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AMERIKA PRADĖJO RUOŠTIS DERYBOMS
SU SOVIETŲ SĄJUNGA

Rugsėjo 13 prezidentas 
Kennedy davė "žalią švie
są” Vakarų diplomatinei 
ofenzyvai, kurios tikslas 
įtraukti Chruščiovą į "pras
mingas” derybas dėl Ber
lyno.

Bet, iš kitos pusės, jis 
pastebėjo, kad Amerikai 
nesą reikalo skubėti į tas 
derybas, kol Maskva tebe
grasina vienašališkomis ak
cijomis (Chruščiovas kiek 
anksčiau paskelbė, kad jis 
eisiąs į derybas, jei jos ne- 
sutrukdysiančios Vokietijos 
taikos sutarčių pasirašy
mo).

Stebėtojų nuomone, es
minių derybų tarp Rytų ir 
Vakarų nereikią laukti prieš 
lapkričio mėnesį.

Kalbės Jungtinėse Tautose
Rugsėjo 13-tą stebėtojai 

apibūdina, kaip vieną iš ne
paprasto aktingumo dienų 
Baltuosiuose Rūmuose. Iš 
tų pasiruošimų jau išryškė
jo:

• prezidentas Kennedy 
pasakys kalbą ateinančią 
savaitę prasided a n č i o j e 
Jungtinių Tautų plenumo 
sesijoje, greičiausiai atei
nantį ketvirtadienį;

• šios savaitės pabaigoje 
jis susitiks su keturių di
džiųjų valstybių užsienių 
reikalų ministeriais. Pasi
tarime bus nustatytos pa
grindinės derybų pozicijos, 
kuriomis Vakarai atrems 
Chruščiovą;

• valstybės sekretorius 
Dean Rusk bus siunčiamas 
Į Jungi. Tautų plenumo se
sijos atidarymą, ir ten, su
sitikus su Sovietijos užsie
nių reikalų ministeriu Gro- 
myko, "susidarys proga isi-

AUGANTI ĮTAMPA KARAIBIĮ 
VALSTYBĖSE

DOMINIKOS diktatorius šen. 
Rafael Trujillo jr. atmetė opo
zicijos reikalavimus, pagal ku
riuos tame krašte turėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Organizaci
jos komisija ilgesniam laikui, kad 
užtikrintų ateinančiais metais į- 
vykstančių prezidentinių rinkimų 
teisingumą.

Jo žodžiais, toks komisijos pa
silikimas reikštų kišimąsi j 
Dominikos vidaus reikalus.

Jis taip pat pasakė, kad opo
zicinė partija FNR uždaryta po 
antradienio riaušių, iškrečiant 
jos centrinę būstinę ir lyderius 
ištremiant iš krašto.

Antradienio riaušės kilo, mi
nioms susirinkus pasitikti Ame
rikos Valstybių Organizacijos 
komisiją, kuri pakartotinai at
vyko patikrinti, ar Dominikos re
žimas nėra diktatorinis. Jos me
tu žuvo keli asmenys ir nemaža 
sužeistų.

Vienas iš žuvusiųjų buvo gy
dytojas, kuris pribėgo prie iš
šokusio iš automobilio ir pra
dėjusio į minią šaudyti asmens, 
prašydamas sustabdyti šaudymą. 
Tas asmuo, slaptosios režimo 
policijos narys, vietoj atsakymo, 
paleido seriją šūvių į gydytojo 
galvą.

Minia vėliau kelias valandas 
neleido policija* paimti lavono 
nuo gatvės, kol policija pagaliau 
ją įveikė ir lavoną paėmė. Ta 
minia įvykio vietoje paguldė kry
žių ir šaukėsi komisijos dėme
sio. Minia buvo išsklaidyta tan
kais.

Kitą dieną buvo uždrausta gy- 

leisti į esminius pasitari
mus apie Vokietiją ir kitas 
problemas, jei sovietai pa
rodys norą tartis”.

Tą pat dieną Baltuosiuo
se Rūmuose besilankan
tiems Indonezijos ir Malio 
prezidentams, kurie atgabe
no neutralistų konferenci
jos prašymus tartis su so
vietais, prezidentas Kenne
dy pareiškė, kad Jungtinės 
Valstybės esančios "pasi
ruošusios ieškota priemonių 
garbingai taikai išsaugoti”, 
tariantis su kitomis vyriau
sybėmis, "jų tarpe ir so
vietui.

Siekiamas savitarpinis 
sutarimas

Vakarų užsienių reikalų 
ministeriu konferencij oje 
JAV numato skatinti savo 
sąjungininkus, kad jie įsi
jungtų į pastangas užmegz
ti derybas su sovietais dėl 
Berlyno ir Vokietijos.

Washingtono administra
cijos sluoksniuose viešpa
tauja nekantrumas dėl kitų 
Vakarų valstybių lūkuria
vimo imtis iniciatyvos de
ryboms su Chruščiovu. Ke- 
nnedžio administracija yra 
įsitikinusi, kad derybomis 
su Maskva esą galima pa
siekti kompromisinių for
mulių, Be to, derybos la
biau demaskuotų tikruosius 
sovietų tikslus, negu griež
tos, kariniais pasirengimais 
paremtos, pozicijos.

šią poziciją valstybės se
kretorius išdėstęs Vakarų 
užsienių reikalų ministe- 
riams Paryžiaus konferen
cijoje prieš šešias savaites, 
bet ta policija nustebinusi 
sąjungininkus, ypač pran
cūzus.

Paryžius griežtai pasi-

ventojams dalyvauti laidotuvėse, 
bet jie nepakluso ir tūkstančiais 
jose dalyvavo, nepaisant reži
mo pastangų naudoti savo kari
nę jėgą. Laidotuvės praėjo be 
incidentų, bet labai įtemptoje 
nuotaikoje.

KUBOS vyriausybė paskelbė, 
kad "Amerikos imperializmo a- 
gentai" nesėkmingai įvykdę aten
tatą prieš vieną Castro režimo 
šulą --komunistų partijos organo 
Hoy redaktorių Carlos Rafael 
Rodriguez. Pagal oficialų pra
nešimą, Rodriguez atsakęs gink
lu ir nušovęs vieną iš užpuoli
kų, o kiti pabėgę.

Kubos vyriausybė sustiprino 
savo puolimus prieš katalikų 
Bažnyčią, kunigus ir vienuoles 
kaltindama pasiruošimais nu
versti Castro režimą. Tą puoli
mą paskelbė vidaus reikalų mi
nisterija, savo komunikate skelb
dama, kad dvasiškija gabenasi iš 
užsienio ginklus ir šaudmenis su
kilimams ir sabotažui organi
zuoti. Po to krašte prasidėjo 
antireliginių demonstracijų ban
ga.

Komunikate labiausiai puola
mas Havanos vyskupas Eduardo 
Boza' Masvidal, kuris kaltinamas 
" kont r a r evo liucinių dmonst r ac i - 
jų" sukurstymu praeitą sek
madienį.

Vatikano organas L’Osser- 
vatore Romano būkštauja, kad 
Castro siekiąs visiškai už
gniaužti Bažnyčios veikimą ir 
religinę laisvę. 

priešino tokiai pažiūrai ir 
skatino laukti, nerodant jo
kios iniciatyvos deryboms. 
Prancūzai tiki, kad Berlyno 
krizę susikūręs Chruščio
vas, todėl jis pats vienas 
ir turįs iš jos kapstytis. 
Vakarų pasiūlas deryboms 
Maskva galinti palaikyti 
silpnumu ir, tuo įsitikinimu 
remdamosi, pradėti aštrin
ti ne tik Berlyno, bet ir ki
tus krizių židinius.

Tikimasi, kad pritars
Siekiant JAV ir Prancū

zijos pažiūras suderinti, pa
starąsias šešias savaites 
veik kasdien vyko pasitari
mai tarp Vakarų valstybių 
ambasadų. Bet, užsienių 
reikalų ministeriams susi
rinkus konferencijos į Wa- 
shingtoną, veik visi jie pa
reiškė nepasitenkinimą tų 
pas Įtarimų rezultatais, tiks
liau, rezultatų nepasiekimu.

Kai kurie Vakarų valsty
bių ministeriai išreiškė ne
pasitenkinimą Vakarų są
jungininkų neveiklumu tuo 
metu, kada sovietai perskė
lė Berlyną arba kada jie at
naujino atominius bandy
mus. Buvo priekaištų Ame
rikai, kad ji nieko nedariu
si, nors prezidentas Kenne
dy buvo liepos mėnesį pa
žadėjęs imtis iniciatyvos 
diplomatinei ofenzyvai.

Dabar vykstančiame už
sienių reikalų ministeriu 
pasitarime valstybės sekre
torius Rusk nori išgauti 
pritarimą iš savo kolegų, 
kad galėtų su Sovietijos 
užs. reik, ministeriu Gro- 
myko nustatyti Rytų-Va
karų derybų kalendorių. 
Britai greičiausiai tuoj pat 
sutiksią, vokiečiai turbūt 
nesipriešinsią, o prancūzus 
viliamasi įtikinti.

O Maskva sprogdina 
bombas

Taip Vakarams beplanuo- 
jant derybas su Chruščiovu, 
Maskva intensyviai vykdo 
naujus branduolinius sprog
dinimus, ir jau didesnio ga
lingumo. Spėjama, kad per 
pastaruosius bandymus bu
vo sprogdintos hidrogeninės 
bombos.

Rytų Vokietijos komunistai, 
stiprindami savo kampaniją prieš 
Vakarų orinio susisiekimo tei
ses, pradėjo kelti kaltinimus, 
kad Rytų Vokietijos gyventojai 
esą grobiami ir prievarta gabe
nami iš Berlyno.

Tuos kaltinimus paremdami, 
jie areštavo ir paskubomis per
davė savo "teismams" du ame
rikiečius, vieną anglą ir vieną 
olandą, kurie kaltinami moterų 
gabenimu iš Rytų Berlyno.

Komunistinė žinių agentūra 
ADN paskelbė, kad Rytų Vokie
tijos gyventojai esą "brutaliai" 
sumetami į lėktuvus ir išga
benami. Aukos, kaip sakoma ta
me "pranešime", puolančios ant 
žemės ir šaukiančios: "Aš nėr 
noriu būti pagrobtas".

TIESOS ŽODIS 
'NEUTRALIESIEMS’

Rugsėjo 1'2. Pavergtųjų Seimas 
pasiuntė bendro turinio telegra
mas Indonezijos prezidentui Su
kamo ir Mali prezidentui Keitą, 
kuriuodu Belgrado Konferen
cijos pavesti intervenuoti Pre
zidentą Kennedy, kad tartųsi su 
Chruščiovu.

Pavergtųjų Seimas konstatuo-

Solistė STASE DAUGELIENE, kuri rugsėjo 23 d. atvyksta iš Bostono ir su J. Gaidelio vadovaujamu 
Bostono Mišriu Choru, ir atliks dalį meninės programos metiniame Dirvos spaudos baliuje -- kon
certe. Plačiau apie chorą ir koncerto programą 5 puslapy. Visi Clevelando ir kitų miestų lietuviai 
kviečiami atsilankyti į koncertą.

IT NUVERTĖ KATANGOS VYRIAUSYB
Jungt. Tautų Komandos 

daliniai rugsėjo 13 naktį jė
ga nušalino Katangos vy
riausybę ir paskelbė, kad 
keturiolika mėnesių trukęs 
provincijos atsisky r imas 
nuo Kongo esąs baigtas.

žygis buvo atliktas ti
piškais perversmininkų me
todais: staiga užimti paš
to, telegrafo ir radijo sto
ties pastatai, nukirstas ry
šis su pasauliu, areštuota, 
kiek spėta pagriebti, vy
riausybės narių.

Kietose kautynėse su Ka
tangos kariuomene žuvę 
apie 40 asmenų, jų tarpe 
keli Jungtinių Tautų Ko
mandos kariai, Katangos 
k a r iuomenė Elisabetvilėje

ja, kad Belgrado konferencija, 
nors skelbėsi neutraliųjų, fak
tiškai neutralumo neparodė. Ji 
pasisakė tik prieš bebaigiantį 
nykti Vakarų kolonizmą, bet nu
tylėjo šių laikų vienintelį besi
plečiantį sovietinį kolonizmą. 
Šioks konferencijos "neutralu
mas" 100 milijonų pavergtųjų 
Centro ir Rytų europiečių at
žvilgiu ir atžvilgiu 95 milijonų 
pavergtų įvairių tautų žmonių 
pačioj Sov. Sąjungoj ir daugybės 
milijonų pavergtųjų Kinijoj, Ti
bete, Siaurės Korėjoj, Šiaurės 
Vietname su tikru neutralumu 
nesiderina. Kaip nesiderina su 
neutralumu konferencijos atlai
dumas Sov. Sąjungai dėl at
naujintų atominių ginklų bandy
mų ir palankumas Kremliaus lai
kysenai Berlyne.

Pavergtųjų Seimas, tikėdamas, 
kad konferecijoje dalyvavusios 
valstybės tikrai nori išlaikyti 
savo nepriklausomybę, pareiškė 
tikįs, kad ateis laikas, kai šios 
valstybės suprasiančios, kad vie
nintelė grėsmė jų nepriklauso
mybei tėra Sov. Sąjungos už
mačios ir kad tada jos taip pat 
rikiuosis su visais sovietų pa- 
vegtais kraštais ir įsijungs į 
bendrąsias žmonijos pastangas 
už tautų ir asmens teises. Tos 
telegramos tekstas buvo praneš
tas ir prezidentui Kennedžiui. 

buvusi nugalėta po keliu 
valandų, bet iš šiaurinės 
Rodezijos gautas praneši
mas sako, jog radijo stotis, 
pasivadinusi "Laisvąja Ka- 
tanga”, tikima, kad kauty
nės mieste tebesitęsiančios 
ir Katangos daliniai tebe- 
kontroliuoją daugiau kaip 
pusę sostinės.

Jungt. Tautų Įgaliotinis 
Konge paskelbė, kad tas žy
gis buvęs atliktas, siekiant 
sukliudyti pilietinį karą, 
centrinei Kongo vyriausy
bei prašant. Esą, pilietinis 
karas būtų kilęs, jei cent
rinė vyriausybė būtų ban
džiusi jėga okupuoti turtin
gąją provinciją.

Katangos prezid e n t a s 
Tschombe pasislėpė ar pa
bėgo, prieš tai apkaltinęs 
Jungt. Tautų, misiją, kad ji 
jam "išmelavusi iki galo". 
Esą, dar perversmo išvaka
rėse jam buvę teigiama, 
kad Jungt. Tautos nei pul
siančios Katangos vyriau-

GRIEŽTĖJA AMERIKOS LAIKYSENA PRIEŠ 
SOVIETU SATELITUS

Belgrado neutralistųkonferen
cija labiau pravėrė akis ir JAV 
vyriausybei, kuriai ryškiau pa
aiškėjo, ką iš vadinamųjų neu
tralistų reikia laikyti draugu, 
o ką tiktai išnaudotoju.

Sakoma, kad prezidentą Ken- 
nedį ypatingai suerzinusi Jugos
lavijos diktatoriaus Tito laiky
sena. Tito, kurio kailį nuo Sta
lino nagų 1948 metais išgelbėjo 
Amerikos politika ir kurį Jung
tinės Valstybės nuo to laiko 
pastoviai šelpė, padėdamos jam 
kurti "nepriklausomojo socializ
mo" mitą Belgrado statybomis 
ir krašto ūkio kėlimu, šioje kon
ferencijoje atvirai parėmė so
vietų politiką Berlyne ir atomi
nių bandymų atnaujinime, net rei
kalaudamas, kad prie jo prisidė
tų ir visi kiti neutralistai.

Tos konferencijos pasėkoje 
JAV administracija "atidėjo į 
lentynas" paskutiniuosius Tito 

sybės, nei bandysiančios nu
ginkluoti jos kariuomenės.

Po perversmo centrinės 
v y r i ausybės premj eras 
Adoula nedelsdamas pasky
rė savo įgaliotiniu Katan- 
goje tūlą Egide Bochely- 
Davidson, kuris Vakarų 
diplomatų yra laikomas ryš
kiu prokomunistu, jei ne 
slaptu partijos nariu, ir 
ekstremistu.

Elisabetvilėje paskelbta 
karo būklė, ir Jungt. Tautų 
Komandos vadovybė pa
skelbė, kad kova būsianti 
tęsiama, kol bus palaužtas 
pasipriešinimas visose Ka
tangos srityse..

Kaimyninė š. Rodezija 
sustiprino savo sienų ap
saugą, kad "neįvyktii kai 
kurių elementų bandymų 
pereiti i mūsų pusę ir čia 
pradėti neramumus".

