai staiga iš gyvųjų tar
po pasitraukusį LNF iž
dininką Joną Valiukėną.

aiškiai atsistojus arabų 
pusėn.

Žinia, kol kas dėl Iz
raelio buvo tik vienas mū
šis ir sovietai stengiasi 
laimėti iš to savo bend
ro pralaimėjo. Reikia 
atsiminti, kad Nasserio 
režimas yra karininkų 
režimas. Pats Nasseris 
1955 metais, kada jis pra
dėjo ieškoti sovietų tal
kos, aiškino New York 
Times Sulcbergeriui, 
kad, kadangi jo režimas 
yra karinis, jam yra rei
kalingi ginklai ir juos jis 
priims iš ten,iš kur jie 
bus jam duodami. Nas
seris tačiau visainepar- 
sidavė už ginklų siuntas. 
Jo idealu buvo Tito, ku
ris gaudavo paramos ir 
iš kapitalistų ir komu
nistų. Nasseris tik to
dėl pajėgė išsilaikyti val

džioje, kad gavo kviečių 
iš JAV už bilijoną dole
rių.

1965 metais sovietai 
ginklų siuntas padidino, 
tai tiesiogiai privedė 
prie paskutinio Izraelio 
- arabų susirėmimo. Ar 
soviętai jo iš tikro šiuo 
metu norėjo — galima 
dar ginčytis,net neišlei
džiant iš akių Vietnamo 
karo.

Po karo veiksmų sovie
tai atnaujino ir net pa
didino ginklų siuntas, ta
čiau iš kai kurių užuo
minų sovietinėje spau
doje galima buvo įskai
tyti priekaištus Egipto ka
rininkams, kad jie esą ki
lę iš buržuazijos. Jie 
esą netikę ir juos reikia 
pakeisti. Iš tiesų, Nas
seris kai kuriuos karinin-

(Nukelta į 3-čią pust) 

šiuo metu ten pat paskir
tas "assistant manager" 
pareigoms.

Saulius nuo pat ma
žens aktyviai dalyvau
ja lietuvių jaunimo veik
loje, daugiausia buvo at
sidėjęs Skautų Akademi
kų organizacijai ir spor
tui. Jis vedęs Gražiną 
Kleivaitę, baigusią taip 
pat ekonominius moks
lus Hunter kolegijoje, N. 
Y. ir jie augina du sūnus 
ir dukrelę.

Saulius yra newyorkie- 
čių tautininkų veikėjų 
Jurgio ir Elenos Sirusų 
sūnus.

Šis jaunosios kartos 
atstovas, pakviestas įsi
jungti į LNF darbuotojų 
gretas, susipažino su įs
tatais ir paklausė, kokie 
yra dabartiniai tiesiogi
niai fondo uždaviniai, 
nes jaunimas, anot jo, 
lietuviškos veiklos ne
vengia, kaip dažnai mes 
girdime vyresniųjų prie
kaištus, bet nestoja į jų 
organizacijas vien dėl 
to, kad nenori būti tik na
riu ir nieko neveikti, ne
matant konkrečių darbų. 
"LNF tikslas — išleisti 
anglų kalba leidinį apie 
Lietuvą, atrodo šiuo me
tu labai svarbus ir nau
dingas populiarinimui 
mūsų tėvynės svetimų
jų tarpe. Aš pats kiekvie
na proga ją dovanosiu sa
vo kolegoms amerikie
čiams. Turėdamasprieš 
akis tą didį fondo užsimo
jimą, kiek galėdamas 
mielai pasidarbuosiu jo 
įgyvendinimui" — pabrė
žė Saulius.

Posėdyje buvo plačiai 
aptartas minėto leidinio 
klausimas. Autoriaus - 
redaktoriaus dr. A. Ge
ručio pranešimu, visi at
skirų sričių bendradar
biai savo įsipareigoji
mus jau atliko.

LNF valdyba susitarė 
su vertėju ir posėdyje 
apsvarstė išleidimo ga
limybes ir sąlygas iš 
amerikiečių leidyklų.
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A.a Jonas
Birželio, 17 d. šv. Kazi

miero kapinėse Chicagoje 
palaidotas Jonas Venc
lovas, atsargos kapito
nas, buvęs Korp. RAMOVĖ 
pirmininkas. Į kapus paly
dėjo velionio seimo — žmo
na ELENA, dukterys SI
GITA ir GUODA, sūnus 
SVAJŪNAS, būrys gimi
nių, draugų ir pažįstamų. 
Korp. RAMOVĖ nariai —
K. Biskis, Jer. Ignatonis, 
Z. Palilionis, Petrauskas ir 
plienietis Alg. Didžiulis at
liko paskutinį velioniui pa
tarnavimą — nešė karstą 
ir atsisveikino kapinėse.

Velionis plačiai reiškėsi 
visuomeninėje veikloje Lie
tuvoje. Būdamas mokslei
viu, Linkuvoje, dalyvavo- 
skautų, vėliau šaulių orga
nizacijos, o studentų bū
damas Korporacijos RA
MOVĖ. Jis buvo sumanus 
organizatorius, plačių pa
žiūrų žmogus, tolerantin
gas, sukalbamas, draugiš
kas. Būdamas Korp. RA
MOVĖ pirmininku, jos veik
lą išplėtė toli už universite
to ribų. Organizavo didin
gas, vėliau įėjusias į tradi
ciją "Kariuomenės ir visuo
menės suartėjimo’’ šventes. 
Už veiklą buvo apdovanuo- 
tas Gedimino ordinu.

Mažai buvo girdimas Jo
no Venclovo vardas trem- 
tyje-išeivijoje. Gyveno lyg 
ir nutolęs nuo visuomeninio 
gyvenimo, užsidaręs šeimos 
rate, o tikrumoje buvo 
jautrus lietuviškam gyve
nimui, rūpestingas ir atsi
davęs, širdies gilumoje tau
sojo savo jėgas ir ruošėsi 
vėl išeiti į visuomeninį gy
venimą, užbaigęs mokslus 
doktorato laipsniu, ir su- 
tvirtėjęs ekonomiškai. De
ja, gyvenimo vairas ne 
žmogaus rankose. Pačioje 
žmogaus siekimų išsipildy
mo angoje (velioniui buvo 
likę tik porą egzaminų dok
torato laipsniui įsigyti), ir 
dar amžiaus pajėgume — 
užgęso dienos šviesa jo gy
venime ir jo planuose.

Jono Venclovo atitrūkį- 
mas nuo visuomeninio gy
venimo suprantamas ir pa
teisinamas. 1949 metais at
vykęs Amerikon, vienerius 
metus dirbo Kentucky že
mės ūkyje, čia kėlęs lietu
vio vardą ir kovojęs už sa
vo teises į gyvenimą be jo
kios paramos ar organizuo
to užnugario. Po metų per
sikėlęs Chicagon virš 7 me
tus išdirbo Wabash gele
žinkelio stotyje krovėju 
vakarinėje pamainoje, o 
vėliau įniko į studijas. Ir 
ne tuščiai,

ELTA IR SPORTININKAI

Birželio 30 d. paskelbta
me p. K. Barono laiške prie
kaištaujama ELTAI, kad ji 
jau ne pirmą kartą daranti 
didelę skriaudą mūsų tau
tai, nes įvairius okupuotos 
Lietuvos sporto meisterius 
bei taurių laimėtojus, ku
rių tarpe esą ir nelietuvių, 
vadinanti lietuviais.

Prašau leisti. atkreipti 
DIRVOS skaitytojų dėmesį 
į tai, kad gerb. K. Baronas 
suklydo ir dėl faktų ir dėl 
tautybės žymėjimo reikš
mės.

1) ELTOS informacijoje 
minimi okupuotoje Lietu
voje viešai pasireiškę as
menys vadinami tik jų pa
vardėmis. Tokių atvejų, 
kur net kitataučiai būtų 
buvę, šalia pavardžių, dar 
vadinami ir lietuviais, El
tos informacijose nėra bu
vę.

2) Pasižymėjusių nelietu
vių pavadinimas lietuviais,

Venclovas

Pirmiausia pradėjo lan
kyti LaSell Extension uni
versitetą korespondenciniu 
būdu, kurį baigė 1954 me
tais, gaudamas ”TRAFFIC 
MANAGEMENT” diplomą. 
Tai buvo tik pradžia, kitaip 
sakant išbandymas galimy
bių ir savo pajėgumo toli- 
mesnioms studijoms. To
liau lankė "College of Ad- 
vanced Traffic’’ ir baigė 
1956 metais, gaudamas 
LAW and PRACTICE dip
lomą. Jam buvo'suteikta tei
sė šioje srityje verstis ir 
buvo priimtas į Interstate 
Commerce Commission or
ganizaciją. Vėliau įstojo į 
North Western Universite
tą, kurį baigė 1961 metais 
ir gavo MASTER of BUSI- 
NESS ADMINISTRATION 
diplomą. Skatinamas profe
sorių, ruošėsi doktorato 
laipsniui. Ir visą laiką dir
bo vakarinėje pamainoje, 
net ir P. I. E. korporacijoje 
atsakingose administrato
riaus pareigose.

Tūlas sakytų, ar buvo 
reikalo tiek skirti laiko 
studijom ir ar verta tokia
me amžiuje siekti mokslo 
laipsnio? Juk daugelis kas 
iš mūsų atvyko aukštuosius 
mokslus baigę, su specialy
bėmis ir patirtimi, bet ma
ža kas dirba savose srity
se, išskyrus gydytojus ir 
dalinai inžinierius, o dau
gelis nuėjo dirbti paprasto 
darbo be pasirinkimo. Paga
liau ir pats velionis buvo 
išėjęs aukštuosius mokslus. 
Buvo baigęs miškininkystės 
mokyklą Dotnuvoje ir Vil
niaus universiteto teisių 
skyrių.

čia ir iškyla velionio as
mens didybė. Jis mokslą 
vertino ne dėl garbės ar 
pasirodymo. Jis į mokslą 
žiūrėjo ne vien kaip į prie
monę kovoje už būvį, bet ir 
kaip būtinybę kovoje už 
mūsų tautos garbę, už jos 
laisvę. Mokslas yra vienas 

jei taip ir būtų atsitikę, tai 
vis dėlto nebūtų "didelė 
skriauda mūsų tautai”, nes 
net nevisada pavardės tau
tybę nustato. Mūsų tautos 
nuskriaudimas dažnai vyk
sta kaip tik priešinga link
me: kai okupanto sudary
tose sąlygose svetur pasiro- 
dantieji gabūs bei gerai pa
sižymėję lietuviai esti pa
laikomi ir vadinami ru
sais ... Tokiais atvejais 
prasminga lietuvius ĮSAK
MIAI vadinti lietuviais, 
ypač nelietuviams skiria
moje inforcajijoje.

3) Heidelbergo regatos 
atveju, dėl kurio gerb. K. 
Baronas konkreč i a u s i a i 
prieštarauja (nes tarp sep
tynių tarp irkluotojų pami
nėtų pavardžių vieną rado 
rusiškai skambančią, kitą 
įtartiną), reikia pastebėti, 
kad iš Vilniaus į tą regatą 
atsiųstųjų irklininkų visą 
grupę lietuviais vadino ir 
laimėtojų garbę lietuviams, 
o ne rusams pripažino pir
moj eilėj gegužės 29 d. Hei- 
delherger Tageblatt ir pa
gal jį Elta.

J. Audėnas,
Vliko Informacijos 

Tvarkytojas 

iš stipriausių ginklų Lietu
vos vardui kelti. Ko dau
giau mes turėsime išmoks
lintų žmonių, tuo labiau 
bus iškeliamas ir Lietuvos 
vardas. Tai yra akivaizdus 
įrodymas, kad mūsų tauta 
yra pajėgi savarankiam 
gyvenimui ir pakankamai 
kūrybinga. Kad ir ne tiesio- 
giu būdu ir ne propaguoda
mas tos minties, velionis to 
ir siekė.

Jis ne tik pats siekė 
mokslo, bet ir savo šeimą 
ugdė mokslo šviesoje. Iš
augino tris vaikus: dvi 
dukteris ir sūnų. Ir visus 
išleido į mokslus. Vyriau
sioji duktė Sigita baigė Lo
jolos universitete sociologi
jos skyrių, jauniausioji duk
tė tik šį pavasarį baigė taip 

pat Lojolos universitete 
švietimo skyrių, sūnus Sva
jūnas irgi Lojolos universi
tete anglų kalbos skyrių. 
Štai, iš vienos šeimos trys 
šviesuoliai, kurie tėvo var
do nenuvertins ir lietuviš
ko reikalo neužmirš.

Velionis, kilimo vidurio 
aukštaitis, gimė 1903 m. 
rugsėjo 5 d. Vaišvydžių 
kaime, Klovainių parapijo
je, Šiaulių aps.

Palydėdami amžinybėm 
brangų kolegą ramovėną 
Joną Venclovą, kartu liūdi
me su jo žmona Elena, duk
romis Sigita ir Guoda ir 
sūnumi Svajūnu. Jis tyliai 
pasitraukė iš mūsų tarpo, 
bet mes negalime tylėti ir 
užmiršti, kas jo buvo daro
ma Lietuvos garbei ir jos 
naudai.

Jeronimas Ignatonis

I Spaudoje 
iijpasidairiusB

SUKAKTYS IR MELAS
Tėviškės žiburių birželio 

29 d. vedamasis taja ant
rašte pliekia tuos, kurie pa
gausėjusiose įvairių sukak
čių šventėse ir minėjimuo
se praveria burnas, kurios 
sunkiai užsičiaupia. Kai 
privačiai kalbantis dar su
prantamas ir pateisinamas 
neišbaigiamų praeities pri
siminimų kartojimas, tai, 
anot to vedamojo, "visai ki
taip atrodo tie patys daly
kai platesnėje viešumoje, 
kai susirenka didokas bū
rys dalyvių. Tada dingsta 
privataus pobūvio jauku
mas, vietoje draugiškų dia
logų atsiranda oficialūs 
monologai. Ir sukaktuvi
ninkai, ir iškilmės dalyviai 
turi išklausyti ilgiausią jų 
eilę”. O čia dažnai ir pasi
baigia klausytojų kantrybė. 
Subanalinami paties pager
biamojo asmens nuopelnai.

Kaip ruošti ir minėti su
kaktis, T. ž. pavyzdžiu nu
rodo p. Bačiūnų vedybinę 
sukaktį Chicagoje. Ten ša
lia pagrindinio kalbėtojo, 
buvo tik vienas ar du svei
kintojai ir sukaktuvininkų 
žodis. "Jauku, paprasta, 
kultūringa”.

Laikraštis nesiūlo nuo 
sukakčių atsisakyti. Sukak
čių metu iškeliami svarbūs

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

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas Ą^/ą^/o išmokamas du kart per metus už 

ristis taupymo sąskaitos.

TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS 

MUTUAL Federal SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

SKAITYTOJI! NUOMONĖS

MES IR MŪSŲ VEIKLA
Stebint mūsų visuomeni

nį ir kultūrinį gyvenimą 
reikia pripažinti, kad mes 
neesame visiškai užsidarę 
vien savo asmeniškuose 
reikaluose, žinoma, yra da
lis visuomenės, kuri jokia 
veikla nesidomi. Tam yra 
įvairiausių priežasčių. Vie
ni dėl savo kuklumo nuoša
liai stovi, kiti norėtų būti 
visur kviečiami, dar kiti, jei 
su jų nuomone nesutinka
ma, dažniausia irgi iš bet 
kokios veiklos pasitraukia. 
Yra ir tokių, kurie į viską 
lengvai ranka numoja. To
kių reiškinių yra visose 
tautose, turime jų ir pas 
mus. Galbūt to iš viso ne
reikėtų užsiminti, jei gy
ventume normalų gyveni- 
dą, t. y., savoje nepriklau
somoje valstybėje. Gi šian
dieninė mūsų tautos ir 
valstybės padėtis iš mūsų 
reikalauja daugiau.

Nežiūrint kai kurių nei
giamybių, mūsų veikla tu
ri daug gražių pavyzdžių. 
Auga LB idealų puoselėto
jų skaičius, lietuvybės iš
laikymo bare labai daug 
dirbama. Kur tik didesnis 
skaičius lietuvių gyvena, 
beveik visur įsteigtos litua
nistinės mokyklos. Turime 
politinius veiksnius, ku
riuose žmonės aukoja daug 
valandų,darbo ir lėšų, šal
pos reikalams sudedame ne 
mažas sumas pinigų. Esa
me pasiruošę sudėti milijo
ną dol. į LF. Sugebame pa
statyti net didelio masto 
operas, dailės parodas ir 
t.t.

