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VIENINGO KOMUNIZMO GALAS
Iki šiol buvo manoma, kad komunizmas yra vienalytis tikėjimas, tvarkomas 

iš Maskvos. - Su Stalino mirtimi tas vieningumas pasibaigė, nes Chruščiovas 
pradėjo laikytis šūkio; Gerovė Sovietų Sąjungai-sėkmė s kitų kraštų draugams. 
- Tas privertė 89 kraštų komunistų partijas pačias ieškoti savo tiesos ir prie
monių jai įrodyti.

Britų komunizmo žinovas Ed- 
ward Crankshaw, plačiai skaito
mas ir Amerikoje, pirmasis pa
skelbęs sovietų-kinų komunistų 
nesutikimus (žiūr. "Chruščiovo 
kiniškas gambitas" Dirvos 93 
Nr.), pereitą savaitgalį džiaugė
si, kad įvykių eiga galų gale su
davė mirtiną smūgį mitui apie 
vienalytį tarptautinį komunizmą. 
Girdi penkiolika metų buvo kal
bama apie tarptautinio komuniz
mo grėsmę. Grėsmė iš tikro buvo 
tačiau ne iš tarptautinio komuniz
mo pusės, bet tik iš Stalino Rusi
jos pusės. Tiesa, Stalinas skelbė
si vadovaująs ne tik Rusijos, bet 
ir viso pasaulio komunizmui, ta
čiau iš tikro jau pats Leninas, 
pradėjęs valdyti Rusiją, labai 
greitai turėjo atsisakyti nuo sva
jonės sukelti visame pasaulyje 
komunistinį perversmą ir pasi
tenkinti Rusijos valdymu ir iš to 
išplaukiančio jos interesų saugo
jimu. Kitaip sakant, būti komunis
tu reiškė beveik tą patį, ką ir Ru
sijos agentu. Nepaisant to, komu
nizmas užsieniuose vis dėlto per
gyveno Staliną, tačiau prieChruš- 
čiovo jis neteko vienalyčio są
jūdžio charakterio. Tai ne vien 
dėlto, kad Chruščiovas neturi to
kios griežtos rankos kaip Stali
nas, bet ir todėl, kad Sovietų Są
junga iškilo į pasiturinčių valsty
bių tarpą, tuo tarpu gyvenimo ly
gis Kinijoje, kituose Azijos ir Af
rikos valstybėse yra daug žemes
nis. Už tat ir siekiai yra kitokie. 
Todėl Chruščiovas žiūri vien sa
vo Sovietų Sąjungos interesų (jam 
reikalinga taika), vadovaudamas 
hepaskelbtu šūkiu: gerovė sovie
tams -- linkėjimai sėkmės kitom 
kompartijom. Tai privedė prie to 
kad komunizmas neteko tokio sa
vo tikėjimo centro kaip kad kata
likai turi Romoje, nors kaip tei
gia Crankshaw, tokio centro ko
munizmas iš tikro niekados ir ne
turėjo.

Todėl, -- moko jis -- į kiek
vieno krašto komunizmą reikia 
žiūrėti atskirai. Nebegalima kal
bėti apie vieningą komunistinį

Šiandien ir rytoj
KARO kirvis tarp Pekino ir Maskvos, atrodo, nebus užkas

tas. Ideologiniai ir ekonominiai nesutarimai gali būti lengvai pa
šalinami, bet paskutinysis Mao Tse-tungo potvarkis pritrenkė 
rusų komunistus. Naujiena jiems tikrai buvo nelaukta.

Mao Tse-tungas, nedarydamas didelės propagandos, su savo 
nutarimu stato tašką rusų-kinų draugystei. Nuo dabar Kinijos 
mokyklose ir universitetuose rusų kalba nebebus dėstoma ir bus 
pakeista (kokia likimo ironija!) anglų kalba.

Kai Mao atėjo į valdžią, anglų kalba buvo pašalinta iš Kini
jos mokyklų, jos vartojimas buvo laikomas tupčiojimu "vakarų 
kolonializmui", nors ji ilgą eilę metų buvo pagrindiniu ryšiu 
tarp Kinijos ir išorės pasaulio. Tada rusų kalba užėmė anglų kal
bos vietą. Visose vidurinėse ir aukštosiose mokyklose rusų kal
bos mokymasis pasidarė privalomas. Vagonai knygų ir žurnalų 
buvo prįgabenta iš Rusijos. Tūkstančiai jaunų kinų vyko į Rusiją 
studijoms ir jiems rusų kalbos mokėjimas buvo būtinas. Paga
liau, rusų kalba turėjo ir ideologinę svarbą, nes jos mokėjimas 
kinui atidarinėjo duris į administracinę ar ekonominę karjerą.

Dabar Kinijos kompartijos Centro Komiteto išleistas įsaky
mas viską apverčia aukštyn kojom. Rusų kalba turi užleisti vietą 
anglų kalbai.

Šia permaina rusai labai susirūpinę. Už šešerių metų (tiek 
reikalinga laiko, kad jaunimas išmoktų laisvai kalbėti anglųkal- 
ba) rusų įtaka Kinijoje pradės silpnėti ir juo toliau, juo bus sun
kiau "nuostolius" pataisyti.

Dar pernai Kinijoje noras mokytis angliškai buvo laikomas 
"kontrrevoliucine veikla" ir buvo griežtai baudžiama, dabar šis 
noras favorizuojamas paties MaoTse-tungo, kas jam padės suce
mentuoti nepriklausomumą nuo rusų.

DU KINAI susitinka Hong-Kongo pasienyje.
-- Kur tu eini? -- klausia vienas.
-- Į Hong-Kongą, į laisvę! -- atsako pirmasis.
-- Išdavike! Tu nori palikti nelaimėje draugus?!...
-- O tu, ar irgi neeini į Hong-Kongą?
-- Ne visai taip! Aš vykstu į Hong-Kongą kompartijos įsaky

mu, keletą savaičių sočiai pasivalgytiRaudonajame Kryžiuje, kad 
įgaučiau naujų jėgų kovai prieš kapitalistus!...

(vg)

Vytautas Meškauskas
bloką, bet reikia vėl skaitytis su 
atskirom valstybėm, tautom ir 
rasėm.

Crankshavz pažiūroje be abejo 
yra daug jau seniau žinomos tie
sos. Reikia iš tikro stebėtis, kad 
komunizmas pergyveno Staliną. 
Sunku suprasti, kaip padorus žmo
gus gali siekti komunistinio ide
alo sovietiniais metodais arba 
talkoje su sovietais. Tačiau tokių 
yra -- atsiminkime tik komunis
tų rezultatus paskutiniuose Itali
jos rinkimuose! Žinoma, yra da
lis tiesos, kad už komunistus tiek 
Italijoje, tiek ir Prancūzijoje bal
suojama ne tiek iš įsitikinimo, 
kad jie teisūs, kiek iš noro pa
reikšti protestą prieš nusistovė
jusią santvarką, nors ji gal ir 
geresnė už komunistų siūlomą; iš 
noro įgelti valdantiems sluoks
niams, "ponams". Už tat Prancū
zijoje partijos jau iš seniau steng 
davosi vadintis baisiais vardais: 
radikalai ten iš tikro yra deši
niųjų partija! Betodaugeliui nau
jų Afrikos kraštų valdomų komu
nistų metodai geriausiai tinka 
valdyti jų atsilikusius kraštus. 
Kaip Ben Bellai Alžirą.

New Yorko advokatas James 
Donavan, pravedęs Kubos inva
zijos belaisvių išpirkimo biznį, 
neseniai Chicagoje teigė, kad 
Castro nebūtų patekęs Maskvos 
globon, jei JAV būtų vedusios jo 
atžvilgiu kitokią politiką, nebūtų 
išsigandusios jo komunistinių 
priemonių. Kitaip sakant, JAV 
pačios Castro pastūmėjo Mask
vos glėbin! Tokia nuomonė sutik
tų su aukščiau išdėstyta Crank- 
shaw pažiūra, kad komunizmas 
viename krašte nebūtinai reiškia 
įstojimą ir susiliejimą su Sovie
tų Sąjunga. Iš to išplauktų ir to
limesnė išvada, kad JAV turėtų 
visuose atsilikusiuose kraštuose 
remti ... komunistinius sąjūdžius 
ir tuo būdu apsaugoti tuos kraš
tus nuo Maskvos įsiviešpatavimo.

Tokios politikos šalininkai ta

čiau užmiršta, kad komunistinis 
režimas ar, tiksliau tariant, ta
riama proletariato diktatūra, ku
ri turėtų vesti prie komunistinio 
idealo įgyvendinimo, labai greitai 
gyventojams nusibosta ir jis tik
rai būtų nuverstas, jei nesilaiky
tų teroro. O tai reikštų, kad de
mokratinės Vakarų valstybės, tu
rėtų ne tik ramiai sutikti, bet ir 
visomis priemonėmis palaikyti 
teroro režimus! Panašiai jaubu- 
vo elgiamasi Jugoslavijoje, kur 
britai rėmė Tito režimą. Ir kas 
išėjo? Tito liko nepriklausomas 
nuo Maskvos, tačiau jam mirus 
ar kita proga iškilus kokiems 
vidaus kivirčams, ten labai grei
tai vėl galėtų įsigalėti Maskva.

Kokią galvojimo stagnaciją ir 
apatiją Jugoslavijoje įgyvendino 
Tito režimas, matosi iš sekančio 
fakto. Neseniai žemės drebėji
mas sunaikino Jugoslavijos Ma- 
cedonijos provincijos sostinę 
Skopje. JAV per 24 valandas ten 
nusiuntė lauko ligoninę su 200 
gydytojų bei slaugių. Tuo tarpu 
Jugoslavijos armija, kuri tos pro
vincijos rytinėje dalyje turi 10 
divizijų (Albanijos pasienyje), ir 
tiek pat vakarinėje dalyje (Bul
garijos paienyje), nepajudino nė

(Nukelta į 2 psl.)

Didelis lietuvių draugas JAV kongreso atstovas J. F. HORTON 
iš Rochesterio, N. Y., įnešė į Kongresą rezoliuciją, reikalaudamas Pa
baltijo kraštų bylą perduoti spręsti Jungtinėms Tautoms.

Korp! NEO-LITHUANIA Vyriausioji Valdyba. Sėdi iš kairės: Sofija Adomaitienė -- valdybos narė 
kultūros reikalams, inž. Vaclovas Mažeika -- pirmininkas. Stovi: Mečys Šimkus -- iždininkas, inž. 
Stasys Švedas -- arbiter elegantiarum ir inž. Stasys Virpša -- sekretorius. V. Noreikos nuotrauka

IDĖJOS, JEI DIDŽIOS, NEMIRŠTA KAIP ŽMONES
Lietuvių akademinis jau

nimas yra organizuotas, pa
triotiškai nusiteikęs ir pasi
ryžęs tuo keliu eiti ir atei
tyje. Ryšium su Korp! Neo- 
Lithuania ruošiama vasaros 
stovykla ir suvažiavimu 
kreipiamės į Korp! Neo-Li
thuania pirmininką inž. V. 
Mažeiką keliais klausimais 
pasisakyti apie dabartinės 
mūsų studentijos nuotaikas 
bendrai ir Korp! Neo-Lithu
ania specifiniai.

— Tampriai susirišęs su 
Korp! Neo-Lithuania veik
la ir jai vadovaudamas, 
Tamsta, be abejo, esate gi
liai susipažinęs su studijuo
jančio jaunimo prisirišimo 
prie savu — lietuvišku or
ganizacijų? Kas juos ska

Vienybės fasadas ir kas už jo...

tina jungtis i savas organi
zacijas?

-Vienas iš pagrindinių motyvų, 
kodėl studijuojantis jaunimas bu
riasi į savas organizacijas, yra 
lietuvybės jausmas. Jie, užaugin
ti ir išauklėti lietuvių tėvų, jau
čia meilę nuskriaustam tėvų 
kraštui ir neapykantą okupan
tams. Jie jaučiasi tarpusavyje 
rišami lietuvių kalba, istorija, 
papročiais ir kūrybinėmis verty
bėmis. Akademinis jaunimas ge
rai supranta kokią didelę trage
diją šiuo metu išgyvena lietuvių 
tauta. Patriotinis jausmas, no
ras prisidėti prie išlaisvinimo 
kovos, noras nepamiršti ir puo
selėti lietuvių kalbą bei papro
čius paragina juos burtis į lie
tuviškas organizacijas. Neo-Li
thuania reikalauja iš savo korpo
rantų ruoštis į gyvenimą ir dar
bą Šūkiu "Pro Patria", saugoti ir 
ginti tautinę savo ir savo tėvynės 
Lietuvos garbę, savo darbuose 
vadovautis tautiniais ir tikybi
niais doros principais ir laikytis 
broliško solidarumo su akademi
jos draugais bei filisteriais. Šie 
reikalavimai daugelio studentų 
yra priimami su meile ir rimtu-

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
* SOV. SĄJUNGOS LAIKRAŠ

ČIŲ LEIDYKLOS, visuomet buvu
sios partijos kontrolėje, dabar 
pateko dar ir į vyriausybės su
darytos komisijos kontrolę, kuri 
privalėsianti prižiūrėti, kad lei
dyklos, visa spaustuvių pramonė 
ir knygų prekyba "neiškryptų iš 
nustatytos linijos”.

* JAV SUKORĖ NAUJ£ PRE
CEDENTU, išduodant Venezuelos 
vyriausybei buv. tos valstybės 
galvą Perez Jimenez. Jis kalti
namas valstybės lėšų išeikvoji
mu, nors savo laiku buvo apdo
vanotas JAV vyriausybės ordi
nais už parodytą draugiškumą.

Ne visi Venezuelos įtakingieji 
politikai džiaugiasi jo atsiradi
mu, kad ir kalėjime. Artinantis 
prezidento rinkimams ir Jimine- 
zui turint gan tvirtą užnugarį Ve
nezuelos kariniuose sluoksniuose, 
visa tai gali rinkimus tik sukom
plikuoti. 

mu, ir korporacijos prieauglis 
kasmet didėja.

Tačiau, su apgailestavimu ten
ka konstatuoti, kad yra dalis stu
dentų, kurie vengia bet kur pri
klausyti ir vengia bet kokių pa
reigų. Tokių studentų yra apie 
20% ir šis procentas neturi ten
dencijos mažėti.

