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AMERIKOS valstybės sek
retoriaus Dean Rusk kelionės 
tikslas J Europą esąs ne Įtiki
nti de Gaulle, bet "neutrali
zuoti".

Tokia nuomonė susidarė po 
paskutiniojo jo pasimatymo su 
sovietų ambasadoriumi Dob- 
ryninu. Jgyvendinti planui rei
kalinga Adenauerio ir jo "įpė
dinių" talka.

Dar prieš de Gaulle atėjimą 
į valdžią, tarp Italijos, Pran
cūzijos ir Vokietijos buvo pa
sirašytas susitarimas dėl ato
minių ginklų. Jau tada Europo
je buvo baiminamasi, kad vie
ną dieną amerikiečiai galės iš 
Europos pasitraukti, nepalik
dami atominės uždangos. De 
Gaulle, vos atėjęs l valdžią, 
ėmė paraidžiui susitarimą re
alizuoti.

Washingtonui tai nepatiko 
ir bandė keletą kartų šį susi
tarimą anuliuoti, nes jis yra 
priešingas Kennedžio duo
tiems Chruščiovui pasižadėji
mams.

Dabar Dean Rusk gavo ins
trukcijas ši susitarimą nu
traukti.

Su Roma, amerikiečiai gal
voja, nebus sunku. Bet Bonna 
yra kietas riešutas, ypač po 
kanclerio Adenauerio paskuti
niųjų pareiškimų.

Adenauer

ADENAUERIS aną dieną pa
reiškė, jog Vakarų Vokietija 
turi dar labiau sustiprinti sa
vo draugystę su Prancūzija, 
kad sukūrus Europos sąjun
gą, kuri neleistų ateity Pran
cūzijai pasirašyti sutarties su 
sovietais prieš Vokietiją.

Vokietijos sąjunga su Pran
cūzija užkirstų kelią sovietų 
įtakai į Vokietijos ekonomiją. 
Tą turėtų amerikiečiai supras
ti ir remti.

Vokietija ir Prancūzija turi 
bendrą sieną ir dažnai turėjo 
bendrą istoriją. Štai daugiau 
kai šimtas metų tarpusavy tu
rėjo keletą kruvinų karų. Be 
Vokietijos-Prancūzijos tvir
tos draugystės bus neįmanoma 
ir Europos sąjunga.

Amerikiečiai tai turėtų ži
noti, - sako Adenaueris, - jei 
vokiečių ekonomija be karo 
pateks po sovietų įtaka, galės 
pridaryti Amerikai didelių 
sunkumų. Štai kodėl yra rei
kalinga tvirta sąjunga tarp Vo
kietijos ir Prancūzijos, nes ji 
gali išgelbėti amerikiečių in
teresus.

*
LIETUVOJE kalėjime vie

nas kalinys klausinėja naujai 
atvykusio:

- Už ką tu pakliuvai!
- Už tingėjimą! *
- Tu juokiesi iš manęs? Už 

tokius dalykus nekiša Į kalė
jimą!

- Aš sakau tiesą. Vakar su 
savo geriausiu draugu disku
tavau apie dabartinę politinę 
situaciją. Maniau, kad turėsiu 
laiko šiandien jį įskųsti. Bet 
pasirodė jis buvo greitesnis 
ir mane vakar įskundė!

• Prancūzijos vyriausybė 
daro žygių, kad sudarius 
pagrindą naujai peržiūrėti 
gen. Salano bylai. Kaip ži
nia, sukilimo vadas buvo 
nuteistas kalėti iki gyvos 
galvos.
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Pirmenybė ūkinėm problemom
KAIP 1929 METAIS, ŪKINĖS PROBLEMOS IŠSTŪMĖ 
VISUS KITUS REIKALUS Iš PASAULIO DĖMESIO 
CENTRO — KAIP ATKUTINTI AMERIKOS ŪKINĮ 
GYVENIMĄ? — MAŽIAU IMTI MOKESČIŲ! SPREN
DIMAI NUO KURIŲ PRIKLAUSYS KENNEDY POLI

TINĖ KARJERA.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Skaitant paskutiniųjų dienų 
laikraščius atrodo, kad visas pa
saulis šiuo metu yra susirūpinęs 
tik ūkinių problemų sprendimais. 
Tuo tarpu, kai Amerikoje sten
giamasi suprasti vertybės popie
rių kainų kritimo priežastis. Va
karų Europoje galvojama apie 
Bendrosios Rinkos praplėtimo bū
dus, Maskvoje buvo tariamasi 
kaip padidinti maisto gamybą so
vietiniam pasaulyje. Apie ūkinius 
sunkumus viešai pradėta kalbėti 
net Raudonojoje Kinijoje, Fidel 
Castro pažadėjo kubiečiams, kad 
jų padėtis pagerėsianti po 12 me
tų, o menkai apmokamų Franco 
Ispanijos darbininkų streikas iš
sivystė į gana rimtą politinę kri
zę.

Tiesą sakant, ūkiniai sumeti
mai nuo pat civilizacijos pradžios 
buvo svarbiausias atskirų kraštą 
politikos variklis, tačiau anks
čiau tuos ūkinius - materialinius 
sumetimus buvo stengiamasi už
maskuoti ideologiniais šūkiais. 
Šiandien, viskas daugiau vadina -

LIETUVOS GEDULO DIENA
Clevelando laikraštis The 

Plain Dealer editorialų sky
riuje pažymėjo, kad birže
lio 17 d. yra gedulo diena 
prisiminimui 21 metų su
kakties lietuvių masinių 
deportacijų į Sovietų vergų 
stovyklas. Tos deportacijos 
buvo tik pradžia brutalumo,

TRUMPAI IŠ VISUR

• Rytų Berlyno pasienio 
sargybos sušaudė 12 metų 
berniuką, bandžiusį perbėg
ti į Vak. Berlyną. Tuo pat 
metu, Ryt. Berlyno pusėje 
daromi sienos įtvirtinimai, 
kad sulaikius tolimesnius 
bėgimus, kurių laukta ry
šium su 1953 m. birželio 17 
d. įvykusio sukilimo sukak
tim.

• New York Herald Tri
būne laikraštyje Roscoe 
Drummond įspėja, kad JAV 
parama Egipto Nasseriui 
yra lygi išlaidoms, reikalin
goms ginklams iš Maskvos 
užsisakyti. JAV parama, 
vietoj panaudojus ją numa
tytiems krašte reikalams, 
nukreipiama sovieti n i a m 
ginklų arsenalui Egipte su
daryti.

• Grupė studentų iš Mis- 
souri lankėsi Baltuosiuose 
Rūmuose. Diplomatų kam
baryje vadovas aiškino, kad 
tai kambarys iš kurio Pre
zidentas F. D. Rooseveltas 
transliuodavo savo "pokal
bius prie židinio”.

"Stebėkite tą židinį”, iš
kilmingu balsu kviečia va
dovas. ”Jis neveikia. Jis 
niekad neveikė. Jis net ne
turi kamino.”

• Nusiginklavimo konfe
rencijai Ženevoje išvyks
tant mėnesio atostogų, so
vietų delegatas dar pasi
naudojo proga visą valandą 
puldamas JAV, pakartojant 
visus kaltinimus, kuriuos 
tik savo puolimuose Sov. 
Sąjunga buvo naudojusi. 

ma savo tikraisiais vardais ne
gu kada nors anksčiau. Gerbūvis 
yra statomas aukščiau visko. Tik 
tokia krašto santvarka save pa
teisina, kuri leidžia ištaigingiau 
gyventi negu visa kita.

Tokios pažiūros privertė be
veik visus Amerikos spaudos 
’kolumnistus' laikinai užmiršti 
Laosą, Afriką, Pietų Ameriką ir 
kitokius neramumų šaltinius ir 
įsijungti į diskusijas dėl priemo
nių, kuriomis būtų galima pagy
vinti Amerikos ūkinį gyvenimą.

Trumpai tariant, problema čia 
yra tokia, kad ūkinis atkutimas po 
dviejų iš eilės nedidelių depresi
jų nėra toks, koks galėtų būti. 
Tiesa, amerikiečiai perka noriai 
ir palyginti daug (įskaitant auto
mobilius ir namus), tačiau įmo
nės vengia susidaryti didesnių 
atsargų, bedarbių skaičius yra 
pastoviai didelis ir kas svarbiau
sia: pramonininkai vengia inves
tuoti naujus kapitalus j įmones ir 
gamybos priemones. Metų pra-

kuriuo okupantas siekė su
laužyti pasipi'iešinimą kraš
to sukomunistinimui.

Lietuva, atgavusi nepri
klausomybę po I-jo Pasau
linio karo, buvo laisvo kraš
to simboliu iki II-jo Pasau
linio karo, kada Hitleris su 
Stalinu panaikino bet ko
kius laisvės ir tautiškumo 
pėdasakus. Laisva ir nepri
klausoma Lietuva lieka vi
sų patriotų sapnu, gi Wa- 
shingtone vis dar tebegalio
ja neatšauktas pripažini
mas egzilinei vyriausybei.

Sapnų įgyvendinimas ga
li būti ir tolimas, bet kol 
gyva idėja, lieka ir viltis.

Tos dienos apeigos Cleve
lande suteikia pripažinimą 
idealams ir viltims.

• JAV pradėjo išmokėti 
Laoso vyriausybei prieš ke
lis mėnesius nutrauktą pa
ramą, 3 mil. dol. mėnesiui, 
sudarius neutralią vyriau
sybę. Nutraukimas paramos 
veikė į vakarietišką Laoso 
vyriausybę spaudimu pa
greitinti susitarimus trim 
skirtingais keliais einančių 
princų. 

Kova dėl išlikimo...

džioje administracija tikėjosi, 
kad šių metų investicijos bus bent 
14% didesnės už pernykštes, ta
čiau pasirodo, kad tos viltys buvo 
nerealios. Pakilimas kol kas ne
siekia nei 8%. Kas sulaiko pra
monininkus nuo naujų investicijų? 
Nepasitikėjimas Kennedy admi
nistracija? Tačiau depresija buvo 
ir prieEisenhowerioadministra
cijos. Jos pasėkas paveldėjo Ken
nedy administracija. UžtatWal- 
ter Lippmann samprotauja, kad 
biznio atoslūgius ir atkutimus iš
šaukia ne tiek atskiros asmeny
bės ar politinės partijos, kiek 
krašto ir viso pasaulio pareika
lavimo ir pasiūlų bangos. Ame
rikos ūkiui dabar gresia ne in
fliacija (pinigų vertės kritimas), 
bet atvirkščias procesas - de
fliacija.

Kad žmonės mažiau vertintų 
pinigus, bet mestų juos į apy
vartą, reikia padaryti taip, kad 
jų būtų daugiau. Valdžia tai ga
li padaryti sumažindama mokes
čius, turėdama vilties, kad padi
dėjusi ūkinė apyvarta gana grei
tai atneš su kaupu tai, kas da
bar 'dovanojama* piliečiams. Dėl 
to sutinka dauguma Amerikos 
ūkio žinovų. Tuo keliu nutarė 
eiti ir Kennedy administracija, 
tačiau dabar ginčas eina dėl to, 
kada mokesčius sumažinti. Ad
ministracija yra numačiusi pa
siūlyti kongresui mokesčius su
mažinti sekančių metų pradžio
je. Tokio žygio efektas bus pa
jaustas tik po 10 mėnesių. Tuo 
tarpu atkutimas reikalingas tuoj 
pat. Pramonininkai jau dabar, 
vėliausiai rugpiūčio mėnesį, tu
ri nusistatyti kiek ir ko jie turi 
pagaminti didžiajam pirkimo se
zonui, kuris prasideda po Darbo 
dienos ir tęsiasi per Kalėdas iki 
sausio mėnesio (whitegood sales) 
Už tat plačiai atstovaujama nuo
monė, kad tuojaus turėtų būti su
mažinti avansiniai išskaičiavi
mai iš gaunamų algų metinių mo
kesčių sąskaitom Tai būtų tuo
jau pajusta. Administracija to 
nesiūlė bijodama, kad toks žygis 
galėtų atšaldyti kongreso entu
ziazmą nuo pagrindinės mokesčių 
sistemos reformos, kuri yra bū
tina ir kurią manoma pravesti 
kitais metias. Bet kadangi tai la
bai komplikuotas reikalas, kon
gresas ko gero gali visą reikalą 
nudelsti, jei būtų dabar mokesčių 
sumažinimu pasiektas palankus 
efektas. Tokiu būdu JAV prezi
dento pečius slegia nemaža naš
ta. Jis turi padaryti greitus i r ge
rus sprendimus. Tiesa, ne jis 
kaltas dėl visos susidariusios 
būklės, jis ją paveldėjo. Tačiau 
žmonės yra linkę kaltinti tą, ku
rį jie pirmiausiai mato. Dėl di
džios 1929 m. ūkinės krizės yra 
kaltinamas prezidentas Herbert 
Hoover, tačiau iš tikro daugiau 
buvo kaltas jo pirmtakūnas pre
zidentas Coolidge, nors dėl to 
niekas sau galvos nekvaršina.

JONUI LIETUVNINKUI, 80 metų amžiaus sukakties proga ALT S-gos 
Baltimorės skyrius birželio 23 d. 7 vai. 30 m. Lietuvių salėje ruošia 
pagerbimą. Sukaktuvininkas vertas tos pagarbos, nes visą savo gyveni
mą būdamas dideliu patriotu, pasižymėjo didele parama lietuviųorga- 
nizacijoms. Pasak jo paties žodžius: "Kur mano žodis neįtakingas ir 
ranka sunkiau nulaiko plunksną, ten remiu savo kišene ir darbu. Jau 
geras laiko galas, kai savo taupmenų ir senatvės pensijos dalį skiriu 
Dirvai sustiprinti". J. Lietuvninkas Dirvai yra surinkęs arti šimto 
naujų skaitytojų ir Vilties Draugijai yra paaukojęs 800 dolerių. Jis taip 
pat stipria auka yra parėmęs Vasario 16 Gimnaziją, Balfą, Lietuvių 
Bendruomenės ir kitas organizacijas. Į J. Lietuvninko pagerbimą iš 
New Yorko vyksta ALT Sąjungos pirm. Vyt. Abraitis ir vicepirm. Ant. 
Senikas. Nuotraukoje: sukaktuvininkas Jonas Lietuvninkas su ALT 
S-gos vicepirmininku Antanu Seniku.

