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Liberalizmo išdavimas
DAR VISAI NESENIAI Į GOLDWATERĮ IR JO 
PAŽIŪRAS BUVO ŽIŪRIMĄ SU DIDŽIAUSIA 
PANIEKA. — ŠIANDIEN JAU PRADEDAMA 
AIŠKINTI JO PASISEKIMO PASLAPTIS, BET 
DAR NE VISI NORI SUPRASTI, KAD PRIE 
GOLDVVATERIO IŠKILIMO DAUGIAUSIAI PRI
SIDĖJO IŠKRYPĘS LIBERALIZMAS VIDAUS 

IR UŽSIENIO POLITIKOS PRAKTIKOJE.

---------Vytautas Meškauskas -------------
Newsweek magazino kolumnis- 

tas Raymond Moley dabar taip 
samprotauja: "Rytų Ir Siaurės Ry
ty politikai, kaip ir tie, kurie juos 
interpretuoja, nesuprato, kad 
puldami Goldwater{ jie smogia 
simboliui, bet ne realybei. O 
realybė yra protestas, gilus, pla
tus ir galingas, tarp respubliko
nų, benamių demokratų ir politi
niai neužsiangažavusių, prieš iki 
šiol buvusią respublikonų parti
jos kontrolę ir pas mus per pas
kutinius 25 metus buvusią vyriau
sybės rflš{". O kaip dar neseniai 
visi garsūs komentatoriai išsi
juosę aiškino, kad Goldwateris 
yra tik ‘atžagareivis*, užsilikęs 
iš 19 šimtmečio. Tokių aiškinto
jų {takoję ir kai kurie Dirvos 
skaitytojai savo laiškuose teigė, 
kad Goldwater{ remia tik "pietų 
karštuoliai ir birčininkai" (Hen
rikas Žemelis) ir man priekaiš
tavo UŽ tokio ekscentriko ‘pirši
mą lietuviams’ (Julius Šmulkš
tys). Tarp eilučių turiu pastebė
ti, kad aš neturiu piršlybų biuro 
ir rašau taip, kaip man atrodo. 
Kartais man taip pasiseka, kad 
vos mano oponentų laiškus pa
skelbus, pati gyvenimo eiga paro
do tiesą buvus mano pusėje. Ži
nia, nesu neklaidingas ir už tat 
sveikinu visus laiškų autorius — 
jie prisideda prie laikraščio pa
gerinimo. Juk tiesa, kurios kon
statavimo mes visi siekiame, daž
nai gali būti išryškinta tik dis
kusijų ugnyje.

Nežinau, kaip mano lietuviški 
oponentai, bet Walteris Lipp- 
mannas jau traukiasi atgal ir ais 
kiną, kad, jei Goldwaterio šali
ninkų skaičius dėl nenumatytų 
priežasčių staiga nepadidės, jis 
sudaro nedaugiau kaip 25<7oameri 
kiečių rinkikų. 25 nuošimčiai tai 
labai daug tokiam žmogui, kurį 
dar prieš porą savaičių niekino 
visa 'pažangioji* spauda! O kad 
daugumos nusistatymas dar ne
reiškia tiesos, geriausiai parodo 
pavyzdys iš prezidento W. Wil- 
sono valdymo. Tas suprato, kad 
prohibicijos {vedimas šiame kraš
te bus tikra nesąmonė ir užtat 
ją {vedant} {statymą vetavo. Kon
gresas milžiniška balsų dauguma 
jo veto panaikino ir 14-kai metų 
š{ kraštą pavertė nelegalių deg
tindarių ir gangsterių rojumi.

Šiandien niekas neperša pro
hibicijos, bet daug kalba apie li
beralizmą. Sakoma, kad "Rytų 
liberalai" nori išgelbėti respub
likonų partiją nuo pražūties! Li
beralizmas kaip pasaulėžiūra yra 
labai patrauklus dalykas, tačiau 
kai ją reikia pritaikyti prakti
koje, ji labai dažnai išduodama. 
Imkime, pavyzdžiui, užsienio po

- Truputį kantrybės, numirėlis dar kvėpuoja’....

litikos sritį. Lippmannas aiškina, 
kad JAV politika neturi priešin
tis revoliucijai, bet tik stengtis 
ją nukreipti { civilizuotas vėžes 
ir ją, tą revoliuciją, laimingai 
pergyventi. Tačiau praktikojeto- 
kia taisyklė taikoma tik kairiųjų 
revoliucijom, {komunistines riau 
šes žiūrima kaip { neišvengimą 
blogybę, išplaukusią iš blogo val
dymo. Tuo tarpu kiekviena pastan. 
ga pasipriešinti komunizmui iš 
dešinės pusės laikoma didžiausia 
nedorybė. Dar visai neseniai Wa- 
shingtonas tuojau nutraukdavo di
plomatinius santykius su lotynų 
kraštais, jei ten {vykdavo kari
ninkų revoliucja. Dabar nuo to
kios absurdiškos politikos jau at
sisakyta, nes yra kraštų, kur de
mokratinė santvarka negali būti 
{gyvendinta, ten jai nėra reikalin
gų sąlygų, ir su tuo faktu reikia 
skaitytis. Tie 'liberalai', kurie 
atvirai ar slaptai, o tokių Ameri
koje yra nemažai, simpatizuoja 
komunizmui, faktinai išduoda li
beralizmą. Jie nori su Sovietų 
Sąjunga valdyti visą pasaulį.

Skaudu, kad tokiomis pažiūro
mis užsikrėtė ir kai kurie jauni 
liberalai lietuvių tarpe. Liki
mas norėjo, kad juos { š{ kraštą 
atvežtų tėvai, bėgdami nuo bol
ševizmo, tačiau jie dabar atsi
sako pasimokyti Iš savo tėvų 
patyrimo. Amerikos ’ružavų’ li
beralų {takoję jie gąsdinasi, kad 
toks Goldwateris gali sukelti ka
rą ir tuo būdu sustabdyti bolše
vikų 'sužmonėjimo' procesą. O 
’sužmonėti’ jie gali tik juos glos - 
tant. Bet tai dar reikia {rodyti! 
Mano žiniomis glostant galima 
užmigdyti tik katę, bet neChruš- 
čiovą.

Su koktu režimu "liberaliniai 
sluoksniai" nori kartu valdyti 
pasauli, labai gražiai parodo pas
kutiniųjų dienų pavyzdys. Lenin
grade gyveno jaunas žydas vardu 
Josef Brodsky. Jo silpnybė buvo 
poezija, učiau būdamas turbūt 
liberalių pažiūrų, jis nesiveržė 
{ oficialią rašytojų sąjungą, už 
ut jo eilėraščiai nebuvo spaus
dinami. Bet kadangi jie buvo geri, 
išpopuliarėjo ir be partijos pa
galbos. Pastovaus darbo, iš ku
rio pragyventų, kaip ir neturėjo. 
Darbovietes dažnai mainė. Ir ką 
gi? Pakliuvo žmogus J teismą už 
'parazitizmą'. Nepaisant 'ofici
alių' rašytojų užtarimo, gavo pen
kis metus 'naudingo darbo* ir 
dabar ’taČka* vežioja mėšlą 'pa
taisomoje stovykloje' netoli Arch
angelsko! Toks užsiėmimas gal 
praskaidrintų ir mūsų'kultūrinių 
ryšių' su kraštu ieškotojų pro
tus.

Savaime aišku, kad tokios Ii-

CLEVELANDO DELEGACIJOS PRANEŠIMAS
AMERIKOS LIETUVIU KONGRESUI

timui ir {vairiais jiems prieina - Įteikė Ohio kongresmanams ALT 
mals būdais spaustų vyriausybę 
imtis konkrečių žygių išlaisvin
ti visas pavergtas tautas.

Prieš Lietuvių Kongresą susi
rašinėjome su visais JAV Kon
greso nariais iš Chio, paaiškino
me jiems Lietuvos okupacijos ne
teisėtumą ir Sovietų valdžios te
bevykdomus nusikaltimus prieš 
lietuvių tautą, ir paprašydami jų 
pagalbos prieš Vyriausybės ve
dama koegzistencijos politiką pa
geidavome susitikimo su jais, kad 
galėtume aptarti bendrą prieško- 
munistinę veiklą. Susilaukėme 20 
atsakymų iš 26 pasiųstų laiškų 
(kairiųjų pažiūrų kongresmanai { 
laiškus neatsakė). Ypatingai pa- 

guistos 'liberalinės^ nuotaikos tu - lankūs pasisakymiai atėjo iš vidu- 
rėjo sukelti reakciją. Ir netik jos rinio ir pietinio Ohio, vietovių 
vienos. Gyvenimas nestovi vieto- kur net negyvena lietuviai, 
je. Mūsų minėtas Moley aiškina, Dėl rinkiminių metų {karščio

Lietuvių Kongresas sudarė 
mums auksinę progą viešai iškel
ti neteisėtą Lietuvos pavergimą 
ir j{ sujungus su viso laisvojo 
pasaulio likimu reikalauti dides
nės atsparos prieš komunizmą 
ir visų pavergtų tautų išlaisvini* 
mo. ALT Clevelando Skyrius dė
jo visas savo pastangas kuo pras
mingiau atlikti š{ uždavinj JAV 
Kongrese. Mūsų pagrindinė mi
sija buvo eiti { JAV Kongresą, 
pas savos Ohio valstijos atsto
vus, ir raginti kad jleęanaudo- 
dami visą savo galią pakirstų 
kelią tolimesniam komunizmo pli- 

Dėl rinkiminių metų {karščio 
kad per paskutinius metus JAV gy- ir eilės komitetų tyrinėjimų už 
venimo centras iš rytinių pakraš • Washingtono ribų, didelė dalis 
člų vis daugiau keliasi į Vakarus. 
Tas irgi prisidėjo prie jaučiamo 
noro išsivaduoti iš Rytų pakraš
čio vadovavimo. Bet faktas, kad 
toks Goldwateris, kuris prieš 
metus dar visai negalvojo apie 
kandidatavimą { prezidentus, 
šiandien sulaukė tokio pasi
sekimo vien dėl to, kad žmo
nėms nusibodo pokštai, krečia
mi liberalizmo vardu viduje ir 
užsieniuose. Amerikos intelek
tualinių sluoksnių tragedija slypi 
tame, kad jie to nesuprato ir va
dovybę perleido senatoriui iš to
limos Arizonos.

kongresmanų pranešė, kad jie ne
bus sostinėje Lietuvių Kongreso 
atidarymo dieną. Skubiai sudary
ta 4 žmonių delegacija (V. Kasa- 
kaitis ir A. Pautienis -- ALT,
I. Stasaitė — AL Bendr. Cleve
lande II Apyl., ir B. Pautienytė 
— Stud. S-ga) nuvyko { Washing- 
toną vieną dieną anksčiau ir ap
lankė kongresmanus Ayres, De- 
vine ir Mosher arba jų štabo vir
šininkus. Vakare, po spaudos 
konferencijos, delegacijos pir
mininkas A. Pautienis turėjo pa
sitarimą su kongr. Harsha ir Taft 
štabo nariais.

Penktadienio ryte prie delega
cijos prisidėjo kun. T. Narbutas 
ir Ješkevičius — abu iš Dayton, 
Ohio, L. Leknickas ir K. Žiedo
nis -- ALT, A. šemeta -- De- 
mokr. Grupių Prez. ir ponios 
Leknickienė ir Žiedonienė.

Ši jungtinė 11 žmonių delegaci
ja aplankė mūsų didel{ užtarėją, 
senatorių Frank J. Lausche, 
kongr. Frances P. Bolton ir bu- 
vus{ Ohio gubernatorių ir dabar
tinį kongr. Brown. Vėliau dele
gacija buvo padalinta {tris gru
pes, kurios aplankė kongr. Bow, 
kongr. Feighan ir kongr. Ashley 
štabo viršininką.

Senatoriui Lausche buvo {teik
tas lietuviškas kryžius kaip ALT
Clevelando Skyriaus dovana ir 
visų Ohio lietuvių vardu padėko
ta už jo dldelj nenuilstamą dar
bą nuolatos keliant Lietuvos klau 
simą. Senatorius priėmęs kryžių, 
pastatė j{ ant stalo ir pareiškė: 
"šis kryžius stovės ant šio stalo 
tol, kol aš būsiu JAV Senate."

Clevelando delegacija, kalbė
dama visų Ohio lietuvių vardu,

Clevelando Skyriaus memoran
dumą kuriame primena, kad-tuo 
pačiu laiku, kai kyla naujos ne
priklausomos valstybės iš buvu
sių vakariečių kolonijų, sovietų 
imperija,' kuri su savo karine 

(Nukelta { 2 psl.)

Išlydėjo krepšininkus į Australiją
iš lėktuvo pradeda lipti mūsų 
krepšininkai su vadovais, paly
dovais.' Valdas Adamkavlčius,Vy
tautas Grybauskas ir vienuolika 
pirmaeilių krepšininkų. Lietu
viškos spaudos atstovai P. Pet- 
rutis, J. šoliūnas. Visi gražiomis 
vienodomis uniformomis, juodos 
spalvos švarkais su didele lietu
viška Vytimi širdies pusėje.