— Konkrečiai — kuo ir 
kain pasiteisino Korp! Neo- 
Lithuania išeiviioie atkūri
mo priežastys, atsižvelgiant 
į pasirodžiusius anuo metu 
priekaištus dėl studentijos 
skaldymo ir pan.?

-- Korp! Neo-Lithuania atsi
kūrimas išeivijoje buvo logiškas. 
Anot Maironio -- idėjos, jei 
didžios, nemiršta kaip žmonės -- 
nemirė ir Korp! Neo-Lithuania 
idėjos. Lietuviškam darbui dir
va yra labai plati ir Neo-Lithu
ania niekam kelio nemano pasto
ti ir nepastoja. Neo-Lithuania, 
turėdama labai reikšmingą ir 
gražią ideologiją, sugebėjo pa
traukti į savo eiles dar niekur

(Nukelta į 3 psl.)

* KUBOS PABĖGĖLIAI PASA
KOJA, kad už JAV apmokėtą už
statą išvykstant iš Kubos, emi
grantus parinko pats Castro, pu
sę jų skirdamas iš savo saugumo 
organų. Kelionės laivu metu pa
bėgėliai buvo sekami Castro pa
skirtų "pabėgėlių" net einant iš
vietėm Vienas pirmųjų išlipęs 
iš laivo JAV uoste buvo vienas iš 
Kubos saugumo organų viršinin
kų, kurį dar prieš kelias dienas 
JAV saugumo agentai matė Hava
noje einant savo pareigas. Valsty
bės Departamentas, esą, buvo su
tikęs, kad Kubos vyriausybė pati 
parinks pusę išleidžiamųjų iš
vykti. Valstybės Departamentas į 
tai paaiškina, kad tie vyriausybės 
parinktieji "emigrantai" vistiek 
būtų turėję vizas išvykimui...

* JAV KARINIAI SLUOKSNIAI 
pareiškę savo opoziciją naujajai 
sutarčiai su Maskva, dar moty
vuoja savo nusistatymą tuo, kad 
JAV suriša sau rankas Senato 
patvirtinta sutartim, kai tuo tar
pu rusai ją "garantuoja" nieko 
nevertu parašu.

* AR ATSIMENAT SERVĄ- 
TIUS? Ką veikia Servatius? Tai 
vokiečių advokatas, prieš 2 me
tus gynęs Eichmaną Izraelio teis
me. Žymusis advokatas atleido 
savo sekretorę dėl stokos klientų. 
Anti-naciai jo nebemėgsta, naciai 
nenori su juo turėti reikalų. Pa
klaustas, ar jis gintų ir kitą di
delio nacio bylą, jei būtų papra
šytas, jis atsakė: "Kiekvienas 
žmogus turi teisę į gynėją, ir juo 
didesnis nusikaltėlis, juo geres
nio jam reikia gynėjo".

* UNIONTOWN MIESTELIS 
ALABAMOJE, (5.600 gyv.) savo 
laiku turėjo 4 gydytojus. Dviems 
iš jų mirus ir likusiems išėjus 
pensijon, miestas liko be gydyto
jo. Miesto valdyba pastatė naują 
gydytojui namą ir ištatėpakelėse 
iškabas su užrašu:

"čia laukia jūsų 100,000 dol. 
vertės klinika, daktare!"



Nr. 96 — 2 DIRVA 1963 m. rugpiūčio 21 d.

Vienos sutarties su Kremliumi istorijai prisiminti (3]

LIETUVOS VYRIAUSYBE VERČIAMA RINKTIS 
VIENA IŠ DVIEJŲ BLOGYBIŲ

Molotovui kalbant, Stalinas 
vartė rankoje vieną sutarties la
pą ir kaž ką mąstė... Staiga jis 
paėmė ant stalo gulėjusį paišelį, 
perbraukė tekste skaičių 
"50,00b" ir įrašė ”35,000”. Tuo 
tarpu Molotovas tęsė savo ar
gumentaciją ir baigė tokiais žo
džiais:

"Panašų savitarpinės pagalbos 
paktą mes pasirašėme su es
tais. Rytoj-poryt tokį pat pasi
rašysime ir su latviais. Nei es
tams nei latviams šios sutartys 
nėra padariusios tokio neigiamo 
įspūdžio kaip jums. Lengvai bū
tų galima susidaryti nuomonę.kad 
Lietuva nori suardyti tą visą 
sistemą t kokią Sovietų Sąjunga 
yra _užsibrėžus įgyvendinti. To
kia nuomonė, žinoma, neprisi
dėtų prie Sovietų Sąjungos ir Lie
tuvos ligšiolinių gerų santykių 
palaikymo."

Šie paskutinieji Molotovo žo
džiai šalia kartaus priekaišto, 
turėjo dar ir labai nemalonaus 
grąsinančio prieskonio. Nežiū
rint piktos Molotovo nuotaikos, 
Urbšys mėgino aiškinti ir įrodi
nėti, kad būtų ir Lietuvai ir So
vietų Sąjungai sveikiau.jei savi
tarpinė pagalbos sutartis būtų 
be sovietų kariuomenės įgulų. 
Nors Sovietų Sąjungos vyriausy
bės gera valia niekas neabejoja, 
ir Lietuvos vyriausybė pilnai pa
sitiki jos nuoširdžiu pareiškimu, 
kad ji brangina Lietuvos nepri
klausomybę, tačiau sovietų ka
riuomenės įgulų buvimas Lietu
voje negalėtų būti tarptautinėje 
bendruomenėje suprastas kitaip, 
kaip Lietuvos valstybinio suvere
numo susiaurinimas.

Urbšiui besiginčijant ir įrodi- 
nėjant,kad svetimos kariuomenės 
įvedimas yra iš principo nepri
imtinas, Stalinas ir Molotovas 
laikėsi labai nervingai ir protar
piais net nemandagiai, aiškiai 
demonstruodami nesidomėjimą 
Urbšio samprotavimais. Savai
me suprantamą, kad Sovietų Są
jungos ponams buvo pikta, kad 
mažos valstybės užsienių reikalų 
ministras gaišina laiką įrodymui, 
jog jokia valstybė negali geruoju 
sutikti įsileisti svetimos valsty
bės kariuomenę, nepaaukojus sa
vo nepriklausomybės dalies. Ir 
Sovietų Sąjungos imperialistai 
puikiai suprato, kad įgulų rei
kalavimas negali būti paremtas 
argumentais, o tik jėga.

Ir nereikėjo būti nei tokiu tam- 
siu diktatorium ir politiniu plė
šiku (kokiu buvo Stalin-Džugaš- 
vili, nei tokiu nesąžiningu bei gru
biu revoliucijonierium.koks buvo 
Molotov-Skriabin, kad būtum galė
jęs lengvai permatyti jog čia ar
gumentais nieko neįtikinsi: čia 
lėmė brutali jėga, fizinis prana
šumas ir prie Lietuvos sienų pa
statytos sovietų divizijos. Visa 
tai sudarė baisiai tvankią ir 
slegiančią atmosferą Lietuvos 
atstovams. Jų išoriniai pergyve
nimai aiškiai rodė, kad jų vidinės 
jėgos rungiasi dėl Lietuvos liki
mo.

"Ar nebūtų ko užkąsti?..." krei
pėsi Stalinas į Molotovą. Ir už ke
lių minučių buvo čia pat atneš
ta apsčiai šaltų valgių ir gėrimų, 
įtampa kiek sumažėjo: pasikalbę-

VIENINGO KOMUNIZMO
GALAS

(Atkelta iš 1 psl.)
piršto, kad kiek padėjus to mies
to gyventojams. Tik kai pats Ti
to atvyko į Skopje, apsižiūrėta, 
kad čia gali padėti ir savi ka
riai. Tai labai būdinga komunis
tiniam režimui, jei įvyksta kas 
nenumatyta, niekas nesiima ini
ciatyvos. Jei šiandien ten įvyktų 
Maskvos suorganizuotas per
versmas ar dešiniųjų, niekas la
bai nesipriešintų. Chruščiovas 
tarp kitko Skopje nelaimę išnau
dojo geresniems santykiams su 
Jugoslavija užmegsti ir tuo būdu 
jam gali pasisekti padaryti tai, 
ko Stalinui nepasisekė padaryti 
jėga.

Ne. Turint galvoje Jugoslavijos 
ir Kubos pavyzdžius, atrodo, kad 
daug paprasčiau negu rėmus lo
kalinius komunistus yra paremti 
tuos, kurie su jais kovoja. Jei 
tai būtų padaryta, Chruščiovui 
netektų lankytis nei Jugoslavijoje 
nei Kuboje. 

jimas prie "stiklo" įgavo laisves
nes formas, turėjo mažiau pre
cizijos ir daugiau atvirumo. Įsi
jungė Į pasikalbėjimą truputį hu
moro, anekdotų, atsiminimų. Da
bar kalbėjo visi, ir klausėsi visi. 
Stalinas su Molotovu vis įtikinėjo 
Urbšį nebijoti Sovietų Sąjungos, 
kuri jokių agresingų tikslų nei Lie* 
tuvos nei kitų valstybių atžvilgiu 
neturinti. Urbšys atsikalbinėjo 
visokiais moraliniais ir politi
niais argumentais. Matydamas, 
kad Sovietų vyrai nesitraukia nuo 
savo planų, Urbšys galiausiai 
pareiškė, kad Sovietų Sąjungos 
vyriausybės iškeltas klausimas 
turi ypatingo svarbumo Lietuvai 
ir jis nesijaučia turįs įgaliojimų 
tokiam klausimui spręsti. Galuti
no atsakymo jis, kaip užsienių 
reikalų ministras, negalįs duo
ti, nepainformavęs Prezidento ir 
vyriausybės. Todėl Urbšys ma
nąs dar šiandien grįžti Kaunan.

Matėsi, kad nei Stalinui nei Mo
lotovu nepatiko šis Urbšio pa
reiškimas: jie norėjo tuoj pat pri* 
versti Urbšį pasirašyti Lietuvos 
pavergimo sutartį... o dabar jis 
dar nori grįžti Kaunan, dar ten 
diskutuoti tą taip labai "aiškų 
klausimą", jį nutęsti, ir nežinia 
kada grįžti... Molotovas pasiūlė, 
kad Urbšiui užtektų telefonu pa
sikalbėti su Kaunu... Pagaliau, 
Urbšiui teigiant, kad jam reikia 
grįžti gauti įgaliojimų tokiai su
tarčiai pasirašyti, Stalinas suti
ko, kad pasikalbėjimai būtų per
traukti, kol Lietuvos užsienių 
reikalų ministras grįš su įgalio
jimais.

Jau buvo 6 valanda ryto, kai 
baigėsi antras posėdis.

Spalio 4 d., 7 vai. ryto, Urb
šys išskrido atgal į Kauną sugau - 
tais sutarčių projektais. Tą pat 
dieną, 12 vai. 30 min., lėktuvas 
nusileido Kauno aerodrome, ir 
Lietuvių tautai, laukiančiai Vil
niaus, parvežė susimąstymą ir 
spėliojimus.

Maloniu metu....kiekvienu metu! Gėrėkis didele 

šalta stikline Stroh’s alaus. Ragauk, ką darymas 

ant ugnies suteikia alaus skoniui. Junkis i Stroh’s 

laimėjimų eilę...švelnesnis, gaivesnis - vienintelis 

Amerikoje ant ugnies darytas alus.
THE STROH BREWERY COMPANY, DETROIT 26, MICHICAN
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Urbšys išbuvo Kaune dvi dienas 
ir per tas dvi dienas vyriausybė 
svarstė Sovietų Sąjungos vyriau
sybės paruoštus savitarpinės pa
galbos sutarties projektus ir ieš
kojo išeities. Vyriausybė buvo 
vieningos nuomonės,kad sovietų 
kariuomenės įsileidimas Lietu
von sudaro mirtiną pavojų jos ne
priklausomybei ir yra jokiu būdu 
nesuderinamas su valstybinio su
verenumo teisėmis. Pats Sovietų 
vyriausybės reikalavimas suda
ryti tokią sutartį yra priešingas 
turimų sutarčių su Sovietų Są
junga dvasiai ir norui palaikyti 
tarp abiejų valstybių gerus ir 
draugiškus santykius.

Toks buvo principinis Lietu
vos vyriausybės nusistatymas ir 
tokia buvo Lietuvos teisė. Bet 
kaip tą teisę apginti? Jei Sovietų 
Sąjunga susitarė su Vokietija pa
sidalinti Lietuva, tai Kremliaus 
reikalavimas sudaryti savitar
pinės pagalbos sutartį su įgulo
mis yra tik okupacijos sušvelni
nimas. Tą reikalavimą atmetus, 
prasidės Raudonosios Armijos 
žygiavimas Lietuvon be jokios 
sutarties... Ir tada bus dar blo
giau. Vadinasi, tarpdviejųblogy- 
bių reikia pasirinkti mažesniąją.