Vyt. Gedgaudo nuotrauka

PRIPAŽINO, KAD BOLŠEVIKINE 
VALSTYBĖ ŽEMDIRBIUS IŠNAUDOJA

Naujasis sovietinis žemės ūkio 
produktų gamybos ir paruošų mi
nisteris Lietuvoje, R. Songaila, 
birželio pradžioj pareiškė, kad:

"Visiems dabar aišku, kad to
liau didinti gyvulininkystės pro
duktų gamybą žymia dalimi truk
dė nepakankamos šių produktų 
valstybinio supirkimo kainos. Jos 
nebuvo pagrįstos rentabilaus ūkio 
tvarkymo reikalavimais, ir labai 
dažnai atsitikdavo taip, kad gyvu
lininkystės produktų savikaina 
jas viršydavo. Pavyzdžiui, ir mū
sų respublikos kolūkiuose viduti
niška gyvulininkystės produktų 
savikaina buvo aukštesnė, negu 
valstybinės jų supirkimo kainos. 
Antai, vidutiniška jautienos gyvo 
svorio centnerio savikaina 1961 
metais buvo 10.6 rublių didesnė 
už vidutinišką valstybinio supir
kimo kainą, kiaulienos -- 18 rub
lių ir avienos 27.4 rublio".

Ne veltui žmonės Lietuvoje 
tuos valstybinius supirkimus te
bevadina rekvizicijomis, pažįs
tamomis iš praėjusių karų Jaikų. 
Reikalavimai parduoti valstybei 
produktus visą laiką buvo didi
nami, ir juos ūkių administraci
jos įvykdydavo, nepaisydamos (ir 
nedrįsdamos paisyti), kas lieka 
tų produktų gamintojams, bet juo 
daugiau valstybei parduodama, 
juo didesni gamintojų nuostoliai.

Dabar, staigiai visu trečdaliu 
ar net daugiau pakėlus žemės ūkio 
produktų pardavimo kainą, val
stybė nutarė pakelti ir supirki
mo kainas. R. Songaila nurodo, 
kad Lietuvoje nustatytos tokios 
superkamosios kainos: "viduti
niškai įmitusiems gyvuliams -- 

po 97 rublius už gyvo svorio 
centnerį (100 kilogramų, arba 
220 svarų) bekonams ir rie
bioms kiaulėms -- po 135 rub
lius ir mėsinėms kiaulėms -- 
po 115 rublių". Tos kainos už 
buvusias esančios didesnės: "gal
vijams vidutiniškai --39 procen
tais, kiaulėms -- 15 procentų, 
paukščiams -- 34 procentais".

Iš to galima apskaičiuoti, kad 
už galvijieną pirma buvo moka
ma vidutiniškai po 70 rublių už 
centnerį (gyvo svorio). Kadangi, 
anot Songailos, ta kaina buvo 
daugiau kaip 10 rublių mažesnė 
už vidutinę galvijienos savikai
ną, tai matyti, kad ta savikaina 
buvo apie 80 rublių. Dabar, kai 
mokės 97 rublius, jau bus šioks 
toks pelnas, bet labai kuklus, tik 
apie 17 rublių, arba vos apie 20 
procentų. Ir tai tik tiems, ku
riems pasiseks savikainą išlai
kyti vidutinę. Bet klausimas, 
ar maisto kainų pakėlimas neat
silieps ir gamybos savikainai.’ 
Jei gamybos savikaina kiltų, 
pelnas ir vėl išnyktų. O neleisti 
savikainai kilti arba ją dar ma
žinti reiškia, dar labiau spausti 
gamintoją, kad jis geriau, dau
giau ir pigiau dirbtų.

Valstybė iš tos kainų manipu
liacijos negali ir nemano turė
ti nuostolio. Skirtumą, kuris su
sidarys kiek daugiau mokant žem 
dirbiams, ji dabar atsiims iš 
miestiečių, iš pramonės darbi
ninkijos. R, Songaila sako: "Gy
vulininkystės produktų mažmeni
nių kainų pakėlimas paliečia mies
to gyventojų šeimos biudžetą. Jei 
di rbantieji žemės ūkyje suintere
suoti supirkimo kainų padidinimo 
teikiamais pranašumais žemės 
ūkio ekonomikai ir kaimo darbo 
žmonių gerovei kelti, tai miesto 
gyventojai suinteresuoti, kad lai
kinis (?) mažmeninių kainų padi
dinimas kaip galint greičiau duo
tų teigiamus rezultatus, kaip ga
lint greičiau- įgalintų partiją ir 
vyriausybę vėl sumažinti gyvu
lininkystės produktų kainas".

Bet kadangi mažmenines kai
nas sumažinti galima tik vėl su
mažinus ir superkamąsias kainas 
tai tas rodo, jog kainų pakėlimo 
laikinumas reiškia tik tiek, kad 
žemdirbiams .duodama laikinai 
atsikvėpti, kol pavyks iš jų iš
spausti labai žymų savikainos su
mažinimą. Jei tai ir pavyktų, 
žemdirbiams vistiek nėra ko ti
kėtis geresnių laikų, kai tik 
jie pigiau pagamins, mažiau ir 
gaus, o palpngvinimas iŠ to, jei 
išeis, tai tįk aaįestiečiams, ku
riems gal|irttsugrąžins (kaip 
dabar žada. -* po kokio treje
to metų) s#nas’ maisto kainas.

(LNA)
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L.V.S. RAMOVE DEŠIMTMETIS m ■-
Pranešimas padarytas LVS Ramovė suvažiavime Chicagoje

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO 
RĖMIMAS.

Mes ypač kreipiame dėmėsi! 
mūsų jaunimą. Jei mūsų jauni
mas ilgainiui nutautės, ištirps 
svetimųjų jūroje, tai mūsų tau
tos ateitis bus liūdna. Iš tokios 
prielaidos išvada aiški: jei no
rime, kad tauta liktų gyva, mū
sų visos jėgos, dėmesys ir dar
bai turi būti nukreipti j mūsų 
jaunimą.

Jaunimo nutautėjimo, atšalimos 
nuo lietuviškų reikalų problema 
yra mūsų visų reikalas. Šia prob
lema sielojasi LB ir visos pat
riotinės lietuvių organizacijos. 
Siūlymų-receptų kaip jaunimą iš
laikyti lietuvišką yra apsčiai 
skelbiama spaudoje. Yra ir kon
krečių darbų šiame bare, pav. 
įvairios lituanistinės mokyklos. 
Bet permažai čia padaroma. Rei
kėtų platesnių, drąsesnių užsi
mojimų ir daugiau konkrečių dar
bų.

Norint, kad jaunimas pasilik
tų lietuvišku, reikia veržtis į jo 
sielą, širdį tada, kada jis jaunuo
lio būvyje šeimoje, mokykloje, 
skautuose bei kitose organizaci
jose. Šiame jo gyvenimo tarpsny
je jam turi būti įdiegta savo tėvy
nės meilė, pagarba tautos pra
eičiai. Jam turi būti įsąmonintą 
mintis, kad pagrindinis siekimas 
ir idealas yra laisva Lietuva. Ki
taip tariant, jis turi būti paruoš
tas to idealo siekti, jam aukotis. 
Mūsų jaunuolis, jaunuolė turi di
džiuotis esą lietuviais, garbingos 
ir didingos Lietuvos sūnūs, duk
terys. Tauta, tokį jaunimą paruo
šusi, nežus.

Lietuva ir jos laisvė turi būti 
lietuvio formavimo pagrinde. 
Anglai sako, kur atsiranda vienas 
anglas, ten yra D. Britanija. Žy
dai dabar sako, kur atsiranda vie
nas žydas, ten jauyra visas Izra
elis. O mes turime siekti, kad 
kiekviena šeima mūsų jaunimui 
taptų lietuvybės pagrindu, taptų 
Lietuva.

Jaunatvė gaji, veržli, entuzias
tinga, pilna naujų idėjų, pasiry
žusi žengti pirmyn, veikti, kilti, 
kurti, pasiaukoti. Tas jaunimo 
ypatybes mokėkime nukreipti lie
tuvišku keliu. Lietuvis pasiliks 
lietuviu turėdamas lietuvių kul
tūrinę bei visuomeninę aplinką. 
Lietuviški parengimai, koncer
tai, dainos, tautiniai šokiai, tau
tinių švenčių minėjimai, tautinės 
stovyklos ir pan. - tai puikios 
progos lietuvybei ugdyti ir išlai
kyti. Mes iki šiol rėmėme ir 
toliau remsime besimokantį, dai
nuojantį, šokanti, sportuojantį bei 
stovyklaujantį mūsų jaunimą da
lyvavimu, piniginėmis aukomis, 
dovanomis, mokslo priemonėmis 
bei globa.

Ramovėnai duosniai remia lie
tuvybės naujų jėgų šaltinį - Vasa
rio 16 gimnaziją. 1955 m. Ramo
vės centro valdyba gimnazijai 
įteikė virš $1,000. Už šią auką 
viena gimnazijos klasė pavadin
ta Sąjungos Ramovės vardu. Apy
tikriais apskaičiavimais iki šiol 
ramovėnai Vasario 16 gimnazijai 
surinko ir įteikė virš $2,500, Ir 
toliau gimnazija remiama, siun
čiant aukas iš skyrių iždų arba 
per ramovėnų suorganizuotus ir 
vadovaujamus rėmėjų būrelius.

LIETUVOS LAISVINIMO 
PASTANGŲ RĖMIMAS.

Sąjunga Ramovė remia mora

liškai ir aukomis mūsų veiksnių 
Lietuvos laisvinimo darbus ir pas
tangas. Be to, kada Jungtinių Tau
tų plenumas, JAV ar kitų kraštų 
vyriausybės bei institucijos pa
daro Lietuvą ginančių ar skriau
džiančių pareiškimų ar žygių, 
Ramovė nepasilieka kurčia. To
kiais atvejais Sąjungos centro 
valdyba ir kartais skyriai, siun
čia atatinkamoms vyriausybėms, 
institucijoms bei prezidentams 
padėkos laiškus už Lietuvos in
teresų gynimą ir protestus, jei 
mūsų tautos interesai pažeidžia
mi. Gauti iš adresatų atsakymai 
yra įdomūs, istorinės reikšmės 
dokumentai.

Ramovės centro valdyba ir 
skyriai bei paskiri ramovėnai ak
tingai talkininkavo Senatoriaus 
Kersteno Komisijai, kai ji 1953 m. 
vykdė tyrimą apie Pabaltijos val
stybių okupavimą ir įjungimą į 
Sovietų Sąjungą. Ramovėnai ko
misijai pateikė daug svarbių do
kumentų, parodymų ir sovietų 
armijos Lietuvos okupacijos sche
mą.
ŽALGIRIO MŪŠIO 550 METU 
SUKAKTIES MINĖJIMAS.

Šio reikšmingo istorinio įvy
kio paminėjimas išeivijoje buvo 
suorganizuotas 1960 m. Sąjungos 
Ramovės iniciatyva, glaudžiai 
bendradarbiaujant su LB, kūrė
jais - savanoriais, šauliais ir bi- 
rutininkėmis. Visuose kraštuose 
ir valstybėse, kur yra ramovėnų, 
kūrėjų - savanoriųbei šauliųsky- 
riai šis minėjimas buvo atliktas 
platesniu ar siauresniu mastu. 
Ypač Chicagoje Žalgirio mūšio 
jubiliejus buvo gražiai ir įspūdin
gai paminėtas.

Be to, tai sukakčiai atžymėti 
ramovėnų pastangomis iš spau
dos išėjo du leidiniai. Pirmąjį 
išleido "KARYS”. Tai O. Urbono 
lietuvių kalba knyga "Žalgirio 
mūšis". Antrąjį leidinį, parašy
tą dr. K. Jurgėlos anglų kalba 
"TANNENBERG 15 July 1410", iš
leido Ramovė. Tos knygos at
spausta 3000 egz. Išlaidų turėta 
apie $1,300. Pinigus sutelkė ra
movėnai, aukodami, rinkdami au
kas ir knygą platindami. Iki š.m. 
balandžio 1 d. tos knygos 2500 
egz. kaip dovana išsiuntinėta bib
liotekoms, knygynams, įvairioms 
karo mokykloms, karo akademi
joms, karių klubams bei atski
riems žymiems asmenims čia 
šiame krašte ir kitose valstybė
se. Iš knygos gavėjų gaunami 
šimtai padėkos laiškų. Tokiu pla
čiu mastu knygos paskleidimu 
atliktas svarbus ir naudingas 
Lietuvos vardo garsinimas ir to 
istorinio įvykio-Žalgirio mūšio- 
priminimas plačiam pasauliui. 
Tai konkretus ir svarbus darbas 
Lietuvos bylos grandinėje.
NARIU KARINIO BEI KULTŪRI
NIO LYGIO PALAIKYMAS BEI 
KĖLIMAS.