Paprašytas, pristatau jaunąją 
Hollywoodo lietuvių žvaigždę Jū
ratę Nausėdaitę. Ji visiems klau
santiems mūsų sportininkams ta - 

(Nukelta { 2 psl.)

1964 m. liepos 7 d. jau 4 vai. 
p.p. Los Angeles Tarptautinia
me aerodrome pradėjo rinktis iš' 
lydėtojai. Amerikos lietuvių 
krepšininkų rinktinė iš Chicagos, 
III. turėjo atskristi 4 vai. 35 
min. Ant didžiulės tvarkaraščio 
lentos matome elektrinėmis rai
dėmis {rašą: dėl audros vėluoja 
ir atskris 5 vai. 50 min.

Gera proga pasikalbėti suspin
dinčia jaunute Hollywoodo žvaigž • 
dute Jūrate Nausėdaite -- Ann 
Jilllann.

Lygiai 5 vai. 50 min. po pietų

VIRŠUJE: Amerikos Lietuvių 
Kongreso proga Clevelando de
legacija Washingtone aplankė 
JAV Kongreso atstovę Frances 
Bolton. Nuotraukoje prie stalo 
sėdi: Leknickienė ir Kongreso 
atstovė Frances Bolton. Stovi:
L. Leknickas, A. šemeta, V. Ka» 
sakaitis, B. Pautienytė, kun. T, 
Narbutas, K. Žiedonis, I. Stasai- 
tė, ALT Clevelando skyr. pirm, 
inž. A. Pautienis, Žiedonienė ir 
Ješkevlčius. Kun. Narbutas ir 
Ješkevičius yra iš Dayton, Ohio, 
kiti clevelandiečiai.

Sedlickas Vilius, Toronto Aušra. Gynikas. Ūgis 6'5". Svoris: 
205 svarai. Gimęs 1941 gegužės 25 d. Lankė Aųuinas Instituto aukš
tesniąją mokyklą, Rochester N.Y. 1958 m. buvo paskelbtas mokyklos 
vertingiausiu krepšininku. 1958-1962 m. studijavo teisę, filosofiją ir 
anglų kalbą Canisius College, Buffalo, N.Y. Studijuodamas pastoviai 
žaidė krepšini. 1962 m. Niagara Falls, N.Y. {vykusiame krepšinio 
turnyre buvo apdovanotas "Golden Griffen" ženklu ir jam pripažintas 
vertingiausio krepšininko.vardas. Viliaus manymu, krepšinio išvyka 
Australijon pasitarnaus nevien tik lietuvių, bet ir bendrai abiejų 
kontinentų gyventojų suartlnlmui. .S. Dabkaus nuotrauka
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Clevelando delegacijos pranešimas...
(Atkelta iš 1 psl.) 

smurto jėga okupavo Lietuvą ir 
kitas valstybes, vis dar tebesi- 
plečia. Taip pat primena, kad 
nacių nusikaltėliai tapo nubaus
ti, bet komunistų agentai, kurių 
kriminalai žymiai prašoksta Hit
lerio rėžimo pa sėkmės, dar tebe- 
vykdp tautų naikinimą. Tolia u pa
stebima, kad JAV ir likusio vaka
rų pasaulio užsienio politika yra 
tebevedama kapituliacijos linkme 
ir keliamas susirūpinimas gali
mu komunizmo išsiplėtimu Vak. 
pasaulyje.

Memorandumas ragina visus 
kongresmanus pakirsti kelią to
limesniam komunizmo plitimui 
Ir spausti JAV Prezidentą imtis 
konkrečių žygių visų pavergtų 
tautų išlaisvinimui.

Delegacija visą laiką vengė izo
liuoti Lietuvos klausimą nuo 
bendros laisvojo pasaulio bylos 
prieš sovietinj imperializmą, nes 
tiktai sujungiant visus | vieną,ga
lime tikėtis platesnio atgarsio.

Mūsų delegacijos pasikalbėji
mai su Kongreso atstovais lietė 
šiuos klausimus:

1. Viešai prieštarauti ir kiek 
galima boikotuoti Vyriausybės ko- 
egzistencinę liniją, ypatingai su 
Sovietų Sąjunga.

2. Agituoti Amerikos visuome
nę prieš Vyriausybės pagalbą 
Maskvai.

3. Kelti viešumon visai laisvini- 
mo bylai žalingą Valstybės De
partamento politiką.

4. Pagal visas išgales paneig
ti liberalų peršamą negarbingos 
taikos užsimojimą ir griežčiau 
reikalauti laisvės visoms komu
nizmo aukoms.

Bendrai paėmus, visikongres- 
manai pritarė mūsų nusistatymui 
ir didelė dauguma, labai aštriai 
kritikuodami JAV politiką, rodė 
susirūpinimą Lietuvos padėtimi 
ir pačios Amerikos likimu.

Kongresmanų tarpe vyravo 
trys nuomonės:

1. Vieni džiaugėsi.kad dar Ame
rikoje yra vieningų tautinių gru
pių, kurios neidamos t bet kokius 
kompromisus su komunizmu, šie - 
kia jo visiško sunaikinimo bet 
kokia kaina ir bet kokiomis prie
monėmis.

2. Antri apgailestavo, kad 
Amerikos dešiniųjų blokas yra 
per silpnas atsispirti prieš libe
ralų užsimojimus atiduoti visą 
pasaulj komunistams, ir tikėjosi 
kad politinė persvara palaipsniui 
pereis | konservatyvių pusę.

3. Paskutinioji grupė jautėsi, 
lyg ji yra apkaltinta dėl dabarti
nės Lietuvos padėties ir JAV 
neryžtingumo. Šie Kongreso at

stovai aiškino savo planus, ro
dė jų suprojektuotas ir jau įneš
tas rezoliucijas nuo reikalavimo 
viešai švęsti visų pavergtų au
tų nepriklausomybės šventes iki 
Valstybės Depą ramento panaiki
nimo.

Su eile kongresmanų pasikal
bėjome gana plačiai, su klais 
dėl mūsų riboto laiko kiek trum 
plau, bet visuose vizituose buvo 
kalbama daugiausiai apie Lietu
vos padėt| ir JAV gresianti so
vietinio komunizmo pavojų. Že
miau paduodame kelių Kongreso 
narių pasisakymus.

Senatorius Lausche:Jam 
netelpa galvoje ir širdyje, kaip 
amerikonų politikai gali kalbėti 
apie bendradarbiavimą su komu
nistais. Tai yra sąmokslas prieš 
žmonijos laisvę ir demokratinių 
principų išsižadėjimas, šiuo lai
ku siekiamas padėties sunorma- 
llzavimas reiškia mirtiną smflg| 
pavergtoms tautoms ir Šiame 
krašte gyvenančioms jų grupėms.

Jis visada priešinosi ir atei
tyje priešinsis visoms suartinas 
su komunlsais, kviečių pardavi
mui Sovietų Sąjungai ir kitoms 
deryboms su rusais.

Painformuotas apie supuvusių 
kviečių dalinimą Lietuvoje ir aiš
kinimą, kad tai yra Amerikos pre
kė, Senatorius reikalavo smul
kios dokumentuotos Informaci
jos, su kuria jis galėtų užkišti 
vadinamųjų liberalų plepalus.

Senatorius prižadėjo pasakyti 
griežtą kalbą Lietuvos klausimu 
pilnoje Senato sesijoje, panaudo
jant mūsų memorandumą ir kitas 
suteikas informacijas.

Buvęs Ohio Gubern., ko n g r. 
Brown: Po 23 metų JAV Kon
grese, jis negalėtų pasakyti ko
kia yra Amerikos užsienio poli
tika. Politika su kiekviena vals
tybe yra skirtinga ir keičiasi pa
našiai kaip politikierių nuomo
nės. Jis aiškino,kad Valstybės de
partamente sėdintieji elemenai 
daro, kas jiem patinka ir kad 
net pats Prezidentas negali jų 
suvaldyti. Geriausia išeitis yra 
panaikinti tą visą ministeriją ir 
pradėti su naujais žmonėmis, ku
riems rūpėtų Amerikos gerovė.

Kongr. Brown papasakojo, kaip 
komunistų agentai su Valstybės 
departamento pagalba siekė su
ardyti pokarinę Bogotos Konfe
renciją, bandydami izoliuoti JAV 
diplomatus. Toliau Brown papa
sakojo apie 1948 meais įvyku
sius apklausinėjimus, kuriuose 
vienas iš liudininkų buvo aktyvus 
komunistas studentas, Fidel 
Castro. Visą laiką JAV vyriau
sybė žinojo Castro siekimus, ji

rėmė, pasatė jį | valdžią ir tuo 
pačiu laiku melavo amerikiečių 
visuomenei, kad Castro nėra ko
munistas ir tikai siekiąs Kubo
je Įvesti ūkines reformas.

Kongr, Devine: Rezoliu
cijos autorius, reikalaująs paša
linti Valstybės Departamentą. Jo 
šabo viršininkas P. Hoyt mano, 
kad JAV ir drauge visas vakarų 
pasaulis pergyvena krizę. Jeigu 
jie nepabus artimu laiku, visi la
bai skaudžiai pralaimės. Jis ne
mano, kad rusai yra pakankamai 
pajėgūs pradėti karą, bet jų sub- 
versyvinė jėga drauge su Ameri
kos 'liberalų priarlmu sudaro 
rimtą pavojų. "Atominis karas 
greičiausiai neįvyks, nes abi pu
sės turi savo tam tikrą pajėgu- 
mą".

Kongr, Mosh e r: štabo vir
šininkė p. Welsh, kuri kaip pir
mutinio Kersteno komiteto narė 
dalyvavo bolševikinių žiaurumų 
kvotimuose, ragino rinkti me
džiagą apie komunistų nusikalti
mus, nes ateisiąs laikas rašyti 
kaltinimo aktą, panašų į Nuerem- 
bergo bylą.

Kongr. Feighan: Padėkojo 
Clevelando lietuviams už paramą 
pirmuose rinkimuose ir sutiko su 
mūsų memorandumo pagrindinė
mis mintimis.

Kongr. Frances Bolton: 
Nusiskundė,kad liberalai turį apie 
du trečdaliu Kongreso ir beveik 
visą Amerikos spaudą, tuo būdu 
esą gana sunku ką nors padaryti.

Kongr. B o w: Bando pravesti 
rezoliuciją reikalaujant, kad JAV 
viešai švęstų visų pavergtų vals
tybių nepriklausomybės Šventes 
tol, kol jos neš komunizmo jungą.

Kitų kongresmanų pasisakymai 
vyko maždaug a pačia kryptimi, 
bet jau nebefnešė naujų minčių.

- Tenka pastebėti, kad nuolatinis 
delegacijos paradavimas Senato 
ir Kongreso koridoriuose sukėlė 
gana didelį amerikiečių susidomė- 
jimą lietuvių tautiniais rūbais, 
bet ai tik priedas, nes pagrindinė 
misija buvo išreikšti Ohio lietu
vių nepasitenkinimą Lietuvos by
los atžvilgiu.

Pasikalbėjimuose su kongres- 
manais aktyviai reiškėsi kun. T. 
Narbutas, B. Pautienytė iri. Sta- 
saitė. Jiems ir visiems kitiems 
delegacijos nariams turiu pa
reikšti nuoširdžią padėką.

Mūsų delegacijos vieši pareiš
kimai, įskaitant ir pat| memoran
dumą liks daugiau ar mažiau kon- 
traversinlai, dėl kurių prlslimiu 
galutinę atsakomybę.

K. A. Pautienis, 
Delegacijos pirm.

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Pinigu taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

• Dabartinis dividen
das 4!į% išmoka
mas du kart per 
metus.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 VVEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

Išlydėjo 
krepšininkus...

(Atkelta iš 1 psL)
ria trumpus, širdingus sveikini
mo sakinius švaria lietuvių kal
ba, pabaigai net šuktelėjus: Kovo
kite už Lietuvos garbę! Jai visi 
ploja. Sutikimo pirm. Liuas Gri
nius pasako, kad svečiai sporti
ninkai vietinių lietuvių mašino
mis gali pasivažinėti po miestą 
ir apylinkės. Turime visi vėl 
būti aerodrome 8 vai. 30 min, 
vakare.

Pavėžinimui gaunu 4 krepši
ninkus: Valterį Bažėną, Edvar
dą Modesavičių, Andrių Adzi- 
mą ir Edvardą Slomčinską. Prie 
spudos kiosko jie tuoj perka at
virukų, rašo artimiesiems. Ten 
ateina Jūratė su tėveliais, broliu. 
Suariame važiuoti dviem maši
nom prie pajūrio, Sana Monicos.

BevaikŠtlnėdami, besifotogra- 
fuodami gražių palmių alėjose 
juokaujame. Jūratė, kaip laikštu- 
tė, visus linksmina savo gyvu juo
ku, smagiais pasakojimais, dai
nelėmis, nors jai dar tik 14 su pu
se metų. Kas per mergaitė! Slom- 
činskas,aukščiausias visų mūsų 
rinktinės krepšininkų, 6 pėdų 11 
inčų. Eina jiedu drauge, Jūratė 
vos iki juostos.

Pagarsėjusiame arptautinia- 
me blynų restorane pasirenkame 
skanėstų. Net keli apgailestauja
me, kad nėra lietuviškų blynų. 
Vieni užsisako švediškus, kiti 
vokiškus, havajiškus. Trys krep
šininkai užsisako pieno, ketvir
tasis kavos.