Lietuvos vyriausybei tą baisųjį 
klausimą besvarstant, Urbšiui pa
sisekė išsiaiškinti Vokietijos vy
riausybės laikysena Lietuvos at
žvilgiu. Spalio 5 d. jis pasikvie
tė Vokietijos įgaliotą ministrą 
Kaune Zechliną, painformavo jį 
apie Maskvos sumanymus ir pra
šė paaiškinimų dėl susitarimų, 
kuriuos Stalinas per pirmąjį po
sėdį jam minėjo. Zechlinas pa
reiškė, kad jo vyriausybė nema
nanti to susitarimo įgyvendinimo 
reikalauti, ir tokiu būdu jis yra 
"schon langst unter dem Tisch 
gefallen" (senai jau pakištas po 
stalu). Į Urbšio aliuzijas, kaip 
atrodo Vokietijai sovietų "siū
lomos" Lietuvai sutartys ir ko
kios būtų galima laukti diploma

tinės paramos prieš sovietus, 
Zechlinas davė Urbšiui suprasti, 
kad "Lietuvos vyriausybė turi 
spirtis tik savo pastangomis, nes 
konjuktura neleidžia Vokietijos 
vyriausybei daryti bent kokių žy
gių Lietuvos naudai. "

Dabar Urbšiui paaiškėjo,kodėl 
Stalinas minėjo kad reikės "čia 
pat pasirašyti su Schulenburgu" 
dar trečią sutartį dėl Lietuvos 
teritorijos perleidimo Vokietijai. 
Tuo jis siekė kelių tikslų: pir
ma, norėjo parodyti,kad Lietu
vos klausimas nėra vien Sovietų 
Sąjungos kokių imperialistinių 
užgaidų reikalas, priešingas Vo
kietijos nusistatymams, bet kad 
tai yra abiejų valstybių sutartas 
ir pripažintas interesas, ir todėl 
nėra prasmės Lietuvos vyriausy
bei galvoti apie kokios lygsvaros 
išlaikymą tarp tų dviejų valsty
bių. Antra, Stalinas norėjo pa
rodyti Urbšiui, kad jis yra ge
resnis už Hitlerį, lyg sakydamas:- 
matote, mes sutarėme pasidalinti 
Lietuvą, bet aš pasitenkinu savi
tarpinės pagalbos sutartimi ir at
sisakau nuo teisės,kurią draugas 
Molotovas su Ribbentropu sukū
rė. Vadinasi, jei mano geros šir
dies jūs dar nesuprantate,tai aš 
būsiu priverstas pasinaudoti jau 
turima teise. Bendrai, "trečios" 
sutarties priminimu Stalinas no
rėjo iššaukti Lietuvos vyriausy
bėje baimės ir fatalizmo jausmą. 
Ir reikia atvirai pasakyti kad jis 
tatai ir pasiekė. Mat, po to paaiš
kėjo, kad ir Vokietijos ranka no
ri paglemžti Lietuvos dalį. Ir jei 
jos noras yra tuo tarpu "unter 
dem Tisch gefallen", tai ji tatai 
padarė dėl laikinos konjunktūros. 
Gi tikroji jos valia nepasikeitus 
pasiliko ir kai konjunktūra bus pa
lanki, Vokietija Lietuvą prisi
jungs. Taigi, trumpa akimi į rei
kalą žiūrint, Sovietų Sąjungos 
reikalavimas sudaryti savitarpi
nės pagalbos sutartį, įsileidžiant 
kariuomenes, atrodė mažesnis 
blogumas negu Vokietijos paslėp
tas ir atidėtas Lietuvos okupaci
jos geidulys. Jei Sovietų Sąjun
gos vyriausybė tikrai gerbs Lie
tuvos nepriklausomybę ir nesi- 
kiš į Lietuvos politinį, ūkinį bei 
socialinį susitvarkymą, tai jos 
kariuomenės buvimas Lietuvos 
teritorijoje dar nereiškia vals
tybės likvidavimo. Bet kas žino, 

ar tos sovietų įgulos nėra tik 
"Trojos arklys”? Ar ta tokiais 
gražiais žodžiais: siūloma savi
tarpinės pagalbos sutartis nereiš
kia tik pradžią biauriausios klas
tos?

Lietuvos vyriausybė dvi dienas 
be pertraukos svarstė klausimą. 
Estai jau buvo pasirašę Maskvo
je tokią pat savitarpinės pagalbos 
sutartį, dar prieš Urbšiui į ten 
atvykstant. Gi spalio 5 d. ir lat
viai pasirašė Kremliuje tokį pat 
susitarimą... Visos aplinkybės 
aiškiai rodė, kad ir Lietuva nega
lės išvengti panašaus pakto. Ta
čiau vyriausybė nutarė taip grei
tai dar nepasiduoti ir spirtis iki 
paskutiniųjų. Taigi, spalio 6 d. 
Lietuvos Respublikos Ministrų 
Taryba, pirmininkaujant Respub
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likos Prezidentui, nutarė: sutikti 
sudaryti su Sovietų Sąjunga savi
tarpinės pagalbos paktą, tačiau 
be Sovietų Sąjungos kariuomenės 
įgulų Lietuvos teritorijoje. Vie
toje įgulų Lietuvos vyriausybė 
siūlo Sovietų Sąjungai teisę laiky
ti savo karinę misiją prie Lietu
vos Kariuomenės Štabo. Su sąlyga 
jei Lietuva galės laikyti tokią 
pat, nors skaičiumi ir mažesnę, 
savo karinę misiją prie Sovietų 
Sąjungos vadovybės.

(Bus daugiau)

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI

PRENUMERATĄ
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LIETUVIŠKOJISKAUTIJA IR

(Atkelta iš 1 psl.) 

nepriklausančius studentus; bet 
didžiausias korporacijos prie
auglis atėjo iš naujai bebaigian
čiųjų aukštesniąsias mokyklas. 
Korporacija atsisteigdama nepa
kenkė nei vienai studentų organi
zacijai, bet įsijungdama į bendrą 
lietuvybės frontą ir jaunimo auk
lėjimą, padarė labai naudingą ir 
tikslingą žingsnį. Pats faktas, kad 
beveik kasmet po 40 naujų seniorų 
įsijungia į korporantų eiles, rodo 
Korp! Neo-Lithuania gyvybin
gumą ir pajėgumą. Pasirodę ten
dencingi -ar pavydu pagrįsti prie
kaištai dėl studentų skaldymo 
korporacijai atsisteigiant nepa
siteisino ir šiandien tokių prie
kaištų nebesigirdi, bet jaučia
mas gražus sugyvenimas su viso
mis akademinėmis organizacijo
mis.

lyvauja Studentų Sąjungoje, kvie
čia į savo šventes kitų organiza
cijų atstovus ir savo atstovus 
siunčia kitur, o vasaros stovyklo - 
se kartais dalyvauja ir kitų ide
ologinių grupių studentai.

— Kaip vaizduojate tau
tinės srovės veiklos per
spektyvą iš neolithuanų taš
ke žiūrint? Ar tautinė sro
vė gali tikėtis savo veiklai 
prieauglio iš korporacijos 
eilių?

— Kaip vertinate Korp! 
Neo-Lithuania nueitų kelią 
iš^iviioie. ką numatote ak
centuoti suvažiavime ir ką 
turėtumėte tarti, žvelgiant 
i ateitį?

I0S ĮSIPAREIGOJIMAI
Skautų organizacija lietuvių jaunimo organizacinėje santvarko

je nėra eilinė. Tiek praeityje, tiek ir šiuo metu skaičiai byloja, kad į 
skautijos judėjimą negalima žiūrėti pro pirštus, kad tas judėjimas 
yra gyva, reikšminga ir neišskiriama mūsų visuomeninės santvar
kos dalis. Jei 1940 m. skautų organizacija Lietuvoje turėjo 22.000 
narių, kas sudarė arti 1% visų gyventojų skaičiaus, jei per visą 
nepriklausomybės laikotarpį skautavimo mokyklą perėjo arti 60.000 
berniukų ir mergaičių, jei ir išeivijoje skautija sutraukia arti 5000 
narių, tai rodo, kad toje organizacijoje yra pradų, naudingų lietuviš
kojo jaunimo organizaciniam brandinimui ir auklėjimui.

Šiuo metu vyksta mūsų iševijos skautų ir skaučių jubiliejinė 
(45 metų) stovykla. Kanadoje skautai užsimojo įrengti pastovią sto
vyklavietę. Kad ir negausus mūsų skautijos būrelis, bet jis pasirodė 
ir gražiai Lietuva atstovavo Graikijoje įvykusioje skautų jamboree. Tai 
išeivijoje veikiančios mūsų skautijos reprezentacinė veikla, į kurią 
daug pasišventimo, darbo ir lėšų reikia įdėti, kad parodžius lietuviš
kojo jaunimo gyvybingumą, organizuotumą, reprezentatyvumą ir kar
tu prisirišimą jo atstovaujamam kraštui.

Visi tie ir kiti uždaviniai neatsiranda ir nepasirodo viešumoje 
vien išrikiavus uniformuoto jaunimo būrelį. Tokioje organizacijoje, 
atsižvelgiant į skautijos tarptautinį charakterį ir tinkamos repre
zentacijos uždavinius, o lygiu būdu atsižvelgiant ir į skautijos tauti
nius savitumus ir tikslus, žvilgsnis krypsta į tuos, kurie visam tam 
judėjimui vadovauja, jį rikiuoja, sudaro sąlygas ne vien egzistenci
jai, bet ir išsilaikymui tinkamoje plotmėje tiek tautinės bendruome
nės uždavinių akivaizdoje, tiek ir tarptautinės reprezentacijos įsipa
reigojimuose.

Lietuvių Skautų Sąjungos angliškai išleistoje brošiūroje, kur su
teikiama suglausta lietuviškosios skautijos istorija ir kelias į nedė
kingą veiklą išeivijoje, motto paimtas iš skautijos tėvo ir steigėjo lor
do Baden-Powell*io posakio, kad "skautas yra visų draugas ir kiek
vieno skauto brolis". Tuo tarpu, kaip sakoma brošiūros pabaigoje, 
neatsižvelgiant į visas Lietuvių Skautų Sąjungos dėtas ir dedamas 
pastangas, kad priklausyti Pasaulio Skautų Brolijai ir tęsti tradici
nius santykius su kitų tautų skautų sąjungomis, tebelieka toji ne
laiminga padėtis, kurioje pasaulinė skautų vadovybė tebeatsisako 
pripažinti egzilų skautų sąjungų statusą, tuo pačiu paneigiant minė
tąjį Baden-Powell*io šūkį.

Tąja minorine gaida brošiūroje užbaigiamas mūsų skautijos 
prisistatymas tarptautiniam skautijos judėjimui, tąja gaida ir lie
tuviškoji visuomenė sugestijonuojama, kad išeivijoje mūsų skautija 
remiasi savąja tautine grupe, o tarptautinės skautijos gretose jei ir 
kartais įsirikiuoje, tai tik nepripažinto pavainikio vaidmenyje.

Bet panašių skriaudų aptinkame ne vien tik skautiškame veiki
me. Toji tarptautinių santykių fazė ir "pripažinimo" ar "nepripaži
nimo" momentas yra būdingas ir turįs daug įtakos į visą mūsų išei
vijos veiklos ir atmosferos nuotaiką. Tai kelia įsipareigojimų įtem
pimą, tai kelia nervingumą, kartais tai priverčia suklupti, išklysti 
iš kelio.

Neatsižvelgiant Į gražius ir skambius obalsius, tos išorinės įta
kos nepastebimai veikia ir skautijos vadovybę.

Būtume nenuoširdūs ir nepasitarnautume bendram reikalui, jei 
pro tą faktą pareitumetylomis. Tuo labiau, kad ir didelėje savo apim
tim ir savo uždaviniais skautų organizacijos vadovybėje dirba žmonės. 
Kaip tik šiuo momentu mūsų skautijos klausimus keliant ir nagrinė
jant, jaučiama tam tikra įtampa, kurią tiek spauda tiek ir visuomenė 
turėtų sutikti su galimai didesniu taktu ir šaltu protu. Nesusiprati
mų įvairių organizacijų vadovybėse turime pakankamai. Pasitaikė 
jų ir skautų vadovybėje ir juos jau sunku bepaneigti ar užslėpti.

Lietuvių skautų jaunimo gretos tankios, glaudžios, pilnos ener
gijos ir jaunatviško entuziazmo. Vadovybėje gi paskodąs nepakant rū
mas, nervingumas, įsiskverbusių tendencijų bereikalingumas ir žala 
gali atnešti piktžolių gražiam jubiliejiniam vainikui. Nuo jų nukentės 
ne vien vainikas -- daugiausia nukentės pats jaunimas.

Vadovybės nuveikti darbai pagirtini, jų pastangos kelia daugiau 
negu padėkos jausmus tėvų širdyse. Vadovybė privalėtų tiek jubi
liejinėje stovykloje, tiek jubiliejinių metų akivaizdoje nusisukti mo
mentui nuo asmeninių silpnybių ir pažvelgti į jaunųjų skautų vei
dus ir jų jaunas, lietuviškai plakančias širdis, kad pabustų vėl tas 
atsakomybės jausmas, kuriam prisiekta ir kuriam tiek pasišvęsta.

(J.č.)

— Kaip apibūdintumėte 
dabartinius Korp! Neo-Li
thuania santykius su kito
mis akademinėmis 
zacijomis?

organi-

minėjau, 
kitomis

-- Kaip anksčiau 
bendradarbiavimas su 
akademinėmis organizacijomis 
darosi kaskart nuoširdesnis. 
Jaunimas puikiai supranta, kad 
visokie praeities politiniai ne
sklandumai šiandien darosi ne 
taip svarbūs, o visus labiau pra
deda jungti tautos tragedijos pa
jutimas. Korporacija aktyviai da-

— Korp! Neo-Lithuania yra 
grynai kultūrinė, apolitinė ir aka
deminė organizacija. Tokia ji 
buvo įkurta 1922 m. Lietuvos Uni
versitete, tokia ji tebėra ir šian
dien. Jokios politinės doktriniza- 
cijos studentams nedaroma. Jaa 
nuo pat junioravimo dienų kor
poracija skiepija patriotizmo, tė
vynės meilės bei taurios asme
nybės principus.

Reikia manyti, kad lietuvis stu
dentas, baigęs studijas ir pasi
naudodamas tuo, ką jam studen
tavimo metu davė korporacija, 
tikrai pats sugebės apsispręsti, 
kuria kryptimi pasukti. Faktai 
rodo, kad Neo-Lithuania davė 
Tautinei Sąjungai daug gero ir 
aktyvaus prieauglio praeityje, 
duoda dabar, ir reikia tikėti, kad 
duos ir ateityje, nes ir Tautinė 
Sąjunga yra viena iš tų organi
zacijų, kuri savo pagrinduose la
biausiai akcentuoja tautiškumą.

-- Žvelgiant į ateitį tenka pa
brėžti, kad Lietuvos išlaisvinimo 
viltys ir lūkesčiai nėra optimis
tiški, o ateityje kova dėl laisvės 
bus dar kietesnė ir reikalaus dar 
didesnio intensyvumo. Tai kovai 
vesti reikalinga priauginti jaunų
jų jėgų. Korporacijai tenka užda
vinys išugdyti kiek galint daugiau 
priaugančio jaunimo, giliai su
prantančio pareigas ir pasiauko
jimą toje kovoje.

Su džiaugsmu galiu pareikšti, 
kad Korp! Neo-Lithuania išeivi
joje jau yra stipriai susiorgani
zavusi. Jos padaliniai veikia be
veik visuose lietuvių centruose 
ir daug gražaus jaunimo yra jos 
eilėse. Sueigos, referatai, pas
kaitos, literatūros vakarai ir dis
kusijos yra kaip begalinė srovė, 
per kurią liejasi jauno akademiko 
širdin mintis -- "Lietuviais esa
me mes gimę, lietuviais norime 
ir būt."

