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ŠIANDIEN 
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/

AUSTRIJA nori sėdėti ant 
dviejų kėdžių: būti gera Va
karams ir Rytams.

Kancleris Gorbach, po ofi
cialaus vizito Washingtone, 
pakeliui į Maskvą buvo dar 
sustojęs Paryžiuje pasimaty
ti su de Gaulle.

Šito susitikimo svarbiau
sias tikslas buvo rasti formu
lę, kuri leistų Austrijai bend
radarbiauti su Europos Bend
rąja Rinka nesupykinant so
vietų. Nes dabar, pasirašyto
ji taikos sutartis draudžia Aus
trijai dalyvauti ekonominėse 
sąjungose, kurioms priklauso 
ir Vakarų Vokietija.

Gal Austrija ir toliau būtų 
pasilikusi "neutrali". Ji įsi
tikinusi, kad sovietai jos ne
kliudys, kol laikysis sutarties. 
Bet toliau pasilikti už Europos 
Bendrosios Rinkos durų, kai 
jos eksportas į Europos kraš
tus siekdavo 55%, jau neįma
noma.

Tad kancleris Gorbach Pa
ryžiuje bandė rasti formulę, 
kuri būtų sovietams priimtina.

SOVIETAI iki šiam laikui 
nepuolė Europos Bendrosios 
Rinkos, kol ji buvo projekte 
ir jungė tik šešias valstybes. 
Bet dabar, kada į sąjungą 
jungiasi Anglija, Chruščiovas 
bijo, kad su anglais neįstotų 
amerikiečiai, ir, kad ši Eu
ropos sąjunga netaptų politi
niu įrankiu Washingtono ran
kose.

To prisibijo ir europiečiai, 
kad įstoję į rinką amerikie
čiai galės jų projektą poli
tiškai sukompromituoti, nes 
Bendroji Rinka nebetarnautų 
vien Europos reikalams.

Amerika gi prisibijo, kad 
Europos Bendroji Rinka, įsi
jungus neutraliems kraštams 
Austrijai, Švedijai, Šveicari
jai, galės tapti NATO konku
rente.

Šiems klausimams išryškin 
ti užpraeitą savaitę Europoj 
važinėjo Dean Rusk, kurio 
svarbiausias tikslas buvo nu
raminti "europiečius", kad 
nebijotų Amerikos įsiviešpa
tavimo.

MASKVOJE amerikietis 
laikraštininkas, kalbėdamasis 
su Pravdos redaktoriumi, pa
klausė:

- Ar tiesa, kad Pravda turi 
milijoninį tiražą? Ar jūs nesi
bijote, kad augant televizijos 
žiūrovų skaičiui kris laikraš
čio tiražas?

- Tokios baimės nėra, nes 
dar niekas nesusuko cigaretės 
su televizijos aparato pagalba, 
- atsakė šypsodamasis Prav
dos redaktorius.

ATVIRAS LAIŠKAS STUDENTUI
SOVIETU PAVERGTOJE LIETUVOJE
MIELASIS DRAUGE,

Parašiau tą žodį ir norėčiau 
jį pabrėžti. Tiesa, aš nepažįstu 
Tavo veido, Tavo šypsnio, Tavo 
akių spalvos, bet visvien žinau, 
kad mus labai daug kas riša. 
Žinau, tai suprasdamas tiesą, 
kurią supranti ir Tu. Žinau tai 
studijuodamas ir išspręsdamas 
matematikos uždavinį, kurį iš- 
sprendi ir Tu. Žinau tai dainuo
damas liaudies dainą, kurią dai
nuoji ir Tu. Pagaliau, žinau tai, 
pažindamas melą, kurį labai ge
rai pažįsti ir Tu. (Skaitau ir 
"Tiesą" ir "Pergalę" ir kitas 
"jų" taip skystas priemones pa- 
veikt Tave.)

Mus riša tai, kad esame lie
tuviai, kad esame Vakarų kul
tūros atstovai, kad branginame 
laisvės mintį, žmogaus ir tautų 
teises. Pagaliau tai (ir Čia la
bai svarbus ryšys, drauge), kad 
"jie" bijo mūsų abiejų: Tavęs gal 
būt daugiau, kaip manęs.

O, mes galėtume pakalbėti apie 
daug ką, jei mums būtų leista kal
bėtis... jei būtų... Nebūsiu bana
lus. Suprantu gerai, kiek Tau 
svarbios esminės Vakarų kultū
ros laisvės, tiek paprastos ir 
tiek savaime aiškios laisvės - 
laisvė galvoti, skaityti ir kėliau-
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VISI ŽENKLAI RODO, KAD WASHINGTONAS 
PASKELBĖ APIE RAUDONOSIOS KINIJOS PA
SIRUOŠIMUS PULTI DVI MAŽAS SALELES, 
KAD GALĖTŲ PAAIŠKINTI SAVO NUSISTA
TYMĄ ŠIUO METU NELEISTI CHANG-KAI- 
SHEKUI PABANDYTI IŠNAUDOTI RAUDONŲ

JŲ SUNKUMUS

- - - - - - - - - - - VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - - - - - -

Vėl ūuemoy ir Matsu salos?!

Birželio 24 d. tautinės Kinijos 
vice-prezidentas Chen Cheng, 
kuris kartu eina ir ministerio 
pirmininko pareigas, pareiškė, 
kad Kinijos išvadavimo perspekty - 
vos pagerėjusios ir kad jojesiau- 
čiąs badas. Tas pareiškimas bu
vo padarytas slaptame Kinijos iš
vadavimo planavimo komisijos 
posėdyje ir leistas paskelbti 
spaudoje. Tačiau vėliau spaudai 
atiduota kalbos versija buvo at
šaukta ir paskelbta, kad vice
prezidentas kalbėjęs apie Raudo -

ŽINIOS IŠ

VISUR
• Dr. Soblen, iki gyvos 

galvos kalėti nuteistas so
vietų šnipas, JAV laikraš
čiuose garsinamas kaip Lie
tuvoje gimęs, prarasdamas 
$100,000 užstatą, pabėgo ne 
į Lietuvą, bet į... Izraeli.

• Tiek JAV Prekybos Rū
mai, tiek ir unijų vadovybė 
reikalauja mokesčių suma
žinimo, nors, aišku, skirtin
gose tų mokesčių pozicijose.

• Ilgai diskutuotas ir 
kontroversinis sveikatos ap
saugos įstatymas vyresnio 
amžiaus (65 m.) žmonėms, 
atrodo, turi visas galimybes 
praeiti JAV senate.

• Prezidento Kennedžio 
vizitas Meksikoje praėjo ne
paprastu pasisekimu. Taip 
dar nebuvo priimtas jokios 
kitas valstybės galva.

• Chruščiovas įspėjo Aus
trijos ministerį pirm. Gor- 
bachą neprisidėti prie Eu
ropos 'bendrosios rinkos’, 
nes tai reikštų atsisakymą 
Austrijos neutraliteto.

ti; laisvė kalbėti, rašyti... taip, 
ir net suklysti. Kokia svarbi lais
vė yra suklysti... Bet dabar nėra 
laiko savaime aiškiems daly
kams. Todėl, Tau leidus, rašysiu 
tiesiog "jiems", Tavo sargams 
ir, kartais,budeliams;tiems, ku
rie ir šitą paprastą laišką vadins 
"buržuazinės atplaišos tarybinę 
santvarką žeminančia propagan
da..." tiems, kurie bijo ne tik at
sakymų, bet ir klausimų. Papras
tų klausimų. Būtent:

LIETUVIO POŽIŪRIU - Kada 
pagal planą numatomas pabaigt 
Lietuvos surusinimas? Ar kas at
simena kur buvo Tilžė? Kiek tau
tos buvo ištremta Sibiran? Kiek 
skaičiais? Kiek procentais? Kiek 
žuvo? Ar Berija juos trėmė? Vie
nas Lavrenti Pavlovich Berija? 
Ką tuo metu veikė Chruščiovas? 
Ką Sniečkus? Ką Paleckis? Kuo 
skiriasi "buržuazinis" šoviniz
mas nuo rusiškojo šovinizmo?

RUSO POŽIŪRIU - Kas atsi
tiko su rusų literatūra? "Caris- 
tinės reakcijos" laikais vadovau
jančia Europos literatūra? Ko
dėl nusižudė Majakovskis? Ko
dėl Eseninas? Kodėl Esenino sū
nus, poetas ir filosofas, šiandien

(Nukelta į 2 psl.)
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Todėl kai kurie Kinijos mįslių 
ekspertai spėlioja, kad Washing- 
tonas tyčia dabar paskelbė apie 
tariamą raudonųjų koncentraciją. 
Tai padaryta tam, kad išnaudojantnosios Kinijos karinius pasiruo

šimus. Esą, Fukien provincijoje 
iš kurios arčiausia į tautinės Ki
nijos likutį Formozą, raudonieji 
sukoncentravę 400.000 vyrų, 300 
lėktuvų ir 400 mažų išlaipinimo 
laivų.

Kas slypi po tuo pakeitimu? 
Kaip žinia, badas Kinijoje buvo 
sužadinęs naujas tautinės Kinijos 
viltis ir Washingtone jau buvo 
pradėta svarstyti, ką daryti even
tualios Chang Kaisheko invazijos 
metu. Po nelaimingos invazijos 
į Kubą, Washingtone abejojama, 
kad Chang Kaishekui geriau eitųsi. 
Kaip pranešė San Francisco 
Chronicle Washingtono kores
pondentas Richard Reston, Chang 
Kaisheko invazija JAV-bes pa
statytų prieš dvi galimybes. Vie
na būtų Chang-Kaishekui padėti 
ir ko gero įsivelti į karą su Rau
donąją Kinija ar net Sovietų Są
junga. Antra: sulaikyti tą invazi
ją ir... patirti smūgį savo pres
tižui.

Pasak Restoną, Washingtonas 
nori išvengti abejų galimybių. 
Tam tikslui Baltieji Rūmai inspi
ravo keletą žurnalistų pranešti 
apie Raudonosios Kinijos armi
jos koncentraciją. Tai esą pada
ryta tam, kad mandagiai atšal
džius Chang-Kaisheko entuziaz
mą invazijai. Iš karto, Formoza 
nesuprato Washingtono tikslo ir 
po kelių valandų visas žinias apie 
kariuomenės koncentraciją pa
neigė, tačiau vėliau buvo praneš
ta apie papildomų amerikiečių 
7-to laivyno dalinių permetimą į 
Formozos vandenis irvice-prem« 
j eras Cheng pakeitė savo viešu
mai skirtos kalbos tekstą.

Jei raudonieji norėtų vėl iškel
ti Quemoy ir Matsu salų, kurios 
yra visai netoli Azijos žemyno, 
klausimą ir bandytų jas užimti, 
situacija labai susikomplikuotų. 
Eisenhowerio užsienio politikos 
vadovas John Foster Duller aiš
kino, kad JAV nepasakymas ar jos 
tas salas gins ar ne, leidžia JAV 
pasirinkti momento padiktuotą 
politiką, o Raudonąją Kiniją pa
lieka nežinioje. Tuo tarpu dabar
tinis prezidentas J.F. Kennedy, 
kalbėdamas rinkiminės kampa
nijos metu Wisconsino studen
tams Madisone, pareiškė, kad 
tas salas nėra reikalo ginti ir 
jos visai nėra susijusios su ame
rikiečių įsipareigojimais For
mozos ginimui. Tokiu būdu, Pei- 

Komunistinis blokas iš priekio ir užpakalio

pingo vyriausybė, pradėdama 
pulti tas salas, gali sukelti nema
žo galvosūkio Washingtonui ir su
kelti naują tarptautinę krizę. Jei 
Peipingas to nedaro, jį sulaiko 
tik tai, kad praktiškai Chang-Kai
sheko armiją iš tų salų nelengva 
išvaryti, o Washingtonas atsisako 
derėtis tuo metu kai grasinama.

Kinijos vidaus sunkumus, iššau
kus derybas ne tik dėl Quemoyir 
Matsu salų, bet ir dėl santykių 
sunormavimo.