Perversmas buvo Įvykdy
tas prieš pat JT gen. sekre
toriaus Hammarskjoldo at
vykimą į Leopoldvilę.

prašymus padidinti ūkinę pagal
bą. JAV administracija pabrė
žė, kad ji neskubanti pradėti de
rybų tuo reikalu. Taip pat "sto
resniu dulkių klodu užsidengė" 
dar galutinai nenuspręsti planai, 
liečią Tito vizitą į Jungtines 
Valstybes. Provizoriškai buvo 
numatyta, kad Tito galėsiąs į 
Washingtoną atvykti ateinančių 
metų pradžioje, bet dabar vis
kas turėsią galutinai paaiškėti 
nuo tolimesnių Tito veiksmų.

JAV administracija taip pat 
"atidėjo į lentynas" Lenkijos 
prašymus padidinti ūkinę pa
galbą. Tą sprendimą iššaukė 
vis aštrėjančios Gomulkos kal
bos prieš Vakarus ir sovietų 
politikos Berlyne rėmimas dalote 
mobilizacija.

Lenkija nuo 1957 metų iŠ JAV 
yra gavusi paramos, už 365 mik 
dolerių, o Jugoslavija nuo 1950 
metų -- apie 1.5 bil. dolerių.
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Maskva siūlo, bet neskuba...
Taigi, pirmąjį pasiūlymą 

nacių - sovietų nepuo limo 
paktui padarė rusai — ir 
kaip tik tuo pačiu momentu, 
kada jie su prancūzais ir 
anglais tebesitarė net eiti 
karan, kad pasipriešinus to
limesniems vokiečių agresi
jos veiksmams.

Tuo tarpu Hitleris buvo 
daugiau negu pasiruošęs to
kį „konkretų” paktą svars
tyti, nes jo pasirašymas iš
jungtų Sovietiją iš karo ir 
jam, Hitleriui, suteiktų ge
resnes galimybes užpulti 
Lenkiją, nesibijant Sovietų 
įsikišimo. Ir jis buvo įsiti
kinęs, kad Anglija ir Pran
cūzija, Rusijai nesikišant į 
konfliktą, turėtų „atvėsin- 
ti”0

Lėtas sovietų tempas
Molotovo pasiūlymai kaip 

tik ir buvo toki, kokių jis 
siekė; jie net buvo labiau 
specifikuoti ir pralenkė tai, 
ko jis pats nebūtų drįsęs 
siūlyti.

Tebuvo likusi tik viena 
komplikacija: rugpiūtis jau 
artėjo į galą, o sovietinis 
tempas, kuris išaiškėjo iš 
Molotovo pareiškimų apie 
”atitinkamus pasiruošimus” 
Ribbentropo kelionei į Mas
kvą, buvo jam perlėtas.

Schulenbergo pranešimas 
apie pasikalbėjimą su Mo
lotovu buvo Ribbentropui 
telefonu iš užsienių reikalų 
ministerijos perduotas te
lefonu į FuSchlį, ir rugpiū
čio 16 jis išskubėjo į Ober- 
salzbergą, kad gautų nau
jas Hitlerio instrukcijas. 
Ankstyvą popietę ten buvo 
suredaguotas jo atsakymas 
Molotovui, kuris toliraščiu 
perduotas į Berlyną, o iš 
ten į Maskvą.

Hitleris priėmė sovietų 
pasiūlymus be sąlygų. Rib
bentropas nurodė Schulen- 
burgui vėl aplankyti Molo
tovą ir jam pranešti:

„Vokietija yra pasi
ruošusi pasirašyti ne
puolimo paktą su So
vietų Sąjunga, ir bū
tent, jei sovietų vy
riausybė pageidaujanti, 
dvidešimt penkeriems 
metams.

Toliau Vokietija yra pa
siruošusi panaudoti savo 
įtaką, kad pagerėtų rusų — 
japonų santykiai.”

Neslepia, kad ruošiasi 
karui

šį kartą jau nebebuvo 
slepiama, kad reicho vy
riausybė norinti kuo grei
čiau pasirašyti sutartį su 
Maskva:

„Fiurerio (buvo toliau 
sakoma Ribbentropo tele
gramoje) yra įsitikinęs, 
kad, atsižvelgiant į dabar
tinę būklę ir galimus bet 
kuriuo momentu prasidėti 
rimtus įvykius (šioje vieto
je prašau ponui Molotovui 
paaiškinti, kad Vokietija 
nėra nusistačiusi visą laiką 
kęsti lenkų provokacijas) 
— reikia esminio ir sku
baus vokiečių-rusų santy
kių išsiaiškinimo ir abipu
siško nuomonių apsikeitimo 
aktualiaisiais klausimais.

Dėl tų priežasčių aš pa
reiškiu, kad nuo penktadie
nio, rugpiūčio 18. būsiu pa
siruošęs «bet kuriuo momen
tu vykti į Maskvą su fiure
rio įgaliojimais, ten išsiaiš
kinti visą vokiečių-rusų 
santykių kompleksą ir even
tualiai pasirašyti atitinka
mas sutartis”.

Ir šį kartą Ribbentropas 
telegramoje pasiimt i n i u i 
pridūrė asmeninius nurody- 

,mus:
„Aš prašau šias instruk

cijas ponui Molotovui vėl 
perskaityti žodžiu ir pra
šyti skubaus sovietų vy
riausybės, būtent pono Sta

lino, nuomonės pareiškimo, 
šia proga visiškai slaptai 
pridurtina, jog mums yra 
labai svarbu, kad mano ke
lionė į Maskvą įvyktų šios 
savaitės pabaigoje arba 
ateinančios pradžioje.”

Nekantravimas 
Obersalzburge

Sekančią dieną Hitleris 
ir Ribbentropas Alpių kal
nų būstinėje nekantriai lau
kė atsakymo iš. Maskvos.

Prieš pietus Ribbentropas 
dar pasiuntė skubią tele
gramą Schulenburgui:

”Užsienių reikalų minis- 
teris prašo telegraminio 
pranešimo, kuriuo laiku pa
siprašyta vizito pas Molo
tovą ir kuriuo laiku tas vi
zitas numatytas.”

Schųlenburgas telegrafa
vo atgal, kad jis Ribbentro
po nurodymus gavęs tik 
vakare, 23 valandą, todėl 
”galėjau juos tik šį rytą 
įvykdyti.” Dabar jau gavęs 
pranešimą, kad Molotovas 
jį priimsiąs šiandien, rug
piūčio 17, 20 valandą.

Nusivylimą nešąs 
pasikalbėjimas

Pasikalbėjimas turėjo iš
šaukti ir Ribbentropo nusi
vylimą. Molotovas, kuris 
konstatavo godų Hitlerio 
skubumą ir be abejo pra
matė jo užkulisius, stabdė 
vokiečius. Schulenbu r g u i 
perskaičius Ribbentropo in
strukcijas, jis truktelėjo 
pečiais ir, nekreipdamas į

ULBRICHTAS GESTAPO 
BENDRADARBIS

Walteris Ulbrichtas, Rytų Vo
kietijos komunistų bosas, kaip 
iš Vienoje paskelbtų duomenų 
išryškėjo, buvo uolus nacių ges
tapo talkininkas, Hitleriui ir Sta
linui pasirašius velniškąjį suo
kalbį. Jo nurodymais buvo suduo
tas milžiniškas smūgis vokie
čių socialdemokratams, juos iš- 
davinėjant gestapui; tūkstančiai 
jų po to prarado savo gyvy
bes nacių koncentracijos stovyk
lose.

Tai buvo paskelbta Oskaro Pol- 
lako redaguojamame austrų so
cialdemokratų laikraštyjeArbei- 
terzeitung, ir tas paskelbimas 
išryškino paslaptį, kuris asmuo 
ar asmenys faktiškai buvo atsa
kingi už socialdemokratų likvida
ciją.

Pollak tada pabėgo nuo nacių 
teroro, ir dabar jis laikomas 
geriausiai informuotu asmeniu 
vidurio Europoje apie komunistų 
ir fašistų veiklą.

"Mes neužmiršome," rašė 
Pollak savo straipsnyje, "kad 
Ulbrichtas, vos tik Hitleriui ir 
Stalinui pasirašius suokalbį, ne
legalios komunistų partijos vardu 
išsiuntinėjo gausybę laiškų vo
kiečių darbininkams, kuriuose 
buvo nurodoma, kad jie būtų 

juos daūg dėmesio, įteikė 
raštišką sovietų vyriausy
bės atsakymą į Ribbentro
po pirmąją telegramą iš 
rugpiūčio 15 dienos.

Pradėdama aštria pasta
ba apie ligšiolinę priešišką 
vokiečių vyriausybės laiky
seną Sovietijos atžvilgiu, 
sovietų vyriausybė tame 
atsakyme aiškino, kad ji li
gi dabar turėjusi susidari- 
nėti išvadas, jog ”vokiečių 
vyriausybė ieškanti pretek
sto konfliktams su Sovietų 
Sąjunga ... Nekalbant jau 
apie tai, kad vokiečių vy
riausybė, išnaudodama taip 
vadinamąjį antikominterno 
paktą, siekė ir sukūrė eilės 
valstybių vienybės frontą 
prieš Sovietų Sąjungą.”

Dėl tos priežasties Rusi
ja esanti nusistačiusi daly
vauti apsigynimo nuo vo
kiečių agresijos fronte.

Bet, jei vokiečių vyriau
sybė dabar linkusi pasukti 
savo senąją politiką rimto 
politinių santykių su Sovie
tų Sąjunga pagerinimo ke
liu, tai sovietų vyriausybė 
galinti tokį posūkį tik pa
sveikinti ir iš savo pusės 
taip pat esanti pasiruošusi 
savo politiką pasukti rimto 
santykių su Vokietija pa
gerinimo keliu.

Bet tai turį atsitikti 
„rimtais, praktiškais žings
niais” — ne iš karto, kaip 
Ribbentropas tai siūląs.

Kokiais žingsniais ? —
Apie juos sekančiame tęsi
nyje.

draugiški Hitlerio režimui, kuris 
esąs Rusijos liaudies draugas, 
ir išdavinėtų socialdemokratus, 
kaip sabotatorius,besipriešinan
čius šiai "draugystei".

Tai reiškė, kad reikią skųsti 
gestapui visus, kurie tik parodo 
nepasitenkinimą Hitlerio reži
mu.

Pollak rašo, kad istorijoje ži
nomas tik vienas panašus "veik
los" atvejis -- vengrų komunisto 
Rakosio.

Tame pat straipsnyje, pavadin
tame "Ulbrichto koncentracijos 
stovyklos", nurodoma, kad Ul
brichtas atkūrė koncentracijos 
stovyklas, kurios sąjungininkų 
buvo likviduotos karo pabaigoje. 
Į. jas grūdami ir tie, kurie su
gaunami besiruošią arba jau be
bėgą į Vakarus.

Tokių koncentracijos stovyklų, 
pagal kitus šaltinius, Rytinėje 
Vokietijoje yra 23.

♦

Sekmadienį iš Rytų Berlyno pa
bėgo keturi "liaudies policinin
kai", kurie buvo pasiųsti sutai
syti spygliuotų vielų užtvaras. 
Vietoj taisę, jie prakirpo dar 
didesnes spragas ir nužingsnia
vo į Vakarų Berlyną.

"Aš mačiau baimę akys e jauno 
ir seno, komunisto ir nekomu- 
nisto, darbininko ir intelektualo. 
Ir aš mačiau ginkluotus polici
ninkus nervingai besitraukian
čius nuo grėsmingų minių," -- 
taip apibūdina savo įspūdžius iš 
Rytų Vokietijos U. S. News and 
World Report korespondentas 
Robert Kleiman, kuris lankėsi 
Leipzigo mugėje ir iš jos grįžo 
automobiliu per sovietinę zoną. 
Jis pasakoja toliau:

"Baisusis žodis -- Vengrija 
--girdimas visur. Policija jo bi
jo. Jie prisimena likimą Buda
pešto policijos, kuri buvo išžu
dyta dideliais skaičiais, prieš 
rusų kariuomenei įsiveržus ir 
likvidavus Vengrijos sukilimą 
1956 metais. Gyventojai bijosi 
to žodžio, prisimindami sovie
tų tankus."

Baimė sovietinėje Vokietijos 
zonoje, arba, kaip oficialiai sa
koma, Demokratinėje Vokiečių 
Respublikoje, plačiai paplitusi. 
Rytų Vokietijos armija pastaro
siomis savaitėmis padidinta 70% 
priverstinai jon imant 18 - 23 
metų "savanorius". Kariuomenės 
judėjimas be paliovos matomas 
krašto gilumoje. Sovietų armija 
atliko manevrus ir užėmė, kaip 
atrodo, kautynių pozicijas.

SAVIŽUDYBĖS AUGA 
ŠIURPULINGU MASTU

Savižudybės dabar jau aklinai 
uždarytoje Rytų Vokietijoje, o 
ypač Rytų Berlyne, auga didesniu 

mastu, negu anuo metuAustrijoje, 
kada Hitleris ją pasigrobė.

NYT korespondentas David 
Binder, kuriam teko kalbėtis su 
dviem Rytų Berlyno ligoninių gy
dytojais, sako, kad savižudybių 
banga prapliupo po rugpiūčio 17 
ir nuo to laiko į ligonines kas
dien atvežama po daugiau kaip 
25 savižudžius per dieną. Jų 
tarpe esama jaunų ir senų, bet 
daugiau kaip pusę jų sudaro tie, 
kurie anksčiau dirbo VakarųBer- 
lyne.

GRIEŽTINAMA KONTROLĖ

Uždarę fizines Rytų Vokietijos 
sienas, komunistai dabar visais 
būdais bando uždaryti ir, kaip 
jie vadina "ideologinius sienų 
peržengėjus". Viena iš tokių ak
cijų yra mėlynmarškinių kom
jaunuolių būriai, pasiųsti sekti 
stebinčius Vakarų Berlyno te
levizijos stotį.

Tai jie nustato iš televizijos 
antenų krypties, stotims esant 
skirtingose vietose. Radę "nu
sikaltėlį", jie įsiveržia į namus 
ir pareikalauja, kad antenos 
kryptis būtų tuoj pat pakeista. 
Vakarus pasiekęs pranešimas 
sako, kad viena moteris, band
žiusi pasiginčyti su komjau
nuoliais, buvo nuteista aštuone- 
riems metams į koncentracijos 
stovyklą.

Už šios teroro kampanijos ir 
gyventojų kontrolės griežtinimo, 
be abejo, slypi režimo pasiruo
šimai galimiems netikėtumams. 
Komunistai bando sukelti gy
ventojų desperaciją ir rezig
naciją, iš vienos pusės palaips
niui verždami juos, iš kitos pu
sės -- siekdami sulaužyti jų 
priešiškumą. Bet kiekvienas ne
atsargus režimo žingsnis, kaip 
daugelis stebėtojų sako, galįs 
iššaukti sprogimą.

NAUJAS PARTIJOS ŠŪKIS

Daugumas skaitytojų gerai at
simena praeito karo pabaigoje 
visus miestų griuvėsius ir tvo
ras, nukabinėtas plakatais: 
"Pssst -- priešas klauso!" Da
bar ir komunistinis režimas 
Rytų Vokietijoje paleido tą patį 
šūkį, tik kitais žodžiais. Net 
Leipzige buvo matomi plakatai, 
kuriuose gyventojai įspėjami: 
"Jokių kalbų su priešais!"

Laikraštininkai pasakoja, kad 
kavinėse viešpataujanti beveik 
visiška tyla: žmonės geria, bet 
beveik nekalba su savo kai
mynais prie stalo.

Bet, pamatę amerikietį ir pro 
petį pakartotinai apsidairę, ar 
kas neseka, skuba pavaizduoti 
savo būklę, trumpai nurodyda
mi, kad prūsiškasis komunizmas 
esąs net žiauresnis už rusiš
kąjį. Esą, visur komjaunuolių 
grupės suorganizuotos.į "budru

NEKOMUNISTO AKYSE
Kaip atrodo tikrovė už betoninės'valstybių sienos

mo būrius", kurie slankioja gat
vėse, kavinėse, susirinkimuose, 
šokių salėse, parkuose. Užtenka 
vieno jų žodžio arba mostelėji
mo link kurio asmens, kad tas 
dingtų iš viešumos.

Tai savo kailiu patyrė ir mi
nėtas laikraštininkas Robert 
Kleiman, kuris tokio jaunuolio 
nurodymu buvo areštuotas, bet 
vėliau paleistas. Jis pasakoja, 
kad jam buvo leista važiuoti tik 
autostrada, prie kurios tam 
tikrais atstumais stovį paslėpti 
policininkai be paliovos per žiū
ronus seka visą judėjimą.

LEIPZIGE — PRIEŠINGYBĖS

Pastarojoje Leipzigo mugėje 
buvo gana skoningai išstatyta 
nemaža gaminių, skirtų eks
portui. Bet pats miestas atrodė 
niūrus ir apleistas, jo nepagy
vino nė šimtai ta proga iškabin
tų vėliavų ir transparentų.