Grįžtame pagal tvarkarašti, 
bet esame pirmieji. Po 9 vai. vak. 
sutikimo pirm. L. Grinius mane 
įgalioja pravesti atsisveikinimą, 
o jisai nueina tvarkyti išskridi
mo formalumų.

Kelionės vadovas Valdas Adam - 
kaviČius išrikiuoja krepšininkus. 
Pasveikinu atvykusius, mums su
darius išskirtiną progą išlydėti 
iš Amerikos žemyno | tolimąją 
Australiją garbingo Lietuvos ir 
lietuvių vardo garsinimo apskri
to kamuolio jpavidale. Žod| kvie
čiu tarti Praną Lubiną, buvusi 
JAV olimpinių žaidynių kapitoną, 
padėjusį Lietuvai 1939 metais pa
kartotinai apginti Europos krep
šinio miesterlo vardą.

Jam priekin išėjus karšti plo
jimai. Jis pradeda lietuviškai: 
"Mieli broliai, krepšininkai lie
tuviai" Ragina garbingai atsto
vauti lietuvišką sportą, kuris 
turi garbingą praeiti. Grįžkite 
laimėtojais!

Jaunimo vardu kviečiama at
sisveikinti populiarioji Los An
geles jaunimo vadovė O. Razu- 
tlenė. Po jos širdingų linkėjimų, 
pakviečia jos suorganlzuoas, jau 
rikiuotėje laukiančias lietuvaites 
autiniuose rūbuose kiekvienam 
rinktinės dalyviui prisėtai po ro
žę. Gražiosios, puikiuose lietuvių 
tautiniuose rūbuose jaunosios 
lietuvaitės pasipila su raudono
mis ir baltomis rožėmis prie Lie
tuvos spalvų gynėjų. Išvykos va
dovui V. Adamkavičiui rožę {se
ga O. Razutlenė, rinktinės kapi
tonui V, Grybauskui rožę |sega 
Jūratė Nausėdaitė. Aplinkui jau
ki, maloni nuoaika.

Lėktuvas tuoj pakils link Sid
nėjaus. Amerikos lietuvių krep
šininkų rinktinės vardu visiems 
padėkojo V. Adamkavičius. Už
tikrino, kad rinktinė darys viską, 
kad pateisintų | juos sudėtas vil
tis.

Einant prie lėktuvo, liekančių 
lietuvių minia širdingai šaukė 
"Sudieu, sudieu, sudieu..."

***
Australijoje mūsų krepšininkai 

turės 23 rungtynes. Į Los Ange
les grįš rugpiūčio 13 d. 7 vai.

10 min. vakaro Pan American 
lėktuvu, skridimo nr. 812.

*♦*

Bent iš kelių asmenų esu gir
dėjęs labai gražių atsiliepimų 
apie sporto, spaudos idealistą 
P, Petrutį, keliaujantį su šia 
rinktine. Jis tylus, kuklus. Ap-

slkablnęs foto priemonėmis. Gir
dėjau, vienas sportininkų norėjo 
padėti P. Petručfui nešti, betal- 
kindamas išmetė ir taip apgadi
no foto aparatą, gąl vargu ar be 
Australijos paaisys. Bet nuken
tėjęs nesiskundė.

ALGIRDAS GUSTAITIS

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ! 

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI IKI KIEK VIENO MĖNESIO 15 TOS DIE
NOS. NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MĖNESIO DIENOS.

PRISIUSIME dividendus kas 90 
* /2 /o DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENSIONIERIAMS. KURIEM PROCENTĄ! YRA SVARBU 

GAUTI DAŽNIAU. NES Iš TO PRAGYVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS.

sekretorius
Chicago Phone: 212-1395; Suburhan Phone: 656-6330

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, TAIP PAT IR MAISTĄ 
SIUNČIA

licenzijuota lietuvių įmonė, registruota 
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

Marąuette Gift Parcels Service 
3212 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 

Tel. CA 5-1864
2439 West 69 St. ir 2608 West 69 St.
Chicago, III. 60629. Tel. WA 5-2737

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų 
Lietuvoje pageidaujamų prekių PAPIGINTOMIS 

KAINOMIS.'
Akordeonai, siuvamos mašinos, skalbimo mašinos, 
automobiliai, pianinai, motociklai iš Europos ir Sov. 

Sąjungos sandėlių.
Vedėjai E. & V. Žukauskai

Kas lik turi gerą skonj 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus, 
kilimus, namų įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelity 
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio 
įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams.

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE 
6211 So. Western Avė., Marąuette Parke 

Tel. PRospect, 8 - 5875 
3207 So. Halsted St., Bridgeporte

Tel. VIctory 2-4226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautuvė.

PARAMA
CHICAGfl-lE PIRKITE UIIJSJE MODERMftJE

RAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. STREGA — Liquer. Import. from Italy. . -Sth
2. KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška. 5th
3. NAPOLEON Vermouth. Import.

from France......................................
4. Popular GERMAN VSOP Brand
5. PORT. SOUTHERN. RHINE Wine

$3.98

5lh 
5tb 
5th

$1.19 
$1.69 
$ .69

6. ST REMY BRAND. Import.
from France...................................

7. LIEBFRAUMILCH Wine...........
8. BORDEAUX Wine .Red oi White

5th -S3.9.S
5th S .98
5th $ -98

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktu iš viso pasaulio kraštu.
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TRADICIJOS TURI SAVO VERTĘ
Amerikiečių spauda pastebėjo, kad Liepos 4 tradicijos baigia 

išnykti. O buvo laikai, kai toji diena buvo švenčiama ne tik did
miesčių salėse, bet ir bažnytkaimių aikštėse, su faierverkais, pa
radais, dūdų orkestrais. Valdžios ir administracijos atstovai saky
davo ugningas kalbas, atiduodant pagarbą tiems, kurie sukūrė šią 
valstybę, sutelkė sąlygas laisvam žmonių fizinių ir dvasinių pastan
gų vystymuisi, iškeliant Ameriką Į galingiausią jėgą pasaulyje.

Aišku, tose kalbose ilgainiui atsirado naivumo ir bereikalin
gų žiežirbų. Kaip ir daugelio oratorių mintyse, atsiranda pasikar
tojimų, tuščios oratorijos ir obalsių. O vis dėl to, ir jie kalbėjo 
apie Amerikos idealus, amerikiečių siekius ir gyvenimo filosofiją, 
amerikiečių tradicijas. Net gi tie, kurie tik prabėgomis sustoję 
minutei pasiklausydavo tų kalbų, pajausdavo savo priklausomybę 
toms tradicijoms ir pasididžiavimą paveldėjus bent dalį Įparei
gojimų joms tęsti.

Visa tai jau praeityje. Girdi, Liepos 4-oji liko tik viena iš dau
gelio ne darbo dienų. Kaž kas esminio, kaž kas iš širdies, kaž kas 
iš gyvenimo dingo, kaž kokia tuštuma atsirado amerikiečių gyveni
me.

Tradicijas, ar ką nors panašaus kas jas primintų, siūloma at
gaivinti, kad tauta nežūtų nuo letargo ir cinizmo. Niekur neminimas 
patriotizmas, bet skatinama vėl stoti ir ginti tas vertybes, kurios 
buvo iškovotos krauju ir prakaitu ir kurios dabar jaunajai kartai at
rodo savaime atsiradusios ir lengvai paveldimos.

♦♦♦

Tradicijos nėra bevertės. Jos vertingos jau vien dėl to, kad 
jos jungia žmones bendravimui. Yra gi Šimui pavyzdžių ir mūsų 
tarpe. Prisimenam tuos žmones, kurie nepaisė tradicijų, nepaisė 
jungties ir platesnių ryšių, o užsidarę tarp keturių sienų, siekė 
savo užsibrėžto tikslo. Jie siekė, tiesa, aukštesnių vertybių. Jie 
išsimokslino, laimėjo dakuratus. Bet savo būdo savybėmis, savo 
visuomeniškumo bruoŽias jie liko siauri, tarp tų pačių keturių sie
nų užsidarę individualisui. Tik tos keturios sienos nebe tos nuogos, 
baltai kalkėmis dažytos. Tai teorijų sienos, sulipdytos užsispyrimu, 
atsižadėjimu draugų ir visuomenės reikalavimų. Žmonės, likę tarp 
tų keturių sienų, pripažįsta tik savo dakuratus ir teorijas. Jiems 
nesvarbu, kad tos teorijos tarnauja tik priemone tolimesnei žmoni
jos pažangai.

Tradicijos taip pat nėra sau tikslu. Tai priemonė, turinti užtik
rinti tęstinumą ir platesnį bendradarbiavimą tam tikriems visuome
niniams tikslams atsiekti. Tradicijos nėra nei pastovios, nei įšalę. 
Jos gyvos lieka tik tada, kada jomis besinaudoją jas palenkia būtiniems 
gyvenimo reikalavimams. Kitaip ir tradicija lieka tuščia ceremonija 
— dėl tradicijos.

Tradicijos amžiais buvo gyvos ir puoselėjamos akademinio jau
nimo. Savo tautinėmis tradicijomis kultūrinėj plotmėje rungtyniauja 
pavienės tautos. Tradicijomis paįvairina savo gyvenimą visi gyvento
jų sluoksniai.

Keliant klausimą, kam tos tradicijos reikalingos, paklauskit 
amerikiečių, kodėl jie jų pasigedo. (j.Č.)

LAIŠKAI

moralinė atsakomybė

Negalėjau neatkreipti dėmesio 
į draugišką užuominą, kad esu 
"aklai persiėmęs" Amerikoje vy
raujančiomis pažiūromis, "ku
rios dažnai nesutampa su esmi
niais lietuvių tautos interesais". 
(R. Kezys Dirvos Nr. 75).

Gal vertėtų šyptelti į Įsitiki
nusias pastangas nusavinti sau 
šviesaus pakaušio monopolį, ki
tus Įsivaizduojant kaip savaran
kiškam galvojimui nepraregėju
sius kačiukus. Surimtėti tenka 
tada, kai skelbiama, kad tie, ku
rių politinė Išmintis nesiriboja 
žodiniais "pagrasymais JAV 
kumščiu", yra mažiau ištikimi 
lietuvių tautos interesams negu 
kuris nors kumštininkas Iš gum
buotų galūnių kolonos.

Net prezidentinių rinkimų me
tais mums nebereikėtų turėti 
iliuzijų, kad bet kuri Amerikos 
partija šiandien pasiryžusi Lie
tuvos laisvės reikalui realiai pa
gelbėti. Pasišiaušusiesiems šen. 
Goldwaterio tikintiesiems, kurie 
kritikuoja prez. EisenhowerĮ žai- 
dus golfą Vengrijos sukilimo me
tu, pakanka priminti, su kokiu už
sidegimu 1952 ir 1956 m. jie pasi
tiko respublikonų tuščius žodžius 
apie "išlaisvinimo" nolitiką.

Iš grynai žodinio tigro, kuris 
net nejaučia moralinio įsiparei
gojimo veiksmingai pagelbėti ne
turtingiesiems, nesveikiems se
neliams ir dlskriminuojamom ma
žumom pačioje Amerikoje, kuris 
siekia federalinės vyriausybės 

jėgų ir atsakomybių sumažinimo, 
ir kurio išrinkimas suskaldytų 
Vakarų sąjungininkus bei pavo
jingai sumenkintų Amerikos 
prestižą likusioje laisvojo pasau
lio dalyje, tikėtis išlaisvinimo 
akcijos Rytų Europoje man atro
do liūdnas nesusipratimas. 
(Keiksmai neatstoja veiksmų)-

Netyčia išprovokuoti atominį 
karą impulsyvus prezidentas, 
mėgstąs "pagrasyti kumščiu," ži
noma, galėtų. Tačiau toksai karas 
būtų menkas laimėjimas Lietu
vai, nes ją jis nušluotų nuo že
mės paviršiaus nemažiau švariai 
kaip New Yorką.

Joks Amerikos politikas ne
abejoja būtinu ginkluotos atspa
ros prieš sovietinę agresiją rei
kalingumu. Bet kumščio, kaip 
svarbiausiosios politinės veik
los priemonės, garbintojai turėtų 
būti labai tikri savo rezervaci
jomis dangaus karalystėje, jei jie 
ryžusi radikaliam atominio karo 
pavojaus padidinimui. Visiems 
kitiems, ypač nuodėmingesnie- 
slems, žmonijos pasmerkimas ra
dioaktyvios kančios tvanui yra 
mažai bet kokių vilčių keliąs spek
taklis, ir jį įsivaizdavęs, daug 
kas pajus prievolę smarkesnių 
kumštininkų aistras bent kiek pri
laikyti už skvernų.

Šiandieninėje politikoje turi bū - 
ti vietos ne vien savo naudos gy
nimui, nereul lšsigemančlam į 
akivaizdų sadizmą, bet ir mora
linei atsakomybei už žmonijos li
kimą.