O kiek turime perijodi- 
nės lietuviškos spaudos, 
kuri vaidina patį svarbiau
sią vaidmenį ne tik kultū
riniame gyvenime, bet ir 
politinėje veikloje. Be spau
dos bet kokia veikla nebū
tų įmanoma.

Tai yra pagrindiniai mū
sų darbai, dėl kurių visi 
turim sielotis, nesigailėti 
darbo ir lėšų, nes mūsų tau
ta ir valstybė iš mūs to 

praeities įvykiai, iškeliama 
kultūrinės vert.vbės. "Už
miršdami praeiti, užmirštu
me ir visus ios lobius, ku
rie nėra bereikšmiai ir 
ateičiai”. Bet — tos sukak
tys kultūrintinos, nes — 
"dabartinė linkmė yra pasi
nešusi nepageidautino pri
mityvumo ir dirbtino smil
kymo linkme.”

— "Asmuo ar įvykis pa
gerbiamas ne išpūstomis 
panegyrikomis, ne organi
zuotu liaupsinimu, einančiu 
iki melo, o rimtu, realiu 
dalyko ar asmens nušvieti
mu. Juk ar istorinis įvykis, 
išpūstai bei panegyriškai 
pristatytas visuomenei pa
sidaro r e i k š m ingesnis ? 
Priešingai, jis paverčiamas 
melu. Lygiai dirbtiniu akor
du skamba ir išpūstas as
mens vertinimas. Vietoje 
pagarbos nejučiomis suku
riama melo atmosfera, dėl 
kurios kenčia ir patys su
kaktuvininkai. Tad minėki
me sukaktis ir sukaktuvi
ninkus, bet nemeluokime ir 
neužmirškime saiko.” 

reikalauja. Dėl lietuviškos 
veiklos darbų neturime 
siekti tuščių ambicijų, ku
rių pasėkoje kartais ban
doma net burną kitiems 
užčiaupti. Jeigu kartais 
patys nejaučiame, kad pa
vestą darbą nesugebame 
tinkamai atlikti, nepykime, 
jeigu kas mums primena 
apie tai ir be didelio širdies 
skausmo perleiskime jį ki
tiems, kurie gal geriau su
gebės padaryti. Dėl to 'ka
rūna’ nuo galvos nenukris. 
Tuo bus išvengiama berei
kalingos kritikos, kuri daž
nais atvejais esti užsipel
nyta. Vengtinas besaikis 
užsispyrimas dėl veiklos 
metodų, nes praeityje yra 
pasitaikę ir tokių preceden
tų, kur darbas buvo pavyz
dingai atliekamas, bet ka
dangi be ”mano” palaimini
mo, tai viskas negerai (tu
riu galvoje švietimo insti
tucijas).

Vykdant įvairius pinigi
nius vajus, vengtinas per 
daug biurokratiškas su
rinktų pinigų švaistymas.

Labai daug dirbama ir 
čia nepaminėtose srityse, 
bet nemažai turime ir ap
leistų dirvonų. Nesame tin
kamai pasiruošę ginti Lie
tuvos bylą tarptautinėse 
institucijose. Per dvide
šimt metų mes vis negali
me išleisti gero, be fanta
zijų, dokumentais paremto 
Lietuvos žemėlapio. Mes 
laikome stalčiuose moksli
nių veikalų rankraščius, 
kaip Lietuvos statutas ir 
kitus, kurie šiandien ne
mažiau reikalingi už įvai
rius romanus.

Turėtume p a s v arstyti, 
kaip įsteigti daugiau lietu
viškų vaikų darželių Mon- 
tessori pagrindais, nes į 
esamus Montessori name
lius nevisi yra pajėgūs sa
vo vaikus leisti. Priešmo
kyklinis vaiko amžius la
bai svarbus jo ateities gy
venimo raidai.

Neužtenka, ir būtų ne
tikslu, visą dėmesį nukreip
ti vien į užaugusį jaunimą. 
Lygiagrečiai turime daryti 
viską, kad ir ateinantis 
prieauglis neišnyktų iš lie
tuviškos bendruomenės.

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E 

MEŠKOJE
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 PRADĖJOME BIRŽELIO 18 D.

MEŠKA
42 BEACH STREET 

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS.

Tel. (617) 759-3251

O kaip su mūsų lietuviš
kąja spauda? Ar tikrai 
esame jsigilmę j spaudos 
vaidmenį lietuviškame gy
venime? Man atrodo, kad 
nesenai (gaila, datos ir au
toriaus neprisimenu) Dir
voje visiems suprantama 
kalba buvo išaiškinta, kas 
atsitiktų, jei netektume lie
tuviškos spaudos. Senoji 
lietuvių išeivija beveik vi
sa lietuvišką spaudą įstei
gė, kurią mes.dabar turi
me. Jie, nors ir mažiau už
dirbdami, buvo pajėgūs ją 
išlaikyti. Gi dabar daugiau 
ir daugiau girdisi iš spau
dos nusiskundimų dėl fi
nansinių trukumų. Tai 
reiškia, kad nors ir būda
mi finansiškai pajėgūs ir 
galbūt ilgesnį laiką mo
kyklose praleidę, bet spau
dos prenumeravime esame 
skurdžiai.

Kaip gi, pagaliau, bus su 
organizuojama sportininkų 
išvyka į okupuotą Lietuvą? 
Ar iš tikrųjų esame visiš
kai bejėgiai tai pragaištin
gai išvykai sulaikyti? Ne
manyčiau, kad reikėtų eiti 
į bet kokias diskusijas su 
išvykos organizatoriais. Ma
no supratimu, kol dar nevė
lu, kas nors turėtų šiandien 
pagautas aukas nuo tos 
meškerės nukabinti. Ka
dangi ši išvyka yra politi
nio pobūdžio, o ne kultūri
nio, šiame reikale ir ALT 
neturėtų pasilikti tik ste
bėtojo rolėje. Jeigu ALT 
skyriai su LB apylinkėmis 
imtųsi tuo reikalu konkre
čių žygių, manau, kad re
zultatai būtų pasiekti.

Kiek teko spaudoje skai
tyti, organizatoriai naudoja 
jiems iš ten padiktuotą 
naują pokštą aukoms gau
dyti, būtent, kad jų misija 
esanti; skiepyti Lietuvos 
jaunimui patriotizmą. Ko
kį patriotizmą? Ar tą patį, 
kurį rusai jau per daugelį 
metų bando įskiepyti, kaip 
pamiršti tautybę ir prisi
plakti prie vyresniojo "bro
lio”?

K. Radvila, Chicago

MALĖ

WANTED
SCRAPERS and MACHINISTS 

Fringe benefits, good pay. 
Xelo Machinery Co. 

Pullman Rd.
Worcester, Mass.
617 —- 853-2333

(77-79)
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MŪSŲ STUDENTIJOS PAREIGA

Viename iš redakcijoje gaunamų biuletenių 
rašoma, jog Portlando, Oregono valstijoje, uni
versitete vienas iš komunistų partijos organiza
torių, kalbėdamas grupei studentų to universite
to ribose, pareiškęs, jog "amerikiečiai, eventu
aliai, privalės priimti komunizmą, nes esamoji 
politinė sistema neleidžia dalyvauti jų gyvenimą 
nusprendžiančiuose klausimuose".

Būdinga ne tai, ką komunistas pasakė, bet tai, 
kad nei universiteto vadovybė, nei studentų orga
nizacijos nerado reikalo į tai reaguoti. Esamoji 
JAV santvarka nebuvo apginta, nepanaudojant net 
paprasčiausio argumento, jog amerikiečiai savo 
sprendimus daro laisvų rinkimų metu, jei jau vien 
tą pradinę kontrolę priimti dėmesin.

Įdomu, kas būtų atsitikę studentui, kritikuo
jančiam komunistų režimą kuriame nors Sovie
tų Sąjungos universitete? [ tai geriausiai galėtų 
atsakyti tas pats komunistėlis, pasinaudojęs žo
džio laisve Amerikoje.

Biuletenis baigia savo pranešimą mintim, jog 
universitetuose atėjo laikas turėti ir tokius or
ganizatorius, kurie sugebėtų studentijoje įskiepy
ti idėjas, kurios stato, o ne griauna esamą san
tvarką. Tokių organizatorių stoka palieka atviras 
duris tiems, kuriems rūpi sugriauti net tai, kas 
vadinama akademine laisve universitetų ribose.

*♦*

Savo 1968 metų laisvės kovos programoje 
Vlikas yra pramatęs, kad siekiant Lietuvos lais
vės aspiracijų supratimo laisvojo pasaulio aka
deminiuose sluoksniuose, lietuvių profesorių, stu
dentų bei kitų Lietuvos draugų rūpesčiu reikia or
ganizuoti atitinkamas paskaitas bei seminarus.

Visi sutiksim, kad tai nėra naujas Amerikos 
atradimas. Neperseniausiai ir ALT buvo paskel
bęs, kad reikalingi paskaitininkai angliškai kal
bančiai visuomenei, jos organizacijoms. To pa
skelbimo rezultatai nežinomi, lygiai kaip sunku 
būtų dabar atspėti, kokių rezultatų susilauks šis 
Vliko programos punktas. Žinoma tik tiek, kad 
daug yra progų tąja linkme reikštis, ne mažai tą
ja linkme yra jau ir daroma. Daroma ne skelbi
mais, ne kvietimais prie to darbo prisidėti, bet 
kai kurių didesnių įmonių aukštąjį mokslą baigu
sius specialistus - intelektualus ir visuomeni
niam darbui tinkamus žmones tiesiog įpareigo
jant skaityti paskaitas temomis, kurios kaip tik 
tarnauja tiek amerikiečių visuomenei, tiek ne
tiesioginiai ir mūsų — lietuvių — tikslams. Tai 
t.v. privati iniciatyva, kurios dėka atliekami už
daviniai ne tiek garsinami, kiek intensyviai vyk
domi.

Kaip bebūtų, šiuo metu komunistų pastangos 
siekia naudotis ne tik šio krašto, bet ypatingai 
universitetų laisve, kad skleisti savąją propagan
dą. Mūsų studentijos uždavinys kaip tik ir būtų tai 
jų propagandai duoti tinkamus atkirčius. Bet — tai 
reikia vykdyti, ne vien tik skelbti, kad tai reikalin
ga.

LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRO 
PASKIRTIS
tysime lietuvių kultūros ir 
lietuviško k ū r y b ingumo 
įamžinimo paminklus.

Šį uždegtą kūrybingumo 
žiburį mes negalime pavož
ti po gaubtuvu, bet turime 
jį padėti taip, kad visi jį 
matytų, kad jis būtų švie
saus kūrybingumo pavyz
dys kitiems ir naujo įkvėpi
mo jėga patiems. Mes jo
kiu būdu neturime bijoti 
iškelti lietuviškos kultūros 
žiburio šalia Amerikos lais
vės paminklo. Mes esame 
įpareigoti tiek sau tiek lie
tuviams, gyvenantiems vi
same pasaulyje, kalbėti pro
tingai, santūriai, aiškiai ir 
suprantamai visam pasau
liui apie tai, ką mes turime 
savyje kūrybingo.

Informacijos darbas apie 
mūsų kultūrinius ir politi
nius laimėjimus iki šiol bu
vo atliktas visų mūsų or
ganizacijų ir institucijų bei 
pavienių asmenų. Efektin
giausiai amerikiečių val
džios įstaigoms kalba mūsų 
Atstovybė VVashingtone ir 
mūsų konsulatai visoje 
Amerikoje. Visos mūsų, 
tiek senųjų tiek naujai at
vykusių, lietuvių organiza
cijos atliko ir atlieka ver
tingą informacijos darbą. 
Pagaliau, kiekvienas lietu
vis savo laimėjimais atsto
vauja Lietuvą ir mus vi
sus. Informacijos darbas 
tęsiamas ir toliau. Visi tu
rime remti informacijos 
svarbų darbą ir gerinti in
formacinę reprezentaciją.

Geresnio informacinio re- 
prezentavimo rūpesčio ve
dami ir ALB Centro Valdy
bos paskatinti, ėmėmės 
darbo informacijos srityje. 
Subūrėme talentingų, jau- 

asmenų 
Kongreso 
kad ame- 
nusistatę 
Chicagos

"Lietuviais esame mes 
gimę ...” Lietuviškos kul
tūros įtakoje mes esame 
užaugę. Lietuvybė mumyse 
yra pozityvus turtas, kurį 
betkokiose sąlygose užslo
pinti būtų tas pat kaip di
delio turto paslėpimas. Mes 
neturime savyje slėpti lie
tuviškos kultūros bei kūry
bingumo dvasios. Mes taip 
pat neturime slėpti lietu
viškos kultūros įnašo į 
Amerikos gyvenimą. Lietu
viai Amerikoje, palyginus 
su kitomis mažumų grupė
mis, labai gražiai išvystė ir 
parodė savo didelį kultūri
nį kūrybingumą. Visų kar
tų lietuviai prisidėjo prie 
Amerikos gyvenimo pratur
tinimo savo lietuviškos kul
tūros įnašu. Lietuviai ir da
bar visur pasireiškia kūry
bingai. Senieji ateiviai sta
tė subuvimų centrus, kūrė 
parapijos ir vienuolijas, 
įsteigė lietuviškas institu
cijas, rėmė Lietuvos nepri
klausomybės kovą, rūpinosi 
spauda ir jungėsi į vienin
gą organizacinę veiklą. Lie
tuviai ir dabar Amerikoje 
pasireiškia kūrybingai, ar 
tai būtų meno, muzikos, 
mokslo, literatūros, sporto, 
teatro ar organizacinio vei
kimo srityse.
Mūsų jaunasis prieauglis 
bei trečioji ateivių karta 
žada dar didesnį kūrybinį 
veikimą ir žymesnius atsie
kimus. Turėdami savyje 
trūkumų bei juos savyje 
pripažindami, mes visgi ne
galime užmiršti mūsų švie
siosios ir kūrybingosios 
gyvenimo pusėa. Tiesa, mes 
daug kuo esame nusivylę ir 
nepatenkinti. Bet, iš kitos 
pusės, kokia kita mažumų 
grupė Chicagoje galėjo at
likti tokį milžinišką darbą, 
kaip lietuviškos operos 
"Gražina” pastatymą? Ame
rikiečiai laikraštininkai ir 
televizijos atstovai.neseniai 
per informacijos Seminarą 
atsilankę Jaunimo Centre 
Chicagoje, buvo nustebinti 
Amerikoje išleista 34 tomų 
Lietuvių Enciklopedija. Lo- 
yolos Universiteto studen
tai ir profesoriai Chicagoje 
stebėjosi sužinoję, kad lie
tuviai Amerikoje turi rašy
tojo Stepo Zobarsko vado
vaujamą knygų leidyklą, 
kuri labai sumaniai prista
to amerikiečių literatams ir 
plačiąjai visuomenei lietu
vių rašytojų veikalus ang
lų kalboje. Jeigu mes tik 
pasidairysime, visur pama

ną, sugebančių 
grupę. Jaunimo 
metu pagyrėme, 
rikiečiai nėra 
prieš mus, nes 
laikraščiai išspausdino 28 
straipsnius ar nuotraukas 
apie Jaunimo Kongresą. 
Mes patys dažnai esame 
kalti, kad netaiku ir netin
kama forma patiekiame 
amerikiečių spaudai žinių, 
kuriomis mes juos sudomin- 
tumėme.Vienas konsulas as
meniškame pasikalbėj i m e 
po Jaunimo Kongreso ban
keto pasakė: "Jūs, lietuviai, 
turite didelę jėgą, bet ma
žą sugebėjimą ją parodyti 
amerikiečiams”.

Informacijos tiekimo sri
tyje vyksta labai didelės 
varžybos. Teikiant ameri-

SKELBIAMAS KONKURSAS 
DAILININKAMS

IR VEIKLA

Vietnamas ir Egiptas 
(Atkelta iš 1-mo pusi.) 

kus pašalino. Karininkų 
korpo 'suliaudinimas' 
gali kartu reikšti ir so
vietų įtakos karių tarpe 
padidėjimą. O kadangi 
Nasserio režimas yra 
karininkų režimas, so
vietų įsigalėjimas kari
ninkų korpe būtų lygus 
įsiviešpatavimui visame 
krašte. Ar Nasseris ga
lės tom užmačiom pasi
priešinti ir kaip ilgai? 
Ką darys šioje būklėje 
Valstybės Departamen
tas? Tai klausimai, į ku
riuos atsakymai gali būti 
labai įdomūs ir net pa
radoksalūs.