DOLERIAI IR CENTAI K. GAIDŽIŪNAS

VIENIEMS AUKŠTESNIS MOKSLAS, 
KITIEMS GERESNIS BIZNIS

Su Darbo Dienos savaitgaliu 
visoje Amerikoje plačiai atsi
vėrė pradžios mokyklų, gimna
zijų ir universitetų durys.

Vieniems tai reiškia aukš
tesnio mokslo siekimą. O ki
tiems, uždarbį. Ir viena iš di
džiausių uždarbiautojų grupė 
yra vaikų batų ir rūbų gaminto
jai.

Didžioji dauguma šių metų mo
kinių į mokyklą išžygiavo ap
siavę naujais batais (apytik
rė kaina -- $ 6.00), pasipuošė 
naujomis kelnėmis ar suknele 
(kaina taip pat apie $ 6.00). 
ir naujomis kojinėmis -- dar 
40 centų priedas.

Pagalvojus, kad Amerikoje 
šiais metais į mokslą grįžo 
ar jį pradėjo apie 44,000,000 
mokinių, ir atsiminus, kad kiek
vienas iš šių mokinių yra pasi
puošęs $13.00 vertės naujais dra
bužiais, mes gauname $572,000- 
000 sumą.

Prie šios sumos dar dadėkime 
kolegijų ir universitetų įvai
rias studentiškas sąskaitas, už 
įvairias mokslo ir pramogines 
reikmenis, kaip lempų, radijo 
aparatų, portfelių, įvairių rašy
mo įrankių, ir tada tikrai gausi
me vieno bilijono dolerių sąskai
tą.

Manau, kad po paminėjimo šios 
didelės skaitlinės, jūs tikite.kad 
mokslas yra ir didelis biznis. 
Ir tai matėsi iš įvairios kon
kurencijos. Dažnai skelbimuose 
net buvo patariama, kad moki
nys gaus geresnius mokslo pa
žymius, jei jis bus tinkamai 
mokslui aprūpintas ir paruoš

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE

■11 nU/C C T MAISTO ir LIKERIŲIvIlUVlLdl KRAUTUVĘ

2515 West 69 St. Marųuette Parke
SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 

čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 
TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:

1 ASBACH URALT ..........5ths $4.95
2 BISQUIT 3 star Cognac .. 5ths $4.98
3 MARTELL 3 star Congnac 5ths $5-39 
1 METAXA graikų brendy 5ths nuo $5.75
5 WHITE HORSE SCOTCH

whisky ....................5ths $4-98
6 SKAIDRIOJI 80° ..............5ths $2.95
7 CHERRY, BLACKBERY, PEACH,

APRICOT importuoti
prancūzų likeriai..............5ths $2.98

8 BORDEAUX pranc. vynas 5ths $0.98
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kanomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!

Žmonių apranga atrodė gana 
vienoda, prasta. Vitrinose paste
bima geresnių drabužių, bet jie 
greičiausiai skirti mugės sve
čių akims. Kavos svaras kainuo
ja 7 dol., benzinas -- 1.33 dol. 
už galioną. Automobiliai, tele
vizijos aparatai ir skalbimo ma
šinos kainuoja tris kartus 
daugiau, nei Vakarų Vokietijoje.

Maisto normavimas buvo at
šauktas 1958 metais, bet bulvėms 
ir sviestui atnaujintas šiais me
tais. Maisto paskirstymas blo
gas, prie krautuvių nuolat mato
mos eilės, ypač kai atvežama 
vaisių arba sviesto.

Darbininkai neturi teisės keisti 
darboviečių be oficialaus leidi
mo. Kiekvienam, kuris "nepati
kimas", yra suvaržytos kelionės, 
ir toks asmuo tuoj perkeliamas 
į kitą sritį arba išsiunčiamas į 
"auklėjamąją darbo instituciją".

tas. O šis aprūpinimas ir pa
ruošimas susidėjo iš rašomų sta
lų, skaitymo lempų, enciklopedi
jų ir kailinių šliurių...

Skelbimuose, kreipiantis į 
grįžtančius universitetan ar pra
dedančius studijuoti jaunuolius, 
dažnai buvo matomi "tipiški" stu
dentai ir studentės, reklamuo
ją įvairius kostiumus, mėgsti- 
nius, paltus ir t.t. Tik tarp visų 
šių naujausius stilius reklamuo
jančių skelbimų nebuvo pastebi
ma nė vieno užsiminimo, kaip 
tie stilingi rūbai gali pagelbėti 
mokslui...

Pagal praeitų metų apklausinė
jimo duomenis pasirodo, kad 
46 milijonai mokinių ir studen
tų lanko įvairias Amerikos mo
kyklas ir universitetus.

Šis mokinių ir studentų skai
čius per paskutinį dešimtmetį 
padidėjo 16 milijonų, arba 53%.

*

Mokslas Amerikoje yra tikrai 
brangus... Kada pilietis nesi
laiko viešųjų bibliotekų „taisyk
lių. Šis faktas nesenai buvo įro
dytas New Jersey valstijoje.

Pagal Trenton miestelio bib
liotekos pranešimą teismui, vie
na skaitytoja negražino 70 pa
siskolintų knygų, neužmokėjo 
pabaudos už pavėluotai grąžin
tas knygas, išsiėmė bibliotekos 
skolinimo kortelę netikra pavar
de, skolinosi knygas kitų žmo
nių kortelėmis, ir visai ne
kreipė dėmesio į bibliotekos ir 
policijos griežtus, grąsinančius 
laiškus...

Ir, žinoma, tokio elgesio są
skaita išaugo iki $ 187.75.
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Jungtinių Tautų Organizacijos 
krizė artėja

Chruščiovo užkulniu į stalą įkalti reikalavimai, kad 
Jungtinių Tautų Organizacijoje vietoj vieno generalinio 
sekretoriaus būtų trys, tebėra ant stalo. Tai kas, kad 
kalbos apie tą reikalavimą yra kiek pritilusios. Maža reiš
kia ir tai, kad Chruščiovo reikalavimas tuo tarpu nesusi
laukė paramos iš didžiulės JTO narių daugumos.

Tiesa, šiandien tas reikalavimas liko lyg ir 
atmestas. Bet lukterkim dar metus. Pasibaigs Hamarsk- 
joldo terminas. Reiks vėl rinkti generalinį sekretorių. So
vietai už Hamarskjoldą nebebalsuos. Ir jie, jeigu niekam 
nepavyks įkalbėti juos savo dabartinį nusistatymą pa
keisti, nebalsuos už jokį vieną generalinį sekre
torių: jie tiesiog pareikš savo veto prieš betkokį kan
didatą, jeigu nebus priimta tokia sekretariato reforma 
(triasmenis generalinis sekretariatas), kokią jie siūlo. 
Vakarai mano, kad tokia reforma visiškai sunaikintų (ir 
taip jau nelabai didelį) JTO veiksmingumą. O jei reforma 
nebus priimta, tai sovietai turės labai nesunkią galimybę 
tą veiksmingumą paraližuoti ir be to, priverstinai laiky
dami JTO vykdomąjį organą ”be- galvos”.

Kitas pavojus — pinigų stoka. JTO gali bankrutuoti 
net greičiau, negu ateis generalinio sekretoriaus rinkimai. 
Sovietai yra vieni iš tų, kurie yra labiausiai atsilikę su 
"nario mokesčiais”. Jungtinės Valstybės ištikimiausiai 
neša JTO fnansavimo naštą. Bet, norint, kad JTO veži
mas važiuotų, netrukus prireiks, kad kas nors uždėtų 
įnašus ir už tuos, kurie ar dėl neišsigalėjimo, ar tyčia 
jų nemoka.

Kažin ir Jungtinių Valstybių vyriausybė ar norės, 
arba ar galės (ar Kongresas sutiks) dar didinti savo įna
šus palaikyti organizacijai, kuri jau vis labiau ir labiau 
linksta pasisakyti Jungtinėms Valstybėms nepalankiai. 
Jungtinės Valstybės "kapšiuko užraukimu” galėtų pri
versti tą "krautuvę užsidaryti” net greičiau, negu sovie
tai savo reformų reikalavimais. Reikalas apsispręsti, gel
bėti ar negelbėti JTO iš bankroto, irgi artėja tvirtu žings
niu.

Nemažas J. Tautoms pavojus yra ir didžiųjų narių 
bėdų tvarkymas. Bepiga J. Tautoms sutvarkyti kokio 
mažo krašto reikalus. Bet kai reikia spręsti pačių didžiųjų 
— tada savaime atsiranda krizė. O tokių bėdų, atrodo, 
artimiausiu laiku tikrai nestigs.

Sovietai ir jų satelitai, kada Chruščiovui buvo apvar- 
žyta judėjimo laisvė, kėlė reikalavimą, kad Jungtinės Tau
tos būtų iš New Yorko iškeltos, jei jau ne į Maskvą, tai į 
Austriją ar Šveicariją. Jei tas reikalavimas dabar yra 
pritilęs, tai dar nereiškia, kad jis užmirštas. Kiekvienu 
stipresnio susirėmimo atveju, kaip vienas iš pagalbinių 
argumentų, bus ir jis mestas, kad arba svarbesnieji sovie
tų argumentai būtų priimti, arba nepriimant, ir šis rei
kalavimas vykdomas.

Nors oficialių nusiskundimų iš JAV pusės niekad ne
buvo paskelbta, bet visi žino, kad Jungtinių Tautų atsto
vavimo priedangoj į JAV Maskva ir jos užgrobti satelitai 
meta šnipų būrius. Savaime aišku, kad dėl jų nepasiten
kinimas auga, kad kai kurie Jungtinių Tautų nariai sau
valiauja. Bet pačios JAV greičiausia niekad nekels, o jei 
bus iškeltas iškėlimo klausimas ir kovos, kad Jungtinės 
Tautos čia liktu ne vien dėl jų draskymo pastangų už
gniaužimo, bet ir savojo prestižo saugojimo.

Visus šiuos reiškinius susumavus nesunku padaryti 
išvadą, kad Jungtinių Tautų krizė artėja ir aštrėja. li
tą krizę nugalėti bus labai sunkus uždavinys.

ĮDOMI TYLA

Teodoras Blinstrubas, Antro
sios dainą šventės rengimo komi

teto iždininkas, keliuose laik
raščiuose paskelbė savo laišką 
(jis buvo ir Dirvoje), kad slapta 
buvo atsiradęs ir antrasis Dai
nų šventės rengimo komitetas, 
atsispausdinęs blankus ir veikęs, 
bet iki šiol niekam nedavęs savo 
veiklos apyskaitos.

Nesiimu spręsti ar teisti tų 
asmenų, kurie taip padarė, bet 
tik man ir mano kaimynams 
kyla įtarimas dėl dabartinės ty
los. Asmenys paliesti, netvarkin-
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PRAEITIES ŠEŠĖLIAI... Maironio skautų draugovė Kaune TT Jėzuitų gimnazijoje 1934 m. balandžio 
mėn. Ši dr-vė įsteigta 1932 m. gruodžio mėn. v. sktn. V. Kizlaičio. Draugininkais buvo vyr. sktn. V. 
Kizlaitis 1932-1938. Vyr. skl. Tadas Tallat-Kelpša 1938-1940,

Dalis šių skautų gyvena JAV, Kanadoje ir kt., tai J. Saladžius, Vyt. Saladžius, inž. K. Čerkeliūnas, 
inž. J. Nasvytis, J. Karosas, J. Alonderis, dr. M. Jasaitis, M. Naujokaitis, inž. J. Steikūnas, Vyt. 
Jučas, agr. T. Tallat Kelpša, Jurgis Noreika, Juozas Noreika, V. Kizlaitis.’

Dovas Zaunius, Oskaras Urbonas, Henrikas Bliumetalis ir Eugenijus Ponomariovas yra žuvę nuo 
bolševikų kulkų.

Kur šiandien randasi H. Ribačauskas, J. Vagneris, J. Grigas, L. Viršila, V. Statkevičius, J. Valiu- 
konis, A. Putcė, R. Riauba, St. Vaitkevičius, Milvydas O., A ir M. Šalčius žinių nėra.

V. Kizlaičio nuotrauka

LB TARYBA KVIEČIA Į DARBA
JAV Lietuvių Bendruo

menės III-ioji Taryba, 1961 
rugsėjo 2-3 dienomis susi
rinkusi pirmosios sesijos 
New Yorke, apžvelgusi šio 
krašto lietuvių praeities 
veiklą ir minėdama ben
druomeninio darbo dešimt
metį Amerikoje, su džiaug
smu pastebi, kad JAV lie
tuviai, gyvai reikšdamiesi 
gyvenime daugeliu savo 
organizacijų, taip pat remia 
ir bendrinių junginių mintį 
siekti tų tikslų ir atlikti 
tuos darbus, kur 
visu talka ir jungtos jėgos 
ko labiausiai reikalingos ar 
kultūrinėj, ar politinėj, ar 
šalpos srityse. Tai rodo iš
eivijos lietuvių organizaci
nį subrendimą ir jiems ten- 
kaiiičių uždavinių suprati
mą.

Bendro darbo kelias 
yra taip pat būtinas mūsų 
ateičiai, čia reikia mūsų vi
sų. Kai Lietuvos, Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir aps
kritai Vakarų pasaulio prie
šai vis agresyviau kėsinasi 
į mūsų gyvenimą bei dvasią 
ir, kiršindami mus tarp sa
vęs, siekia mūsų sunaikini
mo, JAV LB Taryba kvie
čia JAV lietuvius, lietuviš
kos kilmės amerikiečius ir 
viso pasaulio lietuvius pa
miršti smulkias tarpusavio 
nesantaikos, jungti savo 
gretas ir sutelktinėmis pa
stangomis

įsigyti svarų balsą 
tiek šiame krašte, tiek ki-

gumas iškeltas, o jie tyli, tarsi 
būtų į burną vandens prisisė
mę. Visuomenė laukia pasiaiš
kinimo, nes tyla šiuo atveju nie
ko nebus laimėta.

E. A. LAUKYSTA, 
Chicago

SOCIALINIO APRŪPINIMO
TEMOMIS

Malonu buvo skaityti p. Rauli- 
naičio ir Kančiausko straipsnius 
apie socialinio aprūpinimo padė
tį šiame krašte.*

Ši tema yra labai ne "košer" 
didžiojoje Amerikos spaudoje. 
Ir apie ją kalbant stengiamasi 
vien nurodyti, kad daug progreso 
jau padaryta, daug planuojama, 
reikia kantrybės ir t.t.

Norėtųsi tik pridėti, kad toji 
didžiosios spaudos taktika, taip 
pat pavartota ir J. Šoliūno Dir
voje kritikuojant p. Raulinaičio 
straipsnį. Toji taktika man labai 
primena rusų pasigyrimus savo 
penkmečių planais vis kalbant 
apie procentalinį progresą, o ne
nurodant konkrečių skaičių.

TADAS MICKUS, 
Grand Rapids, Mich. 

tose tautose Lietuvos lais
vės bylai ginti ir tautiniams 
savo uždaviniams vykdyti.

šiam tikslui JAV lietu
viai:

1) Aktyviai remia lietu
vių organizacijas bei paski
rus asmenis, veikiančius 
religijos, kultūros, politi
kos, šalpos, ekonomikos, 
sporto ir kitose srityse, ir 
imasi darbo ten, kur jis šiuo 
metu daugiausia apleistas.

2) Darbo padalos princi
pu remia JAV lietuvių ben
drines institucijas — Altą, 
sukurtą Lietuvos vadavimo 
darbui, ir Balfą, skirtą lie
tuvių šalpai bei globai, ypa
čiai palaikydami Balfo pa
stangas remti užjūriuose 
mokslus einantį lietuvių 
jaunimą bei nukentėjusius 
dėl lietuvybės.

3) Ypatingą dėmesį krei
pia į lietuvių jaunimą, atei
dami jam į pagalbą lietuvy
bę išlaikant ir nukreipdami 
jį į reikiamas veiklos sritis.

Petys tad į petį už Lie
tuvą ir lietuvišką mūsų 
ateitį!

LB TARYBOS 
NUTARIMAI

JAV LB Taryba randa, 
kad ypačiai didelis dėmesys 
turi būti skiriamas lituanis
tiniam švietimui, lietuvių 
kultūros globai ir pristaty
mui kitoms tautoms, sie
kiant įeiti j jų tarpą ir lai
mėti reikiamą pripažinimą.

Atsižvelgiant į darbų 
gausumą ir jų derinimo bū
tinumą,

konkrečius uždavinius 
vykdyti pagal svarbiausius 
gyvenamojo meto bei atei
ties reikalavimus ir visų 
pirma šiuos:

1) JAV LB centro orga
nai imasi iniciatyvos su
šaukti JAV lietuvių organi
zacijų bendrą konferenciją 
b e n dradarbiavimo klausi
mams tarti.

