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ŠIANDIEN 
IR RYTOJ

* * *

JEI Sovietijoje būtų norma
lus parlamentarinis režimas, 
o ne komunistinės partijos 
diktatūrinė sistema, Nikita 
Chruščiovas jau seniai būtų 
turėjęs atsistatydinti ir per 
naujus* rinkimus balsuotojai 
už žodžio nesilaikymą Niki
tai duotų tok{ atpildą, kad jis 
čiaudytų visą gyvenimą.

Bet Sovietijos vadui tokio 
pavojaus nėra. Nikita nebijo, 
kad kas jĮ gyvą išmestų iš 
Kremliaus.

O pykti ant Chruščiovo so
vietų pilietis turi pagrindo. 
Nikitos pažadai pakelti mais
to produktų gamybą liko smar
kiai sukompromituoti.

Nuo 1957 metų komunistinė 
propaganda sovietų piliečiui 
kala į galvą minti, kad svar
biausias Sovietijos tikslas yra 
pralenkti Ameriką mėsos ga
myboje. Keista mintis tada 
Leningrade ŠovėChruščiovuil 
galvą, sakant: "Man labaildo- 
mu žinoti, ką pasakys ameri
kiečiai imperialistai, kai su
žinos, kad Sovietija baigia juos 
pralenkti mėsos, pieno irkiai*- 
šinių gamyboje”.

Nuo to laiko Sovietija buvo 
užversta aplinkraščių kalnais, 
statistikos biuleteniais, spe
cialiom brošiūrom Įrodi
nėjančiom Chruščiovo pažadų 
teisingumą, bet ne mėsa ir 
sviestu...

♦
SOVIETŲ technikai ir 

mokslininkai buvo protinges
ni ir Įspėjo Chruščiovą būti 
atsargesniu su tokiais paža
dais, nežeminti kapitalistinio 
pasaulio pažangą,

Bet Chruščiovas jiems nu
sijuokė Į nosĮ, sakydamas, kad 
jie nieko nenusimano partijos 
politikoje.

Pūsdamasis kaip varlė 
prieš jaut}, jis žadėjo prisi
vyti Ameriką jau 1961 metais. 
Bet atsitiko priešingai ir kaip 
tiktais išpranašautais metais 
Sovietijoj prasidėjo maisto 
krizė. Pasiūla nepatenkina pa
reikalavimo ir Chruščiovas 
turėjo prisipažinti, kad jo pa
žadai bus sunkiai Įgyvendinti.

Sovietų piliečiai dabar visus 
Chruščiovo pažadus prilygina 
šuns lojimui, kurio garsą nu
nešė vėjas....

♦
KINIJOJE komunistų parti

jos agitatorius stengiasi Įti
kinti senąjĮ Tchu, kad prie 
komunistinio režimo esą daug 
geriau.

- Klausyk, Tchu, praeity 
mes sunkiai dirbome, kad pri
pildžius didžiųjų žemvaldžių 
kišenes. Šiandien visa tai lie
ka mūsų kišenėse.

- Pilnai sutinku su tuo,- 
atsakė Tchu. - Tu tikrai tu
ri laimės... Bet pasižiūrėk Į 
mane, aš neturiu kišenės!
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• JAV per savo ambasa
dorių Lenkijoj pranešė 
Raud. Kinijos atstovui, kad 
Formoza nebus remiama jai 
užsimojus iškelti koją į 
Raud. Kinijos teritoriją.

• Vyriausio Teismo spren
dimas, paneigęs prievolę 
melstis New Yorko viešo
siose mokyklose, sukėlė 
audrą, kuri gali privesti 
prie atitinkamo konstituci
jos pakeitimo.

• Vyriausybės krizė Bra
zilijoje kilo atsistatydinus 
premjerui Tancredo Neves. 
Kaltinant buvusią vyriau
sybę nesugebėjimu sulaiky
ti infliacijos, ne mažai kal
tinamų pasigirdo ir t. v. ne
utraliai užsienio politikai, 
leidusiai dar labiau įsigalė
ti komunistų įtakai Brazili
joje.

• Ruanda ir Urundi — 
naujos valstybės Afrikoje, 
liepos mėn. gauna nepri
klausomybę, kaip atskiros 
teritorijos. Buvo baimina-

r. .unicago, ma.

Po prezidento "įžeidimo”...
NAUJIENOS UŽPUOLĖ ŠIŲ EILUČIŲ AUTO
RIŲ UŽ TARIAMĄ PREZIDENTO ĮŽEIDIMĄ, 
KURIS BUVO TIK... FAKTŲ KONSTATAVI
MAS. — TAI PATVIRTINA TOLIMESNĖ ĮVY
KIŲ EIGA---- KUBA, LAOSAS IR BERLYNAS
ŠIANDIEN. — KELETAS EILUČIŲ APIE TARP
TAUTINĖS BŪKLĖS APŽVALGININKŲ KVA

LIFIKACIJAS

- - - - - - - - - VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - - -
Kaž koks labai lėtai galvojąs 

"Civis" pereito šeštadieno čika- 
g'škėse Naujienose užpuolė ma
no prieš mėnesi pasirodžius} 
Dirvoje straipsn} "Pakilo kaip 
erelis..." Tas straipsnis esąs 
prezidento įžeidimas, ’pas kur}, 
šių metų pavyzdžiu, kiek vėliau 
gal vienas pirmųjų bruksis au
diencijai gauti’!

Nesirengiu ’bruktis audienci
jai’, nenoriu ir ginčytis dėl as
meniško pobūdžio man priekaiš
tų, pagaliau nebūtų tikslu šian
dien diskutuoti mėnesio senumo 
žinių {vertinimą. Tai būtų tik 
skaitytojų laiko gaišinimas ir ne
sinori būti nuobodžiu. UŽ tat, ro
dos, būtų geriau taip išprovokuo
tam peržiūrėti tų problemų nū
dien} stov{, dėl kurių sprendimo 
prezidentas J.F. Kennedy užsie
niuose nustojo prestižo.

1. KUBA. Leidimas prieškas- 
trinės invazijos, nesiryžtam jos 
paremti, buvo nevykęs žingsnis, 
už kur} dar ilgai reikės mokėti. 
Jis paskatino veikti visus prieš- 
amerikietiškai nusiteikusius ele
mentus lotynų Amerikoje.

2. LAOSAS. Sudarius 'neutra
lią’ koalicinę vyriausybę, JA Vat- 
naujino savo pašalpą (3 mil. dol. Į 
mėn.), kuri buvo nutraukta deši
niųjų vyriausybei. Premjeras iš
vyko J Prancūziją, dalyvauti duk
ters vestuvėse, savo pareigas pa
vedęs komunistų vadui Souphano- 
vong. Naujos vyriausybės infor
macijos ministeris, Vongvichit, 
užtikrintas alga iš amerikiečių

masi, kad atkūrus vienaly
tę valstybę kiltų maišatis, 
sau pavyzdį turint Konge.

• O Konge vis dar nesu
tariama. Katangos prezi
dentas Tschombe vis dar 
sugeba nepasirašyti sutar
ties, išjungiančios Katangą 
iš visų galimybių pasilikti 
nepriklausoma valstybė.

• Sovietai nori skubios 
konferencijos Genevoje La
oso klausimu, kad sudarius 
progą Gromyko susitikti su 
Dean tęsti pasikalbėjimams 
Berlyno klausimu.

Berlyno klausimo vienoks 
ar kitoks išsprendimas sie
jamas su Chruščiovo asme
nišku prestižu. 

lėšų, tuojau paskelbė 'papildomą 
vyriausybės politikos paaiškini
mą', kuriame pasakyta:

"Vyriausybė protestuoja prieš 
JAV kariuomenės pasiuntimą Į 
Thailandą, veiksmą, kuris grąso 
taikai ir Laoso neutralumui".

Ar reikia didesnės ironijos? Vi
si, kurie atsimena bolševikų įsi
galėjimo būdus Rytų ir Vidurio 
Europoje, labai aiškiai įsivaiz
duoja tolimesnę {vykių eigą. Tie
sa, l Laoso koalicinės vyriausy
bės posėdžius ministeriai atvyks^ 
ta ne vieni, bet su stipria as
mens sargyba ir dar yra vilties, 
kad senosios vyriausybės 'spiri
tus movens' gen. Nosavan neįsi
leis komunistų Į savo kontroliuo
jamą Laoso dal{, tačiau nepai
sant to, negalima nesutikti su 
Philippinų prezidento Mocapagal 
pareiškimu pereitą sekmadieni 
per televiziją, kad "Communists 
are winning in southeast Asia".

3. BERLYNAS. Chruščiovas 
taip apsidžiaugė savo pigiu lai
mėjimu Laose, kad pereitą sek- j 
madien} pasiūlė tuo pat būdu iš
spręsti Berlyno problemą. Jis 
pakartojo savo grąsinimą.kad jei'' 
Vakarai dar ilgiau dels su tos 
problemos išsprendimu, jis pasi - 
rašysiąs sutartĮ su Rytų Vokie
tija, pagal kurią Vakarai neteks 
teisės susisiekti su Vakarų Ber
lynu. Jei p. Civis teigia, kad Ber
lyno problema niekuo nepasi
keitė, tai jis užmiršo, kad perei
tų metų rugpiūčio 13 d. prasidė
jusios kovos dėl Berlyno pirmą 
roundą Chruščiovas jau laimėjo, 
aptverdamas Vakarų Berlyną 
tvora ir tuo būdu sulaužydamas 
susitarimą, kad Berlynas bus 
valdomas kaip atskiras miestas. 
(Praktiškai iki rugpiūčio mėn. 13 
d. po visą Berlyną dar galima bu
vo laisvai vaikščioti.) Dabar po 
metų Valstybės Sekretorius Dean 
Rusk, pereitą savaitę nuvykęs Į 
Europą rasti bendros kalbos su 
europiečiais, nusifotografavo 
prie tos Chruščiovo tvoros ir pa
reiškė vilties, kad ji kada nors 
sugriūsianti (turint galvoje so
vietų statybinių medžiagų patva
rumą, tai ir gali atsitikti). Kar
tu pasklido gandai, kad nauju am
basadorium Į Maskvą, vietoje iš
einančio Į pensiją Lewellyn 
Thompson būsiąs paskirtas Ave- 
rell Harriman, sėkmingai su
tvarkęs... Laoso problemą.

Ar dėl viso to kaltas asmeniš
kai J.F. Kennedy? Aš jau daug 

kartų šioje vietoje kartojau, kad 
ne. Jei jis būtų JAV karalius, pa
veldėjęs sostą iš savo tėvų, jĮ 
reiktų tikrai užjausti. Tačiau jis 
prezidento vietoje atsirado neat
sitiktinai, jis norėjo jos, jis pra
šėsi jos, kaip ilgametis senato
rius jis turėjo žinoti kas jo lau
kia, jis žadėjo ”new frontier" vi
sose srityse, todėl turime teisės 
f j{ ir jo darbus kritiškai pažiū
rėti. Taip žiūrėdamas aš turiu 
konstatuoti, kad jis pakilo kaip 
erelis, tačiau nutūpė kaip žvirb
lis. Tai ne Įžeidimas, bet fakto 
konstatavimas. Tą padaryti yra 
tarptautinės politikos apžvalgi
ninko ne tik teisė, bet ir pareiga, 
išplaukianti iš pirmo konstituci
jos priedo:

"Congress shall makenolaw... 
abridging the.freedom of speech, 
or of the press".

Jo autoriai suprato spaudos 
laisvės reikšmę demokratinėje 
santvarkoje, deja, to nežino nei 
"Civis", nei Naujienų redakcija, 
dėdami tok} straipsn}, kur kri
tiškas atsiliepimas apie šio kraš
to politiką kvalifikuojamas kaip 
kenkiąs lietuvių interesams!

Dar keletą žodžių dėl "Civis" 
pastabos, kad "neteko girdėti, 
kad V. Meškauskas kada nors 
anksčiau būtų dirbęs diplomati
nėj tarnyboje ir turėtų toj sri
ty patyrimo." Atseit, aš nekvali
fikuotas. Gal prieš pora šimtų 
metų diplomatai ir daugiau ži
nojo už eilinius žmones, tačiau 
šiandien laisvos spaudos ir ko
munikacijos ištobulėjimo dėka, 
kiekvienas, skaitąs per savaitę 
keliolika laikraščių bei žurnalų, 
ir mokąs pasidaryti logiškas iš
vadas iš gautų žinių, gali neblo
gai orientuotis tarptautinėje po
litikoje. Tokioje padėtyje diplo
matai nusmuko {biurokratus,raš
tinės tarnautojus. Ne tik užsienio 
reikalų ministeriais skiriami po
litikai, bet net ir diplomatinių 
misijų viršininkai pasirenkami 
ne iš diplomatų tarpo, pvz. pre
zidentas Trumanas JAV ambasa
dorium Į Luksemburgą paskyrė 
žinomą puotų kėlėją Mrs. Perle 
Mesta, o prezidentasEisenhowe- 
ris Į Italiją pasiuntė Mrs. Clare 
Luce, TIME leidėjo žmoną. Dabar 
Į Maskvą būsiąs siunčiamas irgi 
ne karjeros diplomatas, bet poli
tikas A. Harrimanas, kuris ten 
jau buvo Stalino laikais. Ir vyr. 
planuotojas valstybės D-te prof. 
Rostow irgi ne diplomatas.