Ar taip yra ar ne, gali paaiš
kėti tik daug vėliau, tačiau Rau
donosios Kinijos ambasadorius 
Varšuvoje, vienintelė Raudono
sios Kinijos institucija, kuri turi 
tiesiogį sąlytį su JAV tolygia ins
titucija -JAVąmbasadorium, ga
vo įsakymą išsiaiškinti. Peipingo 
ambasadorius Wang Pingnan pa
sikvietė Washingtono ambasado
rių John Moors Cabot ir iš jo 
autoritetingai sužinojo, kad JAV 
yra nusistačiusios prieš Chang- 
Kaisheko invaziją į Kiniją. Apie 
Quemoy ir Matsu salas tame su
sitikime nebuvo kalbėta.

Visas tas triukšmas pagaliau 
privedė prie suplanuoto kulmina
cinio punkto - prezidento J.F. 
Kennedy spaudos konferencijos 
pereitą trečiadienį. Čia prezi
dentas pareiškė, kad jis aplamai 
imant Quemoy ir Matsu salų rei
kale laikosi Eisenhowerio admi
nistracijos politikos. Tos salos 
būsiančios ginamos, jei to rei
kalaus pačios Formozos gynimas, 
kartu jis pareiškė, kad JAV no
rinčios taikos tame pasaulio 
kampe ir davė suprasti, kad jos 
neremsiančios Chang-Kaisheko 
karinių veiksmų prieš Raudoną
ją Kiniją. Tokiu būdu atrodo, kad 
visas triukšmas buvo sukeltas 
JAV politikos išaiškinimui ir tai 
buvo padaryta orientališku būdu: 
oficialiai buvo duotas įspėjimas 
Raudonajai Kinijai nepradėti ka
rinių veiksmų prieš tas dvi sa
leles, neoficialiai Chang-Kaishe- 
kui buvo uždrausta išnaudoti gal 
būt vienkartinę progą pabandyti 
išnaudoti raudonųjų dabartinius 
sunkumus. Kiek liečia raudonų
jų koncentraciją Fukien provinci
joje, tiek kariuomenės jie ten 
laiko jau 10 metų.

LIETUVIAI SU KONGRESMANŲ LIPSCOMB WASHING- 
TONE. Lietuvos laisvės reikalu rezoliucijoms, Įneštoms i JAV 
Kongresą, remti komiteto vadovybė ir eilė narių, buvo suva
žiavę 1962 metu birželio mėnesio 13-15 dienomis i Washingtoną 
pasitarimams ir padarymui spaudimo i Senato ir Atstovų Rūmų, 
užsieninio reikalų komisijų narius, kurių, rankose visos rezo
liucijos šiuo metu yra. Respublikonų partijos lyderiai pažadėjo 
remti rezoliucijas be jokių rezervų. Visa eilė ir demokratų sena
torių ir kongresmanų ir pats Atstovų Rūmų pirmininkas. John 
W. McCormack pažadėjo savo paramą šiame reikale. Grupė 
žygio dalyvių ant Kongreso Rūmų, laiptų susitinka su vienu iš 
rezoliucijų autorių, kongresmanų Glenard P. Lipscomb. Iš kai
rės: dr. Algirdas Nasvytis, Juozas Stankus, Aloyzas Jančys, 
kongresmanas Glen Lipscomb, dr. Juozas Motiejūnas, Leonar
das Valiukas ir Julius Jodelė. Kongresmanas Lipscomb 1962 me
tų birželio 15 d. Atstovų, Rūmuose pasakė kalbą, kviesdamas 
visus kongresmanus pasisakyti už jo ir kitų rezoliucijas. Savo 
rezoliuciją (H. Con, Res. 153) pakartotinai tą dieną įtraukė į 
Congressional Record.

PLANAVIMAS - KOMUNISTINĖS
SANTVARKOS VĖŽYS

Pora pavyzdžių iš Šakių ir Kauno
Viename Šakių rajono kolcho

ze, dėl liūčių susivėlinus su sė
ja, buvo nutarta sėti tik tai, kas 
greičiausiai pribręsta. Vadinasi, 
lietus privertė pakeisti nustaty
tąjį sėjos planą. Dėl to "į mi
šiniams skirtas dirvas pabiro 
miežių grūdai".

Bet ankstyvesniame plane ne
buvo numatyta čia tiek miežių 
sėti. Plane buvo paskirta miežių 
sėklos tik mažesniam plotui. Tad 
sėjėjai bematant pristigo miežių. 
Ūkvedis važiuoja Vilkaviškin. 
Ten grūdų priėmimo punktas, tu
ri turėti ir miežių. Birželio 7 die
ną jis ten užsakė pustrečios tonos 
miežių ir sumokėjo pinigus. Bet 
kai birželio 13 nuvažiavo miežių 
atsiimti, tai grūdų priėmimo punk 
tas atsakė, kad miežių nėra: pla
ne nebuvo numatyta, kad jų šiame 
rajone reiks daugiau. Patarė va
žiuoti į Kauno elevatorių. Tenai 
sėklinių miežių, pasirodė, irgi 
nėra -- plane nenumatyta. Pasiū
lė imti nesėklinių. Bet tų daigu
mas visai menkas.

Praėjo dar Šešio dienos, ir jau 
iš Šakių -- ką tik įsteigta vietinė 
žemės ūkio "mįnisterijėlė" (te
ritorinė gamybinė valdyba) siūlo 
atsiimti net 4 tonas miežių. Ta
čiau ne keturias tonas miežių

ūkiui leidžiama 
tonas sėklinių

korespondentas

grūdų, o tik paskyrą, tai yra, 
raštą, kad tam 
pirkti keturias 
miežių...

Susirūpinęs 
aimanuoja per laikraštį, kad mie
žiams paskirta žemė džiūsta, o 
vietoj sėklos gaunami tik popie
riai.

"Neplaningoje" privatinėje 
ūkio sistemoje tokių dalykų ne
būna.

Kaune yra nemažas avalynės 
fabrikas (buvęs "Inkaras", Vili
jampolėj). Dirba jis daugiausiai 
"eksportui"--siunčia batus "di
diesiems broliams" į Maskvą, 
Astrachanę, Sibirą ir net į To
limuosius Rytus.

O iš tų pačių tolimų vietų fab
rikas kasdien gauna irgi di
džiules dėžes, pilnas batų. To 
paties fabriko gamintų batų. Ką 
reiškia tas "re-eksportas"? Pa
sirodo, kad tai grąžinami neti
kę batai.

Trys padėties tikrintojai rašo, 
ką jie tame fabrike matė:

- Pernai vasarą pavyzdžiui, 
iš Voronežo ir Novgorodo ava
lynės bazių atgal į "Raudonąjį 
Spalį" (taip dabar vadinamas tas 
fabrikas) konteineriuose sugrįžo 
daugiau kaip 20 tūkstan
čių porų vyriškų pusbačių. Ir 
dabar dar dažnai pasitaiko, kad 
grąžinamo broko nesutalpinsi į 
didžiausias siuntinių dėžes.

- Fabrike batus tikrina kone iš
tisa armija kontrolierių -- beveik 
40 žmonių... Tai su jų uždėtais 
pirmos r ūš i ės štampais ava
lynę grąžino Maskvos parduotu
vės.

Fabriko vadovybė kontrolie
riais nesiskundžia.Jie uždeda "I 
rūšis" ženklus ant dėžių ir - I 
rūšies gaminių planas įvykdytas 
su kaupu... Vadinasi,apyskaitose 
fabriko veikimas vyresnybės 
akyse atrodo puikiai. Tuo tarpu:

- Kauno avalynės bazės kon
trolieriai per pirmą šių metų 
ketvirtį iš palyginti nedidelės 
patikrintų batų grupės 26 pro
centus pervedė į žemesnę rūšį 
arba grąžino pataisyti. Gal tai 
buvo atsitiktinumas? Ne. Balan
džio mėnesį netinkamos avalynės 
jie rado dar daugiau -- 27.3pro
cento.

(Nukelta į 3 psl.)
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SOVIETŲ ŠNIPU MOKYKLOJE (4)

kaipTirba sovietu šnipės
Nedidelėje baltinių krautuvėje, 

kurią ji atidarėOttawoj, kanadie
čiai mėgdavo pasikalbėti suMiss 
Eileen. Jiems patiko jos tipiška 
angliška atmosfera ir sakydavo, 
kad ji esanti tikra oxfordietė.

Bet Miss Eileen, kuri Gačino 
mokykloje buvo žinoma Nr. 480 
822/039 G, tikrumoje buvo Tania 
Markovna Radionska, gimusi 1924 
m. Murmanske.

Ji slaptai 1958 metais buvo iš
laipinta Anglijoje ir apsigyvenusi 
Londone King’s Cross pradėjo 
neva tai ieškoti darbo.

Tačiau jos tikrasis tikslas buvo 
pasiekti Kanadą po pretekstu, kad 
Anglijoje ji nerandanti darbo.

"Aš baigiu išleisti visas savo 
sutaupąs. Aš važiuosiu į Kanadą 
pabandyti ten laimės... -skundė
si ji naujiems pažįstamiems.

Kai kurie jai sakė , kad ji tei
si, bet kiti nepatarė emigruoti. 
Bet ji pradėjo rūpintis imigraci
jos popieriais. Ir 1959 m. kovo 
mėn. gavo imigracijos vizą ir 
atvyko į Kanadą. Pirmuosius mė
nesius sėdėjo ramiai, nes Mas
kva buvo įsakiusi, kol negaus ins
trukcijų nieko nedaryti.

Gyvendama Monrealy, ji susi
rado kepykloje pardavėjos vietą. 
Bet įsakymas atėjo perkelti savo 
veiklą į Ottawą. Kepyklos šeimi
ninkams ji patiko ir bandė ją su
laikyti, bet Eileen išgalvojo ser
gančią tetą, pas kurią turinti va
žiuoti.

Ottawoj ji išsinuomojo brangų 
butą, išgalvodama istoriją apie 
kitą tetą, kuri paliko jai palikimą. 
Keliom dienom po atvykimo, res

torane ji susitiko su jaunu kana
diečiu 19 metų amžiaus, kuris vė
liau pasidarė jos pirmuoju bend
radarbiu. Jaunikaitis buvo lai
mingas susipažinti su moterimi 
ką tik atvykusia iš Anglijos. Jie 
greit tapo draugais. Ji paklau
sė jo, ar jos pažįstami iš Angli
jos negalėtų jai rašyti laiškus jo 
adresu. Neklausdamas priežas
ties, jaunikaitis sutiko ir tokiu 
būdu ji susirado sau "laiškų dė
žutę".

Atsilygindama ji davė jam ke
letą dovanėlių, bet niekad nesis
tengė jo įtraukti į špionažo tinklą, 
nes jo tarnyba dideliuose preky
bos namuose jos neįdomavo. Ir 
jaunikaitis niekad nežinojo, kad 
prieš savo norą jis tapo sovietų 
šnipų grandinės žiedu.

Per keturius mėnesius Eileen, 
ši rami anglė, besirūpinanti lab
daros reikalais, suorganizavo 
šnipų ir teroristų grupę, kurie 
nesitraukė prieš žmogžudystę. 
Tokiu būdu ji likvidavo vieną ka
nadietį inžinierių, kuris davęs in
formacijų vėliau norėjo ją įskųsti 
Kanados saugumo organizaci
joms. Ši žmogžudystė buvo užmas 
kuota nusižudymu.

Ji taip pat pagrobė ir išsiuntė 
į Rusiją vieną slovakų emigrantą 
dirbusį aviacijos fabrike brai
žytoju, norėjusį ją išduoti. Jis 
buvo gatvėje pagrobtas, apsvai
gintas ir nugabentas į laivą plau
kusį į Rusiją.

1959 m. rugpiūčio mėn. ji bu
vo padariusi tiek daug pagrobi
mų ir' nužudymų, kad Maskva 
įspėjo ją būti ramesne.

Apie tą laiką ji atidarė balti
nių krautuvę Ottawoj.

Vieną dieną užėjo jaunas vy
ras pirkti baltinių savo motinai. 
Ji jam patiko ir paprašė pasi
matymo. Ji sužinojo, kad jis bu
vo policijos valdininkas ir apie 
tai pranešė Maskvai.

