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KAIP PRALAIMĖTI RARA?
GOLDVVATERIS SIŪLO VIETNAMO PROBLE
MOS IŠSPRENDIMĄ PAVESTI KARIAMS. — 
TAI KELIA KARIŲ-POLITIKŲ BENDRADAR
BIAVIMO KLAUSIMĄ. — POLITIKŲ NORAS 
PADIKTUOTI KARO VEDIMO BŪDĄ DAŽNAI 
BAIGIASI KATASTROFA. — KODĖL HITLE
RIS NEPAJĖGĖ NUGALĖTI SOVIETŲ SĄJUN

GOS?
-------------Vytautas Meškauskas---------

"Jei aš kaip prezidentas stovė
čiau prieš Vietnamo problemą, aš 
pašaukčiau generalinių štabų vir
šininkus ir jiems pasakyčiau: vy
ručiai, mes nutarėm laimėti. Vi
sa kita yra jūsų reikalas"

— pareiškė Spiegeliui šen. B. 
Goldwateris. Likimo ironija norė
jo, kad Spiegelis nevisai suprastų 
jam skirtą uždavinį ir š| bei ke
letą kitų sakinių dėl vietos sto
kos visai neatspausdintų. Gold- 
wateris tyčia birželio 29 pasišau

ADŽUBĖJAUS GIESMĖ BONNOJE
"Europoje tėra dvi tau

tės, kurios gali verkti: jūs 
— vokiečiai ir mes — ru
sai. Mes rusai esame vie
ninteliai, kurie gali jūs vo
kiečius suprasti. Jūsų san
tykiai su anglosaksais yra 
visai nenatūralūs, nes tie 
neturi jokios sielos”, — pa
reiškė Nikitos Chruščiovo 
žentas Aleksejus Ivanovi- 
čius Adžubėjus, sovietų ofi
ciozo Išvesti ja vyr. redak
torius, baigdamas savo dve
jų savaičių viešnagę Vaka
rų Vokietijoje.

Uošvis Nikita jam buvo 
pavedęs specialų uždavinį: 
paruošti palankią dirvą jo 
paties iškilmingam vizitui 
Vakarų Vokietijoje.

Užmegsti draugiškus san
tykius su sovietais kanclerį 
Erhardą jau seniai spaudė 
prezidentas Johnsonas, ta
čiau tam vis nebuvo randa
ma palankios progos. Pats 
Erhardas j Maskvą važiuo
ti nesiryžo dėl to kad jo pir- 
matakūnas kancleris Ade- 
naueris jau buvo Maskvoje 
1955 metais ir tokiu būdu 
Chruščiovui būtų eilė revi- 
zituoti. Be to, Erhardas nie
ko nesitikėjo iš Maskvos vo
kiečiams naudingo išpešti 
ir todėl,' politiškai žiūrint, 
toks vizitas jam asmeniš
kai negalėjo išeiti į naudą. 
Dėl visa to Erhardas, ruoš
damasis paskutiniam apsi
lankymui pas Johnsoną, pa
vedė savo ambasadoriui 
Maskvoje Horst Groepper 
kontaktuoti Chruščiovą ir 
jį pakviesti Vokietijon su 
sąlyga, kad būtų galima ap
tarti visus reikalus, įskai
tant ir Vokietijos suvieni- 
mo klausimą. Mat, iki šiol 
sovietai tuo klausimu atsi
sakydavo kalbėti, aiškinda
mi, kad tam reikalui kom- 
petetingi pasika 1 b ė j i m o 
partneriai būtų Rytų vo
kiečiai. Tačiau Chruščiovas 
Groepperio net tik nepri
ėmė, bet dar į tą tarpą pa
sirašė draugingumo sutar
tį su Rytų Vokietija. Tik 
Erhardui iš Washingtono 
išvykstant, Chruščiovas 
priėmė Vakarų Vokietijos 
ambasadorių, bet atsaky
mo jam nedavė.

Adžubėjui atvykus prieš 
3 savaites į Vakarų Vokie
tiją, ambasadorius Bonnoje 
Smirnovas pranešė Vokie
tijos užsienio reikalų mi
nisterijai, kad Chruščiovas 
norėtų asmeniškais išsikal
bėti su Erhardu kai kuriais 
klausimais, kaip dėl preky
binio bei kultūrinio bendra
darbiavimo, tačiau Vokie-

kė pasikalbėjimui Spiegelio 35 
metų reporteri Hermann Schrei- 
ber|. Mat paprastai vyraujantie
ji kandidatai pasikalbėjimų su 
vietos spaudos atstovais konven
cijos išvakarėse neduoda. Tą įsi
galėjus} paprotj Goldwateris 
apėjo su Spiegelio pagalba. Spie- 
gal tą interview paskelbė savo 
liepos 8 d. numeryje, rinkoje pa
sirodžiusiame liepos 6 d.,antraš
te: "Deutschland haette beide 
Kriege gewinnen koennen" — Vo

tijos suvienijimo klausimas 
neturėtų būti liečiamas. 
Tokiu būdu, oficialiai žiū
rint, visas reikalas nė kiek 
nepasistūmėjo.

Adžubėjus tačiau nesiju
to esąs priverstas visur lai
kytis "oficialios” linijos, 
buvo su vokiečiais nepa
prastai draugiškas, nesigai
lėjo jiems komplimentų, 
kaip kad rodo šio straipsnio 
pradžioje duotoji citata ir 
pabrėžė, kad vokiečiai ir 
slavai jau sykį kartu nuga
lėjo mongolus, besivejan
čius iš Azijos. Adžubėjus 
turėjo galvoje mūšį prie 
Liegnitzo 1241 metais, kur 
vokiečių bei lenkų riteriai 
sulaikė mongolų veržimąsi.

Savaime aišku, kad vo
kiečiams nesunku buvo su
prasti, kad jų svečias iš 
tikro turi galvoje sovietų- 
kiniečius santykius, nors 
paklaustas konkrečiai Ad
žubėjus pareiškė, kad tarp 
sovietų ir Raudonosios Ki
nijos jokio nesutikimo ne
esą. Kivirčai kilę tik su Ki
nijos komunistų partijos 
vadovybe. Jei čia jis laikė
si 'oficialaus’ aiškinimo, tai 
apsilankęs pas Erhardą, jis 
atsisakė 'oficialios’ pažiū
ros ir tiesiog paklausė, ar 
Erhardo kvietimas jo uoš
viui atvykti į Vokietiją ir 
aptarti visus rūpimus klau
simus dar galioja ar ne. 
Gavęs teigiamą atsakymą, 
jis tuojau telefonavo Chruš
čiovui j Kremlių, iš kur ga
vo įsakymą tuojau grįžti į 
Maskvą.

(Nukelta J 2 psl.)

Mao "laisvina” Azijos tautas...

kietija galėjo laimėti abejus ka
rus. Tokia antraštė išplaukė iš 
Schreiberio sekančio paklausi
mo ir Goldwaterio atsakymo:

SPIEGEL: Kok| politin} ir ka
rini vaidmenj turėtų suvaidinti 
Vokietija?

GOLDWATER: Norėčiau pasa
kyti, — ne todėl, kad Jūs atsto
vaujate vokiečių žurnalą — kad 
pasaulio taika priklauso nuo JAV 
ir Vokietijos sąjungos pastovu
mo. Mes turėtumėm prisidėti 
prie Vokietijos suvienijimo, nors 
tam aš nežinau jokio recepto. 
Sąjunga su Vokietija yra būtina. 
Du pasauliniai karai tai (rodė. 
Nepaisant visos pagarbos savo 
kariams, norėčiau teigti, kad, jei 
Vokietija per abu karus nebūtų 
tvarkoma vyrų, kurie nieko nesu
prato apie karo vedimą, Vokieti
ja būtų laimėjusi abu karus.

Tas interview sukėlė nemažą 
triukšmą visame pasaulyje, ku
rio Goldwateris norėjo. Kiek
vienu atveju, jo štabas tuojau iš-
dalino to interview tekstą, kuria
me buvo ir Spiegelio išleistos 
vietos. Pačiam Spiegelyje jos pa
sirodė tik liepos 22 d., o liepos 
29 d. numeryje pasirodė ir pa
vėluota "Titel geschichte" --"Co- 
ver Story" su Goldwateriu vir
šelyje ir plačiu jo aprašymu.

Visa tai jau priklauso istorijai, 
tačiau respublikonų kandidato pa
žiūros | karinius dalykus gali bū
ti labai svarbios ateičiai. Jo rei
kalavimas duoti "laisvas rankas" 
kariams Vietname šiandien yra la - 
bai aktualus dalykas. Daug vadi
namų ‘liberalų* prieš tok| reika
lavimą šiaušiasi aiškindami, kad 
politikai turi kontroliuoti karius. 
Iš tikro gi politikų kišimasis | 
karių reikalus dažnai tautai atne
ša nelaimę. Prezidentas F. D. 
Rooseveltas "sugadino" savo 
karių laimėjimus, neleisdamas 
jiems pirmiems užimti Berlyną, 
o jo priešas Hitleris tą pat} pa
darė Sovietų Sąjungoje.

Pastaruoju atveju, nors dauge
lis Dirvos skaitytojų patys per
gyveno to karo fronto įvykius, vi
sa tiesa paaiškės tik š} ruden}, 
kai pasirodys buv. gen štabo vir
šininko Halderio karo dienoraš
čio trečiasis tomas. (Generalo- 
berst Franz Halder, Kriegsta- 
gebuch - W. Kolhammer Verlag, 
Stuttgart).

Generolas Halderis beveik kiek - 
vieną dieną darydavo įrašus apie 
karinę padėt}. Tuos savo užra
šus generolas, prieš j} 1944 m. 
liepos 23 d. Gestapui suimant, ati
davė savo kaimynei Elsei Schnell. 
Pas tą 1945 m. birželio 5 d. atvy
ko seržantas Albert F. Maišei iš 
Detroito ir dienorašti paėmė JAV 
kariuomenės štabui, kur jis ir 
šiandien randasi. Jo autorius, 
šiandien pensijoje gyvenąs Hal
deris, tik po penkiolikos metų 
gavo savo dienoraščio fotokopijas 
kuriomis pasiremiant, jau išleis
ti du tomai, o trečiasis -- "Hit- 
lers Russlandsfeldzug" pasi
rodys netrukus. Tas tomas mums 
pats (domiausias.

Ar atsimenate, kaip mums at
rodė karinė padėtis lygiai prieš

Toks yra karas Vietname, kuriame nematoma nei fronto linijų, nei karo veiksmų galo...

Į
23 metus, 1941 metų rugpjūčio 
mėn. pradžioje? Tuo laiku vokie
čių kareiviai, mušdami sovietus, 
jau buvo nužygiavę per 600 kil. 
Į šiaurę traukė maršalas von 
Leeb, jo artimiausi tikslai buvo 
Naugardas ir Luga, tiesiog j ry
tus traukė maršalo von Block 
daliniai: ( RoslavlJ ir Brianską, 
o pietuose maršalas von Rund- 
stedt jau ėmė Dniepropetrovską. 
Atrodė, kad sovietų nugalėjimas 
tėra dienų klausimas. Tačiau gen. 
Halderio rugpiūčio 11 d. (rašai 
skambėjo pesimistiškai. Tą dieną 
3,4 milijonai vokiečių karių, 
kurie patraukė prieš sovietus, 
buvo jau netekę 287.088 sužeistų, 
83.517 užmuštų ir 19.319 dingusių 
’as žinios.

Kas daugiausiai suneramino 
kariuomenės štabo viršininką, 
buvo dideli karininkų nuostoliai, 
per pirmas 50 karo dienų žuvo 
10.000 karininkų t.y. 200 ( dieną, 
kuriuos nebuvo kuo papildyti.

Hitleris ir kariuomenės štabas 
sutarė, kad karas su sovietais tu
ri būti trumpas, neilgiau kaip 5 
mėnesius, tačiau dėl jo eigos' 
nuomonės skyrėsi. Politikas Hit
leris galvojo, kad svarbiausi tiks
lai būtų sovietų pašalinimas iš 
Pabaltijo (ir tokiu būdu absoliu
ti Baltijos jūros kontrolė) Uk
rainos atėmimas, kas reikštų 
Vokietijos maisto aprūpinimo pa
gerinimą, bei Kaukazo naftos at
kirtimas. Generalinio štabo vir
šininkui atrodė, kad Vokietija 
turi per maža jėgų, todėl jis ir 
jo kolegos siūlė sustiprinti puo
limą Maskvos link (žiflr. že
mėlapius). Hitleris tačiau ne
nusileido.

Puolimas visu frontu iš pra
džių buvo sėkmingas. Gen. Hal
derio (rašas 1941 m. birželio 24 
dieną:

"Vilnius - Kaunas - Kėdai
niai paimti. Istorija moko, kad 
ir Napoleonas tą pačią dieną už
ėmė Kauną ir Vilnių (1812 m. bir-

(Nukelta | 2 psl.)

JAV bombardavo 
komunistų bazes

Jungtinės Amerikos Val
stybės, reaguodamos į pa
kartotinį jų laivų užpuoli
mą Tonkino įlankoje, bom
bardavo keturias šiaurės 
Vietnamo laivyno bazes ir 
skysto kuro rezervuarus. 
Gynybos sekr. McNamaros 
pranešimu buvę sunaikinti 
ir sužaloti 25 komunistų 
laivai (vėlesniame prane
šime sakoma, kad 13 laivų 
buvo nuskandinta ir 12 su
žalota) ir sunaikinta apie 
10*/ visų š. Vietnamo skys
to kuro išteklių. JAV nete
ko 2 lėktuvų, kurių vieno 
pilotas galįs būti patekęs 
komunistų belaisvėm

Bombarduoti komunistų 
bazes prez. Johnson, pasi
taręs su Tautiniu Gynybos 
Komitetu ir kongreso abie
jų lyderiais, įsakė po to, 
kai šiaurės Vietnamo tor- 
pedlaiviai rugpiūčio 4 d. 
antrą kartą tarptautiniuo
se vandenyse užpuolė JAV 
naikintojus Maddox ir C. 
Turner Joy. Kautynių me
tu buvo nuskandinti du ir 
sužaloti du komunistų tor- 
pedlaiviai. JAV laivyno 
vienetai neturėjo nuostolių.

JAV reikalaujant, buvo 
sušaukta Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos sesija, 
kurioje JAV ambasadorius 
Stevensonas pareiškė, kad 
Amerika yra nusistačiusi 
išlaikyti Pietryčių Azijos 
nepriklausomybę, nepaisant 
"sąmoningai vykdomos ag
resijos veiksmų”. Sovietų 
delegatas Morozovas pareiš
kė, kad JAV yra įvykdžiusi 
"agresijos veiksmą”, bet jo 
kalba, palyginti, buvo švel
ni. Jis reikalavo išklausyti 
ir antrąją pusę — š. Viet
namo skundą. JAV su tuo 
pasiūlymu sutiks, jei bus 
išklausytas ir P. Vietnamo 
skundas, bet tą reikalavimą 
sovietai greičiausiai atmes.

Tuo tarpu JAV pasiuntė 
j Tolimuosius Rytus didžiu
lius kariuomenės papildy
mus. Prezidentas Johnso
nas kreipėsi į kongresą, 
p r a š ydamas patvirt i n t i 
veiksmus Tolimuo s i u o s e 
Rytuose ir suteikti galią 
imtis tokių karinių veiks
mų, kokių situacija parei
kalaus. Iš kongreso narių 
nuotaikų aiškėja, kad rezo
liucija bus priimta beveik 
vienbalsiai (tik Oregono 
šen. Morse apkaltino JAV 
"provokacija”).