Dauguma Amerikos spaudos 
užsienio politikos komentatorių 
nėra sėdėję diplomatinių Įstaigų 
raštinėse ir štampavę popierius. 
Pagaliau mūsų spaudoje pasiro
do pusiau pakenčiamų tarptauti
nės politikos temomis rašinių kad 
ir pvz. to paties Naujienų redak
toriaus dr. P. Grigaičio, irgi be 
diplomatinio stažo. Aš nenoriu 
girtis, bet man atrodo, kad ir pats 
ponas Civis, kiek galiu spręsti iš 
jo straipsnio, dar galėtų šio to pa
simokyti ir iš mano menkų raši
nių.

Ant melsvų ežero bangų... B. Kerbelienės nuotrauka

KOMUNISTINĖS INDOKTRIN ACII0S 
NESĖKMĖ MOKSLEIVIJOJE

"Tarybinio mokytojo" kores
pondentė ( ir švietimo ministe
rijos inspektorė) V. PriŠmantie- 
nė atskleidžia būdingą pavyzdi, 
kaip komunistinei indoktrinaci- 
jai nesiseka Įskiepyti mokslei
viams bolševikines pažiūras ir 
bolševikinĮ susipratimą. Pavyz
dys šiuo atveju iš Švėkšnos vi
durinės mokyklos, iš išleidžia
mųjų egzaminų:

"Verčiame lapą po lapo, skai
tome Švėkšnos vidurinės mokyk
los abiturientų mintis, sampro
tavimus. Kuo daugiau skaitome, 
tuo daugiau liūstame: iš 24 ra
šomųjų darbų nėra nė vieno, ku- 
rĮ perskaitęs galėtum pasi
džiaugti jaunuolio aukštu idėji
niu-politiniu subrendimu, dalyki
niu žinojimu, rašinio išsamumu".' 

"Pernelyg jau ryški abituri
entų tendencija kalbėti apie tary
bini gyvenimą atitrauktai nuo tik
rovės. Štai atverčiame abituri
entės Marytės J. rašomąjį dar
bą. Ji rašo (tema -- Žemaitės 
apsakymų herojai mūsų dieno
mis): "KitokĮ gyvenimą Šiandien 
gyventų ir kunigai, kurie pavaiz
duoti Žemaitės antiklerikaliniuo- 
se apsakymuose. Šiandien jiems 
niekas neatneštų nei kiaušinių, 
nei kumpių, nei dešrų. Šiandien 
kunigui turėtų užtekti, kad jo 
šeimynėlė gerai pavalgytų..."

Inspektorė nepatenkinta tokiu 
samprotavimu, nes čia ji mato 
nebent tik pastabą, kad gyveni
mas nebėra turtingas gėrybėmis 
ir tik turbūt todėl ir kunigams, 
abiturientės nuomone, jau tenka 
gyventi kukliau, negu gyveno Že
maitės aprašytieji. Bet dar la
biau inspektorė nepatenkinta dėl 
kitos priežasties. Būtent, jos aki
mis, kunigai Lietuvoje ir dabar 
dar pergerai gyveną ir žmonės 
apdovanoją juos visokiomis gė
rybėmis. Primeną Klaipėdos ku
nigus, kurie "išgrobstę tikinčių
jų suneštas lėšas" (bet nepri
mena, kad tie kunigai jau kator
goje, nors "suneštų lėšų'7ir ne- 
išgrobstė, o pastatė bažny
čią, kurią statyti bolševikinė val

REIKALAUJA LAISVĖS
PAVERGTIEMS KRAŠTAMS

Senatorius R. L. Hruska 
iš Nebraskos ir atstovas E.
J. Dervvinski iš Illinois, abu 
respublikonai, įteikė pana
šias rezoliucijas senatui ir 
atstovų rūmams, reikalau
jant, kad JTO pripažintų 
savarankiškumą komunistų 
pagrobtoms Europos ir Azi
jos tautoms.

Rezoliucijose reikalauda
mi atitraukti komunistines 
karines pajėgas iš okupuo
tų kraštų, paliuosuoti visus 
iš vergų stovyklų, kartu 
pabrėžia būtinumą pravesti 
tuose kraštuose laisvus rin
kimus JTO priežiūroje.

■'Tironija ir priespauda 
komunistai pavergė užimtų 
kraštų tautas, apgaulingai 
primetė svetimą jėgą ir fi

džia leido, bet paskui pagrobė 
nuo tų, kurių pastangomis ji bu
vo statyta), primena, kad net ir 
pačioje Švėkšnoje esą galima ma
tyti pavyzdžių, kaip kunigai tebe
gyveną gerai aprūpinti. Inspekto
rė liūsta ir piktinasi, kad abi
turientai tuo nesipiktina, apie tai 
nekalba, o kalba visai ką ki
tą.

Apie kitą rašinį inspektorė sa
ko:

"Kiek pažĮsta tarybini gyveni
mą abiturientas Juozas S.? Ar 
mato, ar supranta jis šiandieni
nio gyvenimo pranašumą, ar su
vokia, kokie milžiniški pasikei
timai {vyko kaimo žmonių gyve
nime tarybiniais metais? Apie tai 
irgi galima spręsti iš pateiktų 
samprotavimų. Štai kaip, jo nuo
mone gyventų Petras Kurmelis 
šiandien: 'Petras susirastų sau 
tinkamą žmoną, tvarkingai sut
varkytų savo ūkelj (inspektorės 
pabraukimas) ir geriausiai gy
ventų. Dirbti lauko darbų jam ma
žai reikėtų, nes jis buvo geras 
meistras".

Tikrai, tas abiturientas žino, 
jog reikia sakyti, kad dabar ir Pet
rui Kurmeliui gyventi būtų ge
riau, tačiau jam, matyt, tai nie
kaip nesusiderina su kolchozine 
tvarka: jei Kurmelis būtų kolcho
ze, tai Juozas Š. žino, kad jam 
būtų daug blogiau. Tad, jei nori 
vaizduoti geresnes galimybes, jis 
"duoda” jam savo Ūkelį ir "lei
džia" verstis... Privačiu ama
tu, •- dalykai tikrai nuo "tarybi
nės tikrovės atitraukti", nes ins
pektorė ir spėja kad moksleiviai 
yra išmokę "viena galvoti, kita 
kalbėti"...

Ne ką tegeresni, pasirodo ir 
mokytojai:

"Panašių samprotavimų yra 
nemažai ir kitų abiturientų raši
niuose. Ir nuostabiausia tai, kad, 
vertindami darbus, { juos egza
minų komisija visai nekreipė dė
mesio, daugelio jų net nepastebė
jo. Šis faktas verčia susimąsty
ti ir apie pačių mokytojų pasau
lėžiūrą".

losofiją, kas yra nesuderi
nama su pagrindinėmis 
žmogaus teisėmis”, sako re
zoliucija. Joje taip pat at
kreipiamas. dėmesys į fak
tus, kurie rodo pavergtų 
tautų pastangas siekiant 
laisvės ir nepriklausomy
bės, ir kad tų tautų teisių 
atstatymas yra gyvybinis 
JAV ir viso pasaulio taikai 
ir saugumui.

Rezoliucijose aiškiai kon- 
stantuojamas JAV nusista
tymas remiant pavergtų 
kraštų aspiracijas laisvei ir 
nepriklausomybei atsiekti.

Hruska ir Dervvinski, 
bendrame pareiškime kartu 
ragina paremti skelbiamą 
•Pavergtų Tautų Savaitę.
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SOVIETU ŠNIPU MOKYKLOJE (3)

GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA KALBĖTI RUSIŠKAI
Gačino šnipų mokyklos moky

mo metodas geras. Paskutinis 
{vykis su Sovietų šnipu Londsdale 
{rodė, kad jis visą laiką tvirtino 
esąs Gordon Londsdale, nors 
Scotland Yard speciali žvalgybos 
tarnyba ir nustatė, kad jis rusas.

Dešimt metų busimasis sovietų 
šnipas neiškelia kojos iš Gačino, 
kol Įsigyvena { naujai sukurtą 
svetimšalio tipą. Aplinkuma čia 
iki mažiausios smulkmenos iš
laikyta to krašto atmosferoje, ku
riame teks jam dirbti.

Gačinoj visi kalba tik angliškai. 
Pirmuosius penkius metus moki
nys pašvenčia anglų kalbai, ku
rią čia dėsto komunistai, atvykę 
iš anglo-saksų kraštų. Jie pasi
darė sovietų piliečiais ir visiš
kai nutraukė ryšius su savo gim
tuoju kraštu. Bet anglų kalbos

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

OMER W. SCHROEDER
GENERALINSURANCE OF ALL TYPES
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GREETINGS and BEST WISHES

profesoriai Gačinoj nėra vienin
teliai svetimšaliai. Kad sudaryti 
anglo-saksišką atmosferą, čia 
yrk ir kitokių profesijų svetim
šalių: restorano patarnautojų,
pardavėjų, siuvėjų ir kitokių 
amatininkų. Tai vis anglų ar ame 
rikiečių komunistai, gavę sovie
tų pilietybę.

Visi jie turi įsakymą taisyti 
mokin|, kai jis ištaria ar pasi
elgia kitaip,negu priimta anglo
saksų kraštuose. Mokinius nesis
tengiama paversti anglų kalbos 
specialistais, bet reikalaujama, 
ftad jie kalbėtų taip, kokiame 
sluogsnyje dirbs. Jęi būsimasis 
šnipas turės dirbti kuriame Ang
lijos uoste, tai jis turi išmokti 
kalbėti, kaip kalba visi anglų lai
vų krovėjai.

Štai ką pasakoja buvęs sovie
tų šnipas:

"Nuostabu su kokiu greitumu 
galima išmokti svetimą kalbą, 
jei pasiryžtama rimtai dirbti. 
Patekęs į mokyklą aš beveik 
nieko nemokėjau angliškai, kaip 
ir dauguma mano draugų. Bet 
griežtas uždraudimas kalbėti tar
pusavy rusiškai, privertė mus ne 
tik kalbėti, bet ir mąstyti svetima 
kalba.

"Pradžioj tai buvo nelengva ir 
mes tarpusavy negalėjome susi
kalbėti. Bet greit viskas pasikei
tė. Mes pradėjome susikalbėti, 
pradžioj kasdieniniais klausi
mais, vėliau jau ir komplikuo- 
tesnėm temom.

"Apleisdami mokyklą visi mo
kiniai turi išlaikyti griežtus eg
zaminus. Tarp egzaminuotojų 
Gačino mokykloj yra ir anglų dip
lomato Donald Mac Lean, pabėgu
sio pas sovietus 1951 metais, 
žmona.”

Šio reportažo autorius buvo 
mokinamas britų sektoriuje Ga
činoj ir, kad pripratus prie ang
lų gyvenimo, kiekvienas mokinys 
savaitei gaudavo 25 svarus ang
lų pinigais. Už rublius Gačinoj 
nieko negalima nusipirkti. Par
davėjas mandagiai atsako, kad 
tokių pinigų nepaž|stąs ir pata
ria eiti l banką išsikeisti.

Mokinys nuo pat pirmos die
nos nešioja anglišką kostiumą, 
baltinius, pratinasi prie angliš
ko maisto, rūko tik angliškas 
cigaretes, skaito angliškus laik
raščius ir jei priseina taisyti 
dantis, gydo tikras anglas dan-

SOVIETINĖS PROPAGANDOS 
BUMERANGAS

Sovietų vyriausybei įtei
kus JAV ambasadoriui Mas
kvoje notą, reikalaujant, 
kad būtų išduotas Philadel- 
phijoje gyvenąs buv. Lie
tuvos kariuomenės majoras 
Ant. Impulevičius, vietinė 
spauda reagavo į tai aiškiai 
ir nedviprasmiškai — ati
duoti teisman Chruščiovą 
už masines žudynes —.Phi- 
ladelphia Daily News savo 
vedamajame išdėstęs visus

tistas, {dėdamas angliškas plom
bas.

Mokiniai greit pripranta prie 
naujo gyvenimo. Ir jei pradžioj 
jiems atrodė keista, vėliau pasi
daro kasdieniška, {prasta.

Po penkerių metų, kai moki
nys išmoksta gerai angliškai, su
pažindinamas su anglų istorija, 
geografija, muzika, mokinamas 
šokti.

Kada šnipo apmokinimas baig
tas, jis dar gauna profesinj iš
silavinimą, po kurio priedanga 
jam teks įsikurti Anglijoje ar 
Amerikoje.

Ir kai Popovas apleidžia Ga- 
činą, jis būna tikras anglų džen
telmenas, žinąs kaip elgtis bet 
kuriame Londono klube ir gers 
taip scotchą, kad niekas nepa
sakys, jog tai ne anglas. Per 
tuos dešimt metų jis pasidarė 
panašus | kitus milijonus Kara
liškos Didenybės pavaldinius.

Kitame numeryje: KAIP DIRBA 
SOVIETŲ ŠNIPĖS.

sovietų diktatoriaus nusi
kaltimus, siūlo Tarptauti
niam Teismui Haagoj sprę
sti bylą, kurioj neabejotinu 
genocido kaltihinkuir tautų 
žudiku pasirodytų tik vie
nas kaltinamasis — Chruš
čiovas. Laikraštis baigia 
klausimu, kas tąja krypti
mi darys pirmąjį žingsnį — 
Washingtonas ar Jungtinės 
Tautų Organizacija.