Reikia neužmiršti, 
kad Nasserio kariai to
liau kovoja Jemene ir kad 
jis dar kėsinasi į britų 
Valdomą Adeną, kuris se
kančiais metais turėtų 
gauti nepriklausomybę.

Veiksnių suorganizuotasis Jungtinis Finansų Komi
tetas lėšoms telkti Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
penkiasdešimties metų sukakties minėjimo reikalams 
skelbia laisvojo pasaulio lietuviams dailininkams 
konkursą suprojektuoti piešinius-kūrinius sekan
tiems dalykams;

1.
Jei jis ten laimėtų, jis 
kontroliuotų ne tik Rau
donąją Jūrą pietryčių ga
le, bet darytų nemažą 
spaudimą į naftą pro
dukuojančius arabų kraš
tus. Šitie kraštai šiuo me
tu yra labai nepalankiai 
nusiteikę Vakarams, 
nors jie ir yra geriausi 
klijentai jų naftai. Tai, 
žinia, sovietų politinis 
laimėjimas po karinio 
pralaimėjimo. Šiuo me
tu arabų kraštai daugiau 
kenčia nuo prekybinių ir 
kitokių santykių nutrauki
mo su JAV, D. Britanija 
ir Vak. Vokietija negu 
pastarieji. Tai teikia vil
čių Vakarams. Sovietai 
gal patiekti tik tankų Ir 
kitokių ginklų , nes ne- las, P. Minkūnas, Vyt. Banelis, Apol. Radzivanienė, Al. 
turi pirmojo reikalingu
mo prekių. Ar nacionali
nės aistros gali privers
ti užmiršti tą faktą?

metaliniam ženkleliui, tinkamam segti į švarko 
atlapą;
ženkleliui lipdyti ant laiškų vokų ar atviručių ko
responduojant;
atitinkamam piešiniui, kuris bus panaudotas nu
matomiems išleisti vokams;
taipgi piešiniui, numatomoms išleisti atvirutėms.

Visi piešiniai privalo atžymėti 50-ties metų Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo sukaktį.

Prašoma projektus siųsti iki 1967 m. rugsėjo 1 d. 
šiuo adresu: United Lithuanian Finance Committee, 29 
West 57th Street, New York, N. Y. 10019.

Dailininkui ar dailininkams, kurių projektai sudary
tos komisijos bus priimti. Komitetas sumokės 100 dol. 
premiją už kiekvieną šių keturių dalykų piešinį. Nepa
naudoti kūriniai pagal pageidavimą bus grąžinami auto
riams. Premijuoti kūriniai tampa konkurso skelbėjų nuo
savybe ir gali būti naudojami bet kuriuo atveju, minint 
Lietuvos nepriklausomybės 50-ties metų sukaktį.

Čia minimam Jungtiniam Finansų Komitetui, suda
rytam iš VLIKo, PLB ir JAV LB bei Laisvės Komiteto 
skirtų atstovų, po 2 iš kiekvieno, vadovauja prel. J. Bal- 
kūnas, o nariais yra; D. Penikas, A. Reventas, H. Mik-

2.

3.

4.

kiečių spaudai, radijui ir 
televizijai informaciją, mes 
turime kovoti dėl dėmesio 
su tūkstančiais kitų infor
macijos tiekimo šaltiniais. 
Todėl mūsų informacija tu
ri būti gerai, sumaniai, ir 
kūrybingai paruošta. Ne
užtenka turėti didelės ver
tės kultūrinių įvykių, kaip 
lietuviškos operos pastaty
mą. Tuos kultūrinius įvy
kius mes turime mokėti ir 
tinkamai pristatyti plačią
ja: Amerikos visuomenei. 
Jeigu mes išleidžiam dide
les sumas kultūriniams 
įvykiams, tai tam tikrą 
nuošipitį turėtumėme iš
leisti tų įvykių reprezenta
cijai.

Mūsų informacijos tieki
mo srityje amerikiečiams 
yra daug ir didelių trūku
mų. Toje srityje mes turi
me dar labai daug ko pasi
mokyti. "Public relations” 
sritis mums lietuviams dar 
nėra savaime suprantamai 
reikalingas dalykas. Nevie
ną lietuvį tenka tikinti vie
šosios opinijos svarba, kai 
amerikiečiams tas yra sa
vaime suprantamas ir būti
nas dalykas.

Lietuvių Informa c i j o s 
Centras Chicagoje yra jau 
įkurtas. Bet jis pradeda dar 
tik savo pirmuosius žings
nelius. Lietuvių Informaci
jos Centras — Lithuanian 
Information Center angliš
kai — jau veikia Jaunimo

Centre Chicagoje. Tėvai Jė
zuitai mielai davė Lietuvių 
Informacijos Centrui nuo
latines patalpas. Tenai jau 
kuris laikas dirba jaunų, 
talentingų žmonių grupė, 
kuri turi ir talentų ir pa
tyrimo ir vra užsidegus lie
tuviškos kultui kūrybin
gumu ir jos pertiekimu pla- 
čiąjai Amerikos visuome
nei. Darbas jau vyksta. Bet 
mes tebeieškome naujų ta
lentų ir naujų žmonių dirb
ti šį labai svarbų ir specifi
nį informacijos rinkimo ir 
skleidimo darbą. Mes dar ir 
toliau ieškome naujų pajė
gų, ypatingai baigusių arba 
studijuojančių žurnalizmą, 
anglų literatūrą ir sociali
nius mokslus.

Gegužės 13 ir 14 dienomis 
Informacijos Centro pastan
gomis buvo suorganizuotas 
informacijos seminaras, ku
rį pravedė aštuoni žymūs 
amerikiečių laikraščių re
daktoriai, radijo ir televizi
jos atstovai, bei informaci
jos skleidimo srityje profe- 

, sionalai. Ryšiai su ameri
kiečiais yra jau užmegzti ir 
juos bandome plėsti ir to
liau. Tęsime taip pat ir mū
sų pačių, Informacijos Cen
tro darbininkų, gilesnį pa
siruošimą toje srityje.

Lietuvių Informacijos 
Centras yra įstaiga, kuri 
bando organizuotai suburti 
žinias apie lietuvių atsieki
mus bei apie lietuvių kultū
rinius laimėjimus į vieną 
centrinę įstaigą, ši įstaiga, 
savo paruoštų ir talentin
gų žmonių patarnavimu, 
bandys profesionališkais pa
grindais gerinti mūsų at-

stovavimą amerikiečių spau
doje, radijoje ir televizijo
je. šiuo išskirtinu darbu 
mes bandysime pasitarnau
ti visiems be jokios išim
ties. Informacijos Centras 
nėra jokia nauja organiza
cija, bet yra visų lietuvių 
organizacijų refniama įstai
ga, kuri pasitarnauja vi
siems. Informacijos rinki
mas ir profesionališkais pa
grindais pagrįstas informa
cinis reprezentavimas ame- 
kiečių spaudoje, radijoje ir 
televizijoje yra vienintelis 
Informacijos Centro tiks
las. Jis neturi jokių ideolo
ginių, organizacinių ar po
litinių pretenzijų.

I n f o r m acijos Centras, 
kaip ir betkokia kita įstai
ga, kuri pretenduoja j pro
fesionališką veiklos išvys
tymą, negali egzistuoti be 
lėšų. Juo stipriau Informa
cijos Centras stovės finan
siniai, tuo geriau galės at
likti reprezentacijos darbą. 
Todėl mes kreipiamės į vi
sas lietuviškas organizaci
jas prašydami siųsti mums 
apie save informaciją kar
tu su pinigine auka. Pra
šome visų institucijų ir pre
kybos įstaigų, kuriems vie
šoji opinija ypatingai yra 
svarbi, įrašyti savo įstaigą 
į LIC narių-rėmėjų eiles su 
didesne auka. Mes kreipia
mės į lietuvius profesiona
lus prašydami paskirti bent 
$10.00 metinę auką geres
niam lietuviško vardo re- 
prezentavimui. Kvieči ame 
kiekvieną lietuvį, kuriam jo 
lietuviška kilmė yra brangi, 
atsiųsti nors ir vieno do
lerio auką, tuo bent simbo
liniai paremiant šį svarbų 
darbą. Savo auka paskatin
site jaunus mūsų profesio
nalus ir toliau šiam infor
macijos darbui skirti bei 
aukoti savo brangų laiką 
veltui lietuviško reprezen- 
tavimo tikslu. Tik su Jūsų 
pinigine pagalba mes pa
jėgsime suorganizuoti tokį 
informacijos centrą, kuris 
plačiai ir efektingai pa
skleis mūsų nupelnytus žy
mius lietuviškos kultūros 
atsiekimus. Adresas; Lie
tuvių Informacijos Centras, 
5620 So. Claremont Avė., 
Chicago, III. 60636. Telef. 
(312) 436-6585.

Mūsų visų pareiga kelti 
lietuvišką žiburį kaip gali
ma aukščiau, kad visomis 
progomis jis savo spindėji
mu pasiektų visus ir vi
siems įsakmiai kalbėtų apie 
mūsų tautos kultūrinį gy
vumą ir kūrybingumą.

Aukas prašome siųsti 
LITHUANIAN INFORMA- 
TION CENTER vardu ir 
jas bus galima nurašyti nuo 
metinių mokesčių.

Gintautas Sabataitis, S.J.
Lietuvių Informacijos 

Centro Direktorius

IST CLASS SKILLED 
O O CHINDER 

(Li li R CHINDER
J«»r cuttintf t<x»| mntiufhcturer. Muit 
br rx|M-rtrncrd Su-.idy. with Ii bėrai 
bcncfita.

RI.D ARROW TOOL CO.
Call 313 782-2123

(74-78)

PRESSMEN

Balsys, V. Alksninis, J. Pažemėnas, A. Ošlapas. Laukiama 
paskiriant dviejų ALT atstovų.

Jungtinis Finansų Komitetas

Progressive, rapidly expanding flexible packaging convertei 
reųuires pressnian experienced in running flexographic pres- 
sės.

High pay
Paid Blue Cross & Blue Shield insurance
Paid vacation
Profit sharing bonus
Relocation expenses
Opportunity for advancement 
Steady work—no layoffs

NORTHERN PACKAGING CORP.
777 Driving Park Avė. 
Rochester, N Y. .14613 

A C 716-254-9500
(76-78)
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Padovanok mums Karaliaučių
Nesmagūs skirtumai tarp fak

tų ir svajonių, tarp tikrovės ir 
idealų. Tai mūsų daugelio dra
mų Šaknys. Jų pilna paties žmo
gaus dvasinė sąranga. Žmogus 
yra sudėtingas ir painus.

Štai užsimiršęs kartą per pla
čiai nusišypsosi merginai, ir tu 
neatspėsi, ko ji vėliau iš tavęs 
galės pareikalauti. Net neįtarsi, 
kokią audrą svetimoje širdyje 
būsi kai kuomet sukėlęs. Paga
liau, ne visuomet sužinosi, ka
da ji tave tikrai myli ir kada tik 
tyčiojasi. Ir rimčiausio vyro 
slaptų trokšklmų tu irgi neat
spėsi. Šiemet jis tau darys pa
slaugą, atrodo, tik iš draugiš
kumo, tarsi už dyką, - bet ki
tais metais pareikalaus astro
nomiškos kainos. Už grūdą pa
norės pūdo...

Taip atsitiko Marijai Gimbu
tienei. Vos įkėlusi koją j Kali
fornijos Universitetą, ji tuojau 
ryšosi pastoviau įsiverpti l San
ta Monikos kalnus. Suspaustos 
miestų gatvės su per tirštom 
miniom jai nepatinka. Kuo gam
ta laukiniškesnė, gaivalingesnė 
ir poetiškesnė, tuo labiau trau
kia širdį. Daugiau poilsio, kai 
jo reikia, ir kūrybinės nuotai
kos, kai ji užeina.

Tokia ideali vietovė yra To- 
panga Santa Monikos kalnuose, 
kelios mylięs į šiaurę nuo Uni
versiteto pastatų. Ji pasiekiama 
sunkiai ir tik aplinkiniais ke
liais. Ir tik automobiliais, kurių 
stabdžiai tinkamai sutaisyti.

Čia "šveicariškų Alpių" ap
linkumoje Marija užpirko vilą 
su dvigubu sklypu. Vaizdas itin 
tapybiškas ir įkvepiantis. Pa- 
cifikas už poros mylių. Ir nors 
per kalnų keteras putotos van
denų plutos neišmatysi, tačiau 
popiečio vėjeliai kartais tau at
neš jo sūrius bangavimus.

Bet šiandien Topanga jau nebe 
visai laukinis kraštas. Kaip Lau
kinių Vakarų "West" magazinas 
neseniai rašė, Topangą esą pa
mėgę visokie mokslo ir meno 
ekscentrikai, pasibodėję civili
zacija. Tik keista, l<«d savo vi- 

čia jie vis dėlto mėgsta 
{ruošti su visais vėliausiais ci
vilizuotos technikos ir architek
tūros atsiekimais...

Marijos topangiška pastogė 
buvo kiek senstelėjusi. Didelis 
gūbriuotas sklypas, krentąs že
myn kalno atšlaite, pusėtinai rūs
tus. Keletas senų medžių dar 
sveiki, jų pavėsiai geri. Bet 
kaip po pavasario lietų vešliai 
išsikeroja žolės, piktžolės ir 
aukšti stagarai, kurie vasarai 
atėjus nuruduoja ir sudžiūsta, - 

gaunasi rimta problema. Juos 
reikia išrauti, iškapoti, nuvaly
ti. Tai gana didelis ir sunkus 
darbas. Gaisro pavojai čia grės
mingi. Baisi tragedija, kada 
Hollywoodo ar Topangos kalnai 
užsidega. Jei kurie savininkai 
laiku nespėja ar užmiršta, po
licija įsako skubiai išvalyti nu
džiūvusius krūmokšnius. Jeigu 
dar gaištum, apylinkės vyriau
sybė atsiųs savo darbininkus už
daviniui atlikti, paskui išpūstą 
sąskaitą, o galbūt dar ir pabau
dą uždės.

Prie vingiuoto Entrados ke
liuko tai tuo tarpu vienintelis 
Topangos lietuviškas ūkis, kur 
šeimininkei įsikūrus iš karto bu
vo apstu visokių mokslinių ir me
ninių vertybių Bet šioje išimti
nai moterų ir jaunų mergaičių 
bendruomenėje stigo tik vieno 
dalyko - vyriško muskulo tro
besiams ir garažams pertaisy
ti, kietesnės rankos kastuvui, 
kirviui ir dalgiui pavaldyti, 
tiems prakeiktiems stagarams 
nukuopti.

Šiandien visai kas kita. Šei
mininkė nepagailėjo stambių iš
laidų namams išgerinti, nau
jiems kambariams {ruošti, ,že- 
mėvaizdžiui pakeisti. O ir 
džiunglių sklypas, prisodintas 
naujų medelių ir gėlių, gal ka
da virs beveik vaismedžių par
ku. Broliškos talkos atsirado. 
Tarp kitų, ypač atsakančiai pa
sidarbavo mano svainis, prity
ręs daržininkas, Pranas Janu
laitis (to paties "Janulaičiųklu
bo" atžala) su savo trim sūnu
mis.

Net ir aš prisidėjau savo svo
riu, kaip uodas nutūpęs ant ve
žimo. Pernai kirka iškirtau dvi 
duobes ir pasodinau buganvilių. 
Tai simpatingi mažais vyŠna- 
vais žiedeliais užsidegantys au
galai, kuriuos dabar labiausiai 
mėgstu. Nekantriai lauksim, kol 
jų šakos išsikeros.

***
Bet pradžioje prieš trejetą me

tų buvo kitaip.
Kartą aną vasarą jau noko tik

ra krizė. Sklypą būtinai ir grei
tai reikėjo nuvalyti nuo per
džiūvusių stagarų, visokių už
silikusių atmatų ir sausų šakų, 
lentgalių ir pagalių, jau baisiai 
ištroškusių atsitiktinės žiežir
bos ar numestos degančios ciga
retės - gaisriukui sukelti. Jau
nas CalTech profesorius Dr. 
A. Avižienis šoko skubiai l pa
galbą Topangos moterims, pa
sisiūlydamas vieną savaitgali 
suorganizuoti kolegišką ir lietu
višką akademikų skautų talką. 
Karas prieš perdžiūvusias žo

BRONYS RAILA

les turėjo baigtis "blitz" per
gale!