2) JAV LB centro orga
nai kreipia dėmesį į pasau
linę parodą 1961 m. Nc\v 
Yorke ir rūpinasi tinkamu 
lietuvių tautos ir išeivijos 
reprezentavinni kultūriniais 
parengimais bei kitais bū
dais, kuris taip pat tarnau
ja pačių lietuvių tautinei 
dvasiai kelti.

3) JAV LB centro orga
nai kreipia dėmesį į mažas 
lietuvių kolonijas, kurioms 
reikia visų lietuvių užnuga
rio bei pagalbos, ši pagalba 
organizuojama pagal dėsnį, 
kad stipresnieji kultūrinė

mis savo pajėgomis talkina 
silpnesniesiems.

4) šeštadieninių lituanis
tinių mokyklų darbas stip
rinamas trūkstamų vadovė
lių išleidimu, atitinkamų 
pedagoginių priemonių bei 
metodų ieškojimu ir mo
kyklų bei tėvų glaudesnio 
bendradarbiavimo plėtimu.

5) Atsirandančiam mo
kytojų trūkumui šalinti 
rengiami pedagoginiai kur
sai, į kuriuos traukiamas 
pedagoginių linkimų turįs 
jaunimas.

6) Siekiama periodinėje 
lietuvių spaudoje Įvesti pa
stovius jaunimo bei vaikų 
skyrius, kurie pratintų juos 
domėtis lietuvišku gyveni
mu ir į jį aktyviai įsitrauk
ti. Rūpinamasi jaunimo ir 
vaikų laikraštėlių plitimu.

7) Jaunimo reikalams 
steigiama Jaunimo Taryba, 
kuriai talkinti kviečiami 
mūsų filosofai, psichologai, 
pedagogai ir kiti arti jau
nimo gyvenimo ir dvasios 
stovį asmenys.

8) Išryškėjusius nusista
tymui derinti pasireiškusias 
dvi Lietuvių Fondo organi
zavimo linkmes, organizuo

Cosmos Parcels Express Corp.
(Licensed by Intourist)

PASKUBINA JCSĮ SIUNTINIUS JCSĮ' DRAUGAMS 
IR (ŪMINĖMS I BEI’ KURIĄ SSSR DAIJ.

SIUNTINIAI APDRAUSTI • PRISTATYMAS GARAN
TUOTAS • GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.

Visuose mūsų skyriuose .Jūs rasite dideli pasirinkimą 
medžiagų moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo 
sutaupysite negu pirkdami kifur. Jūs galite gauti ir kitokių 
reikmenų tinkamų siuntiniams, pigiau negu bet kur kitur. 
Dėl nemokamų kainoraščių ir papildomų informacijų rašy
kite ar aplankykite jums aitimiausį mūsų skyrių:
NEW YORK N. Y.. 39 — 2nd Avenue — Tel. AL 4-5456 
BROOKLYN 7. N. Y., 6Oo Sutter Avenue — Tel. 1)1 5-8808 
I.AKEtVOOD. N. J.. 126 — ith Street — Tel. E() 3-8569 
PATERSON 1. N. J.. 99 Main Street — Tel. MU 4-4619 
NE\V IIAVEN'. (’onn.. 6 Dav Street — Tel. 1.0 2-1446 
PITTSBURGH 3. Pa.. KH;> E. (’arson St. — Tel. HU 1-2750 
WORCESTHR, Mass., 174 Millbury St. — Tel. SW 8-2868 
1IAMTRAMCK, Mich., 11333 Jos. Campau.

Tel. TO 7-1575 
CLEVELAND 13, Ohio, 2683 \V. 1 Ith St. — Tel. TO 1-1068 
CHICAGO 22, Ilk, 2222 W. Chicago Avė. — Tel. BR 8-6966 
CHICAGO 29, III. 2439 W. 69th Street — Tel. WA 5-2737 
LOS ANGELES 22, Cal., 960 So. Atlantic Blvd.

Tel. AN 1-2994 
SAN FRANCISCO, Cal., 2076 Sutter St. — Tel. FI 6-1571 
N’EtVARK 3, N. J. 428 Springfield Avė. — Tel. BI 3-1797 
PHILADELPHIA 23, Pa., 530 W. Girard Avė.

Tel. WA 2-4035 
WATERBURY. Conn., 6 Jęhn St. — Tel. PLaza 6-6766 
GRAND RAPIDS, Mich., 606 Bridge St. N.W.

Tel. GL 8-2256 
PASSAIC, N. J., 176 Market Street — Tel. GR 2-6287

' DETROIT. Mich., 7300 Michigan Avė. — Tel. VI 1-5355 
ATHOL, Mass., 61 Mt Pleasant St. — Tel. CH 9-6245 
VINELAND, N. J., West Landis Avė.,

Greek Orthodox Club Blvd.
Šis skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sek
madieniais.
BOSTON 18, Mass. 271 Shawmut Avė Tel. LI 2-1767
VVOODHAVEN 21, N.Y. 84-17 Jamaica Avė Tel. VI 6-3330

ŠYPSENOS
— ☆ ☆ ☆ —

DU DRAUGAI, gerai išgėrę 
kaimo karčiamoje grįžo į 
miestą, važiuodami automo
biliu 90 mylių greičiu.

--Jau mes artėjame prie 
miesto, -- pasakė vienas.

--Iš ko tu sprendi.
--Vis daugiau suvažinėjame 

pėsčiųjų...
♦

VIENA moteris parodoje 
sustojo prie Renoir garsiojo 
paveikslo "Lietsargiai".

--Ar jums jis patinka? — 
klausia jos palydovas.

--Taip. Aš jį nusipirkčiau, 
jei būtų kitos spalvos liet
sargiai.

*
BENEDIKTINAS, dominin

konas ir jėzuitas šnekučiavo 
kambary. Staiga užgeso elekt
ros šviesa.

Benediktinas pasiūlė domi
ninkonui ir jėzuitui sukalbėti 
porą maldelių, kad Dievas 
grąžintų šviesą.

Domininkonas pastebėjo, 
kad prieš tai reiktų suorga
nizuoti diskusijas ir nustaty
ti priežastis, kodėl užgęso 
elektros šviesa.

Staiga šviesa užsidegė: jė
zuitas buvo nuėjęs pakeisti 
saugiklį.

jamas vienas fondas pagal 
Taryboje sutartus princi
pus.

LB Taryba taip pat nu
tarė Bendruomenės vardu 
pasveikinti 1941 m. 
Tautos sukilimo prieš oku
pantą vykdytojus bei daly
vius, Laikinosios Lietuvos 
Vyriausybės narius, Lietu
vos Nepriklausomybės akto 
signatarus, padėkoti 
B e n d ruomenės organams 
ir paskiriems jos darbuo
tojams, JAV ir Kana
dos lietuvių I-osios Dai
nų šventės vykdytojams ir 
ypačiai dirigentams bei dai
nininkams, lietuvių spaudai 
ir lietuvių radijo valandė
lėms, kreiptis į JAV 
valdžios įstaigas bei parei
gūnus Lietuvos laisvės by
los reikalais, prisidėti 
prie Kuchel-Lipscomb rezo
liucijos pravedimo ir kt.

Taip pat yra priimta eilė 
ir kitų nutarimų, kurie su
žymėti LB Tarybos sesijos 
protokole pačių LB organų 
žiniai.

JAV Lietuvių 
Bendruomenės

Tarybos Prezidiumas
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KANADOS LIETUVIŲ ŠVENTĖJE VYRAVO JAUNIMAS
/

Aštuntoji Kanados lietuvių die
na šiais metais įvyko Montrea- 
ly'je rugsėjo 2-4 dienomis.

Šventės programą sudarė, kaip 
ir visuomet, sporto žaidynės, 
lietuvių dailininkų meno paroda, 
pobūvis, pamaldos ir koncertas.

Pobūvis -- balius vyko naujuo
se slovakų namuose, net trijose 
salėse, kurios buvo publikos 
perpildytos. Dviejose salėse šo
kiams grojo geri orkestrai. Vie
ną salę užpildė beveik tiktai jau
nimas. Pobūvis užsitęsė iki vė
lyvos nakties ir praėjo labai gra
žioje, jaukioje nuotaikoje.

Dalis publikos stebi šokėjų pasirodymą. Sėdi apačioje: Tėviškės 
Žiburių vyr. red. kun. dr. Pr. Gaidamavičius, PLB pirm. dr. J. 
Matulionis, Kanados LB pirm. Stp. Kęsgailą, Tėvas Ramanauskas 
iŠ Brooklyno Tėvas S. Kulbis SJ, ir prelatas-Montrealio kurijos 
atstovas.

Pirmoje eilėje jaunieji Bulotai stebi salėje besigrupuojančius 
šokėjus, greta jų mok. Bulotienė, antroje eil. sėdi inž. J. Bulota 
su dukterimi.

Montrealio taut. šokių šokėjų dalis. V. Kizlaičio nuotraukos

VINCAS KIZLAITIS

Svečių matėsi iš įvairių Ka
nados bei Amerikos vietovių, iš 
iš Brazilijos atvykęs preL 
Ragažinskas, Vokietijos -- J. 
Matulaitis ir vienas lietuvis tik 
ką atvykęs iš Lenkijos. Publi
ka, besišnekučiuodama, vaišino
si alumi ir kukliais užkandė
liais, kai kas papildydami ir stip
resniais gėrimais. Čia nesimatė 
tų gausių bufetų su šaltais ir 

šiltais užkandžiais, be kurių 
neapsieina joks didesnis parengi
mas Amerikoje.

Sekmadienį šventė prasidėjo 
ryte, eisena nuo Aušros Vartų 
bažnyčios (T. Jėzuitų) į Ver- 
duno Auditoriją, kur vyko tai 
dienai pritaikytos pamaldos. Ei
seną sudarė daugiausia jauni
mas -- merginos pasipuošę tau
tiniais rūbais. Vyresnieji vyko 
mašinomis, sudarę jų gausią 
koloną.

Pamaldos vyko didžiulėje salė
je (panaši į Chicagos Amphite- 
atrą ar Clevelando Areną.) kur 
buvo įruoštas altorius. Mišias 
laikė prel. V. Tulaba. Jis ir pa
sakė pamokslą lietuviškai. Jaut
rų pamokslą angliškai pasakė 
Montrealio kardinolas J. Em. 
P. E. Leger. Mišių metu giedo
jo Aušros Vartų par. choras ir 
solistas S. Baras. Po pamaldų 
Aušros Vartų par. klebonijoj bu
vo suruošta kardinolo garbei pie
tūs.

Po pietų toje pačioje Verduno 
Auditorijoje įvyko aktas -- kon
certas. Prieš pradedant progra
mą į salę įžygiavo tautiniais rū
bais pasipuošę penkios tautinių 
šokių grupės: (per 250 liet, jau
nimo): Chicagos Jaunimo Centro 
studentų ansamblis, Hamiltono 
taut. šokių grupė Gyvataras, 
Montrealio skautų vyčių taut. šo
kių grupė, Toronto taut. šokių 
grupė Gintaras ir Rochesterio 
skautų taut. šokių grupė. -

Koncertas pradėtas Kanados 
himnu. Po to Kanados liet, dienai 
ruošti komit. pirm. J. Lukoševi
čius pakvietė akto - koncerto 
programai vadovauti prof. dr. 
V. Pavilanį. Buvo perskaityti 
gauti sveikinimai raštu iš Kana
dos min. pirm. Diefenbakerio, 
Verduno burmistro, Lietuvos at
stovo Washingtone p. Kajecko 
ir kitų. Žodžiu sveikino Brazili
jos liet. bend. pirm. prel. P. 
Ragažinskas. Po to pakviestas 
PLB pirm. J. Matulionis pasakė 
trumpą sveikinimą. Visa ofic. 
dalis užsitęsė tiktai apie pusę 
valandos, kai prieš kelis metus 
vykusioje Kanados lietuvių die
noje Niagara Falls teko klau
sytis daug ir ilgų kalbų, užsitę
susių virš pusantros valandos.

Meninė dalis pradėta Chicagos, 
Hamiltono, Montrealio, Roches
terio ir Toronto šokėjų gru
pėms pašokant Sukčių ir Rugu
čius. Dar Hamiltono šokėjai pa
šoko taut. šokį Linelį ir Chica
gos šokėjos Sadutę.

Solistė Elz. Kardelienė, a- 
komp. K. Smilgevičiui, padai
navo: V. K. Banaičio Vai toli, 
toli, A. Kačanausko Kur prapuo
lė tas kelelis, Br. Budriūno 
Šauksmas ir B. Dvariono ariją 
apie Vilnių iš oper. "Dalia" ir 
bisui A. Kačanausko Kad aš 
našlaitėlė. E. Kardelienei įteikta 
daug gėlių.

Solistas St. Baras, akomp. St. 
Gailevičiui, padainavo St. Šim
kaus Vai kur nužėgliuos, J. Kar- 
navičiaus Jonušo dainą iš op. 
"Radvila Perkūnas", V. K. Ba
naičio Aš per naktį ir A. Ka
čanausko O kaip miela išgirst. 
Ir publikai audringais plojimais 
reikalaujant, dar padainavo G. 
Puccini Kavaradossi ariją iš op. 
"Toska" ir Eleazaro ariją iš 
op. "Žydė". Chicagietės Sadutės 
šokėjos jam įteikė savo gėles.

Tautinių šokių grupės visos 
kartu ir kiekviena paskirai dar 
pašoko tautinių šokių. Programą 
užbaigė Hamiltono taut. šokių 
grupė pašokdama dar nematytą 
charakteringą šokį Gaidys. Gru
piniams tautiniams šokiams 
grojo Zig. Lapino suorganizuo
tas ir vadovaujamas Montrealio 
tautinių šokių orkestras, o čika- 
giečiams puikiai grojo akord. 
Faustas Strolia.

Programa baigta Kanados Liet. 
Bendr. Krašto valdybos pirm. 
Stp. Kęsgailos žodžiu ir Lietuvos 
Himnu.

Vakare Aušros Vartų parapi
jos salėje įvyko jaunimo pasi
linksminimas. Šis pasilinksmini
mas praėjo labai gražioje nuo
taikoje ir suartino vietinį ir iš 
kitų vietovių į šventę atvykusį 
lietuvių jaunimą.

Tenka pasidžiaugti Montrealio 
ir apyl. lietuviais, kurie į įspū
dingą ir įdomų koncertą atvyko 
su visu savo prieaugliu. Jį dar 
papildžius gausioms šokėjų gru
pėms, šiame koncerte dominavo 
jaunimas. Koncerto metu salėje 
publikos buvo daugiau kaip trys 
tūkstančiai, o šeštadienio pobū
vyje buvo per du tūkstančius.

Suvažiavimo dalyviai su šeimomis. Pirmoji eilėj šeštas iš kairės sėdi gen. Musteikis, buvęs Karo 
Mokyklos viršininkas.

PLP KARO MOKYKLOS XVIII LAIDOS 
SUVAŽIAVIMAS TORONTE

Rugsėjo 2-3 d. Toronte 
įvyko P.L.P. Karo Mokyklos 
XVIII laidos suvažiavimas 
25 metų sukakčiai paminė
ti. Į suvažiavimą atsilankė 
buvęs Karo Mokyklos vir
šininkas gen. K. Musteikis 
su ponia (gyvenąs Chicago
je).

S u v ažiavimas prasidėjo 
iškilmingu posėdžiu, kurio 
garbei prezidiuman buvo 
pakviesti: Karo Mokyklos 
viršininkas gen. K. Mustei
kis, buvęs Karo Mokyklos 
kadro karininkas šopaga, 
abiejų Toronto lietuvių pa
rapijų dvasiškijos atstovai, 
savanorių, šaulių, Liet. Ben
druomenės, XVII ir XIX 
laidų atstovai.

Buvo padarytas tradici
nis Karo Mokyklos vakari
nis patikrinimas, kuriame 
iš 130 išsirikiavo vos 25. 
Skaitant sąrašą tik maž
daug kas penktas atsiliepė 
— aš. Kitų pavardės lydė
jo atsiliepimas: žuvęs, iš
vežtas į Sibirą, nėra žinių.

Po iškilmingo posėdžio 
sekė vaišės, kurių metu bu
vo sudainuota daug Karo 
Mokyklos kariūniškti dainų, 
prieš 25 metus skambėju

Toronte įvykusiame PLP Karo moKyklos XVIII laidos 25 metų sukakties proga suvažiavime, buvo 
atliktas tradicinis karo mokyklos vakarinis patikrinimas.

PLP Karo mokyklos .pastatai A. Panemunėje, Lietuvoje. Nuotrauka daryta Nepriklausomybės metais.

sių A. Panemunes slėniuo
se. Suvažiavusieji, su savo 
šeimomis, turėjo progos su
sipažinti, prisiminti gražius 
jaunystės laikus, begalės 
pergyvenimų, nuotykių.