A. Impulevičius spaudos 
atstovams pareiškė, kad so
vietų žygis yra ”ta pati se
noji jų propaganda” ir kad 
jis jaučiasi tvirtai laisvos 
amerikonų spaudos apsau
goje, nežiūrint kiek milijo
nų sovietai mestų savai pro
pagandai vystyti. ”Aš turiu 
60 dol. ir laisvą amerikonų 
spaudą, todėl neturiu pa
grindo jaudintis”, pasakė 
A. Impulevičius.
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A deluxe air conditioner which features air- 
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ble thermostat. Cools and dehumidifies large 
room. Adįustable mounting kit included for 
easy window installation.
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tures, including book-shelf design for easy access 
to entire contents. One year warranty, and a three 
year spoilage warranty within 48 hours of break- 
down or power failure.
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į ■
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Kas pasirūpins stovyklavietėmis
Atėjus vasarai, pasirodo daugiau žinių apie ruošiamas sto

vyklas jaunimui. Stovyklavimas yra įprastas skautams. Stovyk
lauja jie paskirai — savose stovyklose, stovyklauja ir bendrai 
su kitų tautybių skautais. Su kitų tautybių skautais stovyklau
dami, jie atlieka ir reprezentacinę misiją, supažindindami kitų 
tautybių skautus ir stovyklos svečius su lietuvių liaudies meno 
išdirbiniais, su lietuvių dainomis. Reprezentuoja jie lietuvius be 
priekaištų savo geru elgesiu, kruopštumu, savo išsilavinimu. 
Be abejo, kad toks stovyklavimas yra visais požiūriais naudin
ga mūsų jaunimo reprezentacija kitų tautybių akyse.

Bet tai — specifinis stovyklavimo būdas, specifiniai reikala
vimai statomi ir stovyklaujančiam jaunimui. Apskritai, jaunimo 
stovyklavimas, kaip patyrimas jau parodė, yra naudingas ir net 
būtinas ne vien sveikatos sumetimais. Auklėjamasis stovykla
vimo momentas yra vienas iš svarbiausių visokio amžiaus jau
nimui. Ir reikia pasidžiaugti, kad stovyklavimo svarba, auklė
jamasis to drausmingo stovyklavimo pobūdis yra išryškėjęs, 
pvz., kad ir Dainavos stovykloje, Michigane. Pedagoginiai pa
ruošta ir vykdoma stovyklos programa teikia progų reikšti savo 
sugebėjimus, turi nepaprastai daug auklėjamosios įtakos ir par
sivežti įspūdžiai vaikui ilgai lieka atmintyje. Lieka atmintyje 
ir tai, kad nukenčia savigarba, kai įgyti pasižymėjimai nuverti
nami, neparodžius pakankamai valios pamirštant ar sąmoningai 
pereinant iš lietuvių kalbos į anglų kalbą. Grįžta iš tos stovyk
los merginos ne tik fiziniai sustiprėję, bet ir dvasiniai. O ypa
tingai daug įtakos padaro lietuviškasis auklėjimo pobūdis.

Be abejo, panašaus pobūdžio stovyklavimas dar nėra pa
kankamai išvystytas ir juo naudotis gali tik ribotas skaičius 
mūsų priaugančio jaunimo. Tolimos distancijos ir kitos kliūtys 
daugelį tėvų sulaiko nuo vaikų siuntimo į lietuviškojo auklėjimo 
tvirtoves vasaros metu. Tos stovyklavietės yra per retos.

Sunku pasakyti, ar kas nors yra susirūpinęs paruošti sta
tistinius duomenis, kiek kuriuose miestuose yra įvairaus am
žiaus mūsų jaunimo ir kokia proporcija tas jaunimas naudojasi 
esamomis stovyklomis. Atrodo, kad tokiais reikalais rūpintis 
mūsų centrinėms organizacijoms dar neatėjo laikas. Stovykla
viečių planavimas pagal vietoves, jų reikalingumas, remiantis 
statistika, lėšų organizavimas — tai vis dar naujovės, apie ku
rias neteko išgirsti jokiame didesniame suvažiavime.

Tat ir pluša pavieniai organizuoti vienetai ir komitetai, kad 
sudarius sąlygas nors trumpam laikui vienos ar kitos organi
zacijos nariams suteikti galimybę atostoginėje atmosferoje pra
leisti laiką, arčiau susipažinti, pabendrauti, pagilinti savo ži
nias apie tos ar kitos organizacijos tikslus, siekius ar pan. Sun
kioje padėtyje tuo atžvilgiu atsiduria mūsų akademinis jauni
mas. Apie bendrą jiems vasaros stovyklą nėra ko ir kalbėti.

Nerodant organizuotų pastangų stovyklaviečių tinklui plės
ti, tokių stovyklaviečių, kuriomis galėtų naudotis įvairios, ne 
vien jaunimo organizacijos, dabartinės pastangos organizuotam 
stovyklavimui reikalauja daug lėšų, didelės energijos ir pasi
šventimo iš organizatorių pusės.

Imkim, kad ir organizuojamą Korporacijos Neo-Lithuania 
stovyklą. Nauda didelė, tas stovyklavimas jau virtęs tradiciniu, 
yra nekantriai laukiamas akademinio jaunimo.

Iki šiol turėtoji patirtis rodo, kad, neatsižvelgiant į kainą, 
stovyklą nesuorganizuoti reikštų nustoti labai daug ko. Bet 
tokiose sąlygose, nesant pastovios stovyklavietės, įdėtas organi
zavimui darbas ir kaina yra tokia, kad vertėtų rimtai pagalvoti 
ir paplanuoti apie pastovios stovyklavietės akademiniam jauni
mui parinkimą. Toks darbas nėra vienos kurios akademinės or
ganizacijos pajėgumo pademonstravimo ribose. Tuo reikalu tu
rėtų susidomėti ir tos organizacijos, kurioms prieauglio klausi
mas yra gyvybinis ir kartu privalomas. Džiaugtis mūsų akade
minio jaunimo organizuotumu, jo lietuviška dvasia, dar ne vis
kas. Reiktų jo pastangas remti konkrečiais užsimojimais ir realia 
parama. Artėjančios stovyklos proga gal vertėtų jr apie tai pa
galvoti.

Sesutės mūsų nuo senovės dėvėjo margus rūbelius... (Maironis) B. Kerbelienės nuotrauka

Tai jų šitoks stumbras yra
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Šitas baisingas žvėris, Lie
tuvos miškų išaugintas,

Toks neregėtas ūgiu tau pa
sirodys savu:

Jeigu netekęs jėgų, jis mir
damas galvą nulenkia,

Tarp dviejų jo ragų gali 
trys vyrai susėst...

Mikalojus Husovianas 
(1485-1533)

Atrodo, jog nepaisydama nie
kieno įspėjimų, Brooklyno Vieny
bė nusistačiusi tolyn žengti di
džiuoju Lenino keliu.’

Lietuvos okupantų pavyzdžiu 
sekdama, Vienybė dabar mėgina 
kurti mitą, jog esmi dar baises
nis žvėris, negu tas, kurį XVI 
amž. lotynų kalba sukurtoje gies
mėje apie "stumbrą, jo išvaizdą 
ir jo žiaurumą" aprašė lenkų 
poetas Mikalojus Husovianas: -

Styri baisiausiabarzda,gau
rais plačiai išsidraikius,

Akys pasruvę krauju, pykčiu 
žaibuoja baisiu,

Karčiai nuo sprando žemyn 
besiplaiksto nutįsę ant 
menčių,

Dengia jie kaktą, eina visa 
krūtine...

"O tai baisu labai, o tai bai
su labai", pasakytų anekdotus 
mėgstantis Dr. A. Gerutis.

Kiti tą didingąjį Lietuvos miškų 
galiūną dar baisesniu vaizdavo, 
nes minėtas lenkų poetas savo 
giesmėje toliau apie jį taip ra
šė: -

Nesuprantu, kam ragus iš 
plačiosios nosies jie veda 

Ir kodėl sako, kad jo visiš
kai kūnas kitoks,

Kam baidyklės baisios jam di
džiulę prideda lūpą, -

Tai ne mano, bet jų šitoks 
stumbras yra.

Sunku besuprasti, kam Vieny
bei dabar prireikė bolševikinių 
socrealistinių ir enkavedistinių 
tapytojų jau seniai nupieštame 
baisingame mano atvaizde man 
dar, anot Husoviano, "ragus iš 
plačiosios nosies išvesti" ir "bai
dyklės baisios didžiulę lūpą pri
dėti?"

Tai jau net ne bolševikų "šitoks 
stumbras yra", nes tokio baisaus 
manęs nevaizdavo net Liūne Ja
nušytė 1947 m. sukurtame feljeto
ne.

Dabar gi net tokie užkietėję, 
komunistai, kaip J. Butėnas ir P. 
Kežinaitis praeitais metais Vil
niuje išleistoje knygoje "Hitleri
nė okupacija Lietuvoje” nuosta
biu būdu visus man anksčiau pri
skiriamus "nusikaltimus" suma
žino iki nulio. Kartais, matot, 
sekasi...

Vienybės moterys tat parodė 
nepaprastą stachanovietišką uo
lumą.

Norma tapo perviršyta. Socia
listinės propagandos spartuolių 
titulai ir bolševikinio agitpropo 
medaliai pelnyti.

Ir štai už ką: -
Už kvailą ir nemokšišką Vil

niaus Komiteto nutarimą proto
kolo klastojimą ir jo skelbimą.

Už priskyrimą man vokiečių 
komendanto įsakymų, kada net P. 
Kežinaitis minėtoje knygoje "Hit
lerinė okupacija Lietuvoje" 86 
psl. rašo, jog: - "liepos 8 d. bu
vo išleistas įsakymas žydams ne-

STASYS ŽYMANTAS
šioti ant nugaros lopus, paskui 
buvo įsakyta tuos lopus nešioti 
ant krūtinės. įsakymas buvo pa
sirašytas Vilniaus miesto ko
mendanto Cenpfenigio".

Kaip tik šitą įsakymą Vilniaus 
Komitetas atsisakė išleisti savo 
vardu. Ir Vilniaus žydų komiteto 
pirmininkas Dr. Wygodskis, pa
laikęs su mumis nuolatinį kontak
tą, tą patį vakarą mums įsakmiai 
pranešė, jog labai gerai supran
tąs, kad tai buvo ne lietuvių, o 
vokiečių įsakymas.

Už daugiau negu paikus išve
džiojimus, kad mūsų pastangos 
1941 m. birželio - liepos mėn. 
išlaikyti Vilnių lietuvių rankose 
rodė mūsų menką politinę išmin
tį, nes, kaip rašo Vienybė, tuo 
metu "daugelis Amerikos lietuvių 
kartu su kitais JAV kariais gul
dė galvas įvairiuose frontuose, 
kovodami prieš nacionalsocializ- 
mą .

Už žeminimą, niekinimą ir 
biaurojimą vardų tų Vilniaus Ko
miteto narių ir jo gausiųbendra- 
darbių, kurie su retu idealizmu, 
pasiaukojimu ir atsidavimu 1941 
m. išgelbėjo Vilnių nuo karinio 
sunaikinimo ir ano meto nepap
rastai sunkiomis aplinkybėmis ir 
sąlygomis mieste, kuriame buvo 
apie 110.000 lenkųbei gudų, 80.000 
žydų ir gal tik koks 10.000 lietu
vių, nepaisydami visų lenkų ir gu
dų intrigų, Gestapo ir bolševiki
nių agentų kurstytų riaušių, muš
tynių ir neramumų, sugebėjo ne
pasiduoti jokioms provokaci
joms, išlaikyti Vilniuje tvarką, 
neprileisti prie jokių lietuvių iš
sišokimų, sauvališkų veiksmų ar 
išprovokuotų teismų ir išsaugo
ti Vilnių Lietuvai, kad Stalinui 
nereikėtų Lietuvos sostinės ant
rą kartą lietuviams dovanoti.

Nevienas Vilniaus Komiteto 
bendradarbių stojo darban ką tik 
iš sovietų kalėjimo išlaisvintas, 
nevienas jų už tą darbą vėliau 
pateko į nacių arba į sovietų ka
lėjimus ir koncentracijos stovyk
las.

Blogi namai, kur vištos mėgi
na gaidžiais giedoti. Neveltui gi 
lietuvių liaudies išmintis moko; 
kad vištai gaidžiu giedoti pradė
jus galva šalin lekia. Taip atsi
tiko Vienybės moterims.

Juk 1941 m. vasarą nei Ame
rikos lietuviai, nei aplamai JAV 
kariai jokiuose frontuose prieš 
nacionalsocializmą galvų dar ne
guldė, kaip Vienybės istorikės 
dabar fantazuoja.

Amerika tada tebepalaikė di
plomatinius santykius su tuo pa
čiu Hitleriu, kurį ir mes svei
kinom, kaip (žygiuojančios ir nuo 
bolševikinio teroro, išvežimų ir 
beveik tikro lietuvių tautos su
naikinimo mus tada išgelbėjusios 
kariuomenės vyriausį vadą ir 
valstybės galvą.

O ką gi kitą turėjome tada 
sveikinti? Abisinijos imperato
rių Hailie Salaissie? Jis tebegy
veno egzilyje, Londone, demo
kratinių Vakarų valstybių ir Tau 
tų Sąjungos italų imperializmui 
ir fašizmui negailestingai ir be
gėdiškai išduotas.

O kai Hitleris 1941.XII.8 d. pa
skelbė karą Amerikai, Laikinoji

Lietuvos Vyriausybė ir Vilniaus 
Komitetas jau seniai nebeveikė. 
Priešbolševikinis lietuvių pogrin
dis jau buvo persiorganizavęs į 
priešnacinę rezistenciją ir Hit
lerį "sveikinęs" LAF įgaliotinis 
Laikinoje Vyriausybėje, L.Pra- 
puolenis, už LAF memorandu
mą naciams atsidūrė Dachau kon
centracijos stovykloje.

Pabaigai Vienybės moteriškės 
mano portretą mėgino dar to
kiais ragais pagražinti, jog ko 
gero jos tų agitpropo medalių dėl 
didelio persistengimo gali ir ne
gauti.