Maskva jai atsakė:
"Tęskite. .Bandykite sužinoti ką 

Kanados saugumo organai žino 
apie mūsų šnipus. Jei reikalinga, 
galite sutikti susituokti/'

Ji susižiedavo. Bet žmogus bu
vo tylus ir ji iš jo negavo jokių 
žinių, kurios būtų įdomios Mask
vai.

- Arba jis nieko nežino, arba 
nenori sakyti, - pranešė ji Mask
vai.

Atidėdama sutuoktuvių dieną ji 
išbuvo Kanadoje iki 1961 m. Pa
galiau iš Anglijos atėjo "auten
tiškas" laiškas, skelbiantis, kad 
jos dėdė sunkiai sergąs ir norįs 
ją pamatyti.

- Tavo pareiga ten važiuoti, 
brangioji. Aš lauksiu sugrįžtant. 
- pasakė sužadėtinis.

Nuo to laiko, kai ji apleido 
Ottawą, niekas nebežino kur ji 
yra.

Esfir Grigorievna Jurina, gi
mė Maskvoje 1923 metais cirko 
artistų šeimoje. Kai jai buvo 20 
metų, anksčiau aprašytu keliu pa
teko į Gačiną kur gavo numerį 
A 450/215 G. Ją pavadino Rita 
Elliott.

Šalia įprastų mokykloje dalykų 
ji taip pat lavinosi akrobatijoje,

sukombinuodama pavojingą nu
merį.

Jos instruktoriai rašė:
"Tai nuostabi mokinė turinti 

ypatingus gabumus ne tik moky
tis angliškai bet ir kitose srity
se. Ji turi (gimtus šnipo gabu
mus ir galės ateity nuveikti di
delius dalykus/'

Ji išlaikė egzaminus su labai 
gerais pažymiais ir gavo pasky
rimą į Australiją. Ji ten turėjo 
gauti informacijų apie atomines 
raketas, kurios buvo gaminamos 
Woomeroj. Bet ji neskubėjo. So
vietų šnipų tinklas buvo išardytas 
garsiajam šnipui Vladimirui Pet
rovui 1954 metais pasidavus aus
tralams ir nuo to laiko australai 
labai sekė kiekvieną naujai at
vykstantį.

Rita Elliott savaitę išbuvo Ade
laidėj, paskui persikėlė į Mel
burną, kur pradėjo ieškoti tarny
bos. Pagaliau, vienas artistųma- 
nadžeris, sužavėtas jos akrobati
kos numeriu, sutiko jai surasti 
gerą vietą.

Greit ji Melburne išgarsėjo ir 
pradėjo dirbti šnipės darbą. Ji 
susipažino su aukštais Australi
jos valdžios pareigūnais, bet vis 
nerado būdų, kaip iš jų ištraukti 
žinių apie Woomerą.

Tada ji sugalvojo išbandyti vie
ną numerį, kurį ją Gačinoj buvo 
išmokinę.

Pasikvietusi pas save "kavos 
puodukui" vieną pažįstamą parei - 
gūną, kuris buvo nuolatinis nakti
nių klubų lankytojas, davė jam 
narkotikų, kurie jį apsvaigino ir 
prieš savo valią jai papasakojo 
viską ką žinojo, vėliau nieko ne
atsimindamas. Žinios buvo svar
bios ir Maskvai įdomios.

Taip tęsėsi penkerius metus. 
Bet vieną dieną australų kontra- 
žvalgyba pastebėjo, kad ši graži

artistė draugauja su aukštais val
džios pareigūnais, kurie turi 
ryšio su slaptais darbais. Visi jos 
pažįstami buvo apklausinėti, bet 
nė vienas neprisiminė, kad ji būtų 
kada stačiusi kokį nediskretišką 
klausimą.

Bet Maskva per kitus savo 
agentus sužinojo, kad australai 
Ritą įtaria ir patarė jai nutrauk
ti šnipinėjimą, bet toliau pasilik
ti dirbti artistės profesijoje. Tai 
buvo geriau, negu staiga atšau
kiant, kas būtų sukėlę įtarimo.

Rita "užmigdė" savo tinklą. Ji 
žinojo, kad policijos yra sekama, 
nes savo bute atrado paslėptus 
mikrofonus. Tokiu atveju jai bu
vo geriau dingti. Ir 1961 m. gavo 
"autentiškus" pasiūlymus iš Pa
kistano ir Indijos cirkų vykti į In
diją. Ji apleido Australiją, persi- 
keldama į Indiją, bet čia ji jau 
nešnipinėjo ir Pakistane dingo jos 
pėdsakai...

Sovietų šnipai kurie skirti 
Prancūzijai, Italijai, Ispanijai ir 
kitiems lotynų kraštams apmoka
mi Stiepnaja mokykloje.

Savo pranešimams persiųsti 
sovietų šnipai vartoja septynius 
slaptus kodus: Martyn, Oslo, Ste- 
ve, Kiel, Venus, Alma ir Nord. 
Dažnai jie tuos kodus keičia. Bet 
labiausiai jų yra vartojamas Kiel 
kodas, kuris beveik neiššifruoja
mas, jei neturima rakto.
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Grand Opening....
GREATER CLEVELAND'S
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Neighborhood 
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Grand Prize Drawing...

2nd PRIZE - Vtestinghovse
R00M AIR CONDITIONER

A deluxe air conditioner which features air- 
jet vanes, push-button controls and adjusta- 
ble thermostat. Cools and dehumidifies large 
room. Adįustable mounting kit included for 
easy window installation.

At Any of Our 4 Offices...
DRAVVING TO BE HELD AT LAKE SHORE 

OFFICE—9:30 A.M. TUESDAY, JULY 17

lst PRIZE -General Electric 
Book-Shelf FOOD FREEZER

' 13.7 Cubic Foot Food Storage. Many desirable fea
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.

3rd PRIZE - General Electric 
Mobile 

Maid
AUTOMATU 

DISHWASHER
Has automotic retractable 
cord, quick-loading racks 
for service for 12, handles- 
up silverware basket, power 
shower, and many other fea
tures. No plumbing reguired.

Five 4th PRIZES- General Electric AUTOMATIC CAN OPFNERS
Opens cans quickly, at a touch, with power piercing action. Easy to clean stand. 
Can cover is automatically removed with built-in magnet.

Five 5th PRIZES - 52-Piece Sets of INTERNATIONAL SUVERPIATE
in Mahogany Chesfs

Service for eight includes dinner knives, forks, soup spoons, teaspoons, salad forks, 
tablespoons, butter knife and sugar spoon.

Five 6th PRIZES - 6-Piece Fibre Glass HOSTESS T-V TRAY SĖT
Rich gold and black antique key and coins on white fibre glass with silver flecks. 
Six-piece sėt of 4 tray tables, roll-a-rack and hostess cart. Folds to stand as 
decorative unit.

Twenty-Five 7th Priies - Kodak Hawkeye FLASH CAMERA OUTFITS 
Kodak's newest snapshot camera with built-in flash holder, plūs clip-on neck strap, 
6 flash bulbs, 2 batteries, 1 roll Verichrome Pan and illustrated instruction manual.

This ’Vagobond“ jug by Amer- 
ican Thermos has Fiberglasj 
insulation and enameled steel 
construction with shoulder 
ipout for easy pouring.

.. . when you deposit $50 or more 
in a New or Existing Savings Account.

SĖT OF 8 TUMBLERS .

Anchor-Hocking ’Festive’ 12- 
ounce heavy base tumblers 
are richly decorated in 22-K. 
gold. Packoged in attractive 
gift box.
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AVĖ 
AFELY

and take your choice of these

FREE GIFTS

1 GAL. THERMOS JUG

ATVIRAS LAIŠKAS
STUDENTUI...

(Atkelta iš 1 psl.) 

laikomas kalėjime už savo rank
raščių persiuntimą į Vakarus? 
Kur dingo Biely? Kur Babel? Kur 
ir kokią knygą parašė Pasterna
kas? Kiek žuvo rusų per kolek
tyvizacijos laikotarpį? Ar dabar 
R. F. S.R. pasigamina užtenkamai 
maisto ar turi apiplėšti kitas 
"respublikas"? Ar taip buvo caro 
laikais? Kas laimėjo karą - ru
sai ar vokiečiai? Kas, Jūs many
tumėte, dabar geriau gyvena?

MOKSLININKO POŽIŪRIU - Ar 
įmanoma išmokti tiesos fizikoje 
ir tikėti melu kitur? Ar teorija, 
kuri a priori žino visus atsaky
mus, gali vadintis moksliška? 
Teorija, kur faktai atrenkami ir 
falsifikuojami? Teorija, kuri da
vė Lysenko ir nepripažino Ein
šteino? Koks fizikas buvo Leni
nas? Koks agronomas yra Chruš 
čiovas? Kodėl sovietinis mokslas 
bijo paskelbti savo erdvių nesėk
mes? Arba paklauskim skirtin
gai: kodėl pasisekimai skelbia
mi tik post factum?

ISTORIKO POŽIŪRIU - Ar me
las ir istorija tie patys žodžiai? 
Ar Lietuva savanoriškai įsijun
gė į sovietinę šeimą? Ir Estija? 
Ir Latvija? Kur sukilėliai išsi
kovojo laisvę - ar Vengrijoje? 
Ar Alžire ? Ar Belgų Konge? 
Ar "istoriškai neišvengiamas ka
pitalizmo puvimas" pagimdė

Bendrąją Europos Rinką? Ar bū- 
tij kur galima pirkti Nikitos kal
bas, pasakytas Stalino laikais? 
Jei jos Kopenhagoje būtų atspaus
dintos ar būtų galima jas nu
siųsti į Vilnių?

IR PAGALIAU BENDRAI - Ko
dėl negalima klausti tikrų klausi
mų? Kodėl negalima turėti tikros 
laisvės? Kodėl negalima turėti 
tikrų rinkimų? Ne "socialisti
nės" laisvės, ne "socialistinių" 
rinkimų. Ar gali būti laisvė be 
laisvių? Ar gali būti rinkimai 
be pasirinkimo? Ar gali būti ieš
kojimas, kai viskas jau surasta? 
Ar "jie" patys juokiasi iš šito 
savo cinizmo? Kažin, ar juokia
si? Iš "jų" isteriškųmo aš ma
tau daugiau baimės, kaip savimi 
pasitikėjimo. Gal tai menka pa
guoda, jaunas drauge, bet "jie" 
bijo Tavęs. O Berija "jiems" 
buvo reikalingas. Kaip kitaip sus
tabdysi žmogaus galvojimą pil
nai neužgoždamas jo teroru. Bet 
dabar Jūsų yra per daug, jaunas 
drauge, kad Berija grįžtų. Šį kar
tą laikas Tavo pusėje.

LIETUVA IR TU BŪSITE LAIS
VI IR NE PRIKLAUSOMI! TIK NE- 
NULEISKIME RANKŲ!

Lietuvis Studentas
Laisvajame Pasaulyje

1962 metai

Pirmas romanas skirtas 
lietuvių 

genijui Čiurlioniui 
Jurgis Gliaudą 
IKARO SONATA 
Pas visus knygų 

pardavėjus

CAR-ROBE BLANKET 
' WITH CASE

An attractive multi-colored 
plaid blanket for beach, 
sports, lawn or home ūse; 72’ 

convenient carrying

PORTABLE CHARCOAL GRILL.
Nickel-chrome finished grid 
and demountable legs with 
black enamel firebovvl, this 
Nelson charcoal grill is well 
reinforced for durability

(ONE TO A CUSTOMfR)

NEW LAKE SHORE OFFICE

T. CLAIR 
AVINGS

Main 01fice: f t. C/air Offtce:
813 EAST 185th STREET . 6235 ST. CLAIR AVENUE

tudid Office: Lake Skore Office:
25000 EUCLID AVENUE > 26000 LAKE SHORE BLVD.

AIL SAVINGS DEPOSITED THRU JULY 16th .. EARN 4% IROM JULY lst

BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

IN BEHALF
OF YOUR

eiTIES SERVICE DEALER

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

NAMI KRAUTUVĖJE

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

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

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiusti.........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą: ....
Name

No. Street City Statė
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LIEPOS KETVIRTOJI
Didysis filosofas Platonas yra pasakęs, kad tik mi

rusieji gali patirti karo pabaigą. Kiek gi yra pasaulyje 
valstybių, kurių viena karta būtų išgyvenusi be karo, be 
revoliucijos, be sukrėtimų, kilusių iš neapykantos žmo
gaus žmogui, idėjos idėjai. Kas ta idėja, kurios vardan 
privalo žūti milijonai nekaltųjų, kas ta idėja, kurios var
dan kraujas turi lietis upeliais ...