Rugsėjo 3 d., 10 Vai. ryto 
Prisikėlimo Parapijos baž
nyčioje buvo užpirktos šv. 
Mišios už tos laidos žuvu
sius ir išvežtus. Gražų pa
mokslą pasakė tos parapi
jos klebonas Tėvas Placi
das. Mišių metu, dalyvau
jant tautinei vėliavai, buvo 
padėtas vainikas specialio
je koplytėlėje, prisimenant 
visus, tos laidos žuvusius.

1936 m. XVIII laidą bai
gė 130. Turimomis žiniomis 
laisvajame pasaulyje yra 
gyvų 49, žuvusių 13, išvež
tų 14, nežinomo likimo 54.

Gyvenimo kasdien y b ė s 
verčiami suvažia v u s i e j i 
spaudė viens kitam rankas 
tardami sudie, iki sekančio 
suvažiavimo Laisvosios Tė
vynės A. Panemunėje.

Vyt. jBubelis
Muzikas St. Gailevičius 

iš atostogų, kurias praleido 
Europoje, jau grižo ir vėl 
pradeda darbą su Varpo 

choru. Pirmoji repeticija 
Lietuvių Namų patalpose 
yra numatyta rugsėjo 13 
d. Pradedant naują sezoną, 
choro vadovybė pageidauja, 
kad kuodaugiausiai į cho
ristų eiles įsijungtu naujų 
pajėgų.

Maironio šeštadieninėje 
mokykloje mokslas prade
damas rugsėjo 16 d. Įpras
tu mokyklą lankymo laiku. 
Visų pareiga rūpintis, kad 
visi lietuviukai ją rūpestin
gai lankytų, šiais mokslo 
metais yra numatoma apie 
500 mokinių.

❖
Baleto studijos vedėja 

Zenaida Orentienė rugsėju 
19 d. Lietuvių Namuose 
pradeda klasikinio baleto 
studijos mokslo metus.

Vietos SLA kuopos susi
rinkimas įvyko rugsėjo 10 
d., 2 vai. p. p. Lietuvių Na
muose. Buvo aptarta eilė su 
dienos rūpesčiais susijusių 
klausimui ir duota ištrauka 
iš B. Sruogos veikalo "Mil
žino Paunksnio’’, kuri buvo 
skirta rugsėjo 8 d. paminė
ti.
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Choras yra nedidelė ben
druomenė (jo narių skai
čius gali svyruoti tarp 24 
ir 120, kartais mažiau, o 
kartais ir daugiau), turinti 
idealą dainuoti ir skleisti 
chorinio dainavimo kultūrą 
visuomenėj. Lietuvoj cari
nės priespaudos metu cho
riniu dainavimu daugiausia 
rūpinosi parapijų vargoni
ninkai, dažnu atveju patys 
neaukšto muzikinio išsila
vinimo žmonės. Tuštumą 
užpildė pati lietuvių tauta, 
kurdama ir dainuodama 
tūkstančius vadinamų liau
dies dainų.

Nepr. Lietuvoj per kelio
lika metų chorinio dainavi
mo kultūra šoktelėjo didelį 
šuolį į aukštį, nes Kauno ir 
Klaipėdos aukštosios muzi
kos mokyklos paruošė ir iš
leido į gyvenimą gausų bū
rį talentingų chorvedžių. 
Dalis tų vyrų liko Lietuvoj 
ir iki šiol ten tebedirba, o 
dalis pasitraukė į tremtį.

Pakaks iškelti porą pa
vyzdžių, kad pamatytu- 
mėm, kokio chorinio daina
vimo lygio mes pasiekėm 
tremty: M. K. Čiurlionio 
ansamblis, vadovauja m a s 
muz. Alf. Mikulskio, 
ilgesnį savo dainavimų lai
ką laikėsi profesinio choro 
aukštumose. Panašių laimė
jimų siekė ir Stepo So
deikos vadovaujama 
Dainava. Tas rodo, kad iš 
Nepr. Lietuvos į svetimus 
kraštus mes atsivežėm tik
rai aukštą chorinio daina
vimo kultūrą.

Svečiose šalyse pasidarę 
sėsliai, dėkui Dievui, dar 
vis nesustojam burtis į cho
rus ir dainuoti savo tautos 
dainas, nors čia, net JAV, 
dar neturim sąlygų išlai
kyti nors vienam profesinio 
lygio chorui. Į liet, chorus 
jungiasi tik nuoširdūs ir en
tuziastingi dainavimo ir 
dainos mylėtojai, beveik 
kiekvienu atveju aukodami 
savo laisvalaikio ir poilsio 
valandas, o tiems sambū
riams vadovauja didelio pa
siryžimo, didelės ištvermės 
ir kartais savo tiesioginį 
pašaukimą (pvz. kompozi
toriai) ant aukuro dedą 
žmonės. Ore kybo tik vie
nas neperdaūg linksmas 
klausimas: kiek tų pasiry
žėlių pastangas paremia ir 
pagerbia lietuvių’ išeivių 
bendruomenė? Iš arčiau į 
tą dalyką žiūrinčiam, aš la
bai Jus atsiprašau, neatro
do, kad savo chorams mes 
turėtumėm regimai pakan
kamą kiekį dėmesio ir šir
džių šilimos ...

Kur begyventumėm, sa
vam krašte ar svetur, kiek
vienam chorui tarpti ir 
sėkmingai dirbti yra reika
lingos šios trys pagrindinės 
sąlygos: meniniu požiūriu 
pajėgus chormeisteris, pa
kankamas kiekis balsingų 
ir muzikalių dainininkų ir... 
pilna koncertų salė aktyvių 
ir nesnaudžiančių klausyto
ju.

Savaime aišku, kad men
ko meninio lygio chorvedys 
niekad nepajėgs chorinio 
dainavimo lygio pakelti, 
dažnu atveju tai bus tik 
mėgėjo darbas. Taip pat 
nebus gero choro, jeigu jo 
dalyviai nebus muzikalūs ir 
balsingi. Tačiau itin prastas 
reikalas, ypač svečiam kraš
te, kai koncertų salės yra 
puštuštės, arba, kai į jas 
susirinkę žmonės, yra apa
tiški, dainos menu negyve
na, o savo tarpe kumšisi ar 
snūduriuoja. Tokie klausy
tojai niekad nepadės chorui 
augti ir tobulėti, o tik kels 
jo dalyvių širdyse nusivy
limą.

Kas pasakyta, tai nėra 
jokis naujas .atradimas — 
mes visi apie tas tris sąly
gas daugiau ar mažiau ži
nom ir išmanom. čia apie 
jas buvo pakalbėta tik to
dėl, kad nepraeit umėm pro 
savo chorų koncertų duris, 
kad gausiau jų koncertus

APIE CHORĄ, KURIS DAINUOS CLEVELANDE
lanky,tumėm, o susirinkę 
pabandytumėm drauge su 
dainininkais tas porą va
landų dainos menu pagy
venti, į kiekvieną dainą 
nuoširdžiau įsijausti. To
kių jautrių dainos klausyto
jų mes turim, tik jų vis 
perdaug nėra ...

rai he savo asmeniniu am
žium, bet chorinio dainavi
mo praeitimi yra žymiai 
vyresni. 1952 m. trys ener
gingi dainos mylėtojai Al
binas Valkavičius 
(bebaig damas medicinos 
mokslus Heidelberge prieš, 
kurį laiką miręs), Pr. š i m-

koncertų. Daugiausia jis 
koncertavo pačiame Bosto
ne, bet ir išvykų turėjo ne
mažai. Jis dainavo Massa- 
chusetts Universitete, An- 
hurst, Mass., Vasario 16 d. 
proga W.B.Z. radijo stoty 
Bostone (choro dainavi
mus stotis vėliau kartojo iš

DIRVOS SPAUDOS BALIAUS - KONCERTO 
MENINĖ PROGRAMA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
o 
O,

suomenei. Vyrų choro va
dovas ir siela visą laiką bu
vo komp. Julius Gaide
lis.

Malda už tėvynę '.............................. J. Dambrauskas
Anoj pusėj ežero......................................  J. Žilevičius
Šienapiūtė (žodžiai P. Vaičiūno) ............. J. Gaidelis
Užmigo žemė (žodžiai Maironio) ......... Č. Sasnauskas
Vėjužėlis................................................. A. Vanagaitis
Vėjo dukra (žodžiai F. Kiršos) ................ St. Šimkus
Pavasario daina (žodžiai B. Rutkūno) .... J. Gaidelis 
Pabusk, pasauli (žodžiai B. Gaidžiūno) .... J. Bertulis 
Karvelėli (solistė Stasė Daugėlienė) .... C. Sasnauskas

Dainuoja Bostono Lietuvių Mišrus Choras

Daina apie sesytę............................... J. Tallat-Kelpša
Lopšinė ..................................................... A. Račiūnas
Aš turėjau brolužėlį................................. E. Gailevičius

Dainuoja solistė Stasė Daugėlienė

Pertrauka

Menininko gyvenimas
2. Mėlynasis Dunojus . ..
3. Vienos miško pasaka .

Dainuoja Bostono Lietuvių Mišrus Choras

1. Johann Strauss
Johanu Strauss
Johann Strauss

.. Fr. Chopin
E. Pestalozza
J. Offenbach

.................. X

1. Ruduo ......
2. Čiribiribin ..
3. Barkarolė ..
4. Tu prisimink

Dainuoja Moterų Trio iš Bostono:
Sol. Stasė Daugėlienė, Irena M i c k ū n i e n ė 

ir Irena žukauskien ė

1. Vienos gyvenimas...............................
2. Vynas, moterys ir daina....................

Dainuoja Bostono Lietuvių Mišrus

Johann Strauss
Johann Strauss
Choras

Chorui, Moterų trio vadovauja ir solistei akomponuoja 
J. Gaidelis.

Chorui akomponuoja Nijole Vaičaitytė.

SPAUDOS BALIUS - KONCERTAS ĮVYKSTA RUGSĖJO 23 D., ŠEŠTADIENĮ, 
ŠLOVENIAN AUDITORIUM, CLEVELANDE

Pradžia 6:30 vai. Bilietai parduodami Dirvos redakcijoje

Bostono Lietuvių Mišrus 
Choras, kuris rugsėjo 23 d. 
koncertuos Slovenian Au
ditorijoj Clevelande. berods, 
yra vienas pačių jauniausių 
liet, chorų JAV. Jis įsistei
gė tik 1959 m. sausio 22 d. 
Tačiau iš minėtų sąlygų dvi 
jis turi daugiau negu pa
tenkinamas: prityrusi ir 
kompetentingą chormeiste
rį komp. Julių Gaidelį, mo
kantį su atsidėjimu ir kan
trumu dirbti, ir apie 50 
balsingų ir muzikalių daini
ninkų su pasišventimu cho
re dainuojančių.

Pabrėžtina, kad Bostono 
Lietuvių Mišraus choro vy-

k u s ir Petras Raš
ką u s k a s suorganizavo 
Bostono Lietuvių Vyrų 
Chorą, kurio 'vadovu pasi
kvietė tą patį komp. Jul. 
Gaidelį. Vyrų choras, 
kaip atskiras vienetas, sėk
mingai dirbo septynis me
tus. Jis buvo pasiekęs gra
žių meninių laimėjimų, sa
vo dainavimu pagarsėjęs 
plačiose Bostono apylinkė
se. Berods, skaičiai šiuo at
veju gali daugiausia pasa
kyti. tad jais ir pasiremsiu.

Bostono Lietuvių Vyrų 
Choras per septynis veiklos 
metus turėjo apie 700 re
peticijų ir surengė apie 150

magnetofono juostos), Ve
teranų ligoninėj Bostone, 
IVaterbury, Conn., New 
Britain, Conn., Ne\v Yorke, 
Cambridge, Mass., Montre- 
aly, Kanadoj, Hartforde, 
Conn., V'orcestery, Mass., 
Vasario 16 d. proga Worces- 
terio televizijos stoty, 
Brockton, Mass., Lavvrence, 
Mass., Stoughtone. Mass., 
1956 m. pirmoj Dainų šven
tėj C’hicagoj ir kt. Choro 
Įdainavimais nemažai nau
dojosi liet, radijo valanda 
Laisvės Varpas, Lietuvių 
Radijo Valanda Bostone, 
Lietuvių Radijo valandos 
Ne\v Britaine ir Hartforde,

Conn.
Per septynis metus chore 

dainavo apie 120 vyrų, nors 
jo branduolį visą laiką su
darė 40 dainininkų. Apie 
Bostono Liet.. Vyrų chorą 
palankiai rašė ne tik lietu
vių, bet ir amerikiečių spau
da. Tuo požiūriu savo mi
siją choras yra atlikęs gar
bingai. Savo repertuare jis 
turėjo apie 70 liet, kompo
zitorių dainų.

Teisingai vieną kartą 
buv. to choro pirm. Long. 
I z b i c k a s pastebėjo, 
kad Bostono Liet. Vyrų 
choro repeticijų ir koncer
tų skaičiai yra vienas di
džiausių solidarumo mokes
čių lietuvių visuomenei, vie
na didžiausių pastangų iš
laikyti gyvą liet, kainą sve
timam krašte, kur galim 
dainuoti ir patys būti gyvi 
lietuviai. Retkarčiais vyrų 
choras dar ir dabar pasiro
do atskirų liet, organizacijų 
parengimuose.

Choro valdyba paprastai 
yra choro darbų adminis
tratorius. Bostono Liet. Vy
rų choro valdybų pirminin
kai, tikrai daug darbo įdė
ję į bendruomeninį choro 
gyvenimj buvo šie choris
tai : A. Valkavičius, 
J. M o n k u s , Long. I z - 
b i c k a s , J. Grinke
vičius ir vėl Long. I z - 
b i c k a s . Pastarasis vy
rų choro valdybos pirminin
ku buvo ištisus 5 metus. Iš 
septynių penki, tai iš tikro 
nemenka duoklė savai vi-

Mūsų gyvenime netrūks
ta paradoksų. Paradoksu 
skamba ir Bostono Liet. 
Vyrų choro nutilimas, štai 
vėl skaičiai: į pirmą jo kon
certą Bostone 1952 m. su
sirinko 1200 tautiečių, ke
lis metus iš eilės jo koncer
tuose vis būdavo apypilnė 
didžiulė salė, o į paskutinį, 
kuris meniniu požiūriu ne
buvo menkesnis už kitus 
koncertus, atėjo gal tik 
300-400 ištikimų choro 
draugų. Atseit, choristai, 
kasmet turėdami maždaug 
100 repeticijų, nepa
vargo, o Bostono liet, 
visuomenė, jeigu visai ne
užmigo, tai jau dairėsi ki
tokių pramogų. Tai buvo 
ženklas, kad reikia persior
ganizuoti ir ką nors naujo 
daryti.

Vyrų choro veikėjų gal
vose gimė mintis, kad rei
kia organizuoti Bostono 
Liet. Mišrų chorą. Nemaža 
abejonių, ypač komp. Jul. 
Gaideliui, kėlė ta aplinky
bė, kad Bostone mes turim 
Šv. Petro liet, parapijos 
chorą, vadovaujamą muz. 
Jer. Kačinsko, kuris kasmet 
surengia vieną gražų dainų 
koncertą. Bet, reikalą gi
liau pastudijavus, pasidai
rius moterų pasauly ir įsi
tikinus, kad parapijos cho
ras visų pirma turi specifi
nius uždavinius, nutarta 
steigti Bostono Liet. Mišrų 
Chorą, kuris rengtų savų 
ir svetimų dainų koncertus. 
(Kitame numeryje — Bos
tono Lietuvių Mišraus Cho

ro repertuaras).

VAIZDAI IŠ KANADOS LIETUVIU DIENOS

Susirikę Kanados Lietuvių Dienoje (iš dešinės: Liet. Skautų S-gos 
Kanados rajono vadas vyr. sktn. inž. J. Bulota, Kanados skautų 
kapelionas psktn. Tėvas S. Kulbis SJ, Montrealio skautų vyčių 
taut. šokių grupės vadovas psktn. J. Piečaitis ir jų svetys.

Montrealyje pobūvio metu iš kairės dešinėn: inž. J. Bulota už jo 
prie kito stalo prl. P. Ragažinskas (iš Brazilijos), mok. Bulo
tienė, Tėviškės Žiburių vyr. red. kun. dr. Pr. Gaidamavičius, Tėv. 
Ramanauskas OFM (iš Brooklyno N.Y.), muzik. St. Gailevičius ir 
trys studentai iš Toronto. V. Kizlaičio nuotraukos
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NAUJU ĮSTATYMŲ KRUŠA ANT LIETUVUS (4J V. RASTENIS

KALTINAMASIS - KAIP NYKŠTUKAS

potencialus nusikal-

skirtumai susidaro 
padėtyje nebolševi-

Kaltinamasis ir 
atstovas teismo 

teismas jų

Nors naujuose Lietuvai duo
tuose baudžiamuosiuose įstaty
muose ir yra grąžinti du labai 
svarbūs, visame civilizuotame 
pasaulyje pripažinti dėsniai, kad 
nusikaltimu laikomas tik iš 
anksto įstatyme numatytas baus
tinas pasielgimas, ir kad bausti 
gali tik įstatymų tvarka sudary
tas teismas, bet itin svarbaus 
dėsnio sovietiniuose baudžia
muosiuose visgi įstatymuose 
nėra. Būtent, nėra "nekaltumo 
prezumpcijos” dėsnio, kuris 
draudžia net ir įsakmiai.kaltina
mą bei teisiamą asmenį iš anksto 
laikyti kaltą.