Tas darbas vykdomas skyriuo
se. Tuo tikslu organizuojamos 
paskaitos, kultūriniai parengimai 
bei iškilos. Ką kiekvienas skyrius 
šioj srity yra dešimtmečio būvy
je atlikęs yra smulkiai sužymė
ta Sąjungos dešimtmečio knygo
je. Bendrai imant kiekviename 
skyriuje per metus buvo nuo 2-jų 
iki 4-ių paskaitų. Skaitlingesni 
skyriai jųturi ir daugiau. Paskai
tų temos įvairios. Bet daugiau
siai karinio pobūdžio.

Išvykos daromos vasaros me
tu, aplankant kurios nors istori
nės reikšmės turinčias vietoves. 

Išvykos metukaikurie skyriai pa
rūpina ir paskaitas, o kiti suruo
šia bendrus pietus su šokiais, 
dainomis. Tokiose išvykose daly
vauja birutininkės ir svečiai. 
Niagaros Pusiasalio ramovėnai 
kiekvienais metais atlieka kelius 
sportinio šaudymo pratimus ir 
turi varžybas su Kanados lietu
vių šauliais ir Medžiotojų D-ja. 
Šaudymo pratimus ir jojimo spor
tą organizuoja ramovėnų Pietų 
Australijos skyrius.

Mūsų dvasios stiprintojas ir 
karinių žinių teikėjas yra Pasau
lio lietuvių veteranų mėnesinis 
žurnalas "KARYS" - Sąjungos 
Ramovės organas.

Apie šį žurnalą tenka pasakyti, 
kad jis yra ištikimas lietuvio ka
rio palydovas, gimęs nepriklau
somybės kovų metu ir tada stip
rinęs kovojantį karį morališkai. 
Klaikiais išeivio kario keliais 
"KARYS" mus atlydėjo į šį kraš
tą. Čia jis įsikūrė 1950 metais.

"Karys" yra ne tik mums ka
riams, bet ir kiekvienam lietu
viui mielas, savas, įdomus ir 
brangus dėl to, kad jo puslapiuo
se mes randame, kas mus gaivi
na, stiprina, kas mus jungia ir 
skatina bendram darbui ir kovai 
dėl Lietuvos laisvės, gerovės ir 
garbės.

"KARIO" bendradarbiams pas
katinti nuo 1960 m. sausio 1 d. 
įsteigtas Ramovės Premijų Fon
das, kurio tikslas-teikti premi
jas už tilpusius Kary metų bė
gyje geriausius straipsnius. Fon
dui pinigus sudeda skyriai. Kiek
vienais metais paskiriama nema
žiau 3-jų premijų. Premijos dy
dis $25.00 - 100.00. Premijuoti- 
nus straipsnius išrenka ir premi
jas paskiria speciali ramovėnų 
komisija. Iki 1960 m. ramovėnai 
"KARIUI" paremti paaukojo 
$3,119.84.

Baigiant šią trumpą ramovė
nų veiklos apžvalgą reikia paste
bėti, kad daug Ramovės narių 
yra įsijungę ir į kitų lietuvių or
ganizacijų veiklą. Ypač ramovė
nai reiškiasi LB, skautuose, spor, 
to, kultūros bei šalpos srityse. 
Kai kurie Ramovės skyriai įeina 
į LB (Clevelando, New Yorko 
sk.) O Philadelphijos ramovėnų 
skyrius yra BALFO skyriaus na
riu, mokančiu BALFO skyriui 
metinį nario mokestį.

IŠVADA
Kaip reikėtų vertinti musų or - 

ganizacijos dešimtmečio veiklą? 
I tai galima atsakyti vienu saki
niu, būtent: mes manome, kad 
L. V. S. Ramovės dešimtmečio 
veikla buvo pozityvi, reali ir vi
sais atvejais naudinga ir prasmin
ga bendriems Lietuvos ir lietu
vybės interesams. Tačiau galuti
nas išvadas dėl mūsų veiklos pa
liekama padaryti mūsų plačiajai 
visuomenei.
ATEITIES VEIKLOS GAIRĖS 
(SIŪLYMAS)

Turint prieš akis daugiau kaip 
10 metų savo organizacijos paty
rimą, Sąjungos centro valdyba 
mano, kad Ramovė turėtų siekti 
4-5 metų būvyje atlikti šiuos 
svarbesnius darbus:

1. Toliau tęsti ir puoselėti 
mūsų tautos ir lietuvių karines 
tradicijas, apie kurias kalbėta 
šio pranešimo pradžioje. Tik tas 
tradicijas reikia stengtis labiau 
įprasminti, pabrėžti jų reikšmę 
ir sudaryti sąlygas, kad mūsų 
jaunimas jose galėtų auklėtis.

2. Toliau remti Lietuvos Lais
vės Kovų invalidus.

3. Išleisti Lietuvos karo isto
rijos populiarų veikalą, kurio pa
ruošimo darbus speciali komisija 
yra gerokai pastūmėjusi pirmyn.

4. Surasti autorių, kuris para
šytų anglų ar lietuvių kalba vei
kalą apie Salaspilio-Kircholmo 
mūšį, kurio 360 metų sukaktis 
bus 1965 m. rugsėjo 27 d. Tam 
numatyti atatinkamą honorarą.

5. Paskirti atitinkamą premi
ją už literatūrinį veikalą (roma
ną, apysaką) iškeliantį Lietuvos 
kario (karių) heroiškumą ir pa
siaukojimą tėvynei.

6. Paskirti $1,500 premiją dai
lininkui už paveikslą iš Nepri
klausomybės kovų, vaizduojantį 
Lietuvos kario (karių) didvyriš
kumą.

7. Sutelkti $1,000 ir šiais Mai
ronio metais įteikti per LB li
tuanistinėms mokykloms parem
ti.

8. Sąjungai Ramovei įstoti į

RYTŲ EUROPOS TRABEDIJ* (10)

Vienintelė išeitis
Niūrūs yra veidai lenkų ka

rininkų, susirinkusių generolo Bo
ro būstinėje. Tvankus rūsio oras. 
Neramiai mirkčioja elektros lem
pelė nuo vokiečių artilerijos 
smūgių.

- Vokiečiai atsigabeno sun
kiausias pasauly patrankas, - 
kalba operacijų skyriaus virši
ninkas, pulkininkas Monter. - Jos 
turi 60 cm. kalibrą. Vokiečiai 
jas buvo naudoję prie Sevastopo-

LB milioninį Fondą su namažiau 
kaip $1,000 (našu.

9. Toliau remti ir globoti lie
tuvių jaunimą ir lituanistines mo
kyklas.

10. Sudaryti komisiją moder
niosios karo technikos lietuviš
kam žodynui paruošti.

11. Sudaryti komisiją, kuri rū
pintųsi atkurtos Lietuvos kariuo
menės aprašymu (įsikūrimas, 
organizacija, ginklai, mokymas 
ir pan.).

12. Imtis iniciatyvos atžymėti 
1963 metais šimto meto sukaktį 
nuo sukilimo Lietuvoje prieš caro 
Rusiją 1863 m.

13. Organizuoti karinės litera
tūros biblioteką.

14. Surasti kelius ir būdus par
sitraukti į ramovėnų eiles lietu
vius karius, kurie yra atlikę karo 
tarnybą šiame krašte ar kitose 
valstybėse.

15. Bandyti apjungti visas iš
eivijoje lietuvių karinio pobūdžio 
organizacijas: Amerikos Lietu
vių Legioną, ramovėnus, kūrėjus 
-savanorius, šaulius ir Lietuvos 
Kovų invalidus.

Šie siūlymai pinigais reikštų 
$12,000 - 15,000. Turint galvoje 
kad Sąjungos dešimtmečio biu
džetas (visų skyrių ir centro) 
siekė virš $50,000 - šio siūly
mo įvykdymas 4-5 metų bėgyje, 
atrodo, yra pilnai galimas.

BAIGIAMOS MINTYS
1. L.V.S. Ramovė yra skir

tinga nuo kitų organizacijų tuo, 
kad mes jos nariai esame bu
vę kariai, išėję karinį paruo
šimą, su ginklu rankoje kiti ko
voję dėl Lietuvos laisvės. Ir 
dabar, kad ir neuniformuoti, esa
me kariai. Gi su kario vardu 
tampriai rišasi drausmė, garbė, 
riteriškumas,pasiaukojimas. Tai 
būtinos kario savybės .Be jų ka
rys be turinio. Kol ramovėnai 
nenustos gerų kario savybių, tol 
Ramovė bus pajėgi savo nužymė
tus darbus įvykdyti naujų laikų 
dvasioje ir sąlygose.

2. Atomo ir erdvių užkariavi
mo amžiuje gyvendami, turime 
savo veiklą derinti prie šių die
nų pažangos ir įvykių greito ru- 
tuliojimosi.

3. Naujos idėjos, nauji, tobu
lesni, laiko reikalavimams pri
taikyti metodai, tolimų distanci
jų planavimas, ryžtingas sieki
mas pastatyto tikslo, yra laidas 
sėkmingai veiklai.

4. Veltui būtų mūsų pastangos 
jei siektume lopinti, taisyti bei 
atgaivinti savo amžių atgyvenu
sias organizacijoas su pasenu
siais ir atsilikusiais nuo gyve
nimo statutais ir veiklos meto
dais.

5. Visi lietuviai bei jų orga
nizacijos, susibūrę po L.B. vė
liava galės atlikti didelius Lie
tuvai ir lietuvybei darbus.

6. Savo veikla Sąjunga Ramovė 
nesireklamavo. Už tai ji įsigijo 
tylios organizacijos vardą, t.y. 
vardą organizacijos, kuri daugiau 
dirba, mažiau kalba. Jos atlikti 
darbai kalba patys už save.

7. Kas mus skatina šiose sun
kiose sąlygose aukotis, pasišvęs
ti sunkiam visuomeniniam dar
bui žinant, kad už tai nei garbės, 
nei medžiaginės naudos, nei pri
vilegijų neturėsime?. O gi mūsų 
dvasinis nusiteikimas, pareigos 
jausmas savo pavergtai tėvynei. 
Graži, didinga tautos praeitis ir 
kūrybingo atkurtos savo valsty
bės klestėjimo prisiminimas mus 
Įkvėpia darbui ir aukai.

8. Visų užsimojimų, didesnių 
darbų iniciatyva išeidavo iš ra
movėnų entuziastų, pasišventė
lių. Jie didžiausią darbų naštą 
nešė ant savo pečių. Tačiau rei
kia pabrėžti, kad kas yra iki šiol 
Sąjungos atlikta-nuveikta yra ne 
vieno ar kelių asmenų padaryta, 
bet mūsų visų ramovėnų darbo 
ir aukos rezultatas, paremtas 
mūsų visuomenės. 

lio. Dabar jomis šluoja nuo žemės 
paviršiaus mūsų miestą.

Sukilėlių būklė blogėja diena iš 
dienos. Generolas Boras turėjo 
pasitraukti iš savo būstinės Kam
ieno fabrikuose. Dabar jis bevil
tiškai kovai vadovauja iš vienos 
mokyklos rūsio Baro kova gatvė
je. Generolo veidas išblyškęs ir 
sulysęs, jis kasdien per radiją 
maldauja Londoną ir Maskvą pa
galbos.

Rugpiūčio 9 dieną anglų lėktu
vai pirmą kartą numetė maisto 
ir kovos reikmenų bombas. Di
džioji jų dalis buvo nunešta už 
vokiečių linijų.

Praėjus dvylikai dienų po su
kilimo pradžios, pradėtas didy
sis puolimas prieš senamiestį. 
Iš dviejų šimtų patrankų šaudo 
vokiečiai į apsuptuosius: tačiau 
pirmoji SS junginių ir policijos 
batalionų ataka atmušama.

Degančių namų rūsiuose, griu
vėsių duobėse skamba Lenkijos 
himnas: "Jescze Polska rtie zgi- 
nela" - Lenkija dar nežuvo.

Rugpiūčio 13 dieną, po dviejų 
savaičių tylos, ateina pirmasis 
komentaras iš Maskvos. Rim
tais veidais klauso Boro štabo 
karininkai sovietinės žinių agen
tūros Tassopranešimą, kurį kar
toja Londono radijas BBC:

"Tassas turi informacijų, ku
rios įrodo, kad lenkų sluoksniai 
Londone, atsakingi už Varšuvos 
sukilimą, nebandė šios akcijos 
suderinti su sovietų karine va
dovybe. Tokiomis aplinkybė
mis, lenkų emigrantų sluoksniai 
Londone yra atsakingi už šių 
įvykių pasėkas."

*
Rugpiūčio 15 dieną visi vokie

čių kariniai junginiai Varšuvoje 
perduodami SS generolui Bach- 
Zelewski, kuris skiriamas "ko
manduojančiu generolu Varšuvos 
erdvėje".

Bach-Zelewski, anksčiau bu
vęs specialus įgaliotinis kauty
nių su partizanais klausimams 
Rytų fronte, nėra žmogus, kuris 
tokius reikalus čiupinėtų su šil
kinėmis pirštinaitėmis. Iš kitos 
pusės, jis parodo daugiau žmo
niškumo, negu prieš tai vadova
vę generolai: jo priešas gen. 
Boas 1961 metais paliudija Muen 
cheno teisme: "Bach-Zelewski 
išgelbėjo gyvybes tūkstančiams 
lenkų.”

*
Generolas Bor jau nebeturi 

jokių iliuzijų dėl kovų galo. Bet 
jis tebetiki esąs pakankamai stip
rus toliau priešintis. Rugpiūčio 
17 dieną jis nieko neatsako į vo
kiečių pasiūlymus kapituliuoti. 
Pagaliau juk dar stiprūs lenkų 
junginiai tebekovoja įvairiose 
miesto dalyse: Zoliborze, Pavys-

SEPTYNIŲ SKIRTUMŲ GALVOSŪKIS
Kokie yra septyni skirtumai tarp tų dviejų piešinių? Atsakymą 

rasite 5 puslapyje.
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Įėję, kurios elektrinė miestą ap
rūpina šviesa, Mokotovo forte, 
Krasinskio parke ir miesto cent
re.