Komunistus bombardavi
mas, kaip atrodo, užklupo

JAV lėktuvai bombardavo šias 
S. Vietnamo laivyno bazes: Hon 
Gay, Loc Chao, Phuc Loi ir Ouang 
Khe. Taip pat bombarduoti ir naf
tos rezervuarai Vinh.

visiškai n e p asiruošusius: 
laivai stovėjo pririšti uos
tuose (bet įvairaus kalibro 
priešlėktuvinė ugnis buvo 
labai stipri). Todėl ir reak
cija buvo lėta: tik antrą 
dieną Pekinas pareiškė, kad 
raudonoji Kinija ’ "nesėdė
sianti n e p a g e lbėdama”. 
JAV žvalgybos žiniomis, 
pastaruoju metu raudonoji 
Kinija permetusi į š. Viet
namą didelius kariuomenės 
kiekius.

ŽINIOS IŠ VISO 
_ PASAULIO—I

♦ KONGE komunistai užėmė 
svarbą miestą Stanleyville, kur} 
paskelbė "Kongo liaudies respub
likos" sostine. Mieste gyveno 
apie 700 baltąją, bet JT misijai 
nepasisekė ją visą evakuoti.

• KOMUNISTINĖS KINUOS dip. 
lomatas, perbėgęs ( Vakarus ir 
atvykęs ( JAV, pareiškė, kad Pe
kinas yra nusistatęs užgrobti Kon 
gą, kuris turėtą būti pirmąja 
pakopa Afrikai užvaldyti.

♦ PIETRYČIŲ AZUOS sosti
nėse vis plačiau kursuoja gan
dai, kad Pietą Vietname netrukus 
(vyksiąs naujas perversmas.

* MISSISSIPPI valstijoje su
rasti triją prieš kur} laiką din
gusią vadinamą civilinią teisią 
darbuotoją lavonai. Pranešėjas 
už nurodymą gavęs apie 30.000 
dolerią. Jo pranešime, prieš tris 
savaites perduotame negrui ar
tistui Diek Gregpry, buvę minimi 
5 kaltininkai, kurią suareštavimo 
laukiama artimoje ateityje.



Nr. 90-2 DIRVA 1964 m. rugpiūčio 7 d

GOLDWATERIS EUROPINĖS SPAUDOS ŠVIESOJE
Jei skaitytojas paklaustų, ko

kią Europoje turite vasarą,atsa
kytume — tvankią klimatiniai ir 
karštą bei gyvą politiniu atžvil
giu. Bent ligi pirmųjų rugpiūčio 
dienų nebuvo savaitės, kad Vokie
tijos visuomenės nejaudintų vi
daus ar užsienio politikos Įvykiai. 
Goldwa_terio laimėjimas, Chruš
čiovo žento Adžubėjaus lankyma
sis Fed. Vokietijoje, spėliojimai 
apie sutartą Chruščiovo ir

Adžubėjus...
(Atkelta iš 1 psL)

Spiegeliui Adžubėjus pa
reiškė, kad niekas negali 
nustatyti Vokietijos kanc
leriui ir sovietų ministeriui 
pirmininkui, apie ką jie tu
ri kalbėtis!

Iš to vokiečiai suprato, 
kad Chruščiovas būtinai 
nori atvykti j Vokietiją, 
nors jie ir netiki, kad jis 
bent kiek j priekį pažengtų 
Vokietijos suvienijimo 
klausimu. Į akis krinta, kad 
Chruščiovas vienu ir tuo 
pačiu metu veda dvi šnek
tas: oficialią — per diplo
matinius kanalus ir priva
čią — per savo žentą. Tai 
ko sovietai negalėjo pasiek
ti oficialiai, jie bando pri
vačiai. šiuo metu, atrodo, 
jiems svarbu užmegsti šir
dingą oficialų kontaktą, 
kuriuo jie galėtų pasinau
doti artimoje ateityje po 
rinkimų Amerikoje, ypač, 
jei juos laimėtų Goldwate- 
ris. (vm)

Vokiečių kariuomenės štabas norėjo pulti Maskvą, bet Hitleris 
reikalavo pirmiau užimti Leningradą ir Ukrainą, kas privedė prie
karo pralaimėjimo.

Kaip pralaimėti karą?
(Atkelta iš 1 psL)

želio 24 dieną)... Viskas vyksta 
labai planingai".

Tačiau ir toliau Hitleris neno
rėjo nieko girdėti apie žygį į 
Maskvą. Jis reikalavo pirmiau 
paimti Leningradą ir Krimą. Ka
riuomenės vadas vonBrauchitsch 
Hitlerį Įspėja, kad tokia stra
tegija baigsis "apkasų karu". Tik 
po trijų mėnesių, kai paaiškėjo, 
kad puolimais į Šiaurę ir Pie
tus greitos pergalės nepasieksi, 
o aviacijos žvalgyba konstatavo, 
jog sovietai savo kariuomenę 
koncentruoja apie Maskvą, Hitle
ris Įsakė pulti Maskvos krypti
mi.

1941 m. spalio 2 dienos rytą 5 
vaL 30 min. prasidėjo operacija 
Taifūnas’. Iki lapkričio pirmų
jų dienų viskas ėjo neblogai, ta
da tačiau paaiškėjo, kad vokiečių 
nuostoliai yra nepakeliami. Vo
kiečiai jau buvo nustoję 23,127a 
savo karių. Iš 500.000 autoveži- 
mių judėjo tik pusė. Trūko ark
lių, trūko ir rūbų prasidėjusiam 
šaltam orui.

Hitleris neleido sustoti, ja u ne

Karvedys mėgėjas Hitleris su nušalintais profesionalais kariais 
Brauchitschu (kairėje) ir Helderiu.

VYT. ALSEIKA
Dirvos korespondentas

V. Vokietijoje

Erhardo pasimatymą bei jo te
mas, jau ištisomis savaitėmis 
trunkąs erzelis dėl santykių su 
de Gaulle Prancūzija ir vis la
biau aštrėjanti sąjungos su Pran
cūzija ir artimų ryšių su JAV ša
lininkų dvikova, dar ir nepopulia
ri Bonnos priemonė, kai nuo rug
piūčio mėnesio žymiai pakelti 
mokesčiai telefonui, Ranger 7 
laimėjimas, — ui tik kelios karš
tosios šios vasaros temos. At
rodo, kad po ramesnių —atosto
ginių -- rugpiūčio savaičių rude
niop vėl stebėsime pagyvėjusius 
frontus. Ginčai dėl Goldwaterio 
aiškiai seks spėliojimus apie tai, 
su kokiais pasiūlymais Chruš
čiovas keliaus į Bonną.

Atrodo, kad pati įdomiausia 
šios vasaros tema ir ypatingai at
skleidusi spaudos ir šiaip infor
macijos Vakaruose negalavimus, 
ui Vakaruose ir ypač Europoje 
buvę ir dar tebeskelbiami prane
šimai apie Barry Goldwaterį. 
Tiesa, vak. Vokietijoje apie JAV 
politinį gyvenimą skelbiama pa
kankamai išsamiai, skaitytojas 
bešališkai informuojamas apie 
rinkiminius "konventus" ir rinki
minę kampaniją JAV-se. Tačiau 
šių metų liepos mėnesio dienomis 
teko stebėtis vokiečių bei kitų eu
ropinių kraštų spaudos bei kitų 
informacijos žinovų nesusigau
dymu ar nesiorientavimu. Pasi
rodė, kad sekant ir amerikinę ar 
britų spaudą ir vokiečių spauda 
nebuvo supratusi ar Įvertinusi 
Arizonos senatoriaus atstovauto 
judėjimo. Ta proga lenkų išeivių 
dienraštis "Dziennik Polski" lie
pos 25 d. laidoje buvo teisingai 

kalbant apie pasitraukimą. Ka
riuomenės vadai, kuriems daug 
sveikatos kaštavo ginčai su Hit
leriu, pradėjo atsistatydinti. Pir
masis gen. Rundstedt, pietinio 
fronto vadas — gruodžio 1 d. 
Gruodžio 6 pasitraukė kariuo
menės vadas vonBrauchitsch (šir
dies liga), gruodžio 17 susirgo 
maršalas von Bock — vidurio 
fronto vadas. Sausio 15 atsista
tydino šiaurės fronto vadas mar
šalas von Leeb. Pasitraukė ir 
Halderis.

Tokiu būdu, žymiausiems ka
riuomenės vadams pasitraukus, 
grandinis Hitleris liko be opo
zicijos. Jis pats pasiėmė kariuo
menės vado postą sakydamas: 
"Das bischenOperationsfuehrung 
kann jeder machen" — truputį 
vadovauti kiekvienas gali. Karo 
laimėti jau nebuvo vilties.

Kaip matome, gyvenimo prak
tika iš tikro rodo, kad politikų 
maišymasis į karo vedimą daž
nai būna nelaimingas. Jei Tru- 
manas savo laiku nebūtų prieš
taravęs MacArthurui Korėjoje, 
šiandien visai nebūtų reikalo kal
bėti apie Vietnamą... 

rašęs, kad teko susidurti su aiš
kia nesėkme ar net katastrofa 
spaudos srityje.

Taigi, Europoje pirmoje eilėje 
skaitomi savo paryžietiškas lai
das turį dienraščiai "N.Y. Ti- 
mes" ir "N.Y. Herald Tribūne". 
Sekami brolių Alsopų, Restono 
ar Lippmanno politiniai komen
tarai, be to atkreipiamas dėme
sys į Gallupo ar kitų viešosios 
nuomonės tyrinėjimų institu
tų skelbtus duomenis. Visos mi
nėtos informacijos priemonės ar 
šaltiniai mėnesių mėnesiais kalė 
į galvas, kad Goldwaterį palaiko 
tik amerikinės visuomenės ma
žuma, kad jį nurungs Rockefelle- 
ris ir t.t. Kas gi pasirodė? Tai, 
kad amerikinė visuomenė --ir 
drauge su ja ir laisvojo pasau
lio gyventojai -- buvo dezorien
tuoti. Tad ir daroma išvada: jei 
JAV informacijos šaltiniai pa
sirodė esą šališki ir nesugebą 
atspindėti tikrąsias krašto nuo
taikas, ar galima jais pasitikė
ti? Ar dabar galima tikėti, kad 
dabartinio prezidento Johnsono 
laimėjimas esąs garantuotas?

Atrodo, kad Barry Goldwaterį 
išrinkus kandidatu,tos spaudos ir 
kitų šaltinių nuomonė jau turėjo 
pasikeisti. Atvirkščiai, tiek 
Amerikoje, tiek Europoje laik
raštininkai (ir ypatingai vyres
nieji ar jaunesnieji "liberalai") 
prapliupo aliarmuojančio pobū
džio puolimais nukreiptais prieš 
Goldwaterį bei jo laikyseną ar pa
žiūras. Blogiausia, kad tos spau
dos laikysena neatsilieka nuo 
Maskvos ar satelitinių kraštų puo- 
limų. Jei Maskva pasiryžusi Gold- 
waterį suniekinti, nes jis juk 
aiškus antikomunistas (tad vadi
namas "pasiutėliu", "fašistu" ir 
panašiai), tad kaip suprasti ame
rikinės ir europinės spaudos kri
tikos balsus? Tenka susidaryti 
įspūdį, kad tokia Vakarus ir ko
munistinius Rytus apjungianti re
akcija greičiausiai buvo sukelta 
baimės: iš vienos pusės prisibi- 
joma, kad galinti būti sutrukdy
ta "ramybė" komunistų paverg
toje Europos dalyje, antra, mano
ma, kad Sovieui gali būti suer
zinti, o tuo tarpu juk siekiama su 
jais taikingo sambūvio. Maskvai 
nepatinka, kad atsirado politikas, 
kuris išdrįsto pirštu nurodyti J

Reporterio vaidmuo tarptautinėje
krizėje

Vadinamoji "Kubos raketų kri
zė" įvyko beveik prieš dvejus 
metus. Daugelis jos užkulisių, 
įskaitant ir Chruščiovo laišlq 
tuometiniam prezidentui Kenne- 
džiui, tebėra laikoma paslaptyje. 
Bet šiomis dienomis viešumon 
iškilo viena užkulisinė istorija, 
kurios visuomenė net nesitikėjo. 
T ai ABC korespondento John Sca 
lt vaidmuo toje krizėje.

Prez. Kennedžio kalba apie so
vietų slaptųjų raketinių įren
gimų iššauktą tarptautinę kri
zę buvo pasakyto spalio 22 va
kare. Sekančiomis dienomis vy
ko JT Saugumo Tarybos nepapras
tieji posėdžiai, amerikinė spauda 
buvo pilna pranešimų apie tarp
tautiniuose vandenyse pasirodan
čius sovietų samdytus laivus, 
plaukiančius į Kubą, pačioje Ku
boje paskubomis buvo rengiami 
nauji raketų iššovimo lizdai, o 
VVashingtone prezidentas su pa
tarėjais posėdžiavo. Pagaliau spa - 
lio 26 rytą, penktadienį, Ame
rikos Gynybos Taryba nutarė so

vietinių raketų lizdus Kuboje su
naikinti bombomis, jei Maskva ne
paklausys Mashingtono Įspėjimo. 
Ligi ginkluoto susirėmimo, kaip 
prez. Kennedy vėliaupareiškė, te
buvo likusios tik 48 valandos.

Tos pačios spalio 26 popietę 
minėtam ABC korespondentui pa
skambino tūlas sovietų ambasa
dos pareigūnas, reikalaudamas 
ko skubesnio susitikimo. Susiti
kimai tarp amerikinių korespon
dentų ir sovietų pareigūnų Wa- 
shingtone nėra reti, bet papras
tai visa tai būna iš anksto suta
riama. Scali pažinojo minėtą so
vietų pareigūną ir dabar jautė, 
kad vystosi kažkas nepaprasto, 
jei ambasados pareigūnas prašo
si tokio skubaus susitikimo.

Vos tik susitikus, rusas pa
reiškė, kad Scali, būdamas ak
redituotas prie valstybės depar
tamento, galįs turėti draugųaukš- 
tesniųjų valdininkų tarpe ir todėl 
galėtų rasti būdų ištirti, ar JAV 
nesutiktų su tokiu kompromisiniu 
sprendimu: Sovietija, JT komisi

Maskvos vedamą "taikos" poli
tiką, o Vakaruose ir ypačjAV- 
se veikią taikos sambūvio šali
ninkai nepatenkinti, nes jie gali
netekti rinkikų. Kai stebėjome 
vokiečių ar kitų europinių kraš
tų spaudos reakcijas, teko gero
kai nustebti: vokiečiai lyg papū
gos kartojo aštrius JAV spaudos 
pasisakymus prieš Goldwaterį ir 
nė žodžiu neminėjo jo antikomu
nistinio nusistatymo bei pareikš
to noro kovoti su sambūvio su 
Sovietais nuotaikomis. Tai buvo 
krašte, kuriame juk uždrausta 
veikti komunistų partijai, kur 
veikia Berlyno gėdos siena ir kas
dien susiduriama su bėgliais iš 
anapus geležinės sienos į lais
vuosius Vakarus.