Tiesa, naujajame kodekse yra 
naujas dėsnis, kuriuo numa
toma bausmė už "nekalto as
mens patraukimą baudžiamojon 
atsakomybėn". Bet toks grasy
mas tik dar labiau pabrėžia, 
kad normaliai į teisiamą asme
nį jau žiūrima, kaip į kaltą. 
Kitaip -- kiekvienoj byloj proku
roras būtų 
tėlis!

Štai koki 
kaltinamojo 
kinėje baudžiamojoje teisenoje.

Nebolševikinėje teisenoje (net 
ir carinės Rusijos) kaltinamasis 
ir kaltintojas teismo akivaizdoje 
yra tik šalys. Kaltintojas pap
rastai yra "šališkas" valstybės 
atstovas, valstybės įstatymuose 
išdėstytų nuostatų ir interesų 
gynėjas, kurio uždavinys yra iš
ryškinti visus duomenis, galin
čius įrodyti, kad kaltinamasis 
yra baustinas, kaip Įstatymuose 
numatyta. Teismas, kuris nors 
irgi veikia valstybės vardu, by
los nagrinėjimo ir sprendimo da
rymo metu yra lyg ir atsietas 
nuo valstybės ta prasme, kad jo 
uždavinys nėra būtinai nuspręsti 
taip, kaip kaltinančioji šalis siū
lo. Prokuratūros, nors ir val
stybės vardu veikiančios, tei
gimus teismas vertina visiškai 
nepriklausomai, tartum jis sto
vėtų nuošaliai, .tartum valstybė 
bei jos prokuratūra jam būtų 
"nei giminė, nei bičiulis". Dar 
daugiau. Teismas prokuratūros 
kaltinimus, lygiai, kaip ir kalti
namojo pasiteisinimus, laiko 
"pakibusius ore" ir teismas ne
privalo dėl jų turėti išankstinių 
nusistatymų, 
prikuratūros 
akyse yra lygūs, 
atžvilgiu yra n eut r alus tiks
liau sakant, turi laikytis kaltina
majam palankaus neutralumo, tai 
yra, kaltinamąjį laikyti nekaltą, 
kol neįrodyta ir nenuspręsta 
priešingai. Žodžiu sakant, kal
tinamasis asmuo ginčijasi teis
mo akivaizdoje su kaltintoju, kaip 
lygus su lygiu.

Bolševikiniame teisme kalti
namojo padėtis atrodo visiškai 
kitaip, net ir dabar, baudžiamo
sios teisenos įstatymus neva su- 
liberalinius. Prokuratūra pasi
lieka prokuratūra ir čia. Ji 
turi savo užnugaryje visą val
stybės svorį. Bet ir teismas — 
bolševikinėje" santvarkoje nesto
ja ir net neturi teisės stoti neut- 
ralion pozicijon.

Bolševikinis teismas iš prin
cipo yra šimtanuošimtinė val
stybės agentūra, įpareigota vi
sų pirma vykdyti valstybės va
lią. Jo uždavinys (kaip ir įsta
tymų tikslas) visų pirma "saugo
ti tarybinę visuomeninę ir val
stybinę santvarką". Tiesa, ir vi
sur teismų yra panaši pareiga, 
tik bolševikinėje santvarkoje 
teismas neturi galimybės veikti 
nepriklausomai, grynai pagal 
savo sąžinę: jis privalo veikti 
pagal valstybės, tiksliau tariant, 
pagal komunistų partijos valią. 
Nes bolševikinėje santvarkoje 
nėra teisėjų nepašalinamumo 
dėsnio.

Čia teisėjai "renkami" tik tam 
tikram laikui, gali būti pašalinti 
iš pareigų ir prieš terminą, o 
jų išrinkimą, perrinkimą arba 
ir pašalinimą faktiškai sprendžia 
partijos organai. Nors ir yra nu
statyta tam tikra teisėjų rin
kimo tvarka, tačiau ji yra tokia, 
kad tik partijos-organai nuspren
džia, kada kas kur teisėju turi 
būti "išrinktas" ir kada koks tei
sėjas turi būti pašalintas. Todėl 
čia teismas iš esmės nesiski
ria nuo prokuratūros, kuri prak
tikoje irgi tos pačios komunistų 
partijos organų kontroliuojama.

PRIEŠ MILŽINĄ
Maža to: ir advokatūra bol

ševikinėje santvarkoje taip su
organizuota, kad advokatas, tie
sa, gali kaltinamajam padėti 
ryškinti pasiteisinimus, betgi ir 
jis jokiu atveju nėra tikra to 
žodžio prasme kaltinamojo atsto
vas ir uolus jo interesų gynė
jas. Kaip ir anksčiau, taip ir 
dabar, naujuoju Lietuvai duotu 
advokatūros įstatymu, advoka
tai nėra savarankūs teisės pa
tarėjai, galį apsiimti būti visiš
kais kaltinamojo įgaliotiniais. Jie 
ir toliau pasiliks suorganizuoti 
į advokatų kolegijas ("arteles") 
kuriose jie visų pirma "tarnauja 
dideliam humaniškam socialisti
nės, visuomenės įstatymo, tei
sybės ir teisingumo gynimo rei
kalams". Taigi, advokatai turi 
lygiai tą patį uždavinį, kaip ir 
prokurorai, kaip ir teisėjai: vi
si jie to paties milžino -- val
stybės agentai, jos (tai yra 
kompartijos) politikos vykdyto
jai.

Tiesa, partijos sekretorius sa
vo referate apie naują advokatū
ros įstatymą nurodė, kad advo
katas "privalo panaudoti visas 
įstatymo nustatytas priemones 
kaltinamajam ginti ir teikti jam 
reikalingą juridinę pagalbą", bet 
čia pat pabrėžė: "Tačiau tai vi
siškai nereiškia, kad gynėjas tu
ri bet kuriomis priemonėmis ir 
būdais stengtis išpainioti savo 
ginamąjį". Ne, jis turi visų pir
mas tarnauti "socialistinės tei
sybės reikalui".

Tokiu būdu, kaltinamasis yra 
vienas prieš "socialistinėstei
sybės" atstovus: prokurorą, tei
sėjus ir advokatą. Vienas nykš
tukas prieš milžino teismi
nę mašineriją, kuri žiūri į jį, 
■jei jau kaltinamą, tai ir 
neskaitant kokios netikėtos iš
imties -- kaltą.

Vien jau advokato uždavinio 
apibūdinimas rodo, kokia yra iš
ankstinė pažiūra į kaltinamąjį 
bei teisiąmąjį asmenį. Advo
katas, tiesa, turi kaltinamąjį 
"ginti ir teikti jam reikalingą 
juridinę pagalbą", bet "ne iš
painioti". Reiškia, galima 
gal surasti kokį kabliuką leng
vesnei bausmei pritaikyti, gal 
galima išgauti lygtinį nuteisimą 
(bausmės suspendavimą), bet iš- 
painioti, ką kaltinimo organai 
jau supainiojo, --taibūtųpri- 
vataus intereso gynimas -prieš 
valstybės interesą.

Tas naujasis dėsnis, kuriuo 
grasoma bausme už nekalto 
asmens patraukimą baudžia
mojon atsakomybėn, ir kuriuo 
naujojo kodekso davėjai didžiuo
jasi kaip labai pažangia irhuma- 
nistiška naujove, iš tikrųjų tik 
dar labiau skatina į kiekvieną 
atsakomybėn patrauktąjį žiūrėti 
jau kaip į kaltą ir pasmerktiną.

Visur yra dėsnis, kad nesą
žiningas apkaltinimas yra 
baustinas nusikaltimas, ir tas, 
kas tyčia sufabrikuoja kam 
baudžiamą bylą, nesąžiningai ap- 
skųsdamas, paremdamas kalti
nimą tyčia suklastotais ar su
suktais įrodymais, gali būti 
traukiamas atsakomybėn ir gali 
būti nubaustas. Bet visai kitaip 
dalykai atrodo, kada grasoma 
bausme tiesiog už patraukimą at-

M O K A M E

4
metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas. 

INSURED

sakomybėn nekalto asmens. 
Jeigu taip, tai tada kiekvieno 
išteisinimo automatiška pasek
mė turėtų būti prokuroro, poli
cijos ar kitų skundėjų nubaudi
mas. Kad tokia padėtis nesusi
darytų, lieka tik visiškai atmesti 
tą vakarietiškų teismų prezum- 
ciją, kad teisiamasis gali būti 
nekaltas, arba "nekaltas, kol ne
nuteistas".

Bolševikinis įstatymas verste 
verčia vadovautis kaip tik prie
šinga prezumpcija, būtent, kad 
kaltinantieji organai nekalti, kol 
kaltinamasis neišteisintas. O ka
dangi prikuratūra neteisiama, tai 
kaltas tas, ką ji kaltina...

Ir senam RSFSR kodeksui vei
kiant buvo gi Maskvoje garsioji 
žydų gydytojų byla, kur nuteistie
ji vėliau tapo išteisinti, o kal
tintojai už "nekaltų asmenų pa
traukimą atsakomybėn" buvo nu
bausti. Bet tam reikėjo, kad Sta
linas numirtų, kad tam tikri 
politiniai santykiai pasi
keistų.

Dabar kodeksan įrašytas įsak
mus grasymas bausme už ne
kaltų apkaltinimą nei kiek nesu
teikia naujų užtikrinimų, kad ne
bus apkaltinimų be kaltės. Tie
sa, tai primena kaltinimo orga
nams, kad reikia būti atsarges
niems. Bet tuo pačiu tai tik ap
sunkina kiekvieno teisiamojo -- 
kaltai ir nekaltai teisimųjų 
suole atsidūrusio -- padėtį. Nes 
negalima tikėtis, kad teismas -- 
nuo partijos priklausomas teis
mas -- įtartų prokuratūrą čia 
pat darančia nusikalstamą veiks
mą. O jeigu neįtars, tai laikysis 
pažiūros, kuria. bolševikiniai 
tardytojai ir prokurorai visada 
didžiuodavosi: "Mes nieko nesu- 
imam be pagrindo. Jeigu čia 
esi, tai reiškia, kad esi nusikal
tęs: geriau prisipažink!"

Nebolševikiniuose teismuose 
"nekaltumo prezumpcija" nere
miama įtarimu prokuratūrai, kad 
ji gal bus nusikaltusi,patraukda
ma tą asmenį atsakomybėn. Ji 
remiama normalių žmogišku su
pratimu, kad žmonės ga
li klysti tad gali klysti ir 
prokuratūra, todėl nereikia 
skubėti teisiamąjį laikyti kaltą, 
kol nėra apsvarstyti visi duo
menys ir nėra iš jų padaryta 
išvada. Vadinasi, teisiamasis 
gali būti išteisintas, ir kaltin
tojai gali būti nekaltinami už 
nekalto patraukimo atsakomy
bėn, jeigu nematyti tyčia sufabri
kuoto melagingo apskundimo.

Bolševikinio "modernaus" į- 
statymo pagrindo, matyt, glūdi 
pažiūra, kad visa žinančios ir 
niekad neklystančios partijos va
lią vykdantieji pareigūnai ar sa
vanoriški jos intersų gynėjai 
negali klysti. Tada lieka tik 
dvi galimybės: atsakomybėn pa
traukiami tik žinomai kalti, 
arba žinomai nekalti asme
nys. Kadangi antrasis atvejis te
gali būti reta išimtis, tai teismo 
akyse kiekvienas, kas tik at
vestas į kaltinamųjų suolą, bus 
laikomas žinomai kaltas. 
Tada teismo darbas tampa tik 
patvirtinimu to, kas kaltintojų 
pareikšta, arba, geriausiu atve
ju -- kaltumo laipsnio panagrinė- 
jimu. (Bus daugiau)

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
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Los Angeles skautės stovykloje pamaldų metu. L. Kančausko nuotrauka

STOVYKLOS LAUŽAI IŠBLĖSO IR STOVYKLAUTUIAI 
IŠ KALNŲ LEIUUSI NAMU...

Ramiojo vandenyno rajono 
skautai ir skautės šiais metais 
stovyklavo rugpiūčio 19-rugsėjo 
4 dienomis gražiuose San 
Bernardino kalnuoseprieArrow- 
head ežero. Stovyklą organizavo 
sąjunginio rajono vadovybė, vad. 
rajono vado psktn. VI. Pažiū
ros. Jam talkininkavo abu tunti- 
ninkai: v. si. D. Gustaitė ir 
psktn. R. Dabšys. Pastarasis sto
vykloje, rajono vadui nesant, 
kartu ėjo koordinatoriaus pa
reigas.

Skaučių Skruzdėlynės vardo 
pastovyklei vadovavo v. si. Bi
rutė Reivydaitė, adj. v. si. Vida 
Mikuckaitė, ūkio viršininkė sklt. 
Giedrė Fledžinskaitė, paukšt, dr- 
kė A. Grikinaitė. Skautų Perkū
no vardo pastovyklei vadovavo 
sk. vyt. v. si. E. Radvenis, adj. 
sklt. Alb. Šeškas, ūkio virš. v. 
si. M. Prišmantas, vilkiukų d- 
vių dr-kai sktn. Vacį. Sviderskas 
ir sk. vyt. v. si. J. Navickas 
ir jų adjutantas sklt. Džiugas 
Jakubauskas. Stovyklavo 45-50 
skautų ir 36 - 40 skaučių (sa
vaitgaliais daugiau stovyklau
davo).

Savaitgaliais abi stovyklos pa
sipildydavo tėvų komiteto na
riais, tėveliais, svečiais, ne
stovyklaujančiais skautais, vy
čiais, židinio nariais, skauti
ninkais ir skautininkėmis. Sto
vyklos vadovybės žiniomis, pas
kutinį savaitgalį stovyklaujančių 
ir svečių skaičius siekęs iki 
300 asmenų.

Nors šiais metais Pacifiko ra
jono stovykla dėl daugelio kitų 
didelio mąsto lietuviškų paren
gimų buvo nukelta į vėlyvą ru
denį, ji pasisekė nepaprastai 
gerai. Čia yra išdava gero ra
jono vado, tuntininkų, tėvų komi
tetų, vadovų, na, ir pačių sto
vyklavusių skautiško bendradar
biavimo ir atsidavimo lietuviš
kai --skautiškai idėjai. Tą paste
bėti galima buvo tuoj pat įkė-' 
lūs koją stovyklon.

Tiesa, stovyklavietė jau dau
gelį metų parenkama toje pat 
vietoje North Shore camping 
rajone, ji nėra stovyklai patogi 
dėl nelygios vietovės ir daug 
dulkių (ko San Bernardino kai-
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apvainikavimas atsispin- 
vakaro laužuose, kurie 
išpildomi gražia lie- 

kalba dainas dainuojant.

nuošė niekur netrūksta), bet iš * žuose, iš karto pajuto, kad vis- 
tradicijos ta vieta yra pavirtusi 
metinių stovyklų nuolatine vieta 
ir ją skautai bei skautės tikrai 
pamėgę.

Stovykloje šiemet ypač buvo 
jaučiamas susiklausymas savų
jų tarpe. Tą paryškino gal ir 
faktas, kad pačiomis pirmomis 
dienomis stovyklą net 3 dienas 
aplankė nelauktas Kalifornijos 
svečias -- lietus ir pašonėje 
kilęs didelis miško gaisras, ku
ris net grąsino pačiai stovykla
vietei būti uždaryta, bet laimin
gai tos kliūtys buvo "nugalėtos" 
ir skautės bei skautai gražiai 
ir prasmingai praleido pora sa
vaičių nepaprastai įdomioje kal
nų aplinkoje, žaisdami, mokyda
miesi, išeidami patyrimo laips
nių programas ir kit. būdais 
lavindamiesi.

Viso 
dėdavo 
būdavo 
tuviška
vaidinimus vaidinant, pasakojant 
įspūdžius.