"Šiuo metu Žakevičius (dabar 
besivadinąs Žymantu), kaip 1940 
m., nacionalsocialistine saule 
kaitindamasis, dirbo prieš Ame
riką, taip dabar... niekina tos pa
čios Amerikos užsienių politiką 
ir Amerikos lietuvių sudarytus ir 
pripažįstamus veiksnius laisvinti 
Lietuvai".

Korektūros klaida? Ar jau tie
siog sunkios formos kliedėjimas, 
moksliškai ir lotyniškai tariant - 
delirium tremens?

1940 m., kaip visiems žinoma, 
mums Lietuvoje ne tik švietė, bet 
stačiai degino kita "visai žmoni
jai šviesi saulė". Toji, kurią tau
tų draugo, mokytojo ir vado pado
vanotą mums iš Kremliaus par
vežė žinoma liūdnai pagarsėjusi 
poetė, vardu taip pat Salomėja. 
Tos saulės spindulių apakinta, 
ji mums tada suokė dainą apie 
"visos žmonijos didžiausią geni
jų" ir visos lietuvių tautos "kar
štai mylimą" draugą Josifą Vi- 
sarijonovičių Staliną:-

Jo vardas plienas! Dievaži, 
Jam visa žemė lenkiasi, - 
Ta žemė nuostabiai graži, 
Siurbėles nutrenkusi.

Ir sklinda apie jį plačiai 
Legendos po pasaulį: 
Galingi Stalino pečiai 
Laužia vartus J saulę...

Taigi, pagal saliamonišką Vie-. 
nybės politinę išmintį išeina, kad 
lietuvių laisvės troškimas ir lie
tuvių praeities ir dabarties kru
vinos pastangos nusikratyti tos 
pernelig kaitrios bolševikinės 
saulės yra "darbas prieš Ameri
ką!"

Tuo būdu ir mano su Vilniaus 

Komiteto vicepirmininku prof. 
Vladu Jurgučiu formalus atsisa
kymas vokiečių karinės adminis
tracijos atstovui pasirašyti besą
lyginį įsipareigojimą "nepoliti- 
kuoti” iki karo pabaigos ir tal
kininkauti vokiečių kare ne vien 
prieš bolševikus, bet ir prieš va
kariečius, jų tarpe ir prieš ame
rikiečius, nors Amerika tada ta
me kare dar nedalyvavo, buvo taip 
pat "darbas prieš Ameriką".

Gaila, kad Vienybės damos taip 
vėlai išaiškino naciams tą istori
ją. Gal anieji nebūtų mums tada 
grasinę Vilniaus Komitetą pa
keisti nauju-lenkų ar gudų suda
rytu komitetu ir vėliau nebūtų 
suėmę ir koncentracijos stovyk- 
lon išgabenę, tarpe daugelio vil
niečių, taip pat Vilniaus Komi
teto narius: prof. V. Jurgutį, pulk. 
Masiulį ir to komiteto artimą 
bendradarbį, ne mano, bet Vil
niaus Miesto Savivaldybės sek
retorių, dabartinį Dirvos redak
torių Joną Čiuberkį.

Ir gal būt Gestapo nebūtų su
šaudęs vieną patikimiausių Vil
niaus Komiteto bendradarbių, jo 
sekretorių ir puikų vertėją Vil
niaus Universiteto studentą Jur
gį Jagomastą...

Anais senais laikais, kai Lie
tuvos miškuose viešpatavo stumb* 
rai, lokiai ir atkaklieji šernai, o 
visos Lietuvos valdovu buvo ka
ralius Vytautas, Lietuvoje, kaip 
rašė minėtas lenkų poetas Mika
lojus Husovianas, "viešpatavo 
taurus teisingumas". Vytautas, to 
poeto žodžiais tariant, buvo tei
sėjas rūstus: -

Jis visose srityse teisingu
mo žiūrėjo,

Kad apgaulė jokia niekur ne
drįstų slypėt.

Ypač liūdna buvo visiems liu
dininkams melagiams: -

Liudininkus melagius visaip 
jis liepė kankinti,

Kad ateity daugiau niekas ne
drįstų meluot.

Ir jų daug, žvėrių apvilkdi- 
nęs kailiais gauruotais,

Liepdavo atiduot tuoj su
draskyti šunims.

Rūstūs, bet didingi tai buvo 
laikai. Lietuva buvo laisva ir Vy
tautas -

Nepripažino karalių kitų, ne
bent kuriuos skyrė

Pats, ir įsakymų jo klausė 
visi nuolankiai.

Dabartiniais "visuotinės" taikos 
demokratiniais laikais niekas 
nieko nebijo ir niekas nieko ne
klauso ir klausyti nenori.

O trečdali, pasaulio dabar Valdo 
iš viso didžiausieji istorijoje ži
nomi melagiai ir tiesos klasto
tojai, kurie begėdiškai grasina 
vieną dieną ir Amerikoje iška
binsią kūju ir piautuvu papuoštą 
raudonąją vėliavą.

Be karo. Vien taikiu melų, 
šmeižtų ir "kultūrinio bendradar
biavimo" keliu.

Dabar suprantama, kodėl savo 
šiandien jau istoriniame laiške 
Dirvai B, Raila rašė, jog atėjęs 
laikas mums vėl ruoštis eiti į po
grindį.

Tur būt, organizuoti senųjų vy- 
tautinių stumbrų pasipriešinimo 
sąjūdį.

Dabar. Nelaukiant, kol vieton 
Sirvydo Vienybėje atsisės drau
gas "poetas, lietuvis ir žmogus" 
Mieželaitis, o vieton Bačkio Lie
tuvos pasiuntinybėje - bolševikų 
lietuvių reikalams Vašingtonan 
neseniai atsiųstas, naujas sovie
tų "diplomatas" draugas Zenke
vičius.

KAS DIRVOS NESKAITO
- DAUG NUSTOJA!
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PASIŽIŪRĖKIME | AMERIKOS LIETUVIŲ
TARYBOS STATUTĄ161 V. RASTENIS

Pagaliau prieiname prie pas
kutinės statuto dalies. Ji didžiau
sia ir bene iš visų "beletristiš- 
kiausia ".

IV. SKYRIAI

1. Kad ALT veikimas apim
tų plačiąją Amerikos lietuvių 
visuomenę, miestuose ir kolo
nijose organizuojami ALT sky
riai, sudaryti iš centrinių (na
cionalinių) organizacijų kuo
pų, lokalinių draugijų, klubų 
ir t.t. Jie gali vadintis Lietuvių

Taryba, Draugijų Sąryšiu ar 
kaip kitaip.

2. Skyrius yra laikomas ofi
cialiai veikiančiu, kai jisai už
siregistruoja ALT Centre, pra
nešdamas Valdybos sudėtį, ad
resus ir atsiųsdamas prisidė
jusių draugijų sąrašą.

3. Jei dėl svarbių priežasčių 
visos draugijos, remiančios 
ALT tikslus, negali veikti vie
name skyriuje toje arba kitoje 
kolonijoje, ALT Centras gali 
autorizuoti du arba daugiau

ŠTAI ALUS

Of

skyrių toje kolonijoje.
a) Kur nėra skyriaus, drau

gija gali užsiregistruoti 
tiesiog ALT Centre, kaip 
"prisid ėjusi draugija", 
kuri moka nustatytas 
skyriams duokles ir at
lieka kitas skyrių parei
gas.

b) Draugija, neįstojusi į sky
rių, taip pat gali prisidėti 
tiesiai prie ALT Centro.

4. Kiekviena draugija, kuo
pa, klubas ir kt. moka skyriui 
ne mažiau kaip $1.00 metams, 
bet skyrius gali nustatyti di
desnes duokles. Tų mokesčių 
75% siunčiami ALT Centrui, 
kiti 25% palieka skyriaus rei
kalams.

5. Skyriai padeda sukelti 
reikalingas sumas pinigų ALT 
įstaigoms išlaikyti, literatūrai 
leisti ir kitiems ALT darbams 
finansuoti. Surinktas aukas ir 
atskaitas skyriai siunčia ALT 
Vykdomajam Komitetui.

6. Skyriai laikosi ALT Sta
tuto ir savo veikimą koordi
nuoja su ALT Centro nusista
tymu, ALT suvažiavimų bei 
ALT šaukiamų konferencijų 
arba seimų nutarimais. Skyrius 
tvarkosi savo vidaus reikaluo
se pagal savo taisykles.

7. Reikalui esant, ALT šau
kia specialias skyrių atstovų 
konferencijas.

8. Skyriai gali duoti ALT 
Centrui sumanymus klausi
mais, liečiančiais ALT veikimo 
tikslus ir būdus.

sų tų suvažiavimų ir susirinkimų 
nutarimai, pagal statutą, Vykdo
majam Komitetui neprivalomi, 
tai kodėl (laikantis statuto dva
sios) jie turėtų būti privalomi 
skyriams?

Gal toks palaidas "skyrių" or
ganizavimas turi ir gerų pusių 
(jame labai stiprios spontaniško 
susikūrimo žymės), bet, kaip da
bar matome, iš tokio palaidumo 
jau yra kilę ir nesusipratimų.

Kalbėti, kaip tikslingiau būtų 
suorganizuotini ALT skyriai,bus 
laikas, kai paaiškės, ar ir kas at
sitiks su pačia Taryba: ar ji pa
siliks, kaip buvusi (su tuo pačiu 
lopiniuotu ir vis dar skylėtu sta
tutu), ar jikaipnorsreformuosis, 
ar iš viso kaip nors persikurs.

Šia proga, baigiant statuto ap
žvalgą, gal verta sustoti ties ne
esminiu, bet keistoku palinkimu 
Amerikos Lietuvių Tarybą su
trumpintai vadinti Altu.

Sugundęs j tai bus sėkmingai 
ir pagristai įsigalėjęs V Ii ko 
trumpasis vardas. Bet Vlikas 
yra V.L.I.K(omitetas). O ALT 
yra A.L.T(aryb)a, ne Tarybas, 
tai panašiai trumpinant, tegali 
būti Altą, o ne Altas. Tai 
viena.

Iš kitos pusės Altas jau turi 
savo reikšmę. Tai tam tikro 
diapazono balso pavadinimas. Su 
Amerikos Lietuvių Taryba al
tas nebent tiek turi bendra, kad 
jos Informacijos Centro direkto
rė gana dailiai padainuoja altu. 
Bet altas, lyg tyčia, paprastai 
yra pritariamasis, ne vedama
sis balsas. Kadangi ALT Ame
rikos lietuvių visuomenėj turėjo 
ir tebegina vadovaujamąją pozi
ciją, tai jau verčiau vadintųsi 
sopranu ar tenoru, tik jau ne al
tu...

Jei nejprasta sakyti Altą (ar 
Altaryba?), tai verčiau būtų raš
te prisilaikyti šalia pilno pavadi
nimo, santrumpos A LT, o kalbo
je, kad būtų žinoma apie ką kal
bama, nepatingėti kartą kitą irgi

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

T. CLAIR 
AVI NGS

ASSOCIATION

ON SAVINGS

■SAVINGS DEPOSITS INSURED TO 
$10,000.00 

813 E. 185th St.
IV 1-7800

25000 Euclid Avė. 6235 St. Clair Avė.
AN 1-1200 HE 1-5670

26000 LAKE SHORE Blvd.
RĖ 1-12OO

ir darytas
ČIA H T

CLEVELANDO PASIDIDŽIAVIMAS
PILSENER BREWING COMPANY • CLEVELAND, OHIO

įdomu, kad skyriai "laikosi
ALT statuto", bet čia pat tas ištarti pilną pavadinimą, o pas - 
statutas jiems leidžia: a) tvar
kytis, kaip nori, b) vadintis, kaip 
nori, c) susikurti iš kokių tik 
nori organizacijų (Tarybą suda
rančių organizacijų padalinių 
vaidmuo skyrių sudaryme ir jo 
vadovavime neminimas). Statu
tas iš skyriaus reikalauja tik už
siregistruoti ALT centre, nusiųs
ti jam prisidėjusių draugijų są
rašą ir kasmet siųsti bent po 75 
centus nuo kiekvienos draugijos, 
esančios tame sąraše.

Be to, centrui rezervuojama 
teisė leisti toje pačioje vietovė
je steigti ir du ALT skyrius, jei
gu tos vietovės draugijos (kaip 
katės viename maiše?) nesutelpa. 
(Pirmam skyriui leidimo nerei
kia).

Skyriaus veikimas, tačiau yra 
ribotas --tik rinkti aukas ir siųs
ti centrui, o jei kas daugiau, tai 
tik derinantis prie centro (t. y. 
Vykdomojo Komiteto) nusistaty
mo. Dar skyriai turi derintis ir 
su ALT suvažiavimų bei ALT 
šaukiamų kitokių susirinkimų nu
tarimais, bet pažymėtina, kad vi

GREETINGS and BEST WISHES

MILLER JEVVELERS
DIAMOND — WATCHES

WATCH REPAIRING ALL TYPES RELIGIOUS GOODS 
ROSARIES PRAYER BOOKS CRUCIFIXES.

768 East 185th St. KE .1-0225
kui pasitenkinti vienu esminiu pa
vadinimo žodžiu -- Taryba. Al
tas -- ir netaisyklingai (kai pil
nas pavadinimas tai moteriškos 
giminės, o kai tik sutrumpini, 
išvirsta Į vyrišką), ir nerimtai 
skamba. Tas terminas tinka ne
bent pašaipinei literatūrai.

VASAROS ATOSTO
GAS praleisti O. ir P. 
L A N I A I maloniai 
kviečia visus j jų vasar
namį ASBURY PARK, 
N. J.

Jaukūs su privačiais 
dušais ir kitais patogu
mais kambariai, netoli 
pajūrio.