Ypatingai pažymėtinos yra va
saros stovyklos, kuriose yra duo
dama ciklas rimtų, kultūrinėmis 
ir ideologinėmis temomis pa
skaitų ir nagrinėjami pačių stu
dentų parašyti referatai. Nuo rug
piūčio 24 d. iki rugsėjo 2 d. įvyks 
jau šeštoji jaunimo vasaros sto
vykla šiemet Christiana Lodge, 
Edwardsburg, Michigan, kurioje 
yra kviečiami dalyvauti visi neo- 
lituanai ir filijos.

Korporacijos suvažiavimas, 
kuris įvyks stovyklai baigiantis, 
bus ypatingas tuo, kad jame da
lyvaus šį kartą daugiau jaunųjų 
negu vyresniųjų korporantų. Su
važiavimas kviečiamas kas ant
ri metai centriniams valdomie
siems organams išrinkti, pažvelg
ti į praeitį ir užsimoti ateičiai. 
Korporacijos bendrieji dėsniai 
ir tikslai aiškiai nusakyti įstatuo
se, bet veiklos metodus prisitai
kant prie esamų aplinkybių ir gy
venimo sąlygų, tenka panagrinėti. 
Suvažiavimas turės galutinai pri
imti vidaus statutą, pasisakyti lie
tuviškos šeimos ir savo kalbos 
išlaikymo problemomis.

Pasinaudodamas šia proga 
prašau visus korporantus, kur 
jie bebūtų, aktyviai dalyvauti su
važiavime asmeniškai. Negalin
čius atvykti, kviečiu atsiųsti siū
lymus ir patarimus arba paremti 
materialine auka.

5-TASIS KORP. NEO-LITHUANIA 
SUVAŽIAVIMAS ĮVYKS ŠIŲ METŲ 

RUGPIŪČIO 31 IR RUGSĖJO 1 DIENOMIS
Linkų vasarvietėje — Christiana Lodge, Ed- 

wardsburg, Michigan. Vyriausioji Valdyba maloniai 
kviečia visus neolithuanus ir filijas šiame suvažia
vime dalyvauti.

SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ
Rugpiūčio 31 d. (šeštadienį)

3-5 vai. Suvažiavimo

5 vai. Suvažiavimo
Pirmininko žodis.
Paskaita.

dalyvių registracija.

atidarymas.

6:30

7:30

vai.

vai.

10

11

1

3

vai.

vai.

vai.

vai.

6:30 vai.

7:30 vai.

Vakarienė

Darbo posėdis.
Valdybos narių ir visų institucijų pranešimai. 
Diskusijos dėl pranešimų.
Po diskusijų bendras visų suvažiavimo dalyvių, 
stovyklautojų bei svečių linksmavakaris.

Rugsėjo 1 d. (sekmadienį)

Pamaldos.

Iškilmingas posėdis — stovyklos uždarymas. 
Paskaita.

Pietūs.

Darbo posėdis.
Korp. padalinių pranešimai.
Spaudos reikalai.
Sukaktuvinio leidinio redakcinės kolegijos pra
nešimas.
Diskusijos dėl bendros korporacijos veiklos.
Visų komisijų pranešimai.
Statuto priėmimas.

Vakarienė.

Darbo posėdis.
Rinkimai: Vyr. valdybos, kontrolės komisijos, 
šalpos fondo, Korp. tarybos, Garbės teismo.
Sveikinimų, rezoliucijų ir nutarimų priėmimas. 
Einamieji reikalai.
Suvažiavimo uždarymas.

VIEŠĖDAMI ('HKAGUJi: PIRKITE VIUfl.lE IIIIMI.il
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1.

2.
3.

4.

ANTIQUE, Four Roses 86 proof 
Str. Burb. Whiskey
BARNETT Prancūziškas konjakas 
KRON BRANNVIN AQUAVIT 
švediška .......................................
Import. 6 metu CANADIAN
WHISKEY ......................................

M h $3.98
51 h $4.98

5th $3.98

5. NAPOLEON FRENCH BRANDY
6. METANA, Graikų brandy, 90 proof
7. V AT 69 SCOTCH \Vhisk.ey . ..
8. BORDEAUN French vine

5th $3.35
5th $5.75
5th $4.98
5th $0.98

">th $3.98
Be to, didžiausias pasirinkimas 

maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
importuotų

Rugpiūčio 10-11 d. Clevelande įvykusiose Vid. Vakarų sporto apy
gardos lauko teniso pirmenybėse J. Šenbergas finaliniame susitikime 
nugalėjo adv. J. Smetoną. Nuotraukoje J. Smetona ir J. Šenbergas po 
rungtynių. J. Garlos nuotrauka

GREETINGS and BEST W1SHES 
To All the Lithuanian People

HELEN J. LYONS
C L E R K

OF MUNICIPAL COURT

BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

from
AMERICAN’S FIRST

FAMILY
of special sparkle

Beverages

CANADA DRY
CORPORATION

EX 1-8800

IIIIMI.il
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Su Ūdra 2,000 mylių ežerais, kanalais,
upe ir jūra... P. Petrutis

"Tokios kelionės ugdo visus 
geriausius pojūčius ir jaunas žmo
gus Įgyja daug patyrimo. Šios sa
vybės gyvenime sudaro pagrin
dą”. Taip pernai šnekėjo Julius 
Butkevičius, atlikęs puspenkto 
šimto mylių kelionę. Pernai ke
liauta indėniškos kilmės "canoe" 
laivūkščiais. Keliavo keturiese. 
Kelionė buvo aprašyta Dirvos 
puslapiuose.

Prabėgo metai laiko. Ir štai 
nauja kelionė. ŠĮ kartą Į bures 
pakinkius vėją. Trys pernykščiai 
bendrakeleiviai liko Chicagoje. 
Jie dar per jauni tokiai kelionei.

Šiemet, daugiau 2000 mylių ke
lionėn (Chicago-Bostonas), Ju
lius Butkevičius ir Linas Jurcys 
išplaukė atviru burlaiviu, pava
dintu Ūdros vardu. Abu geri drau
gai. Drauge studijuoja Illinois 
universiteto Chicagos padalinyje. 
Priklauso jūrų skautų Baltijos 
Jūros tuntui, jūrų skautijos kor
poracijai Gintaras ir sporto klu
bui Jūra.

Clevelando The Plain Dealer 
dienraščio korespondentui Ūd
ra atrodė nedidelė ir trapi ta
rytum žirnio ankštis. O visdėlto, 
sumaniai valdoma mūsiškių jū-

rų skautų, Ūdra išdidžiai 
skrodžia Didžiųjų ežerų vande
nis ir diena po dienos artėja prie 
tikslo.

Ką ir kalbėti, burlaivis buvo 
būtinas didelio remonto. Tam 
reikalui paaukotas visas laisva
laikis. Vienok Įdėto darbo nepa
kako. Nuleidus vandenin pamatė,
kad nors ir atjauninta, vistiek 
Ūdra nevykusiai rodė senatvės 
žymes. Ūdron sunkėsi vanduo. 
Negi plaukdamas pilstysi vandenį 
konservų dėžute. Žinoma, kad 
ne. Todėl Ūdra grįžo pirmykš- 
tėn savo vieton. Čia vėl aty- 
džiai pertikrino ir pašalino vi
sus trūkumus. Antras kartas ne
melavo. Nebebuvo baugu Ūdron 
sėstis ir leistis tolimon kelionėn.

Julius Butkevičius, Linas Jurcys ir burlaivis Ūdra remonto metu, 
Lukošiūnų sodyboje Lemonte. P. Petručio nuotrauka

Tačiau iš karto pakelt bures 
taip ir nepavyko. Nepalankus oras 
(siautė audra) keliautojus išlaikė 
kelias dienas Chicagoje. Pagaliau 
audra aprimo ir birželio 21 d. 
vėlai vakare, artimiesiems pa
linkėjus gero vėjo, išplaukta.

Kelionės pradžioje, Michigano 
ežero paviršius buvo lygus kaip 
stalas. Jokio vėjelio. O be vėjo 
Ūdra nelinkusi sparčiau judėti. 
Kaip tyčia sugedo ir motoras. Vė
liau Neptūnui matyt pagailo plū
duriuojančių. Ėmė pūsti stipres
nis vėjas ir Ūdra jau noriai nė
rė per bangas.

Tolimesnė kelionė vyko be di
desnių nutikimų. Žinoma, neskai
tant praleistos nakties Mackinac 
patiltėje. Plaukiant Mackinac są
siauriu aprimo vėjas. Vėjui toly
džiai silpnėjant, teko stvertis

motoro pagalbos. Deja, motoras 
nė krust. Tuo metu plūduriuota 
prie pat didžiojo Mackinac tilto. 
Pradėjo temti. Pagaliau ir visai 
sutemo. Tačiau vis tas pats. Nė
ra vėjo ir gana. Su pavydu žiūrė
jo Į praplaukiančius prekinius lai
vus. Ir nevien pavydą kėlė. Bu
vo ir baugu. Baugu, kad koks pa
tamsyje praplaukiantis laivas ne- 
trinkteltų Ūdrai Į šoną.

Mackinac sąsiauriu Įplaukta Į 
Huron ežerą. Paskui sekė St. 
Clair ežeras, palikęs nelabai ma
lonius prisiminimus. Užėjusi 
audra sudraskė didžiąją burę. 
Tačiau, kaip toje patarlėje, nė
ra to blogo, kas neišeitų Į gerą. 
Kritišku metu pasimaišė motor
laivis, kurio Įgula pasiūlė savo 
paslaugą. Pasirodo, jog savinin
ko būta turtingo ir bičiuliško ame
rikiečio. Jo rezidencijoje Detroi
te mūsų keliautojai praviešėjo 
tris dienas.

Aptvarkius burę ir pailsėjus,. 
Erie ežeru patraukė Clevelando 
link. Erie ežeras, pasirodo, pil
nas neeilinių išdaigų. Jis negilus 
ir ne taip jau didelis. Tačiau ma
žiausias vėjas sukelia keistoko 
pobūdžio bangas. Bangos tankios 
ir viena kitą begindamos burlai
viams visokių pokštų pridaro. 
Mūsų keliautojai laimingai atlai
kė visus ežero netikėtumus.

Norint Įplaukti Į Ontario eže
rą, reikai pasinaudoti Wellando 
kanalo šliužais. Kanalu plaukia 
ir praplaukia Įvairaus dydžio lai
vai. Deja, su Ūdra niekas neno
rėjo peckiotis. Sako, per maža, 
neverta. Vienok, šiaip taip pavy
ko prisigretinti prie motorlaivių 
vilkstinės ir taip praplaukti ka
nalą.

Ontario ežeru pasuko Į Toron
tą. Iš čia teko skersai rėžti per 
ežerą. Susidarė 146 mylių kelias.

Linas Jurcys ir Julius Butkevičius Roger City, Mich. prieplau
kos pakrantėje.

LIETUVIŠKA VASARVIETE ATIDARYTA IŠTISUS METUS.ECHO VALLEY

Nuolaidos: organizacijoms, stovykloms, suvažiavimams.

Lietuviai savininkai
ELENA ir JULIUS GARMAI 
Visus maloniai kviečia atvykti 
Iš anksto kreiptis:

ECHO VALLEY 
ECHO LAKE, I‘A.

Tel. (Area 717 ) 424-1920.

DŽIAUGSMAS — POILSIS IR RAMYBĖ 
POCONO KALNUOSE.

Kur vakar dienos malonumai — tampa rytdienos 
maloniais prisiminimais__

Puikūs ir patogūs kambariai su televizija, radijo ir 
voniomis, arba atskiri nameliai.

Modernus baras, didelis maudymosi baseinas ir ežerėlis,
20 akrų miško, visokiausias sportas vasarą ir žiemą, 

šokiai ir geras lietuviškas maistas.

ŠĮ nuotolį atliko per 36 valandas. 
Oras buvo pastoviai giedras. Ta
čiau ežeras audringas -- nera
mus. Dabar (rugpiūčio 12 d. kal
bėtasi telefonu) plaukia Oswego 
upe, New Yorko valstybėje. Os- 
wego upe reiks padaryti apie 30 
mylių kelio. Vėliau Įplauks Į 
Oneyda ežeriuką. Paskui teks 
plaukti Mohawk upe ir Erie ka
nalu ir pagaliau Hudsonupe. Plau
kiant minėtomis upėmis ir kana
lais viso susidarys netoli 300 my
lių. Beje, čia plaukiama išimti
nai motoro pagalba. Neįmanoma 
bures naudoti. O be to ir Ūdros 
stiebas neišsitenka žemose patil
tėse.

Kaip žinoma, Hudson upė Įteka 
Atlantan. Kažin, kaip platusis van
denynas sutiks mūsų jūreivius? 
Sakoma, kad rugpiūčio mėnesį 
dažniausiai siaučia dideli vėjai. 
Tiesa, iš Bostono atėjus žinia 
sako, jog tenykščiai lietuvių jū
rų skautai ruošiasi tinkamai sutik 
ti abu keliautojus. Jiematgeruo
se santykiuose su pakrančių ap
sauga (Coast guard). Amerikie
čiai prižadėjo patruliuoti Bosto
no vandenyse ir, pavojaus atveju, 
Ūdrą atlydėti Į uostą.

Nuo birželio 21 d. praėjo ne
mažai laiko. Jau baigiasi Juliaus 
Butkevičiaus ir Lino Jurcio vasa
ros atostogos. Baigiasi ir pati ke
lionė. Tesitęsia ir teužsibaigia 
2000 mylių kelionė laimingai. 
Bus malonu sugrįžusius pasvei
kinti. Neeilinė juk kelionė. Ka
žin ar bent kada koks amerikie
tis leidosi ežerais, upėmis ir 
kanalais iš Chicagos Į Bostoną?

Malonu bus pasveikinti netik pa
siekusius tikslą, bet ir už lie
tuvišką laikyseną. Pakelyje ame
rikiečiams jie du lietuvių jūrų 
skautai-. Tai tvirtina amerikiečių 
spauda, TV ir radijo.

• Adelaidės lietuviu cho
ras ”Lituania” ir tautinių 
šokiu grime kviečiami daly
vauti 1964 m. Įvyksiančia
me Adelaidės Meno Festi
valyje.