Kaip ir visur, taip ir čia, sto
vyklos svarbiausia diena įvyko 
baigiant stovyklą, sekmadienį, 
rugsėjo 4 d. Po pamaldų Fatimos 
kalnų bažnyčioje, pavalgius pie
tus, pavakariais, įvyko stovyklos 
uždarymas. Abi stovyklos išsi
rikiavo skaučių pastovyklės vė
liavų aikštelėje. Įžodį davė: 1 
skautė, 4 paukštytės, 3 skautai 
ir 10 vilkiukų. Visus į krūvą su
dėjus, Kalifornijos skautai pa
didėjo didele draugove. Kas tą 
momentą kartu su duodančiais į- 
žodį pergyveno, neabejotinai 
jautė, kad lietuviška skautybė 
tebėra gyva ir nemirštanti. Skau
tybė ir lietuvybė emigracijoje 
yra viena su kita ryšiais suriš
tos ir viena be kitos negali gy
venti. Ir jei kam už tų jaunų 
vaikų atvedimą į skautybę ir lie
tuvybę reiktų dėkoti, tai ne ki
tiems, kaip ištvermingiems Kali
fornijos rajono ir vienetų vado
vams, kurie jaunimo išlaikymui 
lietuviškoje dvasioje atiduoda 
viską.

Pažymėtina, kad stovykloje 
skautiŠkumo varžybose pirmas 
vietas laimėjo nesenai iš Lietu
vos atvykę ir šioje stovykloje 
davę skauto, skautės įžodžius 
Dalė Kontvytė ir Erdvilas Ja
nulaitis. Abu jie gavo Židinio 
skirtas dovanas -- lietuviškas 
knygas. Visiems davusiems į- 
žodį geruosius mazgelius užrišo 
tėvų komitetų pir-kai V. Kaz
lauskas ir psktn. A. Mažeika.

Vakare įvyko baigiamasis lau
žas, pravestas akademiko psktn. 
Mikėno. Kas buvo kituose lau- 
(F_

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Louisville Title Bldg., 118 St. CIair Avė., 
N. E. Phone: MA 1-2075

Listen to Rudolph Ringwall and his "Memorable 
Music” WJW Radio, Monday thru Friday, 

7:05-7:30 P. M.

tik akademikai ir savo dirigavi
mu ir laužo programos sustaty
mu yra "aiškiu" laipsniu aukš
čiau už mūsų eilinius skautukus. 
Siūlytina akademikams arba ge
rai pasimokyti pas mažuosius, 
arba įsteigti "kursus" mažie
siems, kad jie pasivytų akade
mikus. Lygiai taip, kaip ir 
prieš tai įvykusiame lauže vy
čių Kuzavinio ir Avižienio at
gabenti iš Havajų orhidėjų vai
nikai "pasimeilinti" vargusioms 
sesėms irgi išardė skautišką lau
žą. Nors sesėms ir labai patiko 
Havajų orhidėjos, bet, kaip viena 
jų išsireiškė, -- rūtelių į orhi- 
dėjas nemainytų.

Neblogai užbaigiamajame lau
že pasakytoje kalboje "kirto" tė
veliams ir rajono vadas už lie
tuvybės nepuoselėjimą namuose 
po stovyklos. Turbūt, su lietu
vių kalba ir lietuviškumu ne vien 
tik mes, skautiškoji visuomenė, 
turime nerimo ir būkštavimo, 
bet tas nuolatinis mums patiems 
priminimas, kur kyla nutautė
jimo gaisrai -- nekenkia. Kuo 
daugiau apie bėdas kalbėsime, 
tuo daugiau jomis rūpinsimės ir 
naikinsime klaidas.

Kai Perkūno ir Skruzdėlynės 
stovyklų laužai išblėso ir sto
vyklautojai bei stovyklautojos 
leidosi iš kalnų žemyn į namelius, 
ne vienoje mašinoje girdėjosi 
lietuviškų dainelių garsai. Tie 
garsai liejosi Į milijonines Los 
Angeles gyventojų mases, susi
maišydami su šio neramaus ato
minio amžiaus grąsinimo bal
sais ir skautų-čių, mintyse kilo 
klausimas: ar kitais metais dar 
stovyklausime? Ar bebusime gy
vi? -- Tai tremtinio dalios min
tys, ieškant kelių per svetimųjų 
apželdintus rajonus sugrįžti į 
Tėviškės mielas bakūžes.

Gal kam ir keistai atrodo skau
tų kelias, kada dideli, suaugę, 
susimaišo su mažučiais pipirais, 
bet visi sykiu, išpūstais žande- 
liais traukia tautinę dainelę, 
.patriotinius šokius, eilėraščius, 
rašytines mintis ir pa n. o kas 
mums, lietuviams, meilesniobė- 
ra likę? Ta paprasta dainelė 
kartais yra brangesnė už re
liginius poterius ir, turbūt, Po
nas Dievas mūsų skaudžiai ne
nubaus, jei vietoj poterių mes 
kartais, tremties liūdname kely, 
ir lietuvišką dainelę Jam už
dainuosime!

Senis Lapinas

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!
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CLEVEIANOE
ir apylinkėse

• Iš Bostono j Dirvos 
koncertą atvykstant i e m s 
choristams reikalinga nak
vynių. Sutinkantieji apnak- 
vydinti prašom darbo metu 
pranešti Dirvai — telef. HE 
1-6344 arba vakarais B. 
Gaidžiūnui telefonu GL 
1-3976.

Choristai j Clevelandą 
atvyksta rugsėjo 23 d.,
šeštadienį, tarp 2-3 vai. po 
pietų. Iš Clevelando išvyks 
rugsėjo 24 d., sekmadienį, 
apie 9 vai. ryto.

• Pianisto Antano Sme
tonos, šiais, metais baigusio 
Mannes College of Music 
New Yorke, koncertas įvyk
sta šį sekmadienį, rugsėjo 
17 d., 7:30 vai. The Cleve- 
land Music School Settle- 
ment. Koncertą rengia Ne
ringos Skaučių Tunto Tėvų 
Komitetas, kviesdamas Cle
velando lietuvius gausiai 
jame dalyvauti. Koncerte 
bus išpildyta Bacho, Beet- 
hoveno, Chopino ir Schu- 
mano kūrinius.

• CIevelande lietuviu šv. 
Jurgio parapijos klebonu 
yra paskirtas kun. Ivanaus
kas, kuris visiems clcvelan- 
diečiams yra gerai pažįsta
mas, nes ilgą laiką yra bu
vęs šios parapijos vikaru.

• Lietuviai budžiai, Pa
langos jachta buvo išplaukę 

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina 

vimo ir apdraudos įstaiga.
6606 Superior Avė. UT 1-2345
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

į Kanadą. Įdomioje ir pasi
sekusioje kelionėje išbuvo 
3 dienas, padarė virš 300 
mylių vandens kelio. Kelio
nė buvo tęsiama ir tamso
je, nes laivas turi ir apšvie
timus. Kelionės maršrutas 
buvo: Clevelandas, Cecler 
Pont, Kelies ir Pelles Island, 
Leomington ir daugelis ki
tų salų ir salelių, kur vieš
patauja tik paukščių kara
lija.

Rugsėjo 10 dieną lietu
viai budžiai turėjo iškilą į 
Fairport ir grįždami buvo 
sustoję Painsvillėje.

Rugpjūčio mėn. Lietuvių 
budžių vykusioj stovykloje 
pirmą įžodį davė A. Kedys 
ir K. Balys. Jiems kakla
raiščius užrišo buvęs Lietu
vos karininkas P. Skardis ir 
tarė jautrų žodį.

• Čiurlionio ansamblis 
pradeda 22 darbo sezoną. 
Rugsėjo 20 d., trečiadienį. 
Tą dieną čiurlioniečiai ren
kasi pradėti pasiruošimo 
darbą naujo sezono meni
niams pasirodymams.

Pirmasis koncertas įvyks 
Detroite lapkričio 18 d. Vė
liau numatomi koncertai 
Toronte ir Chicagoje. Taip 
pat planuojama dar šį ru
denį surengti CIevelande 
koncertą-minėjimą ansamb
lio šefo M. K. Čiurlionio 50 
metų mirties sukakčiai at
žymėti.

Šiuo metu į ansamblį pri
imami nauji nariai. Norin
tieji įsijungti į čiurlioniečių 
eiles prašomi atvykti į bet 
kurią repeticiją balso pa
tikrinimui. Repeticijos vyk
sta kiekvieną trečiadienį, 8 
v. v. ir sekmadieniais 12 v.

• Prc. Arėjas J. Natkevi
čius Darbo dienos savaitga
liui iš Camp Lejeune, N. C., 
buvo parvykęs Clevelandan 
atsisveikinti su namiškiais. 
Rugsėjo 12 d. jis su JAV 
marinų daliniu išplaukė 6 
mėn. tarnybai į Viduržemio 
jūrą. Jo išleisti buvo suva
žiavę į Cleveland Heights 
giminės ir artimieji iš Chi- 
cagos, Lansingo, Detroito 
ir Windsoro, Ont. Tai buvo 
Arėjo paskutinis pasimaty
mas su 77 metų senele M. 

Natkevičiene, kuri parva
žiavusi Detroitan, rugsėjo 
10 d. mirė.

• V. Galinytė, M. Juškė- 
naitė, C. Kunsaitytė ir G. 
Natkevičiūtė, Clevel a n d o 
Western Reserve universi
teto studentės, rugsėjo 1 d. 
iškeliavo automobiliu į Cape 
Codą užbaigti vasaros atos
togas. Po savaitės entuzias
tingos keliautojos grįžo 
smagios ir patenkintos ke
lione bei vasarojimu prie 
Atlanto. Ten atostogauda- 
mos jos aplankė Atlanto ra
jono skaučių-tų stovyklą 
Camp Child rezervate, kur 
dalyvavo stovyklos ir aka
demikų skautų laužuose, 
šią savaitę jos visos grįžta 
į Alma Mater tęsti studijų.

• Neurų ūkyje, kur vyks
ta lietuvių gegužinės, gali
te nuo medžių pirkti gerų 
kriaušių. Pasiskubinkit!

ŠOKIŲ VAKARAS

• Lietuvių-latviu studen
tų rengiamas Initium Se- 
mestri įvyks Repą Hali — 
12175 Cornell Rd. (Western 
Reserve rajone), rugsėjo 
16 d. — šeštadienį. Pradžia 
7:30 vai. vak. Įėjimas $1.50 
studentui. Visi kviečiami 
dalyvauti su korporacijų 
spalvomis. Programoj vai
šės ir šokiai. Gros Neo-Li- 
thuania orkestras.

• Dainavos stovyklos 
Globos komitetas CIevelan
de spalio 7 d. Slovėnų audi
torijoje rengia išraiškos 
šokių koncertą, dalyvaujant 
žinomai šokėjai Jonei Kvie
ty tei ir jos partneriui 
George Donnel iš Toronto. 
Programai vadovaus ir jos 
dalį išpildys aktorius hu
moristas Vitalis Žukauskas 
iš New Yorko. Bilietai jau 
platinami ir gaunami pas 
Komiteto narius: S. La- 
niauską, V. Palūną, J. Pik
turną, Stp. Stasienę, V. Ro- 
ciūną ir Spaudos kioske.

Koncertas rengiamas Jau
nimo stovyklos naudai, jos 
plėtimui ir gerinimui. Pra
šoma bilietus įsigyti iš ank
sto.

KNYGA, KURI VERTA, KAD JĄ DAUGIAUSIA 
AMERIKIEČIAI SKAITYTŲ

Sunkūs ir' tragiški lietuvių tau
tos išgyvenimai atsispindi Sibi
ro tremtinės Barboros Armo- 
nienės pasakojimuose, kuriuos 
dr. Algirdas Nasvytis užrašė ir 
atskira knyga, anglų kalba išėjo 
iš spaudos.

B. Armonienė pasakoja, kiek 
vargo, kraujo ir ašarų išliejo 
darbšti, rami ir teisinga lietuvių 
tauta, kaip klasta ir apgaule rau
donasis okupantas slopina Lie
tuvos ir kitų pavergtų tautų tei
ses ir laisvę į savarankišką ir 
nepriklausomą gyvenimą.

—KAIP KILO MINTIS TOKIĄ 
KNYGĄ RAŠYTI? — paklausiau 
dr. A. Nasvytį, laikantį rankoje 
lietuviškais motyvais ir trispal
ve papuoštu viršeliu, bet toje 
trispalvėje stambiu, juodu ir ang
lišku užrašu knygą.

--Dirbu kartu su J. Armonu 
ir D. Armonaite toj pačioj įmo
nėj. Tą šeimą ir jų gyvenimo 
rūpesčius bei likiminę kovą dėl 
išskirtos šeimos susijungimo 
gerai žinojau, kurią plačiai ap
rašė amerikiečių spauda ir iš
garsino televizijos ekrane, to
dėl man atrodė, kad jos istorija 
būtų gera proga parodyti šiam 
didžiam laisvės kraštui, kiek mū
sų tauta iškentėjo ir tebeken- 
čia kovoje už egzistenciją, -- 
atsakė autorius.

—AR PATS RAŠĖTE ANGLŲ 
KALBA?

--Pirmiausia aš apie tris va
landas praleisdavau su B. Armo- 
niene klausydamas jos pasakoji
mų. Mintyse pertvarkęs, padaręs 
planą, padiktuodavau savo įstai
gos sekretorei Mrs. B. Snelbaker. 
Maždaug po 30 tokių pasikalbė
jimų ir po tiek pat valandų dik
tavimo, susidarė visa knyga 
222 psl.

—AR TURĖJOTE IŠ ANKSTO 
PASIRŪPINĘS LEIDĖJĄ?

--Ne. Du pirmieji amerikiečių 
leidykloms pasiūlymai buvo ne
sėkmingi.

• Išnuomojamas butas iš 
5 didelių kambarių, viršuje. 
Kreiptis: 1331 Russell Rd.

(108)

Prie Naujos parapijos tu
rime labai gerai įrengtą na
mą, kur viskas yra vienam 
aukšte. Taip pat turime ir 
kitą namą su labai dideliu 
sklypu.

Juozas Mikonis
EAST SHORE REALTY 

780 E. 185 St. IV 1-6900
Namuose — MU 1-2154

• Pirkite savininko par
duodamą namą. 7 kamb., 
vienos šeimos, 4 miegamų
jų Holmes Avė. (netoli St. 
Mary’s Church ir mokyk
los). Telefonas PO 1-4976.

(107)

Ceave your Jears 
in JVloscotv

by BARBARA ARMONAS 

as told to A. L NASVYTIS

J. B. LIPPINCOTT COMPANY
PH1LADELPHIA AND NEW YORK

Kad knyga susidomėtų didesnis 
žmonių skaičius, o tuo jau leng
viau būtų gauti ir leidėją, prieš 
rašant mano dideliu rūpesčiubu- 
vo, kad turinys būtų prieinamas 
ir įdomus vidutiniam amerikie
čiui.

Rankraštį daviau paskaityti ke
liems pažįstamiems amerikie
čiams, kurių vienas inžinierius 
užtikrino, kad Life žurnalas nu
pirktų. Nuvykęs New Yorkan į 
to žurnalo redakciją negalėjau 
prieiti net prie redaktorių ir 
jiems pasiūlyti. Po ilgų įtikinė
jimų redaktoriaus asistentė 
pagaliau rankraštį priėmė ir pa
žadėjo peržiūrėti.

Praėjo aštuonios savaitės 
jiems betikrinant ir vis atmetinė- 
jant, kol pasiekė vieną iš vy
riausių redaktorių, kuriam patiko 
ir jis įrodė redakcijos kolektyvui, 
kad verta spausdinti. Tada man 
pranešė, -- pasakoja A. Nasvy
tis apie nupirkimą knygos san
traukų spausdinimo teisių.

Pravartu paminėti, kad šis 
žurnalas spausdina per metus 

LIETUVIŠKI SŪRIAI, JUODA DUONA. AUKŠ
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE

MARTHA & PETER LISAUSKAS
6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y. 

Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE šį KUPONĄ

Prašau atsiųsti.........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą: ....
Name

No. Street City Statė

doJanos>>_

ne daugiau kaip 6-8 knygų 
santraukas. Todėl tas redakci
jos pasiūlymas buvo jau didelis 
laimėjimas ir jam nebebuvo sun
ku gauti leidėją. Iš didžiųjų A- 
merikos leidyklų pasisiūlė dvi 
ir buvo atiduota Lippincott, vie
nai iš seniausių ir didžiausių 
JAV leidyklų, kuri Šiomis dieno
mis tą knygą jau paskleis po 
visą kraštą — 20,000 egzemp
liorių.

♦

Reikia manyti, kad šios dr. 
A. Nasvyčio pastagos ir sėk
mingai įgyvendinti planai savo 
tikslą pilnai pasieks ir leidėjai 
nepasitenkins tik viena laida, 
nes pabaigus Life žurnale spaus
dinti knygos ištraukas redak
cija gavo virš 1000 gražių atsi
liepimų iš skaitytojų, kas teikia 
vilties, jog plačioji Amerikos vi
suomenė taip pat domėsis ir kny
ga.

Nors autorius šį kartą neuž- 
interesuotas, kad lietuviai atei
tų į talką tam tikrą skaičių kny
gų išplatinti, bet mums visiems 
svarbu, kad ją perskaitytų kuo di
desnis svetimųjų skaičius, todėl 
dovanokime įvairiomis progomis 
savo draugams amerikiečiams. 
Knyga atrodo puošniai.