Grįžkime prie lenkų. Jiems bu
vo Įdomus velionis prez. Kenne- 
dy, nes jo žmonos sesuo buvo 
Radvilienė. Turėtų būti Įdomus 
ir Barry Goldwateris, nes juk jo 
senelis kilęs iš Konin vietovės 
netoli Poznanės, Lenkijoje. Jau 
ten lankęsi amerikiečiai ir tyri
nėję Goldwaterio praeitį, ieško
ję senelio pėdsakų. Lenkijoje at
siranda nuomonių, kad esą būtų 
gerai, jei Barry būtų išrinktos 
prezidentu, nes jo senelis, nors 
ir žydas, prieš 100 metų išvykęs 
iš Lenkijos aiškiai laikytinas len
kų kilmės... Tai tik privačios 
nuomonės. Šiaip gomulkinės Len
kijos spauda aklai seka Mask
vos laikraščių ar radijo toną ir 
Goldwaterį smerkia kaip "pasiu
tėlį", "karo kurstytoją" ar "ra
sizmo šalininką".

Vakaruose veikiančių lenkų 
laikysena kiek kitokia. Jau mi
nėtas londoniškis "Dziennik Pols
ki" skelbė eilę straipsnių apie 
Goldwaterį ir daugumoje jų Ari
zonos senatorius vertinamas 
teigiamai ar su kai kuriais re
zervais. Gabus, žodingas žurna
listas W.A. Zbyszewski pasisa
kė prieš Goldwaterį. Esą jo už
sienio politika būtų rizikinga ir 
jis negalėsiąs laimėti, nes šiuo 
metu Amerikoje viešpataujanti ge
rovė ar net vadinamas "boom". 
Tačiau Goldwaterio judėjimas 
neliksiąs be pėdsakų, nes, jo 
nuomone, amerikiečiai Įsitikin
sią, kad tenka atsisakyti nuo prie
taro, jog Amerikoje turi viešpa
tauti anglosaksų rasizmas. O eu
ropiečiai stebės, kad Washingto- 
ne gali valdyti ne tik anglosaksai, 
bet tauta, kurią sudaro katalikai, 
Žydai, airiai ar vokiečiai.

jai prižiūrint, atsiimtų savo ra
ketas iš Kubos, viešai prižadėtų 
negabenti ten naujų raketų, jei 
JAV viešai pasižadėtų nedaryti 
invazijos į Kubą.

Nuvykęs valstybės departa- 
mentan, Scali pareiškė gana 
skeptišką nuomonę apie tą sovietų 
manevrą, bet jį nustebino, kad 
tiek Roger Hilsman, tuometinis ži
nių skyriaus viršininkas, tiek 
pats valst. sekr. Dean Rusk jį pri
ėmė labai rimtai. Jiems įspūdžio 
padarė du momentai: a) sovietų 
pasiūlymas - jei Stevensonas at
kreiptų dėmesį į sovietų delega
to Zoripo kompromisinius pasiū
lymus, tai "rastų derlingą dirvą 
savo idėjoms", b) sovietų amba
sados pareigūnas davė korespon
dentui Scali savo namų telefono 
numerį, siūlydamas paskambin
ti "bet kuriuo metu" — ligi tol 
negirdėtas įvykis.

Privatusis telefonas buvo greit 
panaudotas, ir Scali netrukus su
sitiko su ambasados pareigūnu 
Statlerio viešbučio kavinėje. Ten 
Scali perskaitė valst. sekr. Rusk 
ranka rašytą atsakymą, kad JAV 
susidomėjo pa siūlymu, bet "esmę 
sudaro laikas". Rusas, jausda
mas šiokį tokį Įtampos atlyžimą, 
kaip sovietams įprasta, pradėjo 
didinti reikalavimus: tarptau
tinės inspekcijos Floridoje mai
nais už kontrolę Kuboje. Scali 
atsakė, kad jis nežinąs valst. dep- 
to nuomonės, bet manąs, jog tai 
nesą ne tik nepriimtina, bet ir su
komplikuotų būklę, kuri reikalau
ja skubėti.

Tuo metu Baltuosiuose Rūmuo
se buvo dešifruojamas Chruščio
vo laiškas, kurio turinys iki šiol 
nepaskelbtos. Bet sakoma, kad 
vienoje jo vietoje Chruščiovas 
kalbėjęs, jog jis ir Kennedy esą 
du lyderiai, kurie tempią sumaz
gytą virvę. Jei toliau taip temp
sią, tai prireiksią kardo, bet jei 
nustosią, tai būsią galima atmegs 
ti. čia buvęs Įžiūrėtas Chruščio
vo noras ieškoti kompromisų.

Spalio 27 istorijoje žinoma 
"juodojo šeštadienio" vardu. Tą

Diena iš dienos
** * B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * * ¥

GERAI, SUGRĮŽKIM, jei norit, truputį atgal -- pažiūrėt, kas 
kokių akmenukų pasvaidė šių užrašų link, kai nebuvo kada Į juos 
dėmesį kreipt.

Dr. P. Pamataitis, užstodams andai rezoliucijų svarbą, prie
kaištingai teiravos, girdi, tas Naujokas ar tik ne perdaug įrodinėja. 
Hm... Carmen (žinote, toji iš operos), liepiama nutilt ir nekalbėt, 
šelmiškai atsiliepia: "Argi aš kalbu? Aš tiktai dainuoju ir sva
joju!" Ima pagunda ir čia karmeniškai atsiliept: — Argi aš įro- 
dinėju? Aš tik stebiu ir užrašinėju!Netgine visada ir ne viską...

Užsiminus apie Įrodinėjimą, kaip neprisiminsi neseniai pasi
reiškusių Įrodinėtojų, sugebančių tikrai labai daug Įrodinėt ir vis- 
dėlto nieko neį rodyt.

Sakysim, L. Valiukas Įrodinėjo, kad kongresinės rezoliucijos 
virsiančios Įstatymu, kuris prtversiąs Amerikos prezidentą — 
norės-nenorės — iškelti Lietuvos nepriklausomybės bylą Jungtinėse 
Tautose. Pranašavimą įrodinėjo nuosavu autoritetu, o tą nuosavą au
toritetą įrodinėjo beveik pritrenkainčiomis reveliacijomis. Viena — 
jis, L. Valiukas, esąs patarėjas pačių geriausių Amerikos Įstatymų 
leidybos žinovų (kongresmanų bei senatorių), atseit, kaip ir žinovų 
žinovas. Antra jis, tas pats L. Valiukas, įstatymų leidimo srity 
esąs didesnis autoritetas ir už vadovėlių autorius bei leidėjus (at
seit, už profesorius ir universitetus), nes jis dešimtis tokių vado
vėlių ne šiaip jau skaitęs, bet ir (kažkam) juos netgi atestavęs, 
sprendęs jų tinkamumą. Vadinasi, už mokytus mokytesnis. Belie
ka lenkti galvą prieš autoritetų autoritetą. įrodinėta daug. Tik kas 
įrodyta?

Arba ir Lietuvių Dienos, štai, sutelkė būrį įrodinėtojų, kurie 
viens už kitą gražesniais gyrimais įrodinėja rezoliucijų akcijos in
tencijų idealumą, todėl smerkia abejojimą didžiomis tos akcijos vil
timis. Jie irgi daug įrodinėjo, tik vistiek nieko neįrodė. Nes rezo
liucijų intencijų gerumo juk niekas gi nė neginčija, tai kam tą 
beįrodinėti? O ar išeis iš jų kas daugiau, negu dabar yra, tai bus 
vienaip ar kitaip įrodyta tik Kongreso sesijai pasibaigus, ir bus 
įrodyta ne teorijomis, ne pranašystėmis, o faktu. Neįrodė į rodi- 
nėtojai nė to, kad abejojimas miglovariškais pasigyrimais kenkiąs 
akcijai, tad netgi antipatriotiškas. Ir negalėjo įrodyti, nes L. Va
liukas, to reikalo menamas didžiausias žinovas, anksčiau už juos 
paskelbė, kad "pasipriešinimai" kaip tik labai pagyvinę visuo
menės pritarimą rezoliucijų akcijai... — kas, žinoma, irgi neįro
dyta.

Pagaliau, dr. V. Paprockas buvo itin karštai užsimojęs įrodyti, 
jog Naujokas ciniškai bandąs paskleisti enkavedistų ir Lietuvos oku
pantų tarnų skleidžiamą melą. Neįrodė, -- tai turi būti aišku betkam 
turėjusiam kantrybės perskaityti jo patetiką Laisvosios Lietuvos 
12-13 nr. Bet, regis, jam bus pasisekę įrodyti kitas dalykas. Būtent, 
pats pasirodė su virtine simptomų, verčiančių daryti išvadą, kad jo 
esama — dėl gal dar neatspėtos, o gal ir atspėtos priežasties — 
apimto tam tikros "idee fixe", kuriai vardas tiktų --Naujo- 
kofobija (arba gal ir Rasteniofobija). Gaila, negaliu padėt...

dieną buvo Kuboje numuštos U-2 
lėktuvas, kitas per klaidą įskri
do Į sovietinį Sibirą, o Chruš
čiovas pareikalavo, kad mainais 
už atsitraukimą iš Kubos ameri
kiečiai panaikintų savo bazes 
Turkijoje. Būklė dar labiau susi
komplikavo.

Žinodamas JAV vyriausybės 
nuotaikas, Scali dar kartą paskam 
bino sovietų diplomatui. Susiti
kimas įvyko vėlią popietę ir pir
masis Scalio klausimas rusui bu
vo: "kokį dvokiantį šantažą vyk
dote?". Rusas rodė nekaltą vei
dą. Gal Chruščiovo pareiškimas 
čia gautas pervėlai, gal Chruš
čiovas dar negavęs telegramos, o 
pagaliau "ar ne jūsų Walter 
Lippmann prieš kelias dienas 
pasiūlė Turkijos - Kubos bazių 
mainus?" Scali dar labiau įnir
šo. Jis pareikalavo visą biznį per 
kelti į diplomatinę plotmę ir pa
brėžė, kad toki mainai neįmano
mi. Tada rusas pasiūlė vėl grįž
ti prie pirmykščio pasiūlymo.

PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS
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RIŲ TAUPYMO SĄSKAITŲ ATITINKANČIŲ JŪSŲ 
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NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

DIVIDENDAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU KETVIRČIAIS 
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”SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios ištaigos

ST. ANTHONY SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

1417 So. 49th Court, Cicero, Illinois 60650 
Juozas F. Gribauskas, sekretorius 

Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 656-6330

Po pasikalbėjimo Scali tuoj pat 
nuvyko į Baltuosius Rūmus, kur 
jo laukė visa Gynybos Taryba. 
Tenai, išklausius jo pranešimo, 
sprendimą nulėmė Roberto Ken
nedžio nuomonė: nereikia kreip
ti dėmesio į Chruščiovo kalbą, 
remtis neoficialiaisiais sovietų 
pasiūlymais.

Prie šios istorijos pridurtina 
pora būdingų smulkmenų. Krizei 
atlyžus, Scali vėl susitiko su ru
su, kuris pasakojo, kad Scali 
įniršis (kai jis kalbėjęs apie 
"dvokiantį šantažą") padėjęs 
Chruščiovui labai greitai apsi
spręsti.

Dėkingi prez. Kennedy ir valst. 
sekr. Rusk pasiūlė koresponden
tui sėsti ir parašyti visą istori
ją. Vėliau valstybės departamen
tas leido istoriją spausdinti, bet 
prez. Kennedy kažkodėl vetavo, 
žadėdamas klausimą pesvars- 
tyti vėliau. Jam tragiškai žuvus, 
istorija Iškilo viešumon tik da
bar.
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SVEČIUOSE PAS PREZIDENTU
Rugpiūčio 3 d. prezidentas L.B. Johnsonas buvo susikvietęs va

dinamų "svetimkalbių" Amerikos laikraščių redaktorius. Susirinko 
apie 70 redaktorių ar jųatstovų. Pasimatymo tikslas iš anksto nebuvo 
nurodytas, bet jau iš besusirenkančiųjų įvairybės (buvo vokiečių, pran
cūzų, norvegų, kinų, japonų ir tt.) iš karto tapo aišku, kad pasikal
bėjimo tema nebus apie pavergtų Europos tautų reikalą, o turės 
ribotis kuriais nors Amerikos vidaus klausimais. Iš prezidento 
kalbos paaiškėjo, kad reikalas lietė Amerikos vienybės, tiksliau 
tariant, civilinių teisių įstatymo (gyvendinimo reikalą, nors tie žo
džiai (civilinių teisių) ir nebuvo ištarti.

Lietuvių dalyvavo septynetas, taigi apie 10% Neteko matyti ki
tų pabaltiečių. Prezidentas paminėjo, kad Amerikoje esama apie 400 
"svetimkalbių" laikraščių ir žurnalų, apie 30 įvairių kalbų. Lietuvių 
laikraščiai bei žurnalai savo skaičiumi gal ne visai siekia 5% bend
ro tų laikraščių skaičiaus, taigi lietuvių reprezentacija pobūvyje bu
vo maždaug dvigubai "tirštesnė" už reprezentacijos vidurkį.

Po kalbos, prezidentas fotografavosi su kiekvienu sve
čiu atskirai. Nufotografuoti svečiai buvo kviečiami į vaišių salę. 
Pasibaigus fotografavimui, prezidentas irgi atvyko prie jau gana 
tirštai apstoto vaišių stalo, ir atsitiko, kad pakeliui sustojo petys 
į petį su Dirvos atstovu. Situacija iš jūsų atstovo pusės buvo paste
bėta tik pamačius aukšto kaimyno tiesiamą ranką... Buvo pakarto
tas prisistatymas (pirmas prisistatymas turėjo būt atliktas prieš 
fotografo stiklinę akį), ir susidarė padėtis, kurioj atrodė leistina ir 
gal net reikalingą užmegzti kiek daugiau kalbos. Taigi:

— Pone Prezidente, jau pusė metų nešiojuos vieną klausimą, — 
ar galima dabar paklausti?

Žinoma, galima: prezidentas, galima sakyti, visas pavirto klau
sančia ausim, nes visuotiniame klegėjime kitaip nei neįmanoma susi
kalbėti.

-- Tamsta žadėjai baigti šaltąjį karą. Labai gražu, bet 
mes, lietuviai, esam susirūpinę: ką turėjot galvoj? Būtent, kaip 
tas šaltasis karas turėtų baigtis: ar sprendžiamai (decisively), ar 
paliekant dalykus taip, kaip yra?

Prezidentas nedelsdamas, su tėvišku užtikrinimu, pabrėžtinai 
atsakė, kad sprendžiamai, kad dalykai jokiu būdu nebūsią palik
ti taip, kaip yra (nespėta paprašyti leidimo tiesiogiai prezidento 
žodžius cituoti).

čia pat buvęs kinas (ar japonas), kaliforniškio laikraščio atsto
vas, ėmė kaž ko kita teirautis, prezidentas ėmė aiškinti, tiesa, at
sisukdamas dažniau kažkodėl į Dirvos atstovą, negu klausėją, bet ne- 
nugirdus klausimo sunku buvo besuvokti, apie ką reikalas sukasi. 
Pagaliau, atrodė, kad jau laikas leisti prezidentui artintis prie sta
lo.

Vėliau tas pasikalbėjimas buvo atpasakotas prezidento spaudos 
sekretoriui, skatinant ir jį turėti galvoj tą lietuviams ir daugeliui 
kitų rūpimą klausimą, — kaip žadamas baigti šaltasis karas. Sek
retorius pradžioj užginčijo, kad prezidentas niekad nežadėjęs baigti 
šaltąjį karą... Bet įtikinus jį, kad tai buvo prieš apie pusmetį (kai dar 
ne jis buvo tose pareigose), žadėjo patikrinti, nors tebesilaikė nuo
monės, kad gal buvę kitaip pasakyta, ir ar tik nebus susidaręs klaidin
gas įspūdis...