GREET1NGS and
BEST WISHES

0UALITY 
BEVERAGES 

into 
your home.

IT’S fra TO BE GOOD

M A R V E L
BEVERAGE CO.

8915 CRANE AVI.
BR 1-4400

KAI RUSAI ATEINA
(IŠTRAUKA Iš KNYGOS ”WENN DIE RUSSEN 

KOMMEN”)

-----------------------  ROBERT RAID -------------------------

(9)
Tau duosiu adresą — ten būsi saugi. Kiekvieną die

ną gali prasidėti karas — net rusai apie tai kalba visai 
atvirai. Gal, gal bent vokiečiai išgelbės mūsų tautą. Ban
dykime ištverti! — Paduodu jai adresą: — Skubėk, Mar- 
gita. Nakčia praeiviai tikrinami.

— O tu, Robertai?
— Sudiev, Margita!
Ji išėjo. Mes tebesėdim. Bokšto laikrodis išmušė dvy

lika duslių smūgių. Prasidėjo birželio 16-ji.

*
Įstaigoje vėl trūksta kai kurių tarnautojų. Darbas 

visiškai pakrikęs. Niekas iš mūsiškių nežino, kada bus 
išplėštas iš lovos arba išvestas iš įstaigos.

Nueinu Į Herberto kabinetą:
— Atleisk, kad vakar tavęs nepasveikinau!

Herbertas paspaudžia man ranką:
— Dabar ne laiks sveikinimams. Tu supranti, mes 

vedėme, kad visokiu atveju laikytumės drauge. Bet da
bar paaiškėjo, kad vyrai atskiriami nuo žmonų.

— Taip, šeimos išdraskomos, Herbertai.
— Suprantama! šeima tautai yra kertinė ląstelė. Kai 

rusai užsimojo sunaikinti mūsų tautą, jie pradėjo nuo 
šeimų draskymo. Vyrai bus išsiųsti kur nors Į kasyklas 
ar prie kanalų, o moterys sunaikintos ar perleistos azija
tams ar rusams. Vaikai auklėjimo įstaigose bus išauginti 
rusais, gaus rusiškus vardus ir niekas nežinos, kad jie 
nerusai! Ir taip dings mūsų tauta. Kokie mes buvome nai
vūs tikėdami, kad bus ištremtos bent nesuardytos šeimos!

— Taip, taip. Tik dabar mes pradedame pažinti ruso 

niekšybę ir jo velnišką žvėriškumą!
Herbertas nuleidžia galvą:
— Justas sakytų — kodėl mes nesimokome iš isto

rijos! Rusai visą laiką palieka rusais, ir jų metodai tie 
patys.

Beldimasis. Įeina Linda. Jos akys išverktos ir ji vos 
išlaiko mano pasiūlytą-cigaretę.

— Vakar išvežė mano tėvus, Herbertai. Kas man 
daryti, Robertai? Ar mes irgi pavojuje?

Herbertas lenkiasi prie Lindos:
— Nemanau. Albertas — jaunas chirurgas. Rusai 

reikalingi gydytojų — ypač dabar, kai karas gali prasi
dėti kiekvienu momentu. Tu dabar Alberto žmona — su
pranti ?

Lindos žvilgsnis nukrypsta į mane:
— Šiandien trūksta Margitos, Robertai.
— žinau, Linda.
— Ji — irgi išvežta?
— Kiek žinau — ne. Ji — saugi, bent aš galvoju. 
Linda palenkia galvą.
— Ačiū Dievui, ji išsigelbėjus, bet mano tėvai... 

— Jos pečiai trūkčioja.
Mes tylim. Kas gali šiuo metu kitą guosti? Aš atsi

stoju.
— Kur?
— Į uostą, Herbertai.
Jis suraukia antakius, suspaudžia kumščius.
— Ar iš galvos išėjai, Robertai? Ko tau ten?
— Aš turiu, Herbertai, būtinai!
Dar nepasiekiau stoties uoste, bet jau girdėjosi žmo

nių riksmai ir dejonės. Ar tai žmonių balsai? Oras virpa 
kaip nuo sužeistų žvėrių riksmo. Paskubinu žingsnius ir 
įeinu į peroną. Dar tebestovi — begalinės eilės gyvulinių 
vagonų. Prieš juos ir už jų stovi rusai — ginkluoti rau
donarmiečiai. Jų veidai pikti ir šalti. Vienur kitur pasi
girsta glitus keiksmažodis. Perone minia žmonių. Alkū
nėmis prasiskverbiu arčiau vagonų. Nepaprasta smarvė 
trenkia nuo jų. Musių spiečiai suka apie vagonus.

Raudonarmietis nusmaukia kepurę ant pakaušio, del
nu nusišluosto kaktą ir nusispiauna:

— Prakeikta kiaulidė! Tokio kvapo joks žmogus ne
gali atlaikyti! Ir dar tos kekšės sumanė savo reikalus 
atlikti. Mišką!

Antrasis nusižvengia:
— Valdykis, valdykis! Juk ir estės moterys — turi 

kartas nuo karto pritūpti. Bet ne ilgam, Vanka. Jeigu 
jos dar kiek ilgiau pabus čia saulėje, visos padvės!

— Taip jiems ir reikia, prakeiktiems estams!
Plonytė moters ranka pasirodo pinučiuose. — Nema

tau veidų, tik moterų rankas pinučių tarpuose.
— Vandens! Dėl Dievo, duokite vandens! Vandens

— mano kūdikis miršta!
— Užčiaupk snuki,prakeikta estų išpera! Prišlapink 

jam į gerklę, jeigu ištroškęs!
— Vandens! Vandens! Vandens! — girdisi iš kiek

vieno vagono.
Keletas vyrų artinasi prie vagonų su kibirais, bet 

kareivių atstumiami. Vienas dar pasipriešina, tuoj pri
bėgę kiti raudonarmiečiai nutveria jį, įvelka į vagoną ir 
užrakina.

Pamažu šlubuodama artėja sena moteris prie vago
nų su kibiru vandens. Raudonarmietis ją sulaiko:

— Kur, drauge?
— Noriu duoti vaikams vandens, drauge raudonar

mieti.
— Jiems vandens? Duok kibirą čia, aš pagirdysiu 

vaikučius. — Jis paima kibirą, prieina prie vagono, kur 
moterys ir vaikai, išlieja jį šaukdamas: — Sprinkit, jei 
galit, estiškos kiaulės! — Ir paspiria kibirą po vagonu.

Negailestingai svilina saulė, neaplenkdama vagonų. 
Išbadėję, ištroškę, mirštą žmonės tuose vagonuose, estai
— vyrai ir moterys, vaikai ir seneliai.

Du vaikai skuba per bėgius — berniukas ir mergaitė. 
Jie velka kibirą su vandeniu. Raudonarmietis pagrasina:

— Atgal! Prakeikta veisle! Atgal!
Berniukas tik papurto galvą ir eina pirmyn. Abu 

nesupranta rusiškai. Mergaitė atsilieka. Raudonarmietis 
žengia žingsnį arčiau, trenkia šautuvo buože vaikui per 
galvą. Vaikas krinta. Vanduo išsilieja. Minia perone su
ūžia.

(Bus daugiau)
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MANO SIELOJ ŠIANDIEN ŠVENTĖ...
Prudencijos Bickienes, Liudo Stuko, Alvydo Vasaičio ir Vitalio Žukausko 

koncertai Vokietijoje
Liepos 31 d. iš ryto Frank

furto aerodrome suklego lietu
viški balsai. Nežinau kiek jų at
skrido iš viso, žinau tik, kad iš 
būrio išsikristalizavo būrelis pa
siryžėlių, nusprendusių apdova
noti lietuviškos dainos ir žodžio 
menu lietuvius V. Vokietijoje. Jų 
pasitikti atvykome 3: kun. dr. Jo
nas Aviža, PLB Vokietijos Kraš
to direktorius ir aš, iš Vasario 
16 Gimnazijos ir lietuvių LS kuo
pų. Menininkų veiduose aiškiai 
buvo įžvelgiamas nuovargis, ta
čiau nebuvo galima nesakyti tie
sos: šiandien 16 vai. teks duoti 
pirmąjį koncertą. Jie patys pasi
pasakos saviškiams, kokius jaus
mus sužadino tas pranešimas... 
Tad tuoj pat į automobilius, į 
Dieburgą ir į lovas...

KONCERTAS 8591 LS KUOPOJE 
ŠVECINGENE

Lietuviškosios LS kuopos prie 
amerikiečių armijos yra vienin
teliai lietuvių susigrupavimai V. 
Vokietijoje, kur yra įmanoma su
sirinkti koncertui šiokiadieniais. 
Švecingeno kuopa pagarsėjusi til
tų statyba. Daug laiko jie pralei
džia ant Reino, ar kitų Vokietijos 
upių. Per jų pastatytą tiltą kadai
se važiavo generolas Eisenho- 
weris ir spaudė tuometinio kuo
pos vado ranką. Ir rugpiūčio pra
džioje jie turėjo išvykti į manev
rus. Tai ir buvo priežastis, dėl 
kurios koncertas teko daryti me
nininkų atskridimo dieną, liepos 
31-ją.

Kuopos vadas kpt. Jonas Valiū
nas supažindino susirinkusiuo
sius su menininkais. O susirinkę 
buvo ne tik kuopos vyrai su šei
momis, bet buvo taip pat svečių 
iš Huettenfeldo, Vasario 16 Gim-

Kun. BR. LIUBINAS

nazijos. Tai atostogauti neišvykę 
mokytojai ir vaikų vasaros stovyk
los vadovai.

Pirmasis scenoje pasirodė hu
moristas VITALIS ŽUKAUSKAS, 
iš New Yorko. Jis tuoj paėmė pu
bliką į savo tvirtas rankas. Anek-. 
dotas po anekdoto, poema apie 
Kriukutį, penkių stadijų daina 
prie išgėrimo... Vitalis Žukaus
kas ėjo taip pat programos prane

šėjo pareigas, pakviesdamas į 
sceną solistus.

PRUDENCIJA BIČKIENĖ, iš
kilusis sopranas iš Chicagos, pa
dainavo 3 lietuvių kompozitorių 
dainas. "Kur bakūžė samanota" 
išspaudė nevienam klausytojui 
ašarą, o "Mano sieloj šiandien 
šventė" išreiškė visų nuotaiką. 
Taip ir norėjosi sušukti į daini
ninkę: Dainuok, sese, dar ilgiau! 
Be biso neapsiėjo. Po pertraukos 
dainininkė džiugino klausytojus

Solistai L. Stukas, P. Bičkienė, pianistas A. Vasaitis ir aktorius V. Žukauskas Vokietijoj gyvenantiems 
lietuviams nuvežę keletą džiaugsmingų valandėlių. Zigmo Venciaus nuotrauka

Kuopos vadas J. Matulaitis, įteikęs solistei P. Bičkienei rožių 
puokštę, dėkoja menininkams už gražų koncertą. Nuotraukoje iš kai
rės: pianistas A. Vasaitis, solistė P. Bičkienė, sol. L. Stukas ir kuo
pos vadas J. Matulaitis. Z. Venciaus nuotrauka

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

AMAIGAMATEP ASS'N. 
OF ST. & E. RY.
HARRY LANG - Secretary

740 SUPERIOR AVENUE, W.

GREETINGS and BEST W1SHES

EUCLID & COLLINWOOD 
POULTRY MARKET’S

LIVE FRESH AND DRESSED POULTRY 

Call KE 1-8187
549 EAST 185th ST.

Howard and Louis Baker

arijomis.
LIUDAS STUKAS, baritonas iš 

New Yorko, ten ir gimęs. Anot 
Vitalio Žukausko, šioje kelionėje 
jis buvo tikrasis DP, nes pirmą 
kartą matė arkliais alų vežant, 
pagyvenusias moteriškes dvira
čio pedalus minant ir daug kitokių 
prajovų... Jis padainavo lietuvių 
ir amerikiečių kompozitorių dai
nas ir arijas. Sužavėtos publikos 
buvo iššauktas pakartojimui. 
"Kur prapuolė tas kelelis, kur pro 
kryžių ėjo?..." dar ir šiandien te
beskamba ne vieno 8591 LS kuo
pos vyro ausyse.

ALVYDAS VASAITIS, 18 metų 
pianistas iš Chicagos lydėjo abu
du daininkus ir pats skambino so
lo. Simpatiškasis Alvydas susi
laukė šilto publikos įvertinimo.

KONCERTAS 4202 LS KUOPOJE 
UHLERBORNE.

Tai sargybų kuopa, kadaise 
stovėjusi Bamberge, vėliau Bad 
Kreuznache, per savo eiles per
leidusi daug lietuvių vyrų, saugo
janti skambų Vytauto Didžiojo 
kuopos vardą. Nedidelė šiandien 
ji savo skaičiumi, tačiau garsi 
svetingumu ir rūpestingu daly

vavimu lietuviškajame gyvenime. 
Ilgametis kuopos vadas kpt. Juo
zas Matulaitis budi, kad jo vyrai 
nebūtų nuskriausti kultūriniu at
žvilgiu. Kiekviena sukaktis--tau. 
tinė, bažnytinė, ar asmeniška -- 
čia įspūdingai paminima, kiek
vienas Vokietijon atvykęs lietuvis

MOKAME MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

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.

INSUREDi

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Virginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

šviesuolis mielai sutinkamas. 
Tad ir 4 lietuviai menininkai iš 
JAV čia susilaukė nuoširdaus ir 
jaukaus priėmimo penktadienį, 
rugpiūčio 2 d. Kuklioje valgyk
los salėje galingai aidėjo Pru
dencijos Bičkienės sopranas ir 
Liudo Stuko baritonas. Alvydas 
Vasaitis paskambino scherzo, o 
Vitalis Žukauskas juokino vyrus 
iki ašarų, ypač, kai paklausė, ar 
nugeriat?... Kpt. Juozas Matu
laitis gražiai padėkojo meninin
kams susirinkusiųjų vardu, o vy
rai plojo, kad ne vienam dar ir 
sekančią dieną perštėjo delnus.