Visa tai apsvarsčius, užginčy
čiau, kad esama tautinės prievo
lės remti anti-Linkolną iš Ari
zonos. Lygiai mažai tegalint tikė 
tis Lietuvos reikalui realių 
veiksmų iš abiejų partijų, lietuvių 
pasirinkimą, mano supratimu, 
turėtų nulemti tai, kurio kandi-

LaikraŠtininkų suvažiavime 
Tabor Farmoj R. Mieželio irCo, 
paskaita buvo suigmena. Sunku 
atspėti, ar tenai jaunųjų kalbėto
jų mintys tikrai pasiekė vyres
niųjų klausytojų sąmonę. Mat, dau • 
gurno dėmesys, regis, buvo la
biau užhipnotizuous tų minčių 
perteikimo būdo, negu jų pras
mės. Bet vistiek, įspūdis buvo 
toks, kad -- štai paskaita, iški
lusi aukščiau už visas kitas. Ir 
reakcija buvo — spontaniškas 
prisipažinimas, kad "jaunieji 
mums prisiuvo barzdą!" (Ta pro
ga prisiminkim, kad ir pernykš
čiame PLB seime Toronte, V. 
Adamkavičiaus paskaita apie jau 
nimo problemas padarė glllausį 
įspūdį ir buvo vertinama kaip iš-

Dr. Tomas Remelkis, ALT vi
cepirmininkas ir Lituanus vyr. 
redaktorius. G. Peniko nuotrauka

Algis Zaparackas, Lietuvių Stu
dentų Sąjungos pirmininkas.

G. Peniko nuotrauka

daro asmeny jie Įžvelgs daugiau 
jautrumo eilinio žmogaus rūpes
čiams ir vargams, ateitin nukreip
tos protingos istorinės vizijos ir 
pajėgumo vadovauti laisvajam 
pasauliui, remiantis teisingumu 
visiems ir tarpusaviu susi
tarimu. Ilgalaikėje perspektyvo
je tiktai šie dalykai, o ne 19 a. 
kaizerlškos kardų žvanginimo po. 
litikos apyskystis imitavimas, 
tegali realiai, nors ir tik po tru
putį, pagelbėti ir pavergtajai lie - 
tuvių tautai.

Nepalikime laisvės monopolio 
tiems, kurių veikla ir galvojimas 
liudija esminį moralinį defektą — 
stipriai sumažėjusĮ jautrumą 
žmogui. Neišnaudokime Lietu
vos reikalų chroniško vidurių 
užkietėjimo politikos labui.

Vytautas Kavolis 
Defiance, Ohio

V. RASTENIS

kiliausioji seimo valanda). Tad ir 
Washingtono kongrese daugelis 
laukė jaunimo posėdžio iš anks
to "seilę rydami”, — tikėdamie
si, kad jaunimo vadai parodys Ži
liams - plikiams rutinieriams, 
kaip reikia kongresus rengti!

Deja, šį kartą jaunimas nie
kam "barzdos neprisiuvo". 
(Greičiau-sau "prisisiuvo"). Jau

Inž. Juozas Miklovas, Jaunimo Organizacijų Federacijos Prezidiu
mo narys, ir Dalia Bulgarauskaitė, Akademinio Skautų Sąjūdžio pir
mininko pavaduotoja, jaunimo organizacijų atstovų posėdyje Lietuvių 
Kongreso metu Washingtone. G. Peniko nuotrauka

nimo posėdis (tariant pačių ren
gėjų žodžiais) tapo "iš anksto 
nužudytas" tokių pačių klaidų ir 
ydų, kaip ir visas kongresas.

Klaida buvo tikėtis, kad pa
kanka parašyti šimtą kitą laiš
kų Amerikoj studijuojantiems už
sieniečiams (dėmesys buvo krei
piamas ypač Į afrikiečius ir azi
jiečius), ir to jau pakaks, kad 
sulėktų bent kelios dešimtys įvai - 
riy tautybių studentų, susidomė
jusių Europoj vykstančiu koloni
alizmu. Kaip vėliau paaiškėjo, ne 
visi kviestieji gavo laiškus (ad
resai pasikeitę), kiti šiuo metu 
kur nors išvykę, tretiems tas 
reikalas nebuvo įdomus, o būta 
ir tokių .kurie norėjo dalyvauti, 
bet pasivėlino išsiaiškinti, ko
kiomis priemonėmis ir kada rei
kia nuvykti... Ir išėjo taip, kad 
tame "tarptautiniame" posėdyje, 
neskaitant vieno latvio, buvo 
tik vienas svečias iš tokių, 
kuriems Šis posėdis buvo spe
cialiai skirtas. Tai buvo afri
kietis, Washingtone studijuojąs 
studentas iš Nigerijos, atvykęs ne 
tik pasiklausyti, bet ir pasiren
gęs papasakoti apie Afrikos var
gus, pergyventus kolonializmo 
laikais.

Taigi nesėkmė išėjo net ryš
kesnė, negu to paties kongreso 
išvakarių "spaudos konferenci
jos", apie kurią, beje, pora ap- 
rašinėtoji) mūsų laikraščiuose 
skelbia tiesiog nuostabių daly
kų. (Esą, toji "spaudos konfe
rencija" gerai nusisekusi, nes 
buvę daug spaudos atstovų. 
Tam "daug" patvirtinti, nurodo 
net penkių "atstovų" pavardes 
iš vieno VVashingtono laikraš
čio... Na, penki Iš vieno laikraš
čio -- tai jau tikrai neįprastas 
susidomėjimas! Tik kieno ir kuo
susidomėjimas: ar laikraščio su
sidomėjimas kongresu, ar susl- 
metusio penketuko susidomėji
mas "eoektail party"?).

Jaunimo posėdžio yda irgi 
buvo panaši, kaip ir viso kongre-

Skubą įsigyti ši knygų komplektą, nedelsiant siun
čia Dirvai žemiau dedamą atkarpą su 10 dol. čekiu ar 
pašto perlaida, nes minėtų knygų kiekis labai ribotas.

Prašau prisiųsti Dirvos knygų komplektą (Laisvės 
Kovų Dainas, Alma Mater ir Dailininkas Rauba) šiuo 
adresu:

' so: serija paskaitų.
Tiesa, pradžioje dar prisidė

jo ir programoj nenumatytas prie 
das. A. Rudis atsivedė kongres- 
maną W.T. Murphy (Chicagos 
"lietuvių kongresmaną"), kuris 
tikrai neblogai "išlaikė egzami

nus" prieš auditoriją ne tik iš 
Lietuvos Istorijos, bet Ir Iš da
bartinės Lietuvos problematikos. 
O po to atidžiai išklausęs V. Var- 
džio paskaitą, jis bus tikriausiai 
padvigubinęs savo žinias apie Lie
tuvos padėtį. Tą galima įskaityti 
Į kongreso kreditus.

V. Vardžio paskaita, gausiai 
dokumentuota ir turtinga protin
gai pagristomis išvadomis, bus 
vertingas įnašas, jei bus atspaus 

dinta kaip studijinis straipsnis 
akademinio lygio žurnale (taip, 
kaip ir jo paties straipsnis "Re- 
cent Soviet Policy Toward Li
thuanian Nationalism", Įdėtas 
Journal of Centrai European Af- 
fairs, October 1963, Unlversity 
of Colorado). šiame posėdyje sa
vo akademiškumu ir ypač bene 40 
minučių trukusiu skaitymu paskai
ta-į pabaigą virto jau sunkokai 
pakeliama našta klausytojams. 
Net jei čia ir būtų buvę kelios 
dešimtys numatytų nelietuvių sve 
čių, vistiek tokio tipo ir tokios 
apimties paskaita nebūtų buvusi 
priderinta šio susirinkimo paskir
čiai. O kai salėje lietuviška ne-

PUIKUS 3 KNYGŲ 
KOMPLEKTAS - UŽ 

10 DOLERIŲ!
Vykstant atostogų ar norint įteikti vertingą dovaną, 

pasinaudokite šia laikina, bet naudinga, proga ir įsigy
kite trijų vertingų knygų komplektą;

LAISVĖS KOVŲ DAINOS.
R. SPALIO ALMA MATER, 
V. RAMONO DAILININKAS RAUBA.

Paskirai perkant, šios knygos kainuoja:
Laisvės Kovų Dainos — $5.00,
R. Spalio Alma Mater — $5.00,
V. Ramono Dailininkas Rauba — $3.50.

Priedų: $10.00. 

suprantančių buvo turbūt tik trys 
(kongresmanas, nigerletls ir lat
vis), tai Juo labiau nebuvo patei
sinamas tokios paskaitos skaity
mas ištisai anglų kalba.

Dar mažiau pateisinama buvo 
anglų kalba skaityti paskaitą J. 
Miklovui, kuris, nors ir padaręs 
daug pažangos, dar turėjo nema
ža Ir sunkumų su tarimu. Tiesa* 
net Jungtinių Tautų posėdžiuose 
pasitaiko turinčių dar daugiau var
go su anglų kalba, bet Jiems, 
turbūt, neišvengiama patiems 
kalbėti, čia — Jeigu būtų buvę 
daugiau kitataučių klausytojų — 
būtų buvę praktiška prelegentui 
tarti tik keletą įvadinių sakinių, 
o paskaitą perduoti paskaityti 
kam kitam. Bet šiuo atveju, kai 
lietuviškai nesuprantąs klausyto
jas bebuvo likęs gal tikus vienas 
nigerletls, prezidiumui reikėjo 
susiorientuoti padėtyje, ištisinį 
paskaitų skaitymą suspenduoti ir 
pereiti į "rezoliucinę" posėdžio 
dienotvarkės dalį. Taip padaryti 
tačiau nebuvo pasirįžta Ir gir
noms buvo leisu suktis iki galo.
nors ir tuščioms...

Tik A. Gurecko paskaitytas (lie. 
tuviškai) "žodžio Lietuvos jauni-
mui" projektas praskambėjo švie 
žia gaida ir tas kelias minutes 
pavertė vienu išpačiųpakiliausių 
ir prasmingiausių šio kongreso 
momentų. Gal todėl, kad tai ne 
mums, to žodžio dar nematėm 
laikraščių skiltyse. O gaila. At
rodė, kad ir mums tas žodis sa
kė daugiau, negu trafaretiniai 
sveikinamųjų ir atidaromųjų - už 
daromųjų prakalbų poetizavimai.

Nepasisekimas sušaukti tokį 
tarptautinį jaunimo sąskrydį ne
turėtų galutinai atgrasyti nuo to 
sumanymo. Tai buvo pamokėlė, 
ne tik parodžiusi, kaip nereikia 
organizuoti, bet gal ir nurodžiusi, 
kaip reikia. Atviromis akimis 
įvertintas ir tinkamai suprastas 
nepasisekimas gali būti akstinas 
tvirčiau pasiryžti ir tinkamiau 
prisirengti.

(B.d.)

LATVIŲ DIENĄ NEW 
YORKO MUGĖJE 

STEBĖJO 3000 ŽIŪROVŲ

Latvių Diena New Yor
ko mugėje įvyko liepos 5 d. 
Joje dalyvavo 230 choristų 
ir 135 šokėjų.

Atidarymo iškilmėse da
lyvavo ir senat. Keating, ta 
proga pasakęs kalbą, pa
brėžiant, kad kas yra gy
venęs laisvėje, jos niekad 
nepamirš.

Nežiūrint tuo metu New 
Yorke vyravusių karščių, 
publikos į latvių šventę pri
sirinko tiek, kad dalis jos 
negalėjo patekti į areną. 
Joje daug buvo ir svetim
taučių.

Latvių jungtinis choras 
pasirodė liaudies meliodijų 
aranžavimais, šokėjai gi 
geriausiai pasirodė, kai šo
ko atskiromis grupėmis. 
Bendrai pravestiems šo
kiams pristigo reikiamos 
drausmės.
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Juozas Stempužis, dabartinis Tėvynės Garsų radijo programos Clevelande vedėjas.

1952 liepos 16 d. Tėvynės Gar
sų radijo programos steigėjai su
šaukė visuomenės atstovų posė
dį ir sudarė laikinąją valdybą, 
kuriai pavedė radijo valandą per
reformuoti visuomeniniu pagrin
du. Laikinoji valdyba 1952 rugsė
jo mėnesį įsteigėClevelando Lie
tuvių Radijo Klubą, kuris šį dar
bą tęsėjo iki 1960 liepos 31. Ra
dijo Klubą įsteigus, jam pirmi
ninkais yra buvę J. Stempužis, 
inž. P.J. Žlurys ir muz. A. Mi
kulskis, reikalų vedėjais — A. 
Laikūnas, V. Rociūnas ir J. Stem - 
pužis. Nuo radijo įsteigimo iki 
1955 gegužės 6 programos vedė
ju buvo B. Auginąs. Nuo 1955 ge
gužės 13 iki šiol programos ve
dėju yra J. Stempužię.

1953 rugsėjo 13 Tėvynės Gar
sų radijo programa pradėta trans
liuoti iš WDOK radijo stoties, ku
ri dabar priklausoCBS radijo tink
lui. Šioje stotyje T. G. programa 
buvo prailginta iki 45 min. savai
tėje. 1954 m. Lietuvos Nepriklau
somybės šventės proga Per šią 
radijo stotį T. G. transliavo Ame
rikos Lietuvių Tarybos surengtą 
Vasario 16 minėjimą ištisai (3 
valandas) su puikiu koncertu, kurį 
dirigavo muz. Alf. Mikulskis. 
Koncerto metu buvo atlikta S. 
Šimkaus kantata Atsisveikinimas 
su tėvyne ir M. Karlovičiaus Lie
tuviškoji rapsodija.