Tą šeštadienio darbymetės po
pietę ir aš su savo moterim nu
skubėjau ( Topangą. Dėl tingė
jimo, aišku, stipriai pasivėlinęs, 
bet su kilniu užsimojimu išrau
ti bent porą trejetą stagarų ar 
kokj netinkamai gulinti akmen} 
perkelti l geresnę vietą. Nera
dom tiek talkininkų, kiek buvo 
galima tikėtis, bet šiaipjaudar- 
bas zvimbė pilnu įsisiūbavimu. 
Kilnojosi kaptukai, dalgelės ir 
grėbliai, ir vieno kito skauto ar 
skautės veidai buvo net pamėly
navę nuo karščio.

Negalėjai atsilaikyti nesijau
dinęs dėl tokio žavaus lietuviško 
ir riteriško solidarumo, nors ir 
nebūtum pajėgęs tvirtinti, kad 
mūsų tremtiniai čia dirbo, kaip 
Sibiro Vorkutoje. Nes stigo en- 
kavedistinės priežiūros, niekur 
nesimatė bizūno, o ir šeiminin
kės vaišingumas buvo beveik per 
daug lepinantis. Verandoje ri
kiavosi vis naujos užkandžių 
lėkštės peralkusiems darbinin
kams, ir ledais užmerkti skys
timai tik kvietė ir kvietė vėsin- 
tis nuo karščio...

Nejžeidžiant jaunųjų,bešališ
kumas betgi verčia pabrėžti, 
kad iš visų talkininkų uoliau
siai, ryžtingiausiai ir vaisin
giausiai nuo ryto plušo, net sa
vo trankius atsigabenęs, mūsų 
brangus losangelietis Hermanas 
Tumas. Jei tą dieną kone pusė 
sklypo stagarų buvo daugmaž 
apvalyta, tai daugiausia jo nuo
pelnas ir metodiškas prūsiško 
mažlietuvio darbštumas.

Ir ar kas tada būtume galėję 
tikėti, kad dviem metam praė
jus už savo draugiškas paslau
gas tas pats Hermanas Tumas 
dabar pareikalaus fantastiškai 
aukštos kainos! O pareikalavo...

Parodai jau užsidarius, Drau
go dienraščio 1967.11.16 d. nu
meryje jis išspausdino savo pas
tabas "dėl lietuvių liaudies me
no parodos Kalifornijos Univer
sitete" ir su neįprastu tempe- 
ramentingumu išdėstė savo rei
kalavimus. Esą, Dr. M. Gimbu
tienė turėjusi tai parodai ne tik 
parūpinti Mažosios Lietuvos 
liaudies meno eksponatų, bet dar 
Hermanui Tumui ant lėkštės pa
duoti visą užnemuninę Mažąją 
Lietuvą su Karaliaučiumi. Pa
rodoje turėjęs būti išstatytas 
toks žemėlapis, kuris aiškiai 
sakytų ir stambiom raidėm už
rašytų, kad Karaliaučiaus sri
tis neabejotinai priklausanti Lie
tuvai!

Kadangi M. Gimbutienė to nei 
pati nepadarė, nei tokio teisin
go žemėlapio iš parodos rengė
jų neišrūpino, tai buvo jos "ne
atleistina klaida" ir parodė, kad 
ji "neužtenkamai pažįsta piet
vakarinės Lietuvos kultūrą, is
toriją ir aspiracijas". Dar blo
giau ir daug baisiau: ji tuo Ma
žosios Lietuvos "atsižadėjo" ir 
net "lengvai ir be atodairos sa
vo žemes nurašė svetimie
siems"! Ir ta proga Hermanas 
liepia "pagaliau įsisąmoninti, 
kad mes norime ir turime tei
sę reikalauti visos ir nepada
lintos Donelaičio, Jagomastų, 
Zaunių, Smalakio, Jankaus, Gai
galaičio, Vydūno, Herkaus Man
to ir kitų nesuskaitomų lietu
vių tėviškės"...

««»
Iš tikrųjų, dalykas pasidarė 

rimtas, tamsus ir tragiškas. 
Lyg vaiko skausmas, kad jam ne
atiduoda tėviškės, kad dar iš 
naujo ją išplėšia.

Tad nors ir pavėluotai, mū
siškėje spaudoje dėl to kilo ne 
menkas triukšmas, beveik pasi
piktinimas. Trys žymūs Los 
Angeles mokslininkai, politikai 
ir geografai, - Hermanas Tu
mas, Juozas Kojelis ir Algir
das Gustaitis - it liūtai, grie
bėsi plunksnų ir sumaurojo per 
laikraščius. Net parapijos cho
ristai buvo pakurstyti susimąs
tyti ir, reikiamai padiskutavę, 
balsavimu nusvėrė nedalyvauti 
parodos uždarymo proga ruoš
tame lietuvių liaudies dainų ir

STUDENTAI IŠVYKO

Šiaurės Amerikos Lie
tuvių Studentų Sąjungos 
organizuota ekskursija 
liepos mėn. 5 d. iš New 
Yorko išskrido į Europą. 
Ekskursiją sudaro 24 as
menys, kuriai vadovau
ja M. Gailiušytė. Pirmo
ji sustojimo vieta — An
glija. Toliau seka Pran
cūzija, Vokietija, Švei
carija, Austrija, Italija, 
Ispanija ir Portugalija. 
Ekskursijos tikslas ne 
tik susipažinti su tais 
kraštais, jų kultūr a, bet 
ir aplankyti Europoje gy
venančius lietuvius, 
ypač jaunimą. Ekskursi
ja tęsis šešias savaites.

ŠALSS~ga, kuriospir- 
mininkas yra K. Žygas, 
vykdydama Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso 
ir Sąjungos suvažiavimo 
nutarimus, — palaikyti 
artimus ryšius su pasau
lio lietuvių jaunimu, — 

šokių festivalyje.
O gyvu žodžiu girdėjau dar 

baisesnių gąsdinimų. Esą, įžy
mieji mūsų lietuviškos Kalifor
nijos politikai dabar tai sudre
bins žemę. Ne rezoliucijomis, 
bet gyvais protestais ir demar- 
šais būsią kreipiamasi { Uni
versiteto vadovybę, J Kalifor
nijos senatorius, net ( pat} Ka
lifornijos gubernatorių. Vieną 
kartą pagaliau turės būti sukliu
dyta M. Gimbutienei ruošti to
kias žalingas parodas, išsiža
dėti Karaliaučiaus, skelbti bol
ševikines folkloro teorijas ir 
kitaip "kolaboruoti"...

Mat, trys minėti mūsų bend
ruomenės mokslininkai ir gal 
dar 30 eilinių karių buvo įsi
tikinę, kad rankšluoščių, stal
tiesių, pirštinių, sijonų, ginta
ro dirbinių, koplytstulpių, smūt- 
kelių, dievukų ir šventųjų nuo
traukų paroda - trumpai sakant, 
lietuvių liaudies meno paroda, - 
yra geriausia proga ir pati tin
kamiausia vieta teisingai nu
paišyti Lietuvos istorini ir po
litini žemėlapi, paskelbti pa
sauliui pilną mūsų valstybinių 
teritorijų reikalavimą ir galu
tinai išspręsti klausimus, kurie 
vis dar laikinai nebuvo išspręs
ti per pastaruosius 700 metų.

Visada simpatizuoju nar
sioms kovotojų aistroms ir to
dėl norėčiau trupučiuką užgaiš
ti prie ano paties svarbiausio lie
tuvių liaudies meno parodos eks
ponato - "žemėlapio".

ėmėsi šios ekskursijos 
organizavimo. Pas. Liet. 
Jaunimo Kongreso me
tu užsimezgę pažintys ir 
ryšiai palaikytini. Tokie 
ryšiai stiprina jaunimo 
tautinio solidarumo jaus
mus, jų tautinę dvasią. 
Kitų kraštų lietuviai yra 
painformuoti apie eks
kursijos atvykimą. Bus. 
aplankyta Britanijos Lie - 
tuvių Namai, Vasario 16 
Gimnazija, Vilią Litua- 
nia Romoje ir kita.

Ši ekskursija, galima 
sakyti, yra revizitas Eu
ropos lietuvių jaunimui, 
kuris pernai lankėsi Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongrese. Pietų Ameri
kos lietuvių jaunimas bu
vo aplankytas š.m. va
sario mėn. P. Amerikos 
Lietuvių Kongreso pro
ga, Buenos Aires, kur 
lankėsi nemažas būrys 
jaunimo iš Š. Amerikos.

HELP WANTED MALĖ

FOREMEN
ELECTRONIC TĘST
Experienced in supervision of tęst 
alignment and trouble shooling of 
electronie products such as TV 
receivers. Technical School training 
required.

ASSEMBLY
Supervice assenibly of electronič 
products. Prior manufacturing staff 
or supcrvisory experience preferred.

Positions offer attractive salaries 
and generous benefits. Apply, call 
or write Mr. R. T. Keller,

Westinghouse
TELEVISION-RADIO 

DIVISION
Route 27 & Vineyard Rd. 

Metuchen, N. J. 
(201) 287-2000

(77-80)

M & F HELP WANTED

HOUSEPARENTS: One married cou- 
ple with no dependent children, 
and one single person, to work as 
houseparents in residential treat- 
ment institution for emotionally 
disturbed children. Live in coltage 
structure with fourteen child cap- 
acity. Beginning salary $3300 per 
person, plūs room and board and 
other fringe benefits. Contact: Mr. 
Mason Scholl Child Care Supervi- 
sor, Taylor Children's Home, 313 1 
Taylor Avė., Box 1164, Racine, 
Wisconsin 53405. Phone 414 — 
634-3354. (77-79)

HELP WANTED MALĖ

DR1VERSTRACTOR TRAILER 
IMMEDIATE H1RINC 

Mušt have New York stale class-l 
license or eguivalent, and be able 
to pass ICC physical. Apply 

SCHWERMAN TRUCKING 
CO., OFFICE

Route 23B 
Hudson, New York

(71-82)

PLAST1C MOLD MAKER: Ist class 
man experienced injeclion com- 
pression molds, also apprentice, 
1-5 years experience willing to 
learn complete phase of mold mak- 
ing. ExceUent wajjes, • benefits, 
Elmwood Plastics, Ine., 669 Elm- 
wood Avė., Providence, R. I., 401 
941-0222. (75-78)

HELP WANTED MALĖ

PLATERS AND PLATERS HELPER, 
paid Blue Cross, group insurance, 

paid holidays. Paid Vacations. 
Apply 

K & F PLATING CO.
50 Tobey St. 

Providence, R. 1.
(77-79)

ŠPIONAŽO 
PINKLĖSE

------------------ JOHANNES M. S1MMEL -----------------”

(40)
Operacija buvo vykdoma ramiai. Kiekvieną dieną 9 valandą va

karo Crozant rezistentai per radiją perduodavo pranešimą, kurj 
Lutetia viešbuty Schlumberger ir Raddatz iššifruodavo ir perduo
davo atgal Lieveno paruoštą atsakymą, pasirašytą "pulkininkas 
Buckmaster, 231, War Office, London". Pulk. Werthe ir kapito
nas Brenner stebėjo ką Tomas daro, šis iš pradžių siuntinėjo bend
ro pobūdžio pranešimus, bet rezistentai norėjo kariauti ir visą lai
ką reikalavo šovinių savo ginklams.

Pagaliau "anglų" lėktuvas jiems numetė keturias dėžes su Šo
viniais. Tie šoviniai tačiau buvo netinkami jų ginklams. Iš naujo die
nos bėgo ir "Londonas" apgailestavo dėl padarytos klaidos.

"Londonas" pavedė rezistentams sudaryti maisto atsargas. Apy
linkėj pradėjo reikštis maisto trūkumas, o išalkę žmonės darosi 
pavojingais fanatikais. Iš naujo anglų lėktuvai, valdomi vokiečių, pa
kilo Į orą ir numetė iš anglų pagrobtus konservus, vaistus, cigare
tes, kavą, whisky...

Kapitonas Brenner negalėjo suprasti to "žaidimo".
— Mes patys geriame visok} brudą, o rezistentams siunčiate 

anglišką whisky! Aš pats rūkau erzacines cigaretes, o jiems siun
čiame Henry Clay! Ar ne perdaug lepiname tuos rezistentus? Tai 
nesąmonė, ponai. Tikra nesąmonė.

-- Tai nėra nesąmonė, -- atsakė pulkininkas Werthe. — Lie
venas yra teisus. Tai vienintelis būdas sukliudyti, kad tie žmonės 
nepasidarytų pavojingi. Vieną kartą kai jie pradės sprogdinti mūsų 
traukinius ir elektros jėgaines, pasipils Į visas puses ir mes jų 
nebegalėsime pagauti.

Bet 1943 m. birželio mėnesi Crozant grupė pradėjo taip neri
mauti, kad Tomas pakeitė taktiką. Dabar anglų lėktuvai su vokiečių 
la.kūnais jau parašiutavo šovinius, kurie tiko rezistentų ginklams. 
Bet tuo pačiu metu buvo jiems duotas įsakymas:

"Marselio grupei pavesta atlikti sabotažo veiksmai ir didelio 
masto operacijos. Būtina, kad jūs laikinai jiems perleistumėte sa
vo ginklus ir šovinius".

Crozant radijo aliarmuojančiai pradėjo rėkti. Bet "Londonas" 
pasiliko nepermaldaujamas. Rezistentams buvo pranešta tiksliai vie
ta ir laikas, kur jie tuos ginklus turės perduoti. Tokiu būdu ginklai 
perėjo J kitas rankas ir naujieji savininkai, kurie atrodė panašūs J 
prancūzus, pasišalino su sunkvežimiais, keikdamiesi kaip tikri vo
kiečių kareiviai.

Iš kaimyninės rezistentų grupės pulk. Werthe sužinojo, kadCro- 
zant rezistentams įkyrėjo dirbti su Londonu. Tūla Yvonne Des- 
champs kiršino vyrus. Ar jie tikrai palaiko ryši su Londonu, nes 
tas kapitonas Everett jai pasirodė įtartinas. Pagaliau ir lakūnas, 
kuris buvo atvykęs jo ieškoti, pasisveikino kaip vokietis.

-Po v... -- nusikeikė Tomas, išgirdęs apie tai. -- Aš žinojau,
kad vieną dieną tai {vyks. Lieka tik viena išeitis, pulkininke.

— Kokia?
— Reikia kad mes duotumėme grupei {sakymą {vykdyti tikrą 

sabotažo veiksmą. Mes turime paaukoti vieną tiltą, arba geležinke
lio liniją, arba elektros jėgainę, kad išgelbėjus daug centrinių, 
daug tiltų, daug geležinkelio linijų.

Kapitonas Brenner, dalyvavęs pasikalbėjime, užmerkė akis.
-- Jis prarado protą! — sudejavo. — Sonderfuehrer Lieve

nas prarado protą.
Pulkininkas Werthe irgi buvo tam priešingas.
— Viskam yra riba, Lievenai. Ko jūs norite iš manęs?
-- Aš noriu vieno tilto! -- sušuko Lievenas. -- Argi mes ne

rasime kokio tilto be kurio galėtumėme apsieiti!*»»
Keltuvas sustojo viršutiniame Lutetia viešbučio aukšte, kuris 

buvo rekvizuotas Abwehr radijo tarnybai. Iš keltuvo išėjo trisde
šimt keturių metų amžiaus vyras su nedideliais ūseliais. Korpo- 
ralas Raddatz skubiai įsikišo Į kišenę žurnalą su nuogom mergi
nom ir sudaužė kulnimis:

-- Heil Hitler, viršininke!
-- Korporalai Raddatz ir Schlumberger jūsų paslaugoms, 

viršininke! -- suriko Schlumberger šypsodamasis.
-- Heil Hitler, dykaduoniai, -- atsakė Lievenas. -- Ar Londo

ną jau klausėtės?
— Taip, viršininke.
Tie trys vyrai susitikdavo kas vakarą jau keli mėnesiai ir 

pirm, negu atvykdavo kiti tarnautojai, nelegaliai naudojosi radi
jo aparatu, klausydamiesi Londono.

-- Churchillis pasakė kalbą, — tęsė Schlumberger. — Jei ita
lai ir toliau su mumis bendradarbiaus, po to kai Mussolini gavo { 
kaili, tai gaus pilną atpildą. Prieš penkias dienas karalius Viktoras 
Emanuelis areštavo Mussolini.