Patikrinus archyvuose (savuose, ne prezidento sekretoriaus), 
rasta štai kas. Pereitų metų gruodžio 17 dieną, prezidentas Johnso
nas savo kalboje Jungtinėse Tautose sakė: "The United Statės of 
America wants to see the cold war end; we want to see it end once 
and for all".

Dabar aišku: sekretorius galės sakyti, kad prezidentas tikrai 
nežadėjo baigti šaltąjį karą, o tik sakė, kad nori matyti jį 
baigtą. Jam, galbūt, tai bus didelis skirtumas, bet mums...

Prezidento "svetimkalbiams" sakytoji kalba, dėl kurios tas po
būvis buvo surengtas, pridedama atskirai. (vr)

LAIŠKAI^

REZOLIUCIJA DĖL 
REZOLIUCIJOS...

Iš Lietuvių Skautų Brolijos 
vyriausiojo skautininko B. 
Juodelio gavome sekančio 
turinio rezoliuciją, prašant 
ją netrumpintą atspausdinti 
Dirvoje:

Rūpindamiesi tikru jūrinio- 
skautavimo išlaikymu ir ugdymu 
Lietuvių Skautų Sąjungoje pagal 
Baden PoVell’io pasaulinės skau
tų organizacijos ideologiją ir me
todus, mes LSS Seserijos ir Bro
lijos jūrų skautų-čių šakos vado- 
vai-vės ir rėmėjai, susirinkę J 
Kanados LSS rajono "Romuvos" 
stovyklą, 1964 m. liepos mėn. 
26 dieną pareiškiame:

1. LSS Seserijos ir Brolijos 
jūrų skautų-čių šakos, kartu su 
kitomis Sąjungos šakomis dirb
damos Dievui, Tėvynei ir Arti
mui, visada lieka lojalios skau
tybės principams, lietuvių tau
tinėms aspiracijoms, lietuviš
kai vienybei, jūrinio skautavimo 
sentimentams, Lietuvių Skautų 
Sąjungai ir jos vadovybei.

2. LSS Seserijos ir Brolijos 
jūrų skautų-čių šakos savo veik
los tikslu laiko jaunuolio-lės cha
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rakterio išvystymą pagal skau
tybės ideologiją, jūrininkystę pa 
naudojant kaipo priemonę doro 
žmogaus, tauraus lietuvio, nau
dingo krašto piliečio išauklėji
me.

3. Ryšium su buvusių LSB jū
rų skautų šakos vadovų pastango 
mis sukaldyti Broliją ir Sese
riją, šio sąskrydžio dalyviai reiš 
kia apgailestavimą dėl egoistinių 
iš LSS pasitraukusių jūrų skau
tų vadovų siekimų, nesuderina
mų su skautiškaisiais ir su tau
tiniais įsipareigojimais.

4. Seserijos ir Brolijos jūrų 
skauių vadovų-vių sąskrydis pa
sisako prieš parodytą iš LSS pa
sitraukusių jūrų skautų-čių va
dovų-vių lietuviško - skautiško 
jaunimo vienybės ignoraciją ir 
praktinio skautiško auklėjimo su 
menkinimą. Sąskrydis pasisako 
prieš skleidžiamą separatizmo 
dvasią ir jūros, kaip stabo, gar
binimą, prieštaraujančius skauty 
bės ideologijai.

5. Seserijos ir Brolijos jūrų 
skautų vadovų-vių sąskrydis reiš 
kia protestą atsiskyrusiai nuo 
Sąjungos "jūrų skautijos" vado
vybei dėl LSS Brolijos bei Sese 
rijos jūrų skautų šakų ženklų, 
vardo, turto, bylų ir dokumentų pa 
sisavinimo, tuo pažeidžiant ele
mentarinius organizacinio teisė
tumo pagrindus. Sąskrydis reiš
kia protestą atsiskyrusios "jūrų 
skautijos" spaudos, informaci
jos pareigūnams dėl LSS, Sese-

PREZIDENTO L.B. JOHNSONO KALBA
'SVETIMKALBIŲ' LAIKRAŠČIU REDAKTORIAMS

c. C

Vertimas iš oficialaus teksto

šis Namas yra jūsų -- visos 
liaudies Namas. Man garbė jus 
čia pasveikinti — kaip laisvus 
žmones ir draugus amerikiečius. 
Jūsų leidiniai yra amerikietiš- 
kiausla Institucija iš visų ameri
kinių institucijų. Keturi šimtai 
laikraščių ir žurnalų, leidžiamų 
trimis dešimtimis kitų negu ang
lų kalbų, patenka į daugiau kaip 
penkis * milijonus amerikiečių 
namų. Jūs ir jūsų pirma ta kai pa
darėt daug mums suvienyti, su
vesti draugėn, kaip vieną liaudį 
ir vieną tautą. Todėl aš kvie
čiau jus šiandien šičia, šis me
tas yra didi valanda mūsų tau
tos istorijoj. Mes toli atėjom 
drauge. Turim progą žengti toli 
pirmyn. Ta proga neturi būti 
prarasta. Tai yra iššūkis jums, 
ir man.

Iš Amerikos vadovybės kiek
vienoje jos pakopoje dabar rei
kalaujama veikti Amerikos vie
nybės labui ir veikti prieš Ame
rikos susiskaldymą. Tai ne nau
jas darbas. Tai mūsų seniausias 
darbas. Tai yra darbas, kuriam 
visada turim skirti pirmą vietą, 
jei norim išlikti ištikimi tiems, 
kurie atvyko prie šių krantų iš 
anapus vandenynų.

Keturios dešimtys trys milijo
nai atvyko iš septynių dešimčių 
kraštų. Jie daug mums atnešė. 
Jie daug rado sau ir savo įpėdi
niams. Bet, kiekvienai grupei, 
buvo sukurta laimėjimų dėka 
Amerikos valios ir pastangų bp- 
ti vienybėje. Vienybė uždarė iš
naudotojiškų dirbtuvių duris ir ati
darė progų duris. Vienybė už
darė šimtmečio pradžios lindy
nes ir atvėrė šimtmečio vidurio 
priemiesčius. Vienybė tarė "ne" 
antrarūšei pilietybei ir tarė 
"taip" vienarūšei visų mūsų žmo-

rijos bei Brolijos vienetus ir va
dovus įžeidžiančių epitetų ir ne
užpelnytų apkaltinimų spaudoje ir 
gyvenime.

6. Seserijos ir Brolijos jūrų 
skautų vadovų-vių sąskrydis pra. 
neša tėvams ir visuomenei, kad 
dėl jūrų skautų vadovų atsisky
rimo ir skautiškojo jaunimo at- 
plėšimo nuo visos Lietuvių Skau
tų Sąjungos atsakomybę neša tie, 
kurie šį atsiskyrimą per eilę 
metų protegavo, organizavo ir 
praėjusiais metais pravedė.

Lietuvių Skautų Sąjungoje bu
vusi labiausiai privilegijuota ir 
remiama jūrų skautų-čių šaka 
turėjo ir turi reikiamą savaran
kiškumą organizacinėje adminis
tracijoje, ir turėjo ir turi geriau
sias veiklos sąlygas Brolijoje ir 
Seserijoje. Jūrų skautų-čių šakų 
vienetų aktyvi veikla, paremta ne 
jachtklubo, bet skautiška ideolo
gija bus išlaikyta ir toliau Sese
rijoje ir Brolijoje.

7. Seserijos ir Brolijos jūrų 
skautų-čių sąskrydis reiškia pa
dėką LSS Tarybai, kuri praeito
je ir šioje kadencijoje nepatenki
no iš LSS išėjusių buv. jūrų skau
tų vadovų-vių reikalavimų iš
jungti jūrų skautus iš Brolijos, 
jūrų skautes iš Seserijos ir įkur
ti atskirą jūrinę organizaciją 
Lietuvių Skautų Sąjungoje.

8 Seserijos ir Brolijos jūrų 
skautų-čių sąskrydis Kanados ra
jono "Romuvos" stovykloje svei
kina visus skautybės idealams, 
tikram jūriniam skautavimui ir 
lietuviškam skautiškam vienin
gumui ištikimus jūrų skautų va
dovus ir jūrų skaučių vadoves pla
čiame laisvame pasaulyje, kūry
bingai dirbančius su Seserijos ir 
Brolijos jūrų skautų-čių viene
tais.

Sąskrydis siunčia nuoširdžiau
sius sveikinimus sesėms ir bro
liams pavergtoje mūsų tėvynėje 
Lietuvoje, kartu su visa LSS 
dirbdamas Lietuvos laisvės at
statymui.

SĄSKRYDŽIO PREZIDIUMAS

DUOKIT POLITINIŲ ŽINIŲ

Prašome kiek galite mažin
ti Dirvoje nuotraukų skaičių ir 
duoti daugiau politinių žinių bei 
komentarų.

Kiek teko pasikalbėti, Vyt. 
Meškausko straipsniai visiems 
skaitytojams yra labai įdomūs ir 
geri.

J. Cinčys 
Brockton, Mass. 

nių pilietybei, neatsižvelgiant kil
mės ar protėvių, vėliavų ar pa
žiūrų, tikybos ar rasės skir
tumų. Vienybė tebėra, ir visada 
bus, mūsų didybės geroji lau
mė. štai kodėl turim stengtis 
šiandien mūsų vienybę tobulinti.

Susiskaldžiusi Amerika nega-’ 
lės būti nei klestinti, nei ramy
bėje gyvenanti, nei pažangi Ame
rika. Susiskaldžiusi Amerika ne
galės nei namie įvykdyti savo 
užsimojimų, nei svetur pasiekti 
savo tikslų.

Kiekvienam mūsų atitenka didi 
pareiga. Visam pasauly laisvę 
branginantieji žmonės žvelgia į 
šį kraštą vildamies valios ir iš
minties šio amžiaus laisvės per
galei. Jei ryžtamės atlikti tą pa
reigą, turim išsilaikyti savo link
mėje. Turime veikti, itin ryžtin
gai ir itin atsakingai, mūsų vi
suomenės vienybės labui, mūsų 
žmonių gerovei, garbingai ir tei
singai taikai laisvėje žmonėms 
visur pasiekti.

Mūsų protėviai paliko savo 
gimtuosius kraštus, nes teisin
gumo šaukimasis tenai pateko 
į kurčias ausis, šaukimasis ra
mybės susidūrė su siauraprotiš- 
kumu ir savanaudiškumu, šauki
masis galimybės naudotis progo
mis atsimušė į akmeni nes širdis. 
Mes nenorim grįžti į tai, ką pali
kom. Todėl su pasitikėjimu, ryž
tu ir atjautimu, žengiam pirmyn 
tobulinti savo vienybės, nugalėti 
susiskaldymą, įvykdyti didįjį šio 
Amerikos istorijos meto pažadą. 
Todėl tad kviečiau jus šičia.

Amerikos vienijimo, mūsų 
krašto išlaikymo uždavinys tie
sioje ir tikroje sėkmės linkmė

Schaefer yra alus, kuri privalote turėti, 
jei turite daugiau, nei vieną.

Kai esate ištroškęs, pirmas šaltas 
alus — bet kuris šaltas alus — 
ragaujamas su pasigėrėjimu.

Bet vėliau, su antru stiklu, ir 
trečiu, kaž ko pasigendate. Kaž 
kaip jaučiasi nusivadėjimas.

Bet Schaefer yra skirtingas.
Malonumas geriant Schaefer 

niekad nepranyksta po stiklo ar 
dviejų.

Net troškulį nuraminus, Schae
fer vistiek lieka šviesus ir stiprus.

Tai yra kokybė, išskirianti 
Schaefer nuo kito gero alaus. 
2monės kalba, kad stiprus, šal

je negali būti atliktas vieno pa
ties Baltuosiuose Rūmuose esan
čio žmogaus. Man reikia jūsų pa
galbos, kiekvieno amerikiečio 
pagalbos.

Pasakysiu jums tą patį, ką sa
kiau kiekvienos Amerikos gyve
nimo šakos vadovams — pramo
nės, darbininkijos, auklėtojų. 
Kaip visų žmonių prezidentas, aš 
esu nusistatęs veikti, kad kiek
vienam asmeniui būtų užtikrinta 
galimybė naudotis visomis kons
titucinėmis teisėmis ir vienodo
mis galimybėmis, kas yra jo, kaip 
Amerikos piliečio, prigimtinė 
teisė. Esu pasiryžęs panaudoti 
visas turimas priemones užtik
rinti, kad tie, kurie teisių reika
lauja, ir tie, kurie jas neigia, pa
lenktų savo aistras ir taikingai pa
klustų šalies įstatymams.

Bet yra dar daug darbo, yra 
kitų darbų, kuriuos turime tęsti. 
Ir po šio momento, ir po šios va
landos, ir po šių metų turėsim 
dirbti, kad Amerika būtų geres
nė visiems amerikiečiams.

Mes turim veikti prieš skurdą, 
prieš prietaringumą. Turim 
veikti, kad būtų daugiau ir gėrės 
nių uždarbių, geresnių mokyklų, 
geresnių miestų, geresnės aplin
kos, geresnės ateities jauniems 
ir seniems. Tai yra darbas, kurį 
nuolat turim dirbti. Tai darbas 
kurs išpildys svajones nuspren
dusių atvykti ir gyventi mūsų ša
lyje, pašvenčiančių didžius savo 
talentus Amerikos idealui laimė
ti. Tai yra darbas, įmanomas tik 
vienybėje ir taikoje.

Stovėdamas čia ir kalbėdamas 
jums, didžiuojuos Amerika ir tuo, 
ką mūsų vienybė mums davė. Jū

tas, auksu šviečiųs Schaefer 
suteikia tq pat) pasitenkinimq 
šaltq stiklo po stiklo ragaujant.

Jie ištikrųjų turi pirmojo alaus 
malonumų, jis liks ragaujant vi$q 
turimų alų.

Taigi, kodėl neišbandyti 
Schaefer?

Sekanti kartų, kai eisit apsi
pirkti, pasiimkite šešių bonkų 
dėžutę ar dvi.

įsitikinkite patys, kodėl Schae
fer vadinasi alum, kurį privalai 
turėti, jei turi daugiau, kai vienų. Schaefer Breweries, New York and 

Albany, N. Y., Baltimore, Md.

sų buvimas čia man turi specia
lios reikšmės. Prieš trisdešimt 
metų pradėjau savo visuomeninį 
darbą apygardoj, kur šeimos buvo 
suplaukusios iš daugelio kraštų 
ir radusios ramybę ir laisvę. 
Laikraščiai ten buvo leidžiami 
septyniomis ar aštuoniomis 
kalbomis. Mano kaimynai ten kal
bėjo, ir dabar dar kalba, savo 
įvairių protėvių kalbomis. Ką ži
nau apie tokių amerikiečių mąs
tymą ir jautimą, seniai žinojau 
prieš čia ateidamas. Joks prisi
minimas iš vaikystės man nėra 
toks gyvas, kaip mano tėvo pa
vyzdžio prisiminimas. Anuomet, 
kai susijaudinimai buvo stiprūs, 
kai tūlas buvo užsidegęs stoti 
prieš atvykėlius iš kitur, mano 
tėvas buvo legislatflroje. Ten jis 
užėmė poziciją ir tarė "ne". Ne, 
jūs neprivalot užkirsti šių ame
rikiečių vaikams kelio į viešą
sias mokyklas. Ne, jūs neprivalot 
atstumti tų amerikiečių dėl jų 
protėvių. Ne, jūs neprivalot nu
stumti jų į antrarūšę pilietybę. 
Pradžioj mano tėvas buvo vienas. 
Bet laikės tvirtai. Pagaliau, jo 
ryžtas ir atjautimas nugalėjo. Sia
me Name, ir uždavinyje, kurs 
man tenka už visus amerikiečius, 
meldžiuos išlikti jo vertas sūnus, 
ginti, kaip jis gynė, visų ameri
kiečių teises, orumą ir garbę.