Neapsiėjo be karų ir revoliucijų Jungtinės Amerikos 
Valstybės. Anglai, kolonijų užkariautojai, 17 šimt. įsiga
lėjo Kolumbo atrastajame Naujame Pasaulyje, kol 1776 
m. liepos mėn. 4 dalis dabartinės JAV teritorijos buvo 
atpalaidota nuo kolonialinio statuso ir 13 valstijų pasi
skelbė nepriklausomomis ir sudariusios Jungtines Ame
rikos Valstybes, 1783 m. Paryžiuje pasirašė taikos sutartį 
su Anglija.

Pirmuoju JAV prezidentu Jjuvo išrinktas Jurgis Wa- 
shingtonas.

Dar ne kartą Europos galiūnai kėsinosi atgauti savo 
kolonijas Amerikoje, kilo ir pilietinis karas trukęs 4 me
tus, bet pagaliau, susikonsolidavę JAV virto pasaulio ga
lybe ir be jos paramos vargu ar šiandien komunizmas, 
naujai iškilusi kolonialinė baisybė, būtų sustojusi ten, 
kur ji šiandien stovi. Tiesa, sovietinis komunizmas įsi
tvirtino dabartinėse pozicijose dėka nuolaidžios prezidento 
Roosevelto ir anglų politikos. Bet ta politika kad ir 
Atlanto chartą pasirašius, neišvengdama kai kurių ban
gavimų, nebeatsipalaiduoja nuo karo grėsmės, niekad ne
išblėsusios II Pas. karo griuvėsiuose ir to karo pasėkoje 
vėl vergijon patekusių tautų širdyse.

Laisvės obalsis,- vyraująs visose JAV gyvenimo sri
tyse, kaskart labiau ir aiškiau ryškėja ir kitų tautų bei 
valstybių atžvilgiu. Didele dalimi pokario laikotarpyje iš 
kolonializmo išsivadavusios valstybės turi pripažinti savo 
atkovotai nepriklausomybei kreditus JAV politikai ir jų 
paramai. Jau virš 100 nepriklausomų valstybių sudaro 
JTO, kai jai steigiantis tebuvo 50. Taigi, virš 50^ naujų 
nepriklausomų valstybių atsikūrė pokario laikotarpyje, 
kai tik kelios valstybės savo nepriklausomybę išvydo I 
Pas. karo pasėkoje. Ir tos pačios, jų tarpe ir Lietuva, vos 
20 metų tesinaudojo atgauta laisve ir nepriklausomybe, 
kol vėl pateko sovietinio imperializmo naguosna.

Bet laisvės šūkiai, nuo emancipacijos laikų skambėję 
JAV, nebetelpa jų ribose. Laisvė ilgai neišsilaiko vieno 
krašto nuosavybėje. Ypatingai, kai jos priešai, taip ilgai 
toleruoti, pradeda visomis priemonėmis grąsinti ne tik 
iš toli, bet ir čia pat — viduje. Kaip mes bevertintume 
buvusius ar esamus JAV vyriausybių politinius kelius, 
ypatingai užsienio politikos srityje, vyriausybė negali ne
jausti tautoje kylantį nerimą dėl pavojų, kurių akivaizdų 
pavyzdį patys pajuto, komunizmui įsigalėjus 50 mylių 
nuo Floridos paplūdymių.

JAV laisvės obalsiai tautoje pradeda įgauti kitą skam
besį. Visuotinos laisvės sąvoka plinta ir įtaigoje politines 
sferas. Tai realios intuicijos žmogaus apsigynimo pa
seka. Ji dar reikalinga apdoroto plano ir tikslesnių, toliau 
numatančių siekių. Siekių, kurie liepos 4-sios pagimdyti, 
peraugo istoriškai jaunos, bet galingos valstybės ribas.

Laisvės ir Nepriklausomybės dieną, — liepos 4, — 
be abejo, jau girdėsime ne tik kartojant tą dieną pareikš
tus ir gimusius principus, bet ir įspėjimus, kad tie prin
cipai yra atsidūrę pavojuje ne tik iš išorės,bet ir iš vidaus.

Tos dienos principai mieli ir brangūs laisve besidžiau
giančiai Amerikai. Jie mieli ir brangūs mums, kurie tiek 
vilčių į juos dedam ir kartu tikimės, kad neužilgo tie 
principai valdys visame pasaulyje. (jč)

Planavimas - komunistinės 
santvarkos vėžys

(Atkelta iš 1 psl.)

Padėties tikrintojai jieško kal
tininkų, o fabriko vadovai teisi
nasi:

- Fabrikas išsiplėtė, priėmė
me daug naujų darbininkų, tie
kėjai siunčia blogą žaliavą...

Tikrintojai pasiteisinimais ne
patenkinti. Sako, jūs taip aiškino- 
tės prieš keletą metų, ir dabar 
tą patį tebekartojate. Sako, jūs 
jieškot kaltininkų vis kur kitur, 
tik patys į save nežiūrit. Štai, 
sako, visų sugrąžintųjų batų yda 
ta pati -- pakulnės nesilaiko: 
kodėl? Čia fabriko vadovai jau 
prisipažįsta kalti:

- Užsakėm pagaminti tik vieno 
numerio vinis. O jos, pasirodo, 
kaikur trumpos...

Čia tikrintojai gauna progos 
pasakyti pamokslą:

- Kažkas neapsižiūrėjo, už
sakė tik vieno numerio vinis. 
Bet oda ir guma - nevienoda: 
būna storesnė ir plonesnė. Ta
čiau ir vienokia ir kitokia tvir
tinama tokio pat ilgumo vinimis. 
Ir direktorius, irvyr. inžinierius 
žino, kad, taip dirbant, broko ne
išvengsi, bet leidžia jį daryti. 
Vardan plano, vardan kie
kybės numojama ranka į koky
bę. Nuo konvejerio eina brokas, 
bet ant jo lengva ranka statomas 
štampas "I rūšis". Už paaukštin
tą rūšingumą niekas asmeniškai 
neatsakingas.

Pamokslas teisingas, bet visgi 
į tikrąjį kaltininką pamokslinin
kai pirštu nerodo: nedrįsta. Kas 
gi kitas, jei ne centralizuotas 
•visko planavimas neleidžia ga
mybos tvarkytojams būti lanks
tiems pagal reikalą. Planai ne
numatė įvairaus storio odos ir 
gumos (įsidėmėkime, kad fabri
kas dar ir dabar gamina batus 

guminiais padais!), tai nenuma
tė ir įvairaus ilgio vinių jai pri
kalti. Bet, štai atsitiko, kad me
džiaga gauta įvairaus storio, ne 
pagal planą, o vinys išėjo vieno
do ilgio, pagal planą... Biurokra
tiško plano tokia ypatybė, kad ne
numatyti nukrypimai nuo jo įvyks
ta viršininkų leidimo nesiklausę, 
bet kai reikia sąmoningai kokį pa
keitimą padaryti, tai iškyla bega
lybė formalumų, su kuriais ver
čiau nei neprasidėti...

Padėties tikrintojai prasitaria 
ir apie viso to pasekmes:

- Viską atperka valstybė: bau
da iš įmonės sąskaitos perveda
ma į prekybinių organizacijų sąs
kaitą. O kiek pasiseka taip broko 
įpiršti pirkėjui -- juk ne visą 
avalynę prekybininkai patikrina!

Čia pamokslininkai pasakė tie
są -- nukenčia pirkėjas. Bet kai 
jie sako, kad "viską atperka val
stybė", tai ne viską baigia sakyti. 
Nedrįsta paminėti, kad valstybė 
tuos nuostolius atperka juk ne iš 
kieno kito, kaip iš vietos gyven
tojų, iš vietos dirbančiųjų žmonių 
kišenių, iš jų mokesčių imamąja 
tvarka paimtais pinigais.

Daugelis Lietuvos įmonių į 
nuostolius taip klimpsta dėl kitų 
įmonių kaltės. Štai ir šitie pa
mokslininkai ir sako:

- Dažnai kauniečius į broko ba
lą klampina Šiaulių odininkai. 
Kiek kartų kauniečiai grąžino į 
"Elnį" (buv. Nurokų fabr.)blogos 
kokybės odą, netikusius rantus 
ir kitą žaliavą! Bet nemaža jų 
nenorėdami stovinėti, sunaudoja, 
nors planas įvykdytas broko 
sąskaita niekam nereikalingas. 
Ir viena ir kita įmonė priklauso 
Lengvosios pramonės valdybai. 
Ir siūlai, ir kamuolys jos spe
cialistų rankose. Tik reiklumo 
stoka galima paaiškinti, kad val
dyba negali sutraukyti šioužbur-

Neutraliais negalime likti
Jei tremtį rinkomės tolimesnei kovai už tautą ir laisvę - kovokime

SPAUDOJE 
PASIDAIRIUS

Savo energingoje ir pat r i joti
nėje inauguracijos kalboje Pre
zidentas Kennedy kreipėsi į tau
tą šjikiu: "Neklausk ką tau kraštas 
gali padaryti, bet klausk save - ką 
tu gali padaryti savo kraštui". 
Yra daugelis būdų aktyviai atsi
liepti į šį raginimą, tačiau mums 
lietuviams, prieinamiausias, lo- 
giškiausias, ir suprantamiausias 
būdas būtų kova su komunizmu. 
Atrodo, šiandien minint Birželio 
trėmimų, žudymų ir lietuvių tau
tos sukilimo prieš Sovietų kolo
nializmą sukaktį, nereikia nei 
aiškintis, kodėl kova prieš ko
munizmą yra mums savaime su
prantama ir turėtų būti kiekvieno 
seno ar naujo ateivio kraujuje. 
Tačiau nekuriems mūsų atrodo, 
dar vis neaišku, nors pastaruoju 
metu ir čia gimę amerikiečiai - 
nuo paprasčiausių iki žymiausių 
asmenų - pradeda vis dažniau ir 
vis balsiau raginti visuomenę at
sibusti ir pasakyti "NE" vergijos 
nešėjams. Štai keletą pavyzdžių.

Darbo unijų AFL-CIO Prezi
dentas George Meany nesenai yra 
pasakęs, jog iš visų svarbių prob
lemų ir klausimų amerikiečių 
tautai šiandien pati svarbiausia 
yra - komunizmo pavojus. Taigi- 
ne algų, ne kainų, ne darbo va
landų ar atlyginimo klausimas, 
bet komunizmo pavojus atrodo 
pačiu svarbiausiu unijų vadui.

Gi religinis vadovas Kardino
las Spellman sako: "Aš maldauju 
visus amerikiečius drąsiai tęsti 
ir sustiprinti savoprieškomunis- 
tines programas."

FBI Direktorius John Edgar 
Hoover rašo: "Amerikos žmonės 
turėtų būti painformuoti apie 
jiems gręsiantį komunizmo pavo
jų", ir prideda, jog "informuota 
viešoji nuomonė yra mūsų ge
riausias ginklas prieš komunistų 
iždavikišką kląstą."

Tą patį, tik kitais žodžiais, 
patvirtina Bostono Kardinolas 
Cushing: "Kas labiausiai šiais 
laikais padeda komunistams",sa
ko kardinolas, "yra žmonių neži
nojimas jų taktikos, strategijos, 
ir tikslų." Tą patį mano bei sa
ko ir žymieji kariškiai, kuriems 
teko susidurti su komunizmu vie
nokio ar kitokio pobūdžio kovos 
lauke. Tik išgirskite ar paskaity
kite tokius vyrus kaip Gen. Mac 
Arthur, Adm. Burke, Gen. 
Walker, Gen. Wedemeyer ir ki
tus.

Tam tikra prasme į įvykius iš 
šalies žiūrįs žymus Azijos vyras, 
buvęs Lebanono diplomatas ir 
Jungtinių Tautų .Asamblėjos 
Pirmininkas ir dabar savo vais

to rato ir pasiekti, kad avalyni- 
ninkai visų pirma galvotų 
apie žmones, kuiems savo 
gaminius skiria.