Tačiau kaip palaikyti su jais 
ryšį? Vienas generolo Boro šta
bo leitenantas pasiūlo:

- Kodėl nepanaudojus požemi
nių kanalizacijos įrengimų.

Grafas Tadeusz Komorowski, 
buvęs puošnios austrų kavaleri
jos karininkas, dabar Boro sla
pyvardžiu vadovaująs sukilimui, 
išplečia akis, lyg netikėdamas 
savo ausimis:

- Per išvietes?
Grafas, išaugęs tokiame pa

saulyje, kuriame karas dar tebe
buvo laikomas riterišku reikalu, 
nusipurto iš pasišlykštėjimo. Ka
ras dvokiančiuose, gleivėtuose 
kanaluose?

- Miesto kanalizacijos planai 
yra mūsų rankose, - generolo 
mintis nutraukia leitenanto bal
sas. - Mes galime užmegsti ry
šį su kovotojais kitose miesto da
lyse, perduoti pranešimus, trans
portuoti ginklus ir šaudmenis, 
netikėtai išlįsti prieš vokiečius.

Generolas klausiamu žvilgsniu 
dairosi į kitus karininkus. Tai 
vyrai, kurie neturi nieko bendro 
su pasipuošusiais užfrončių šta
bų karininkais: jų uniformos ir 
civilinė apranga sutepta, pasku
bomis aplopyta. Per griuvėsių 
laukus, per sienų plyšius ir rū
sius jie bėgo, šliaužė, priešo ve
jami. Šis karas jau nebepaliko 
jiems daug šansų.

- Reikėtų tą kelią bent paban
dyti, - pataria pulkininkas Mon
ter. - Pagaliau juk esame visiš
kai apsupti.
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ŽVILGSNIS | BENDRUOMENE
AL Bendruomenės Tarybos sesijai praėjus, rezoliu

cijas ir nutarimus priėmus, verta mesti trumpą žvilgsnį 
į kelias būdingesnes detales, kurios nusako tolimesnį jos 
kelią. Tarybos Prezidiumo pirmininkas Stasys Barzdukas 
savo trumpame pranešime sakydamas, kad „Bendruome
nės darbas mums yra labai gera visuomeninė mokykla’’, 
neklydo. Tai tikrai daug kam visuomeninė mokykla, ku
rioje vertėtų ir iš klaidų pasimokinti.

Susiklausymas ir gera valia yra sveikintini, kai jų 
siekiama iš visų pusių. Nuolaidumas ir kompromisai Ben
druomenės nenaudai, vien „susiklausymui šildyti”, ne vi
sad išeina į naudą.

Vienas būdingas pavyzdys iškilo Tarybos sesijos me
tu Lietuvių Fondo reikalus svarstant. Visi atsimename, 
kaip to Fondo idėja buvo kilusi Bendruomenės vadovy
bėje, kaip to fondo steigimo “iniciatyva buvo perimta pri
vačių, kad ir geros valios, iniciatorių. Visa tai buvo pada
ryta neva tuo tikslu, kad Fondo apimtis būsianti platesnė 
ir visuomeniškesnė, jei jis neliks vien tik Bendruomenės 
rėmuose.

Iniciatyvos buvo parodyta, tai tiesa. Bet Lietuvių 
Fondas tik savo vadovybe liko savarankiškas, bet Tarybos 
sesijoje paaiškėjo, kad be Bendruomenės aparatūros Fon
dui reikiamų lėšų sudaryti neįmanoma. Kitaip sakant, 
įvyko tai, kas ir buvo numatyta; „visuomeniška” liko tik 
vadovybė, gi darbą dirbti vistiek reikalauja iš Bendruome
nės. Tat koks gi dabar skirtumas tarp „visuomeniškes- 
nio” Fondo ir tarp Fondo, jei jis būtų, kaip pradėta, Ben
druomenės įsteigtas? Reikės dar daug pastangų ir daug 
geros valios parodyti, kol visuomenė bus įtikinta, kad tai 
nėra vien „daktarų fondas’’.

Tai viena iš pamokų visuomeninėje mokykloje.
Kita pamoka, įgyta per vizitą pas Prezidentą Kenne

dy, irgi neturėtų likti užmarštyje. Atvirai ir gan nuosek
liai pareikšti Bendruomenės siekiai ir uždaviniai Lietuvos 
laisvinimo darbo bare laukia tolimesnių ėjimų, tolimesnių 
pasiruošimų. Tarybos sesijos metu ne vien Tarybos narių 
diskusijoje, bet ypatingai Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Valdybos pirmininko dr. Songailas kalboje aiškiai 
girdimi balsai, kad Bendruomenė nesitenkins mokyklų 
vadovėlius ruošusi.

Bet toje darbo plotmėje pareiškimų neužteks. Kiek 
tai liečia politiniai-visuomeninio darbo sritį, vizitas Pre
zidentūroje neįtikino, kad egzaminas būtų išlaikytas bent 
patenkinamai. Tam darbui, atrodo, Bendruomenė turėtų 
prisitraukti tuos, kurie tam darbui jau yra pasiruošę.

Srityse, kuriose veikia prityrę to darbo žinovai, Ben
druomenė yra atsiekusi gražių rezultatų, švietimo sritis 
nesusilaukia jokių priekaištųjktsižvelgiant j darbą dirban
čiųjų turimą tam tikslui laisvą laiką, yra atliktų pasigė
rėtinų laimėjimų. Jų nereikėtų apleisti, metantis j naujus 
veiklos plotus. Tam tikslui reikia rasti tokių talkininkų, 
kurių jau nebereikia leisti per Bendruomenės „visuome
ninę mokyklą”. /m

Vilniaus Universiteto Senatas 1942 m. gegužės 22 d. Sėdi iš kairės: teisių fakulteto dekanas doc. St. 
Žakevičius, matematikos - gamtos fakulteto dekanas e.o. prof. P. Katilius, prorektorius e.o. prof. D. 
Krivickas, rektorius o. prof. M. Biržiška, ekonomikos fakulteto dekanas o. prof. V. Jurgutis, humani
tarinių mokslų fakulteto dekanas e.o. prof. J. Puzinas ir sekretorius doc. A. Salys.

NE VIETOJ PASIKARŠČIUOTA
Vasario 23 d. Dirvos Nr. 23, 

pradėjus skyrių "Svarstymai ir 
Nuomonės”, redakcija tą skyrių 
(vedė tokiu pasisakymu:

"Pradedame Dirvoje skyrių, 
kuriame straipsnių autoriai gali 
laisvai išreikšti savo nuomones 
bei pažiūras, nesaistomi nei Dir
vos redakcijos, nei Dirvos leidė
jų priešingumo ar pritarimo toms 
čia reiškiamoms nuomonėms. 
Paskirais atvejais straipsnių au
torių dalyvavimas šiame skyriu
je nereiškia taip pat bet kokio su- 
sitapdinimo su Dirva ar jos lei
dėjų bei redaktorių ideologija ar 
pažiūromis".

Toliau tame redakcijos pareiš
kime sakoma, kad "daug kur Įsi
gyvenusi rutina, idėjų stoka ir 
sveikos kritikos baimė marina 
mūsų visuomeninę ir kultūrinę 
veiklą".

Baigiant, pasisakoma, jog "jei 
tuo principu vadovaujantis pavyks 
sukelti skaitytojuose ir visuome
nėje didesnį dėmesĮ, reikia tikė
tis, sumenkės ir pyktis tų, kurių 
nuomonės ir labai skirsis dėl 
čia kelsimu klausimų".

Tame skyriuje ir pasirodė vi

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas. 

sa eilė straipsnių, pasisakymų 
ir nuomonių. Dalis jų būtų ga
lėję tilpti ir bet kuriame Dirvos 
puslapyje, dalis neatitiko Dirvos 
nusistatymui. Bet - nuomonių ir 
svarstymų buvo, ir buvo jų (vai
resnių, nei normaliai kad galima 
būtų tikėtis.

B. K. Naujoko straipsniai, tie
sa, kontraversiniai, bet kad jame 
reiškiamos mintys reikštų Dir
vos "sukimą bimbininkųkeliais", 
kaip kad bando (rodinėti Laisvo
joje Lietuvoje (12 nr. birželio 
mėn. 14 d) dr. Br. Jucys, yra 
niekas kitas, kaip apkaltinti Dir
vos redakciją nebūtais dalykais.

Jei jau ką galima būtų apkal
tinti, tai Laisvosios Lietuvos 
redakciją už perėmimą iš Dir
vos antraščių, kaip "Svarstymai 
ir Nuomonės" su K. Veržiko 
straipsniu, kuris puikiausiai ga
lėtų tilpti Dirvoje po ta pačia ant
rašte, "Kas ir Kur" ir pan. Bet 
jau diskutuojant, kad ir labai skir
tingoms nuomonėms (dėl straips
niuose keliamų minčių)pasireiš
kiant, negi būtina tuoj insinuaci
jas skelbti ir redakcijos adresu? 
Jei tai pasikarščiavimas, tai dar

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nilo 1905 metu pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and SvparviMd by fh« United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Fbone: Vlrginia T-VM John J. Kazanauikai, Pres.

NEIŠSEMIAMAS TAUTU TRADICIJŲ ŠALTINIS (3) STASYS ŽYMANTAS

Kovoje dėl tautos laisvės
1940 m., pirmosios sovietinės 

okupacijos išvakarėse, Lietuvos 
universitetiniame mokslo ir vi
suomenės darbe ir gyvenime dar 
žymia dalim tebevyravo ir daug 
kur tebevadovavo senoji lietuvių 

pusė bėdos. Bet jeigu būtų pik
tos valios, ko dar nesinorėtų 
tikėtis, ją nesunku bus atremti.

Kas kita jau Vienybėje (23 nr. 
birželio 8 d.) paskelbti vokiečių 
okupacijos meto karo vado von 
Ostmano (sakymai, tame laik
raštyje skelbiami "Žakevičiaus 
Įsakymais".

Tiek naudojamos medžiagos 
archyvai ir jų šaltiniai, tiek pati 
tendencija jau yra visai kitos rū
šies. Jei dar kam kiltų abejonių 
dėl Vienybės turinio ir medžia
gos šaltinių, siekiamų tikslų ir 
tendencijų, reikia tik nueiti ( re
dakciją kavutės išgerti, sveikinti 
ir aukoti. Nes gi ten tai jau tik
rai - viskas tvarkoje. Ir iš okup. 
Lietuvos tiesiogiai gaunami laiš
kai, ir informacija ir Mieželaičio 
garbinimas, siūlant (Žuliai skai
tytojams pasirinkti, "katras pa
sireiškė didesniu žmoniškumu, 
ar Raila, ar Mieželaitis, sprę
skite patys..." ir pan. Visas Mie
želaičio "žmoniškumas", gaila, 
pasireiškė tik Tysliavai knygos 
atsiuntimu... Bet, visa tai niekis. 
Svarbu gi eiti toliauir "dešifruo
ti liaudies priešus". Birželio iš
vežimų proga siūloma žiūrėti ir 
"iš vokiečių pusės”.

Nėra abejonės, kad ir žiūrima. 
Žiūrima tų, kurie mokėjo abiejų 
okupacijų metu sėdėti ant tvoros 
ir, reikalui esant, šokti į bet ku
rią pusę. Kurie gi "darėklaidas" 
ir dėl jų pateko ( nacių koncen
tracijos stovyklą, tie, girdi, ne
darę garbės lietuvių tautai... Ne 
dėl garbės, gerbiamosios buvo 
kovota ir kentėta. Okupuotame 
krašte ir dabar tūkstančiai dir
ba administracijoje. Kuriuos jų 
teks smerkti, kuriuos ne, paro
dys ateitis. Bet kurie padlaižiau- 
ja laisvėje gyvendami, tų tolera
vimas tai jau tikrai - mūsų klai
da. J.Č. 

akademikų karta, kuri paruošė 
kelią ir dirvą ne vien Lietuvos 
universitetui atgaivinti, ir vėliau 
jo darbe reikšmingai pasireiškė, 
bet ir pačiai Lietuvos nepriklau
somybei atstatyti.

Tai buvo, visų pirma, profe
soriai - Lietuvos nepriklausomy
bės akto signatarai Steponas Kai
rys, prelatas Kazimieras Šaulys, 
Pranas Dovydaitis, MykolasBir- 
žiška.

Kai 1940.1.1 d., lygiai su21 me
tų pavėlavimu, Vilniuje pradėjo 
veikti nepriklausomos Lietuvos 
atkurtas ir Kaune parengtas Vil
niaus universitetas, jo rekto
riumi buvo išrinktas Mykolas 
Biržiška, kuris priš 21 metus, 
1919.III.1 d. tame pačiame Vilniu
je, Lietuvių Mokslo Draugijos 
Aukštuosiuose Mokslo Kursuose 
skaitė pirmą paskaitą iš lietuvių 
literatūros istorijos.

Taigi, 1940 m. Lietuva jau tu
rėjo du universitetu: Vytauto Di
džiojo Kaune ir Vilniaus univer
sitetą

Vytauto Didžiojo universiteto 
rektoriumi buvo profesorius Sta
sys Šalkauskis, 1920-22 m. bu
vęs Lietuvos Aukštųjų Kursų 
Kaune lektorius, kuris universi
tete dirbo nuo pat pirmųjų jo at
gaivinimo dienų.