Prašome dėl kambarių ■ 
susitarti iš anksto.

515 4th Avė., 
Asbury Park, N. J. 
Telefonas: PR 6-9783.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA 
MIDWEST 

2515 West 69 St.
Telef.

MAISTO ir LIKERIŲ 
KRAUTUVĘ 

Marųuette Parke 
RE 7-1731

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

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:

BISQUIT 3 star Cognac........5th 4.98
CHIANTI Imported Wine Quo. . 0.98 
MARTINI or
MANHATTAN KVORTA ... 5th 2 98 
GERMAN BRANDY
10 metų senumo ........
DUJARDIN GERMAN 
BRANDY .................
LONDON DRY GIN
80 proof KVORTA .... 
KRON-BRANNVIN 
AQUAVIT.................
IMPORT. PRANC. LIKERIAI 5th 2 98
BORDEAUX pranc. vynai .. 5th 0-98

5th 4.39

• • • 5th 5.29

5th 3.59

5th 3.98

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

didelis pasirinkimas!

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

Frances P. Bolton

CONGRESSMAN

22 n d District

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

EUCLID IGNITION COMPANY

1062 East 185th St. Call IV. 1-2222

GREETINGS and BEST WISHES

tflEHN'S BAKERY
< • Į

For GOOD Baked Goods - See WIEHN’S
12429 ARLINGTON AVĖ GL 1-3756
704 EAST 185 th ST. KE 1-0650

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

FROM A FRIEND
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KORPORACIJA NEO-LITHUANIA 
MINĖS 40 METŲ

Pasikalbėjimas su Kor^J Neo-Lithuania vyr. val

dybos pirmininku inž. Vaclovu Mažeika.

— Kas daroma ir kaip 
numatoma paminėti Korpo
racijos 40 metu veiklos su
kaktis?

Korp! Neo-Lithuania, pirmoji 
organizacija Lietuvos universi
tete, pasirinkusi korporacinę 
tvarkymosi formą, (sisteigėLie
tuvos Universitete (vėliau pava-* 
dintame Vytauto Didžiojo vardu) 
Kaune, 1922 m. lapkričio m. 11 
d.. Vyriausioji Valdyba yra pa
akinusi Korp! vietovių valdybas 
šią sukaktį galimai plačiau pa
gal vietos sąlygas paminėti. Ta 
proga laukiama atitinkamų 
straipsnių ir mūsų spaudoje. Svar
biausia, šiai sukakčiai paminėti, 
išleidžiamas sukaktuvinis leidi
nys, kuriame be studijinių straips
nių, tilps 40 metų darbo bei jojo 
sąlygų apybraižos ir vaizdai. 
Leidiniu rūpinasi kolegija: P. 
Ališauskas, A. Diržys, B. Ne- 
mickas ir A. Sodaitis.

— Kaip-vyksta šių metų 
vasaros stovyklos ruoša?

Šįmetinė neolithuanų vasaros 
stovykla bus prie Atlanto pakraš
čių, J. Kapočiaus vasarvietėje - 
Osterville Manor, Cape Cod, 
Mass. rugpiūčio 25 iki rugsėjo 
3 dd. Stovykloje, derinant poil
siavimą ir pramogas, drauge bus 
skaitoma lietuvybės ir kultūri
nėmis temomis eilė paskaitų, 
kaip lygiai ir pačių stovyklautojų, 
jaunųjų kolegų, referatai bei ko- 
referaęai... Stovyklos organiza
vimu ir pravedimu rūpinasi Neo- 
Lithuania New Yorke (adresas: 
E. Noakas, 103-53 104th St.,
Ozone Park 17, N.Y.).

Stovyklos dalyvių sąrašas dar 
nesudarytas, bet laukiama kad 
dalyvaus nemažiau korporantų, 
kaip ir ankstesnėse stovyklose, 
pav. jau dabar žinoma, kad iš 
Chicagos apsisprendę vykti arti 
dvidešimties... Vyr. Valdyba krei
piasi laiškais į kiekvieną korpo-

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

CHIN'S RED DRAGOM 
RESTAURANT

SERVING THE FINEST CHINESE
AND AMERICAN FOOD

3048 ST. CLAIR AVĖ. PR 1-0190

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

LUIKART INSURANCE 
A6ENCY

GENERAL INSURANCE
18609 St. Clair Avė KE 1-4770

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

rantą, prašydama paremti sto
vyklą materialiniai. Tuo sudaro

Inž. VACLOVAS MAŽEIKA, Korp. Neo-Lithuania vyr. valdybos 
pirmihinkas.

ma kiekvienam ir atokiau esan
čiam proga bent auka prisidėti 
prie Korp! veiklos.

— Korp! Neo-Lithuania 
pasireiškimai kultūriniame

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų 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

Chartarod and Suparviud by tha United Stata* Govarnmant 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phana: Vlrginia 7-7747 John J. Kaianauikai, Pro*.

darbe?

Korp! Vyr. Valdyba yra atkrei
pusi korporantų dėmesį į kultūri
ni darbą, ruošiant viešas paskai
tas, literatūros vakarus, kaip jau 
tuomi reiškiasi NL CIevelande, 
minint Garbės Nario poeto Mai
ronio gimimo sukaktį, suruošiant 
kaip tai jau yra padariusi Chi
cagos Neo-Lithuania, akademiją 
ir tt. Be to, jauniesiems korpo- 

rantams buvo paskelbtos varžy
bos, paruošti referatą temomis: 
1. Junjoras ir 2. Senjoras. Gau
tieji referatai šiuometuyra skai
tomi ir vertinami varžybų komi
sijos. Geriausieji jų norima pa
talpinti Korp! 40 m. sukakties 
leidinyje. Varžybas laimėjusieji 
kolegos gaus premijas: nemoka
mą visą stovyklos pragyvenimą ir 
piniginę dovaną.

— Kas naujesnio Korp! 
NL šalpos ir Stipendijų 
Fondo darbe?

šiai darbo sričiai vadovauja at
skira Korp! suvažiavimo ren
kama valdyba, kurią šiuo metu 
sudaro: K. Kasakaitis, J. Jasiu- 
kaitis, P. Vėbra, R. Kašubaitė ir 
R. Mulokas. Fondo lėšas sudaro 
korporantų aukos ir procentas 
fondo naudai nuo Korp!pramogų- 
parengimų pelno. Fondo stipendi
jų sritis tebėra dar organizaci
nėj būklėj. Ruošiamas kreipimą - 
sis į visuomenę, prašant talkos 
aukomis. Fondo adresas: K. Ka
sakaitis, 4719 So. Maplevrood Avė. 
Chicago 32, Illinois.

— Kas dar Įdomesnio 
Korp! Neo-Lithuania šian
dieninėj veikloj?

Dar pora momentų. Jau ne 
nuo šiandien Korp! vadovaujan
tieji asmenys buvo ir yra "spau
džiami" tautinės minties tėvų -

k
steigti moksleivių tautininkų or
ganizaciją. šių metų gegužės m. 
19 d. Detroite, Mich., Korp! Vyr. 
Valdybos ir padalinių atstovųpo
sėdyje, šis klausimas buvo pla
čiau diskutuotas ir nutarta moks
leivių organizavimą pavesti ko
misijai, kuri laikinai veiks prie 
Korp! vyr. valdybos. Komisijos 
pirmininke pakviesta ir jaudavu
si sutikimą fil. G. Modestavičie- 
nė. Komisijos uždavinys dvejo
pas: ruošimas organizacijos
nuostatų bei darbo programos su
darymas, d taip pat ir praktiškas 
moksleivių organizavimas... 
Tame pat pasitarime Detroite, 
prieita išvada leisti Korporacijos 
metraštį, kuriame turėtų tilpti 
Korporaciją ir korporantus lie
čiančios žinios, kronika, o taip 
pat būtų perstatomi tiek jaunieji 
kolegos, atėjusieji {Korporaciją, 
kaip lygiai ir visi korporantai, 
pasižymėję moksle, darbe, tyri
muose, gavę mokslo laipsnius ar 
kitokius atsižymėjimus... Met
raščio redaktoriumi pakviestas 
kol A. Saulis.

(mv)

PASIRUOŠIMAS 
KULTŪROS 
KONGRESUI

Birželio 10 dienos Kultūros 
Kongresui paruošimo komisijos 
posėdyje sutarta žemiau išvar
dintais reikalais:

* Dailininkas V.K.Jonynas iš
N.Y. sutiko vadovauti meno sek
cijai ir kongreso metu suruoš
ti meno parodą bei paskaitą me
no klausimais.

* St. Barzdukas sutiko kongre
so metu skaityti paskaitą prakti
nės lietuvių kalbos klausimais.

* II-jo Kultūros Kongreso ati
darymas ir uždarymas įvyks Jau
nimo Centre, tiktai simfoninis 
koncertas bus Marijos Auditori
jos patalpose. Tas pakeitimas pa
darytas taupumo sumetimais.

* Kongreso darbų knyga bus iš
leista kongreso atidarymo dieną.

* Kongreso užbaigtuvių vaka
rienei suruošti pakviesta Rūgy
tė. Jos sutikimas gautas.

MUZIKOS SEKCIJA numato 
duoti šią simfoninio koncerto 
programą:

- Pora vaikalų iš J.' Kačinsko 
kūrybos.

- Ištrauką iš komp. Gaidelio 
5-sios simfonijos, arba du lie
tuviškus šokius.

- Prof. V.Jakubėno sukurtos 
simfonijos vieną ištrauką.

- Karnavičiaus "Lietuviškoji 
Rapsodija".

- Karlovičiaus "Lietuviškoji 
Rapsodija".

Koncertui diriguos J. Kačins
kas. Be to bus paskaita, tema: 
Kas yra pasiekta lietuvių kompo
zitorių per paskutinį dešimtmetį.

SPAUDOS SEKCIJA numato 
kongreso metu šias paskaitas:

- Pokario mūsų išeivijos pe
riodinės spaudos nueitas kelias. 
Paskait. J. Kardelis, koreferen- 
tas J. Čiuberkis.

- Mūsų periodinės spaudos ir 
laikraštininkų ateities uždavi
niai. Paskaitininkas Leonardas 
Šimutis, koreferentas inž. J. 
Miklovas.

- Lietuvos reikalų ir mūsų kul
tūrinių temų kėlimas pasaulio 
spaudoje. Paskaitininkas Stasys 
Pieža, koreferentas J. Zalato
rius.

Kongreso metu, sekcijos posė
džiams pravesti pakviesta vice
pirmininkais: Redaktorius Au
gustas ir Dr. K. Sruoga. Sekre
torė Iz. Matusevičiūtė. Invoka- 
ciją skaitys kun. dr. J. Vaiš- 
nys. J. Vaidelys rūpinsis spau
dos parodos surengimu, o A. 
Gintneris rūpinsis vaišėmis II-jo
K.Kongreso dalyviams- redakto
riams, laikraštininkams ir spau
dos sekcijos personalui pavaišin
ti.

ARCHITEKTŪROS SEKCIJA 
ruošia konkursą trijų rūšių pas
tatams, būtent:

Maldnamiui su 800 sėdimų vie
tų, Lietuvių tautos namui su 800 
žm. talpinančia sale irgyvenamo 
namo 5 asmenų šeimai.

Pageidaujama, kad projektuose 
būtų išryškinti lietuviško meno 
bruožai modernioje architektū
roje. Konkurse gali dalyvauti vi
si, o premijos pinigais bus duo
damos tiktai studentams, kurie 
studijuoja architektūrą, inžine
riją arba meną. Premijų dydis: 
I - $100.00. II - 75.00. III. - 
50.00. Visi jury komisijai pa
tiekti projektai bus patalpinti spe
cialiame leidinyje. Premijoms 

pinigus parūpins architektūros 
sekcija.

LIETUVYBEI PARAPIJOSE 
IŠLAIKYTI SEKCIJA numato šias 
paskaitas:

- Kaip žiūri į lietuvybės iš
laikymą parapijoje - jos narys 
pasaulietis.

- Kaip tai galima tinkamai su
tvarkyti (esamas negeroves pa
šalinti) žiūrint J tai dvasiškio 
akimis. Paskaitininkų pavardės 
bus paskelbtos vėliau.

ISTORIJOS SEKCIJA numato 
šias paskaitas:

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

MOSHER - LALLY 
CHEVROLET C0

SEE THE NEW MOST OUTSTANDING

1962 CHEVROLET

Bedford, Ohio

566 Broadway BE 2-1880

BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

DONALD B. JOHNSON
FUNERAL HOMES

MARSHALL B. and JAMES H.

BEDFORD, CLEVELAND, AND 
THE SURROUNING TERRITORY

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

Wm. H. BR0WN REALTORS
17591 BROADWAY MAPLE HEIGHTS

MO 2-1400

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

DAIRYMEN ICE CREAM
COMPANY

3068 WEST 106th STREET

OR 1-2300

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

IDEAL BUILDERS SUPPLY 
AND FUEL COMPANY

4720 BROOKPARK SH 1-1600

- Lietuvių Istorijos D-jos at
likti darbai ir ateities planai. 
Paskait. kun. dr. K. MatuĮaitis, 
MIC.

-Šiaurės Amerikos lietuvių kul
tūriniai laimėjimai. Paskaitinin
kas Dr. J. Matusas.

- Š. A. lietuvių istoriografija 
ir jos ateities uždaviniai. Paskt. 
Dr. J. Jakštas.

- Š.A, lietuvių istorija kaiptau- 
tinio auklėjimo priemonė. Pa
skaitininkas Pr. Pauliukonis.