E. Čekienė

Paraginki t savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

EAST CLEVEl.ANl) — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVE,^

SAVINGS r
EARN 1JPENEVERYSATURDAYUNTIL2^o|

4% SUPERIOR 
SAVINGS

ACCOUNTS 
INSURED TO 

*10.000

| SAVE BY MAIL
POSTAGE P AID BOT H WAYS

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką ducną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525 
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius 

mėsos produktus.
Kreipkitės Į mus ir būsit patenkinti.

PADĖ1US $500.00 AR DAUGIAU
DUODAME Šllį DOVANI

JAKUBS A SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770

VANDENTEKIS IR ŠILDYMAS
ĮVEDIMAS IR PATAISYMAS

Vandeniu ir pečiais šildymas, vonios kamba
rių įrengimas. Pristatymas į jūsų namus ar pilnas 
įrengimas.

Nelaimei atsitikus skubus pataisymas. Nemokamas 
numatomų darbu įkainavimas.

Mes esame pertvarkę šildymą Dirvoje, atlikę nemažai 
patarnavimų lietuviams ir mūsų darbu visi patenkinti.

W. F. HANN & SONS C0.
15533 EUCLID AVĖ. MU 1-4200

KAS DU MRN. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

DARBO VALANDOS:
pirm. 9 iki S v. v. 
antr. 9 iki 5 v. v. 
trečiad. — uždaryta 
kctv. 9 Iki 5 v. v. 
penkt. 9 Iki 5 v. v.
AeM. 9 Iki 1 v. p.p.

J O S E P H F. GRIBAU3KAS,v«d»ji»

1447 S. 4 9 HCOURT, CICERO 50, ILL./ll 2-1397, TO 3-1131

&/ ■»»■.
W4h SX
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KAS IR KUR? MŪSŲ RĖMĖJAI

BALTIMORĖS LIETUVIŲ LAIMĖJIMAS

• Dirvos rėmėjams įvyks
tančio spaudos baliaus-kon- 
certo metu, rugsėjo 23 d., 
bus paskirstytos šios dova
nos: Dail. J. Pautienio pa
veikslas (Dr. V. Ramanaus
ko dovana), dail. Vyt. Igno 
dovanotas paveikslas, vie
na savaitė atostogų Veitų 
— Lūšių vasarvietėje Cape 
Cod, 5 Dirvos metinės pre
numeratos ir 10 Alma Ma
ter knygų.

Visiems Dirvos skaityto
jams yra išsiųstos rėmėjų 
kortelės. Būtume labai dė
kingi jei jos iki rugsėjo 23 
d. grįžtų ir dalyvautų do
vanų paskirstyme.
• Berno Universitete, Švei
carijoj, ateinančiam žiemos 
semestre, prof. G. Redard 
skaitys lyginamąją lietuvių 
kalbos gramatiką ir vado
vaus lietuvių literatūros 
studijoms.
• Dr. Juozas Masilionis, gy
venąs Dayton, Ohio, kaip 
mums praneša bendradar
bis J. A. Urbonas, dirbda
mas namuose sunkokai su
sižeidė dešinę koją. Ligoni
nėj tuoj buvo padaryta 
operacija. Dr. J; Masilionis 
yra anestezistas, anksčiau 
dirbęs Clevelande.
• Santaros suvažiavime, 
įvykusiam praėjusį savait
galy Tabor Farmoje, daly
vavo 130 dalyvių. Suvažia
vimas buvo turtingas pra
nešimais, menine programa 
ir suvažiavusiųjų draugiš
kumu.
• Dalios Mąurukaitės ir 
Jaunučio Gilvydžio jungtu
vės įvyks spalio 14 dieną

Mūsų brangiems kolegoms
A. ŠKĖMAI

J. JAKS-TYRIUI
J. AUDĖNAITEI

tragiškai žuvusiems, reiškiame jų artimiesiems 
gilią užuojautą

Clevelando Santaros Skyrius

•STASEI, ANDRIUI ir VIDUTEI BLIU-

DŽIAMS,- jų brangiai mamytei, uošvei ir močiutei

A t A MIKALINAI NATKEVIČIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Detroito Gabijos Tunto skaučių tėveliai

Staiga ir netikėtai Detroite mirus Brangiai 
Mamytei

MIKALINAI NATKEVIČIENEI, 
palikusioms nuliūdusioms dukterims ir jų šei
moms — pp. BLIŪDŽIAMS, NAIKAUSKAMS ir 
PETRAVIČIAMS — reiškia nuoširdžią užuojautą 
ir kartu liūdi

Vizgirdai ir Alantai

Mylimai motinai, uošvei ir senelei
A. A. M. NATKEVIČIENEI

mirus, dukterims ZOSEI PETRĄ VIČIENEI, STA
SEI BLItfDžIUVIENEI ir DANUTEI NAIKAUS- 
KIENEI su šeimomis gilią užuojautą reiškia

Baublių, Karvelių, Kavaliauskų ir 
Norų šeimos

Dirvos metinei šventei 
ateinant atsiuntė paramos:
J. Mikonis, Cleveland 1.00
O. Matusevičienė, Cleve. 5.00 
A. Šimkūnas, Cleveland 5.00 
R. Liormanas, Rochester 5.00 
T. Mečkauskas, E. Chicago 5.00 
Dr. R. Sidrys, Streator 5.00 
A. Bačiulis, Dorchester 5.00 
Irena Kudirka, Mason City 5.00 
V. Ūsas, Detroit 5.00
J. Jurkūnas, Chicago 5.00
E. Malcanas, Cleveland 5.00
M. BezumaviČius, Yonkers 5.00
J. Gumbulevičius, Haselwood 5.00
J. Variakojis, St. Charles 2.00 
V. Užpurvis, Windsor 2.00 
T. Mickus, Grand Rapids 5.00 
Ch. G. Allen, Columbus 5.00 
Dr. H. Brazaitis, Wickliffe 5.00 
J. Čeponis, ^Toronto 5.00 
J. Špakevičius, Dorchester 3.00 
V. Kankalis, Detroit 1.00
A. Mičiulis, Richmond Hill 5.00 
V. Mažeika, Lake Zurich 5.00 
R. Nemickas, Highland 5.00 
R. Valodka, Cleveland 5.00 
Dr. J. Balys, College Park 5.00 
H. Jaunužys, Cleveland 2.50 
V. Žmuidzinas, Rochester 3.00
V. Rutkauskas, Toronto 2.50 
A. Ružancovas, Danville 5.00
VI. Bložė, Cleveland 5.00
J. Švarcas, Wickliffe 5.00

Apreiškimo parapijos baž
nyčioj, Brooklyne, N. Y. 
Vestuvių vaišės bus Festi- 
val restorane, New Yorke.

Jaunieji abu akademikai 
neolithuanai. Dalia — new- 
yorkiečių visuomenės vei
kėjų Janinos ir Juozo Mau
rukų dukra, o Jaunutis — 
iš Detroito, Elenos ir Alpos 
Gilvydžių sūnus.
• Dr. J. Ramonas, iŠ Or- 
land Park, mokėdamas už 
Dirvą atsiuntė $5.00 auką.

Neseniai New Yorke susituokę: Rasa Arūnaitė ir inž. Algis Gus
taitis vestuvių pokylio metu.

Vyt. Maželio nuotrauka

TĖVYNĘ REDAGUOS
Mirus ilgamečiam Tėvynės re

daktoriui M. Leo Vasil, Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
prezidentas Povilas P. Dargis 
sukvietė SLA centro patalpose, 
New Yorke, šios organizacijos 
pareigūnų pasitarimą SLA spau
dos organo redagavimo reikalui 
apsvarstyti. Pasitarime dalyva
vo prezidentas P. P. Dargis, 
viceprezidentas Stanley Gegužis, 
sekretorius Bronė Pivaronas ir 
Švietimo Komisijos pirmininkas 
Dr. P. Grigaitis.

Vienbalsiai nutarta pavesti Tė
vynės redagavimą, iki sekančio 
SLA Pildomosios Tarybos suva
žiavimo, Redakcinei Komisijai 
tokio sąstato: Antanas Sodaitis 
--pirmininkas, Juozas Petrė- 
nas ir kun. Petras Dagys -- 
nariai.

Čia pat įvykusiame pasikalbė
jime su Redakcinės Komisijos 
pirmininku ir nariais jie kiekvie
nas prižadėjo glaudžiai bendra
darbiauti savo tarpe ir su Pildo
mąja Taryba bei administracija 
ir vesti Tėvynę tradiciniu Susi
vienijimo principu -- liberalizmo 
ir demokratijos dvasioje, laiky
tis ištikimybės šios šalies val
džiai ir įstatymams, ginti 
teisėtus lietuvių tautos reikalus 
ir remti jos pastangas atgauti 
laisvę, kooperuojant su Ameri-

CHICAGO
Kristijono Donelaičio 
lituanistinė mokykla 

pradėjo darbą
Pereitą savaitė A. L. B. 

Kristijono Donelaičio litua
nistikos mokykla jau pra
dėjo naujus mokslo metus 
suregistruodama virš 100 
mokinių. Dėl sėkmingesnio 
mokslo, mokyklos vadovy
bė prašo tėvelių, kiek gali
ma greičiau, registruoti vai
kus.

šiais mokslo metais mo
kykloje dirbs šie mokyto
jai: mokyklos vedėjas Ju
lius širka. Marija Plačienė, 
Stasė Vaišvilienė, Marija 
Šimonienė, Elzė Diminskie- 
nė ir Palmyra Lampsatienė.

Tautiniams .šokiams va
dovaus Ilzė Peteraitienė. 
Mokyklos pamokos vyksta 
kiekvieną šeštadieni nuo 
9:30 v. r. iki 1:30 p. p. Mo
kykla yra Marųuette Park 
Field House patalpose, prie 
67 ir Kedzie gatvių kampo.

REDAKCINĖ KOMISIJA
kos Lietuvių Taryba, kuri vado
vauja šioje šalyje lietuvių pas
tangoms dėl Lietuvos išlaisvi
nimo ir Nepriklausomos demok
ratinės Lietuvos respublikos at
statymo, ir kurioje SLA turi ofi
cialią atstovybę.

Skelbdamas šituos nutarimus, 
prezidentas Povilas P. Dargis, 
SLA Pildomosios Tarybos var
du, reiškia viltį, kad mūsų or
ganizacijos nariai, kuopos ir ap
skritys padės naujai Tėvynės Re
dakcijai i°s atsakomingose 
pareigose korespondencijomis, 
straipsniais ir naudingais pata
rimais.

ST. LOUIS, Mo.
LABAI NUSISEKĖ PARAPIJOS 

POBŪVIS
Šv. Juozapo lietuvių parapija 

š. m. rugsėjo mėnesio 9 dieną 
surengė pobūvį parapijos lėšoms 
sutelkti.

Nors diena buvo labai karšta, 
bet į pobūvį atsilankė gausiai 
svečių ne tik iš East St. Louis 
III, bet ir iš Chicagos.

Šis pobūvis mažai lietuviškai 
parapijai davė tūkstantį dolerių 
pelno. Pobūvio metubuvopaskir
stytos ir dovanos šios parapijos 
rėmėjams. Pirmą dovaną --gra
žų radijo apratą laimėjo Jonas 
Stanaitis. Antrąją -- radijo laik
rodį ponia M. Klasky. Trečiąją 
--gražią rankų darbo anklodę 
ponia Ona Binz. Visi laimin
gieji gyvena St. Louis, Mo.

Nors pobūvis buvo šeštadienio 
vakare, bet į pobūvį atsilankė 
nemažai ir nelietuvių kunigų, O 
prelatui T. Woods, dideliam šios 
parapijos rėmėjui, į pobūvį atvy
kus svečiai, orkestrui pritariant, 
sugiedojo "Happy birthday.." 
ir įtaikė dovanų, nes prelatas 
tą dieną, šventė savo gimtadie
nį.

Klebonas kun. Z. Gelažius ir 
parapijos pobūvio rengėjai yra 
labai dėkingi svečiams už atsi
lankymą ir visiems prisidėju- 
siems prie šio pobūvio parengimo.

P ar ag ink it savo 
pažįstamus užsipre
numeruoti DIRV^.

Kiekvienais metais Darbo Die
nos išvakarėse (šiemet išpuolė 
rugsėjo 3 d.) Baltimorėje,Gwynn 
Oak parke, vyksta tautų pasiro
dymas -- festivalis. Toje šven
tėje yra trijų rūšių pasirody
mas: scenos programa, tauto
dailės paroda ir maisto gami
nių paroda.

Iš lietuvių pūsės tą pasiro
dymą globojo Baltimorės Lie
tuviškųjų Organizacijų Taryba, 
dabar tuom rūpintis pavedė Šeš
tadieninei mokyklai su tėvų ko
mitetu.

Kiekvienais metais lietuviai 
paprastai gaudavo pirmuosius 
prizus už tą ar kitą pasirodymą, 
tačiau šiemet lietuviai nušlavė 
visus prizus. Lietuviams teisė
jai paskyrė pirmuosius prizus 
už tautodailės parodą, maisto 
parodą ir tautinius šokius sce
noje, ir antrą vietą laimėjome 
parado eisenoje. Kitoms tauty
bėms teteko tik antraeiliai pri
zai.

Tuo būdu lietuviai laimėjo ke
turis prizus, tris iš jų -- pir
muosius. Bet ir buvo už ką. Vi
si pasirodymai buvo gražiai 
parengti.

Tautodailės paroda rūpinosi K. 
Pažemėnas su parodos komitetu: 
D. Klimienė, J. Kazlausku, A. 
Svotelytė ir V. Misiūnaitė. Pa
roda labai gražiai buvo papuošta 
ir išdėstyta. Sienoje Vytis su tau
tine vėliava ir koplytėlėmis, ant 
stalų p. Bačanskienės puikūs lie
tuviški audiniai, ponių suaukuoti 
gintariniai išdirbiniai blizgėjo 
ant juodo aksomo, medžio raiži
niai, smutkeliai ir statulėlės. 
Viskas darniai išdėstyta.

Maisto paroda rūpinosi tėvų 
komitetas vadovaujant M. Bu- 
šinskienei. Jai talkino daugelis 
baltimoriečių ponių. Stalas buvo 

VAIKO GRAŽIAUSIOS NUOTRAUKOS KONKURSAS

KONKURSINĖ NUOTRAUKA Nr. 45 Rimutis Jankauskas, 9 mėn. 
amž., iš Chicagos. Nuotrauka Vyt. Maželio.

nepaprastai puošnus. Čia ir lie
tuviška sodyba su šuliniu ir vi
sais trobesiais, čia ir ežio šei
ma, žinoma viskas valgoma, iš 
tortų padaryta, ir daug gražių 
ir gardžių tortų ir kepinių.

Scenoje tautinių šokių grupė, 
paruošta B. Brazausko, puikiai 
sušoko lencugėlį, oželį ir malūną, 
grojant dviem mūsų akordeonis
tams.

Taip visų baltimoriečiųtriusu, 
lietuviai pasirodė pirmaeiliai 
kultūriniame darbe.

Pajamų iš maisto skyriaus 
gauta apie puspenkto šimto dole
rių, Šeštadieninei mokyklai liks 
apie pustrečio šimto dolerių. Tuo 
būdu per mūsų triūsą įgyta gar
bės ir naudos, už ką širdinga 
padėka priklauso parodos komi
tetui, M. Bučinskienei su dauge
liu ponių, paaukojusių skanius 
gaminius, J. Kudirkos šeimai, 
S. Surdokienei, B. Brazauskui ir 
tautinių šokių grupei su tėvų ko
mitetu ir p. Šidlauskams.

K. Pažemėnas

NIAGARA FALLS, N.Y.
ATVYKSTA JOKŪBAS STUKAS

Buffalo Lietuvių Klubo dešimt
mečio sukakties proga, šių me
tų spalių mėn. 1 dieną, sekma
dienį, šv. Jurgio lietuvių para
pijos salėje -- 1910 East-Falls 
St., Niagara Falls, N. Y. kal
bės New Yorko -- New Jersey 
lietuviškosios radio valandos di
rektorius Jokūbas J. Stukas. Taip 
pat jis rodys ir jo paties paverg
toj Lietuvoj nesenai suktą filmą.

Po kalbos ir filmos bus šokiai, 
veiks baras ir užkandinė.

Parengimo pradžia --3.30val. 
po pietų.

JEI ČIKAGOJ
reikia televizijos, radijo, stereo patefono, vokiško aparato 
su FM ir trumpomis bangomis, lietuviškų, vokiškų ir kito
kių plokštelių, tai tik pas Gradinską, 2512 W. 47th Str., 
FR 6 - 1998. KONKURSINĖ NUOTRAUKA N r. 46 Irena Pratkelytė, 2 metų 

amž., iš Omahos. Nuotrauka K. L. Musteikio.
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