ŠEŠTADIENIS 
KAISERSLAUTERNE

Apylinkės pirmininkas ir 8593 
LS kuopos vado pavaduotojas ltn. 
Jurgis Barasas turėjo laimės 
menininkus pristatyti dviem šim
tam lietuvių, suvažiavusių iš pla
čiųjų apylinkių. Koncertas čia bu
vo sujungtas su Dariaus ir Girėno 
30 metų žuvimo sukakties minėji
mu. Taja tema man teko tarti 
keletą žodžių. Mėginau palyginti 
Dariaus ir Girėno ryžtą su ryžtu 

...lietuvių menininkų, nešančių dai
ną ir žodį tautiečiams į kitą pu
sę Atlanto. Kaiserslauterne į 
lietuviškuosius parengimus žmo
nės renkasi mielai. Daugiau negu 
pusė jų priklauso pačiai naujau- 
siajai užsienio lietuvių kartai, 
atvykusiai iš Lietuvos 3 pasta
rųjų metų laikotarpyje. Jų tarpe 
yra nevienas išėjęs kalėjimų ir 
Azijos tremties kančios kelius. 
Jie visi reiškė džiaugsmą, susi
žavėjimą ir dėkingumą. Ir Pruden- 
cija Bičkienė, ir Liudas Stukas 
turėjo dainuoti daugiau, negu buvo 
pramatę. Mielai buvo sutiktas 
pianistas Alvydas Vasaitis, o ga
lingas juokas lydėjo humoristo 
Vitalio Žukausko išvedžiojimus.

SEKMADIENIS HANAU

Anksti teko keltis nuvargu- 
siems dainininkams, kad iš Kai- 
serslauterno suspėtų nuvykti į 
Hanau pamaldoms. Bet to norė
jo gerasis jų globėjas tėv. Alfon
sas Bernatonis, o jam atsakyti nei - 
giamai nebuvo įmanoma. Taip 
Prudencija Bičkienė ir Liudas 
Stukas giedojo šventas giesmes 
saujelei lietuvių Hanau bažnyčio
je. Koncertas įvyko 15 vai. evan
gelikų salėje. Menininkus globojo 
Damijonaičių šeima kurioje yra 3 
studentai: Vitalis, atskridęs iš 
Chicagos kartu su menininkais, 
Vingaudas, baigiąs teologiją Ro
moje ir Dalia, studijuojanti Ęrank • 
furte.

TARPTAUTINĖ 
MANIFESTACIJA 
KOENIGSTEINE

Pirmadienio vakare (rugpiūčio 
5 d.) Bičkienė, Stukas ir Vasaitis 
koncertavo prieš tarptautinę pu
bliką Persekiojamos Bažnyčios 
kongrese Koenigsteine. Salė, ku
rioje telpa 1,000 žmonių, buvo 
pilna. Solistai susilaukė grandio
ziško pasisekimo. Prudencija 
Bičkienė šį kartą į sceną išėjo 
pasipuošusi tautiniais rūbais.

2040 LS KUOPOJE
MIUNSTERYJE PRIE DIEBURGO

Tai darbo kuopa, ilgus metus 
stovėjusi Kaiserslauterne. Dabar 
jai vadovauja Lietuvos kariuome
nės ats. pik. ltn., čia leitenantas 
Viktoras Sutkus. Koncertas įvyko 
antradienį, rugp. 6d. amerikiečių

salėje. Buvo atsilankę taip pat 
gražus būrys amerikiečių karių. 
Menininkai džiaugėsi gražiu pri
ėmimu.

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE 
HUETTENFELDE

Koncerto čia nebuvo, nes gim
nazija atostogose. Tačiau meni
ninkai gimnazijoje teikėsi apsi
lankyti ir man buvo suteikta pro. 
ga juos supažindinti su naująja 
statyba ir kitomis problemomis. 
Vitalis Žukauskas pažadėjo grį
žęs į JAV surengti koncertą Va
sario 16 Gimnazijos naudai. Gim
nazijoje yra jaunimo ir atostogų 
metu. Tai stovyklaują lietuviai 
vaikai. Jų tarpe menininkai pa- 
būvojo keletą valandėlių, pasi
klausė jų deklamacijų bei dainų 
ir abudu dainininkai buvo išpro
vokuoti patys padainuoti. Pruden
cija Bičkienė padainavo "Mano 
sieloj šiandien šventė", o Liudas 
Stukas ariją iš amerikietiškos 
operos. Vitalis Žukauskas papa
sakojo amerikiečių ir lietuvių 
vaikų skirtumus.

GLOBĖJAI

Dėl koncertų buvo tartasi su 
PLB Vokietijos Kr. Valdyba ir 
Lietuvių Katalikų Sielovada. Prak
tiškąją globą savo rankose turėjo 
Sielovados direktorius tėv. Al
fonsas Bernatonis. Kartu pava
žinėti teko ir man. Reikia pasi
džiaugti menininkų idealizmu, 
kad vietoj poilsio ėmėsi lankyti 
lietuvius, nieko už tai negaudami. 
V. Vokietijos lietuviai, turėję pro. 
gos pasiklausyti šių koncertų, dar 
ilgai su dėkingumu minės iški
liuosius menninkus Prudenciją 
Bičkienę, Liudą Stuką, Alvydą 
Vasaitį ir Vitalį Žukauską.

PUIKI DOVANA 
ANGLIŠKAI 

SKAITANTIEMS!
Amerikonų spaudoje pa

garsėjusi Jurgio Gliaųdos 
knyga ”House upon the 
sand” (Namai ant smėlio), 
gaunama ir Dirvoje. 
Kaina $3.95.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

S T. C LA IR
AVINGS

ASSOCIATION
Your 

Savings EARN

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.
RE 1-12OO

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

HILLTOP REALTY, INC.
WHERE FRIENDLY SERVICE IS OUR MOTTO

5088 Mayfield Road Call HI 2-0700
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lentinas Bazeliauskas. Senioro 
pasižadėjimą davė Vladas Ged- 
mintas, Romas Jokubauskas, Al
gis ir Dainius Glodai --iš Wor- 
cesterio ir Giedrius Klivečka iš 
New Yorko. Naujuosius seniorus 
sveikino fil. Romas Kezys išNew 
Yorko. Sueiga baigėsi tradicinė
mis dainomis, gėlių įteikimais ir 
sveikinimais.

Po pertraukos sekė R. Kezio 
paskaita apie ASS paskirtį ir už
davinius Lietuvių Skautų S-gos ir 
visuomenės rėmuose. Po paskai
tos fil. Milita Lemanaitė iš Bos
tono suteikė vėliausių informaci
jų apie ASS pastovyklę jubiliejinė
je stovykloje, kuri vyks rugpiūčio 
17 -- rugsėjo 1 d. CapeCod. Aka-

demikų stovykla bus tik antrąją 
savaitę. Iš pranešimo susidarė 
įspūdis, kad stovykloje dalyvaus 
didelis skaičius akademikų. Ke
liolika yra užsiregistravę net iš 
Californijos. Programa, kurią 
tvarko fil. Lemanaitė, sudarys 
visa eilė paskaitų, diskusijų, iš
vykų, laužų. A SS pastovyklei va
dovaus fil. Apolinaras Treinys 
iš Bostono.

Po pranešimo R. Kezys papa
sakojo įdomių detalių iš perei
tais metais vykusio komunistinio 
jaunimo festivalio Helsinkyje.

Fil. Petras Molis, iš Worces- 
terio į kuris tvarko jubiliejinės 
stovyklos registracijos ir ūkio 
reikalus, pranešė, apie bendrą

stovyklos tvarką ir programą.
Po paskaitų ir pranešimų šven

tės dalyviai buvo pavaišinti pie
tumis, kuriuos paruošė ponios Pa- 
lubeckienė, Česnienė ir Kauševi- 
čienė.

Vakare buvo šokiai, sutraukę 
didelį būrį jaunimo iš plačios apy
linkės. Pertraukomis skambėjo 
lietuviškos dainos.

Šventė buvo gerai suorganizuo
ta ir sklandžiai pravesta. Už tai 
padėka priklauso ASS Worceste- 
rio skyriui, ypatingai daug pasi
darbavusiems Petru ir Ramintai 
Moliams, VI. Gedmintui, V. Ba- 
zeliauskui, D. Palubeckaitei, G. 
Česnaitei ir kt.

(P)

Akademinio Skautų Sąjūdžio Worcesterio skyriaus šventės dalyviai Maironio parke. 
z G. Peniko nuotrauka

AKADEMINIO SKAUTU. SĄJŪDŽIO ŠVENTĖ 
WORCESTERYJE

Iš praktiškos patirties ir 
spaudos susidaro įspūdis, kad 
lietuviškų akademinių organiza
cijų veikla ir narių skaičius ne 
tik kad nemažėja, bet dargi au
ga.

Vieną iš tokio akademinio - 
ideologinio renesanso žymių pa
tyrėme rugpiūčio 10 d. Worces- 
teryje, Mass., kur jaunas Akade
minio Skautų Sąjūdžio skyrius, 
įsteigtas tik šių metų pradžioje, 
turėjo savo pirmąją šventę. Šven
tė vyko

pagrindinė patalpa yra naujai at
remontuota, išdekoruota lietu
viškais ornamentais, šviesi, šva-, 
ri ir patraukli vieta. Šios patal
pos didžiojoj salėj buvo pravesta 
šventės programa.

Suvažiavę šventės dalyviai, ku
rių buvo apie 60 -- daugiausia 
iš New Yorko, turėjo progos pa
simaudyti vėsiame Quinsigamon- 
do ežere, kurio bangos skalauja 
Maironio parko krantą.

Šventė buvo pradėta iškilmin
ga sueiga. Po vėliavų įnešimo ir

Tautos Himno Akademinio Skau
tų Sąjūdžio Worcesterio skyriaus 
pirm. Dalia Palubeckaitė pravedė 
Akademikių Skaučių Draugovės 
tikrųjų narių pasižadėjimą. ASD 
spalvos buvo suteiktos Eleonorai 
Šikštėnaitei, Violetai Matulevičiū
tei, Gražinai ir Genei Česnai- 
tėms, -- iš Worcesterio, ir Gi- 
landai Bartytei iš Elizabeth, N. 
J. Naujai pakeltąsias sveikino 
iš Chicagos atvykusi ASD centro 
valdybos pirm. t.n. Laima Pet
rauskaitė. Korp! Vytis seniorų 
pakėlimo apeigas pravedė fil. Va- Akademikės skautės iškilmingoje sueigoje Maironio parko salėje Worcesteryje.

G. Peniko nuotrauka
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parke, kurioMaironio

EAGLE STAMPS ADD EVEN MORE TO YOUR SAVINGS

VIJHF HV DOWNTOWNON THE HEIGHTS 
■■■ MA W PABMATOWN
AVA A A A IdP southgate BASEMENTS

Dabar! Rudeniui ir žiemai!

Akad. Skaučių Draugovės centro valdybos pirm. L. Petrauskaitė, iš 
Chicagos, sveikina tikrosios narės pasižadėjimą davusią Gilandą Bar - 
tytę, iš Elizabeth, N.J., Worcesterio akademikų skautų šventėje. 

G. Peniko nuotrauka

ŠILKO

Skalbiamos, sunkios balto
acetato ir dirbtino

UŽTRAUKIAMOS
DRAPERIJOS
48” pločio

36” ilgio 1
CHICAGOS PARENGIMŲ 
- KALENDORIUS _
RUGPIUČIO 25 D. Žurnalo "Sė

ja" išvyka First Avė. irLakeSt., 
Melrose Parke, III.

RUGPIŪČIO 31 ir RUGSĖJO 1 
D.D. -- Korp. Neo-Lithuania su
važiavimas Linkų vasarvietėje 
Christiana Lodge, Edwardsburg, 
Mich.

RUGPIŪČIO 31 - RUGSĖJO 1 D. 
Amerikos Lietuvių Gydytojų Są
jungos 50 metų jubiliejinis suva
žiavimas Conrad Hilton viešbu
tyje.

tuvių Tarybos direktorių suva
žiavimas Don Varnas Posto pa
talpose.

RUGSĖJO 28 D. sol. Nerijos 
Linkevičiūtės dainų ir arijų re
čitalis Jaunimo Centre.

RUGSEJO 28 D. Skautų ir kri
vūlės klubo metinis vakaras Ci
cero lietuvių parapijos salėje.

RUGSĖJO 29 D. Marijos Ne
kalt. Pr. Seserių Cicero Rėmėjų 
madų paroda Jaunimo centre.

Skalbiamos, trapios baltos draperijos, pagamintos iš austo 
acetato ir dirbtino šilko medžiagos. Specialistų pasiūtos su 
ypatingai plačiomis klostėmis, tiksliomis šonų ir apačių ap
siuvomis. Šiais pasirenkamais dydžiais galite pritaikyti jas 
bet kuriam langui. Mes tikime, kad jų kokybė yra nepapras
ta!

PRIIMAMI UŽSAKYMAI PAŠTU IR TELEFONU...SKAMBINTI CH

KITI DYDŽIAI PROPORCINGI ILGIU

ILGIS 48" plot. 72" plot. 96" plot.
viena 1-1 1/2 dvigubos

36" 1.99 Pr. 3.99 Pr.
45" 2.99 Pr. 4.49 Pr. 6.99 Pr.
63" 3.49 Pr. 4.99 Pr. 7.99 Pr.
72" 3.99 Pr. 5.49 Pr. 8.49 Pr.
84" 3.99 Pr. 5.99 Pr. 8.99 Pr.
90" 3.99 Pr. 5.99 Pr. 9.99 Pr.

13.99 Pr.
14.99 Pr.

144" plot, 
trigubos

BASEMENT DRAPERY DEPARTMENT, THE MAY COMPANY, DOWNTOWN, HEIGHTS AND PARMATOWN

RUGSĖJO 1 D. Laisvosios Lie
tuvos laikraščio gegužinė Spai- 
Čio darže, Willow Springs, III.

RUGSĖJO 3-8 D.D. Santaros- 
Šviesos Federacijos suvažiavi
mas Tabor Farmoje, Sodus, 
Mich.

RUGSĖJO 14 D. AmerikosBie-

SPALIO 5 - 13 D. Jaunųjų 
dailininkų meno kūrinių paro
da Čiurlionio 
nimo Centre, 
mas spalio 5

Galerijoje, Jau- 
Parodos ątidary- 
d. 7 vai. vakaro.

D. Lietuvių Gai-SPALIO 12
lestingųjų Seserų S-gos tradi
cinis parengimas, VVestern Bali 
Room salėje.

SPALIO 12 D. -- gyv. D. Bri
tanijoje lietuvių linksmavakaris, 
B. Pakšto salėje.