-- Rusijoj mes gavom per užpakali prie Ladogos ir Orelio, o ką 
italai Sicilijoje gauna.?- įsiterpė Raddatz.

-- O tie ponai Berlyne, — paklausė Tomas tuo pačiu tonu, — 
ar dar vis tebetęsia šok}?

Schlumberger ir Raddats buvo susidraugavę su Lievenu ir ne
sivaržė.

-Tuojau turės pasirodyti pulkininkas Werth ir kapitonas Brenner 
— pasakė Tomas. Belaukiant šifruokit š{ pranešimą.

Ir jis padėjo popieriaus lapą ant Raddatz stalo.Berlynietis per
skaitęs sušvilpė: -- Viešpatie, šitaip laimėsime mes karą? Žiūrėk 
Kari.

Pranešime buvo parašyta:
"RAF bombonešis rugpiūčio 1 tarp JI ir 11:15 nakties numes 

dėžę su plastika virš 167 kvadrato. Rugpiūčio 4 d. vidurnakti jūs 
susprogdinsite juodąjį tiltą tarp Gargilesse ir Eguzon. Būkite punk
tualūs. Linkiu pasisekimo. Buckmaster".

— Kas pasidarė ponai, ką reiškia tie žvilgsniai?
-- Tai turėtų būti koks niekam tikęs tiltas?
— Tas tiltas, ponai, — pasakė Tomas, — per Cruese upę yra 

vienas iš svarbesnių Massif centre. Jis yra prie Eguzon užtvankos, 
kur yra elektros jėgainė duodanti elektros srovę Prancūzijos didžia
jai daliai.

-- Ir jis bus susprogdintas?
— Taip, aš nemažai turėjau vargo kol suradau, -- atsakė To

mas.
Tomas tilto pradėjo ieškoti nuo liepos 4. Jis pradėjo nuo gene

rolo von Rundstedto štabo. Tuo reikalu kreipėsi {tris majorus. Pir
masis nukreipė l antrąjį, tas i trečiąjį. Lievenas, pasiekęs štabo 
techniškąjį skyrių,dėstė savo planą majorui Ledebur. Buvo 11 v. 18 m. 
Gi 11 v. 19 m. suskambėjo telefonas ant kapitono Brennerio stalo. 
Kalbėjo maj. Ledebur ir jo žodžiai užkaitino kapitono veidus.

-- Aš esu pilnai jūsų nuomonės, majore. Bet labai gaila, turiu 
jus sujungti su pulk. Werthe.

Priešingai, pulkininkas nepritarė tam, ką majoras sakė.
-- Ačiū mane painformavus, -- atsakė jis. -- Bet aš jus už

tikrinu, kad Sonderfuehrer Lievenas nėra beprotis. Jokiu būdu. Aš 
pats atvyksiu jo ieškotų

Ir jis pakabino rageli.
Kapitonas Brenner prisiartino prie pulkininko.
-- Leiskit man, pulkininke pasakyti, kad jis man iš pat pradžių 

pasirodė nenormalus.
-- Jis yra normalus kaip jūs ir aš. Be to, Canaris juo pasitiki. 

Tarp mūsų kalbant, jo idėja su rezistencija kovoti taikingu būdu yra 
efektinga. Vien tik paskutiniais mėnesiais rezistentai papildė 243 
žmogžudystes, 380 traukinių užpuolimus ir 820 sabotažo veiksmų 
pramonėje. Bet ramybė viešpatauja vieninteliame rajone: Gargl- 
lesse. Tai Lieveno rajonas!

(Bus daugiau)
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MOTERS
PASAULIS

RANKOS KALBA
Netikslu manyti, kad žmogaus tikrasis dvasi

nis stovis atsispindi jo veide. Dideliu valios pas
tangų įtempimu, ilgalaikėmis savitvardos praty
bomis kaikurie žmonės sugeba savo veidą pa
versti kauke, kuri slepia susijaudinimą, pyktį, 
panieką ar kokį kitą jausmą. Tuo ypatingai pasižy
mi anglai, ir jų diplomatai yra plačiai žinomi sa
vo veido išraiškos vienodumu, neišduodančių nei 
jausmų nei minčių. Bet jau seniai pastebėta, kad 
viena iš labiausia išraiškingų kūno dalių yra ran
kos. Garsiųjų dailininkų škicų knygos yra pilnos 
rankų studijų. Didieji skulptoriai, neišskiriant nei 
tokių genijų, kaip Michelangelo, skyrė ypatingą dė 
mesį rankoms. Labai įdomi televizijos programa 
nagrinėjo kasino lošikų rankų išraišką. Jei, suval
džius veido raumenis, jame nesimatė didelio 
įtempimo, sekant kapryzingą ruletės rutuliuką, tai 
rankos, atremtos įžalia gelumbe padengtus stalus, 
bylojo tomus apie jų savininkus. Dailios ilgapirš
tės moters rankos, suleidusios nagus į gelumbę, 
rodė kraštutinį įtempimą. Išlepinta pagyvenusio 
turtuolio ranka, tarp dviejų pirštų suspaudusi už- 
gęsusį cigarą, rodė rezignacijos žymes, tartum 
jis iš anksto sutiko su pralaimėjimo galimybe. 
Jauna, nervinga vyriška ranka, desperatiškai su- 
sispaudusi į kumštį, buvo pilna beviltiškumo ir 
pykčio.

Moderniame gyvenime kiekviena moteris, ne
žiūrint, kokį ji darbą bedirbtų, kaip daug laiko pra
leistų šeimininkystės reikalams, turi kreipti dė
mesį į savo rankas. Patarlė "juodos rankos — bal
ta duona" atrodo tikrai atgyvenusi. Mažas pasitei
sinimas, kad ravint darželį, sodinant gėles, va
lant langus, rankos pasidaro šiurkščios, panagės 
pajuodusios, oda paraudusi. Nebrangios guminės 
pirštinės valymo darbams, storos gelumbinės — 
daržo darbams yra kiekvienai moteriai prieina
mos. Nagų ir odos priežiūra jau nebėra privile
gijuotų klasių nei tinginystės požymis. Gražios 
rankos, kaip graži šukuosena, geras rūbas, yra 
būtina moters asmenybės dalis.

Fizinė rankų priežiūra dar ne viskas. Sve
čiuose, pasikalbėjimų metu, patartina retkarčiais 
pažiūrėti į savo rankas ir panagrinėti, ką jos da
ro. Sugausime save tikrai juokingose pozose. Kar
tais, neturėdamos priemonių nuoboduliui nuslėp
ti, mes atidarinėjame ir uždarinėjame rankinu
ko sagtį. Susimąsčius ar nenorint dalyvauti pasi
kalbėjime, pasiėmusios šakutę, kantriai renkame 
lėkštutėje smulkiausius trupinius, paskui juos vėl 
išsklaidome. Nekantrumui nuslėpti,renkame nema 
tomus pūkelius nuo savo rūbų arba nuolatos tvar
kome savo ir taip tvarkingą šukuosenąinonotoniš- 
ku nesąmoningu rankos judesiu.

Stenkimės, kad rankos kalbėtų maloniausia 
mūsų asmenybės kalba. Stebėkime judesius, ku
riuos dažnai ir be reikalo kartojame, ir bandy
kime jų vengti. Keiskime poziciją, ir svečiuose 
nesustinkime vienoje vietoje šalia vieno asmens.

Nauja pažintis ar pasikalbėjimas su mažai 
pažįstamu žmogumi gali mums duoti daug malo
nių minčių ir paįvairinti vakarą. Stebėdamos savo 
rankas ir kontroliuodamos jų judesius, kartais at
kreipkime akis į kitų žmonių rankas įtempto ar 
gyvesnio pokalbio metu. Ypatingai italų ir žydų 
kilmės žmonės pasižymi plačiais rankų judė- 
siais, lydinčiais kiekvieną žodį. Tačiau, sakoma, 
kad kuo žmogus kultūringesnis, tuo labiau jis 
pajėgia kontroliuoti savo judesius, ir tikrai in
teligentiškas žmogus pasikalbėjimo metu ma
žiau naudoja rankas, o daugiau balsą ir kalbą.

Neplokime iš džiaugsmo rankomis pamačiu- 
sios stebuklingai išdekoruotą stalą. Nebelski- 
me šaukšteliu nekantriai į lėkštutės kraštą, kad 
nukreiptume savo vyro dėmesį nuo jį užintriga- 
vusios blondinės. Ir siaubingai nesusp'auskime ran
komis galvos, išgirdus paskutiniausią, pikantiš
kiausią mūsų miesto sensaciją. A.B.

Su šypsena
Birža ir mados: Statisti

kų mėgėjai pastebėjo, kad, 
kylant biržos kainoms, 
trumpėja moterų sijonai. 
E k o n omistai pranašauja, 
kad biržos kainos dar, be 
abejonės, kils žymiai aukš
čiau. Madų kūrėjai, deja, 
nebemato galimybės toliau 
trumpinti sijonus.

Gyvenimo filosofija; Au
torius, sukūręs posakį "Kai 
du stos, visados daugiau 
padarys”, greičiausiai ne
pažinojo mano dvynukų 
brolių!

Išradimai: Paskutiniuoju 
metu prigijo stipriai rekla
muojamos nuotakų sukne
lės, pagamintos iš popierių. 
Rinkos žinovai pastebėjo, 
kad kai kurios jaunamar
tės, pasinaudodamos nuo
laidomis už didesnį kiekį, 
perka bent kelias iš karto.

Gyvenimo tikrovė: Mo
teris, per pirmąjį vedybų 
dešimtmetį dėjusi visas pa
stangas savo vyrą "pakeis
ti”, po to skundžiasi, kad 
jis esąs nebe tas, už kurio 
ištekėjusi.

Kl.; Miela Teta Tekle! 
Ką tik baigusi gimnaziją, 
gavau puikią vasaros tar
nybą, į kurią nuvykti man 
tėvelis skolina savo auto
mobilį, bet pati turiu mo
kėti už benziną. Kad išeitų 
pigiau, vienas mūsų gatvė
je gyvenantis mano bend
radarbis pasisiūlė mokėti 
už benziną, jei aš jį drauge 
į tarnybą nuvešiu ir parve
šiu. Iš pradžių buvo viskas 
tvarkoj, bet po kiek laiko, 
manęs nesiklausęs, jis į au
tomobilį pradėjo atvesti sa
vo tris vaikus, prašydamas, 
kad aš juos tai šen, tai ten 
nuvežčiau. Pagaliau pasiju
tau pasidariusi jo šeimos 
šoferiu be jokio atlygini
mo, kai jo žmona, pasiėmu
si šeimos automobilį, išva
žiuoja į svečius ar pirkinė- 
tis. Mano automobilis nuo
lat prišiukšlintas, pritašky
tas sutirpusiais ledais ir 
gėrimais. Tėvelis supyko ir 
pagrąsino atsimsiąs auto
mobilį. Bet nenoriu su ben
dradarbiu pyktis. Kaip man 
pasielgti ?

O. R., Detroit
Ats.: Bendradarbis — 

laikinas dalykas. Tėvas — 
ne. Siūlau bendradarbiui 
atvirai pasakyti, kad tai tė
vo automobilis, ir kad jis 
duodamas tik į tarnybą ir 
atgal. Priešingu atveju jud
viem abiem gali priseiti ke
liauti autobusais.

Kl.: Mano dukros drau
gės motina, kurią aš mažai 
pažįstu, dažnokai man 
skambina telefonu, pasako
dama įvairius nemalonius 
pletkus apie visą eilę jau
nų mergaičių, skaitant ir 
mano dukterį. Savo prane
šimus ji teisina "gera va
lia” ir reikalu "atidaryti 
akis”. Apkalbamų mergai
čių šeimas gerai pažįstu ir 
tiek jų, tiek jų dukterų re
putacija ir elgesys yra be 
priekaištų. Kaip užkirsti 
tolimesniems pletkams ke
lią?

R. G., Bostonas
ts.: Pletkai, kaip paleisti 

pūkai, sunkiai stabdomi, 
bet gali padaryti daug ža
los. Kartais kartūs vaistai 
gali padėti. Sekančio tokio 
pokalbio metu siūlau atsa
kyti, kad jums viskas žino
ma, ir labai apgailestauti, 
kad ir josios dukra yra to
je pačioje grupėje. O dar 
geriau būtų atsakyti trum
pai ir aiškiai, kad Tamstos 
jokie "pranešimai” nedomi
na.

Jūsų Teta Teklė

expo67
MONTREALYJE

15 nūn. nuo EXPO išnuo
mojami privačiai dideli pa
togūs kambariai su virtuve. 
$10.00 dienai už kambarį su 
dviguba lova.

Ir vasarnamiai Lauren- 
tian kalnuose, prie didelio 
gražaus smėlėto ežero. Pra
šom užsisakyti iš anksto. A. 
Gaurys. 7730 Broaduav. La 
Šalie, Montreal 32, (įuebec, 
Canada. Tel. 366-8528.

Operos solistė Vincė Jonuškaitė-Leskaitienė, grĮždama iš Moterų Klubų Federacijos suvažiavimo 
San Francisce, buvo sustojus Santa Barbaroj, kur vietos ponios jai suruošė pagerbimą. Nuotraukoje 
viešnia V. Jonuškaitė-Leskaitienė (trečia iš kairės prie stalo) p. Galiūnų rezidencijoje.

MOTERIS TARP DVIEJŲ KULTŪRŲ
A.Balašaitienė

Įleidę šaknis Amerikoje, mes 
ne tik ieškome geriausių prie
monių savo tautinei kultūrai iš
laikyti ir ją perduoti mūsų prie
augliui, bet taip pat dedame vi
sas pastangas mūsų jaunimui su
daryti sąlygas, kad jis siektų 
aukštųjų mokslų, įsigytų profe
sijas ir kurtų savarankišką gy
venimą. Per dvi dešimtis metų 
priaugo graži ir skaitlinga aka
deminio jaunimo karta, kuriau- 
go ir brendo tarp dviejų kultū
rų lietuviškosios namų aplin
koje, organizacijose ir visuome
niniame gyvenime, ir ameriki
nės — mokslo įstaigose, tarny
bose, klubuose. Ne kartą vyres
niųjų tarpe kyla abejoniųartoks 
stiprus europinės kultūros pa
grindas, kuri turi mūsų jaunimo 
didžioji dalis, nebus stabdžiu jų 
asmeninei karjerai. Dažnokai 
tenka pastebėti, kaip Jūratės 
virsta Judy, Vytukai -- Vikto
rais, Kęstučiai — Casey ir t.t. 
Niekeno neverčiami, kartais ne
jučiomis linkstame J bevardės 
masės plokštumas, bijodami iš
kelti savo individualybę, kažko
kio menkystės komplekso bai
minami. Jei teoretiniai galima 
būtų ginčytis dėl tokio asmens 
dualizmo naudos, tai, paėmus 
gyvą pavyzdi iš gyvenimo tik
rovės, vistik tenka prieiti iš
vados, kad brendimas tarp dvie
jų kultūrų asmenybes nemenki
na, bet ją pagilina ir praplečia 
akirati, nes tokioje asmenybėje 
dažniausia jungiasi patys geriau
si dviejų kultūrų elementai,

ŠĮ kartą tokiu gyvu pavyz
džiu norėčiau panaudoti Biru
tę Augustinavičiūtę, kilusią iš 
lietuviškos intelektualų bei vi
suomenininkų šeimos, ir per 
jos asmens prizmę iškelti kai- 
kuriuos aspektus, išryškinan
čius mūsų gyvenimo dualizmo 
teigiamąsias puses. Gimusi Vo
kietijoje, nemačiusi Lietuvos, 
Birutė savo šeimos aplinkoje 
išmoko lietuvių kalbą, pažino 
mūsų literatūrą.

Baigusi Beaumont mergaičių 
gimnaziją, Birutė studijavo pran
cūzų kalbą ir literatūrą Western 
Reserve Universitete ir 1964 
metais Įsigijo bakalaureato 
laipsnj. Pažangumo moksle dė
ka Birutė buvo pakviesta dirb
ti universiteteo svetimų kalbų 
laboratorijoje kaip asistentė ir 
taip pat Įstoti Į kalbų garbės 
sąjungą Phi Sigma Jota (Ro- 
mance Language Honorary Fra- 
ternity).