Fakultetuose taip pat tebedės- 
tė ir jiems tebevadovavo dar tie 
profesoriai, kurie 1922 m. suda
rė tų fakultetų branduolius. Pa
vyzdžiui, teisių fakulteto dekanu 
buvo taip pat buvęs Lietuvos Auk
štųjų Kursų lektorius ir juridinio 
skyriaus vedėjas Augustinas Ja
nulaitis. Gamtos-matematikos 
fakulteto dekanu tebebuvo to sky
riaus vedėjas Lietuvos Aukštuo
siuose Kursuose ir buvęs jų lek
torius Zigmas Žemaitis.

IŠKYLA JAUNOJI AKADEMINE 
KARTA

Tačiau, ypač per antrąjį uni
versiteto veiklos dešimtmetĮ, ne 
tik pačiame universitete ir jo 
darbuose, bet taip pat Lietuvos 
valstybiniame, kultūriniame ir 
visuomeniniame gyvenime jau vis 
svariau reiškėsi antroji lietuvių 
akademikų karta, paties univer
siteto išauginta ir parinkta.

Pavyzdžiui, paskutinėje nepri
klausomos Lietuvos vyriausybėje 
dalyvavo trys universiteto žmo
nės: teisingumo ministeris do
centas Antanas Tamošaitis, susi
siekimo ministeris lektorius Jo
nas Masiliūnas ir finansų vice 
ministeris privat-docentas Do
mas Cesevičius.

Šios antrosios lietuvių akade
mikų kartos vaidmuo vis labiau 
stiprėjo ir jei Lietuva būtų iš
vengusi karo ir okupacijos, ar
ba jei ji, karui pasibaigus būtų 
galėjusi vėl atstatyti savo nepri
klausomybę, tos jaunosios akade
minės kartos Įtaka Lietuvos gy
venimui būtų dar reikšmingesnė

Deja, žymiai savajame univer
sitete išaugusios jaunosios lietu
vių akademinės kartos daliai tą 
savo pasiruošimą ir Įgytas žiniaš 
teko panaudoti ne mokslo ir mo
kymo darbui, ne Lietuvos valsty
binio, teisinio, ūkinio, socialinio 
gyvenimo gerinimui ir kėlimui, 
ne tautinės kultūros gilinimui, o 
kovai prieš okupantus. Tai kovai 

buvo paaukoti geriausieji tos jau
nosios lietuvių akademinės kar
tos kūrybiniai metai, ir nevienas 
tos kartos atstovų, daug žadėju
sių ar jau net rimtai savo dar
bais pasireiškusių jaunųjų lietu
vių docentų, privat-docentų, ad
junktų, lektorių ir asistentų, ko
voje už Lietuvos laisve atidavė 
savo gyvybę.

LAISVĖS KOVAI VADOVAUJA 
UNIVERSITETAI

1940 m. staiga griuvus Lietu
vos valstybiniam aparatui ir oku
pantams likvidavus Lietuvos ka
riuomenę, susovietinus adminis
tracini aparatą, tautinio lietuvių 
pasipriešinimo našta ir vadova
vimas savaime atiteko Vytauto 
Didžiojo ir Vilniaus universite
tams. Jie to uždavinio nesikratė 
ir j{ garbingai vykdė.

Lietuvos universitetai Vilniuje 
ir Kaune buvo tautinio pasiprie
šinimo židiniai per pirmąjį bol
ševikmetį, organizavo ir vado
vavo 1941 m. Birželio Sukilimui.

Universitetiniai sluogsniai taip 
pat žymia dalim organizavo ir 
vadovavo lietuvių rezistencijai 
vokiečių okupacijos metais. Di
desnę pusę Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto narių vis 
sudarė universiteto žmonės. Jo 
pirmininku buvo Vytauto Didžio
jo universiteto profesorius ir de
kanas Steponas Kairys.

Vokiečių okupacijos metais 
Vilniuje sudaryto lietuvių tauti
nio pasipriešinimo komiteto na
rių dauguma taip pat buvo uni
versiteto žmonės. Tam komite
tui vadovavo kitas žymus social
demokratų veikėjas, vėliau Sibi
re nukankintas profesorius An
tanas Žvironas.

Lietuvos universitetų vaidmuo 
tautiniame lietuvių pasipriešini
me nesumažėjo ir antrajai so
vietų okupacijai atėjus. Tikto pa
sipriešinimo sąlygos, jo apimtis 
ir uždaviniai jau buvo skirtingi 
ir žymiai sudėtingesni.

OKUPANTU TERORO AUKOS u
Jau pirmasis bolševikmetis 

skaudžiai palietė abiejų - Vytau
to Didžiojo ir Vilniaus universi
teto - mokslo personalą. Neskai
tant iš universiteto pašalintus 
profesorius, jų tarpe Vytauto Di
džiojo universiteto rektorių pro
fesorių Stasį Šalkauskį, ( bolše
vikinius kalėjimus ir Sibirą nu
keliavo, daugelis negrįžtamai, 
profesoriai ir docentai: Pranas 
Dovydaitis, Augustinas Voldema - 
ras, Leonas Bistras, AntanasTa- 
mošaitis, Jonas Aleksa, Ignas 
Končius, Izidorius Tamošaitis, 
Pranas Dielininkaitis, Domas 
Cesevičius, Jonas Masiliūnas.

Per nacių kalėjimus ir kace- 
tus perėjo profesoriai, docentai 
ir asistentai: Vladas Jurgutis, 
Balys Sruoga, Adolfas Damušis, 
Juozas Vėbra, Algirdas Vokie
taitis, Mečys Mackevičius, Pra
nas Germantas-Meškauskas, Jur
gis Valiulis.

Nacių kalėjimo teko paragauti 
profesoriams Steponui Kairiui, 
Antanui Tumėnui ir visam Vytau
to Didžiojo universiteto senatui. 
Naciams j( suėmus, Kauno kalė
jime Vilniaus universitetą "at
stovavo" prorektorius Domas

Krivickas. Laimei visi jie neil
gai tebuvo kalinti ir greit vėl iš
vydo laisvę.

Antrojo bolševikmečio sovieti
nis teroras iš Lietuvos akademi
kų eilių išplėšė Tadą Petkevičių, 
Leonidą Karsaviną, Antaną Žvi
roną, Juozą Keliuot(, Algirdą 
JurskĮ, Vytautą JurgutJ. Iš jų tik 
du grĮžo iš Sibiro katorgos su pa
laužta sveikata. Kitų jau nebėra 
gyvųjų tarpe.

O kas gi beatsimins.besuskai- 
čiuos ir (vardins visus tuos Lie
tuvos aukštųjų mokyklų šimtus 
studentų, kurie už Lietuvos lais
vę kovojo, kentėjo ir žuvo oku
pantų kalėjimuose, koncentraci
jos stovyklose ar Sibiro taigose?

ATSIREMIKIME SAVO 
TRADICIJOMIS

Minint šiais metais Lietuvos 
universiteto atgaivinimo 40 metų 
sukakti, argi nebūtų privalu turė
ti savo ir svetimųjų dėmesiui ge
rai paruoštą leidinį, skirtą Lie
tuvos universiteto vaidmeniui ne
priklausomame valstybės gyve
nime laisvės metais ir tautiniame 
lietuvių pasipriešinime okupacijų 
metais nušviesti ir išryškinti?

Ir kam gi kitam, jei ne šiai 
reikšmingai senojo ir garbingojo 
Lietuvos universiteto atgaivini
mo sukakčiai atžymėti, jo atsie- 
kimams per pirmąjį nepriklauso
mos Lietuvos dešimtmetĮ iškelti 
ir pabrėžti, jo nepalaužiamai 
laisvės kovai per antrąjį okupa
cini dvidešimtmeti pavaizduoti ir 
toje kovoje sudėtoms aukoins pa
gerbti, turėjo būti skirtas šių 
metų pirmasis Lituanūs žur
nalo numeris?

Tačiau visa, ką šiandien turi
me, buvo tik visiškas iki šiol už
sienio lietuvių spaudos šios reik
šmingos Lieuvos universiteto at
gaivinimo sukakties nutylėjimas. 
Akademinio Skautų Sąjūdžio, 
Ateitininkų Sendraugių ir Lietu
vių Tautinių Korporacijų Sambū
rio tolimajame ir nuošaliajame 
Ramiojo vandenyno pakraštyje 
surengtas kuklus, bet prasmingas 
minėjimas, ir tą minėjimą savo 
atsilankymu pagerbusio, Lietu
vos nepriklausomybės akto sig
nataro ir Vilniaus universiteto 
rektoriaus, profesoriaus Mykolo 
Biržiškos dar Vokietijoje išleis
ta nedidelė atsiminimų knygelė 
iš Vilniaus universiteto darbo ir 
kovos pirmuojubolševikmečiu. Ir • 
dar - to paties Mykolo Biržiš
kos sutrumpinti ir nepilni prisi
minimai iš Vilniaus universiteto 
darbo ir kovos vokiečių okupa
cijos metais, atspausdinti taip pat 
Vokietijoje ėjusiame ir šiandien 
jau visai pamirštame savaitraš
tyje Tėviškės Garse.

Tai viskas, ir nieko daugiau.
Tuo tarpu, prieš 383 metus (kur

to ir prieš40 metųatgaivinto Lie
tuvos universiteto istorija, jo 
vaidmuo tautinės kultūros kūri
me, tautos atgimimo ir nepri- 
klausomybiniame sąjūdyje, ne
priklausomos Lietuvos gyveni
me, tautiniame Lietuvių pasiprie 
Šinime, lietuvių pastangose ap
saugoti ir išlaikyti tautinės kul
tūros brangų palikimą okupacijų 
metais, sudaro juk vieną pačių 
gražiausių ir prasmingiausių la
pų lietuvių tautos istorijoje.

Tautinės ištikimybės skelbia
ma idėja liks tik tuščiu šūkiu, 
jei ji nebus atremta ir įtvirtin
ta giliu tautos laisvės kovos ir 
tautinio išsivadavimo tradicijų 
pažinimu ir jų išjautimu.

Tų tradicijų, tautos kūrybingu
mo, nepalaužiamos tautos dva
sios ir ryžto neišsemiamas šal
tinis yra šimtmetinė Lietuvos 
universiteto istorija.

Pabaiga sekančiame straips
nyje: TEGYVUOJA VENGRŲRE
VOLIUCIJA...

KORP! NEO-LITHUANIA 
VASAROS STOVYKLA
Šiais metais neolithuanų 

vasaros stovykla įvyksta 
prie Atlanto gražioje J. Ka
počiaus vasarvietėje — Os- 
terville Manor Cape Cod, 
Mass. nuo rugpjūčio 25 d. 
iki rugsėjo 3 d.

Visi korporantai prašomi 
atostogas taip sutvarkyti, 
kad galėtumėte dalyvauti 
stovykloje.

Vyr. Valdybos pavedimu 
šiemet stovyklą organizuo
ja ir praveda New Yorko 
neolithuanai. Visais stovyk
lą liečiančiais reikalais pra
šome kreiptis į E. Noaką — 
103-53 104th St., Ozone 
Park 17, N. Y.
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PASIŽIŪRĖKIME | AMERIKOS LIETUVIŲ
TARYBOS STATUTĄ 111

Kilus kalboms apie reformų 
reikalingumą Amerikos Lietuvių 
Taryboje, lietuvių laikraščiai ga
vo iš ALT sekretariato ištisą 
ALT statuto tekstą su visomis ga
liojančiomis pataisomis bei pa
pildymais. Kaikurie laikraščiai 
jį persispausdino. Tai geras pa
tarnavimas visiems, kurie mano 
kad reformų reikia, bet kurie po 
ranka neturėjo to dalyko, kurio 
taisymą ar pertvarkymą nori 
svarstyti.

Dirvos redakcija mano būsią 
tikslingiau neapsiriboti vien tik 
to teksto perspausdinimu, bet ji 
ir panagrinėti. Tad statutas čia 
bus cituojamas, nors ir ne vi
sas, bet dalimis, kiekvieną dalį 
pasvarstant atskirai.

I. TIKSLAI
1. Amerikos Lietuvių Taryba 

(ALT) siekia: jungti visas Ame
rikos lietuvių demokratines jė
gas bendram darbui -- remti,pa
laikyti ir skleisti pagrindinius 
demokratybės dėsnius lietuvių 
tarpe; ginti ir saugoti Jungtinių 
Amerikos Valstybių nepriklau
somybę, garbę ir demokratinę 
santvarką; remti ir palaikyti vi
sų tautų -- didelių ir mažų -- 
lygias teises į laisvą ir nepri
klausomą valstybinį gyvenimą, 
kovoti už pagrindines žmogaus 
asmens teises.

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS! 
|gl/ Of MOKAME UŽ BONU 
V/4to TAUPMENAS 
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS KABIOS

& LOAN ASSN.
1441 So. 49th Court. Cicero 50, III. Tel.

JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 
sekretorius

Blshop 21397

2. Skatinti Amerikos lietuvius 
remti J.A.V. karines pastangas, 
siekiant pilnutinės pergalės prieš 
totalitarinius agresorius ir pas
tovios taikos, pagrįstos teisingu
mo demokratybės ir laisvės pag
rindais.

3. Dirbti, kad dabartinio karo 
pergalė įvykdytų Atlanto karte
rio dėsnius ir ypatingai žiūrėti, 
kad jie būtų pritaikyti Lietuvai, 
atsteigiant jos nepriklausomybę 
istoriškai - etnografinėse sie
nose, su reikalingais geografi
niais ir ekonominiais korekty- 
vais.

4. Teikti moraline ir medžia
ginę pagalbą Lietuvos žmonėms 
jų kovoje dėl laisvės ir Šelpti 
pabėgusius nuo priespaudos ar 
ištremtus jos piliečius.

5. Skleisti visuomenėje teisin
gą informaciją apie Lietuvą ir 
ginti ją nuo priešų prasimany
mų bei žmeižtų.

6. Kooperuoti, kiek galima, su 
Lietuvos Respublikos įstaigomis 
ir Lietuvos piliečių susibūrimais 
kurių tikslas atitinka ALT tiks
lus.