Specialus pirkinys

Dacrono priemaiša ANTKLODES
Rugpiūčio baltajam išpardavimui!

Specialus rugpiūčio išpardavimo pirkinys Du Pont dacrono polyes- 
terio antklodžių. Pasirinkimas iš didelio kiekio pavyzdžių ir spalvų. 
Ryškios medvilnės, 80 sq. medv. perkelio, nylono, dirbt, šilko kre
po, medv. satino, šiltos, lengvos, nealergiškos.

NEPRIIMAMI UŽSAKYMAI PAŠTU AR TELEFONU ŠIOMS PREKĖMS

Jūsų

pasirinkimui 6
BASEMENT DO.MESTICS DEPARTMENT... THE MAY COMPANY, D()WNT()\VN AND ALL BRANCHES
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
* LB CLEVELANDO I-OS APY

LINKĖS DEŠIMTIES METŲ VEIK
LOS PAMINĖJIMAS banketas- 
koncertas ir II-ji Lietuvių Diena 
įvyksta rugsėjo 7 (šeštadienį) Šv. 
Jurgio parap. salėje -- pradžia 
7 v. v.

Kvietimus galima užsakyti bei 
įsigyti pas F. Eidimtą telef. 881- 
1921, K. Karalių telef. 371-3290, 
A. Karsoką telef. 721-5117 ir kitus 
valdybos narius. Įsigyjant kvie
timus aukojama: vyrai 5dol.,po
nios 4 dol., šeimos du asmenys 
9 dol., moksleiviai-jaunimas 3 
dol.

Norintieji užsakyti vaišių sta
lą (10 asm.) prašome iš anksto 
pranešti. Taip pat prašome ne- 
sivėluoti įsigyti kvietimus, nes 
stalų skaičius ribotas.

Organizacijos ir pavieniai as
menys sveikinimų reikalu prašo
mi iš anksto informuoti minėji
mo vadovą p. J. Stempužį (telef. 
382-9268).

Rugsėjo 8 d. (sekmadienį) 10:30 
vai. šv. Jurgio parap. bažnyčioje 
iškilmingos pamaldos už miru
sius ir gyvus Clevelando LB na
rius ir seses-brolius lietuvius 
už geležinės uždangos. Prašome 
Clevelando organizacijas pamal
dose dalyvauti su vėliavomis. 
Kviečiame visus skaitlingai daly
vauti minėjime ir pamaldose, nes 
tai mūsų visų clevelandiečių lie
tuvių šventė.

I-os Apyl. Valdyba

* SLA 14 KUOPOS VASAROS 
POBŪVIS įvyksta rugpiūčio 25 d. 
sekmadienį, Vytauto ir Noros 
Braziulių, gyvenančių 1852 Know- 
les Avenue, East Cleveland 12, 
sodelyje, 1.00 valandą po pietų. 
Pobūvio vieta pasiekiama va
žiuojant Euclid Avenue (iš rytų 
ar vakarų pusių) iki Windermere 
Rapid Transit Station aikštės, 
ties kuria randasi Knowles Avė. 
Patogiausia važiuoti Euclid Avė. 
autobusu Windermere Nr. 6 ku
ris tiek iš rytų, tiek ir iš vaka
rų pusių važiuoja tik iki Winder- 
mere Rapid Transit Station ir iš 
ten grįžta atgal.

Į pobūvį -- sueigą kviečiami 
SLA 14 Kuopos nariai su šeimo
mis, taip pat ir kitų kuopų nariai 
-svečiai, pasisvečiuoti ir gražiai 
praleisti laiką gamtos prieglobs
tyje.

Pobūvio vaišės -- nemokamai. 
Pobūvio dalyviai sumoka tik $1.00 
įžangos mokesčio susidariu
sioms pobūvio išlaidoms padeng
ti. Valgius sudeda ir vaišių sta
lą paruošia 14 Kuopos narės.

Vakare, po saulėleidžio, jeigu 
bus giedras oras, numatoma spal- 
voto filmo demonstravimas. Po
būvis įvyks bet kokiam orui 
esant.

Pobūvį ruošia ir svečius kvie
čia SLA 14 Kuopos valdyba.

Esant reikalui, prašoma skam
binti: Vytautui Braziuliui, MU- 
1-9404 arba Justinui Misčikui, 
MU-1-8966, bet kuriuo laiku.

EAST CLEVELAND—13515 EUCLID AT SUPERIOR <

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN V1763 KE 1-7770

Clevelando Pilėnų ir Neringos tuntų skautai išvykstant į Jubiliejinę Stovyklą. Jų išlydėti susirinko 
didelis būrys tėvų ir pažįstamų. Tėvas Sabaliauskas (dešinėje) palaimino kelionėn. J. Garlos nuotrauka

* LIETUVIŲ JŪRŲ SKAUTI- 
JOS CLEVELANDO VIETININKI- 
JA ŠIRDINGAI DĖKOJA: J. ir J. 
Damušiams, G. ir M. Aukštuo
liams, K. ir S. Lazdiniams už 
suteiktą pastogę savo garažuo
se mūsų laivams praeitą žiemos 
sezoną.

Širdingas skautiškas ačiū pri
klauso Pilėnų Skautų Tunto vadi- 
jai, ypatingai Skautininkų Ramo
vės seniūnui G. Juškėnui. už lei
dimą pasinaudoti palapinėmis ir 
kitu stovykliniu turtu, ruošiant 
jaun. jūrų skautų stovyklą prie 
Pymatuning ežero šm.m. liepos 
13-19 dienmis.

Vietininkija reiškia skautišką 
padėką: G. ir M. Aukštuoliams, 
A. ir V. Raulinaičiams, A. ir J. 
Stempužiams už lauktuves, gau
tas stovykloje.

* ATEITIES KLUBAS ruošia 
gegužinę rugpiūčio 25 d. (sek
madienį) 2 vai. p.p. Čiurlionio 
Ansamblio patalpose, 10908 Mag- 
nolia Dr.

Klubo nariai, studentai, moks
leiviai su šeimomis bei savo 
svečiais prašomi gegužinėje da
lyvauti.

Klubo Valdyba

* CUYAHOGA APSKRITIES MO 
KESČIŲ INSPEKTORIUS RALPH 
J. PERk praneša, kad leidžiama 
daryti namų remontai nepakeliant 
mokestinio įkainavimo. Toji jo 
politika siekia ilgesnio senesnių 
gyvenviečių išsilaikymo, dides
nio jų pastovumo ir pastangų jas 
gražinti ir tobulinti savanoriškai. 
Gyvenamasis namas yra mūsų 
ekonominio ir visuomeninio gy
venimo kertinis akmuo, todėl ir 
skatintinas namų įsigyjimas.

Iki šiol daugelis baiminosi, kad 
pagrindinai atremontavus namą, 
pakils jo vertė, tuo pačiu ir ne- 
kiln. turto mokesčiai.

Savo pranešime R. J. Perk iš
vardina visą eilę remonto darbų, 
kurie be baimės gali būti atlieka

mi. Išimtis daroma tik priesta
tams, kada praplečiama gyven
vietės kvadratūra ir pakeičiama 
namo struktūra.

Anksčiau mokesčiai būdavo per 
kainuojami uždėjus aluminijaus 
plokštes, naują stogą ir 1.1. Net 
nauji vidaus įrengimai būdavę 
priežastim mokesčių pakėlimui.

Ralph J. Perk yra be to dar 
pasiūlęs įstatymų projektų, kurie 
palengvintų namų sąvininkų mo
kestinę padėtį. Tie'projektai dar 
tebeguli Senato komisijoje. T. 
Homestead aktu siekiama neap
mokestinti pirmasis namo ver
tės tūkstantis dolerių.

* THE CLEVELAND ELEC- 
TRIC ILLUMINATING CO. pra
nešime savo akcininkams sako, 
kad šių metų antrojo ketvirčio 
dividendas siekia 44 centus, ly
ginant su to paties periodo 40 
centų praeitais metais. Pelno pa
kilimas aiškinamas pramonės plė
tote Clevelando ir apylinkių rajo
nuose.

Bendrovės operacinės lėšos 
taip pat pakilo iki $38,0 mil. 
lyginant su praeitų metų $35,3 
mil. Sunaudotų kilovatų valanda 
pakilo 9,2%

Bendrovės plėtra susikerta ne 
vienoj vietoj su besiplečiančio
mis savivaldybių jėgainėmis, ku
rios gauna vyriausybės paramą ir 
paskolas žemais nuošimčiais.

HELP WANTED FEMALE

REIKALINGA MOTERIS bendram 
namų ruošos darbui puikiame na
me 1 dienai į savaitę. Arti auto
buso sustojimo.

Skamb. 464-0164.

HOUSE FOR SALE

6 ROOM COLONIAL

3 bedrooms, 1 1/2 baths, built 
in kitchen (ultra modern) car- 
peting, drapes. Built in swim- 
ming pool (fenced in). Income 
property. 4 room apt. over ga
rage. Beautifully landscaped lot 
145 x 408 and many extra featu- 
res. Reasonable. 19916 DrakeRd. 
Strongsville 238-6131

OPEN - SUNDAY
2-5

WILLOUGH HILLS RANCH. 
ENCLOSED BREEZWAY AND 
PORCH FIRE PLACE, RECRE- 
ATION ROOM SUMMERCOTTA- 
GE: IN REAR LOCATED ON 
BEAUTIFULLY LANDSCAPED 
ACRE. $22,900 FREEWAY IN- 
TER-CHANGE 90 TO BISHOP 
RD., TURN SOUTH 1 BLOCK TO 
EDDY RD.,

28762 EDDY RD.

4 BEDROOM BUNGALOW

Basement, Aluminum storms & 
screens, 2 car garage. Call eve
ning s 885-0194.

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

East Cleveland
8 kamb. 1 šeimos namas 

netoli Euclid Avė. lŲo vo
nios, kilimai, ekstra kamb., 
3 aukšte, garažas. 60x145 
sklypas. $13,500. Įmokėji- 
mas $500.00.

Šv. Jurgio parapijoj
6 kamb., 2 vonios, erdvus 

rūsys, nauji variniai van
dens vamzdžiai, nauji elek
tros laidai, naujas gaso pe
čius. Aluminijaus dvigubi 
langai, garažas. Atskiras 
įėjimas į 2 aukštą. Tinka 
vienai šeimai arba dviem. 
$12,200.

8 kamb. atnaujintas ir 
sumodernintas. 2 garažai, 
geras sklypas. Bonna Avė., 
slovėnų rajone. Prašo — 
$13,900.

2 šeimų, 6-6, po 3 miega
mus, 2 nauji gazo pečiai, 
reikia remonto. Nėra gara
žo. $11,500.

2 šeimų, 5-7, gerame sto
vyje, 2 gazo pečiai, 2 gara
žai. Netoli šv. Jurgio para
pijos. $13,700.

2 šeimų, 6-4, gazo šildy
mas, 2 garažai. $12,500.

2 šeimų, 5-6, 2 gazo pe
čiai, 3 garažai, $9,800.

Investavimui
4 šeimų — $10,800.
6 šeimų, 4-4-1-4-4-4; pa

jamos 300 dol. į mėnesį. Ne
didelis įmokojimas. $23,500.

3 šeimų ir 3 ekstra kamb. 
$7,800.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė ir John Lorenz 

13229 Superior Avė.
UL 1-6666

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS 

su visais patogumais. Gra
žus, erdvus. Pageidaujamas 
viengungis vyras.

Tel. 531-7203.
(95, 96, 97)

MĖSINĖ PARDAVIMUI
Ida ir St. Clair gt. kam

pe, su visais mėsinei reika
lingais įrengimais ir įran
kiais.

Telef. EN 1-8487 (klaus
ti Helen). (84, 85, 86)

REIKALINGA MOTERIS 
— PARDAVĖJA, 

pirmą mėnesį tik penkta
dieniais ir šeštadieniais, 
kad paruošus pastoviam 
darbui. Darbas — maisto 
krautuvėje. Pageidaujama 
kalbančios lietuviškai.

De Nunzio 
1975 W. 25 St. 
Tel. PR 1-4479

Laikas susidomėti rinkimais
Lietuvių tautinės išeivijos įta

ka vietiniame politiniame, o tuo 
pačiu ir administraciniame, gy
venime yra apgailėtiname stovy
je. Tąja prasme galime sakyti, 
kad esame užsidarę tampriame 
gete ir vietos administracija, 
išrinktoji ar paskirtoji, mums 
kartais atrodo kaip ne mūsų, o 
kažin kokių kitų, mums svetimų 
žmonių reikalas. Neatsižvelgia
ma net į tai, kad daugumoje esa
me šio krašto piliečiai, mokame 
mokesčius. Neatsižvelgiame tuo 
pačiu ir į savo tautinės grupės 
reikalus, nes dažnai nėra kam jų 
ginti ir paremti.

Geri, ryšiai su administracija, 
su vietos potvarkių kūrėjais, dar 
ne viskas. Reikia ir galima turė
ti į juos ne maža įtakos, jei ta 
įtaka išplaukia iš sąmoningos, 
gerai organizuotos ir susipratu
sios tautinės grupės.

Mes žinome, kad tai nėra nau
jas dalykas. Pavydime kitoms 
tautinėms grupėms, sugeban
čioms turėti įtakingų savo atsto
vų postuose, kurie teikia naudą 
ne tik išrinktajam ar paskirta
jam, bet savo duoklę moka at
siimti ir jąja pasinaudoti visose 
gyvenimo srityse.

Mums reiktų kartą ant visados 
įsisąmoninti, kad vien žvilgsnio 
ar kelionės į Washingtoną negana. 
Nes gi Washingtono gijos siekia 
vietinę ar lokalinę administraci
nę ar politinę celę. Iš čia suda
romas vaizdas, čia yra siūlo 
galas didesnių sprendimų.

Vietiniai politikai ne kartą yra 
išreiškę savo nusistebėjimą, kad 
gaji, savo profesionaliniu ir 
intelektualiniu pajėgumu iškili 
tautinė lietuvių grupė Clevelande 
kaip tokia beveik neturi jokio svo
rio vietos politiniame ir adminis
traciniame gyvenime, išskyrus 
vieno kito pavienio asmens su
darytus asmeninius ryšius.