WDOK radijo stočiai Išsiplėtus

ir tapus labiau komercine, tau
tybių radijo programų laikas buvo 
pradėtas trumpinti ir įsprausti į 
netinkamas dienas. Iš šios radijo 
stoties išėjo vokiečių ir graikų 
radijo programų vedėjai, pade
dami slovėnų, vengrų ir airių 
radijo vedėjų ir įsteigė tautybių 
radijo stotį, veikiančią FM ban-

TĖVYNĖS GARSAI SKAMBA 15 METIĮ
Tėvynės Garsų radijo progra

ma buvo įsteigta 1949 rugsėjo 9 
J.P. NasvyČio, kuriam į talką 
atėjo buvęs Kauno radijofono pra
nešėjas Balys Auginąs, K.P, Šu
kys ir muz. Alf. Mikulskis.

Milda Lenkauskienė, PLB val
dybos sekretorė, nuolatinė Tėvy
nės Garsų radijo talkininkė, re
daguojanti Moters Pasaulį.

Jaunutis P. Nasvytis, įsteigęs 
1949 m. Clevelande Tėvynės Gar
sų radijo programą.

Tėvynės Garsų radijo programos vedėjaifBalys Auginąs iki 1955 
m. gegužės 6 d. ir Juozas Stempužis vadovaująs programai iki 
šiai dienai.

Tėvynės Garsų radijo programos parengimai Clevelande visad mielai publikos lankomi, nes jų pro
grama būna gerai paruošta ir nuotaika puiki. Kaip žinia, šį šeštadienį, liepos 18 d. Riviera Country 
Club patalpose įvyksta radijo programos sukaktuvinis balius, kuriame dainuos solistas A. Brazis. Nuo
traukoje clevelandiečlai viename anksčiau rengtame radijo programos parengime.

V. Bacevičiaus nuotrauka

SUTELKTINĖMIS JĖGOMIS 
IŠLEISKIME MUSU LIETUVA'

Lietuva dar tebėra už geleži
nės uždangos, priešo pavergta 
ir niokojama. Praeitis ir visa, 
kas okupanto politikos tikslams 
nenaudinga, yra naikinama. Žu
domas ar tremiamas ir ten gy
venąs lietuvis, jei nenusilenkia 
pavergėjui. Laisvajame pasauly
je gyvenančiam lietuviui nelei
džiama laisvai nukeliauti į gim
tąją šalį. Ten gimę, jos ilgi
mės, o tas, kuris gimė svetur, 
norėtų pažinti, kiek galėdamas 
daugiau sužinoti apie tėvų gim
tąjį kraštą. Pagaliau mūsų šven
ta pareiga yra saugoti protėvių 
palikimą, praeitį ir dabartį — 
visa, kas savita, kas lietuviška, 
kas įgyta ar sukurta amžių bū
vyje, jei kitaip negalima, ui 
bent raštuose — knygose ir pa
veiksluose. Kitaip — pikti ir žiau
rūs žmonės bei sunkūs ir gal dar 
labai ilgi metai viską gali sunai
kinti. Mūsų jausmus, mintis ir 
norus atspėja kultūrininkas Bro
nius Kviklys, kuris, padedamas 
daugiau kaip 100bendradarbių,pa
ruošė veikalą apie Lietuvą.

ryžtamės padėti pažinti
LIETUVĄ

Autorius ir leidėjas (Lietuvių 
Enciklopedijos Leidykla) kaip tik 
ir nori įgalinti ir toli nuo Lietu
vos gyvenančius išeivius pake
liauti po visas Lietuvos vietoves, 
skaitant istorinės, geografinės ir 
etnografinės studijos puslapius. 
Skaitytojas turės progos nuo
dugniai pažinti mūsų gražiųjų 
Lietuvos vietovių praeitį, jų is
toriją amžių būvyje, prisiminti 
jau pamirštus vietų vardus, ga
lės mintimis ir akimis keliauti 
tais Lietuvos keliais, kuriais.

gomis. The Station of theNations 
WXEN-FM greitu laiku subūrė 
16 tautybių ir kaip vienintelė tau. 
tybių radijo stotis visoje Ameri
koje Šiandien transliuoja tautybių 
programas nuo 6 vai. ryto iki vi
durnakčio. Tėvynės Garsų radi
jas nuo 1961 balandžio 14 pradė
jo transliuoti per šią stotį vienos 
valandos savaitinę programą.

Radijo Klubas, sustabdęs savo 
veiklą 1960 liepos 31 d. Tėvynės 
Garsų radijo programą pavedė 
privačiais pagrindais vesti ir iš
laikyti ja nuoširdžiai besirūpinu
siam vedėjui J. Stempužiui, tikė
damasis, kad ji bus vedama lietu
viškoj dvasioj, kad bus skleidžia
ma vieninga tautinio darbo nuo
taika. Tokie Tėvynės Garsai ir 
yra, o jų klausytojų dėmesys ir pa
rama ir toliau liko dideliu akstinu 
šiam darbui tęsėti.

Nuo 1962 metų rudens Tėvynės 
Garsų radijo programoje pasiro
dė Moters Pasaulis, kurį reda
guoja Milda Lenkauskienė, da
bartinė PLB valdybos sekretorė. 
Mildos Lenkauskienės progra
ma yra perduodama taip patHart - 
fordo, Bostono, Philadelphijos ir 
Chicagos lietuvių radijo progra
mų.

Jaunimo valandėlėse nuo Tė
vynės Garsų įsteigimo, kad ir ne 
reguliariai, bet buvo vedamos ei
lės vadovų. Daugiausia jomis yra 
rūpinęsis mokyt. J. Žilionis,tal
kinamas Z. Peckaus. Ohio Lietu
vių Gydytojų Draugija 1963 metų 
kultūrinę premiją paskyrė Tėvy
nės Garsų radijui jaunimo valan
dėlėms ruošti, šios premijos iš
tekliais numatoma paruošti eilę 
jaunimo programų, kurios bus už
rašytos į juostas ir kuriomis ga
lės pasinaudoti ir kitos radijo 
programos.

1964 liepos 17 T.G. transliuos 
savo 800-ją programą.

Tėvynės Garsų vedėjas J. Stem - 
pužis 1962 lapkričio 5, plėsdamas 
radijo darbą, įsteigė Baltijos Ai
dų programą, kuriojedrauge vei
kia lietuviai, latviai ir estei.

Tėvynės Garsų radijo progra
ma domisi ne vien Clevelando 
lietuviai, bet J jos programą yra 
atkreipę dėmesio ir svetimtau
čiai. Jie pabrėžia tos progra
mos kultūrinį pobūdį, neužglu- 
šintą komercinių skelbimų pirme
nybėmis.

15-kos metų sukakčiai atžymė
ti ruošiamas balius, kuris įvyks 
liepos mėn. 18 d. šeštadienį.

Radijo bangomis skleidžiančiai 
lietuvių kultūrinius laimėjimus 
Tėvynės Garsų radijo valandėlei 
ir jos vedėjui Juozui Stempužiui 
Dirva ir Clevelando visuomenė 
linki ištvermės ir gražaus pasi
sekimo.

gyvendamas Lietuvoje, gal būt, 
nė neturėjo porogos ir laiko vaikš
čioti. Tai padės ne tik aprašymai, 
bet ir gražūs vietovių vaizdai, pa
veikslai, žemėlapiai, brėžiniai.

PIRMAS TOKS VEIKALAS 
LIETUVIŲ LITERATŪROJE

Iki šiol nebuvo veikalo, apra
šančio visas Lietuvos vietoves, 
jeigu neminėsime atskirų siau
ros apimties svetimų ir kai ku
rių mūsiškių bandymų.

KAS GI "MŪSŲ LIETUVOJE" 
APRAŠYTA?

Senovėje mūsų protėvių gyve
namieji plotai tęsėsi toli į vaka
rus, rytus, pietus. Tai mūsų sen
tėvių palikimas.

Veikale pateikti atskirų sričių 
aprašymai: Vilniaus krašto, Ry
tų Aukštaitijos, Vidurio Lietuvos, 
Sūduvos (Suvalkų krašto), Že
maitijos ir Mažosios Lietuvos. 
Bus aprašytos ir tos vietovės, 
kuriose iki mūsų laikų ar anks
čiau buvo gyventa lietuvių, arba 
yra jų kultūros paminklų: seno
ji jotvingių žemė, Prūsų Lietu
va, pateikti lietuvių gyvenviečių 
Gudijoje ir Latvijoje aprašymai, 
fotografijos. Ypatingas dėmesys 
skiriamas mūsų didingos praei
ties liudininkams — piliakal
niams - milžinkapiams, istori
niams, etnografiniams pamink
lams, pateikiami ne tik senųjų 
laikų, bet ir pastarfljų metų ar
cheologinių tyrinėjimų duome
nys. Yra ir gražiųjų Lietuvos vaiz
dų: kalnų, miškų, upių, ežerų, bū
dingesnių gamtos reiškinių. Gy
ventojai, jų kultūros apraiškos, 
kultūrinė, religinė ir kitokia 
veikla, susijusi su aprašoma vie
tove. Yra padavimų, pasakojimų, 
net dainų, padedančių išryškinti 
įvykius, surištus su vietovės gy
venimu.

KNYGOS APIMTIS
"MŪSŲ LIETUVA" yra ne ei

linė knyga. Vien tik rankraštis 
siekia apie 2.500 mašinėle rašy
tų puslapių. Žymi dalis vietos ski
riama iliustracijoms, žemėla
piams, brėžiniams. Jau dabar 
šiam reikalui yra sukaupta apie 
3.000 puikių Lietuvos vaizdų. Iš 
jų knygai atrinkti patys reikšmin
giausi ir gražiausi.

Bronius Kviklys paskyrė dau
gel metų šiam darbu, kurį mes 
ryžtamės išleisti į žmones, kad 
visi matytumėme, kokia graži, 
garbinga ir kokiais nepaprastais 
žygiais garsi mūsų šalis.

Reikia dar pridėti, kad šis vei
kalas nėra lygiagretus su Lie
tuvių Enciklopedijoje dedamais 
vietovių aprašymais, kur tėra 
patiekiami labiau faktai, datos, 
vardai. "Mnsų Lietuvoje" sten
giamasi duoti platų vispusišką vie
tovių aprašymą mokslo ir is
torijos (ir padavimų) šviesoje. 
Visą šią medžiagą Lietuvių En
ciklopedijos Leidykla išleidžia 
trimis tomais, kiekvienas apie 
700 puslapių. Veikalas atspausdin- 
tas gerame popieriuje ofseto ma
šina ir gražiai bei skoningai įriš
tas.

KVIEČIAME į TALKĄ!
Šio veikalo išleidimas parei

kalaus didesnių išlaidų. Išeivijo
je neturime tokiosorganizacijos, 

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER ATOSTOGAS 
GARSIAME CAPE C O D - O S T E R V 1 L L E
KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 

PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

AUDRONĖ
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod. Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425
Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir k. dekora
tyvinių medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams. 
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. 
pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.
Šiemet svečių patogumui padidinta valgykla ir salionas ir 
įrengta daugiau žaidimų aikštelių ir k.
Visa tai suteiks Jums tikrų poilsį ir sustiprins sveikatą.

Vila AUDRONĖ jau atidaryta ir nriim* svečius va
sarojimui. Kreiptis tiesiai i vilą AUDRONĖ. 87 East 
Bay Rd., Osterville Cape Code, Mass. Marija Janso- 

nienė tel. 428-8425.

kuri viena pajėgtų įvykdyti šį dar 
bą. Todėl kviečiame visus į tal
ką. Tikraisiais knygps leidėjais 
bus patys jos skaitytojai-prenu
meratoriai. Lietuvių Enciklope
dijos leidyklai atitenka tik vado
vaujamasis darbas. Išleisusis 
veikalas bus ne tik mums pa
tiems malonus ir naudingas, bet 
bus lietuvių išeivių ir maža do
vanėlė kenčiančiai Tėvynei. Pa
dėkime šiam veikalui išvysti die
nos šviesą!

Lietuvių Enciklopedijos Leidykla 
265 - C - Street, So. Boston 27, 
Mass.
(P.S, Trijų tomų kaina prenume
ratoriams — 30.00 doL Perkant 
Pavieniui, vieno tomo kaina 15.00 
dol.)

ATSIUSTA PAMINĖTI I

MARGUTIS — birželio mėn., 
jau pasirodė, paskyręs daug vie
tos mūsų kultūrinio gyvenimo ap
raiškoms nagrinėti. Čia išsamus 
pasikalbėjimas su komp. Vladu 
Jakubėnu, pristatomas daiL Te
lesforas Valius, aptariama K. 
Bradūno "Sidabrinės Kamanos" 
ir tęsiama anketa teatro klausi
mais, šį kartą pasisakant akt. Vi
taliui Žukauskui.

Pradžioje gi, su nemažo skep
ticizmo doza, pasisakoma apie 
Tabor Farmoje įvykusį spaudos 
ir radijo atstovų suvažiavimą.

Apžvalgoje, vietoj V. Meškaus
ko, mūsų visuomeninio gyvenimo 
aktualijas nagrinėja Donatas 
Bielskus.