Uždavinys didelis, bet jis ne 
mano vieno. Tai ir jūsų uždavi
nys. Jūs esat gerbiami savo bend
ruomenėse tų, kuriems tarnau
jat. Jūsų pavyzdys yra pavyzdys, 
kurs bus sekamas. Iš jūsų pastan
gų kils kitų pastangos. Jūsų pa
garba įstatymui ir tvarkai, jūsų 
pagarba žmogaus teisėms gyvens 
ilgai po jūsų gyvenimuose tų, ku
rie šiandien siekia jūsų vadova
vimo.

Sis metas yra didis metas Ame- 
rikai, didžios progos valanda. Tai 
yra metas susivienyt, ir toj 
vienybėj žengti drauge pirmyn 
laimėti pergalės laisvei ir tei
singumui visame pasaulyje.
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

Ar norėt, ar dar laukt?
Ateinančio rudens prezidenti

niai rinkimai Amerikoje žada bū
ti kiek įdomesni. Amerikiečių 
spauda jau mirga žymiausių ko
mentatorių polemikomis, katros 
partijos ir koks jos kandidatas 
bus "geras" prezidentas ir koks 
yra jau dabar šaliai "pavojin
gas".

Kai kuriems atrodo, kad kraš- 
tutiniškai (su ekstremizmu) gin
ti laisvę yra yda, nes jie turbūt 
galvoja, kad laisvę tereikia ginti 
po trupučiuką, po gabalėli, dali
mis, nepersistengiant, kitaip sa
kant, - nuosaikiai. Lygiu būdu jie 
teigia, kad ir teisingumo gynimas 
turi būti tik nuosaikus, moderuo- 
tas, ne radikalus. Toks užmojis 
esąs dorybė tik tada, jeigu tei
singumą mes mėginsime ginti ne 
kraštutiniškai, ne iš principo, ne 
visuotinai ir beatodairiškai, bet 
- irgi tik po truputj, atsargiai, 
apskaičiuojant pagal reikalą, 
septynis kartus pamatuojant.

Kitaip sakant, jei priešas ar 
banditas mus pultų, norėdamas 
atimti mūsų laisvę, turtą ir gal 
gyvybę, tai mes jokiu būdu netu
rėtumėm būti jo akivaizdoje 
"trigger-happy", bet gintis tik 
nuosaikiai, palaipsniui, ko žmo- 
niškiausiai, gal net taikos labui 
pusę savo turto jam atiduodant 
ir, vengiant kraštutiniškumo, 
leisti jam nupiauti tik vieną mū
sų koją ir vieną ranką, bet ne dau
giau!

Nežinau, ar tiksliai sau išsi
aiškinau ekstremizmo ir nuosai
kumo sąvokas, ryšium su senato
riaus B. Goldwaterio garsiuoju pa
reiškimu, davusiu progą įmant
riausiom polemikom ir vaizdžiai 
atskleidusiu didelės amerikiečių 
dalies galvoseną. Bet kitaip nebu
vo galima suprasti šio keisto er
zelio ir susijaudinimo dėl anų 
Arizonos senatoriaus gana taik
lių žodžių.

M

Ir mes, lietuviai, jau kone prieš 
pusmeti aktyviai pradedame da
lyvauti rinkimuose, kas rodo iš
skirtinai aukštą mūsų pilietinį 
susipratimą.

Ir juo maloniau, kad šiam rei
kalui visai nereikėjo atsišauki
mais, rezoliucijomis ir keturių 
valandų prakalbomis kviesti mū
sų jaunimą įsijungti 1 darbą. Kai 
kurie ryškesnieji | ketvirtą am
žiaus dešimtmetj |kopę jaunimo 
atstovai patys pradėjo rašyti vie
šus laiškus redakcijoms ir beveik 
su dzūkišku temperamentu pa
spartinti priešrinkiminę agitaci
ją.

Be abejo, tokie buvo Metmenų 
redaktoriaus V. Kavolio laiškai 

Pragyvenimas nuolat brangsta,
todėl pilnai išnaudok savo sutaupąs investuodamas jas i

BALTIC STORES AND INVESTMENTS CO.
(Z. JURAS)

421, Hackney Rd., London, E. 2. England. SHO 8734.
11 London Lane, Bromley, Kent, England, Rav. 2592.
Tik čia Tavo kapitalas greičiausiai augs nešdamas aukščiausią dividendą! 
Investuojant 1-2 metams mokamas dividendas 5*J, gi investuojant 2-3 me

tams mokama 5Į <»*■;.
Už investavimus 5 metams ir ilgiau, mokama

7%-
Už nuošimčius nereikia mokėti jokių mokesčių.
Tarpininkaujame palikimo reikalų sutvarkyme.
Visi investavimai yra apdrausti ir garantuoti nejudomu turtu.

VIEŠĖDAMI CHHMIJH PIRKITE GI JOJE NlimiOJE 
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 PAVYZDŽIU

Dirvoje, prieš kuriuos tuojau pa
sipylė skaitytojų bei pačių Dir
vos kolumnistų, o taip pat seno
vės ir reakcijos mohikanų bei 
ištekėjusių ponių prieštaravimo 
laiškai. Čia irgi regime ne ma
žiau ekstremistiškus agitatorius, 
tik remiančius priešingą partiją, 

štai P. Puronas iš New Jersey 
beveik tokio pat ilgumo viešaja
me laiške, kaip kad aš esu įpra
tęs redakcijai rašyti, iškrovė 
krušą argumentų Arizonos sena
toriaus naudai. O V. Kavolio ar
gumentų svor| su geru sąmoju pa
lygino sovietinio "Tėvynės Bal
so" Skuodo korespondentui, kuris 
tvirtino, kad kun. L. Jankus buvo 
tikrai žmogžudys ir iššaudė 
Skuodo žydus, nes jo tarnaitė liu
dijo mačiusi, kad ilgaskvernis 
kartais lovoje po pagalve laiky
davęs pistoletą. Nors teologinėje 
plotmėje toks faktas truputi keb
liai liudytų kunigo galbūt nepilną 
pasitikėjimą Apveizdos budria ir 
nuolat saugojančia akimi, grie
biantis savo saugumui laiduoti 
itin žemiško ginklo, tačiau mes 
pilnai sutiksime su P. Purono 
galvojimu, kad toks Skuodo kores
pondento tvirtinimas ir vikaro tar
naitės liudijimas dar nedaug ką 
išaiškina apie Skuodo žydų tra
gediją.

Lygiai kaip manęs dar neįti
kino ir ponios Julijos Janavičie
nės iš Mass. pasipiktinimas ka- 
voliškais "svieto lygintojais - li
beralais". Dažnas bolševikuojan- 
tis šiandien mėgsta vaidinti "li
beralą" akių mulkinimui, ir ne 
vienas liberalas yra tiek suskys
tėjęs, kad iš kvailumo patarnau
ja bolševizmo pakišamoms te
zėms vakariečiams politiškai ir 
morališkai žlugdyti. Bet tikrasis 
liberalizmas nėra toksai skys
tas ir paikas.

Neturi čia daug reikšmės ir po
nios prielaida, kad V. Kavolis gal 
esąs "perdaugprisiskaitęs Freu- 
do raštų, kurie jau metami iš kny
gų lentynų". Tiesa,freudizmožie
dai ir jo psichoanalizės žydėjimo 
laikai šiandien jau kiek vysta, ir 
tą jų bruožą prieš keletą metų 
puikiai apibūdino vienas britų 
mokslininkas tokiu pasisakymu: 
"Aš mėgstu ir man reikia sykį 
ar du kartu per dieną užeiti į 
išeinamąją vietą, bet sėdėti ten 
visą parą, - tai jau labai atsi
prašau"...

Patikėkite, ponia Julija, Dr. 
Freudo raštai dar nėra metami 
iš knygų lentynų. Mes negirdėjo
me tokio atsitikimo net Los An
geles knygynuose, - tokioje vie
toje, kuri, anot Margučio pažan
gaus bendradarbio K. Stropaus, 
esanti konservatyviausia visoje 
Amerikoje. Ir nepamirškite,bran

1. STREGA — Liquer. Import. from Italy....
2. KRON BRANNVIN AQUAVIT švediška..
3. NAPOLEON Vermouth. Import.

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

Sth S5.7S
5tb 83.98

5th $1.19
5th $1.69
5th $ .69

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

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

gioji ponia, kad gal tik išsky
rus savo vyrą jūs niekad neper- 
tikinsit oponento ir jo nenugalė- 
sit su nepagristais teigimais.

Rinkimams artėjant, vėl {žen
giame ir | spalvų karalystę.

O mia Miranda, dėl to tai aš 
tikrai kaltas, nes ryšium su jau
nosios kartos vadų laiškais Dir
voje prasitariau apie raudonus ir 
lavonus. Žinoma, kalčiausias tai 
Smetona, kur{ prisiminiau ka
daise mūsų vaikus mokius, kad už 
tėvynės ir pavergtų brolių laisvę 
kartais verta nesigailėti ir savo 
gyvybės. Ir dar priminiau, kad 
šiandien mūsų liberališki dak
tarai (kurie anuomet buvo kūdi
kiai) žymiai daugiau susirūpinę 
savo ir visos žmonijos gyvybės 
išsaugojimu ir net šoksta rašyti 
karštus laiškus redakcijoms, jog 
Arizonos senatorius, jeigu būtų 
išrinktas USA prezidentu, galėtų 
išprovokuoti atomini karą, kuris 
pražudytų ir Lietuvą ir visą žmo
niją. Susilaikydamas nuo kitų ko
mentarų, dar pridėjau, jog šitokia 
natūrali baimė vis dėlto labai at
liepia kiek gabiau sutaisytą britų 
komunistuojančių pacifistų šūkj: 
geriau raudonas, negu lavonas...

Tatai nepatiko jau ne "libera
lui" ar šiaip pasipiktinusiam laik
raščio skaitytojui, bet Dirvos ve
damojo straipsnio autoriui, mįs
lingai pasirašiusiam (vr). Jis 
sklandžia kalba ir gražiu stiliumi 
prisiminė gana negražų įvykį - 
prieš 50 metų prasidėjusį pirmąjį 
pasaulinį karą, kuris "liko ne
baigtas" ir su antruoju pasauliniu 
karu. O jeigu ir antrasis tinkamai 
nebaigtas, tai tenka sutikti su 
prielaida, kad dar bus ir trety
sis. Tad mūsų kolega (vr) atsar
giai ir klausia: gal ir Lietuvai 
dar laimė nusišypsos, gal gi ver
ta bent norėt ar laukt, kad tas 
tretysis "lošimas" per ilgai ne
užtruktų?

Ot, tiedu mažyčiai žodeliai, tas 
"gal" ir tas "bent", man ir pasi
rodė jeigu ne įtartini, tai nera
minanti. Kiekvienu atveju, mažai 
viltingi. Vadinasi, vedamojo au
torius dar neturi savo aiškios nuo 
monės. Gal Lietuva naujo trečio
jo karo poveikyje galės išsilais
vinti, o gal ir ne. Gal gi ir verta 
to bent norėt ir laukt, o gal ir 
ne. Gal ir būtų geriau, kad toks 
"lošimas" greičiau prasidėtų, o 
gal ir ne. Gal būsianti surasta 
kita geresnė išeitis, o galime..,

Mes, skaitytojai, iš vedamųjų 
straipsnių paprastai laukiame, 
kad jie mus vestų. Pasakytų, 
kas ir kaip yra, ko mes galime 
laukti ir ko mes privalome norė

ti. Pavyks ar nepavyks vadams ir 
vedamiesiems atspėti ateiti ir 
nurodyti tikrą kelią, tiek jauto, - 
bet jiems ir mums vienodai rei
kia žinoti, ko mes galime.laukti 
ir, svarbiausia, ko mes patys no
rime.

O šį kartą to ne tik nebuvo, 
bet vedamojo autorius (vr) dar 
persimetė kritikuoti mano užuo
miną apie "raudonus ir lavonus".

Taip, sutinka jis, bailius ir de- 
fetistus, besigriebiančius šūkio 
"verčiau būsiu raudonas, negu 
lavonas", mes vadiname menkybė
mis. Bet, girdi, "prastas atsa
kymas jiems, jei temokėsime tą 
šūkį tik perversti | bravūrišką 
pozą "verčiau būsiu lavonas, ne
gu raudonas". Nixonas anąmet su 
gebėjo protingiau atsakyti: - Nei 
raudonas, nei lavonas!"

Baisiai neprasto proto ir čia 
dar neišmatyti. Juo labiau, kad 
pvz., Vengrijos sukilimo metu, 
kai Nixonas buvo USA viceprezi
dentu, vengrams buvo priderinta 
dar "protingesnė" laikysena: ge
riau būkit raudoni ir palaidokit už 
laisvę kritusiųjų lavonus. Taip 
tebėra ir ligi šioL Nedaug ki
taip buvo ir dėl Korėjos, ir dėl 
Kubos, ir dėl Berlyno "gėdos mū
ro", ir dabar dėl Vietnamo...

Ta raudonų ir lavonų metafo
ra galėtų turėti ir kitokių varian. 
tų, nebūtinai tik lenkiančių pa
gristai įsibaiminusios žmonijos 
matyseną sovietų naudai. Pavyz
džiui, - geriau neraudonas, negu 
lavonas; geriaugoldv/aterinis res
publikonas, negu lavonas; arba 
užvis tiksliausiai - geriau raudo
nas ir lavonas... Visa priklauso 
ne tiek nuo kalambūriško tais žo
džiais žaidimo, kiek nuo visos ci
vilizuotos žmonijos, o ir mūsų, 
kaip tos žmonijos dalies, sąmonin ■ 
go apsisprendimo ginti savo lais
vę, kitų teisę | laisvę ir vaka
rietiško gyvenimo būdą visur ir 
visomis priemonėmis, - anot Sme • 
tonos, "būti pasiryžusiems nesi
gailėti dargi savo gyvybės, kad 
reiktų vaduoti savo brolius".

Mūsų vedamojo rašytojas (vr), 
apsikaustęs su "gal" ir "bent", 
linkęs galvoti žymiai kitaip. Esą, 
"iš nelaisvės | laisvę kelias eina 
ne per mirti"... Deja, beveik vi
sų tautų, ne tik arabų ir Kipro grai - 
kų, išsilaisvinimų istorija rodo ir 
kaip plieninis kūjis kalte kala, kad 
laisvė ir nepriklausomybė daž
niausia ateina tik per sunkią ir 
atkaklią kovą, tik per pasišventė
lių aukas ir daugelio jų mirtį. 
Tatai žiauru ir gal keista, bet ne
jaugi dabar staiga bus kitaip,ne
gi čia (vr) bus naujas pranašas?

■
Laimei, (vr) turi ir siūlo savo 

pozityvią programą. Girdi, | lais
vę žygiuokime ne per mirtj, o 
"skatinkime verčiau Ištvermę ir 
vilt}"...

Be abejo, tai nebloga progra
ma, nors savo naujumu ir nepri
lygsta parako išradimui. Nėr ko 
sakyti, viltys mūsų tautiečių tė
vynėje ir tremtyje pastebimai 
blėsta, tad nuolatinis vilčiop ska
tinimas būtų bent laisvalaikiais 
labai reikalingas. Bet kaip tu tą 
vilt} {tikinamai paskatinsi, jei 
pats vedamojo autorius tik sa
vęs ir mūsų dar tebeklausinėja: 
gal ir Lietuvai vėl laimė nu
sišypsos, gal gi verta bent 
norėt ar laukt, kad išsivadavi
mo kova prasidėtų pasauliniu mas
tu? O gal geriausia būtų tą 
visą velniavą ištverti?...