Kitų sekcijų veiklos planai yra 
eigoje ir apie tai bus pranešta 
vėliau.
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GREETINGS and BEST WiSHES 
To Ali the Lithuanian People

FEDERAL, HAZEL AND 
COMMERCE STREEIS

Y0UNGST0WN, OHIO

BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

I0RDAN CAMERA & SUPPLY 
STORE

3802 West 25th Street SH 1-5511

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

A. B. C. AUTO PARTS & 
WRECKING COMPANY

SPECIALIZING IN LATE MODEL FORDS

3920 Valley Road Call SH 1-6321

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai

BEAL AUTO SERVICE CO.
2207 Adelbert Road Call GA 1-0877

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!
Įgl/ty MOKAME UŽ BONU

TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS
DOVANOS TAUPYTOJAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1441 So. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS,

sekretorius
Blshop 21397

DIRVA

Lietuvių Bendruomenės Chicagos Marguette Parko apylinkės val
dyba. Sėdi iš kairės: K. Barzdukas, S. Endrijonienė, O. Rozniekie- 
nė, V. Grėbliūnas - pirm. Stovi: V. Diminskis, V. Garbenis, B. Liš- 
kus, J. Vepštas ir K. Rožanskas.

DAR VIENA TŪKSTANTINE LIETUVIŲ FONDUI
Lietuvių Bendruomenės Mar

ąuette Parko Chicagos apygardos 
apylinkė, greičiausiai, bus di
džiausia visose JAV. Dėl to ir 
jos veikla dažnai prašoka kitų 
apylinkių veiklą.

Jau kelios LB apylinkės pa
siskelbė spaudoje, stojančios į 
Lietuvių Fondą sudidesnearma
žesne pinigų suma. Marąuette 
Parko LB apylinkės valdybos pa
darytas nutarimas, įnešti į Fon
dą tūkstantj dolerių, dabar įmo
kant du Šimtu penkiasdešimt pa
darytas žymiai anksčiau, grei
čiausiai, prieš kitų apylinkių įs
tojimą.

Marąuette Parko apylinkės ri
bose veikia lituanistinė mokykla, 
kan. V. Zakarausko vadovauja
ma. Jis pats lituanistinius daly
kus ir dėsto. Prie lituanistinės 
mokyklos kruopščiai dirba moks
leivių ansamblis, režisorės ir 
aktorės Z. Kėvelaitytės-Visoc- 
kienės stipriose rankose pasta
tęs du didelius scenos veikalus 
vaikams: D. Augienės Velykas ir 
Kalėdas.

Mokykloje muziką dėsto F. 
Strolia, o tautinius šokius A. 
Martienė.

Visokiais būdais renkami LB

JURŲ SKAUTŲ JUBILIEJINĖ

STOVYKLA
Lietuvių jūrų skautų 40-ties 

metų sėkmingos veiklos sukak
čiai atžymėti JUBILIEJINĖ STO
VYKLA {vyks š.m. rugpiūčio 11- 
rugsėjo I d.d. stovyklavietėje RA
KĄS, Custer, Michigan.

Jubiliejinė jūrų skautų stovyk
la turės jūrų skautų, jūrų skau
čių, korp. Gintaras ir, pagal ga
limybę svečių, atskiras pasto- 
vykles, kurioms vadovaus prity
rę jūrų skautų-čių vadovai.

Stovyklos viršininkais sutiko 
būti: jūrų skautų vadovas vyr. 
jūrų sktn. L. KNOPFMILERIS 
nuo rugpiūčio 11 d-18 d., buvęs' 
LSS ilgametis pirmi jos pirminin
kas vyr. skt. V. ČEPAS nuo rug
piūčio 18 d. - 25 d. ir Chicagos 
jūrų skaučių Juodkrantės tunto 
tuntihinkė sktn. J. JANULEVI- 
ČIENĖ nuo rugpiūčio 25 d. iki 
rugsėjo m. 1 d.

Kiti bendriniai stovyklos pa
reigūnai: Stovyklos kapelionas - 
jūr. sktn. Tėv. J. RAIBUŽIS, sto
vyklos ūkio viršininkas - jūr. 
psktn. A. BUTKEVIČIUS, vandens 
užsiėmimų vadovas - jūr. sktn. 
A. LEVANAS, uosto ir prieplau
kos apsaugos viršininkas - v.v.
J. BUTKEVIČIUS, virtuvės vedė
ja - p. A. SLENIENĖ, sporto pro
gramos vadovai - v.v. V. MOTU- 
ŠIS ir jūr. sktn. S. MAKAREVI- 
ČIUS, laužavedys - jūr. psktn. A. 
PESYS.

Jubiliejinėje "Irų skautijos 
stovykloje stov U us Chicagos, 
Bostono, Detroito, Clevelando, 
Los Angeles, Hartfordo ir Kana
dos lietuviai jūrų skautai, skau
tės ir vadovai. Laukiama per 300 
stovyklautoji).

Stovykla bus vedama prisilai
kant lietuvių jūrų skautų tradici
jų ir ypatingas dėmesys bus krei
piamas { skautinę, jūriniai prak
tinę, sportinę bei vandens užsi
ėmimų programą ir saugumą ją 
vykdant. Visi vandens užsiėmi
mai bus vykdomi nuolatinėje ir 
griežtoje vyresniųjų priežiūroje.

Jubiliejinės jūrų skautų sto
vyklos oficialus atidarymas {vyks 
rugpiūčio 19 d. Jūrų skautų 
40-ties metų sukakties jubilieji
nis minėjimas, su tam specialiai 
pritaikinta programa ir iškilmė
mis bus rugpiūčio m. 26 d..

Jubiliejinės stovyklos organi
zacinė komisija pranešdama apie

solidarumo įnašai. Pereitais me
tais apylinkė turėjo apie 750 re
gistruotų (mokančių solidarumo 
mokesti) narių. Pats apylinkėje 
gyvenančių tautiečių skaičius žy
miai didesnis, ir valdyba užsimo
jusi kitais metais sąrašuose tu
rėti 1000 aktyviųjų. Valdybos na
rys K. Rožanskas parengimuose 
ir prie bažnyčių platina lietuviš
kas knygas. Ne be reikalo jis 
Chicagoje vadinamas naujuoju 
knygnešiu.

Apylinkės lietuviai prekybinin
kai LB veiklą remia, ir, štai, A. 
Tveras, 2646 W. 69-ji gatvė, 
Marginiai - 2511 W., 69-ji gatvė 
ir B. Brazdžionis -2646W.,71-ji 
gatvė, sutiko iš apylinkės gyven
tojų priimti LB apylinkei pinigi
nius {mokėjimus, {skaitant ir so
lidarumo {našus.

Dabartinę LB apylinkės valdy
bą sudaro: V. Grėbliūnas-pirm.., 
K. Barzdukas ir V. Diminskis - 
vicepirmininkai, B. Liškus-sekr. 
K. Rožanskas - kasininkas, O. 
Rozniekienė - kartotekos vedėja, 
S. Endrijonienė - Kult. Fondo at
stovė, V. Garbenis - apyl. lietu
vių registracijos vedėjas, ir J. 
Vepštas - CV biuletenio ir infor
macijos reikalams.

(jv)

šią stovyklą lietuviškąjai visuo
menei maloniai kviečia aplankyti 
stovyklaujančius jūrų skautus-es 
stovykloje ir bent kelias dienas 
pabūti mielais ir garbingais sve
čiais. Kviečiame ir laukiame!

Dėl smulkesnių informacijų 
stovyklos reikalais prašoma 
kreiptis l jūrų skautų vienetų va
dovus vietoje ar tiesiog { Jubi
liejinės Stovyklos Organizacinę 
Komisiją: jūr. sktn. Ed. VEN- 
gianskas, 1931 So. 49th Avė., 
Cicero 50, III. Telef. OLimpic 
2-5119.

• Laisvės Kovu Dainos, 
LNF išleistos knygos visais 
reikalais kreiptis j E. Če* 
kienę, LNF pirm., 87-80 96 
St., Woodhaven 21, N. Y.

Be to, New Yorke galima 
knygą įsigyti per L. Tamo
šaitį, 90-34 78 St., Wood- 
haven 21, N. Y.; J. Kiaunę, 
180-24 Grand Centrai Park- 
way, Jamaica 32, N. Y. ir 
A. Daunį, 18 Cedar St., 
Syosset, L. I., N. Y.

BEST WISHES

NELSONS
FAMILY STYLE 
RESTAURANT

Private Parties
— Banąuets

Wedding Anniversaries

Open Daily — 5 P. M.

Sundays 12 to 7 P. M.

1422 ADDISON ROAD

EX 1-4000

1962 m. birželio 29 d.

GREETINGS and BEST WISHES 
LOUIS WEINBERG CIGAR COMPANY 

2071 East 14th St. TO 1-0909

BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 
THOMAS J. UNIK CO.

INSURANCE AGENCY 

EVERYTHING IN INSURANCE

East 9th St. Pier Bldg. TO 1-O2OO

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

LOUIS MILNER CO., INC.

WALLPAPER AND PAINTS

12511 St. Clair Avenue GL 1-2688

GREETINGS and BEST WISHES

REY MACKNIN AND 
ASSOCIATES

MT. PLEASANT AGENCY
GENERAL INSURANCE

3669 East 131st St. WA l-45t>2

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

The Alias Paper Box Co.
J. H. Hass, Vice President and Treasurer 

1849 EAST 65th St. UTah 1-1191

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

MILĖS AVĖ. CUT STONE CO.
BUILDING STONE — FIRE PLACES 

DOOR WAYS — STEPS, ETC.

15310 Milės Avė. SK 1-5676

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

TRIANGLE STAMPING 
COMPANY

5101 Carniegie Avė. HE 1-0282
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L.
CLEVELANDE

Ik APYLINKĖSE
• Neolithuanų būrys bir

želio 17 savaitgalį praleido 
Sandusky, dr. Sandargo va
sarnamyje.

• A. Balašaitienė, Nerin
gos skaučių tunto tuntinin- 
kė nuo liepos 1 su šeima 
išvyksta savaitei atostogų. 
Per tą laikų prašome visais 
skautiškais bei stovyklos 
reikalais kreiptis į tuntinin- 
kės pavaduotoją Jūrą Gai- 
liušytę, MU 1-7014 arba į 
tunto adjutantę Audronę 
Gelažytę — IV 6-1885.

• Vyksta į SLA Seimą. 
Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 14-tos kuopos 
pirmininko Vytauto Braziu- 
lio namuose šeštadienį buvo 
surengtas išleistuvių vaka
rėlis SLA 14-tos kuopos de
legatams, vykstantiems į 
SLA seimą, kuris šiemet 
bus Newark; N. J. Prasidės 
liepos 9 d. Viena iš dides
nių kuopų, 14-ta kuopa pa
siunčia geroką skaičių dele
gatų.

• Clevelando tautybių 
laikraščių atstovai birželio 
18 d. lankėsi Pilsener Brew- 
ing Co. darykloje Clevelan
de ir susipažino su daryklos 
darbu ir jos vadovybe.

Tokio pasimatymo pro
gai buvo panaudotas ir Paul

A. White paskyrimas tos 
daryklos vedėju. Preziden
tas Louis Garrard pageida
vo, kad spaudos atstovai su
sipažintų ne tik su P. A. 
White, bet ir su Arthur F. 
Fisher, prekybos skyriaus 
vedėju, ir su Carl V. Roth, 
vyr. aludariu. Tai visi pri
tyrę su tos pramonės dar
bu vyrai ir dirbę su P. O. C. 
ilgus metus.

P. O.C. viena iš pirmųjų 
pradėjusi gaminti Pilseno 
rūšies alų. Europoje tos rū
šies alus pradėtas gaminti 
1843 m.
•rŠį sekmadienį, liepos 1 

d., 2 vai. p. p. yra ruošia
mas piknikas pas Titą Ka
rolį, 14298 Superior Rd., 
tikslu paremti vienintelį 
vaikams leidžiamą laikraš
tėlį Eglutę. Savo apsilanky
mu paremkime šį kilnų 
tikslą.

• Kviečiame! Tautinės 
Sąjungos 12-to skyriaus 
valdyba kviečia narius, 
vienminčius ir svečius į 
smagų pobūvi šį sekmadie
nį liepos 1 d. A. ir B. Nas- 
vyčių rezidencijoje, 10823 
Magnolia Drive. Pradžia 2 
vai. po pietų.

Linksmoje nuotaikoje pa
minėdami varduvininkus, 
turėsim progos išgirsti Dr. 
A. Nasvyčio įdomų prane
šimą ir kitas informacijas, 
ir smagiai praleisime dieną, 
kur nepakenks nei lietus nei 
kitoks oras. Bus jauki me
ninė programėlė.
NERINGOS SKAUČIŲ TUNTO 
NAUJIENOS

Clevelando neolituanai atostogauja Sandusky paplūdimyje...

ALT S-GOS CLEVELANDO SKYRIUS 
rengia

JONINIŲ-PETRINIŲ 
POBŪVĮ, 
kuris įvyks 

sekmadienį, liepos 1 d., 2 vai. p. p.
10823 Magnolia Dr.

Kalbės inž. dr. A. Nasvytis, be to bus trumpa 
meninė programa.

Valgiai ir alus nemokamai. Kviečiami nariai ir 
svečiai. Įėjimo mokestis: vyrams 2 dol., 

ponioms 1 dol.

RAIMUNDAS KUDUKJS NAU1AS INŽINIERIUS
Gana jau gausus jaunų 

lietuvių inžinierių būrys pa
daugėjo dar vienu, vos 22 
metų amžiaus, inžinieriumi

Živilės Draugovės drauginin-

Pilsener Brewing Co. bravoro Clevelande vyriausias aludaris 
kviečia Dirvos redaktorių J. PalukaitJ paragauti putojančio alaus, 
lankantis su kitų tautybių laikraščių atstovais šiame bravore.

kei Nijolei Petkevičiūtei išvyks
tant studijuoti, draugovei vado
vauti maloniai sutiko žinoma 
skaučių veikėja, dabartinė skau
čių akademikių pirmininkė ps. 
Amanda Muliolienė.