Tokia padėtis yra nenaudinga 
ir nesveika. Dėl jos verta susi
rūpinti ir padėtį nuodugniai per
svarstyti. O tam gera proga yra 
artėjamieji rinkimai.

E. F. Katalinas

Praeitą kartą į Clevelando 
miesto tarybą buvo išrinktas čia 
gimęs lietuvis advokatas Ed. Ka
talinas. Ir kas gi pasirodė? Ed. 
Katalinas iškilo kaip vienas ak
tyviausių miesto tarybos narių. 
Jis parodė gyvą susidomėjimą sa
vo darbu ir uždaviniais. Jo var
das linksniuojamas spaudoje, su 
juo skaitomasi ir kalbama apie jo 
kandidatūrą aukštesniam postui.

Šį rudenį įvykstančiuose rinki
muose į miesto tarybą turėsime 
jau du kandidatu: adv. Ed. Kata- 
liną ir Joną Nasvytį. Šioje vieto
je turime pastebėti, kad Jonas 
Nasvytis, gerai susipažinęs su 
vietine rinkimine sistema, jos 
kliūtimis ir sunkumais, ėmėsi 
darbo savo kandidatūrai išstatyti 
nepaprasta energija. Jis aplankė 
visus savo rinkiminės apylinkės

IŠNUOMOJAMI
GYDYTOJUI IR 

DANTISTUI 
KABINETAI 

virš Superior Savings 
and Loan patalpų, 

East 68 ir Superior gt. 
kampas.

Teirautis telefonu:
HE 1-2497.

PARDUODAMAS NAMAS

E. 185 gt. prie Lake Shore Blvd. 
Parduoda savininkas. 5 kamb., 
1 1/2 garažo, naujas pečius, nau
jai dažytas, nedideli mokesčiai. 
$14.900. Tel. KE 1-8523. 

gyventojus, surinkdamas po pe
ticija virš 800 parašų ir t.t. Jo 
atliktas paruošiamasis darbas ro - 
do, kad Jonas Nasvytis jo nesibi
jo ir yra pasiryžęs į rinkiminę 
kovą stoti visa energija.

Kaip paprastai, lietuvių tarpe 
kils klausimas dėl kandidato as
mens, atsiras kritikos ir reika
las daugelio bus laikomas jo as
menišku interesu. Tačiau toks gal
vojimas yra klaidingas. Asmuo 
gali būti kritikuojamas ar giria
mas turint galimybių ir pajėgumo 
padaryti geriau, išstatyti tinka
mesnių kandidatų.

Jonas Nasvytis

Lietuviams čia turėtų rūpėti 
principinis reikalas: ar pajėgia
me parodyti didesnį susidomėji
mą rinkimais, ar pajėgiame su
prasti svarbą savo kandidatais iš- 
ėjus į rinkiminę ir politinę are
ną, ir ar pakankamai esame įsi
sąmoninę tą reikšmę, kurią gali 
suteikti savųjų žmonių atstovavi
mas vietos administracijos vir
šūnėse.

Lietuvių išėjimas į rinkimų es
tradą, į politinį ir administracinį 
vietos gyvenimą nėra eilinis rei
kalas. Tuo pačiu vietos lietuvių 
bendruomenė pastatoma prieš 
klausimą: ar ji nori, ar nenori 
suprasti ir įvertinti savo tikrąjį 
pajėgumą, pasverti galimybes sa,- 
vo svoriui ir įtakai išreikšti. Čia 
jau nėra vienos ar kitos rinkimi
nės apylinkės reikalas. Klausi
mas liečia visą lietuviškąją bend
ruomenę Clevelande.

Kaip tas klausimas bus prista
tytas, kas galima ir kas reiktų 
daryti, kad lietuviams kandida
tams būtų suteikta reikiama pa
rama, paaiškės iš sudaromo pla
tesnio komiteto, kurio pirmininku 
sutiko būti Juozas P. Muliolis.

DETROIT
SVARBU MOKINIŲ TĖVAMS

Pranešu, kad Detroito Litu
anistinės mokyklos mokinių tėvų 
susirinkimas įvyks rugpiūčio 
mėn. 25 d. sekmadienį tuoj po su
mos 11 vai. 30 min. šv. Antano 
parapijos mokyklos patalpose.

Bus renkamas naujas 1963/64 
mokslo metams tėvų komitetas, 
revizijos komisija ir svarstomi 
kiti svarbūs reikalai.

Visi tėvai, kurių vaikai šį ru
denį lankys pirmąjį skyrių, pra
šomi užregistruoti savų vaikus 
pas Seselę Kristiną telefonu TA- 
£-1450 arba asmeniškai 3562 
Bagley Avė., Detroit 16, Mich. 
Naujų mokinių registracija tęsis 
nuo rugpiūčio mėn. 25 d. iki moks 
lo metų pradžios t.y. rugsėjo 
mėn. 7 dienos.

Mokyklos Vedėjas

GINTARO VASARVIE
TĖJE, Union Pier, Michi- 
gan, ant pat Michigano 
ežero kranto galite ramiai 
praleisti savo vasaros atos
togas puikiame didelių me
džių parke, supančiame te
niso, krepšinio ir vaikų žai
dimo aikšteles.

Vasaroti galima su pilnu 
išlaikymu; duodamas svei
kas, šviežias lietuviškas 
maistas, arba išsinuomoti 
naujus modernius vasarna
mius esančius prie pat pa
plūdimio ir patiems gamin
tis maistą. Taip pat galima 
gauti atskirus kambarius ir 
naudotis virtuve.

Dėl informacijų rašyti: 
Gintaras Resort, P. O. Box 
74, Union Pier, Mich. arba 
skambinti Lakeside 8155.

Sav. Viktorija ir Algirdas 
Karaičiai
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* DANUTEI AUGIENEI, atsiun

tusiai Dirvai gražių linkėjimų iš 
Putnamo, dėkojame. Redakcija.

* JONAS P. PALUKAITIS, Vil
ties spaustuvės vedėjas ir Dir
vos redaktorius rugp. 19 d. išvy
ko 2 savaitėm atostogų.

VILTIES DRAUGUOS VALDY
BA IR DIRVOS REDAKCUA šir
dinga dėkoja ALT S-gos East 
Chicagos skyriui už prisiųstą 
50 dol. auką Dirvos leidimui pa
remti.

* STEPONAS IR VALENTINA 
MINKAI, Bostono prekybininkai 
ir lietuviškų radijo programų ve
dėjai, siunčia Dirvai ir jos skai
tytojams linkėjimus iš Paulos 
ir Domininko Slyvinų vasarvie
tės Blue Water Manor, Lake 
George, N.Y.

* DAIL. A. PETRIKONIS pa
skyrė savo vieną paveikslą Ark. 
J. Matulaičio Senelių Namų sta
tybai paremti Madų Parodos me
tu vykstančiam laimėjimui. Pra
ėjusiais metais buvo padovano
ję dail. J. Paukštienė ir dail. 
B. Murinas.

NES dailės paroda atidaroma Phi
ladelphijoje rugpiūčio 24 d., šeš
tadienį 7 vai. vakare, Liberty Sa
vings and Loan Assn. 202-204 N. 
Broad Str. Paroda uždaroma rug
piūčio 30 d.

Pianistas ANDRIUS KUPREVIČIUS rugpiūčio 30 d. Toronte, Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės seimo proga ruošiamame literatūros ir 
muzikos vakare išpildys piano rečitalį. Savo kūrinius skaitys rašy
tojai Alė Rūta, K. Graudienė, V. Alantas, K. Bradūnas, J. Jankus.

Vyt. Maželio nuotrauka

BOSTON

RŪTOS ANSAMBLIS BAIGĖ
ATOSTOGAS

Rūtos ansamblis užbaigęs se
zoną ir išsirinkęs valdybą, kurią 
sudaro: pirm. inž. V. Melinis, vi - 
cepirm. ir adm. J. Balčiūnas, 
sekr. D. Dutkutė, ižd. A. Mankus, 
ir tvarkdarė J. Jurkuvienė, buvo 
išvykęs į Rūtos ansamblio stei
gėjo prof. J. Stuko sodybą.

Ansamblio išvyka praėjo jau
kioje šeimyniškoje nuotaikoje. 
Ansamblis yra daug pasitarna
vęs lietuviškajai visuomenei New 
Jersey ir yra susilaukęs gražiau
sių atsiliepimų ir iš svetim
taučių.

Išvykusiam koncertuoti Euro
pon ansamblio solistui L. Stukui 
rūtiečiai liepos 28 d. surengė 
jaukias išleistuves. Be ansamblie
čių išleistuvėse dar dalyvavo L. 
Stuko tėvelis ir brolis Petras, 
komp. S. Mulks, muz. K. Bagda-

nor vasarvietėje, Lake George, 
N.Y. laimėjo Peter Schulze iš 
Bayside, N.Y.

Kiti laimėtojai: Helen Rober
to iš Dorchesterio, Joyce Nagle 
ir Lynn, A. SakadauskasišBrock' 
tono, B. Karpinskas iš So. Bos
tono, Larina Daktra iš N. Quin- 
cy, W. Godosky iš Dracut.

Steponas ir Valentina Minkai 
nuoširdžiai dėkoja publikai ir 
visiems talkininkams.

navičius su ponia, AL Tarybos 
pirm. inž. V. Melinis, LB NY 
Apyg. pirm. inž. V. Dilis su po
nia ir eilė kitų. Visi sveikino ir 
linkėjo sėkmės. Ta proga gauta 
eilė sveikinimų. Išleistuvės įvy
ko puošnioje Danos užkandinėje 
Newark, N.J., kur savininkas V. 
Pitkunigis paruošė skanias vai
šes.

Trumpai pailsėjęs ansamblis 
pradėjo darbą. Pirmoji repetici
ja įvyko rugpiūčio 8 d. Šv. Jurgio 
d-jos salėje, Newark, N.J. Se
kančios repeticijos bus rugpiū
čio 22 d. Lietuvių KatalikųBendr. 
Centre, Kearny, N.J. ir rugpiū
čio 29 d. Šv. Jurgio d-jos salė
je, Newark, N.J. Repeticijų pra
džia 8:30 vai. vak. Kviečiami 
nauji choristai. Rugsėjo 8 d. 
Tautos šventėje, ansamblis da
lyvauja didžiuliame "Lietuvos At
siminimų" radijo piknike, Rah- 
way, N.J.

Ansamblis taip pat ruošiasi 
naujų plokštelių įdainavimui. Baž
nytinės muzikos plokštelė, kurio
je bus populiariausios mūsų gies
mės, pasirodys dar šiemet. Tai 
bus puikiausia kalėdinė dovana • 
mūsų visuomenei.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 

PRENUMERATĄ

ELENA SABALIAUSKAITE su daugeliu dovanų, kurių skaičius viršija penkias dešimtis. Tos visos do
vanos gautos sunkiu darbu ir pelnytai už laimėjimus įvairiose stalo teniso rungtynėse. Pažymėtina, kad 
ši sportininkė jau antrus metus iš eilės turi Kanados ir JAV mergaičių stalo teniso čempionės vardą. 
Kanados tautinės parodos metu, rugpiūčio 30, 31 ir rugsėjo 1 dienomis jinai rungsis su pačiomis žymiau
siomis JAV ir Kanados stalo tenisininkėmis dėl meisterio vardo ir pereinamosios dovanos, kurią Ele- 
nutė laiko savo rankose. S. Dapkaus nuotrauka

PAVYKęS PIKNIKAS
Minkų lietuviškos radijo pro

gramos 29 metų sukaktuviniame 
piknike-rugpiūčio 11 d. buvo susi
rinkę daug žmonių, kurie sma
giai praleido dieną.

Šių metų gražuole "Miss Li- 
thuania of N.E." išrinkta: Elai- 
ne Matulevičiutė-Mitchell iš So. 
Bostono. Antrąją vietą laimėjo: 
Jeanne Sinkiutė iš Dorchesterio.

Šokių kontestus laimėjo: "Ma
inės ir Papės" polką -- Antani
na ir Kazimieras Prakapai iš 
So. Bostono; "Jaunimo" polką -- 
Martha Marcelioniutė iš Dor
chesterio su Michael Di Stasio 
iš E. Bostono; Valsą -- Jonas 
Jonaitis su Alexandra Baikiene 
abu iš So. Bostono; Tango -- 
Elsa ir Jonas Alukoniai iš Lynn; 
Twist -- Lydija Iljinas iš Dor
chesterio su Michael Di Stasio 
iŠ E. Boston.

Vienos savaitės atostogas 2 as. 
menims, puikioj Paulos ir Do- 
miniko Slivynų Blue Water Ma-

MILDA MEMENAITE, 1960 metaisChicagos Roosevelto universite
to muzikos kolegijojeįgyjusi magistrės laipsnį ir dabar mokanti Cice
ro lietuviškąjį jaunimą skambinti pianu, sutiko demonstruoti savo siū
tas sukneles rugsėjo 29 d. madų parodoj, kurią ruošia M.N.P. Sese
rų Rėmėjų Cicero skyrius. V.A. Račkausko nuotrauka

DALYVAUKIME!

II

,T 
i III P.LB

SEIME
Toronte, Kanadoje, rugpiūčio 30-rugsėjo 1 d.d.
Literatūros vakaras ir piano rečitalis, daly v. ALĖ RŪTA. K. GRAUDIENĖ. V. 
ALANTAS. K. BRADŪNAS, J. JANKUS ir pianistas A. KUPREVIČIUS. 

Koncertas, ir akademija, daly v. ST. BARAS, A. STEMPUŽIENĖ, V. VERIKAI- 
TIS, L. ŠUKYTĖ, smuik. IZ. VASILIŪNAS ir TORONTO ”VARPO” bei Ha

miltono A. V. parapijos chorai.
Meno paroda. Du tūkstantiniai pobū\ iai. Spaudos paroda. Seimo posėdžiai.

Pavergtųjų Tautų savaitės minėjimas Rochesteryje buvo suruoštas naujai pastatytoj Midtown Plaza, 
kur šiuo metu daugiausiai lankosi rochesteriečiai. Lietuviai ir kiti čia turėjo dainų ir tautinių šokių 
pasirodymą. Vietos televizija, radijas ir laikraščiai plačiai išgarsino tą minėjimą. Nuotraukoje pavaiz- 

' duota Sovietijoj koncentracinė stovykla, kuri atkreipė ypatingą žiūrovų dėmesį.
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