Vis dėlto manyčiau, kad ragin
ti ištverti lieuvių neberei
kia, nes tai būtų per prabangiš- 
kas laiko ir rašalo eikvojimas. 
Lietuvis "tremtyje", ypač Ame
rikoje. visais laikais buvo kie
tas, darbštus, atkaklus prie do
lerio ir ypač šiais laikais jo iš
tvermingumo už kapeiką tunepa-

5th $3.98
Sth $ .98
Sth $ .98 

imsi. Jo ištvermė visada pavyz
dinga, kol jis ar jo vaikai nutau
tėją, o tuomet tos rūšies pa
mokslai jo nebepasiekia.

Gi raginti tautiečius senojoje 
tėvynėje būti ištvermingais dar 
mažiau reikia; Yiebent labiau rei
kėtų iš jų pasimokyti. Atlaikyti 
maskolišką priespaudą lietuviai 
ten buvo grūdinti daugiau nei šim
tą metų. Ir dabar lietuvių ištver
mė ten nesilpsta, ir sovietiniai 
šiltnamiai kvislingų ten išaugina 
vis dar tik nežymią mažumą.

Pagaliau, kaip galima patrio
tišką Lietuvos lietuvi vis skatin
ti ištvermei, kada tai jam nesu

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER ATOSTOGAS 
GARSIAME C AP E COD.-OSTE R V ILLE 
KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 

PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

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 nriirm svečius va
sarojimui. Kreiptis tiesiai i vilą AUDRONĖ. 87 East 
Bay Rd., Osterville Cape Uode, Mass. Marija .Janso- 

nienė tel. 128-8425.

Kas tik turi gerą skonį 
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.

SIUNTINIUS I 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

daro jokios problemos ir daug 
svyravimų? Juk sovietinėje oku
pacijoje jam ir nėra likę kitokio 
kelio, kitokio pasirinkimo, kito
kio lietuviško likimo ir jokios 
tikresnės vilties iš demokratinio 
Vakarų pasaulio, kaip tik jo pa
ties vidinė jėga ir užgrūdintas 
būdas - ištvertu Ištverti, kas be
būtų, kaip bebūtų ir kiek ilgai 
tatai užtruktų.

Laikyčiau beveik netaktu ska
tinti žmogų dar labiau puoselėti 
tai, ko jis nuo seno apsčiai turi, 
kuomet jam nieko kito ir nebe- 
pasiliko, kaip tik tai.

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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PRIERAŠAI prie "Stambiai - smulkaus
įvykio” — rastenis (5)

Dr. J. Jakšto labai vertingo
se pastabose (Dirvos 82 nr.) yra 
iškelti du itin svarbūs klausimai, 
| kuriuos išsamesnių atsakymų 
paskirų epizodų papaskojimuose 
nėra ir vargu ar bus, kol nepra
bils kas iš tų, kurie tuos daly
kus galėjo konkrečiau žinoti. O 
jų liko jau labai nedaug ir jau 
yra atėjęs laikas jiems pasku
bėti palikti istorikams savo liu
dijimus.

Vienas dr. Jakšto klausimas 
liečia "tam tikrą aktą", kur( 
Voldemaras 1929 meteis, me
nama, vertęs Smetoną pasirašy
ti, bet tasai nepasirašęs, ir dau
giausia dėl to (vykęs galutinis 
skilimas tarp Smetonos ir Vol
demaro bei atitinkamųjų šalinin
kų. "Koks buvo aktas, galutinai 
suskaldęs abi valdžios viršūnes", 
— pagristai klausia istorikas.

Į tą klausimą gal būt galė
tų konkrečiai atsakyti mūsų ter
pe tebeesančios ponios Smetonie
nė ir Tūbelienė, apie kurias, nors 
ir nepagristai, buvo skleidžiama 
nuomonė, esą jos faktiškai "val
džiusios Lietuvą", bet kurios ir 
nevaldydamos galėjo, norma
liai net t u r ė j o sužinoti, koks bu
vo tas aktas, sukėlęs krizę, lie
tusią ne tik Lietuvą apskritai, 
bet ir tiesiogiai jų asmeninius 
gyvenimus. O tai turėjo būti ypa
tingas, nemalonaus turinio aktas, 
kad net "po visam", net Amerikoj 
būdamas, Smetona nedavė Nore- 
mui konkretesnių žinių apie j|.

Jei ne jos, tai gerb. V. Maša- 
laitis, beveik prie visų valdžių 
(išskyrus nebent pačias pirmą
sias) buvęs ministrų kabineto kan
celiarijos viršininkas (vėliau — 
generalinis sekretorius), turėjęs 
J. Tūbelio nesąlygotą pasitikėji
mą ir leidęs per savo rankas vie
šus ir slaptus vyriausybių doku
mentus, galbūt galėtų kompeten
tingai ir patikimai (tą klausimą 
atsakyti.

Patylomis apie tok| doku
mentą buvo Kaune kalbama ir 
tada, ką tik (vykus 1929 metų 
krizei. Kalbėjo, kad Voldemaras 
reikalavęs didžiulio politinio- 
"valymo", kurio programoje bu
vęs ištisas sąrašas asmenų pa- 
smerktinų sušaudyti. Iš tų gandų 
nebuvo galima spręsti, ar tai buvo 
tik kokio "ypatingų (galiojimų" 
dekreto projektas, kuris būtų (ga
linęs atlikti drastišką "valymą", 
ar jau ir konkrečiai sudarytas 
pats "išvalytinų" asmenų sąra
šas.

Tada jau veikė vadinamasis 
"Plečkaitininkų (statymas", nu
kreiptas prieš politinius opozici
nius teroristus. Jis atsirado ry- 
šum su 1928 m. atentatu prieš Vol
demarą, kai Voldemaras išliko ne
paliestas, bet žuvo kap. Gudynas 
ir buvo sužeistas maj. L. Vir
bickas bei mažametis Voldemaro 

Mieli tautiečiai,
Tik per Londoną geriau, greičiau ir pigiau išsiusite maistą ir 

medžiagas j Lietuvą.
Nepraleiskite progos pasiusti tiesiai iš mūsų sandėlių Londone puikiai 

įpakuotą geriausios rūšies maisto produktų siuntinį, kuris pradžiugins kiek
vieną gavėją.

M. 14.
2 sv. sviesto, 2 sv. kiaul. taukų, 2 sv. lašinių, 2 sv. ryžių, V^sv. arbatos, 

J/2 sv. kakavos, 1 2 sv. pipirų ir lauro lapų, 2 sv. cukraus, 1 sv. razinkų, 1 dėž. 
nescafe, 1 sv. saldainių ir 6 sv. kvietinių miltų,

tik už $30.00 su pasiuntimo išlaidomis ir muitu. 
Taip pat turime sudarę ribotą kiekį siuntinių labai vertingų angliškų 

medžiagų.
V. 3.

Trys atkarpos po 3>2 jardo kostiuminių angliškų sunkių grynos vilnos 
mėlynų, pilkų ir rudų medžiagų su įrašais Ali Wool Made in England, viso 
10i/2 jardo,

tik už $55.00 su pasiuntimo išlaidomis ir Sovietiniu muitu.
Reikalaukite mūsų kainoraščių ir pavyzdžių. Esame seniausia lietuvių 

įmonė Anglijoje. Nuosavų krautuvių tinklą turime jau nuo 1938 mėtų.
Patarnaujame tiksliai ir skubiai. Maistą siunčiame ir po 40 sv. siuntinius.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, Hackney Rd., London, E. 2. England. SHO 8734.

Skyriai:
L. Venckus, 7042 S. Talman Avė., Chicago, III. 60629. 
Telef. 436-0494
A. Kusinskis, 124 Park St., Sudbury, Ontario, Canada. 
Phone: 674-1605.
L. Radzevičius, 61 N. Windermere Avė., Port Arthur, Ont., 
Canada.

augintinis. (Virbickas dabar gy
vena New Yorke, yra vienas iš 
Laisvosios Lietuvos garbės lei
dėjų. O vienas iš atentato vykdy
tojų, Gudelis, gyvena Chicagoj ir 
tvarko Naujienų reikalus...) Vol
demaras, ar jo artimieji pati
kėtiniai iš Geležinio Vilko, buvę 
nepatenkinti tuo "peršvelniu" įs
tatymu ir planavę žymiai dras
tiškesnių priemonių visokiai opo
zicijai triuškinti.

Buvęs tame plane dar ir kitas 
užsimojimas -- reformuoti vy
riausybę: pašalinti "lepšiškus" 
ministrus ir sudaryti vyriausybę 
iš Geležinio Vliko vyrų. Tai neva 
projektuotai vyriausybei ano me
to kauniečių kalbose ir vardas 
buvo sukurtas: esą, tai turėjęs 
būti "leitenantų kabinetas". Tos 
kalbos tuvo "dūmai", turbūt neat
siradę be "ugnies", tačiau pačios 
"ugnies" niekas iš eilinių pilie
čių nebuvo matęs.

Daug vėliau, kažkada jau po 
1934 metų (vykių, teko dalyvauti 
atsitiktiniame privačiame keleto 
tautininkų veikėjų pasikalbėjime. 
Buvo apgailestaujama, kad daly
kai susidėjo taip nemaloniai: bu
vę lyg neatsiejami tautininkų va
dai taip susikirto, kad vienas pre
zidentūroj, kitas kalėjime... Ne
jaugi, sakė kažkuris, toks kon
fliktas buvo neišvengiamas? Kun. 
Mironas trumpai atkirto, kad, 
girdi, jeigu jūs būtumėt matę pre
zidentui pakištus reikalavimus 
"razstrieliat pačkami", tai taip 
nekalbėtumėt. (Taip rusiškai Mi
ronas ir tarė, o tai reiškė -- su
šaudyt ištisus "paketus"). Kaip, 
sakė, galėjo prezidentas su to
kiais dalykais sutikt! Bet (smul
kesnius paaiškinimus, kas ten bu
vo, Mironas nesileido.

Iš to telieka spėjimas, kad Vol
demaras su savo patikėtiniais 
greičiausia buvo užsimojęs smar
kiai sugriežtinti diktatorišką re
žimą, o Smetona tam pasipriešino 
-- ir 1929-tais, ir 1934-tais 
meteis. Jei konkretus Voldemaro 
užsimojimo turinys liks neži
nomas, nebus (manoma tiksliau 
patirti, kaip būtų atrodęs Volde
maro režimas.

***
Kitas svarbus istoriko klausi

mas — "kokias pasėkas turėjo 
Lietuvai (1934 metų) birželiniai 
(vykiai?"

šiam atsakymui jau yra gana 
apstu viešų šaltinių. Visų pirma 
gal pastebėtina, kad daug dides
nių pasekmių būtų buvę, jei suki
limas būtų pasisekęs ir jeigu Vol
demaras tą rytą iš lėktuvo būtų 
patekęs ne | kariuomenės štabo 
daboklę generolo Jackaus valioj, 
o ( Tūbelio nakt( paliktą kėdę mi
nistrų kabinete. Jei ir būtų pa
vykęs "priverstinis sutaikymas", 
tai yra, jei Smetona ir būtų no

rom-nenorom sutikęs pasirašyti 
Voldemaro premjeru paskyrimo 
aktą, sunku (sivaizduoti, kad jis 
būtų galėjęs ilgėliau bepasilikti 
prezidentu. Nebent būtų sutikęs 
tik "prezidentauti" ir pasirašinė 
ti viską, kas ant stalo padedama. 
Bet tai buvo neįmanoma, nesude
rinama su Smetonos principais. 
Tad jisai būtų turėjęs arba pats 
tuojau pasitraukti, arba būti "iš
valytas", galbūt dar drastiškiau, 
negu Voldemaras buvo "vėtomas 
ir mėtomas" nuo pat 1929 metų.

Bet kai perversmas ne|vyko, 
tai ir radikalių permainų Lietu
vos valdyme ne|vyko, o liko tik 
visa eilė nemalonių "pagiriojl- 
mų po nereguliariai praleistos 
nakties". "Pagiriojimai" išėjo 
daug skausmingesni, negu galėjo 
būti, jei atitinkami prezidento 
asistentei būtų turėję daugiau ta
lento politinių neramumų tildymo 
mene.

Žadėjo, ar nežadėjo preziden
tas, kad "niekasnenukentės",ak- 
tuvūs .sukilimo dalyviai genero
lai, pulkininkai ar net ir leite
nantai negalėjo būti toliau bepalik- 
ti savo aukštose pareigose. Ta
čiau jų drastiškas degradavimas 
ir žymesniųjų nuteisimas mirti 
(tegu ta didžioji bausmė ir buvo 
tuojau pakeista kalėjimu), nei 
tvarkai, nei nuotaikos pagerini
mui nieko gera nepridėjo, grei
čiau atėmė.

Nepadėjo reikalui nei Volde
maro nuteisimas mirti, paskui 
kalinimas. Geresni psichologai, 
turbūt, būtų užsimerkę prieš kal
tinimą Voldemarui, kad jis buvęs 
vyriausias sukilėlis, ir būtų su
tikę su versija, kad jis beveik nie
ko dėtas: j( gi atvežė lėktuvu Kau
nan, kaip galbūt, prezidento kvie
čiamą, ir jis nieko kita nei darė, 
nei turėjo progos daryti... Būtų 
buvę sklandžiau, jei Voldemaras 
tada ne per teismą, ne per kalė
jimą, o tiesiog ir tuojau būtų 
buvęs išsiųstas ( užsien( tokio
mis pačiomis sąlygomis, kaip vė
liau vistiek buvo išsiųstas. Ir 
būtų buvę sklandžiau, jei Kubi
liūnui bei kitiems karininkams 
būtų buvę pasiūlyta tuojau, tyliai, 
be triukšmo atsistatydinti ir pa
sižadėti bent keletą metų laiky
tis nuo politikavimo "patrankos 
šūvio atstume".

Gudrūs politikai - psichologai 
greičiausia būtų panašiai tą daly
ką "užrietę" net ir be prezidento 
pažado ir net be sukilėlių prašy
mo jų nebausti. Jei sukilėliai 
tikrai prašė prezidentą jų 
už tą nepavykusi (sišokimą ne
bausti, tai jų tas pasielgimas at
rodo gana vaikiškas. Bet mūsų 
karinėje ir civilinėje administra
cijoje vyravo nusiteikimas palai
kyti drausmę (neišskiriant nei 
politinės drausmės) bausmių ir

Oro skautei, neturėdami lėktuvų, pasistatė vartus... Ant jų sėdi 
skautei: Gierštikas, Bražionis, Karalis ir Vaičekonis.

J. Gierštiko nuotrauka

CHICAGOS LITUANICOS
TUNTO STOVYKLA

Nuo liepos 4 iki 18 d. Ra
ko stovyklavietė buvo vir
tusi skautiškojo jaunimo 
respublika. Laužai, dainos, 
žaidimai užpildė kiekvieną 
dieną. Su Lituanicos Tuntu 
drauge stovyklavo Aušros 
ir Kernavės skaučių tuntai. 
Bendras stovyklautojų skai
čius siekė 250. Nors toks 
didelis stovyklautojų skai
čius sudarė nemaža ūkinių 
irf • administracinių proble
mų, tačiau jaunimui didelė 
stovykla visada yra įdomes
nė. Tada ir laužai, ir žai
dimai, ir įvairios varžybos 
yra daug sėkmingesnės.