Vyr. Skaučių draUgininkė Ni
jolė Garlaitė išvyko atostogų į 
Cape Cod. Ją pavaduoja drau
govės adjutantė Eglė Augustina- 
vičiūtė.

Jaunesniųjų skaučių draugovės 
draugininkė Ramunė Kubi liūnai - 
tė taip pat išvyko visai vasarai 
iš Clevelando. Draugovės adju
tantė Guoda Stuogytė laikinai per - 
ėmė draugininkės pareigas.

NERINGOS SKAUČIŲ TUNTO 
VASAROS STOVYKLA {vyks Pen- 
nsylvania valstybėje prie Pyrna- 
tuning ežero (ten pat, kur per
nai) š.m. liepos 28 - rugpiūčio 
12 dienomis. Tunto vadovybė 
kviečia visas skautes, skautinin- 
kes ir židinietes gausiai stovyk
lauti. Stovyklos vadovybę sudaro 
ps. A. Balašaitienė ir vyr. skilt. 
A. Gelažytė. Stovyklai registruo
tis prašome pas tuntininkę A. 
Balašaitienę CE-1-6072 arba pas 
adjutantę A. Gelažytę IV 6-1885 
iki liepos 15 dienos. Stovyklos 
mokestis 30. dol dviem savai
tėm. Jei iš šeimos stovyklauja 
du asmenys - 25 dol.; jei daugiau- 
dar atatinkamai pigiau. Visoms 
aktyvioms Neringos skaučių tun
to sesėms tunto sueigos metu iš
dalinti registracijos lapeliai,ku
riuos tėvai prašomi užpildyti, 
pasirašyti ir kuo greičiausiai 
grąžinti aukščiau minėtoms va
dovėms. a.B.

Renka aukas
Nekalto Prasidėjimo Se

seles Putname pasiryžo sta-,

tyti naujus senelių namus, 
šiam jų pasiryžimui įgy

vendinti reikalinga visų lie
tuvių parama. Chicagoje ir 
kitose vietovėse gyveną lie
tuviai jau įsijungė į lėšų 
telkimo vajų. Artimoje 
ateityje ir Clevelando lie
tuviai bus prašomi auka se
selių darbą paremti.

Šiuo reikalu Clevelande 
neseniai lankėsi D. Augienė. 
Pirmaisiais rėmėjais jau 
pasižadėjo būti J. ir A. Au- 
gustinavičiai ir J. ir B. Sme
tonai.

BEST WISHES

M. 0. MATTLIN
SPINE! PILNOS OF 

OISTINCTION

Easy Terms can be 
Arranged

2027 EUCLID AVENUE
PR 1-7633

• Parduodamas gerame 
stovyje namas Naujos pa
rapijos rajone, 3 miegamie
ji, pusiau plytinis. 

18025 Hiller Avė.
Tel. IV 1-0268 

(75, 76, 77)

GERI NAMAI
1. 2 šeimų namas ant Ida 

gt. 2 garažai, gerai sutvar
kytas.

2. 2 šeimų E. 141 į pietus 
nuo St. Clairo, gerame sto
vyje.

3. 5-5 į šiaurę nuo Supe
rior, nebrangus.

4. 2 šeimų prie pat šv. 
Jurgio parapijos, šilto van
dens šildymas.

5. Labai prižiūrėtas dvie
jų šeimų 5-6 kamb. namas, 
Cleveland Hts. rajone, ga
ražai.

6. Trijų miegamųjų prie 
Naujos parapijos, mažas ir 
pigus namas.

7. Dviejų šeimų 6-6, labai 
didelis Neff rd. rajone.

8. Beveik naujas 10 šei
mų plytinis apartamentas, 
netoli E. 185, garažai. Labai 
geros pajamos.

Turime didelį namų pa
sirinkimą.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašome paskambinti
EAST SHORE REALTY
Juozas Mikonis Realtor

780 E. 185 St. IV 1-6900 
Namu tel. MU 1-2154 

(75-78)

statybininku Raimundu Ku- 
dukiu. R. Kudukis, gimęs 
Lietuvoje 1939 m., visą 
mokslo ir brendimo laiko
tarpį praleidi svečiose šaly
se. Baigė Scheinfeldo pradi
nę mokyklą ir iš pirmosios 
Scheinfeldo lietuvių gimna
zijos klasės emigravo į Cle
velandą. čia lankė šv. Jur
gio mokyklą, kurią baigęs 
1953 m. įstojo į Benedictine 
High School. 1957 metais 
stoja į Fenn College Civil 
Engineering skyrių, kurį 
šiais metais sėkmingai bai
gia gaudamas Bachelor of 
Civil Engineering laipsnį.

Inž. RAIMUNDAS KUDUKIS

Lankydamas Fenn Col- 
llege priklausė jo plaukymo 
komandai, čia įvairiose var
žybose laimi septynius me
dalius ir pagerino du Fenn’o 
plaukymo rekordus. XI š. 
Amerikos lietuvių sportinė
se žaidynėse (1961 m.) 
plaukyme laimi dvi pirmą
sias vietas.

Pagrečiui su mokslu ir
UŽSAKYKITE GĖLES TELEGRAFU 

Gėlės visoms progoms — vedyboms, laidotuvėms ir 1.1.

FRIENDLY FLOVVER 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

EAST CLEVELAND — 13515 El'CLID AT SUPERIOR AVĖ.

SAVINGS 
EARN OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

4% SUPERIOR 
SAVINGS

ABSOLIUČIAI ir neabejotinai PAŠELIAUSIAS
RADIJO duetas patrauklume!!... Klausykite jį 
"GRIAUDŽIANT” nuo pirmadienio iki

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs 

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

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

šeštadienio - nuo 6 vai. iki 10 vai. ryto

sportu Raimundas visą lai
ką aktyviai dalyvauja mūsų 
visuomeninėje veikloje. Jis 
priklausė skautų organiza
cijai, o įsisteigus Bridžiams 
— Budžių organizacijai. 
Yra Studentų Santaros ak
tyvus narys ir kurį laiką 
vadovavo Clevelando Santa
ros skyriui. 1961 m. įstojo 
į "Plieno” vyriją ir šiuo me
tu yra jos sekretoriumi.

Dar būdamas paskutinio 
semestro studentu vyksta į 
Columbus laikyti I-sios da
lies profesinių inžinieriaus 
egzaminų, kuriuos labai 
sėkmingai išlaiko.

Raimundas nepasitenkina 
įgytomis žiniomis ir mokslo 
laipsniu. Tolimesniam gili- 
nimuisi yra priimtas į Cle
velando Case technologijos 
institutą, kuriame sieks 
Mastei- of Civil Engineering 
laipsnio.

Clevelando visuomenė ir 
gausūs Raimundo draugai 
džiaugiasi jo pasisekimais. 
Į mūsų šviesuomenės eiles 
įsijungia tikrai susiprątęs 
lietuvis ir daug žadantis 
jaunas inžinierius.

Pirmas romanas skirtas 
lietuvių 

genijui Čiurlioniui 
Jurgis Gliaudą 
IKARO SONATA 
Pas visus knygų 

pardavėjus
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MERGAITĖS Į DAINAVĄ!

KAS IR KUR?
• Lietuvos Nepriklauso

mybės Fondui šiomis dieno
mis atsiuntė iš Chicagos 
LNT LNF k-tas per Joną 
Budrikį 225 dol. ir iš De
troito per Joną Gaižutį 203 
dol., New Yorke gauta 40 
ir iš įvairių vietų 50 dol. 
Viso 518 dol.

Visi aukojusieji ne ma
giau 10 dol. gauna LAIS
VĖS KOVŲ DAINOS leidi
nį, kaip simbolinę dovaną. 
Nuoširdi padėka priklauso 
LNF Komitetų vadovybėms 
ir visiems rėmėjams.

• Kazio Trečioko kelionių 
ir draudimo įstaigoje, 311 
Walnut St., Nevvark, N. 
Jersey, galima įsigyti Lais
vės Kovų Dainų knygą, re
daguotą J, Aisčio, išleistą 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondo.

• Generalinis Konsulas 
Jonas Budrys su ponia iš 
Nevv Yorko birželio 15 die
ną išvyko dviem savaitėm 
atostogų į Asbury Park, 
Nevv Jersey, kur jie apsi
stojo lietuviu vasarvietėj 
"Nidoj”. "

• Konsulas Anicetas Si
mutis atostogų vyksta lie
pos 1 dieną į Nevv Harbor, 
Maino valstybėj.

• Nevv Yorko vyrų okte
tas baigė praėjusių metų 
darbo sezoną. Oktetas turė
jo eilę koncertų Brooklyne, 
Baltimorėj, Elizabethe ir 
Hartforde. Sekančio sezono 
metu oktetas yra pasiryžęs 
išleisti ilgo grojimo plokš
telę.

• Birutės čiurlytės ir Ste
po Zabulionio sutuoktuvės 
įvyks birželio 30 d., Apreiš
kimo parapijos bažnyčioj, 
Brooklyne, N. Y.

Stepas baigęs universite
te prekybos mokslus ruo
šiasi Master of Science 
laipsniui įgyti paštų orga
nizavimo srityje, kur jis ir 
dabar savo profesijoj Hart
forde dirba. Be to, aktyviai 
dalyvauja lietuvių sporti
ninkų veikloje.

Birutė yra nevvyorkietė 
taip pat studijavusi biznio 
kursą. Povestuvinei kelionei 
jaunieji vyks į Kanadą.

• Dr. Nijolė Matulionytė- 
Noges, iš Halifax, Kanados, 
birželio 21 d. su vyru iš
skrido mėnesiui atostogų į 
Suomiją ir kitas Europos 
valstybes.

Vienai dienai buvo susto
ję Nevv Yorke pas Aleksan
drą ir Gražiną Daunius, 
taip pat aplankė ir kitus 
daug metų nematytus drau
gus.

ATITAISYMAS
Dirvos birželio 27 d. lai

da kaidingai pažymėta Nr. 
79. turėjo būti Nr. 74.

PRANUI NARVYDUI, 
mylimai žmonai Onai N a r vy
ti i e n e i mirus, gilią užuojautą reiš
kia

Vilties Draugija
Air

Dirva

Chicagos L. S. T. Korp! 
Neo-Lithuania — Akademi
nio Sambūrio vasaros gegu
žinė įvyks sekmadienį, lie
pos 1-mą dieną. Vietovė yra 
ta pati kaip buvo praeitais 
metais — Chicago Heights 
Sauk Trail Woods Forest 
Preserve rytinėje aikštelė
je. Gegužinė prasideda 1-mą 
vai. po pietų.

Visi korporantai ir visuo
menė yra kviečiami atvykti 
ir linksmai praleisti laiką 
gamtoje.

• Inž. Jonas ir Jadvyga 
Dunčiai, iš Detroito, su šei
ma atostogauja Nevv Yor
ke pas giminaičius Domą ir 
Teodorą Penikus. Ta proga 
aplankė šio didmiesčio įžy
mesnes vietas ir draugus 
bei pažįstamus.

• Aldona K. Balytė, dr. 
S. K. Balio ir dantų gyd. D. 
Balienės duktė, baigė Aqui- 
no Kolegiją, Grand Rapids, 
Mich., su bakalauro laipsniu 
(BS) chemijoj ir matemati
koj. Ta proga kolegija pa
skelbė, kad valstybinis 
Wayne Universitetas De
troite, kaip labai gerai stu
dentei, vėl paskyrė stipen
diją toliau mokytis chemi
jos iki daktaro laipsnio. 
Vietinė amerikiečių spauda 
tą plačiau paminėjo su ap
rašymu ir nuotraukomis.

E. CHICAGO
Kviečia į tradicinę gegužinę

ALTS East Chicagos sky
riaus tradicinė gegužinė 
įvyksta liepos 7 d., šeštadie
nį, V. Jonyno sode ties 
Chertertonu, Ind. Pradžia 
12 vai. (pusiaudienyje). 
Bus įdomi meninė progra
ma. šokiams gros skyriaus 
stereo muzika. Vakare bus 
degamas laužas. Niekam 
neteks jausti alkio ar troš
kulio, nes veiks gausus ir 
įvairus bufetas su simpa
tingu patarnavimu. Bus ga
lima laimėti du įdomūs fan
tai. Organizatorių bus pa
daryta viskas, kad galėtume 
smagiai ir maloniai pra
leisti pavakarę.

ALTS East Chicagos 
Skyriaus Valdjba

Vaikų festivalyje, kuris {vyko birželio 17 d. Marquette Parke Chi
cagoje, ALVUDO suorganizuota mokinių eisena. Prieky eina mokyt. 
Marija Peteraitienė ir solistė St. Paškuvienė su jauniausiom prog
ramos dalyvėm 3 metų Irena Giečiūte ir Jolita Paškute.

BOSTONO LIETUVIU ŽINIOS
TRAGIŠKŲ BIRŽELIO ĮVYKIŲ 
MINĖJIMAS

Bostono BALFo ir L. Bendruo
menės pastangomis š.m. birželio 
16 d. lietuvių parapijos salėje bu
vo surengta bendrastragiškų bir
želio Įvykių minėjimas.

Minėjimą pradėjo L. Bendruo
menės pirm. Jurgelevičius pa
žymėdamas, kad nė viena tauta 
tiek nenukentėjo nuo komunizmo 
kiek lietuvių tauta. Skautams Įne
šus vėliavas, buvo sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai, 
akompanuojant muz. J. Kačins
kui, prel. Pr. Pr. Virmauskis 
atkalbėjo maldą ir vienos minu
tės atsistojimu pagerbti žuvę dėl 
Lietuvos laisvės.