Į LAISVŲ -- Lietuvių Fronto 
Bičiulių Žurnalas. Pavėluotas ba
landžio mėn. (34) nr. beveik iš
tisai paskirtas Juozo Brazaičio 
60 m. sukakčiai paminėti. Pakeis - 
ta redakcinio personalo sudėtis, 
tačiau naujoji redakcija matyt 
skubėdama išleisti užsivilkinu- 
sį leidinį, dar nesuskubo nei žo
džiu pasakyti apie savo credo. 
Naują redakciją (vietoj buv. 

St. Daunio) dabar sudaro Ant. 
Mažulis, dr. Ant. Klimas ir dr. 
Ant. Musteikis — trys Antanai,

Adm. adresas: Vytautas Žiaug- 
ra, 16 Bellaire Rd., Roslindale, 
Mass. Prenumerata metams — 
3 dol.

STUDENTŲ GAIRĖS —42 (bir
želio) nr. Lietuvių Studentų S-gos 
leidinys. Redaguoja Rimantas 
Griškelis ir red. kolektyvo 
nariai. Adm. adresai: Algis Jo
kūbaitis, 17166 Freeland, Detroit 
Michigan.

Leidinyje sutalpinta informa
cijos apie mūsų studentijos ir jos 
vadovybės nuveiktus darbus, su
šauktas konferencijas (su pabal- 
tiečlais) ir t.t.

Vedamojo autorius kiek supy
ko, kam tūlas anoniminis asmuo, 
praeitam numeriui buvo prisiun
tęs 3 eilėraščius, kurių du, re
dakcijos nutarimu tinkami, bu
vę patalpinti. Tik vėliau pasiro
dė, kad tai Putino eilėraščiai....

MODERNI MERGAITĖ 
kun. Stasio Ylos tik ką pa
sirodžiusi knyga jau gau
nama Dirvoje.

KAINA $2.50.
Taip pat per Dirvą gali

te užsisakyti Dr. J. B. Kon
čiaus gražiai išleistą knygą 
angliškai Vytautas the 
Great, Grand Dūke of Li
thuania. Kaina $4.00.
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• Amerikos Lietuviu Ta

rybos Clevelando skyrius 
Pavergtų Tautų savaitės 
minėjimą rengia liepos 19 
dieną. 10:30 vai. šv. Jurgio 
ir šv. Panelės Nesiliaujan
čios Pagalbos liet, parapijų 
bažnyčiose bus atnašauja
mos šv. Mišios už pavergtą 
Lietuvą. Tuoj po pamaldų 
šv. Jurgio liet, parapijos 
salėje iškilmingas minėji
mas. Pagrindines kalbas 
pasakys kongresmanas ir
A. Augustinavičienė.

• ALT Clevelando sky
riaus delegacija, Lietuvių 
Kongreso Washingtone pro
ga lankydama Kongreso at
stovus iš Ohio, kartu įteikė 
ir memorandumą, kuriuo 
atkreipiamas Kongreso at
stovų dėmesys j šiuos fak
tus:

1. Vakarų valstybėms ap
leidžiant buvusias koloni
jas, paverčiant jas nepri
klausomomis valstybėmis, 
Sov. Sąjunga naudojasi 
proga, kad išplėsti jos im
periją, panaudojant karinę 
ii' subversinę jėgą ir panei
giant žmogaus teises pa
vergtoms tautoms. Tokiu 
būdu Lietuvos Respublika 
kartu su kitomis valstybė
mis virto sovietų agresijos 
aukomis Vakarų valstybių 
atsitraukimo iš Afrikos ir 
kitų kontinentų akivaizdo
je.

2. Kai nacių kriminali
niai nusikaltėliai buvo nu
bausti po 2 Pas. karo, jų 
komunistiniai pasekėjai tę
sia tautų naikinimą už ge
ležinės uždangos dar gi pla
tesniu mastu negu tai buvo 
daroma prie Hitlerio reži
mo.

3. Tarptautinių įvykių 
raida rodo, kad Vakarų pa
saulio, taigi ir JAV, užsie
nio politika eina laipsniško 
pasidavimo kryptim Sov. 
Sąjungos plėtimosi įtakoje. 
Jeigu tai tęsis toliau, ne
užilgo, ko gero, išvysime 
kūjį ir plaktuką iškeltą virš

SUPERIOR 
SAVINGS

SINCI 1909

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR

AVĖ. 
AVĖ.

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

\

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

Kapitoliaus ir eventualų 
"prašymą prijungti” prie 
Sov. Sąjungos.

Ypatingas susirūpinimas 
dabartine Lietuvos padėtim 
ir taip pat pačiu JAV sau
gumo sumetimais, mes ra
giname visus JAV Kongre
so atstovus iš Ohio daryti 
viską, kas galima, kad bū
tų užblokuojami visi komu
nizmo tolimesnio plėtimo 
keliai ir kad Prezidentas 
būtų įtaigojamas imtis po
zityvių žygių pavergtų tau
tų išlaisvinimui.

♦ CLEVELANDO VASAROS OR- 
KESTRO koncertai tęsiami su 
Cole Porter kuriniais trečia
dieni, liepos 15 d. 8.30 vaL vak. 
Publlc Auditorium salėje.

Siame koncerte Išgirsite "Any- 
thing Goes", "Rosalie", "Can- 
Can", "Kiss me Kate" ir kt. So
listai: Betty Benee, Louise Car- 
lyle, Willlam Tabbert, John Ty- 
ers ir choras.

Bilietus iš anksto patartina įsi
gyti Severance Hali kasoje ar 
Burrows krautuvėse.

• DR. A. BUTKUS Neringos 
Tunto Skaučių Tėvų Komiteto 
pakviestas sutiko teiti Komite- 
tan ir perimti sekretoriaus pa
reigas.

• Savininkas parduoda 
namą — 1 šeimos, 9 kamb., 
garažas, gražus sklypas, rū
sys per visą namą. Gerame 
rajone (Ida Avė.).

951 Ida Avė.
Tel. 371-9796

(80-85)

CLEVELANDO PARENGIMŲ 
_ _  KALENDORIUS _

LIEPOS 18 D. Riviera Country 
Club salėje įvyksta Tėvynės Gar
sų radijo valandėlės 15-os metų 
sukakties balius.

RUGPIOČIO 2 D. Lietuvių Pilie
čių Klubo metinis piknikas Niaurų 
sodyboje.

RUGPIOČIO 29 Amerikos Lie
tuvių Piliečių Klubo vakaras Lie
tuvių salėje. Programoje viešnia 
iš Floridos sol. Anita Navickaitė.

RUGSĖJO 6 D. Lietuvos Tauti
nės šventės ir K. Donelaičio 
minėjimas šv. Jurgio parapijos 
salėje. Rengia LB I apyl. val
dyba.

RUGSĖJO 6 D. New Yorko vy

□L
O

936 East 185th St. 
KE 1 - 7770 

rų okteto koncertas N. parapijos 
salėje.

RUGSĖJO 12 - SPALIO 15 Dai
lininko A. Dargio ir skulptoriaus 
A. Mončlo meno paroda.

RUGSĖJO 20 D. susipažinimo 
pobūvis Čiurlionio Ansamblio na
muose. Rengia LVS Ramovė.

RUGSĖJO 27 D. kun. Petro 
Džegoraičlo 25 metų kunigystės 
jubiliejus - banketas, šv. Jurgio 
parapijos auditorijoje.

RUGSĖJO 27 - SPALIO 4 A. 
Tamošaitienės dailės, tautinių au
dinių ir drabužių paroda Čiurlio
nio Ansamblio namuose. Rengia 
LB I apyl. valdyba.

SPALIO 3 "Užburti vaikai". 
Vaidina Chicagos K. Donelaičio 
mokyklos teatro mėgėjų grupė 
šv. Jurgio parapijos salėje.

SPALIO 10 D. SLA 136 kuo
pos vakaras šv. Jurgio par. sa
lėje.

SPALIO 11 D. Lietuvių Bend
ruomenė rengia Lietuvių Dieną 
Naujosios parapijos salėje.

SPALIO 17 - LAPKRIČIO 19 
Dailininko V.K. Jonyno meno pa
roda.

SPALIO 24 D. metinis Lithu- 
anian Vlllage balius - banketas 
su programa Lietuvių salės pa
talpose.

SPALIO 25 D. Kristaus Kara
liaus akademija ir metinė vaka
rienė Nauj. parapijos salėje. Ren. 
gia Moterų Sąjunga.

SPALIO 3L Metinis Korp. Neo- 
Lithuania balius.

LAPKRIČIO 7 D. Pilėnų tunto 
vaidinimas Sv. Jurgio parapijos 
salėje.

LAPKRIČIO 14 ir 15 D. Vai
dilos Teatro premjera "Užbur
toji dūdelė" šv. Jurgio parapi
jos salėje.

LAPKRIČIO 21 - GRUODŽIO 
17. Dailininko R. Viesulo meno 
paroda.

LAPKRIČIO 21 D Lietuvos ka
riuomenės Šventės minėjimas. 
Rengia LVS Ramovė.

LAPKRIČIO 22 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos pietūs Šv. 
Jurgio parapijos salėje.

LAPKRIČIO 26-29 D. Ameri
kos ir Kanados Ateitininkų Sen
draugių suvažiavimas.

GRUODŽIO 19 - SAUSIO 21. 
Dailininko V. Kasiulio meno pa
rodą.

GRUODŽIO 27 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos Kalėdų 
eglutė šv. Jurgio paraijos salė
je.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Metų 
sutikimas Slovėnų auditorijoje. 
Rengia Lietuvių Bendruomenė.

SKAITYK IR PLATINK DIRV.5

DIRVOJE GALITĘ ĮSIGY
TI AR UŽSISAKYTI ŠIAS 

NAUJAI PASIRODŽIU
SIAS KNYGAS:

Vytautas Alantas — 9 
dramos veikalai 5 dol.

Pulgis Andriušis — Pu
rienos po vandeniu — 1.50 
dol., kietais virš. — 2 dol.

A. Šapoka — Senasis Vil
nius — 5 dol.

J. Kralikauskas — Min
daugo nužudymas — 3 dol.

K. Bradūnas — Sidabri
nės kamanos — 2 dol.

J. Ignatonis — Lūžiai — 
3 dol.

A. Tyruolis — Metų vin
giai — 3 dol.

R. Spalis — Angelai ir 
Nuodėmės. Kietais virše
liai — 2 dol. Minkštais —
1.50 dol.

Aloyzas Baronas — Sau
lės grįžimas, novelės — 1.50 
dol.

Juozas Mikuckis — Der
liaus Vainikas — eilėraš
čiai — 3 dol.

Visa eilė kitų anksčiau 
pasirodžiusių knygų, albu
mų, poezijos rinkinių.

FILATELIJOS KAMPELIS
- - - - - - - -  ANTANAS BERNOTAS - - - - - - -

JUNGTINĖS AMERIKOS VALS
TYBĖS birželio 15 d. išleido 5 c. 
pašto ženką, kuriuo paminima 
300 metų sukaktis nuo New Jer
sey kolonizavimo. Pašto ženkle 
parodytas New Jersey žemėla
pis ir Philip Carteret su savo vy
rais išlipąs Elizabeth vietovėje. 
Ženklas ultramarininės spalvos.

New Jersey ir New Yorko vals. 
tijų Atlanto pajūrio kai kurie pa
kraščiai jau buvo kolonizuoti olan - 
dų nuo 1615 m. ir vadinami Nau
joji Olandija, kai anuometinis An
glijos karalius Karolis II šias že
mes 1664 m. aktu padovanojo sa
vo broliui, Yorko kunigaikščiui 
James. James savo ruožtu, sau 
pasilikęs tik New Yorko pakraš
čius visą kitą teritoriją tarp Hud- 
sono ir Delaware upių perleido. 
savo patikėtiniams lordui John 
Berkeley ir Sir George Carte
ret. George Carteret, būdamas 
kilęs iš Jersey salos (Anglijos 
kanale netoli Prancūzijos), gau
tąją teritoriją pavadino New Jer
sey ir jos pirmuoju gubernato
rium paskyrė Philip Carteret, 
tur būt, savo giminaiti, taip pat 
kilusi iš Jersey salos. Philip 
Carteret atvyko ( jo žinion paskir
tas žemes ir išlipo iš Hudson 
upės Newark įlankoje, 12 mylių 
| pietvakarius nuo New Yorko, 
1665 m. rugpiūčio mėnesi, kur jau 
anksčiau olandų apgyventoje apy
linkėje, prie Elizabeth upės |kūrė 
miesteli, pavadindamas j| Eliza- 
bethtown (George Cartereto žmo - 
no$ vardu). Elizabethtown, dabar 
vadinamas tik Elizabeth, iki 1686 
m. buvo ir pirmoji New Jersey 
sostinė.

♦♦♦

KANADA pradėjo leisti il
gesnę pašto ženklų seriją, skir
tą atskiroms provincijoms. Bir
želio 30 d. išėjo 5 centų p. Ženk
lai, skirti Ontario ir Quebeco 
provincijoms.

1. Ontario provincijai skirta
me p. ženkle parodyta gėlė - 
baltasis trilapis ir provincijos 
herbas. Herbą sudaro šv. Jurgio 
kryžius ir klevo trilapis. Herbą 
laiko elnias ir briedis, virš jų 
— meška. Juostoje įrašas: "Ut 
incepit fldelissicpermanet". Paš
to ženklas spausdintas ruda, ža
lia ir rusva spalvomis. 