Birutė buvo veikli jūrų skau
tė, o, pradėjusi studijuoti Įstojo 
| Korp! Neo-Lithuania, kurĮ lai
ką eidama kultūros reikalams 
vadovės pareigas. Taip pat buvo 
išrinkta Į Lietuvių Studentų Są
jungos Centro Valdybą. Spaudo
je pasirodė keliais straipsniais, 
ir jau pradėjo reikštis kaip ta
lentinga kalbėtoja ir paskaitinin- 
kė suvažiavimuose ir stovyk
lose temomis, kaip "Modernus 
lietuvių teatras iševijoje (Škė
ma, Ostrauskas, Landsbergis) 
ir pan.

Besiruošdama magistro laips
niui, kurĮ Birutė tikisi Įsigyti 
ateinanti rudeni, vieneriemsme
tams išvyko Į Prancūziją studi
juoti Strasburgo universitete. 
Ta proga ji turėjo galimybės ap
lankyti visą eilę Europos kraštų: 
Jugoslaviją, Angliją, Vokietiją ir 
Italiją. Buvo labai Įdomu pasi
kalbėti su jaunąja akademike 
Įvairiomis temomis, lyginant Eu

ropos studentų gyvenimą su ame
rikiečiais. Be abejo, Įspūdžiai 
yra giliai subjektyvūs, kaiku- 
rluose klausimuose ypatingai 
išryškinant Birutės asmenybę 
ir gyvenimo filosofiją, išplau
kiančią iš dviejų kultūrų konglo* 
meratos.

— Kuo, Jūsų manymu, studi
javimas Prancūzijos universi
tete skiriasi nuo studijavimo 
Amerikoje?

— Jaučiasi žymiai mažesnis 
spaudimas Į studentus ir nėra 
tokios intensyvios kovos dėl pa
žymių. Studijų laikas neribo
tas. Mokslapinigių nereikia 
mokėti, kas žymiai sumažina 
konkurencijos ir finansinių iš
teklių trūkumo baimę. Gausios 
valstybinės stipendijos studen
tams yra skiriamos pragyveni
mo išlaidoms padengti. Tai ypa
tingai padeda tiems, kurie at
vyksta studijuoti iš provincijų 
ir ūkių.

— Kokie yra bendri ar skir
tingi studentų bruožai, palygi
nus abu kraštu?

— Prancūzijoje studentai žy
miai daugiau subrendę, turėda
mi platesni intelektualini pa
grindą. Atranka ten daroma gim
nazijose, kur spaudimas yra di
delis. I mokslą jaunimas žiūri 
labai rimtai, daugiau kaip Į bend
rą savęs tobulinimo sąvoką, ne 
vien tik priemonę gerai tarny
bai gauti. Jaučiamas tikras ži
nių ieškojimo alkis. Galima būtų 
pasakyti, kad juose yra stipri 
idėja: mokslas mokslui.

-- Kokio pobūdžio yra stu
dentų pramogos?

-- Amerikoje studentai yra 
jaunatviškesni ir išdykesni. 
Čia laisvalaikio metudidelĮ vaid
menį vaidina socialinis gyveni
mas, futbolas, grožio karalienių 
rinkimas, susigrupavimai. Pran
cūzijoje studentai praleidžia 
daugiau laiko diskutuodami kavi
nėse, lankydami koncertus ir te
atrą. Juose jaučiama savotiška 
rimtis, tartum jų jaunas dva
sias dar liestų senokai pasibai
gęs karas. Ne be to, kad jie ne
mėgtų kartais pašokti, daugiau
sia lankydami pavieniui disko
tekas, kurios paskutiniuoju me
tu Europoje yra labai populia
rios.

-- Kuo skiriasi studentų apsi
rengimas?

-- Amerikoje kreipiamas di
delis dėmesys Į taip vadinamą 

"collegiate look”, daugiausia 
skatinamą biznio ir madų kū
rėjų. Prancūzijoje studentai ren
giasi tvarkingai, dailiai ir dau
giau konservatyviai, ir neturi jo
kių ypatingų madų.

-- Visa tai, ką jūs čia pasa
kojate, ar yra tipinga bendrai 
visai Europos studentijai?

— Negalėčiau kalbėti apievi- 
sus Europos studentus, bet no
riu pabrėžti, kad, mano nuomo
ne, Strasburgo universiteto stu
dentija yra tipinga Prancūzijai* 
todėl, kad studentų vidurkis yra 
iš pačios Prancūzijos vidurio, ir 
jie tikrai atstovauja tipiškus 
prancūzus. Manau, kad to nega
lima būtų pasakyti apie Pary
žiaus studentiją, nes ten daugu
ma yra sostinės gyventojai, iš
tirpę tarp masės iš visų kraštų 
suvažiavusių studijuoti svetim
taučių. Paryžius, kaip ir kiek
viena krašto sostinė, vargiai ga
li būti tipingas pačiai Prancū
zijai.

— Dar norėčiau paklaustijus 
apie narkotikų ir alkoholio var
tojimą studentijos tarpe. Ame
rikoje, bent spaudos puslapius 
pavarčius, atrodo, kad tai dide
lio rūpesčio kelianti problema.

-- Ir vieno ir kito, be abejo, 
yra, bet ne tiek daug, kad sukel
tų rūpesčio. Iš viso tokiais klau
simais nėra jokios psichozės, 
ir spauda šitų dalykų neišpučia.

— Kaip politinė ir organiza
cijų veikla pasireiškia prancū
zų studentų tarpe?

— Studentai labai domisi po
litika, ją supranta ir sugeba ana
lizuoti situaciją. Jei jie nutaria 
protestuoti, tai ne todėl, kad da
bar protestuoti yra "madoj",bet 
todėl, kad jie jaučia reikalą. Ko
munizmo idėja negrėsmi, egzis
tuoja kaip dar viena teorija,ku
rią galima studijuoti, bet nebū
tinai Įgyvendinti. Amerikos at
žvilgiu jie labai kritiškai nusi
teikę, smerkia grynąjį kapitaliz
mą ir Amerikos dalyvavimą 
Vietnamo kovose. Organizacijos 
kuriamos ne socialiniais, bet 
profesiniais arba politiniais pa
grindais. Teisės fakulteto stu
dentai turi savo sąjūdj, medi
kai savo, humanitarai savo, ir 
t.t. Iš viso, prancūzai nėra lin
kę grupuotis, čia ne tiek svar
bu grupės pasisekimas, kiek 
asmens siekiai.

— Ar galėtumėte palyginti 
profesūrą ir mokslo lygi?

-- Esu Jsitikinusi, kad Ame
rikoje mokslo lygis ir reikala
vimai yra aukštesni. Profesū
ros atžvilgiu laisvė Prancūzijo
je didesnė, asmeniško kontakto 
su studentais maža, egzaminai 
vykdomi masiniai. Man asme
niškai buvo didžiausia nauda ta, 
kad aš turėjau progos pagilinti 
savo prancūzų kalbos žinoji
mą ir lieratūros studijose pa
žinti gan gilų analizės meto
dą.

— Ar teko sutikti lietuvių 
studentų?

— Strasburgo universitete lie
tuvi, studentų nesutikau, bet 
ieškojau lietuvių ir susipaži
nau net su viena 101 metų senu
te senelių namuose, kuri dar

(Nukelta į 6-tą pusi.)
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Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjunga liepos 1 d. Detroite Lietuvių Namuose turėjo plenumo posėdį. Nuo
traukoje iš kairės: B. Norkūnas, V. Šimkus, K. Veikutis, V. Pauža, A. Misiūnas, B. Tolyčėnas, J. Ci
cėnas ir V. Gurka. j. Gaižučio nuotrauka

♦ Lietuvių žurnalistų Są
jungos CV posėdis įvyko 
birželio 29 d. Juškevičių na
muose. Buvo svarstyta in
stitucijų paskirstymas tri
jų metų laikui. Vienbalsiai 
buvo nutarta CV perkelti į 
Detroitą, o Garbės Teismą 
ir Konstrolės Komisiją pa
likti Chicagoje. Buvo ap
tarti kandidatai, sudaryta 
rinkiminė komisija. Nauji 
Lž S-gos CV organų rinki
mai įvyks šių metų rudenį.

• Muz. J. Strolia išvyko 
gydytis į Vokietiją. Ten ža
da išbūti mėnesį laiko.

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI SAVO 
ARTIMUOSIUS LIETUVOJE —

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio 
keliones į visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. 
Mes parūpiname vizas, sutvarkome rezervacijas ir 
kt. Smulkesnioms informacijoms rašykite — skam
binkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui į Ry

tų Europą

COSMOS TRAVEL BURBAU, INC
45 W. 45 St., New York, N. Y. 10036 • TeL.CI 5-7711

Moteris tarp 
dviejų kultūrų

(Atkelta iš 5-to pusi.) 
prieš Pirmąjį Pas. karą ište
kėjo už elzasiečio. Ji man pa
dainavo net keletą lietuviškų 
dainų. Kaip paprastai, kiekvie
ną lietuvi Europoje traukia ( lie ■ 
tuviškąją Męccą — Vasario 16 
gimnaziją, kurioje praleidau 
kelias ypatingai gražias valan
das. Stipriausią |spūd| man pa
darė tas faktas, kad gimnazi
jos bokšte plėvesuoja lietuviš
ka vėliava visiškai viena be 
vokiškosios. To aš savo gyve
nime nebuvau mačiusi, nes 
visur kitur reikalaujama iš
kelti taip pat ir gyvenamojo 
krašto vėliavą. Vasario 16 gim
nazijos lietuviai giliai patrio
tiški ir sentimentalūs. Jauni
mo dauguma ateina 1 gimnazi
ją nemokėdami lietuvių kalbos, 
bet pagaliau ją visiškai dailiai 
pramoksta. Jų pasirodymai yra 
panašaus lygio J mūsų pasiro
dymus Amerikoje. Iš viso, ten 
jaučiausi kaip tikroje lietuviš
koje saloje.

— Dabar paskutinis ir bene 
pats svarbiausias klausimas: 
ar kada nors pasijutote nema
loniai dėl to fakto, kad esate 
dviejų skirtingų kultūrų auklė
tinė? Jūsų vardas, pažiūros, 
veikla?

-- Priešingai. Turiu pabrėž
ti, kad intelektualiniuose sluoks
niuose asmenis su kitos kultū
ros priemaiša ypatingai verti
na ir gerbia. Viena kitai netruk
do, tik viena kitą papildo. Ma
no vardas visiems patinka ir 
savotiškai patarnauja lietuviš
kai propagandai. Studijų metu 
buvau teigiamai išskiriama pro
fesūros tiek Amerikoje, tiek 
Prancūzijoje vien dėl to. Pa
stebėjau, kad ieškant darbo ma
no srityje (čia bijau pasakoti 
apie savo planus — jie siekia 
toli) -- ypatingai teigiamai bu
vo pastebėtas tas faktas, kad 
esu lietuvaitė, nes žmogus 
ragavęs skirtingos kultūros, 
yra lankstesnis, lengviau pri
sitaiko prie situacijų. Man bu
vo skiriamas ypatingas dėme
sys ir pagarba.

Baigiant pasikalbėjimą Biru
tė vengė kalbėti konkrečiai apie 
savo ateities planus, nes {temp
tai ruošiasi egzaminams ir kai 
kuriems lietuviško jaunimo va
saros darbams.

Birutė Augustinavičiūtė — 
jauna moteris tarp dviejų kul
tūrų, savo žiniomis ir asmeny
be vertingas įnašas tiek j mūsų 
lietuviškos visuomenės gyveni
mą, tiek J Amerikos jaunųjų in
telektualų eiles.

Birželio įvykių 
minėjimas Detroite. Prieky 
sėdi inž. J. Gaižutis, Vilties 
draugijos valdybos vicepirmi
ninkas, gen. J. Černius ir kt. 

K. Sragausko nuotrauka

OMĄ HA
• Inž. kapitonas Romas 

Čejauskas grįžo iš Vietna
mo ir po atostogų išvyksta 
į aukštąją karo inžinerijos 
mokyklą, esančia prie Wa- 
shingtono, D. C.

• Sunkiai susirgo šv. An
tano lietuviškos parapijos 
klebonas kun. Petras Žar- 
kauskas.

• Tik prieš kelis mėne
sius sukūrusi lietuvišką 
šeimą ir vos 23 metus te
pagyvenusi netikėtai mirė 
Nijolė Guz.ulaitienė (Jau- 
degvtė).

BOSTON________

• Muzikas Jeronimas Ka
činskas pakviestas į Berke- 
ley muzikos mokyklą diri
gavimo klasės vadovu ir 
mokytoju.

• Lietuvių Enciklopedi
jos leidėjas Juozas Kapo
čius grįžo iš Europos, kur 
jis prabuvo apie porą sa
vaičių.

MONTREAL
• ”The Montreal Star", 

Montrealio dienraštyje, bir
želio 22 d. tilpo didžiulis 
laisvųjų lietuvių atsišauki
mas, atskleidžiąs Sov. S-gos 
melą apie "Tarybų Lietu
vos” gyvenimą okupacijoje.

Atsišaukimas paplito po 
angliškai skaitančią Kana
dos visuomene kaip tik tuo 
metu, kada Expo 67 paro
doje vyko propagandiniai 
"Tarybų Lietuvos” pasiro
dymai.

LIETUVIŲ FONDAS
• Lietuvių Fondo Taryba 

ir valdyba š. m. birželio 14 
d. savo posėdyje pagerbė ir 
didžiai apgailestavo stai
giai netekus didelio lietuvio 
patrioto vysk. Pr. Brazio 
MIC, kuris rūpinosi ne tik 
lietuvių bažnytiniais reika
lais, bet taip pat labai daug 
sielojosi ljetuvybės išlaiky
mu mūsų jaunoje kartoje. 
Tai giliai savo širdyje iš
gyvendamas vysk. Pr. Bra
zys jau keli metai kaip bu
vo LF nariu, nes Jp Eksce
lencija buvo įsitikinęs, kad

LF kaipo finansinė jėgainė 
lietuviškiems reikalams vai 
dina nepaprastai didelę rolę 
lietuvybės misijos išlaiky
me ir jos ugdyme.

Vysk. Pr. Brazio mirties 
įamžinimui yra atidaryta 
sąskaita Lietuvių Fonde. 
Tam kilniam tikslui norin
tieji gali siųsti aukas tie
siog į L. Fondo būstinę: 
6643 So. Maplewood Avė., 
Chicago, 111. 60629. Tuo 
reikalu jau aukos pradeda 
plaukti į L. Fondą. (Sk.)

Vysk. Pr. Blažys Lietuvių Fondo suvažiavime 1966 m. Sė
di iš kairės: dr. G. Balukas. dr. A. Razma. L. Valiukas, vysk. 
P. Blažys ir dr. P. Kisielius.

IffllOS P4RCELS 
KPIIESS CORP.

affiliated with 
PODAROGIFTS, INC.

PATI ŽINOMIAUSIA IR PATIKIMIAUSIA FIRMA 
AMERIKOJE, TURINTI DAUGEL METŲ 

PATYRIMO SIUNČIANT
DOVANAS — SIUNTINIUS J USSR.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.

GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI
VISUOSE MŪSŲ SKYRIUOSE YRA GAUSUS 
AUKŠTOS RŪŠIES PREKIŲ PASIRINKIMAS 

PRIEINAMOM KAINOM.
Informacijų ir nemokamų KATALOGŲ galite gauti 

vyriausioje įstaigoje arba skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

45 WEST 45th STREET, NEW YORK. N. Y. 10036 
TELEF. CI 5-7905

Skyriai:
• NEW YOR, N. Y. 10003 — 39 — 2nd Avenue . AI. 4-5456
• NEW YORK, N. Y. 10011 -r- 108 W. 14th St. CH 3-3005
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avehue .. DI 5-8808
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvnut Avenue _. I.I 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. — 327 W. Broa<iway AN 8-0068
• BUFFALO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue TL 6-2674
• VHICAGO, III. 60622 — 2222 W. Chicago Avė. BR 8-6966
• CHICAGO, III 60608 — 3212 So. Halsted St. WA 5-2737
• CLEVELAND, Ohio 44113 — 904 Literary Rd. TO 1-1068
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N. W.

Tel. GI, 8-2256
• HAMTRAMCK, Mich. — 11333 Jos. Canipau - 365-5255
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Avenue.

Tel. 233-8030. 246-0215
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė. ES 2-4685
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue RI 3-0440
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd.