Bet sistema visus verčia gal
voti visų pirma apie planų 
įvykdymą, ne apie žmones. Ji 
visus yra padariusi jų pačių su
darinėjamų planų vergais...

Šiuo atveju į nuostolius klam
pinto jai nurodyti netoli, Šiauliuo
se, tos pačios valdybos žinioje 
esančioj įmonėj. Kitoms įmo
nėms dar sunkiau. Sakysim, ra
dijo aparatų ir magnetofonų (re
korderių) montavimo fabrikai Vii 
niuje pagamintas detales gauna iš 
toliau, iš Rusijos įmonių, kurių 
vilniškės Lengvosios pramonės 
valdybos ranka nepasiekia. O iš 
ten irgi ateina "planingai" pa
gamintų dalių, iš kurių sustaty
tų aparatų didelė dalis neveikia, 
ar netinkamai veikia ir juos ten
ka atmesti ar iš pagrindų taisy
ti. Susidaro nuostoliai, kuriuos 
irgi turi atpirkti... "valstybė", 
konkrečiai -- Lietuvos mokes
čių mokėtojai. Tiesa, netikusias 
dalis įmonės gali grąžinti, bet 
kai grąžina, tai neturi ko veikti 
ir negali įvykdyti plano. O ka
dangi planas yra komunistinės sis
temos principas ir netvienas 
iš "vyriausiųjų dievaičių", tai 
gamybos vadovams nėra kitos iš
eities, kaip nusilenkti prieš tą 
"dievaitį" ir atiduoti visas pir
menybes jam, o ne žmonių inte
resams. Ne kas kita, o plana
vimo sudievinimas ir pripažini
mas jam tokios tobulybės, kokios 
jis neturi ir negali turėti, yra 
vėžys, kuris graužia pačią sis
temą. Bet komunistinės teorijos 
fanatikai nenori tos klaidos ma
tyti, nenori net svarstyti kokia 
galėtų būti išeitis, o yra užsis
pyrę vistiek ją vykdyti: jei ne
pasiduoda geruoju, tai prievarta.

(vr)

V. BRAŽĖNAS

tybinio Un-to Rektorius, Dr. Ma- 
lik, 1960 m. birželio 11 d. labai 
aiškiai savo nuomonę išreiškė: 
"Vakarų civilizacija yra pasmerk
ta pražūčiai, jeigu nenusikratys 
savo nerūpestingo apsnūdimo"...

Tad kas komunizmo baisumą 
žino, turi pareigą žmones iš to 
apsnūdimo žadinti. Nejaugi atsi
ras daug tokių mūsų tarpe, ku
rie išdrįs pasakyti, jog mes lie
tuviai, esam padarę užtektinai? 
Nejaugi mes nesijaučiame sko
lingi šiam kraštui, ir užmiršo
me skolą savo arba savo tėvų 
gimtajam kraštui? Nejaugi mus 
nesugėdins į veiklą nei Sibire 
ištremtųjų į mus sudėtos viltys, 
nei maždaug 40,000 partizanų ati
duota aukščiausioji auka? Nejau
gi mes galime susidėti su vadi
namais neutraliaisiais ir tylėti 
matydami skriaudą daromą pa
vergtiems devyniems šimtams 
milijonų žmonių, jų tarpe mūsų 
pačių broliams pavergtoje Lie
tuvoje? Nejaugi mes tik "iš 
praeities stiprybę" semsimės, o 
dabar, nuo savęs, į šį "stipry
bės šulinį" nei lašo neilašinsi- 
me?

Kaip ir kur mums kovoti? 
Mums nereikia daug rūpintis tais 
komunistais, kurie ruošiasi nu
versti valdžią, pavogti paslaptis, 
vykdyti sabotažą: tam yra FBI 
ir kitos įstatymų apsaugos įstai
gos. Mums reikia rūpintis ir ko
voti prieš tuos komunistus, jų 
pasekėjus, pataikautojus, ir rau- 
donmulkius, kurie melu, iškrai
pymais, klastojimais bando su- 
mulkinti mūsų kaimynus, drau
gus, vaikus, mokyklas, universi
tetus, visą mūsų visuomenę ir 
kartais mus pačius. Turime ko
voti visur ten, kur komunistų pro
paganda veržiasi.

1961 m. kovo 6 d. FBI Direk
torius J. Edgar Hoover Kongre
so komisijai paliudijo, jog Ame
rikoje yra 200 komunistų fronto 
organizacijų, komunistai yra 
įsiskverbę į kiekvieną įmanomą 
veiklos sritį, jaunimo grupes, ra
diją, televiziją ir filmų pramo
nę, į religines, mokyklų, moks
lo ir kultūros grupes, į spaudą, 
į tautinių mažumų grupes, visuo
meninius ir politinius vienetus.

Tad štai kur raudonieji, kaipo 
piliečiai, lenda ir štai kur mums, 
kaip piliečiams, reikia prieš juos 
kovoti. Susipažinkime su jų dar
bais, taktika, strategija, ir tiks
lais. Tai atsieksime lankydami 
prieškomunistinius susirinki
mus, paskaitas, filmų demons
travimą, masinius prieškomu
nistinius sąskrydžius, skaityda
mi prieškomunistinę spaudą, pam
fletus, brošiūras, knygas. Susi
pažinkime patys, susipažinę ap- 
švieskime ir kitus. Panaudokime 
įgautas žinias veiklai. Nepraleis- 
kime progos faktais ir tiesa už
čiaupti burną kiekvienam raudon- 
mulkiui ir ružavam mulkintojui - 
viešuose susirinkimuose, spau
doje, televizijoje, radijuje ar pri
vačioje draugijoje. Tiesioginiai 
dalyvaukime krašto politikoje, 
remkime, balsuokime ir raginki
me kitus balsuoti už tikrus anti
komunistinius atstovus valdžioje, 
nežiūrint kuriai politinei partijai 
jie priklausytų. Remkime tokius 
vyrus visomis pastangomis ir ne- 
padėkime raudoniesiems juos su
naikinti, besikabinėdami prie 
mums šiandien nepatinkančių vie
nokių ar kitokių smulkmenų, ku
rios neturi jokios reikšmės es
miniai nulemti šią žūtbūtinę ko
vą.

Rašykime laiškus, peticijas, 
padėkas, pagyrimus ar protestus, 
kai matome raikalą. Jei kuris 
pats nesugebame, prašykime pa- 
gelbos tų, kurie sugeba. Pagaliau 
savo vaikus į mokslus leidžiame 
ar išleidę esame - jie mums pa
dėti gali ir mielai padės. Naudo
kimės šio krašto mums suteik
ta laisve, nes ir laisvė, kaip ran
ka ar koja, apmiršta ir nudžiūs- 
ta nenaudojama.

Nelaukime organizacijų įsiku
riant ar vadovų atsirandant šiai 
kovai vesti. Organizacijų pakan
kamai turime, tik jas pagrindi
niam jų tikslui panaudoti reikia. 
Be to - kiekvienam mūsų asme
niškai priklausančios pareigos 
nei vadai nei organizacijos už 
mus neatliks. Gi mums rimtai ir 
atsidavusiai Lietuvos vadavimui 

ir pasaulio laisvę apginti darbą 
pradėjus vadovų atsiras iš mūsų 

jaunimo eilių, kuris, atrodo, lau
kia progos įsijungti į jaunosios 
kartos pastangų vertą darbą. 
Prieš savaitę, čia pat, Connecti- 
cute, vienas jaunimo suvažiavi
mas viešai iškėlė reikalą lietuvių 
visuomenei sustiprinti kovą už 
laisvę. Atrodo, mūsų jaunimas 
negali suprasti, kaip mes pasi
tenkiname tuo mažu ką ligi šiol 
atliekame. Jie giliai ir su pagrin
du didžiuojasi savo tauta, bet ne- 
visada šia tautos dalimi... O gal 
ir mūsų senieji vadovai kada nors 
užmirš dar nuo caro Nikalojaus 
laikų tebesitęsiančias "politines" 
rietenas ir atsistos mums vado
vauti. Vadovauti, o ne vien va
dais būti...

Daktaras Juozas Girnius savo 
knygoje "Tauta ir tautinė ištiki
mybė" yra parašęs: "Dabar le
miame, ar tik begėdiškai pali
kome gimtuosius namus pačią 
sunkiausią valandą, ar iš tiesų 
rinkomės tremtį tolesnei kovai 
už tautą ir laisvę".

Prancūzų Laffayet, lenkų Pu- 
laski ir mūsų pačių, lietuvių, 
Kosciuška jau anais laikais su
prato, jog kova prieš tironiją 
yra visuotina, neapribojama te
ritorijomis. Mums šiandien ne
gali būti jokios abejonės, jog 
kova prieš komunizmą, kokioje 
plotmėje ar kurioje srityje mes 
ją bevestume, yra kova prieš 
vieną ir tą patį priešą. Prieš 
tą, kuris paglemžė Lietuvos lais
vę ir dabar, aplinkiniais keliais- 
per Korėją, Laos, Kubą,Brazili
ją ir Meksiką - bando pasiekti 
pozicijas, iš kurių be pavojaus 
sau galėtų drįsti ištiesti kruvi
ną ranką į Amerikos ir tuo pa
čiu viso pasaulio laisvę. Ta ko
va mus, Amerikos lietuvius,lie
čia tiesiog ir kaip lietuvius, ir 
kaip amerikiečius, ir kaip žmo
nes. Neutraliais joje likti nega
lime.

Taigi - jei mes palikome savo 
kraštą tiktai mūsų ypatingai bran
giam kailiui išgelbėti, mes esa
me paprasčiausi bėgliai, ir netu
rime teisės vadintis garbingu ir 
kančiomis pašventintu Tremtinių 
vardu. Gi jeigu - "iš tiesų rinko
mės tremtį tolesnei kovai už tau
tą ir laisvę" - kovokime. Aš 
tvirtai tikiu, jog mes pasirinkome 
kovą, ir mes tai įrodysime tiek 
savo draugams tiek ir priešams.

NAUJAS LITUANUS NUMERIS
Lietuvių Studentų Sąjungos lei

džiamas anglų kalba žurnalas ne 
tik savo kultūringu technišku api
pavidalinimu, bet, svarbiausia, 
savo turiniu ir tikslu juo pasiek
ti angliškai skaitančiųjų ausis, 
kas kart įgauna didesnės ir gi
lesnės reikšmės Lietuvos bylos 
palaikyme amerikonų visuome
nėje.

Ketvirtasis Lituanus numeris 
apžvelgia būdingą bolševikinei 
politikai nušviesti Lietuvos - Sov. 
Sąjungos nepuolimo paktą, suda
rytą 1926 metais.

L. Sabaliūno kruopščiai gvilde
nama medžiaga pabrėžia Sovietų 
siekimus sutartį sudarant,būtent 
kad jokia kita įtaka neįsiskverb
tų į Baltijos Valstybes - (The 
Soviet Union will not tolerate 
hegemony or special privileges 
over Baltic)

Laima Petrauskaitė, Julius 
Kaupas, Ant. Liutkus, JudithJen- 
nings, Juozas Jakštas, Rimvydas 
Šilbajoris, Alastair Guinan, Arū
nas Liulevičiūs ir kt. prisidėjo 
prie didelio darbo, kurį atlieka 
Lituanus.

NATIONAL BANK
MEMBER FEDERAL OEPOSIT INSURANCE CORPORATION

JAV Aukščiausiam teismui pa
sisakius prieš maldas viešosiose 
mokyklose, tuo reikalu ir mūsų 
spaudoje pasigirdo balsų, kurių 
įvairumas atsispindi žemiau pa
tiektose ištraukose:

- DRAUGAS birželio 27 d. ve- 
damąjame pasisako, kad -

"Amerika ir visas laisvasis 
pasaulis šiandien yra privers
tas vesti didelę kovą prieš ate
istinį komunizmą, užsimojusį pa
vergti visas tautas, visą žmoni
ją. Jis yra užsimojęs sunaikinti 
ir Amerikos demokratinę san
tvarką ir visas laisves, kokias 
toji santvarka, pagrįsta religine 
praktika, garantuoja. Komunistų 
vadai, žinodami, kad religija yra 
pati didžiausia jiems įsigalėti 
kliūtis, pirmoje eilėje ir siekia 
sunaikinti religiją. Todėl Aukš
čiausiojo teismo pasisakymas 
prieš maldą Amerikos mokyklo
se, nėra abejonės, džiugins Krem
lių ir Peipingą, nes juo palengvi
nami komunizmo darbai. Atsižvel
giant į dabartinę pasaulio padėtį, 
ir Amerikoj ir visuose laisvuose 
pasaulio kraštuose reikia didinti, 
bet ne mažinti religinę praktiką, 
reikia didinti, bet ne mažinti re
liginį auklėjimą mokyklose ir ki
tur.