Ontario, tirščiausiai apgyventa 
ir turtingiausia dominijos pro
vincija, apimanti 412,582 kv. my
lių plotą, tęsiasi | šiaurę nuo 
JAV sienos -- nuo šv. Lauryno 
upės ir Didžiųjų Ežerų (gavusi 
vardą nuo Ontario -- vieno iš tų 
ežerų), pasiekdama šiaurėje Ja
mes ir Hudsono įlankas, rytuose 
ir šiaurės rytuose — Ouebec’o 
provinciją, vakaruose — Manito- 
bos provinciją. Provincijos šiau
rėje tęsiasi begaliniai miškai, 
vandeningos upės ir ežerai, pie
tuose — žemės ūkio kraštas. 
Labai turtinga įvairiais meta
lais. Provincija, gyvenama dau
giausia anglų kilmės žmonių, nuo 
1842 m. susijungė su Ouebec’u 
ir pasiliko iki 1867 m., savo var
dą -- Canada perleisdama visam 
kraštui, o sau prisiimdama On
tario, kartu įstodama | Kanados 
konfederaciją. Didžiausi provin
cijos miestai yra Toronto, Otta- 
wa (kartu ir viso krašto sostinė), 
Hamiltonas, Windsoras ir Londo
nas.

2. Ouebec’o (Kvebeko) provin
cijai skirtame p. ženkle duodama 
baltoji lelija ir provincijbs her
bas. Herbą sudaro trys lelijos, 
liūtas ir klevo trilapis. Viršum 
karūna. Apačioj (rašas: "je me

souviens". Ženklas spausdintas 
žalia, oranžine ir geltona spal
vomis.

Ouebec’o provincija, gavusi 
pavadinimą nuo to paties vardo 
miesto, yra pati didžiausia viso
je dominijoje, apimanti 594,860 
kv. mylių plotą, besitęsianti iš 
Pietų | šiaurę per 1200 mylių ir 
iš rytų j vakarus per 1000 mylių, 
prasideda | šiaurę nuo JAV ties 
New Hampshire ir Vermontu, 
vakaruose liečiasi suOntariopro
vincija, šiaurėje su Hudsono įlan
ka ir sąsiauriu, rytuose siekia 
Labradorą ir Atlanto vandenyno 
Pakraščius.

Pietinė dalis ir šv. Lauryno 
upės pakraščiai verčiasi žemės 
ūkiu, vidurinė ir rytinė dalys 
daugiausia miškai ir kalnynai 
šiaurėje — begalinės tundros. 
Labai Išplėsta miško medžia
gos ajpdirbimo pramonė, žvejy
ba, medžioklė ir turizmas, šiau
riniuose rajonuose turtingos me
talų kasyklos: kasamas auksas, 
sidabras, varis, nikelis, geležis 
ir kt.

Provincija apgyventa 90%pran. 
cūzų kilmės gyventojų, išlai
kiusių savo kalbą, papročius ir 
kultūrą. Didžiausi provincijos 
miestai: Montrealis (apie 2 miL 
gyventojų), kartu Ir pats didžiau
sias Kanados miestas ir uostas, 
Quebec (provincijos sostinė), 
Sherbrooke, Trois - Rivieres 
(Trys Upės) ir Shawinigan.

VATIKANAS išleido 3 p. ženk
lų seriją slavų apaštalams.Ki- 
llrų ženkle yra šv. Kirilas, 
70 L - vidurinės Europos seno
vinis žemėlapis, 150 1. — šv. 
Metodijus, čia dedame p. ženk
lą su šv. Metodijum. ,

šie šventieji slavų apaštalai 
(Kirilas, lot. Cyrillus, tikrasis

Tuntininkai č. Kiliulis ir A~. Prapuolenis Atlanto rajono skautų
sporto Šventėj prie laimėtojams skirtų taurių.

Žalgirio tunto tuntlnlnkas C. Kiliulis, Baltijos tumo tuu- 
Subatkevičienė Ir Tivt) Komiteto pirm. dr. Br. Baškys.Bostono 

tininkė S.

vardas Konstantinas, gyvenęs 
tarp 827-869 ir jo brolis Meto
dijus, Leono sūnus, gyvenęs tarp 
825-885) buvo kilę iš kilmingos 
sugralkėjusios slavų šeimos ir 
gyveno Tesalonlkų mieste, Ma
kedonijoje. Abu buvo vienuoliai > 
Kirilas 860 m. buvo pasiųstas 
pas chazarus ir atvertė juos | 
krikščionybę. 861 m. abu broliai 
buvo pasiųsti pas bulgarus, ir 
ten daug laimėjo. 864 m. abu 
broliai atvyko l Moraviją, ir skel - 
bė krikščionybę čekams, slova
kams, serbams ir netgi vokie
čiams, laikydami pamaldas sla
vų kalba. Dėl to vokiečių kunigų 
buvo kelis kartus skundžiami po
piežiui ir turėjo teisintis. Suda
rė slavišką alfabetą kirilicą ir 
| ją išvertė Šv. Raštą. Kai Kiri
las, pašauktas | Romą 868 m., į 
misijas daugiau nebegrįžo, jo bro
lis Metodijus ir toliau darbavosi 
tarp slavų, tapdamas vyskupu ir 
net arkivyskupu. Mirė ir palaido
tas Velehrade, Čekijoje. Slavų 
kraštuose jiedu labai garbinami.

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILUS 

GĖLINYčlA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd Street 

Chicago, III. 
Telefonai:
PR 8-0833 ir PR 8-0834

STATĖ FARM 
MUTUAL 

AUTOMIBtLE 
1NSURANCE 
COMPANY

THE BEST 
FOR LESS! 

Frank Z a poli s 
32084 W. 95 St.

CHICAGO.
ILL., 60642

Phone:
GArden 4-8651

BOSTON

BOSTONO SKAUTŲ 
LAIMĖJIMAI

Atlanto rajono skautų 
tradicinė sporto šventė įvy
ko Worcestery, Maironio 
parke birželio mėn. 28 ir 29 
dienomis. Bostono Žalgirio 
tunto sportininkų komanda 
išsikovojo rajono pereina
mą taurę visam laikui. 
Bostoniškiai skautai laimė
jo I-mą vietą vyrų ir jau
nių krepšinyje, 800 m. x 4 
estafetėje ii- II-rą vietą 
tinklinyje. Individua Ii o s e 
varžybose pasižymėjo šie 
tunto skautai: Ambroza,
A. Buika, R. Buika. č. Ki
liulis, Vyt. Ivaška, G. Vai
čaitis ir V. Simanavičius.

Iš viso bostoniškiai spor
to šventėje laimėjo 10 tau 
riu.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Kun. Simonas Morkū
nas, Sioux City, Iowa, šv. 
Kazimiero lietuvių parapi
jos klebonas, išgavo nepa
prastai daug reklamos Lie
tuvos bylos reikalui The 
Sioux Sunday Journal dien
raščio birželio mėn. 21 d. 
numeryje, atspausdinant il
gą straipsnį pailiustruojant 
dviem nuotraukom apie 
Lietuvos kančias sovietų 
vergijoje ir lietuvių pastan
gas kovoje už savo krašto 
laisvę. Straipsnio antraštė: 
Lithuanian refugee priest 
labels talk of cold war thaw 
a delusion.

• Inž. Jonas Gaižutis, 
ALT S-gos Detroito sky
riaus pirmininkas, šiomis 
dienomis tarnybos reika
lais lankėse W. -Virginijos 
valstijoje.

• Dail. J. Mieliulis pado
vanojo vieną savo paveiks
lų AL Montessori draugijos 
Chicagoje, kuris bus pa
leistas laimėjimui per ru
dens balių rugsėjo 26 d. B. 
Pakšto salėje.

E. ST. LOUIS
DEMONSTRACIJA 

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITĖS PROGA

Minint Pavergtųjų’ Tau
tų savaitę, paskelbtą spe
cialia Prezidento proklama
cija, Pavergtųjų Tautų 
Laisvųjų Draugų organiza
cija St. Louis mieste ren
gia viešą antikomunistinę 
demonstraciją. East St. 
Louis, III., ir apylinkės lie
tuviai šios organizacijos 
veikloje aktyviai dalyvau
ja. Pavergtų Tautų Lais
viesiems Draugams vado
vauja amerikiečiai, o pačią 
organizaciją sudaro komu
nistų pavergtų Europos bei 
Azijos tautų atstovai.

Antikomunistinis para
das - demonstracija šiemet 
organizuojama St. Loųiso 
mieste liepos 18 d., šešta
dienį. Visi lietuviai prašo
mi šioje demonstracijoje 
aktyviai dalyvauti, atvykti 
liepos 18 d., 10 vai. į St. 
Louiso miestą, prie Neži
nomojo Kareivio paminklo, 
12 ir Olive gatvės. Eisena 
prasidės 11 vai. ir apie 12 
vai. prie senųjų pašto rū
dų parado dalyviai ir vi
suomenė išklausys kubie
čio dr. Nicolas G., de Men- 
doza momentui pritaikintos 
kalbos. Praėjusių metų pa
radas sutraukė apie 2000 
dalyvių, kurių tarpe orga
nizuotai dalyvavo ir lietu
viai. Laukiama ir šiemet 
skaitlingo ir organizuoto 
lietuvių dalyvavimo. fK-a).

Pietų Australijos reprezentacinė tautinių šokių grupė su savo vadove Violeta Vasiliauskaite (stovi vi
duryje). Tai solistės Genovaitės Vasiliauskienės dukrelė, gyvai besireiškianti lietuviškojo jaunimo gy
venime. Ši grupė dažnai pasirodo ne vien tik lietuvių parengimuose, bet ir australų šventėse puikiai 
atstovaudama Lietuvą. Alfonso Budrio nuotrauka

DETROIT

• Valstybės sekretoriaus 
padėjėjas G. Mennen Wil- 
liams buvo pasikvietęs tau
tybių svečius į savo naują 
rezidenciją, 25 Tonnancour 
Place, Grosse Pointe Farms, 
sekmadienį, birželio 28-tą 
pietums ir pasitarimui. 
Garbės svečias pietuose bu
vo kongresmanas Neil 
Staebler, kandidatuojąs ir 
Michigano gubernatoriaus 
vietą, šiame susitikime lie
tuvius atstovavo DLOC 
pirm. Ralph Valatka su po
nia, rašytojas Vladas Min- 
gėla su ponia, SLA 352 kp. 
pirmininkas Antanas Su- 
kauskas, Lietuvių Demo
kratų Sąjungos pirminin
kas Jonas Paskųs su ponia 
ir Jonas Šimkus jr.

KAZYS LEKNIUS, gimęs Lie
tuvoje, vaikystę praleidęs Vakarų 
Europoje, jaunatvę Amerikoje, 
baigė Wayne Statė universitetą 
Detroite, ir gavo Bachelor of 
Science in Pharmacy laipsnĮ.

Už pažangą moksle apdovano
tas garbės pažymėjimu.

Kazys yra muzikos mėgėjas. 
Pradžios mokykloje ir vėliau gim 
nazijoje grojo smuiku, dalyvau
damas Įvairiuose lietuvių paren
gimuose. Gimnazijoje buvo kon
certmeisteriu. Smuiku grojo Pon 
tiac’o simfoniniame orkestre. Be 
mizikos, jis yra taip pat didelis 
radijo mėgėjas. Turi pasistatęs 
savo radijo siųstuvą. Universi
tete priklausė radijo klubui ir 
buvo jo pirmininku. Priklausė 
Kappsi Psi fraternity ir buvo jos 
sekretorium.

Studentų veikloje buvo Student 
Advisory Board vice-prezidentu, 
American Pharmacentical Asso- 
clation Student Branch sekreto
rium ir praeitais metais buvo 
vienintelis rinktas atstovas iš 
Wayne Statė Universiteto atsto
vauti Floridoje Įvykusiame su
važiavime.

Priklausė lietuvių skautams 
Detroite, Universiteto metu Įsi
jungė Į Korp! Neo-Lithuania veik
lą ir šiandien perėjo Į jos filis
terių eiles. Kazys artimu laiku

• Prezidentui Johnsonui 
paskelbus Pavergtųjų Tau
tų Savaitę Amerikoje, ne
trukus atsiliepė Maskvos 
radijo, kuris savo translia
cijose užsieniui tą preziden
to žygį pavadino "Ameri
kos politikų demagogija”. 
Ta proga priešamerikinėje 
propagandoje buvo kelia
mas Amerikos negrų klau
simas, nurodant, kad tai ir 
esanti pavergta tauta, į ku
rią turėtų būti atkreiptas 
Amerikos dėmesys.

Maskvai Pavergtųjų Tau
tų Savaitei paskelbimas da
bartiniu metu esąs nesu
prantamas. Jei toji prokla
macija, atsiradusi pačiame 
šaltojo karo įkarštyje, ir 
turėjusi parodyti JAV pa
stangas išsikapstyti is 
smunkančio prestižo bedug
nės, tai šiuo metu, kadi 
bendradarbiavimas su Sov 
Sąjunga einąs palankiu ke 
liu, tokios proklamacijo; 
paskelbimas jau esąs — de 
magogija.