Stovyklai vadovavo pask. 
P. Bučas ir jo adjutantas 
Č. Karalis. Vilkiukų drau
govių vadovai buvo sk. v. 
A. Damijonaitis, pask. J. 
Ivanauskas, pask. A. Pau- 
žuolis ir skaut. VI. Vijei- 
kis; skautų — pask. J. Pa- 
ronis ir sk. v. Dr. R. Povi
laitis; oro skautų — sk. v. 
Č. Karalis ir J. Gierštikas. 
Plaukimą ir rytinę mankš
tą bei sportą vedė skautas 
Tomas Kisielius. Sk. v. Tė
vas A. Kezys, be tiesiogi
nių kapeliono pareigų, pa
rengė visą būrį skautų fo
tografo specialybei. Skau- 
tas-fotografas turi pats nu
fotografuoti, išryškinti fil
mą ir padaryti nuotraukas. 
Vr. skaut. V. Statkus pra
vedė skautiškus pionerijos 
darbus.

Skautų tėvai L. Rama
nauskas ir P. šilėnas dirbo 
stalus, taisė vandentiekį ir 
atliko daugelį kitų labai 
prozaiškų, bet stovyklai bū
tinų darbų. Skaut. O. Si- 
liūnienė, D. Kurauskienė ir 
p. Pračkailienė virė, kepė

"atpildo" (su keršto elementu) 
grasa. Prezidentas gal ir visai 
nuoširdžiai buvo nusiteikęs ne
daryti didelės istorijos iš to nak
tinio (vykio, nes, kaip pasakoja, 
buvęs susirūpinęs ypač užsienių 
spaudos opinija, kadangi nei reži
mui, nei Lietuvai nebuvo naudinga 
susilaukti užsieniuose kalbą, kad 
Lietuvoj esama kokių politinių 
nesusipratimų. Bet jis, matyt, 
nepajėgė ar nei nesiryžo sudraus
ti savo aukštesniųjų ir žemes
niųjų pareigūnų (siaistrinusio nu
siteikimo "pamokyti nenaudė
lius". Rezultatas toks, kad ir po 
30 metų dažnas to dar negali pri
siminti be kartėlio. 

(Bus daugiau)

dirbdamos po šešiolika va
landų pragariškame virtu
vės karštyje.

Dr. Alfonsas Kisielius iš 
Sidney, Ohio, padedamas O. 
Šilėnienės, rūpinosi sveika
tos reikalais, skaut. R. Ra
čiūnas ir Rockfordo Drau
govės draug. V. Plioplys 
tvarkė finansus, ūkį ir tie
kimą. Gal būt kai kam at
rodys, kad ,toks visų pa
reigūnų išvardijimas nebu
vo reikalingas. Tai dariau 
sąmoningai, norėdamas pa

Atidarant stovyklą... Prieky eina K. Cijflnėlis, P. Bučas, E. Kor
zonas, Jonikienė. J. Gierštiko nuotrauka

MIELI TAUTIEČIAI!
Pasaulinę Mugę New Yorke daugelis jūsų, l>e abejo, 

lankys. Tačiau laikas bus labai brangus, nes kiekvienas 
norės dar pabūti New Yorke ir susipažinti su šio pasau
linio miesto įžymybėmis. Vis dėlto nepamirština, jog už 
New Yorko yra New Jersey valstybė, kuri gausi lietuviš
komis kolonijomis.

Viena yra tokių KEARNY, apie 12 myliu nuo New 
Yorko. Nors nedidelė, bet turi kuo pasididžiuoti: nauja 
bažnyčia, baigiama įrengti parapijinė mokykla, statomas 
naujas vienuolynas seselėms mokytojoms, finansiškai pa
jėgus lietuviškas bankas ir du moderniški lietuviški klu
bai — LIETUVIŲ KATALIKŲ BENDRUOMENĖS CEN
TRAS ir LIETUVIŲ POLITIKOS KLUBAS. Abiejų klu
bų puikūs pastatai ir moderniški įrengimai.

Vykdami į New Jersey, sustokite Kearny, pamaty
site šios kolonijos lietuviu darbštumą ir sugebėjimus, o 
LIETUVIŲ KATALIKŲ BENDRUOMENĖS CENTRE 
(6 Davis Avė., Kearny, N. J.) ir LIETUVIŲ POLITIKOS 
KLUBE (134 Schuyler Avė., Kearny, N. J.) pajusite tik
rą lietuvišką nuotaiką, rasite senų pažįstamų ir iš čia 
išsivešite gražiu atmintinu įspūdžiu.

LAUKIAME ATVYKSTANT!
J. Belza,

Lietuvių Katalikų Bendruomenės Centro 
Pirmininkas

M. Služis, 
Lietuvių Politikos Klubo 

Pirmininkas

rodyti, kiek reikia žmonių 
dviejų savaičių stovyklai 
pravesti.

Nereikėtų užmiršti, kad 
tie visi žmonės tam darbui 
paskyrė savo atostogas, at
sisakė įdomesnės kelionės, 
žvejojimo ar šiaip užsitar
nauto nieko neveikimo, čia 
dar reikia pridėti visų me
tų tuntininko pask. K. Ci- 
jūnėlio ir jo štabo darbą, 
rengiant muges ir "kalant” 
pinigą, kad Tuntas galėtų 
įsigyti naujas palapines ir 
kitą stovyklos inventorių. 
Stovyklos inventoriui ir 
skautų daiktams į stovyklą 
nuvežti jau kelinti metai iš 
eilės talkininkauja č. Ru- 
kuiža. Atvykę stovyklon 
skautai jau randa milžiniš
ką sunkvežimį ir šalia jo 
vos porą valandų tenumi- 
gusį, bet vis maloniai besi
šypsantį, č. Rukuižą. Ir tai 
dar nebūtų pilnas sąrašas 
žmonių, prisidėjusių prie 
stovyklos pravedimo. Buvo 
dar visa eilė skautų tėvų, 
daugiau ar mažiau prisidė
jusių darbu.

Stovyklos programa bu
vo gerai suplanuota ir įvyk
dyta: plaukimas, sporto 
varžybos, šaudymas, žygis, 
dienos ir nakties žaidimai, 
pionerijos darbai ir kt. Tau
tinio auklėjimo srityje bu
vo labai įspūdingai paminė
ti Lietuvos partizanai ir 
Dariaus - Girėno tragiškas 
žuvimas. Taip pat buvo su
organizuotas tėvams laiškų 
rašymas lietuviškai.

Malonu yra pažymėti, 
kad skautai noriai dalyva
vo stovyklos programos
vykdyme. Parodė daug su
manumo ir iniciatyvos sto
vyklą įrengiant, papuošiant 
ir sugalvojant pasirodymus. 
Skautas Gintaras Plačas 
buvo pripažintas pavyzdin
giausiu stovyklos skiltinin- 
ku. Labai pavyzdingas bu
vo ir vilkiukų būrelio vadas 
Vidžiūnas.

Stovyklą aplankė Pirmi- 
jos pirmininkas skaut. E. 
Korzonas, Vidurio Rajono 
vadas skaut. V. Tallat-Kelp- 
ša ir gausus būrys skautų 
tėvų. J. Vaičonis
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GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILUS 

GĖLINYčIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd Street 

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

STATĖ FARM 
MUTUAL 

AUTOMIBILE 
INSURANCE 
COMPANY

THE BEST 
FOR LESS!

Frank Zapolis
3208% W. 95 St. 

CHICAGO. 
ILL., 60642

Phone:
GArden 4-8651

Clevelando ir Detroito skautų stovyklos vadovai.

Tinkami rūbai duoda gerą 
savijautą 

DĖMESIO
Pas mus Jūs rasite vyrų pasaulį! — Mes 

aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.
BOTA N Y „500” kostiumai ir paltai, 

MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

4630-32 S. Ashland Avė., Chicago 9, III. Telef. YA 7-1272 
Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges

niam išsimokėjimui be nuošimčių!
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

VIRŠUJE: East Harbor parke, 
90 mylių nuo Clevelando, stovyk
lavo Clevelando ir Detroito skau
tai ir skautės. Nuotraukoje sto
vyklos dalyviai.

J. Garlos nuotrauka

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

Clevelando ir Detroito skaučių stovyklos vadovės.
J. Garlos nuotraukos

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.

Skubą įsigyti šj 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:

Priedų: $10.00.

(HOUSES ) 
į WEAB OUT!

REPAIR OR IMPROVE YOURS 
WITH A CLEVELAND TRUST LOAN

Che Cleveland Crust Company
70 C O N VE N I E N J, HELPFUL BANKS

r ...... ■ --------

Artesian-Restaurant-
AND LOU NGE

2432 WEST 63rd STREET
Jau yra pilnai įrengtas ir veikia, 

turi virš 300 sėdimų vietų.

Čia galite netik gerai 
ir nebrangiai pavalgyti, 
bet atšvęsti krikštynas, 
vedybas, sukaktuves ir 
kitokias Jūsų šeimynines 
ar visuomenines progas.

Elektriniai vėsinamas. Atvykit į mūsų res- 
toraną-lounge, kur valgių pasirinkimas įvairus, 
nebrangios kainos ir taip pat didžiausias pasirin
kimas vietos ir užsienio gėrimų. Parap. draugijos, 
klubai ir vienuolynų rėmėjų draugijos susirinki
mams ir posėdžiams banketo patalpomis naudo
jasi nemokamai. Teina virš 300 asmenų. Kad 
būtumėt užtikrinti dėl vietos, patelefonuokite 
436-4622. Atdaras nuo 6 v. ryto iki 1 vai. nakties.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Sofija Jonynienė TĖVŲ ŠALIS, 
vadovėlis lituanistinių mokyklų 
septintajam skyriui 360 psL LB 
Kultūros Fondo leidinys 9, Chi
cago, 1964. Kaina $3.50.

LIETUVIŠKOS MUZIKOS RINK
TINĖ FORTEPIONUI I . Paruošė 
VI. Jakubėnas, Algis Šimkus ir 
Jonas Zdanius. Išleido LB Kul
tūros Fondas II dainų šventės 
vykd. komiteto lėšomis. Kaina 
$2.00.

L. Dambriflnas LIETUVIŠKAS 
AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Išleido 
LB Kultūros Fondas Lietuvių Fon- 
do lėšomis. 36 psL Chicago 1964 
m. Kaina $0.50.

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

KAINA $2.50.

Jei Jūs norite siųsti Jūsų pačių parink
tus daiktus kaip dovanas Į Lietuvą, arba 
užsakyti prekes, gaminamas USSR, kaip 
pav. automobilius, dviračius, siuvamas 
mašinas ir kt., kreipkitės į vieną seniau
siai veikiančių ir patikimiausių firmų, tu
rinčią

30 METU PATYRIMĄc c

Atvykite arba rašykite į mūsų centrinę 
įstaigą arba kurį nors skyrių didesniame 
mieste.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
VYRIAUSIA IŠTAIGA 

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC. 
716 Walnut Street 
Philadelphia, Pa. 19106

Arba kuris nors mūsų skyrius 
UPTČWN BRANCH, 
Philadelphia, Pa., 
632 West Girard Avė.
WAlnut 5-8878
NEW YORK, N. Y.
48% E. 7th St., 
New York 3, N. Y.
CHICAGO, ILL.
4102 Archer Avė., 
Chicago 32, III.
FRontier 6-6399
DETROIT, MICH.
6446 Michigan Avė.,
Detroit 10, Mich
TAshmoo 5-7560
BOSTON, MASS.
390 West Broadwav 
So. Boston 27, Mass.
ANdrew 8-8764
CLEVELAND, OHIO 
7023 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio 
UTah 1-0807
ROCHESTER, N. Y.
683 Hudson Avė., 
Rochester 21, N. Y.
BAker 5.-5923
-LOS ANGELES, CALIF.
3216 Sunset Blvd., 
Los Angeles 26, Calif.
NO 5-9887
SAN FRANCISCO, CALIF 
1236 — 9th Avenue, 
San Francisco 22, Calif.
OV 1-4229

PITTSBURGH, PA.
346 Third Avenue, 
Pittsburgh 22, Pa. 
GRant 1-3712

NEWARK, N. J.
263 Market Street, 
MArket 3-1968
BALTIMORE, MD. 
3206 Eastern Avenue, 
Baltimore 24, Md. 
DI 2-2374
TRENTON, N. J.
730 Ljberty Street, 
Trenton, N. J.
LY 9-9163
MINNEAPOLIS, M1NN.
217 E. Hennepin St.
Minneapolis 14, Minn. 
FE 2-4908
HAMTRAMCK, MICH. 
11415 Jos-Campau Avė. 
Hamtramck 12, Mich. 
TO 8-7940
ELIZABETH, N. J.
943 Elizabeth Avenue, 
Elizabeth, N. J.
EL 4-7608
MIAMI, FLA.
2755 Biscayne Blvd., 
Miami 37, Fla.
FR 9-8712
MILLVILLE, N. J. 
1701 W. Main Street, 
Millville, N. J.
Tel. 825-1609
OMAHA, NEB.
5524 So. 32nd Street, 
Omaha 7, Neb.
Tel. 731-8577

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

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

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

INSURED
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
Iškilmingas triumfuojančių 

krepšininkų pagerbimas 
Clevelande

Pagerbti mūsų triumfuo
jantiems k r e p šininkams, 
grįžtantiems iš Australijos 
rugpiūčio 13 dieną, Cleve- 
lando Amerikos Lietuvių 
Taryba rugpiūčio 16 d., 3 
vai. p. p. Čiurlionio Ansam
blio darželyje, 10908 Mag- 
nolia Drive, rengia geguži
nę. Gegužinės metu paskiri 
krepšininkai papasakos sa
vo įspūdžius iš triumfališ- 
kos kelionės po Australija. 
Bus parodyta gausi doku- 
mentacinė medžiaga — lai
kraščių iškarpos, sveikini
mai, autografai ir, galimas 
dalvkas, filmas.

Blogam orui pasitaikius, 
ceremonijos ir .pranešimai 
įvyks verandoje ir salėje.

Pakvietimai į šį nepa
prastą įvykį gaunami pas 
Clevelando Amerikos Lie
tuvių Tarybos narius, Dir
voje ir Spaudos Kioske.

• Naujosios parapijos 
fortepiono demonstravimas 
įvyks rugsėjo 9 d., sekma
dienį tarp 10 ir 2 vai. Pa
rapijos svetainėje nuo 10 
iki 4 vai. bus duodami geri 
pietūs už $1.50.

Lietuvių visuomenė kvie
čiama pigiai papietauti, pa
matyti naują fortepioną ir 
tuo būdu prisidėti prie sko
los sumažinimo.

• V. Mariūno, mūsų ben
dradarbio, naujai statytas 
namas, nuo susijungusių 
elektros laidų smarkiai ap
degė. P. Mariūnienė, nu
kentėjusi nuo gaisro, pa
guldyta į ligoninę.

PARDUODAMAS NAMAS

Savininkas parduoda na
mą su maždaug 2 akrais že
mes. Didelė veranda 
(breezeway) 1!4 garažas, 3 
miegami, rūsys su tualetu 
ir dušu.

WH 6-1518
(90)

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

LIETUVIAI CLEVELAN
DO PROGRESO 

PARODOJE

Clevelando miesto valdy
ba, baigus įrengti naują, 
puošnią, milžinišką 15 mi
lijonų dolerių vertės pože
minę konvencijoms salę 
greta didžiulės miesto au
ditorijos, tos salės atidary
mo proga rengia vadinamą 
PROGRESO PARODĄ. Tai 
bus didžiausia paroda, ko
kios Clevelande dar nebuvo, 
nes neturėta tokių patalpų. 
Lauke, atvirame ore, virš 
tos salės įrengiamas gėlynų 
parkas su paminklais ir 
fontanais.