Šiais laikais, kada tiek daug 
yra jaunimo demoralizacijos 
spaudoj, televizijoj ir šiaip gy
venime, kada tiek daug susirū
pinimo rodoma jaunimo tinkamu 
auklėjimu ir jo globa, ne mažin
ti, bet stiprinti reikia religinį auk
lėjimą mokyklose, namuose ir vi
sur kitur, kur tik susitinkama su 
vaikais, su jaunimu.

Reikia laikyti, kad Aukščiau
siojo teismo pasisakymas prieš 
maldą New Yorko valstybinėse 
mokyklose tikrai nebus pasitar
navęs nei jaunimo, nei krašto ge
rovei".

NAUJIENOS tą pačią dieną kon- 
statuodamos, kad "Teismas už
draudė poterius mokykloje" į rei
kalą pažiūrėjo grynai iš forma
lios pusės:

"Aukščiausias teismas padarė 
šį nutarimą, ;spręsdamas penkių 
tėvų skundą priešNewYorkoval
stybės švietimo departamentą, 
kuris išleido patvarkymą, kad 
pradinėse mokyklose kas rytas 
būtų perskaitoma malda, prašan
ti Dievo palaiminimo vaikams, jų 
tėvams, mokytojams ir šiai ša
liai.

Paremdamas šį tėvų skundą, 
teisėjas Black pažymėjo, kad tas 
Švietimo departamento patvarky
mas prasilenkia su JAV konsti
tucijos pirmąja pataisa, kuri drau 
džia valdžiai "steigti religiją" 
arba kištis į religijos reikalus. 
Šita konstitucijos pataisa griež
tai atskyrė bažnyčią nuo valsty
bės ir nustatė, kad religija yra 
tėvų ir žmonių reikalas, o ne 
valstybės.

New Yorko švietimo departa
mento pareigūnai, kai kurie kon
greso nariai ir kai kurių bažny
čių vadai šituo teismo nutarimu 
labai nepatenkinti. Aštriausiai jį 
kritikuoja aukštoji katalikų hie
rarchija. Vienas pietinių steitų 
politikierius, puldamas Aukš
čiausiojo teismo teisėjus pareiš
kė: "Jie atidarė duris į mokyk
las negrams, o dabar jie išvarė 
iš mokyklų Dievą".

Tačiau Aukščiausiojo teismo 
nutarimas turi privalomo įstaty
mo galią visam kraštui. Jam ne
gali priešintis nei atskirų steitų 
vyriausybės, nei žemesnieji fe- 
deraliniai teismai. Jo nutarimą 
galėtų panaikinti tiktai konstitu
cijos pakeitimas, priimtas kon
stitucijoje nurodyta tvarka".

Taupmenos Įneš
tos iki liepos 10 
d. neša palūkanas 
nuo liepos 1 d. — 
4%, kai Įnešama 
pilniems metams 
— 3^%, kai su- 
taupos laiko mos 
trumpiau, nei me
tus ir ne mažiau 
ketvirčiui metų.
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OKYKLA
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Amerikos Lietuvių Bendruomenės Čikagos Apygardos
KRISTIJONO DONELAIČIO

. . ■ . ?'&»> ; " . , , f. ‘ šf -

Tautinių Sakių Mokyt. Mokyklai Vudėjas
A. Marticnė J- Su ko

kyt-M.PIačienė
Tautinių ŠokiųMokyt 

I.Peteraitienė

Prof. VI. Jakubėno mokinių 

koncertas Chicagoje

Chicagos K. Donelaičio šešta
dieninė pradžios mokykla baigė 
trečiuosius mokslo metus 1962 m. 
birželio m. 9 d.. Mokyklą lankė

per 200 mokinių iš Chicagos ir 
jos apylinkių. Mokykla dirbo 37 
šeštadienius. Mokykloje mokyto
jauja 9 mokytojai, mok. vedėjas -

K. Donelaičio mokyklos mokslo metų pabaigtuvėse gen. kons. dr.
P. Daužvardis įteikia baigimo pažymėjimą Rūtai Puodžiūtei. Kai
rėje mokyklos vedėjas Julius Širka, y Noreikos nuotrauka

Julius Širka. Šįmet mokyklos aš
tuonis skyrius baigė vienuolika 
mokinių, tai pirmoji šios mokyk
los absolventų laida.

Išleistuvių aktą pagerbė savo 
atsilankymu gen. konsulas dr. P. 
Daužvardis, Aukšt. Lituanistikos 
Mokyklos direktorius J. Masilio- 
nis, Liet. Prefesorių Dr-jospir
mininkas prof. M. Krikščiūnas ir 
kt. svečiai. O mokinių tėvų ir 
šeimų nariai užpildė nemažą 
mokyklos parengimų salę... Vi
sas baigos aktas praėjo pakilioj 
nuotaikoj ir tvarkingai.

Malonu pažymėti, kad visos 
absolventės ryžtasi ir toliau li
tuanistiką mokintis, lankydamos 
aukštesniąją mokyklą. Taip pat 
džiugu patirti iš šios mokyklos 
tėvų komiteto žinią apie tai, kad 
baigiama susitarti dėl galimybės 
mokyklą įkurdinti dar erdvesnė
se ir patogesnėse patalpose, už 
dabar turimas. (mv)

KAS DIRVOS NESKAITO
- DAUG NUSTOJA!

Prof. VI. Jakubėnas savo stu
dijoje turi virš 40 mokinių. Bir
želio 9 d. koncerte pasirodė tik
tai 35. Atliko įvairių klasikų, ro
mantikų (Mozart, L.v. Bethoven, 
J. Brahms, Rachmaninov, R. 
Schuman, J. Thomson, Burgmul- 
ler) ir taipgi lietuvio J. Zdaniaus 
kūrinius.

Iš pasirodymo, galima buvo 
aiškiai matyti mokinių pažangu
mo davinių. Prie pažangesniųjų 
reikėtų priskirti: Birutę Macke
vičiūtę (atliko Valse-Caprice - 
Grieg), V. Žemaitį ( atliko - 
Chopin’o valsą), A. Lesniauskai- 
tę ("Playera" - Granados), M. 
Pakalniškytę (Chopin’o valsą), 
mažą mergytę D. Matulionytę 
("Pavasariui" - Grieg), V. Pet- 
rovs (Variacijos temoje M-sieur 
Duport menueto), R. Jaraitė(Ba- 
ladė Nr. 3 - Chopin), M. Drunga 
(Sonata Nr. 3,1-ji dalis), ir A. Va- 
saitis (Impromptu-Phantasie ir 
Scherzo B-minor - Chopin).

Mackevičiūtė skambino gerai, 
gal tiktai lėtoku tempu. Atrodo, 
ji turi gabumų, tiktai trūksta už
sispyrimo pamilti etiudus. Žemai 
taitis turi aiškų skambinimą, ma
tosi jo geras ruošimasis. Tą patį 
galima pasakyti taipgi ir R. Kriš- 
topaičiui. Jaraitės skambinime 
daug grožio, bet, palyginus su 
pernykščiu pasirodymu, tebuvo 
parodyta permaža pažangos. Su
prantama, jai turbūt nemaža atė
mė brangaus laiko bendrasis 
mokslas, kuris irgi yra negai
lestingas. M. Drunga vis kopia 
į Parnaso viršūnę. A. Vasaitis - 
jau visai arti pačios viršūnės. 
Vienok ir šiem paskutiniesiems 
neprošalį priminti, kad atsidū
rus pusiausvyroje, negalima pa
sikliauti vėjo pūtimui, nes jis yra 
veidmainingas. Vien tiktai svei
kas protavimas ir stiprioji vado
vaujamoji ranka yra tikrieji kel
rodžiai.

Kitos mergaitės skambino pu
sėtinai. Vienok ir šios, ir kiti 
turėtų atsiminti, kad etiudai, nors 
ir kankinantieji, vistiektai yra 
technikos tikrieji draugai. Iš

skambinimo nejučiomis prasi
veržia požymiai, ar skambinto
jas myli, ar nemyli etiudų.

Bendrai imant, šis koncertas 
parodė prof. VI. Jakubėno studi
jos stiprumą. Matosi, kad moki
niams buvo duota visa, kas gali
ma buvo duoti. Tebūnie man leis
ta šios studijos mokiniams pa
reikšti mažų pastabėlių: A. Les- 
niauskaitė ir B. Mackevičiūtė yra 
retų gabumų apdovanotos mer
gaitės. Bet, gaila, atrodo, kad jos 
to neįvertina, ir permažai teski
ria dėmesio, kad pasiekus tikro
jo muzikos meno. Būti paprastu 
skambintoju (diletantu) ir meni
ninku, yra visai skirtingi keliai. 
Menininkas yra tikroji, garbin
goji jėga, prieš kurią lenkiasi vi
sas kultūringasis pasaulis, bet - 
jojo kelias nuklotas įvairių skau
džių reikalavimų besąlyginiam 
atsidavimui mūzai. Diletantui ke

lias lengvas, bet jis tėra vien pa
viršutiniškas.

Pastebėtas taipgi skirtumas 
tarp berniukų ir mergaičių skam
binimo. Berniukų skambinimas 
rodo jų atvirą atsidavimą muzi
kai, fortepijonui. Mergaitės dau
gumoje rodo, jog jų svarbiausias 
dėmesys yra jų nagučiai, ilgi la- 
kiruoti nagučiai. Jus su tokiais 
nagučiais skambinant, net buvo 
nelaimingų atsitikimų, kai nagas 
pataikė tarp juodo ir balto kla
višo, ir atlūžo, sukeldamas di
delį skausmą. Be to, ilgi nagai 
neduoda skambinime estetinio 
grožio: pirštukai ištiesti, tarsi 
pagaliukai. Juk pirštai ant klavi
šų analoginiai šoka baletą, 
kaip kojos ant grindų, ir ran
kos ore. Taigi, mūzos tikroji 
dukra visapusiškai turi pasiduo
ti josios disciplinai. Gaila, bet 
taip yra.

Šis rečitalis parodė, jog stu
dija yra žinovo tvirtose rankose. 
Mokiniai turėtų tą suprasti ir 
įvertinti.

J. Bertulis

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

MOKAME UŽ BONU 
TAUPMENAS

Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 
valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS
DOVANOS TAUPYTOIAMS

so light, so right, and oh, so rejdshing

The Stroh Brewery Co., Detroit 26, Michigan

CHICAGOS PARENGIMŲ 
— KALENDORIUS —

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

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

LIEPOS 28-29 D. Amerikos 
Lietuvių Tarybos metinis suva
žiavimas.

SPALIO 6 D. Lituanikos skautų 
tunto vakaras ruošiamas Tėvų 
Komiteto Balio Pakšto salėje.

SPALIO 13 D. Lietuvos Gailes
tingų Seserų Sąjungos Balius 
Western Ballroom salėje.

LAPKRIČIO 10 D. BALFo Chi- 
cągos apskrities rudeninis kon
certas-banketas Jaunimo Centre.

GRUODŽIO 9 D. Sol. M. Krip- 
kauskienės rečitalis Jaunimo 
Centre.

Paraginkit savo pa
žįstamus -užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

AMERICA’S ONLY FIRE-BREWED BEER

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero SO, III. Tol.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
Blshop 2-1397

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS
REKORDAS

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 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 Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 

P Kone: Vlrginia 7-Tlil John J. Kazanauskas, Pres.
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CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

• Dana ir Jonas Dundu- 
rai išskrido vienam mėne
siui atostogų į Europą, ža
da aplankyti Portugaliją, 
Ispaniją, Italiją, Prancūzi
ją, Šveicariją ir kt. kraštus.