7. Palaikyti santykius su kito
mis tautybių grupėmis, turinčio
mis panašius tikslus.

ALT tikslų formulavimas už
motas nepalygint plačiau, negu 
gali būti tokios lietuviųorganiza- 

ei jos paskirtis. Gal tai buvo rei
kalinga, siekiant padaryti geres
nį įspūdį, inkorporacijos akto pri
pažinimą sprendusiam teisėjui -- 
pasirodyti, kad tai yra Jungtinių 
Valstybių reikalams labai svarbi 
organizacija. Bet iš esmės A. L. 
Tarybai nėra reikalo tokiose ben
drybėse slėpti pagrindinį ir spe
cifinį savo tikslą -- rūpintis 
Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimu.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
nepriklausomybei, garbei ir de
mokratinei santvarkai ginti bei 
saugoti yra kitos, tam tikslui pa
jėgesnės institucijos ir Amerikos 
lietuviai, piliečiai ir net reziden
tai, atitinkama tvarka jų pastan
gose dalyvauja. Lietuvių, net ir 
geriausiai organizuotų, atskiras 
vaidmuo tame reikale vargiai ar 
galėtų lygintis net su ant jaučio 
rago tupėjusios musės vaidmeniu 
laukų darbuose...

Ir "pagrindiniams demokraty
bės dėsniams" lietuvių tarpe pa
laikyti ar skleisti Amerikoje yra 
ir seniai prieš Tarybos įsteigi
mą jau buvo pakankamai organi
zacijų bei kitų priemonių. Tary
ba per du dešimtmečius, neskai
tant tų deklaracijų pakartojimų, 
nei kėsinosi ta prasme veikti, nei 
veikė, nei to reikėjo. Tas pats 
tinka pasakyti ir apie deklaraci
ją, užsimojančią kovoti apskri
tai už pagrindines žmogaus as
mens teises bei už visų tautų 
teises į nepriklausomybę.

Trečiasis punktas jau atvirai 
kalba apie tiesioginę ALT pas
kirtį, bet ir čia tebėra anais lai
kais įrašyti žodžiai: "Dirbti, kad 
dabartinio karo pergalė įvyk
dytų Atlanto Čarterio dėsnius".

Statute nėra pažymėta, kada jis 
rašytas, tai 1962 metais savaime 
kyla klausimas, kokio "dabarti
nio" karo pergalė turi įvykdyti 
Atlanto Chartą. Betgi čia, tur
būt tebekalbama apie karą, kuris 
seniai pasibaigė ("atšalo"), deja, 
Atlanto Chartos dėsnių įvykdymo 
nepasiekęs...

Čia pat bandoma kvalifikuoti ir 
siekiamą Lietuvos nepriklauso
mybę, nurodant, kokiose sienose 
turi būti Lietuvos valstybė. Bet 
pasisakoma apie taip taip neapi
brėžtai, kad iš tikrųjų nieko 
nepasakoma.

Kai 1918 metais Lietuvos Tary
ba skelbė Lietuvos nepriklauso
mybę, tai jos užsibrėžimas siek
ti tik etnografinės Lietuvos sienų 
turėjo bent tą reikšmę, kad atsi
sakoma nuo istorinių sienų, 
apėmusių plotą, apie devynis kar- 
tus'didesnį už etnografines Lietu
vos žemes. Nors etnografinės 
Lietuvos ribos niekad nebuvo ir 
nėra visiškai tiksli sąvoka, bet 
kaip antitezė prieš istorines 
sienas jos visgi daug sakė. Bet 
ką reiškia "istoriškai-etnografi- 
nės" sienos? Ir koki, bent maž
daug, turėtų būti joms "reikalin
gi geografiniai ir ekonominiai 
korektyvai"? Tai yra kalba apie 

nežinia kokio dalyko, nežinia ko
kias pataisas.

Jei nesiryžtamaapietokiusda
lykus kalbėti konkrečiau, tai ge
riau apie sienas statute iš 
viso nekalbėti.

Ketvirtame punkte, šalia pa
galbos laisvės kovai, kalbama ir 
apie pabėgėlių bei tremtinių šal
pą. Bet netrukus po šio statuto 
suredagavimo buvo įsteigtas Bal- 
fas, kuris perėmė visas šalpos 
funkcijas, ir jis tebeveikia, lik
viduoti nenumatomas, tad nebė
ra ir prasmės tą kitur atlieka
mą uždavinį laikyti įrašytą ALT 
statute.

Penktame punkte kalbama apie 
informaciją ir priešiškos infor
macijos atrėmimą. Tai netiks
iąs, o tik viena iš svarbiųjų 
priemonių tikslui siekti. Ko- 
operavimas su "Lietuvos Respu
blikos įstaigomis ir Lietuvos pi
liečių susibūrimais" kaip ir pa
laikymas santykių su "kitomis tau 
tybių grupėmis" irgi yra priemo
nės, ne tikslai. Priemones reikia 
veiksmingiau va rtot i, bet nebū
tina jas surašyti statute, kadangi 
priemonių gali būti ir yra sugal
vojama bei vartojama daug dau
giau, ir jų visų iš anksto nei nu
matysi, nei surašysi.

Tad, vietoj to išpūsto, pasenu
sio susieto su jau seniai praėju
siu karu ir nereikalingais daly
kais perkrauto tikslų bei prie
monių mišinio geriau būtų turė
ti trumpą ir atvirą apibūdinimą, 
kas ALT yra ir kam ji yra. Bū
tent, reikia ir pakanka pasakyti 
tik tiek, kad ALT yra lietuvių 
kilmės amerikiečių, palaikančių 
savo kilmės krašto valstybinės 
nepriklausomybės idėją, repre
zentacinis centras siekti Jungti
nių Amerikos Valstybių valdžios 
ir visuomenės paramos Lietuvos 
valstybės nepriklausomybei at
statyti.

(Bus daugiau)

AMERIKOS LIETUVIU PILIEČIŲ 
KLUBO NAMAI - JŪSŲ NAMAI

Visi kviečiami lankytis ir jaukiai praleisHi 
laiką.

Klube veikia skaitykla, kurioje rasite beveik 
visus lietuviškus laikraščius ir žurnalus, penkta
dieniais galite klausyti radijo valandėles bei pa
sistiprinti bulviniais blynais ir kitokiais valgiais.
6835 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio EX 1-1143

UŽSAKYKITE GĖLES TELEGRAFU
Gėlės visoms progoms — vedyboms, laidotuvėms ir t.t.

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekmad. nuo 10:30- 1:30
Telef. namų 431-6558 6901 Superior Avė.
Krautuvės — 431-6339 Cleveland 3, Ohio

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką dueną, 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.

CHICAGOS PARENGIMŲ 
_ _  KALENDORIUS_ _

BIRŽELIO 16-27 daiL Kęstu
čio Zapkaus paroda ruošiama 
Studentų Skautų Sąjungos Jauni
mo Centre.

BIRŽELIO 23 D. Chicagos Lie
tuvių Moterų Klubo Gintaro ba
lius South Shore Country klube.

BIRŽELIO 24 D. Tėvų Mari
jonų Bendradarbių piknikas Cla- 
rendon Hills, III.

BIRŽELIO 24 Lietuvių Gydyto
jų Illinois Sąjungos pavasarinis 
pobūvis Congress-Pick viešbuty
je 5:30 vai. vak.

BIRŽELIO 29 Nuosavybių Savi
ninkų Susivienijimo Brigton Par
ko skyriaus susirinkimas Venge- 
liausko salėje.

LIEPOS 8 D. Marųuette Parko 
Namų Savininkų piknikas Bruz- 
gelienės darže.

LIEPOS 25 - RUGPIŪČIO 10 D. 
Tarptautinė Prekybos Paroda Mc 
Cormick Place. Lietuvos skyrius 
organizuojamas Lietuvių Bend
ruomenes Chicagos Apygardos.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA 
MIMUTCT MAISTO ir LIKERIŲ 
mlUnLOI KRAUTUVĘ

2515 West 69 St. Marquette Parke
Telef. RE 7-1731

SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 
Čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:

1. BISQUIT 3 star Cognac........5th 4.98
2. CHIANTI Imported Wine Quo. . 0.98
3. MARTINI or

MANHATTAN KVORTA ...5th 2.98
4. GERMAN BRANDY

10 metų senumo .................. 5th 4.39
5. DUJARDIN GERMAN

BRANDY .................. 5th 5.29
6. LONDON DRY GIN

80 proof KVORTA.............. 5th 3-59
7. KRON-BRANNVIN

AQUAVIT  .................... 5th 3-98
8. IMPORT. PRANC. LIKERIAI 5th 2 98
9. BORDEAUX pranc. vynai .. 5th 0.98

Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!

Vertė J. P. PALUKAITIS

(31)
Viešbučio vedėjas prasižiojo protestuoti, tačiau jo 

lūpos sujudėjo be garso, o Grafas tęsė, ir kiekvienas jo 
žodis buvo šaltas ir mirtims grasinimas:

— Tamsta pildysi mano nurodymus ir, būtent, labai 
tiksliai pildysi, ir tamsta už kiekvieną nesėkmę būsi atsa
kingas, nesvarbu, ar toji nesėkmė bus dėl tamstos kaltės 
ar ne. Priešingai, mielasis — priverčiamieji darbai prie 
Juodosios jūros.

— Aš viską padarysiu, viską, — maldavo viešbučio 
vedėjas; jis jau buvo beveik praradęs protą iš baimės ir 
turėjo įsikibti j stalą, kad prislopintų savo drebėjimą. 
— Tikrai viską, drauge, prisiekiu!

— Duosim tau dar paskutinį šansą, — Grafas parodė 
galva Reinoldą. — Vienas mano žmonių. Panašus į šnipą, 
kurio mes dairomės, tai yra, šiek tiek panašus ir todėl mes 
jį padarėme dar panašesnį. Kai jis sėdi tamsiame jūsų 
laukiamojo kampe, galima jį net palaikyti žmogumi, ku
rio mes ieškome. Neatsargus priartėjimas — ir turime 
ryšininką. Ryšininkas viską pasakys, kaip visi žmonės 

AVO būstinėje pasako, ir tada mes jau turėsime ir patį 
šnipą.

Reinoldas stebėjo Grafą — tik ilgametė treniruotė 
buvo įpratinusi veidą išlikti be visiškos išraiškos — ir 
klausė save, ar to žmogaus įžūlumas turi kokias nors 
ribas. Tačiau kaip tik šis begėdiškas įžūlumas, tai Reinol- 
dui buvo visiškai aišku, ir buvo geriausias bei saugiausias 
užsimaskavimas.

— Tačiau visa tai yra dalykai, kurie tamstos nelie
čia, — tęsė Grafas. — O štai nurodymas tamstai: kamba
rys mano draugui štai — pavadinkime jį, paprastumo 
dėliai, ponu Rakosiu, — ir būtent geriausias, koki turite, 
su vonia, išėjimu į atsarginius laiptus, radijo aparatu su 
trumpomis bangomis, telefonu ir žadintuvu, toliau — visų 
viešbučio pagrindinių raktų dublikatai ir visiškas netruk- 
dymas. Ir niekas nebando klausyti jo pasikalbėjimų — 
tamstai juk turi būti žinoma, kad mes turime techninių 
įrengimų, kurie tokius bandymus tuoj pat išduoda. Jokia 
tarnaitė, joks kelneris, joks elektrikas, šaltkalvis ar šiaip 
kas nors neturi priartėti prie jo kambario. Valgi kiekvieną 
kartą turi pats nunešti į jo kambarį. Pono Rakosio iš 
viso nėra, nebent jis pats nuspręstų pasirodyti. Niekas 
nežino apie jo egzistenciją, net tamsta pats jo niekada 
nematei, tamsta taip pat niekada nematei ir manęs. Ar 
visa tai tiksliai supratai ?

— Taip, savaime suprantama, žinoma, — viešbučio 
vedėjas beviltiškai griebėsi už paskutiniojo šanso šiau
delio. — Aš visa tai taip tiksliai išpildysiu, kaip tamsta 
pasakei, drauge. Galiu duoti savo žodį.

— Na, galbūt tamsta dar tikrai taip ilgai pagyvensi, 
kad galėsi numelžti dar porą tūkstančių svečių, — panie
kinančiai pasakė Grafas. — Pasakyk tam asilui durinin
kui, kad jis laikytų savo snukį užčiauptą, ir tuoj pat mums 
parodyk kambarį.

Penkiomis minutėmis vėliau juodu buvo vieni Reinol- 
do kambaryje. Jis buvo nedidelis, bet patogiai įrengtas, 
turėjo radiją ir telefoną, ir atsarginiai laiptai buvo leng
vai pasiekiami pro greta esančios vonios langą. Grafas 
apsidairė ir pritariančiai linktelėjo.

— Čia tamsta gana gerai įsitaisysi, mažiausiai dviem 
trim dienoms. Ilgiau būtų pavojinga. Reikalų vedėjas lai
kys užčiauptą savo snukį, bet visada esama bailių, kvailių 
arba profesionalų šnipelių, kurie pasiruošę plepėti.

— O tada?
— Tada turėsim tamstai parūpinti kitą identifika

ciją. Aš porai valandų priglausiu savo ausį, o paskui ap
lankysiu gerą pažįstamą, kuris yra tokių reikalų specia
listas. — Grafas, kažką galvodamas, patrynė savo smak
rą. — Aš manau, būtų geriausia, kad tamsta būtum vo
kietis, kur nors iš Ruhro srities — Dortmurtdo arba Esse- 
no. Labiau įtikintų, negu austras, tikėk man. Rytų-Va
karų prekyba prekėmis, kurių išvežimas yra uždraustas, 
jau pasiekė tokią apimtį, kad ryšius mezga patys tiekė
jai,. ir šveicarų arba austrų tarpininkų, kurie anksčiau 
tokias transakcijas atlikdavo, jau maža bepasitaiko. Jie 
tapo toki reti paukščiai, kad iš karto daros įtartini. Tams
ta galėtum, pavyzdžiui, būti atstovu firmos, kuri perdirba 
aluminį ir varį. Aš parūpinsiu tamstai knygą apie tuos 
dalykus.