Tel. A N 1-2994
LAKEWOOD, N. .1. — 126 — 4th Street_____  FO 3-8569
NEWARK 3. N. J. — 428 Springfield Avenue BĮ 3-1797 
NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. 1,0 2-1446 
PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street__  274-64011
PASSAIC, N. .1. — 176 Mamket Street (JR 2-6387
PHILADELPHIA Pa. 19122 — 1211 N. 5th St. PO 3-4818 
PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson St. .. HU 1-2750 
SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter St. FI 6-1571 
VVATERBURY. Conn. — 905 Bank St. PI, 6-6766

• VVORCESTER. Mass. — 1611 Millbury Street SW 8-2868

HELP tVANTED MALĖ

ENGINBERS — DESIGNERS 
Structural, HVAC, Plplng, Eito- 
trlcal. Contlnued growth of esfab- 
Ilshed A/E creafes openings for 
staff posltloni Involvlng all phases 
of bulldlng deslgn. Excellent start
inę salary and opportunity for ad- 
vancement. Write R. J. Vasatka, 
Setter. Leach & Llndstrom Ine., 
133 Foshay Tower, Mlnneopolls, 
Mlnn. 55402.

(76-78)

PUBLIC HEALTH NURSE Grsduate 
in public health nursing for employ- 
ment in the city health department. 
Startirtg salary $6318 or higher 
depending on qualifications. Sched- 
uled inereasea plūs liberal fringe 
benefits. Write for -standard apphca- 
tion blank to City Personnel Dept., 
404 City-County Bldg., Madison, 
Wisc. 53709. 608-266-4615.

(72-81)

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joseph F. Grlbauikot 
Esecutive Secretary

HELP WANTED FEMALE

0N INVESTMfNTS 
Units of $100 00 
Dividend Checka 
Mailed Ouarterly

ON BONUS SAVINGS
Units of $1,000 00 

For 3 Vėtra 
Dividendą Paid 

Ouarterly 
or Compoundtd

r

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. St. Remy Imp. 3 Str. 

Napoleon Brandy
2. Sunny Brook 80 proof vviskey
3. Imported Scoth VViskey
4. Imported .French Cordials
5. Liebfraumilch German Wine

5th — $ 1.39
5th — 83.39
5th — $3.9,S
5th — $2.98 
5th — $0.98

6. Impofteu French Brendy 5th— $3.35
7. Ricadona Vermouth 30 oz. Bot. — $1.29

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

1447 So. 49th Court 
CICERO, IUINOIS • 60450

Phone (Are* Code 312) 654-6330
HOURS: Mon 94; Tues.. Thues , Fri. 9 5; $*t. f-1; Wed. Closed 

$0vl»js la By T*» 10* Of Tkt Mo»H> Wltt tara F-atr Tha Ist.

SIUNTINIAI I LIETUVAC- *-
Licenzijuotą lietuvių įmonė , registruota

U. S. Depurf ment of Justice
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARŲUETTE GIFT PARCELS SERVU E
2608 W. 69th St., Chicago. III. 60629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St.. Chicago. III. 60629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St.. Chicago. III. 60608 — Tel. C A 5-1864

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamu prekių labai prieinami.mis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS j mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos j Lietuvą.
Nedėjai E. ir V. 21 KAI SKA1
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IR APYLINKĖSE
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITĖS MINĖJIMAS
Pavergtųjų Tautų Savai

tės mihėjimas įvyks liepos 
17 d., pirmadienį, 8:30 vai. 
vak. Public' Sąuare. Tauty
bių Sąjūdžio pirm. Ralph J. 
Perk skelbia, kad dalyvau
jant 17 tautybių organiza
cijoms, numatoma užpildy
ti aikštę pakankamu skai
čium dalyvių.

Prieš 18 metų JAV Kon
gresas, pripažindamas šio 
krašto atsakomybę už visų 
tautų laisvę gyventi nepri
klausomą gyvenimą, pa
skelbė rezoliuciją, kuria 
JAV prezidentas įpareigo
jamas trečią liepos mėn. sa
vaitę skelbti Pavergtųjų 
Tautų Savaite, ”kol laisvė 
ir nepriklausomybė nebus 
atsiekta visų pavergtųjų 
tautų”.

Perk nuomone, ”šis ak
tas reiškia daugiau, negu 
tik paskyrimą vienos sa
vaitės į metus, kai tenka 
galvoti, jog toji rezoliucija 
galioja, kol tos tautos at
gaus nepriklausomybę. Iš 
tikrųjų, tas aktas reiškia 
nepaliaujamą JAV įsiparei
gojimą veikti, kad toji lais
vė būtų įgyvendinta, o ka
dangi pavergtosios tautos 
negali laisvai pasisakyti, 
mes, amerikiečiai, privalo
me už juo kalbėti”.

"Mūsų moralinė parei
ga”, sako toliau R. J. Perk 
"iškelti pavergtųjų brolių 
bylą viešumon, kad pasau
lis neužmirštų, jog ir 22 
metams praėjus po II Pas. 
karo, tos tautos vis tebėra 
komu nizmo užvald y t o s 
prieš jų valią”.

* Pavergtųjų Tautų Savai
tės komiteto pastangomis 
gub. Rhodes ir miestų bur
mistrai skelbia ta proga 
proklamacijas.

Clevelande minėjimo me
tu pagrindinę kalbą pasa
kys gub. J. Rhodes. Daly
vauti pakviesti burmistras 
R. Locher ir miesto tary
bos pirm. J. Stanton.

Iškilmės prasidės bendra 
veteranų ir tautybių orga
nizacijų eisena per Public 
Sąuare. Eisenos garbės va
dovu yra miesto patriotinės 
veiklos koordinatorius Ch. 
Koch, o eisenos maršalu bus 
veteranų posto #7079 vadas 
Fr. D. Malec.

Visos programos vado
vas R. J. Perk praneša, kad 
iškilmės bus baigtos užde
gimu laisvės aukuro, sim
bolizuojant viltį, kad visos 
pavergtos tautos neužilgo 
susilauks laisvės ir nepri
klausomybės.

Visa lietuvių visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvau
ti iškilmėse ir savo dalyva
vimu parodyti solidarumą 
ne tik. kitoms pavergtoms 
tautoms, bet ir savųjų tiks
lų siekiant.

Todėl, kas tik gali, pir
madienį, liepos 17 d., 8:30 
vai. vak. vyksta į Public 
Sąuare ir rikiuojasi prie 
savo tautinės vėliavos, ly
dimos kitų organizacijų vė
liavų ir eisenos dalyvių.

• Society National Bank, 
savo skelbimais remiąs Dir
vą, 1967 m. pirmame pus
metyje daugelyje savo vei
kimo sričių parodė pažan
gą tarp 7 ir 8 nuoš. Turtas 
pasiekė $665,674.606 arba 
virš 47 tūkst. dol. daugiau 
negu tuo pačiu laikotarpiu 
1966 m. Paaugo ir taupyto
jų įnašai visais 44 tūkst. 
dol. Paskolų suma pakilo 28 
tūkst. dol.

Bankas ruošiasi atidary
ti naujus skyrius, kurių 
vienas — Turneytown pre
kybos centre, Garfield

CLEVELANDO MIESTO 
BURMISTRAS LOCHER PASKELBĖ 
“PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĘ”

WHEREAS, by act of the United Statės Congress and by Proclamation of 
the President, the week of July 16-22, 1967, will be celcbrated as "Captive 
Nations Week" throughout the entire country; and

WHEREAS, "Captive Nations Week" provides an occasion for all Cleve- 
landers to show that thcir friends, relatives and allies in Albania, Bulgaria, 
Czechoslovakia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, China, Tibet, 
North Korea, North Vietnam, Ukraina, White Ruthenia, Rumania, Georgia, 
Azerbaijan, F. <st Germany, Idel-Ural, Cossackia, Turkestan and Cuba, have 
not been forj on, and it presents an occasion for us to recall the sufferings 
of these ensl ved peoples and the plight which they are presented; and

WHEREAS, the enslavement of a substantial part of the world's popula- 
tion by Communist imperialism makes a mockery of the idea of peaceful co- 
existence between nations and constitutes a detriment to the natūrai bonds of 
understanding bctween the people of the United Statės and other peoples; and

WHEREAS, it is fitting that we clearly manifest to such peoples through 
an appropriate and official means the historic fact that the people of the 
United Statės share with them their aspirations for the recovery of their free- 
dom and independence.

NOW, THEREFORE, I, Ralph S. Locher, as Mayor of the City of 
Cleveland, do hereby proclaim the Week of July 16-22, 1967, as "CAPTIVE 
NATIONS WEEK" in Cleveland, and invite and urge all our citizens to give 
renewed devotion to the aspirations of all people for national independence and 
human liberty.

IN WITNESS WHERĘOF, I have 
hercunto sėt my hand and caused 
the Corporate Seal of the City of 
Cleveland to be affixed this 
day of July, 1967.

Heights atidaromas šį ru
denį. Tuo būdu Society Na
tional Bank turės 22 sky
rius.

• {.domios kelionės CTS 
autobusais ruošiamos lie
pos 29, rugpiūčio 20 ir rug
piūčio 27 d. Pirmąja vyks
tama į Blue Hole, Castalia, 
Ohio. Po to į Kingwood 
Center, kur veikia nepa
prastai gerai įrengtas sodi
ninkystės muziejus, o, pa
galiau, vykstama ir į Co
lumbus pamatyti Ohio mu
gės.

Be to, CTS ruošia išvy
kas į Cedar Point vasarvie
tę. Dėl tikslaus laiko ir kt. 
informacijų reikia kreiptis 
į CTS įstaigą, 1022 Carne- 
gie Avė. arba Informacijos 
Kioske, Public Sąuare.

• The New Christy Mins- 
trels, populiarius televizi
joje dainų ansamblis, pasi
rodys savo programa Cleve
lando Vasaros orkestro kon
certų serijoje liepos 14 ir 
15 d., 8:30 vai. vak. Public 
Auditorium vėsinamose pa
talpose.

Orkestrui vadovaus dirig. 
M. Charry, grojant populia
rios muzikos rinktinius kū
rinius, kaip "Fanfare for 
the Common Man”, ”New 
England Triptych” ir kt.

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

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

DAUGIAU 
KELIONIŲ

ŠEŠTAD., LIEPOS 29
Blue Hole: Castalia, Ohio, 
žavi kelionė, maloni patir
tis. Stebuklingi gamto

vaizdžiai. $3.25
SEKMAD., RUGP. 20 
Kindwood Center: 
Mansfield, Ohio. Amerikos 
gražiausia sodininkys t ė s 
paroda. $3.00

SEKMAD., RUGP. 27 
Ohio Statė Fair Columbus. 
Pasilinksminimai, parodos 
ir staigmenos. $6 įskaitant 
įėjimą parodon.

Cedar Point Sunshine 
Tours: Aplankykit šią iš
kilią pramogų ir vasaro
jimo vietovę kiekv. pir- 
mad., trečiad. ir šeštad.

$3.25

NAUJAS DAINŲ 
RINKINYS

Ką tik išleistas naujas 
lietuviškų dainų rinkinys 
’ SU DA1NA”. Iki šiol bu
vusios panašių rinkinių lai
dos išsibaigusios ar sunkiai 
berandamos. Naujas rinki
nys kišeninio formato, 351 
psl., atspausdintas ant ge
ro popieriaus. Dainas su
rinko Gražina šimukonie- 
nė. Rinkinyje yra 392 po
puliarios lietuviškos dainos. 
Platus stovyklose dainuoja
mų dainų skyrius. Rinkinio 
kaina 2 dol. šį naują, pa
trauklų ir naudingą lietu
viškų dainų rinkinį galima 
įsigyti Dirvoje, 6907 Supe
rior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

SAVININKAS 
PARDUODA!

Su puikiu 1 akerio parku 
— namas, didelis garažas ir 
įrankiams sandėlys. Didžiu
liai medžiai ir puikūs gėly
nai.

Privalo parduoti su nuo
laida.

Teirautis tel. BE 6-6127 
arba 236-6127.

• Išnuomojami 4 kamba
riai, garažas. Collinwoodo 
apylinkėje. Be vaikų ir šu
nų. 442-2702.

HELP WANTED MALĖ

POLISHERS
FULL or part time, mušt be ex- 
perienced on white metai, 60-hour 
week; time and half after 8 hours, 
good piece vvork rates or day pay. 
Paid holidays, Blue Cross, Insurance 
and other Benefits. Apply

VICTORY POLISHING &
PLATING CO.

145 GLOBĖ ST.
PROVIDENCE, R. I.

(75-80)

METAL 
SPINNERS

Experienced personnel needed 
for experimental job shop.

Apply in person:
METAL SPINNERS INC.

60 WINTER STREET 
MALDEN, MASS.

(76-79)

MALĖ

BURNER
Mušt be experienced straight line. 

All company benefits, paid hospitali- 
zation, union shop.

ALLAN UNITED STEEL
26400 Richmond Rd.

Bedford Hls, Ohio
(77-79)

Užsakant bilietus paštu siųs
kite čeki CTS FUN TOURS. 
1022 Carnegie Avė., Cleveland, 
Ohio 44115 ar jsigykit CTS 
Inform. kioske Public Sq.’ Bi
lietus reikia isigyti dieną prieš 
kelionę.

Vaikams kainų, laiko ir kt 
klausimais rašykite: CTS,
Dept. 19. 1404 E. 9 St.. Cleve
land, Ohio 44||4.

TRANSU SYSTEM

MALĖ

FACTORY HELP 
WANTED 

Corrugated Industry 
Experienee not necessary 

būt helpful 

PRINTING 
PRESSMAN 

CORRUGATED 
HELP 

UNIVERSAL TAPĖ 
OPERATORS 

DIE CUTTERS
on

SHERIDAN DIE
CUTT1NG

&
IAW PRESSES
Many employee benefits 

Bell Fibre Products 
2000 Beverly S. W. 

Wyoming, Mich.
(77-79)

WRAPPING MACHINE 
Mech. for Candy Bus. 

I :30 P. M. to 9:30 P. M. 
3:30 P. M. to 9:30 P. M.

EDGAR P. LEWIS & SON. INC.
200 Commercial Street 
Malden, Mass. 02148 

Pitone — 324-3300 — Ext. 44
(77-83)

• Vyčių Seniorų geguži
nė ruošiama Visocku sode, 
14307 Superior Rd., Cleve
land Heights. Gegužinė 
įvyks liepos 23 d., pradžia 
1 vai. p. p. (78-79)

NURSING Instructor In medical, 
surolcol. pedlatrtes or obtfetrlcs 
MS preferred, BS (R.N.) conski- 
ered. A«»oclate Degree Kurtino 
Proaram. Modern focilitles. Aco- 
demic rank on salary schedule 
from $7,000 to $14,000 for 37 week». 
Addltlonol salary paid In excess of 
37 weeks. Excellent frlnoe benefits 
and worklno condltloni. Opportunl- 
tv for one year of Groduate Work 
at a Mlchlpan Unlverslty at full 
salary follovvlnp one to two vears 
of teochlno In me Assoclate Dearee 
Proaram. Moli retume' to Person
nel Dept., Lanslno CommunHv Col- 
leoe, 419 N. Capltol, Lonslno, 
Mkhlpan 48914

(76-79)
MECHANIC-SERV1CE MAN 

TIME CLOCKS 
experienced or will train 
openings in Nevv Jersey 

Good pay: benefits, union shop. 
1NTERBORO TIME CLOCK 

823 6th Avenue 
New York, N. Y. 

(212) LA 4-7766 
(76-79)

MECHANICS
HEAVY duty truck mechanics & 
truck front end alignment man; per- 
manent, mod. shop, good wages, 
master medical, life & siekness insur. 
9 holidays & liberal vacation 
schedule; overtime optional. Apply 
Service Mgr. Mr. Ottens: BRAKE & 
ELECTRIC SALES CORP., 300 Mys- 
tic Avė., Medford, Mass. 395-8500.

(76-80)

PRESSMEN
Compare our top dollar hourly rate, 
pension plan, security leave, group 
insurance. Immediate openings for:

EXPERIENCED
• HEIDELBERG PRESSMAN
• LITTLE GIANT PRESSMAN
• MULTILITH PRESSMAN
• OFFSET STRIPPERS

DAY AND N1GHT SHIFTS 

Why work for less money with no 
security? Our 60 year old company 
has never had a layoff. Located in 
heart of downtown Boston next to 
Chauncy St. Subway.

TEL. CHARLES McCORRISON. 
452-9256 OR COME IN

Relief Printing Corp.
63 Summer St., Boston, Mass.

(76-81)

WANTED
STEEL VVAREHOUSE VVORKING 

FORMAN 
also

SHEARMEN
Days mušt be fully experienced in 
Shearing of Strip Sheets & Platės. 
Only high caliber individuals need 
apply.
Good pay, steady work & overtime. 