Pagrindinis kalbėtojas K. Jo
naitis nurodė būdus, kaip mes 
turime kovoti, kad greičiau būtų 
priartinta Lietuvos išvadavimo 
valanda. Turime veikti per savo 
organizacijas, o taip pat daryti 
Įtakos pas Amerikos politinius 
asmenis prašant jų pagelbos.

L. Bendruomenės Tarybos na
rys inž. V. Izbickas perskaitė 
raštą, kuriuo Massachussets gu
bernatorius Volpė birželio 15 d. 
paskelbė Pabaltijo tautų laisvės 
diena, G. Karosaitė perskaitė 
rezoliucijų projektą, kuris buvo 
visų priimtas ir rengėjų pasiųs
tas JAV Prezidentui, valstybės 
sekretoriui ir kt. valdžios pa
reigūnams.

Meninę programą išpildė p.
O. Ivaškienės paruošti B. Ado
mavičiūtė, B. Račkauskaitė, L. 
Baltrušytė ir V. Šnekutytė. Bro
lis ir sesuo Saulius ir Ramunė 
Cibai gražiai padainavo, todėl nuo 
susirinkusiųjų susilaukė daug 
plojimų.

Toliau trumpai kalbėjo kun. L. 
Jankus BALF reikalų vedėjas, 
ALT Bostono skyriaus pirm. A. 
Matjoška prašė susirinkusiųjų 
rašyti laiškus senatoriams ir 
kongresmanams, kad jie išneš
tų kongrese rezoliuciją reikalau
jant Amerikos vyriausybę iškelti 
Pabaltijo tautų pavergimo klau
simą Jungtinėse Tautose.

Pabaigoje BALF pirm. Andriu
lionis dėkojo programos daly
viams už pasakytas kalbas ir me-

• Elena Baltrukonvtė- 
Schneder, iš North Olmsted, 
Ohio, birželio 24 d. buvo 
susikvietusi gausų būrį sve
čių sūnaus Elmer mokslo 
užbaigtuvių proga. Svečių 
ir giminių tarpe buvo ir 
Julė Rastenienė iš Balti
more, Md., adv. Vlado Ras- 
tenio žmona.

Ta pačia proga ilgiausių 
metų buvo palinkėta sukak
tuvininkui, Clevelande vi
siems žinomam SLA veikė
jui, Antanui Praškevičiui.

• "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.

ninę dalį, o visiems kitiems - už 
atsilankymą.

Bendrai minėjimas buvo ne
blogai paruoštas, tik gal būt L. 
Bendruomenės pirmininkui ne
reikėjo rusų kalboje aiškinti Įsa
kymą apie lietuvių trėmimą Į Si
birą, nes juk retas suprato ru
sų kalbą.

Minėjime dalyvavo taip pat 
Darbininko vyr. red. S. Sužiedė
lis ir kun. dr. Vaišnora iš Ro
mos.
ALT POSĖDIS

Birželio 16 d. Įvyko ALT po
sėdis, kuriame buvo svarstoma 
rezoliucijų klausimas kongrese, 
pavergtų tautų savaitės minėji
mas ir JAV vyriausybės Lietu
vos de jure pripažinimo 40 m. su
kaktis. Pirmininkas A. Matjoška 
nurodė, kad Taryba turėtų remti 
rezoliucijas Įneštas Į kongresą 
Pabaltijo tautų klausimu, po il
gesnių pasitarimų nuspręsta pir
mininko nuomonę vykdyti. Tam 
reikalui bus atspausdinta apie 
tūkstantis, ir reikalui esant ir 
daugiau, atitinkamų laiškų, kurie 
su vietos lietuvių ir amerikiečių 
parašais bus išsiųsti senato
riams ir kongresmanams prašant 
išnešti rezoliuciją, kad JAV vy
riausybė iškeltų Pabaltijo tautų 
klausimą Jungtinėse Tautose.

Pavergtų tautų savaitė bus mi
nima Bostone liepos mėn. 15 d. Į 
ŠĮ minėjimą bus pakviesta ir ki
tų tautybių atstovai, kurie yra ki
lę iš pavergtų valstybių Europoje.

Taip pat liepos mėn. bus su
rengtas 40 m. sukakties minėji
mas, kai JAV vyriausybė Lietu
vą pripažino de jure. Apie laiką 
ir vietą bus paskelbta vėliau.

JUSTINO VAIČAIČIO vedamoje 
Cosmos siuntinių Įstaigoje 359 W. 
Broadway, So. Boston, priimama 
prenumerata A. Smetonos mono
grafijai, ten pat galima Įsigyti 
"Laisvės kovų dainas”, priima 
aukas Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondui. Čia galite Įsigyti 
Įvairius lietuvių laikraščius. Čia 
taip pat priimami siuntiniai per
siuntimui Į Lietuvą ir kt. okupuo
tus kraštus iš savo ar J. Vaičai
čio Įstaigoje gaunamų prekių.

J. Vaičaitis yra žinomas lietu
vių visuomenės veikėjas.

(pm)

BROOKLYN
Klubas bus parduotas
Brooklyne veikia seniai 

įsikūręs Lietuvių Piliečių 
Klubas, kuris turi nuosavus 
namus su patogiom susi
rinkimams ir pobūviams 
salėmis. Deja, paskutiniu 
laiku lietuviams keliantis į 
priemiesčius, ir pamėgus 
puošnias viešbučių sales, 
klubo padėtis pasunkėjo ir 
visuotiname klubo narių su
sirinkime po ilgų diskusijų 
buvo nutarta namus par
duoti.

Bet štai atsirado tūlas 
Gagsa (tokio asmens klubo 
narių sąrašuose nėra), ku
ris per spaudą, pradėjo 
smerkti susirinkimo nuta
rimą ir kvietė narius pro
testuoti prieš namo ir biz
nio pardavimą. Vėliau atsi
rado dar ir kitas ne klubo 
narys J. Parojus, kuris taip 
pat per laikraščius bandė 
perkalbėti klubo narius nuo 
sumanymo parduoti namus.

Vienas ir kitas kubie
čiams skaito ilgus moralus, 
kaip nereikia daryti ir kaip

Poilsis visiems reikalingas, o 
ypatingai besimokančiam ir 
bręstančiam jaunimui. Juk moks
lo metai pareikalauja daug ener
gijos ir ištvermės. Vasara - ža
liuojanti gamta ir gaivinantis 
vanduo kviečia visus pasisemti 
naujų jėgų ateinančiam darbui. 
Mūsų pareiga suteikti savo vai
kams tinkamą aplinką ir sąlygas 
ilsėtis ir pozityviai išnaudoti 
saulėtas vasaros dienas. Rašy
tojas Vaižgantas sako: "vaiką 
stebėti ir auklėti netaip jau pi
gu - reikia didelio sumanumo ir 
meilės". Ypatingai mums, gyve
nant toli nuo tėvynės svečioje 
žemėje, nėra lengva išauklėti 
tėvynės meile persunktą dukrą. 
Todėl mums Į pagalbą ateina Ne
kalto Prasidėjimo Marijos se
selės. Jos kasmet "Dainavoje" 
15100 Austin Rd., Manchester, 
Michigan veda mergaičių nuo 7-16 
metų stovyklą. Ten mergaitės se
selių rūpestingoje globoje pa
mėgsta lietuviškus žaidimus, 
sportą, rankų darbelius. Taippat 
lygiagrečiai veda religinę ir litu
anistinę programą, tautinius šo
kius ir dainas.

Mums motinoms reiktų labai ir 
labai vertinti šią stovyklą. Šitam 
svarbiam brendimo laikotarpy, 
kaip tik mergaitės reikalingos 
švelnios ir rūpestingos motiniš
kos priežiūros, tinkamų pašneke
sių, grožio pajautimo ir morali
nių gyvenimo vertybių pažinimo.

Mielos seselės tam pašven
tusios savo visą gyvenimą ir tu
rėdamos eilės metų auklėjimo 
praktikos gali mūsų dukras su
prasti ir Įdiegti .Dievo ir tėvynės 
meilės, išryškinti solidarumo 
reikšmę, paklusnumą tėvams ir 
vyresniesiems. Šią stovyklą veda 
seselė M. Bernarda.

reikia palaikyti lietuvybę. 
Bet gal galima būtų judvie
jų paklausti, kodėl iki šiam 
laikui juodu neįstojo į klu
bą?

Vietoj raginęs siųsti jau
nimą į klubą, V. Parojus 
geriau padarytų pats įsto
damas nariu.

Klubo nariai yra pasiryžę 
savo nutarimą vykdyti, ne
žiūrint kokius pamokslus iš 
šalies jiems skaitytų paša
liečiai. (Pi)

LIETUVIŠKOS ŠIRDIES 
FONDUI AUKOTOJAI:
Kanada — V. Micevičius, 

Al. Kojelaitis-Kujalavičius; 
Dorchester, Mass. — St. 
Griežė-Jurgelevičius; Law- 
rence, Mass. — J. Kancevi- 
čius; Brooklyn, N. Y. — J. 
Zimblys; Elizabeth, N. J----
V. Misiūnas; Baltimore, Md.
— J. Lietuvninkas; Wa- 
shington, D. C. — A. ir D. 
Barzdukas; Cleveland, Ohio
— J. čiuberkis; Detroit, 
Mich. — V. Alantas, J. Gai
žutis ; Chicago, III. — P. 
Stakauskas, J. Dalbokas, E. 
ir J. Vilutis; St. Joseph, 
Mich. — M. Mažeika; Wi- 
chita, Kansas — Dr. A. 
Grušnys; Santa Monica, 
Calif. — Dr. M. Devenis.

6 prašė pavardžių ne
skelbti. Dabar — $98.00. 
Pirmiau prisiųsta $1,244.00. 
Visiems aukotojams dėkui.

J. J. Bachunas

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.

TIK CENTUS
per dieną tekainuoja vėsus ir sausas oras. Pasikalbėkit apie 
oro vėsintuvus su Gradinsku, 2512 W 47th St., Chicago, III., 
FR 6-1998.

Tenelieka motinos, kuri nepa
sitikėtų seselių auklėjimui. Prie
šingai, viena kitai padėdamos, 
siųskime savo jaunutes dukras Į 
tikrą auklėjimo aplinką ir prie
žiūrą. Stovykla prasideda liepos 
8 ir tęsis iki liepos 22 d. Iki lie
pos 1 d. registracija vyksta se
kančiose vietose:

CLEVELANDE: J. Kliorienė, 
1235 E. 84 St., Cleveland 3, Ohio 
Telef: RA 1-8397.

DETROITE: V. Kundrotienė, 
17315 Parkside, Detroit 21,Mich. 
Telef: UN 1-1958.

CHICAGOJE: S. Tumosienė, 
9837 So. Albany Avė. Everngreeri 
Park 42, III. Telef GA 3-6386.

ARBA TIESIOG: "Dainava" Li
thuanian Yoūth • Camp, 15100 
Austin Rd., Manchester, Mich.

DETROIT
Birželio 23 d. Highland Re- 

creation parke (ten kur buvo 
ketvirtoji tautinė stovykla) pra
dėjo stovyklauti Detroito "Bal
tijos” ir "Gabijos" tuntų skau
tai ir skautės.

ŠĮ šeštadienĮ, birželio 30 d., 
"Pavasario Balsų" ir "Šventa
ragio" stovyklos švęs Jonines. 
Vakare bus tradicinis Joninių 
laužas su labai Įdomia progra
ma. Tą dieną skautų ir skaučių 
mamytės svečius vaišins lietu
viškais skanėstais.

Liepos 1 d. stovykloj - Lietu
vos diena. Prieš piet bus atna
šaujamos Šv. Mišios, o po piet 
bus mūsų tautos didžiojo dai
niaus Maironio minėjimas.

Liepos ketvirtoji - Amerikos 
diena. Bus speciali tai dienai 
programa ir laužas.

Visi abiejų tuntų skautai ir 
skautės tas dienas privalo pra
leisti "Pavasario Balsų" ar 
"Šventaragio" stovykloj.

Skautai ir skautės kviečia to
mis dienomis pas juos atsilan
kyti ne tik savo tėvelius ir bi
čiulius, bet ir visus Detroito ir 
plačiųjų apylinkių lietuvius.

Iki pasimatymo pas Detroito 
stovyklaujančius skautus!

(sk)

KAS NAUJO 
AUSTRALIJOJE?

• Melboume lietuvių stu
dentų nedaug, bet, kaip 
praneša Mūsų Pastogė, jie 
yra suradę reiškimosi ke
lius ir susikūrę savas tra
dicijas. Nesenai jie atšven
tė savo veiklos dešimtmetį, 
suruošę balių, j kurį atėjo 
gausus būrys melbournie- 
čių. Melbourno studentams 
vadovauja inž. Algis Kaz
lauskas.

• Rimas Volkovickas sėk
mingai baigė Gordon Insti
tutą Geelonge ir įsigijo me
chanikos inžinieriaus diplo
mą. Rimas yra pasižymėjęs 
sportininkas, žaidžia krep
šinį Geelongo komandoje, 
kartu treniruodamas Vyties 
klubo krepšininkus.

• Sydnėjuje suruoštas 
birželio išvežimų minėjimas 
virto trijų Pabaltijos tautų 
vieningumo ir ryžto de
monstracija. Minėjime da
lyvavo virš 600 žmonių.

• R. Norvydas Geelongo 
gimnazijoje dėsto biologiją, 
chemiją ir kt. dalykus.
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