— Bet tai uždraustos prekės?
— Savaime suprantama, mielasis. Yra šimtai įvairių 

prekių rūšių, kurias Vakarų vyriausybės yra griežtai už- 
draudusios eksportuoti į Rytus, ir vis dėlto tos prekės mil
žiniškais ir kasmet didėjančiais kiekiais plaukia per ge
ležinę uždangą — daugelio milijonų sumomis, kurių tik
rojo dydžio niekas nežino.

— Visagali! — suško nustebęs Reinoldas, bet greit
susivaldė: 
srovėn ?

— Tai ir aš turėsiu pridėti savo įnašą ton
(Bus daugiau)
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CLEVELANDE

IR APYLINKĖSE
• Nijolė Jankutė birželio

9 d. A. S. S. suvažiavime 
Christiana Lodge vasarvie
tėje/buvo pakelta j tikrąsias 
nares ir gavo skaučių aka- 
demikių spalvas.

Neo-Lithuania dėkinga
Birželio 13 d. įvykusiame 

Korp! Neo-Lithuania Cle
velando skyriaus valdybos 
posėdyje buvo aptarti gra
žiai pavykusio Literatūros 
vakaro įspūdžiai, to vakaro 
proga gauta moralinė ir 
materialinė paspirtis. Ta 
proga neo-lithuanai, ryžda- 
miesi tolimesniems dar
bams, kurie būtų sunkiai 
įvykdomi be didesnės talkos 
ir paramos, norėtų išreikšti 
savo nuoširdžią padėką vi
siems, kurie prisidėjo prie 
to vakaro pasisekimo ir pa
skatino mūsų jaunimą dar 
didesniu ryžtu ir pasišven
timu siekti užsibrėžtų tiks
li).

Ta gili padėka pirmučiau
sia priklauso rėžis. Petrui 
Maželiui.

Dėkingi jie ir kolegei Da
liai Bružaitei, paruošusiai 
tautinius šokius;

svečiams iš Detroito — 
D. Miškinytei ir R. Sukaus- 
kui;

akordeonistams V. Mar- 
čiukaičiui ir R. Zylei.

Padėka priklauso rėmė
jams: dail. Vyt. Ignui, Vil
ties Draugijai, ALT S-gos

Clevelandietė Matulionytė supažindina žiūrovus su mokinių parodė
le, kuri buvo suruošta jaunimo šventės proga Neurų ūkyje.

V. Pliodžinsko nuotrauka

AR ŽINAI?
THAILANDO Karalius Phumi- 

phon yra gimęs Cambridge, 
Mass., kada jo tėvas princas 
Mahidol studijavo mediciną Har- 
vard Universitete.

CIKLONO metu medinis namas 
yra saugesnis už mūrinį, be to, 
saugiausia vieta namie yra rū
sio pietvakarių kampas.

ŠUNLĮ maistas JAV kainuoja 
per metus apie 300 milijonų do
lerių už specialiai pagamintą šu
nims valgį ir 250 milijonų už 
šeimininkų maisto likučius.

TINKAMIAUSIOS žmonių svei
katai laikomos šios JAV valsti
jos: Minnesota, Nort irSouthDa- 
kota, Iowa, Kansas, Missouri ir 
Nebraska. Pastaroji stovi visų 
priešaky, nes čia ilgiausiai gyve
na žmonės.

JAV GYVENTOJU skaičius per 
paskutiniuosius 10 metų padidėjo 
28 milijonais. Be to, pastebėti du 
faktai: mažėja gyventojų skaičius 
dideliuose miestuose, kaip New 
Yorke, Chicagoje, Philadelphijo
je, Detroite, nes žmonės dabar 
mėgsta kurtis priemiesčiuose, ir 
iš 50 dabar 39 valstijose moterų 
daugiau kaip vyrų.

PRAKTIKA nustatė, kad žai
džiamas JAV futbolas yra 26 kar
tus pavojingesnis už krepšinį ir 
130 kartų už boksą. N g

KAS DIRVOS NESKAITO
- DAUG NUSTOJA!

PARENGIMU KALENDORIUS
LIEPOS 28 T.G. Radijo va

karas Lake Shore Country Club 
salėje.

RUGPIŪČIO 5 D. 10-ji Lietu
vių Diena Neurų sodyboje. Ren
gia LB Clevelando 1-os Ap. V-ba.

RUGSĖJO 8 D. D.L.K. Biru
tės Draugijos parengimas. 
RUGSĖJO 29 D. Dirvos metinis 
spaudos balius - koncertas.
SPALIO 20 D. "Lietuva Mairo
nio kūryboje" - akademinis mi
nėjimas ir pobūvis šv. Jurgio 
parap. salėje.

SPALIO 6 D. Vlado Braziulio 
vad. dramos studijos rengiamas 
draminis Stasio Pilkos rečitalis.

LAPKRIČIO 24 D. L. V. S. Ra
movė rengia kariuomenės šven
tės minėjimą.
GRUODŽIO 2 D. Akademija Mai
ronio Garbei - paskaita, Čiur
lionio Ans. koncertas ir pobūvis 
Naujos parap. salėje.

Clevelando skyriui ir AL 
B-nės I apylinkei;

valgių ir gėrimų bufete 
pasidarbavusioms ir auko
jusioms korporantų moti
noms ir žmonoms, taip pat 
bufete talkininkavusi e m s: 
VI. Blinstrubui, St. Lukoše
vičiui ir V. Stuogiui.

• Norėtume matyti savo 
vienminčius A. L. Tauti
nės Sąjungos 12-to skyriaus

jo, mokėdami tik už šiuos 
metus $2.00.

Skyriaus valdyba priima 
ir prenumeratas Prezidento 
Smetonos monografijai.

Jonas Brazauskas 
parduoda namą — 16105 
Trafalka Avė. 2 šeimų na
mas, pilnas rūsys, gazo pe
čiai, įnešti $1,000.00. Telef. 
IV 6-6265. (70, 71, 72)

SEPTYNI SKIRTUMAI
(Galvosūkio 2 psl.sprendimas)

1. Portreto ranka pratęsta. 2. 
Ant staliuko yra daugiau bonku- 
čių. 3. Dailininko dešinysis pe
tys platesnis. 4. Portreto kaklas 
išryškintas. 5. Vazos apačia pa
keista. 6. Dešinysis teptukų in
delis platesnis. 7. Virš portreto 
nebėra vinies,

Prezidento Antano Smetonos monogra
fijai garbės prenumeratos ir paprastos pre
numeratos jau renkamos.

Garbės prenumerata — $25.00 ir dau
giau. Paprasta prenumerata — $10.00.

Norintieji tą didelį leidinį užsiprenu
meruoti, čekius siųskite Dirvai.

Garbės prenumeratoriai gaus geres
niais viršeliais įrištą numeruotą leidinį su 
pažymėta savo pavarde.

Pats laikas jau dabar užsiprenumeruoti 
ir tuo paremti monografijos leidimą.

RAMO - TV - HOME
BERTI WITT — savininkas

11817 Lorain Avė Cleveland ii. ohio TEL. 252-3840

DIDELIS IŠPARDAVIMAS importuotų radi
jo aparatų nepaprastai atpigintom kainom; Blau- 
punkt, Telefunken, Grundig ir kiti paskutinės lai
dos stereo bei Hi-Fi aparatai.

Pritaikinti amerikoniškom stotim. Garantijos 
ir asmeniškas įrengimas jūsų namuose bei eks
perto pataisymai.

Skambinkite nedelsdami ar atvykite pasižiū
rėti, (išskyrus trečiadienius).

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

vimo ir ap'draudos įstaiga.

6606 Superior Avė. UT 1-2345 
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DAILIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

Joninių - Petrinių pobūvyje 
ir iš mūsų kaimyninių mies
tų: Akrono, Elyrios ir kitų 
Pobūvis su trumpa menine 
programėle ir vaišėmis ren
giamas sekmadienį, liepos 
1 d., A. ir B. Nasvyčių re
zidencijoje ir sode, 10823 
Magnolia Drive. Iš kitur at
važiuoti lengva: atvykę į 
Euclid Avė. ir E. 105-tos 
gatvės sritį, paklauskite 
kur Magnolia Drive. Tik 
pora minučių važiavimo.

Vietiniai dalyvavę Vasa
rio 16-tos minėjime tose pa
talpose ir pageidavę, kad 
tokių sueigų būtų rengiama 
daugiau, štai dar viena. At- 
vykit su savo svečiais.

• Prašomi užsimokėti. 
Tautinės Sąjungos 12-to 
skyriaus nariai prašomi, su
mokėti savo nario mokestį 
skyriaus valdybai. Galit pa
likti voke $2.00 Dirvos re
dakcijoje, su užrašu iždinin
kui V. Blinstrubui. Kurie 
seniau priklausėt skyriuje, 
dabar galit sugrįžti iš nau-

• Lietuvos partizanų ko- 
vii dainos, išleistos Lietuvos 
N e p riklausomybės Fondo, 
jau gautos iš rišyklos. CIe
velande jas galima gauti 
pas Vytautą Stuogį — 1198 
East 84 St., tel. SW 5-4676; 
Marijų Blyną — 6823 Bay- 
liss Avė., telef. 361-8165; 
Vbda Ramanauską — 
18310 Marcella Rd., telef. 
IV 1-6700 ir Dirvoje.

Pelningas turtas
2 dviejų šeimų namai ant 

vieno sklypo. Vienas 12-os 
kambarių, kitas — 10. Abu 
labai gerame stovyje. 2 au
tomobiliams. garažai. A — 1 
stovis. Investuojate 20% 
prašomos kainos.

Prie pat šv. Jurgio para
pijos.

Bower Realty 
UL 1-4064

(68, 69, 70)

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30SAVINGS 
EARN

0/ SUPERIOR
/0 SAVINGS

Mūrinis 2 šeimų namas po 
6 kambarius bute

Visai arti prie Euclid g.; 
2 gaso pečiai, automatiniai 
vandens tankai; 2 garažai. 
Prašo 19,500 dol.

J. širvaitis
Wm. T. Byrne Real Estate

1535 Hayden Avė.
Tel.: įstaigoje—'MU 1-6100

Namuose — KE 1-4080
special cheese made from aged Cheddars ...
pasteurized and processed by Kraft Foods ... 
especially for McDonald s Cheeseburgers. 
Another McDonaH’s exclusive in good eating. 
Tasty, tangy, aged Cheddars . . . grilled to 
perfection with 1006 pure beef ... served 
piping hot on a toasted bun. Try ’em today at 
McDonalds. The only placeyou can get them 
in town.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

I.icensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

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

VISAIS
APDRAUDOS 
REIKALAIS,
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę 

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

Hl 2 4450
642 Meadov Lauš Dr. 

Cleveland 24*

CHEESEBURGER ... SMAKE... 
FRENCH FRIES ... McDONALD'S 
“ALL AMERICAN". A MEAL FOR 
ONLY 49c... FOR A FAMILY 0F

thedrive-in with thearches
169th and LAKE SHORE BLVD.

6225 MAYF1ELD ROAD EAST OF LANDER, MAYFIELD HEIGHTS
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KAS IR KUR?
• ALT Sąjungos valdyba, 
kaip jau buvo pranešta, yra 
sudariusi komisiją ALT re
organizacijos projektui pa
ruošti. Tos reorganizacijos 
metmenys buvo patiektos 
pačios valdybos, gi projek
tui galutinai paruošti komi
sija jau veikia, vadovaujant 
ALT Vykd. Komiteto vice
pirmininkui Eug. Bartkui. 
Ta komisija taip pat turi 
visus įgaliojimus ALT reor
ganizacijos reikalais tartis 
ir kalbėtis su kitų organi
zacijų įgaliotais atstovais.

Reikia konstantuoti, kad 
yra ir kitų į ALT sudėtį jei- 
nančių organizacijų, sutin
kančių su nuomone, kad 
ALT reorganizavimas yra 
būtinas.

• Dr. Jonas Maurukas, Ely- 
ria, Ohio, to miesto Memo- 
rial ligoninės tyrimų ir che
mijos skyriaus vedėjas, šio
mis dienomis buvo išrinktas 
American Assoc. of Clinical 
Chemists Clevelando sky
riaus pirmininku.

Dr. Jonas Maurukas dak
taratą įsigijo Toronto uni
versitete. Jo straipsniai che
minių tyrimų srityje yra 
pasirodę eilėje amerikoniš
kųjų tos srities žurnalų.

Dirbdamas tyrimų srity
je, Dr. J. Maurukas kartu 
dėsto klinikinę chemiją Ely- 
rios School of Medical Tech- 
nologist.

Yra Korp! Neo-Lithuania 
filisteris ir su šeima (žmo
na Dalia Kubertavičiūtė- 
Maurukienė) dažnai mato
mas svečias Clevelando lie
tuvių kultūriniuose paren
gimuose.

• Rūtos ansamblis, vado
vaujamas A. Kačanausko, 
dalyvaus Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjungos Kanados 
Krašto Valdybos ruošiamo
se Joninėse ir Maironio mi
nėjime. Minėjimas Įvyks 
birželio 23 d. St. Catharincs, 
Ontario, Merriton Commu- 
nity Centre salėje.
• D. Jasiūnaitė, Evanston, 
Illinois, laimėjo 1 metams 
Dirvos prenumeratą Korp! 
Neo - Lithuania literatūros 
vakare.