• Vida Steponavičiūtė 
baigė Ohio Universitetą 
gaudama bakalaureatą biz
nio administracijos srity. 
Jos vyras L. Bosinas, baigė 
tą patį unicersitetą praei
tais metais.

Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos Clevelande I klasės ge
riausios mokinės su mokytoju J. Stempužiu. Iš kairės mokyt. J. 
Stempužis, O. Martutė, I. Banionytė ir D. Nasvytytė.

V. Pliodžinsko nuotrauka

PADĖKA

KLT S-gos Wellando sk. reng
tos Joninės birželio 23 d. praėjo 
su dideli pasisekimu. Graži pro
grama sutraukė kone visus Wel- 
lando, St. Catharines ir Niagara 
Falls lietuvius. Daug buvo iš Ha
miltono, Toronto, Buffalo ir kt. 
tolimesnių vietovių. Nemaža at
silankė ir kitų tautybių svečių.

Joninių rengėjai dėkoja Cleve
lando vyrų oktetui ir jų vadovui 
R. Babickui; Detroito tautinių šo
kių grupei ir vadovei G. Gobienei 
už tokią įdomią programą, kuri 
šioms Joninėms suteikė nepap
rasto iškilmingumo.

Taipgi dėkoja visiems Niagara 
Pusiasalio lietuviams ir tolimes
nių vietovių svečiams, atsilan
kiusiems į šias Jonines. Mieli 
Tautiečiai ir Tautietės! Jūsų gau
sus dalyvavimas dar kartą įrodė, 
jog Joninių šventė Wellande yra 
pageidaujama.

Dėkojame visiems tiems, kurie 
sutiko duoti nakvynes mūsų meni
ninkams: iš Port ColborneRadvi
lams ir Staškevičiams, iš Niaga
ra Falls Janušoniams ir Bal
sams. Iš Nellando: Šileikiams, 
Adomynams, Preikšaičiams, Kaz
lauskams, Šurkams, Blužams.

Dėkoja visiems aukojusiems 
fantus ar pinigus fantams pirkti.

Ypatinga padėka tenka asme
nims, kurie atliko vienokias ar 
kitokias pareigas parengimo me
tu: Jonaičiams, A. Pranaičiui su 
dukrele, V. Jasulioniui, St. catha- 
riniečiams J. Šarapnickui, M.

Saukai su sūnum, Bogušiui, Šva
žui, Bisinauskams, Čeporieneiir 
kitoms ponioms padėjusioms vir - 
tuvėje. O Staškevičienei ir Simo- 
naitienei talkininkavusioms me
nininkų vakarienės metu. B. Si
monaičiui suorganizavusiam 
skautus - tarnybą loterijai. D. 
Dauginienei už paruošimą loteri
jai staliuko. Čeporytėms, Valei ir 
Jonui Lekavičiams dirbusiems 
prie dovanų paskirstymo. Vi
siems kitiems, kurie kuo nors 
mums talkininkavo, bet kurių pa
vardės čia nesuminėtos, nes sun
ku beatsiminti, nuoširdžiai dė
kojame.

Dėkojame LB Wellando apyl. 
pirm. A. Čepukui už tartą žodį,

taipgi J. Waterman už pasaky
tą padėką anglų kalba.

Dėkojame redaktoriui, J. Čiu- 
berkiui, maloniai sutikusiam duo
ti tiek daug vietos savo laikraš
tyje reklamuojant šias Jonines. 
Taipgi J. Paužuoliui už gražią 
korespondenciją "N.L." savait
raštyje, J. Simonavičiui ir P. 
Puidokui už paskelbimą per ra
diją.

Šis didelis Joninių pasiseki
mas ir darnus visų bendradar
biavimas įrodo, jog Joninių tra
dicija Wellande yra įstatyta į 
senas vėžes.

KLT S-GOS WELLANDO SK.

• Gauta iš Punsko lietu
vių keletas 
kuriuose yra išaustas Lie
tuvos himnas. Tai labai ver
tinga dovana gimtadienio, 
vardinių ar kitų šeimos 
švenčių proga. Rankšluos
čio kaina 12 dolerių. Gauti 
pinigai persiunčiami audtį
sioms rankšluosčius Punsko 
lietuvaitėms. Norintieji įsi
gyti, kreipkitės šiuo adre
su: K. Gaižutis, 953 Maud 
Avė., Cleveland 3, Ohio.

rankšluosčių,

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

18025 Hiller Avė.
Tel. IV 1-0268

(75, 76, 77)

• Susitikite su draugais 
kultūringoje aplinkoje!

Vykite į Public Audito
rium ruošiamus koncertus. 
Ketvirtadienį, liepos 5 d. 
įvyks George Gerschvvin — 
I-o ji naktis. Solo gros Pat 
Pace — ”Rhapsodie in 
Blue” ir ”Concerto in F.”

*
šeštadienį, liepos 7 d. 

Rodgers ir Hammerstein I- 
oji naktis, Richardo Rod- 
gėrs dainų cavalcada. Solo 
dainuos Terry Saunders, 
Patricia Marand, Gari 01- 
son, James Hurst ir ”Pops” 
choras.

Koncertų pradžia 8:30 va
kare.

Puikus turtas pajamoms 
Superior - Norvvood rajone, 
du 2 šeimų namai viename 
sklype, abu gerame stovyje, 
2 mašinom garažai. A-l in
vestavimas (apie 20 L' ), ar
ba geras namas su didelė
mis pajamomis. Neatsisa
kykite sužinoti detalių. Sa
vininkai apleidžia miestą. 
Va ar FHA finansavimas.
Bovver Realty UL 1-1061

(76, 77, 78)

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

Jonas Brazauskas 
parduoda namą — 16105 
Trafalka Avė. 2 šeimų na
mas, pilnas rūsys, gaso pe
čiai, įnešti $1,000.00. Telef. 
IV 1-6265.

PARENGIMŲ 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.

UŽSAKYKITE GĖLES TELEGRAFU 
Gėles 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

EAST SHORE REALTY
Juozas Mikonis Realtor

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

(75-78)

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.

STANKŪNO IR MASIULIO
Lietuvių Prekybos Bendrovė

jau ketvirti metai pasitarnauja savo tautiečiams siuntinių į 
Lietuvą ir kitus kraštus reikalu be priekaištų ir be jokių ne
susipratimų.

Tie, kurie per ją siuntė ar siunčia, labai gerai žino, kad 
viskas bus pasiųsta taip, kaip užsakyta, be jokių pakeitimų. 
Be to jie žino, kad ši Bendrovė kostiumams medžiagos at
karpas siunčia ne po 3 1/4 ir ne po 3 1/3 jardų, bet po 31/2 
jardų, kad tikrai išeitų geras drabužis, kokius mūsų žmo
nės iš seno mėgsta.

Siunčia ji viską, kas tik užsakoma: gerąsias medžiagas, 
kurios pasirenkamos pagal kainoraščius, ir standartinius siun
tinius, viską vyrams, viską moterims, vaikams ir visokius na
mų apyvokos daiktus. O kaip pavyzdį, štai, galėtumėm nurodyti 
šitokį savo STANDARTINI GRYNOS VILNOS MEDŽIAGŲ SIUN
TINĮ:

3 atkarpos labai vertingos, geros, gražios ir 
tvirtos angliškos vilnonės medžiagos vyriškiems 
ar moteriškiems kostiumams, kiekviena po 3’/2 
jardų, Boston serge, Worsted ar Barathes, pilkos, 
juodos, rudos ar mėlynos spalvos su įaustais įra
šais ar su fabriko antspaudais ”A11 Wool Made in 
England”.
Statinio svoris 16 svarų. KAINA $76.00 įskaitant visus pasiun

timo mokesčius.
Toks pat siuntinys ir už tą pačią kainą gali būti ir kitaip su

tvarkytas. Sakysim, ne 3 atkarpos vilnonės medžiagos kostiu
mams, bet 3 atkarpos vilnonės medžiagos šiltiems žieminiams 
paltams, arba 2 atkarpos paltams ir 1 atkarpa kostiumui, arba 
1 atkarpa paltui ir 2 atkarpos kostiumams pageidaujamų spalvų.

Arba STANDARTINIS SIUNTINYS, kurio medžiagos yra pas
tiprintos nedideliu procentu medvilnės priemaišos. Pavyzdžiui, 
10 atkarpų tokios medžiagos kostiumams, po 3 1/2 jardų kiek
viena, jūs galite pasiųsti už 126.00, ir tokiame siuntinyje bus 
dar 20 jardų pamušalo. O šitaip juk iš karto galima aprengti 
pusę kaimo! Tokios medžiagos ypač tinka kasdien nešioti.

Standartinių siuntinių turime net keliasdešimt. Taip pat ge
rosios medžiagos, specialios nailono rūšys, grynas šilkas suk
nelėms, šilkinės ir vilnonės skarelės, nailoninės kojinės, batai, 
lovų užtiesalai, akordeonai, siuvamosios mašinos, šveicariški 
laikrodžiai. Rašykite ir prašykite kainoraščių ir informacijų.

Be to, įsidėmėtina, kad siunčiant pagal katalogus pasirink
tąsias ar jūsų pačių supirktąsias medžiagas ar kitokius daly
kus mūsų Bendrovės licenzijos, pakavimo, draudimo ir pasiun
timo mokesčiai yra ypač žemi - tik 6 doleriai vienam siunti
niui. Siunčiant standartinius siuntinius, visus su pasiuntimu su
sijusius mokesčius apmoka pati Bendrovė. Atsakomybę už siun
tinių pristatymą gavėjui imasi Bendrovė. Visi siuntiniai drau
džiami.

Dėl to nelaukite rudens - apsirengti ir pavalgyti reikia ir da
bar, o žmonės tik kartą gyvena ir nori gyventi jau šiandien! Ra
šykite mums vis tuo pačiu niekad nesikeitusiu ir nesikeičiančiu 
adresu:

STANKŪNAS & MASIULIS
LITHUANIAN TRADING COMPANY 
108A, NHITECHAPEL RD.
LONDON, E.l, GREAT BRITAIN

k;;

OPEN EVERY SATDRDAY UNTIL 2:30
u;

40, SUPĘRIOR 
/0 SAVINGS Tel. 942-8038

► HOME ANO
REMODEUNG LOANS 4

> IX TOWX OFFICE — 6712 SUPĘRIOR AT ĘAST 68 ST, į

24 valandų patarnavimas

J. S. AUTO SERVICE& SALES
Didelis pasirinkimas geros rūšies vartoti] mašinų.
Dažoma karštais purkštuvais — taisomos karosė
li jos — motorai — bėgiai — sankabos — stabdžiai.
J. ŠVARCAS 35571 Vine Street
savininkas Eastlake, Ohio

VIEŠĖDAMI CH1CAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA
MI MUKT MAISTO ir LIKERIŲ
nilUnLOl KRAUTUVŲ
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

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Kicensi j uot i laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edita Avenue 
EN 11763

936 Eaat 185 Si.
KE 1-7770

AMERIKOS LIETUVIU PILIEČIŲ 

KLUBO NAMAI - JŪSŲ NAMAI

Visi kviečiami lankytis ir jaukiai praleisti 
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

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!
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KAS IR KUR?
• Lietuvos gen. kons. dr. 

Petras' Daužvardis, LVS 
Ramovė suvažiavime gegu
žės 26-27 d. Chicagoje, iš
rinktas sąjungos garbės na
riu.

• L. V. S. Ramovė naujai 
išrinktoji centro valdyba 
reigomis pasiskirstė sekan
čiai: pirmininkas prof. Sta
sys Dirmantas, vicepirmi
ninkai Vladas Mieželis ir 
Karolis Dabulevičius, sekre
torius Jonas Gaižutis, iždi
ninkas Kazys Oželis, nariai 
Jonas švedas ir Jonas Va- 
riakojis.

Valdybos adresas: Mr. Jo
nas Gaižutis, 7259 So. Sa- 
cramento Avė., Chicago 29, 
Illinois, USA.