Labai aštrūs puolimai 
per Maskvos radijo dar kar
tą parodė, kad pavergtųjų 
♦autų klausimo kėlimas pa
taiko į labai jautrią Chruš
čiovo vietą.

LIETUVIŠKOJI VOKIE
TIJOS STUDENTIJA

Vakarų Vokietijoje šiuo 
šiuo metu yra apie 65 lietu
viai studentai. Atmetus 
studijas nutraukusius ir 
dar nepradėjusius — lieka 
apie 54. Pasiskirstymas fa
kultetais yra sekantis:

Filosofijos fakultetuose 
studijuoja 12 studentų. 
Gamtos-matematikos fakul
tetuose studijuoja 4 studen
tai. Technikos fakultetuose 
7 studentai. Medicinos fa
kultetuose 18 studentų. 
Ekonomikos fakultetuose 4 
studentai. Meno akademiją 
lanko 2 studentės. Pedago
gikos institutą lanko 2 
studentės.

Vyrų studijuoja 35, mo
terų 19. Vasario 16 Gimna
zijos abiturientų studijuo
ja 25. Neseniai iš Lietuvos 
atvykusiųjų studijuoja 8.

Vokietijos Lietuvių Stu
dentų Sąjungai priklauso 
27 nariai.

žada toliau gilinti mokslines ži
nias.

Linkime jam daug sėkmės jo 
siekiuose. Tikime, kad jis ir to
liau neapleis lietuviškos veiklos.

J.g.

* Mūsų mirusieji: Birže
lio mėnesį mirė Agnės Du- 
naitis 73 m. gyvenusi For- 
rer gatvėje; a.a. Elizabeth 
VVilkialis 72 m. gyvenusi 
Plymouth, Michigan; a. a. 
Frank Matulis, 70 m., mirė 
St. Petersburg, Florida pir
miau gyveno Detroite ir t. 
a. John Kudding 77 m. gy
venęs Mark Twain gatvėje.

— rjv —

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Juozas J. Bachunas (dešinėje)Chicagos Lietuvių Operos 
sezono užbaigimo vakarienėje su dr. Leonu Kriaučeliūnu aptaria lietuvišką veiklą ir pripažĮsta, kad lie
tuvių kultūrinio gyvenimo išvystymui Chicagoje yra būtina turėti lietuvių kultūros namus, kur turėtų 
būti užtenkamai didelė koncertams salė, kad mūsų opera ir teatras galėtų šutyti savo spekuklius ir 
vyktų didesnio masto parengimai, kurie dabartinėse sąlygose Chicagoje neĮmanomi.

VI. Juknevičiaus nuotrauka

• Paremsi lietuviškus 
Vaikų Namus atsilankyda
mas į AL Montessori d-jos 
p a s i 1 i n ksminimą Union 
Pier, Mich. Community 
Hali, liepos mėn. 18 d., 6 
vai. vak. šilta vakarienė, 
muzika, šokiai, gėrimai.

AUKOS DIRVAI

V. Demidavičius, Lavai-dės-
Rapides....................... 1.00

J. Gepneris, Chicago........  1.00
Z. Strazdas, Westerfield ... 1.00
B. Garlauskas, Cleveland .. 2.00
M. Aukštuolis, Cleveland.... 1.00 
J. Daunorienė, Chicago.....4.00
V. Dabrila, Worcester...... 1.00
V. Tamošiūnas, Detroit.... 4.00 
P. Pajaujis, Detroit ........... 1.00
E. Ignatavičius, Cleveland 4.00 
Z.V. Rekašius, W, Lafayette4.00 
A. Gešventas, Chicago...... 2.00
P. Vyšniauskas, Cleveland ..2.00 
St. Vidmantas, MelrosePark 5.00 
Pr. Narvydas, Brooklyn.....1.00
Pov. šūkis, Cleveland........ 4.00

N. ZELANDIJA

SOVIETŲ DEPORTACIJŲ 
PAMINĖJIMAS N. ZELANDIJOJ

Aucklande minėjimas Įvyko š. 
m. birželio 14 dieną. YWCA salė
je, sutraukęs virš kelių šimtų pa- 
baltiečių, lenkų, vengrų ir dides
ni bflrĮ zelandiečių. Pagrindinę 
kalbą pasakė pasaulinio masto 
valstybininkas, parlamentaras 
Sir Leslie Munro, buvęs Naujo
sios Zelandijos ambasadorius 
Jungtinėse Tautose, taipogi tos 
pačios organizacijos pilnaties 
sesijos prezidentas ir specialiojo 
komiteto Vengrijos padėčiai iš
tirti pirmininkas. Sir Leslie te
ma -- "Žmogaus amžinasis lais 
vės siekimas ".

Sekusioje programoje latvių ir 
estų liaudies dainas išpildė solis
tė Grave ir jungtinis estų-latvių 
choras vedamas Paul Mutt. Buvo 
rodomos dvi apžvalginės filmos 
"Berlyno siena" ir "Kibirkštis 
laisvės".

Dėl sovietų ištremtųjų pabal- 
tiečių užuojautą pareiškė Lenkų 
Draugijos atstovas Manters, 
Miesto Tarybos atstovas Savory, 
Naujosios Zelandijos Demokrati
nės Lygos pirmininkas Peers ir 
YWCA direktorė Ashton. Kitos 
užuojautos buvo išreikštos laiš
kais ir telegramomis. Minėjimas 
baigtas Eastijos, Latvijos ir Lie
tuvos himnais. Minėjimą kaip ir 
kiekvienais metais surengė 
Pabaltiečių Klubas (New Zealand 
Baltic Club), ta proga išspaus
dindamas kelis tūkstančius ape
liacijų J vyriausybę,spaudą,par
lamento narius, politines ir kitas 
organizacijas, prašant pasmerkti 
sovietų agresiją Pabaltijo valsty
bėse ir iškelti sovietų vykdomą 
Pabaltijo valstybių kolonizaciją. 
Taip pat buvo dalinama kita infor
macinė literatūra. Abu Aucklan- 
do dienraščiai "The New Zealand 
Herald" ir "The Auckland Star" 
aprašė ŠĮ minėjimą pirmadie
nio laidose. (&P)

PHILADELPHIA

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITES MINĖJIMAS

Susidarė 14 tautybių atstovų ko
mitetas, kuriame dalyvauja ir 
lietuviai, rengti minėjimą, kuris 
Įvyks šių metų liepos mėnesio 19 
dieną, sekmadienį, 1:30 vai. po 
pietų, aikštėje prie Nepriklauso
mybės Rūmų (Independence Hali) 
šeštos ir Chestnut gatvių san
kryža.

Lietuviškoji visuomenė kvie
čiama gausiai Į ŠĮ minėjimą at
vykti, ne tik tam, kad pamatyti 
Įdomų ir reikšmingą minėjimą, 
bet ir tam, kad priduoti galimai 
daugiau svorio mūsų protestui 
prieš bolševikinę mūsų Tėvynės 
okupaciją.

LOS ANGELES

VYTAUTAS GEDGAUDAS 
LAIMĖJO DU MEDALIU

1964 m birželio 27 ir 28 die
nomis Clevelande, Ohio Į pabal
tiečių sporto varžybas pakvies
tas nuvyko Los Angeles Lietu
vių Teniso Sporto Klubo Banga 
meisteris Vytautas Gedgaudas.

Visi nekantriai laukė, kaip pa
sirodys vienintėlis kalifornietis 
lietuvis sportininkas tarptautinė
se varžybose.

Kalifornijos lietuviai buvo ma
loniai nuteikti patyrę, kad jų spor
to atstovas, teturĮs 18 metų, nu
galėjo visus pabaltiečius jaunius 
priešininkus ir jaunių tenise iš
sikovojo aukso medalĮ, baigmėje 
nugalėjęs estą Padriek rezulta
tu 6:0; 7:5. Gavo aukso medalĮ 
su Įrašu: Baltic Champion Boys 
Singles.

Jaunasis Vytautas Gedgaudas 
bronzos medalĮ laimėjo suaugu
sių vyrų dvejete, žaidęs su kitu 
lietuviu — šenbergu lšClevean- 
do. Jie nugalėjo latvių dvejetuką 
Kuns - čakans rezultatu 6:4,6:4. 
Parsivežė bronzini medalĮ su 
Įrašu: Baltic Olympic Gamės of 
North America.

Vytautas Gedgaudas du metu iš 
eilės yra laimėjęs Los Angeles 
Bangos Klubo teniso pirmenybes 
vykdomas keleri metai dėl perei
namos Algirdo Gustaičio taurės. 
Jei pirmenybes laimės šiemet — 
taurė pereis Vyt. Gedgaudo nuosa 
vybėn. Be abejo, šiemetinės Ban
gos teniso varžybinės rungtynės 
žada būti ypatingai karštos, nes 
meisteris stengsis apginti jau 
tarptautiniai pripažintą titulą, gi 
aukštumon dar neiškilę tenisinin
kai iš paskutiniųjų norės Iškrėsti 
netikėtą išdaigą ir Į kitus namus 
perkelti meisterio titulą. Keletas 
kaliforniečių tenisininkų uoliai, 
sistematingai treniruojasi. Šie
metinės pirmenybės netrukus bus 
pradėtos. Stengiamasi suorgani
zuoti dvejeto vyrų pirmenybes. 
Tuo daug rūpinasi, organizuoja 
Rim. Dabšys ir Ant. Polikaitis, 
uolūs Bangos Sporto Klubo nariai.

Į netrukus pradėsimas Bangos 
teniso pirmenybes kviečiami -už
siregistruoti ir dalyvauti visi 
Californijoje gyvenantieji lietu
viai tenisininkai. Bus geresniųjų

ir silpnesniųjų grupės. Labai pra - 
Somos lietuvaitės, lietuvės mer
gaitės ar moterys tenisininkės uo
liai dalyvauti. Reikėtų ir jų varžy
bas pravesti. (ag)

HAMILTON

SLA IŠVYKA GAMTĄ
Treti metai iš eilės, kaip Ha

miltono SLA 72 kuopa rengia iš
vyką. Matant, kad tokia išvyka da
rosi vis gausesnė, šiais metais 
tam buvo ruoštasi dar daugiau. 
Nors išvyka buvo skelbta tuoj 
po pamaldų, tačiau oficialus ati
darymas Įvyko 3 vai. p.p. Jau nuo 
12 vaL B. Aselskio ūkio kieme 
prie Erie ežero rinkosi vienas 
po kito lietuvių automobiliai, o 
A. Kauspėdos dėka buvo girdima 
lietuviškų plokštelių muzika.

Kas neturėjo progos dalyvau
ti Aušros Vartų parapijos choro 
koncerte, ŠĮ kartą visą koncer
to programą A. Kaušpėdas da
vė susirinkusiai publikai gamto
je, su užrekorduota pilna koncer. 
to programa.

Miela buvo ir patiems choris
tams pasiklausyti savo koncerto 
kopijos. 3 vai. p.p. SLA 72 kuo
pos pirmininkas Z. Pulianaus- 
kas oficialiai atidarė dienos iš
vyką, tuo pačiu trumpai prisi
mindamas ir šių metų sukaktuvi
ninką K. DonelaitĮ,supažindinda
mas su jo trumpa biografija, bei 
jo darbų reikšme mūsų tautai. 
Kadangi dar tebebuvo mūsų tautai 
liūdnų prisiminimų birželio mė
nuo, buvo paminėtos ir mūsų au
kos bolševikų okupacijoje. Susi
rinkusi publika buvo paprašyta 
vienos minutės atsistojimu ati
duoti pagarbą žuvusiems.

Po oficialiosios dalies tęsėsi 
išvykos žaidimai bei’sporto var
žybos jaunimui.

Visi jautė pasitenkinimą gra
žiai ir kultūringai praleistu sek
madieniu, tikėdami kitais metais 
dar skaitlingiau susirinkti. Die
nos pelnas bus naudojamas savo 
kolonijos kultūriniam gyvenimui 
palaikyti, bei v-bos išlaidoms pa
dengti. Tuo pačiu v-ba kviečia vi
sus lietuvius jungtis Į SLA narių 
eiles.

Valdyba reiškia padėką vi
siems išvykos dalyviams bei tal
kininkams šio nuobodaus gyve
nimo paĮvairinimo Įgyvendini
mui. V. P.

* NORS JAV SPAUDA beveik 
tikra prez. Johnsono laimėjimu 
prezidento rinkimuose, bet tuo 
pat metu iškeliama galimybė, kad 
rasių klausimas gali išjudinti ei
lę nežinomųjų, baltiesiems pro
testuojant prieš negrų forsuoja
mus reikalavimus.

LIETUVIŠKOS MUZIKOS 
RINKTINĖ 

FORTEPIJONUI

Kultūros Fondo leidinys 
— gaidos fortepijonui su 
mūsų dainų ir koncertinė
mis kompozicijomis, liau
dies dainų ir šokių meliodi- 
jomis.

Leidinio kaina — 2 dol. 
Užsisakykite per Dirvą!


	1964-07-13-Darvia 0001
	1964-07-13-Darvia 0002
	1964-07-13-Darvia 0003
	1964-07-13-Darvia 0004
	1964-07-13-Darvia 0005
	1964-07-13-Darvia 0006