CYMBALL STEEL PRODUCTS 
6421 Cymball Avė., Detroit, Mich. 

313 — 923-6800
(76-82)

WANTED EXPERIENCED
SHEAR SQUARE OPERATORS 

for steel vvarehouse operations. 
Mušt sėt up jobs and mike. Per- 
manent, good steady job and 
good pay for thoroughly experi- 
enced men. Do not apply unless 
you meet these requirements.

ELL1MAN STEEL CO.
8103 Lynch Rd., Detroit, Mich.

(76-80)

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilIiam 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

PADAVĖJA 
priturusi bare. Nuo 11 vai. 
ryto iki 2 vai. p. p. $1.25 į 
vai. Vienam mėnesiui. Pri
valo kalbėti angliškai.

Teirautis Carl’s Cafe, 
EN 1-8997.(78-79)

THE 
CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

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

GAF TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NAUJAS ISTORIKAS
Romualdas Petrauskas, 

dr. Stasio ir Onos Petraus
kų sūnus, gegužės 28 dieną 
baigė Pennsylvania Milita- 
ry College bakalauro laips
niu. Studijavo istoriją.

Romas kurį laiką priklau
sė Elizabetho lietuvių skau
tams, o kolegijoje buvo Na- 
tional Society of Pershing 
Rifles narys. Romualdas 
Petrauskas yra pasiryžęs 
studijuoti antropologiją 
Meksikos universitete ma
gistro laipsniui įgyti, j. v.

• Juozas J. Bachunas, 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas, sutiko 
įeiti į Lietuvių Informacijos 
Centro Garbės Komitetą.

• L. S. T. Korp! Neo-Li- 
thuania Filisterių S-ga New 
Yorke, vietoj gėlių miru
siam fil. Jonui Valiukėnui, 
skiria Korp! Neo-Lithuania 
Klestėjimo fondui auką 25 
dol.

Korp! Vyr. Valdyba už 
skirtą auką nuoširdžiausiai 
dėkoja.

• Planavimo Komisija, 
susidedanti iš Henriko Mik- 
lo, Antano Revento ir Alo
yzo Balsio ir veikianti Lie
tuvos Nepriklauso m y b ė s 
Atstatymo 50-čio Jungtinio 
Finansų Komiteto rėmuose, 
praeitą savaitę turėjo po
sėdį, kuriame galutinai ap
tarė dailininkams konkurso 
paskelbimo reikalą ir lėšų 
telkimo planą. Komisijai 
pirmininkaujantis H. Mik
lus patiekė numatomą va
jaus planą, kuriame numa
tytos kvotos kiekvienai lie
tuvių gyvenamai vietovei 
arba kraštui. Kai planas 
bus išdiskutuotas Jungti
niame Finansų Komitete ir 
veiksniai paskelbs atsišau
kimą į visuomenę, jis bus 
pradėtas vykdyti.

NEW YORK

• Iškilmingas Pavergtų
jų Tautų Savaitės minėji
mas New Yorke bus pradė
tas pamaldomis St. Pat- 
rick’s katedroje sekmadie
nį, liepos 16 d., 10 vai. ry
to. Pamaldose dalyvaus 
kardinolas Fr. Spellman. 
Mišias laikys msgr. Belą 
Varga, o pamokslą pasakys 
msgr. Jonas Balkūnas.

Min. V. Sidzikauskas va
dovaus ACEN delegacijai.

11 vai. ryto protestantai 
savo pamaldas turės St. 
John The Divine katedroje.

Iškilmingas Pavergtųjų 
Tautų Savaitės minėjimas 
įvyks liepos 19 d., trečia
dienį, 9:30 vai. ryto miesto 
rotušėje, kur burmistras J. 
V. Lindsey paskelbs specia
lią proklamaciją ir ją iškil
mingai įteiks ACEN pirm. 
St. Korbonskiui. Ch. Em- 
met, American Friends of 
the Captive Nations pirm, 
ir prel. J. Balkūnas pakvies 
ti į tas iškilmes.

Pavergtųjų tautų atsto
vai kviečiami gausiai daly
vauti pamaldose. Moterys 
prašomos dėvėti tautinius 
drabužius.

PAULINAI MIKUCKIENEI 
mirus, giliai užjaučiu jos vyrą JUOZĄ M1KUC- 

KĮ, dukterį PAULINĄ ir jos šeimą, brolį MIKA

LOJŲ VAKSELĮ ir kitus jos gimines ir artimuo

sius

Antanas Janušonis

Trys Paryžiaus lietuviai, kurių pavardės pastaruoju metu buvo 
linksniuojamos išeivijos lietuvių spaudoje: Pr. L.B. pirm. kun. J. 
Petrošius, pik. Lanskoronskis ir dr. P. Klimas.

J.P. Nasvyčio nuotrauka

NEWARK

A. A. I)R. JUOZAS J. 
KRALIKAUSKAS

Birželio 20 dieną mirė 
dr. Juozas J. Kralikauskas, 
plačiai žinomas gydytojas 
Nevvarke, New Jersey. Gy
veno Llevvllyn Parke, West 
Orange, N. J., o savo kabi
netą per 36 metus išlaikė 
Newarke. Palaidotas birže
lio 24 dieną.

Daktaras Juozas J. Kra
likauskas gimė 1900 m. 
gruodžio 11 d., Mahanoy 
City, Pa. Baigęs Netvarko 
East Side High School, stu
dijavo Syracuse ir Mary- 
land universitetuose. 1928 
m. baigė medicinos mokslą 
Baylor Universitete, Dal
ias, Texas, medicinos dak
taro laipsniu. Gydytojo 
praktiką atliko Breensboro, 
Pa. ir St. Elizabeth (Eliza- 
beth, N. J.) ligoninėse. Vie
ną vasarą, kaip gydytojas, 
praleidęs ant United Fruit 
Linijos laivo, 1930 m. ru
denį atidarė gydytojo kabi
netą Elizabethe, o 1931 me
tais atsikėlė į Netvarką, 
kur ir išbuvo iki mirties. 
Kaip rentgenologas, pri
klausė prie Nevvarke esan
čių St. James ir St. Michael 
ligoninių gydytojų kadrų.

Be savo specialybės, jis 
buvo linkęs ir į muziką. 
Pas Miką Petrauską mokė
si groti smuiku ir pianinu
— New Yorko Muzikos mo
kykloje. Jaunas būdamas 
grojo Netvarko lietuvių or
kestre, o studentaudamas
— pianinu paįvairindavo 
įvairias studentų pramogas, 
įpindamas daug skambių 
lietuviškų meliodijų. Dėl to 
jis buvo labai populiarus ir 
mėgiamas Kaip kolegų stu
dentų taip ir profesorių.

Kaip gydytojas, jis buvo 
narys šių organizacijų: 
American Medical Associa
tion, Essex County Medi
cal Society, The Ironbound 
Manutacturers Association 
ir Baylor University School 
of Medicine Alumni Asso
ciation.

Šios skaudžios nelaimės 
paliesti giliai liūdi: žmona 
Alice, sūnus advokatas Juo
zas, tėvas Juozas Krali
kauskas, brolis Benjaminas, 
sesuo Regina Mažeikienė ir 
plati Netvarko visuomenė.

(bv)

BOSTON
• Dariaus ir Girėno Le

giono Postas ruošia abiejų 
lakūnų 34 m. žuvimo su
kakties minėjimą liepos 16 
d., 2 vai. p. p. posto patal
pose, 168 H. Street, South 
Boston.

300.00

500.00

500.00

500.00

TREČIOSIOS DAINŲ 
ŠVENTĖS UŽBAIGTUVĖS

JAV ir Kanados Lietuvių 
Trečiosios Dainų šventės 
Vykdomasis Komitetas, at
likęs visus atskaitųmybės 
darbus ryšium su buvusia 
Dainų šventę, likusius pi
nigus 12,887.38 ir visas by
las bei knygas pervedė JAV 
LR Centro Valdybai ir Chi
cagos Apygardos Valdybai, 
tuo užbaigdamas savo veik
lą.

Likutis paskirstytas se
kamai :

1. Būsimai dainų
Šventei .......... 2,500.00

2. Chicagos Apy
gardos Valdy
bai muzikinei 
kultūrai ........2,500.00

3. Kanados Kraš
to LB Valdy
bai ............. 1,000.00

4. Vaikų muki-
nei literatū
rai leisti ........3,000.00

5. Muzikologijos
archyvui, 
Chicagoje ......

6. Trečios Dainų 
šventės plokš
telės išleidimui

7. Būsimai Dainų 
šventei kanta
tos parašymui

8. Naujų dainų
parašymui, už
sakant kompo
zitoriams ........

9. Chorams, daly
vavusiems III 
Dainų šventė
je, jų ūkinėms 
išlaidoms ........ 2,087.38

Viso 12,887.38 
Komitetas yra nuošir

džiai dėkingas III Dainų 
šventės dalyvavusiems cho
rams, vaikų chorų tėvams 
už jų globą, visiems diri
gentams, solistams, akom- 
ponatoriams, komisij o m s, 
lietuviškai spaudai, ir ra
dijo, rėmėjams ir aukoto
jams, propjiguotojams-žur- 
nalistams, ir visiems bet 
kokiu būdu prisidėjusiems 
prie buvusios šventės ruo
šimo, organizacijoms ir pa
vieniams asmenims.

Komitetas džiaugiasi JAV 
ir Kanados lietuviškos vi
suomenės aktyvumu, taip 
gausiai susirinkus į lietu
viškos dainos ir kartu tau
tinės demonstracijos šven
tę.

Su dėkingumu ir linkė
jimais pasimatyti Ketvir
toje Dainų šventėje.

I)r. S. Biežis.
Komiteto pirmininkas

S. Šiaučiūnas,
Sekretorius

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

KANADOS 
LIETUVIAI

KANADOS LIETUVIŲ 
DIENOS REIKALAI

XIII-sios Kanados Lietu
vių Dienos ir laisvųjų lie
tuvių pasirodymo Pasauli
nėje Parodoje Montrealyje 
nustatyta sekanti progra- 
ra:

1967 m. rugsėjo 2 d. 
(šeštadienis):

10 vai. — krepšinio tur
nyro pradžia Richard gim
nazijos sporto salėje, 4400 
Champlain Blvd., Verdun. 
Dalyvauja Kanados lietuvių 
sporto klubų vyrų koman
dos.

1 vai. p. p. — Expo 67 
Palestre St. Helene (Plaine 
de Joux) laisvųjų lietuvių 
meninių vienetų pasirody
mas.

7 vai. 30 min. vakaro — 
balius-šokiai ir iškiliosios 
Kanados lietuvaitės rinki
mai Paul Salite arenoje, Pie 
IX Blvd. ir Beaubien g. 
kampas (Įėjimas iš Beati- 
bien gatvės).
1967 ni. rugsėjo 3 d. 
(sekmadienis);

11 vai. — pamaldos R. 
katalikams Expo 67 bažny
čioje St. Catherine ir St. 
Denis gatvių kampas, įėji
mas iš St. Denis g. Pamal
das laiko J Eminencija 
Montrealio Arkivysku pas 
Kardinolas Paul Emil Le- 
ger, pamokslas Jo Eksce
lencijos Vyskupo Vincento 
Brizgio.

Pastaba: Evangelikų lie
tuvių pamaldų vieta ir lai
kas bus paskelbta vėliau.

2 vai. 30 min. p. p. — 
Aktas - Koncertas Šalie 
Claude Champagne, 200 
Bellingham Road. Progra
moje: Metropolitan Operos 
solistė L. Šukytė, Hamilto
no tautinių šokių grupė 
"Gyvataras” ir Montrealio 
Aušros Vartų parapijos 
mišrus choras.

6 vai. p. p. — Expo 67 
Palestre St. Helene (plaine 
de Joux) laisvųjų lietuvių 
meninių vienetų pasirody
mas.
10 vai. vakaro — jaunimo 
pasilinksminimas — šokiai 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje, 3426 Parthenais St.

Jau galima įsigyti bilie
tus į šeštadienio vakarą-ba- 
lių, kaina $2.50 ir sekma
dienio aktą-koncertą, kaina 
suaugusiems $3.00, jauni
mui ir studentams $1.50. 
Taip pat kviečiame užsisa
kyti prie mašinos lango li
pinamus ženkliukus, kurio 
atvaizdas matomas šio pra
nešimo viršuje, kaina $0.75. 
Bilietus ir ženkliukus užsi
sakyti: J. šiaučiulis, 6897 
Mazarin Street, Montreal 
20, Que. Nakvynių reika
lais kreiptis: J. Adomaitis, 
591 Gerald Street, La Šalie, 
Que„ tel. 366-7639.

šios neeilinės Lietuvių 
Dienos paruošimas pareika
laus nemažai išlaidų. Lau
kiame, kad Kanados ir 
Amerikos lietuviai prisidės 
nors ir nedidelėm aukom. 
Tam reikalui Montrealio 
Lietuvių Kredito Unijoj 
''Litas'', 1 165 De Sete St., 
Montreal 20. Que. atidary
ta sąskaita Nr. D-1344. Au
kas prašoma siųsti "Litui" 
minėta sąskaita, arba p. J. 
Šiaučiuliui užsisakant bilie
tus ar ženkliukus.

Kanados Lietuvių Die
nos spaudos ir infor

macijos tarnyba.

APKELIAVĘS PLATCJl PASAULI
Inž. Algis Kazlauskas, 

pradžioj Australijoj įsikū
ręs ir mokslus baigęs jau
nuolis, dalyvavęs praeitų 
metų Jaunimo Kongrese, 
šiuo metu apsistojo Vokie
tijoje, kur galvoja likti ko
kius metus, išmokti vokie
čių kalbą ir padirbėti Fordo 
įmonių skyriuose. Mat, ir 
Australijoje jis jau gerai 
u ž s i r e komendavo Fordo 
įmonėse Geelonge ir Mel- 
bourne, iš ten išvykstant 
gavęs labai geras rekomon- 
dacijas.

Š. m. gegužės ir birželio 
mėn. jis buvo nuvykęs į 
okup. Lietuvą, aplankė Vil
nių, Trakus, Klaipėdą ir 
Palangą. Prisirinkęs įspū
džių iš okup. Lietuvos gy
venimo ir vargų. Susipaži
nęs su lietuvių pastangom 
ir vargais, parvežė daug 
linkėjimų "iš lietuvių Lie
tuvoje”.

Jaunam inžinieriui Lie
tuva, kad ir okupuota, SU

MALĖ HELP

TR1MMER MAKER
Set-up man and operator for 
Ingersolf E. D., M. and Bpidge- 
port Duplicator

WILCOX-CRITTENDEN DIV.

NORTH & JUDD MFG. CO.
56 Warwick St. 

Middletown, Conn.
An Equ«d Opportunity Employer 

(77-83)

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.

Vila jau atidaryta ir priima svečius vasarojimui. 
Kreiptis tiesiai Į vilų AUDRONĖ — MARIJA JANSONAS 

87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 02655. 
Tel. (617) 128-8125.

Vila vasarojimui atidaryta iki rugsėjo 15 d.
Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir 

didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

teikė daug neužmirštamų 
įspūdžių. Kad ir dar šaltam 
orui esant, jis ryžosi išsi
maudyti Palangoje, kad tė
vynės pajūrio bangos pa
liktų prisiminimų visam jo 
amžiui. Nusiskundė jis Vil
niaus tarptautiškumu ir 
rusų kalbos įtaka.

Prieš metus iš Melbour- 
no išvykęs, inž. A. Kazlaus
kas apkeliavo Ameriką, Ka
nadą, Meksiką. Iš JAV nu
vyko į Liuksemburgą, o iš 
Vak. Vokietijos, aplankęs 
okup. Lietuvą, per Lenkiją 
grįžo vėl į Vak. Vokietiją.

Mano dar apsilankyti 
Anglijoje ir pietų Europo
je. Grįždamas Australijon, 
be abejo, sustos ir Azijos 
šalyse. Tai bene bus pla
čiausiai pasaulį apkeliavęs 
Jaunimo Kongreso atsto
vas.

EXPO 67 — KAMBARIAI
USA pusėj nuo Montrealio 

ARTI PARODOS 
nesiekiant miesto susigrū
dimo. Kambarys dienai 
$6.00 vienam ir po $2.00 

sekantiems šeimoje.
VIRTUVĖ-ŠALDYTUVAS
Užsisakykite:

Leonas
641 Laurie Cr. 
Greenfield I’ark
P. Q., Canada 
Tek: 671-8893.
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