• Inž. Algis ir Danguolė 
Ratkeliai, iš Los Angeles, 
Calif., gegužės 19 d. susi
laukė pirmagimio sūnaus, 
kuriam duotas vardas Al- 
gis-Ronaldas.

PADIDINO VILTIES
DRAUGUOS ĮNAŠUS

Vilties draugijai padidi
no įnašus ar įstojo nariais:

ALT S-gos East Chicagos 
skyrius — $50.00.

Eglė Vilutienė, Chicago 
— $10.00.

• Dr. kun. J. Petraitis, Me- 
mmingeno lietuvių kapelio
nas, atšventė 25-kių metų 
kunigystės sukaktį. ši 
reikšminga dr. kun. J. Pet
raičiui sukaktis buvo gra
žiai pagerbta. Memmingene 
gyveną lietuviai pasveikino 
įteikdami jam kuklią dova
nėlę. Dr. kun. J. Petraitis 
buvo pagerbtas ir Memmin
gene gyvenančių vokiečių 
katalikų kunigų bei parapi
jiečių. Vokiečių parapijos 
klebonas visus bažnyčioje 
esančius (bažnyčia buvo 
pilnutėlė!), trumpai supa
žindino su Lietuvos praei
timi, apie persekiojamą 
bažnyčią, apie Miško Bro
lių sudėtas didelias aukas. 
Po to pakvietė kun. J. Pet
raitį (sakyti) pamokslą. 
Tema buvo apie Marijos 
šventoves Lietuvoje. Visi 
susirinkusieji atsidėję klau
sėsi Dr. kun. J. Petraičio 
žodžių. Nevienam tikriausia 
būvą naujiena, kad Lietuva 
buvo Popiežiaus pavadinta 
Marijos žemė.

Reikia pasakyti, kad Me- 
mmingeno vokiečiai lietu
vius pažįsta, kaip vieningą 
ir puikiai susiorganizavusią 
grupę. Kad ir pačioje Mari
jos Dangun Ėmimo bažny
čioje ne kartą girdimi pa
mokslai bei lietuviškos 
giesmės. Po mūsų klebono 
pamokslo apie Marijos šven
toves Lietuvoje, pasigirdo, 
vargonais palydint muzikui 
Br. Budriūnui, Marija Ma
rija ... Br. C.

• Aldona Noakaitė-čekienė 
iš Providence, R. I. baigė 
Simmons College Bostone 
įgydama Master of Science 
laipsnį. Aldona 1960 metais 
baigė New Yorke Hunter 
College su Bachelor of Arts 
laipsniu — studijavo vokie
čių, prancūzų ir rusų kalbas 
ir literatūrą. Ji aktyviai 
reiškiasi lietuvių visuome
nės veikloje. Ilgą laiką buvo 
Nevv Yorko skaučių Nerin
gos Tunto Tuntininkė, per
sikėlus į Providence, R. I. 
įkūrė jaunesniųjų skaučių 
vienetą ir yra Korp! Neo- 
Lithuania aktyvi narė.

Los Angeles lituanistinės mokyklos mokiniai, laimėję lietuvių parapijos klebono ir L. Bendruomenės 
skirtas premijas už gerą skaitymą ir deklamavimą. Iš kairės: A. Mikuckis, A. Butkutė, A. Ivanekaitė, 
J. Pažėraitė, B. Kazlauskaitė, V. Kevalaitytė, A. Pakalniškytė, E. Motiejūnaitė, D. Barauskaitė, R. 
Motiejūnaitė, D. Kojelytė ir K. Kančauskas. L. Kančausko nuotrauka

• "Laisvės kovų dainos’’ ga
lima užsisakyti per Dirvą. 
Toliau nuo skelbiamų pla
tintojų gyveną ir norį įsi
gyti tą vertingą dainų rin
kinį, gali tai padaryti, at
siuntę per Dirvą Lietuvos 
N e p riklausomybės Fondui 
auką, ne mažesnę, kaip 10 
dol. Tuo tarpu tik aukojan- 
tieji LNF tą knygą ir gali 
įsigyti ir jos pas jokius ki
tus knygų platintojus gauti 
negalima. Kadangi ne ma
žas kiekis tos knygos jau 
yra išdalinta aukotojams 
LNFondui, norintieji ją įsi
gyti yra raginami tai pada
ryti dabar, nes tos knygos 
laida yra ribota.

• Algis-Ričardas žolynas, 
prieš porą metų su tėvais, 
Ona ir Kostu žolynu, atvy
kęs į Chicagą iš Australi
jos, sėkmingai baigė Chica
gos Aukštesniąją Lituanis
tikos Mokyklą, taip pat la
bai gerais pažymiais įsigijo 
ir "diplomą with honors” 
Brother Rice High School 
Chicagoje. Algis jau yra 
priimtas į Illinois Universi
tetą, kur žada studijuoti fi
ziką.

• Jonas Gumbelevičius, pa
žangus ir gabus St. Louis 
Universiteto gimn a z i j o s 
(high school) mokinys, ei
nąs trečiuoju baigusiųjų 
klasėje, tyri pasiūlymus sti
pendijai gąuti Illinois tech
nologijos institute ir \Ya_ 
shingtono usiversitete.

BALFo seimas
Birželio 9 d. Balfo centro pa

talpose Įvyko Balto direktorių po
sėdžiai, kuriuose dalyvavo per 20 
direktorių ar jų Įgaliotinių. Suva
žiavimui vadovavo pirm. kan. J. 
Končius, protokolavo VI. Bar- 
čiauskas. Pagrindinė šio suva
žiavimo svarstymų tema buvo 
Balfo šalpa lietuviams Lenkijo
je bei XI Balfo seimo reikalai.

Balfas vien šiais metais pa
siuntė Lenkijos lietuviams per 
500 individualių siuntinių, kurių 
vertė siekė per 12,500 dolerių. 
Direktoriams buvo parodyti 137 
prašymai paramos, gauti per 
paskutines kelias dienas. Čia pat 
posėdžio metu laiškanešys pada-

Būdinga, kad ir jo tėvas 
Jonas Gumbelevičius, 1955 
m. pradėjęs studijuoti che
miją Indiana Technical Col
lege — Fort Wayne, tą mo
kyklą sėkmingai baigė ir 
šiuo metu dirba vienoje iš 
St. Louis įmonių vyr. inži
nierium.
• Romas Knystautas, stu
dijavęs McGill universitete 
Montrealyje, Kanadoje, me
chanikos inžineriją, šiomis 
dienomis įgyjo Master of 
Science laipsnį aeronautikos 
srityje. Nesenai įvykusiame 
IAS-CAI symposiume To
ronte, laimėjo iš magistro 
šakos antrą premiją, viso 
dalyvaujant 30 kandidatų. 
Romas Knystautas dirba 
savo srityje Quebec’e, Ka
nadoje ir prieš savaitę lan
kėsi Nevv Yorke pas dr. 
Eug. ir Emilija Noakus.

• Pr. Odinas, Union Pier, 
mokėdamas už Dirvą, pri
siuntė ir $10.00 auką.
• E. Petraška, Omaha, mo
kėdamas už Dirvą, prisiun
tė ir $2.00 auką.
• A. Kašuba, Chicago, mo
kėdamas už Dirvą, prisiun
tė ir $2.00 auką.

Birželio Įvykių minėjimas Los Angeles miete Įvyko birželio 9 d, bendrai suruoštas su latviais Ir 
estais. Nuotraukoje dalis lietuvių, latvių ir estų meninės programos išpildytojų.

L. Kančausko nuotrauka

Baltimorėje
vė vienam iš direktorių 8 tik ką 
atėjusius oro paštu ir registruo
tus pagalbos prašymus iš Lenki
jos. Direktoriatas ŠĮ CV vedamą 
darbą užgyrė ir tas darbas bus 

'tęsiamas toliau.

Pirmą kartą Balfo seimas 
Įvyks Baltimorėje, kur Balfo veik
lai puikiai vadovauja Dr. E. Ar- 
manienė. Ji yra Seime rinkta Bal
fo direktorė, ji jau daugel} metų 
vadovauja balfininkams Baltimo
rėje. Atvykusi Į ŠĮ direktorių 
suvažiavimą direktorė E. Arma- 
nienė atvežė ir baltimoriečiųau
kų: $225.00. Ponia Armanienėsa
vo motiniška šypsena yra Įsigi
jusi visų lietuvių Baltimorėje 
meilę, todėl ji galės tuos lietu
vius ir seimo rengimo talkon ne-
sunkiai pasikviesti. Be to, Balti
more tapo beveik JAV sostinės 
VVashingtono priemiesčiu, todėl 
Balfo seime tikimasi ne tik lie
tuvių, bet ir šiaip daugiau aukš
tesnių svečių-amerikiečių susi r 
laukti.

Balfo seimas Įvyks spalio 13 
ir 14 dienomis. Spalio 12 yra kai 
kur privaloma šventė, Kolumbo 
Diena, todėl kai kuriems seimo 
delegatams bus lengvata Į seimą 
iš toliau atvykti.

Ižd. V. Abraitis direktorių su
važiavime pranešė, kad šiais 1962 
metais iki birželio ld.Balfocen- 
tre buvo gauta $29,304.62 pinigais 
ir per tą pat laiką išleista 
$36,131.48. Per tą pat laiką Balfas 
gavo arti ketvirčio miliono svarų 
gėrybių, kurios buvo daugumoje 
pasiųstos Vokietijos lietuviams, 
be to dar buvo išsiųsta Į užsie
nius 636 individualūs siuntiniai.

Direktoriate taip pat tartasi ir 
šalpos koordinacijos reikalu, nes 
atrodo, kad šalpa, ypač Lenkijoj, 
duplikuojama ar net multiplikuo
jama. K. L. J.

ATITAISYMAS
Dirvos Nr. 69 po nuotrau

ka "Lietuvių kapai Sibire” 
per klaida pažymėta, kad 
ten palaidotas gen. St. Raš
tikio sūnus. Tikrumoje bu
vo palaidotas Raštikio pa
varde kitas žmogus.

LIETUVIŠKOS ŠIRDIES 
FONDUI AUKOTOJAI
Kanada — K. Baronas, 

P. Bulkė; Worcester, Mass.
— K. Jonaitis; Manchester,
Conn__ K. Vadišius; Stam-
ford, Conn. — F. Prekeris; 
Brooklyn, N. Y. — J. Jan
kus; Woodside, N. Y. — A. 
Sodaitis; Woodhaven, N. Y.
— J. Bortkevičius; Roches- 
ter, N. Y. — Br. Užemis; 
Nevv York, N. Y. — J. 
Švarplaitis; K e n s i ngton, 
Md. — A. Balsys; Balti
more, Md. — V. J. Velžis; 
Middletown, Ohio — P. Da
gys; E. Cleveland, Ohio — 
S. Orantas, J. B. Smetona; 
Detroit, Mich. — A. Norus, 
P. Dzekauskas, J. Tamošiū
nas, V. Tamošiūnas; Dear- 
born, Mich. — č. Staniulis; 
Chicago, III. — Dr. A. Mi- 
laknis, V. Rimeikis, P. Ja-
nulaitis, Dr. J. Pavilionis, 
A. Šimkus, Stp. Sodeika, J. 
Paštukas, Eug. Slavinskas,
SI. Smilgevičius, A. Dzir- 
vonas; Mascoutah, III. — 
Dr. P. Švarcas, South Bend, 
Ind. — Prof. St. Kolupaila; 
Los Angeles, Calif. — Br. 
Gediminas.

6 asmenis prašė pavar
džių neskelbti. Dabar — 
$175.00. Pirmiau prisiųsta 
— $913.00.

Ištrauka iš vieno laiško: 
"Taip gražiam ir dideliam 
tikslui mano auka per ma
ža. šiandien siunčiu pagal 
savo finansinę pajėgumą’’.

"Atsiliepdamas į Tamstos 
kvietimą negaliu neprisidė
ti prie 'Lietuviškos širdies 
Fondo’, nors jau esu pensi
ninkas. Priimkit nano kuk
lią auką, kaip moralinės 
paramos ženklą.”

Visiems aukotojams dė
kui. J. J. Bachunas

BOSTON
ŠACHMATŲ PRIMENYBĖS

Didžiojo -Bostono šachmatų 
pirmenybės, kurios vykoSo. Bos
tono Lietuvių piliečių draugijos 
patalpose, birželio 2-3 d.d. ri
kiuoja laimėtojus tokioje eilėje:

1. David Turner 5 1/2 tš. (iš 
6 galimų), 2. John Curdo 5 t.,
3. Kazys Merkis 4 t., toliau D. 
Scheffer 3 -/-2 t., Gediminas 
Šveikauskas, Murphy ir Algis 
Makaitis po 3 tš., o kiti mažiau.

Pr. metų laimėtojas JohnCur- 
do, dukart laimėjęs Bostono pir
menybes ir Lietuvių pereinamą
ją dovaną, vistik neĮstengė lai
mėti trečią kartą ir gauti vi
siškai didingą Lietuvių taurę.' 
Dovana yra Įsteigta So. Bostono 
L. Pil. Draugijos 1957 m.

Malonu pabrėžti, kad L. Pil. 
D-jos jaunieji šachmatininkai pui
kiai pasirodė šiose pirmenybėse: 
Algirdas Leonavičius laimėjo an
trą vietą B klasės varžybose, o 
Ramūnas Girnius pirmą vietą ir 
savo klasės Bostono čempiono 
vardą C klasės varžybose, suko
ręs 6:0! (km)

Pradėk vasarą su J.
Gliaudos knyga 

IKARO SONATA.
Pas visus knygų 

pardavėjus
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