• Lietuvoje pavasaris bu
vo šaltas ir lietingas. Veik 
visą gegužės mėn. lijo. Dau
gelis kolchozų bulves baigė 
sodinti birželio mėn. vidu
ryje (normaliai bulvės so
dinamos gegužės pirmom 
dienom). Kurių bulvės buvo 
sodintos anksčiau — turėjo 
atsodinti antru kartu.

Dėl lietaus labai suvėlavo 
ir javų sėjimas bei cukrinių 
runkelių sodinimas.

• Bostone pirmieji užsi
prenumeravo A. Smetonos 
monografiją: J. Vaičaitis, 
Mečys Kavaliauskas, Juo
zas Gomas ir Leonas Len- 
draitis. Prenumeratą pri
ėmė J. Vaičaičio vadovauja- 
moj krautuvėj ir siuntinių 
priėmimo įstaigoj — 359 
W. Broadway, So. Boston.

• Ramūnas Motekaitis 
baigė šį pavasarį De Paul

Vysk. Valančiaus Lituanistinės mokyklos vedėjui 
PRANUI KARALIUI, jo brangiam. tėveliui

A. t A.
JONUI KARALIUI

Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškia

Vysk. Valančiaus Lituanistinės 
Mokyklos Mokytojai ir 

Tėvų Komitetas

Mielam bendradarbiui

KAZIUI KARALIUI

jo brangiam tėvui Lietuvoje mirus, nuoširdžią 

užuojautą reiškia

Fizinio Auklėjimo ir Sporto Komitetas

Liepos mėn. 22 dieną 
(sekmadienį), Korp! Neo- 
Lithuania New Yorke val
dyba ruošia savo nariams 
su šeimomis bei draugais 
gegužinę —■ S u n k e n 
M e a d o w Statė 
P a r k, L. I., N. Y. Ge
gužinės pradžia 10 vai. ryto. 
Atvykstama su savo už
kandžiais. Atskirų pakvieti
mų nebus, todėl prašoma 
neužmiršti tos svarbios die
nos pasimatyti su draugais 
bei pažįstamais.

Kviečiami visi Korp! 
draugai iš Philadelphijos, 
Trentono, Newarko, Eliza- 
betho, Stamfordo, Water- 
burio ir kt. vietovių.

universitete chemijos stu
dijas bachelor laipsniu. Stu
dijų metu pasižymėjo uolu
mu bei visuomenine veikla. 
Pernai jis buvo pakviestas 
dirbti tam pačiam universi
tete organofosforo junginių 
cheminiams tyrinėjimams. 
Šiai vasarai Ramūnas vėl 
pakviestas dirbti ten pat, 
kaip ”graduate asistent”. 
Tolimesnėms studijoms — 
chemijos magistro laipsniui 
— Ramūnui buvo pasiūlyta 
Pittsburgho universitete ir 
Chicagos Illinois Institute 
of Technology ”assistent- 
ship” stipendijos. Ramūnas 
pasirinko Chicagos Illinois 
Institute of Technology.

• Antaną Balsį, Dirvos 
skaitytoją, Kensington, Ma- 
ryland, pasiekė liūdna žinia, 
kad gegužės 31 d. Lietuvoje 
mirė jo žmona Marija Bal
sienė. Paliko nuliūdusį vy
rą JAV ir tris sūnus ir duk
rą Lietuvoje.

Lietuvių Bendruomenės šeštadieninės mokyklos Philadelphijoje mokslo baigimo iškilmių prezidiumas. 
Iš kairės: Tėvų Komiteto atstovas inž. M. Milas, ALT S-gos atstovas A. Impulevičius, mokyt. V. Muraš- 
ka, mokyklos vedėja G. Mačiūnienė, mokyklos globėjas kleb. kun. J. Čepukaitis, mokyt, prof. J. Puzinas, 
mokyt. S. Jurskytė-Gamble, ateitininkų sendraugių atstovas inž. dr. A. Juozapavičius, mokyt. O. Šalčiū- 
nienė. Nuotraukoje trūksta mokytojų J. Bendžiūtės ir D. Matonytės. V. Gruzdžio nuotrauka

Parodėlės dalis ir joje budėję studentai: R. Gražulis, J. Petra
vičiūtė, A. Virškutė ir V. Gedmintas.

PIRMOJI PREMIJA LIETUVIAMS

Šį pavasarį Lansinge Michi- 
gano Valstybės Universitete, įvy
ko tarptautinis festivalis ir tau
tybių tautodailės paroda. Lietu
viai dėl mažo studentų skaičiaus 
festivalyje pasirodyti negalėjo, 
tačiau visas savo jėgas sudėjo į 
parodėlės surengimą. Lietuviški 
audiniai, medžio drožiniai ir ypa
tingai gintaro dirbiniai traukte 
traukė parodos lankytojų akis, 
vertė juos sustoti ir grožėtis 
eksponatų puošnumu bei jų sko
ningu išdėstymu.

Parodoje visą laiką pasikeis
dami budėję lietuviai studentai, 
išnaudojo progą ir informuoda
mi lankytojus apie lietuvių tau
todailę kartu priminė ir dabar
tinę mūsų tėvynės padėtį.

Parodą aplankė keliolika tūks
tančių žmonių. Lietuvių paroda 
patraukė ne tik lankytojų, bet ir 
jury komisijos akis ir lietuviams 
buvo paskirta pirmoji premija. 
Antrą premiją gavo Pakistanas, 
o trečią Japonija. Pažymėtina, 
kad pirmą kartą per aštuonis me
tus pirmą premiją gavo Europos 
tauta. Kasmet visas premijas nu- 
sinešdavo ekzotiškosios tautos.

Po festivalio vakare didžiojoje 
universiteto auditorijoje Univer
siteto prezidentas dr. Hana, sep
tyniems tūkstančiams žiūrovų 
stebint, įteikė studentei Jūratei 
Petravičiūtei lietuviams skirtą 
pirmą premiją laimėjusios tau

tos vardu. Taigi šįmet .bus įra
šyta - "1962 - Lithuania".

Parodėlės rengėjai studentai: 
Jūratė Petravičiūtė, Zita Petra
vičiūtė, Audronė Virškutė, Pra
nas Lekutis, Aleksas Malinaus
kas ir Rimantas Gražulis šia pro - 
ga nuoširdžiai dėkoja Detroito, 
Lansingo ir Flinto lietuviams mie
lai paskolinusiems parodėlei 
eksponatus ir tuo padėjusiems 
gauti pirmąją premiją Lietuvai. 
Tačiau dar didesnės padėkos nu
sipelnė ir šie studentai, kurie vi
sas pastangas dėjo, kad kuo ge
riau, kuo gražiau savo tėvynę at
stovauti, jos interesams pasitar
nauti. k. K.

ĮSTOJO NARIAIS Į 
VILTIES DRAUGIJĄ

S. Kašelionis, Chicago — 
$10.00.

St. Juodakis, East Chica
go — $10.00.

• Pranas Ponelis, gyve-„ 
nantis Flint, Mich., išaugi
nęs dvi dukras ir du sūnus 
ir dar daugiau turįs anūkų, 
birželio 17 d. Nidos vasar
vietėje Linden, Mich. prie 
Lobdell ežero atšventė savo 
70 metų amžiaus sukaktį. Iš 
Flinto ir Detroito suvažia

vo giminės, draugai ir jau
kioje, šeimyniškoje nuotai
koje paminėjo šią brangią 
šventę. Suka ktuvininkui, 
kuris labai atsidavęs savo 
šeimai, pareikšta daug gra
žių linkėjimų ir įteikta do
vanų.

• Albina ir Stasys Barz- 
dukai, gyvenantieji Cleve- 
lande, be anksčiau įmokėtos 
įnašo dalies, įmokėjo Lietu
vių fondo sąskaiton 50 dol. 
Tuo būdu A. ir S. Barzdukai 
tapo pilnateisiu L. F. nariu.

• Lietuvių Fondas gavo 
iš JAV Lietuvių Bendruo
menės Waukeegan apylin
kės trečią šimtą dolerių iš 
pažadėtos įnešti vieno tūks
tančio dolerių sumos. Tai 
sektinas pavyzdys gausioms 
LB apylinkėms ir kitoms 
organizacijoms įsijungti į 
LF pilnateisiais nariais.

KAM VARGTI, KELIAUTI...

PRALEISKITE ATOSTOGAS MEŠKOJ PRIE 
ATLANTO.

VILA MEŠKA
42 Beach St., Monument Beach, 
Cape Cod, Mass.
Tel. Buzzards Bay, PLaza 9-3251.

VASAROS SEZONUI ATIDAROMA BIRŽELIO 
MĖN. 16 D. IKI RUGSĖJO 9 D.
ŠEIMININKAI PASIRUOŠĘ JUS MALONIAI 

PRIIMTI.
KAINOS savaitei su pensijonu: SUAUGUSIEMS 
$50.00, VAIKAMS $25.00. Didesnėms šeimoms 
daroma nuolaida.
15% nuolaida nuo birželio mėn. 16 d. iki liepos 

mėn. 9 d.

KUR PRALEISTI ATOSTOGAS?
PENNSYLVANIJOS POCONO KALNAI

Tik čia galėsite pamatyti visa gamtos grožį, 
rasti ramybę ir gerą poilsį, kuris po sunkaus visų 
metų darbo, kiekvienam yra labai reikalingas. 
Echo Valley Lodge.

Tai vieta, kurioje Jūs su ar be šeimos, lietuviš
koje vasarvietėje praleisite laiką, kuris ilgai pasi
liks Jūsų maloniuose prisiminimuose; kartu suteiks 
Jums poilsį, ramybę ir lietuvišką aplinkuma.

Echo Valley Lodge Jūs rasite be 
poilsio, puikų restoraną, erdvius atskirus ir patogius 
kambarius su visais patogumais ar tai viengungiui 
ar su šeima, puikią teniso-krepšinio aikštelę, gerą 
lietuvišką maistą ir malonų patarnavimą.

Echo Valley Lodge be viso kito, po
ilsio ir žaidimų,Jūsų patogumui ir patarnavimui yra 
puiki didelio tipo maudykle (swimming pool) su nuo
savu mažu ežeriuku ir 20 akrų puikaus miško.

Priimami užsakymai taipogi vestuvių puotoms, 
iškyloms, organizacijoms ar pavienėms grupėms.

Echo Valley Lodge atidaroma nuo 
nuo liepos 4 dienos ir veiks per visus ištisus metus.

Lietuviai savininkai Julius ir Elena G a r m a i 
visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis :

ECHO VALLEY LODGE, 
Echo Lake, Pa.
Telephone: Stroudsburg 424*1920

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 Valdyba

• Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondui Detroite, Mi- 
chigan aukojo: J. Gaižutis 
15 dol. Po 10 dol.: P. Dali
nis, L. Bulgaris, K. Veiku
tis, J. Preibys, A. Patalaus- 
kas, A. Musteikis, V. Tamo
šiūnas, J. Tamošiūnas, S.
K. šeputa, S. šimoliūnas. A. 
Gilvydis 7 dol.

Po 5 dol. aukojo: J. Baub
lys, P. Svilas, A. Rašytinis,
S. Požėra, V. Bitinas, A. 
Misiūnas, V. K. L. S. Detroi
to skyrius, R. Tamulionis, 
P. Butkus, A. žiedas, A. Ši
leika, E. Petrauskas, J. šos- 
takas, J. Švoba, K. Jurgu
tis ir V. Vaičiūnas. Kiti po 
mažiau.

Pradėk vasarą su J.
Gliaudos knyga

IKARO SONATA.
Pas visus knygų 

pardavėjus

Mielam Tuntininkui

VYR. SKTN. PRANUI KARALIUI
ir jo šeimai, mirus Lietuvoje jo brangiam tėvui 
JONUI KARALIUI, reiškiame brolišką užuojautą 
ir kartu liūdime

Clevelando Pilėnų Skautų Tuntas

Brangiai žmonai
ONAI NARVYDIENEI

mirus, Korp! Neo-Lithuania mecenatą PRANĄ 
NARVYDĄ, skaudaus liūdesio valandoje nuošir- 
nuoširdžiai užjaučia

Korp! Neo-Lithuania
New Yorke Adv. Nadas ir Julė Rasteniai birželio 18 d. atšventė 35 metus 

vedybinio gyvenimo sukaktį. Nuotraukoje sukaktuvininkai prie savo 
namo Baltimorėje.
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