Paroda tęsis 11 dienų, 
prasidės rugpiūčio 28 d. ir 
baigsis rugsėjo 7 d„ Darbo 
šventės dieną. Įėjimas į pa
rodą bus nemokamas.

Pavadinta konvencijų sa
le politiškų partijų žiniai, 
kad Clevelandas yra pasi
ruošęs prezidento nomina- 
vimų suvažiavimams. Salė
je galės tilpti apie 20,000 
žmonių. (Clevelande jau 
yra buvusios partijų kon
vencijos miesto auditorijo
je, kur būna rengiama ope
ros, kur telpa apie 10,000 
žmonių).

Šioje 11-kos dienų paro
doje dalyvaus daug didelių 
pramonės firmų ir valsty
binė erdvių tyrinėjimo ad
ministracija su savo pa
būklais, kurie pasiekia mė
nulį.

Į parodą įtraukta ir Cle
velando tautinės grupės su 
savo kultūriniais padari
niais.

Bus įdomus lietuvių sky
rius su rankdarbių, gintaro 
ir kitokių dalykų paroda, ir 
su lietuviškų valgių sky
rium. Tą skyrių įrengti pa
siėmė Birutės draugija, p. 
V. Nagevičienės ir jos su
manių talkininkių vadovau
jama.

Tautinių kultūrinių dar
želių kasmet rengiama Vie
no Pasaulio Diena su tau
tiniais šokiais ir kitkuo, šį 
kartą pakviesta į naują sa
lę. Ta diena bus sekmadie
nį, rugpiūčio 30, po pietų. 
Lietuvių Kultūrinio Darže
lio sąjunga irgi dalyvaus 
programos išpildyme, tin
kamai įrengtoje scenoje.

Kitų miestų lietuviai 
kviečiami atvykti į Cleve- 

landą pamatyti tą milžiniš
ką parodą, pasigėrėti lietu
vių skyrium ir tautiniais 
šokiais, kuriuos išpildys 
mūsų jaunimas.

šiokiomis dienomis paro
da bus atidaryta po pietų, 
iki 11 vai. vakaro, šventa
dieniais paroda veiks nuo 
11 vai. dienos iki 11 vai. 
nakties. (ksk)

• Po Jūsų mirties kiek 
pajamų jūsų šeima turės? 
Dėl informacijų skambin
kit: V. Giedraičiui 944-6835 
ar Z. Obeleniui 881-7741.

SAVININKAS PARDUO
DA NAMĄ

MŪRINIS. Pirmame auk
šte — svečių kamb. su ži
diniu, valgomasis, virtuvė, 
2 miegamieji ir vonia. Ant
rame aukšte — 1 didelis 
miegamasis ir (/> vonios 
kamb. Erdvus rūsys. Nau
ja dujų krosnis. Kilimai, 
dvigubi langai, užuolaidos, 
tinklinės durys ir langų pa
kaitalai, 2 automobiliams 
garažas su pasikeliančiomis 
durimis, žemi mokesčiai. 
Netoli Naujosios parapijos. 
Tuščias, galima tuoj pat 
isikraustyti. Skambinkite ir 
susitarkite apžiūrėti (be 
agentų).

19716 Arrovvhead Avė.
Tel. KE 1-2497

SAVININKAS
PARDUODA 

prie Neff Rd. ir E. 185 St. 
trijų miegamų colonial, 1 
autom, garažas. Arti Nau
josios parapijos bažnyčios 
ir mokyklos, taip pat arti 
krautuvės. $22,500.

Tel. 531-3907
(90-91)

PARDUODAMAS NAMAS

1195 East 87 St., šiauri
nėje Superior pusėje, {mo
kėjimui $400 pritaria FHA, 
kaina $12,800. Naujai nu
dažytas iš lauko, moderni 
vonia, dujų šildymas, vari
niai vandentiekio vamz
džiai. 4 miegami antram 
aukšte. Namas paruoštas 
įsikėlimui.

DICK GILMAN
Westside Realty

LA 1-5024
(90-91)

ASPHALT DRIVEWAYS 
Parking Lots 

top ąuality—guaranteed 
lovvest rates—easy terms 

free estimates 
ACE ASPHALT 

PAVING CO.
Call CH 1-6317 or 371-3296 

(90)

IŠNUOMOJAMI 5 kambariai 
viršuj. 225 E. 156 gatvė. Tel. 
481-6747. (88-90)

SAFE
SURE
SINCERE
SERVICE

T. C LAI R 
AVINGS

MAIN OFFICE: 813 E. 185th STREET

does the “S
s stand for?

•*........

Our customers know 
what the "S" stands for. 
Come in and let us 
show you what 
we mean.

Praeitą trečiadieni į Visų Sielų kapus Clevelande a.a. Dr. Dominiką Kesiflnaitę palydėjo būrys bičiu
lių. Velionė buvo didelė skaučių veikėja ir visuomenininkė. Nuotraukoje skautininkės prie dr. D. Kesiū- 
naitės karsto. Iš kairės: Balašaitienė, Nasvytienė, Kersnauskaitė, Barniškaitė, Juodikienė, švarcienė, 
Kožicienė, Gedgaudienė, Jonaitienė, Zailskienė, Radzevičiūtė, Kavaliflnienė, Kuprevičienė ir Juškėnienė.

1964 M. VID. VAKARŲ 
SPORTO APYGARDOS 
LENGVOSIOS ATLETI

KOS IR LAUKO TENISO 
PIRMENYBĖS

1964 m. Vidurinių Vaka
rų Sporto Apygardos — 
Lengvosios Atletikos ir 
Lauko Teniso Pirmenybės 
įvyks 1964 m. rugpiūčio 
28-29 d. Clevelande, Ohio.

Apygardos pavedimu pir
menybes vykdo Clevelando 
LSK žaibas.

Lengvosios atletikos var
žybos bus vykdomos šiose 
klasėse: vyrų, moterų, jau
nių A (16-18 m.), jaunių B 
(14-15 m.), jaunių C (12-13 
m.), jaunių D (11 m. ir 
jaunesni), mergaičių B, 
mergaičių C ir mergaičių
D. .Mergaičių A klasė pri
junkama prie moterų.

Lauko Teniso varžybų 
programa: vyrų vienetas, 
vyrų dvejetas, moterų vie
netas, mišrus dvejetas; 
jaunių (žemiau 19 m.) vie
netas, jaunių dvejetas.

Varžybų programą ir ki
tas informacijas išsiunti
nės pirmenybių rengėjai vi
siems apygardos klubams.

Dalyvavimas pirmenybė
se atviras visiems V. V. 
Sporto Apygardos sporti
ninkams. atlikusiems 1964 
m. šALFASS-gos metinės 
narių registracijos prievo
lę.

Dalyvių registracija at
liekama iki š. m. rugpiūčio 
23 d., šiuo adresu:

A. Biclskus. 15321 Lake 
Shore Blvd.. Cleveland, 
Oh’o. Telef. 486-6177.

Klubams nepriklausantie
ji registruojasi ir informa
cijas gauna tiesiai pas ren
gėjus.

V. V. Sporto Apygarda

PARDUODAMAS NAMAS 
dviejų šeimų, užbaigtas 3 

■aukštas. Bell Avenue, netoli 
Laketvoodo ligoninės.

$19,900.
CL 1-0941

(88-90)

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIŲ KLUBAS 
Clevelande 

maloniai kviečia praleisti liuoslaikj stebint televiziją, 
klausant penktadieniais Tėvynės Garsų lietuvišką ra
diją ir su draugais bei pažįstamais jaukiai praleidžiant 

valandėlę-kitą savųjų tarpe.
Klube galite pasiskaityti ir susipažinti su 

lietuvių spauda, lošti šachmatais. 
ATDARAS KIEKVIENĄ DIENĄ.

6835 Superior Avė. Tel. EX 1-1143

Clevelando lietuviai gydytojai neša a.a. d r. D, Kesiūnaitės karstą.
J. Garlos nuotraukos

CLEVELANDO PARENGIMŲ 
_ _  KALENDORIUS _

• -.r-1 - f - -t -
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
rų okteto koncertas N. parapijos 
salėje./

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

RUGSĖJO 19 ir 20 D. Ame
rikos ir Kanados Skautininklų 
ir vadovių sąskrydis šv. Jur
gio parapijos salėje.

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

RUGSĖJO 27 D. kun. Petro 
Dzegoraičio 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 17 - LAPKRIČIO 19 
Dailininko V.K. Jonyno meno pa
roda.

SPALtO. 17 D. Šv. Kazimiero 
Lituanistinės Mokyklos parengi
mas.

SPALIO 18 D. Lietuvių Bend
ruomenė rengia Lietuvių Dieną 
Naujosios parapijos salėje.

SPALIO 24 D. metinis Lithu
anian Village 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 šv. Jurgio parapijos 
salėje.

LAPKRIČIO 8 D. Šv, Kazimie
ro Lituanistinės Mokyklos ren
giami pietūs.

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. Inžinierių 
balius. Ruošia Korp! Plienas.

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
roda.

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.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausioji Valdyba š. m. 
liepos 24 d. išsiuntinėjo vi
siem? neolithuanams, ku
rių adresai Vyr. Valdybai 
buvo žinomi, ir dar kelioli
kai artimų Korp. asmenų, 
laiškus prašydama paremti 
Korporacijos Klestėjimo ir 
Stovyklos Fondą. Iki šiolei 
į Vyr. Valdybos atsišauki
mą atsiliepė kolegos: Kęst. 
Cicėnas, Dr. A. Rudokas, 
Ant. Rūkas, Dr. J. J. Juo
dikis, VI. Skirmuntas Dr.
J. Ramunis, J. Rauktys, Pr. 
Narvydas. S. K. Balys, J. 
Andrašiūnas, Br. Kasakai- 
tis, Vyr. Girnius, Dr. Pr. 
Lapatinskas, Dr. J. Daupa- 
ras. Dr. J. Jurgilas, V. 
Gruzdys, M. Račys, Vyt. 
Aglinskas, N. Grybauskai
tė, H. Kemeklis, P. Janulai
tis, St. švedas, J. Jasiukai- 
tis, J. A. Matulevičius ir 
XY.

Korp. Vyr. Valdyba pra
šo ir visus likusius kolegas 
gavusius laiškus arba ir jų, 
dėl tam tikrų priežasčių ne
gavusius, neužmiršt savo 
k o r p o rantiškos pareigos. 
Tik sutartinas darbas neša 
gerus rezultatus. Jūsų kon
kreti parama įprasmina mū
sų darbą ir priduoda dau
giau entuziazmo. Visokias 
sugestijas Korp. reikalais, 
o taip pat ir aukas siųsti: 
M. A. Šimkus, 4259 South 
Maplevvood Avė., Chicago, 
III. 60632.

• LSS skaučių seserijos 
vadija šaukia skaučių vado
vių ir skautininkių sąskry
dį 1964 m. rugsėjo mėn. 
19-20 dienomis Clevelande. 
Sąskrydyje numatoma ap
tarti aktualūs skaučių se
serijos reikalai.

Skautininkės registruo
jasi pas VS pavaduotoja s. 
M. Jonikienę, adresas: 6346
S. Washtenaw Avė., Chica
go, III. 60629, telef. PR 
6-3583. Tuntų vadijų narės 
registruojasi per savo tun- 
tininkes.

Registracijos laikas iki 
š. m. rugpiūčio mėn. 29 d.

• Janina Kolupailienė, ne
seniai mirusio a. a. prof. 
Stepono Kolupailos, našlė, 
kaip pensininkė gyvena sa
vo namuose South Bende ir 
tvarko velionio vyro moks
linį archyvą. Ji vis dar te- 
begauna iš užsienio daugy
bę užuojautų, kurias at
siunčia a. a. Kolupailos ko
legos, įvairių universitetų 
profesoriai. Visa eilė moks

Naujasis LNT Komitetas V. Vokietijoje (stovi iš kairės): AL Šukys 
— iždininkas, J. Stankaitis -- pirmininkas ir dr. P. Rėklaitis -- 
vicepirm. bei sekretorius. P. Rėklaičio nuotrauka

Mielą MARIJĄ SIMS, netekus brangaus vyro

A. A.

DR. JONO SIMS,

užjaučiame ir kartu liūdime

Vincas Kožica su šeima

linių žurnalų atspausdino 
nekrologus. J. Kolupailienė, 
kaip ir jos a. a. vyras, įver
tindama Br. Kviklio darbą 
ruošiant ”Mūsų Lietuvą”, 
paskolino jam nuotraukų, 
negatyvų, žemėlapių ir kai 
kuriuos Stepono Kolupailos 
rankraščius.

• Lietuvių Enciklopedi
jos leidykla Bostone (savi
ninkas Juozas Kapočius) 
jau pradėjo ”Mūsų Lietu
vos” II tomo spaudos dar
bus. Rinkėjai jau spėjo su
rinkti dalį knygos teksto ir 
pagaminti nemaža klišių. 
Tikimiasi ML II tomą iš
leisti apie ateinančių metų 
vidurį ar pabaigą. J. Ka
počius džiaugiasi, kad lie
tuviškos knygos mylėtojai 
domisi "Mūsų Lietuva” ir 
ta pačia proga primena, kad 
dar galima šį veikalą užsi
sakyti palengvintomis są
lygomis, temokant už tomą 
po $10.00. Naujasis leidyk
los adresas: Lietuvių Enci
klopedija, 361 Broadway, 
South Boston, Mass. 02127.

• Arch. Sigitas Novickis 
su žmona Kristina Paproc- 
kaite liepos 30 d. susilaukė 
pirmagimės dukrelės, ku
riai parinko Liudos vardą.

Abu Novickiai buvę new- 
yorkiečiai akademikai, šiuo 
metu pastoviai įsikūrę San 
Francisco mieste, Kalifor
nijoj.

• Vytautas Paprockas, 
dr. V. ir B. Paprockų sūnus, 
šiomis dienomis grįžo iš 
Korėjos, kur jis atliko JAV 
karinę tarnybą.

Grįžęs Į New Yorką Vy
tautas netrukus pradės 
studijuoti.

• Sol. Birutė Kemežaitė, 
kuri sėkmingai pasireiškė 
keletą kartų Chicagoje kaip 
jauna ir gabi solistė, pa
kviesta dalyvauti Ameri
kos Lietuvių Demokratų 
Lygos rengiamame koncer
te, kuris įvyks Vyčių salė
je, rugsėjo mėn. 19 d.

• Nedarbingumo pašalpai 
gauti, kurie yra atleisti iš 
darbo asmens, gyveną Mar- 
ųuette Parko rajone ir to
liau į vakarus, turi kreiptis 
į naujai įsteigtą ir perkel
tą įstaigą, kuri yra: 3951 
W. 63 St., prie pat Pulaski 
katvės kampo.

• E. Ratkelienė, iš Los 
Angeles, Kalifornijoj, pra
leidusi porą mėnesių New

Toronto Maironio lituanistinės mokyklos 10-jo skyriaus mokiniai turėjo išvyką J Kinstoną, kur aplankė 
dailininkus Tamošaičius. DaiL A. Tamošaitis padovanojo paveikslą, kuris burtų keliu atiteko Petraus
kui. Nuotraukoje iš kairės: dail. A. Tamošaitis, mokyt. Jankaitis, Tamošaitienė ir kt.

Yorke, rugpiūčio pradžioj 
grįžta atgal, kur, anot jos, 
daug malonesnis klimatas 
ir mažesnis žmonių judėji
mas.

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
JAUNIMO 

SUVAŽIAVIMAS
Rugsėjo mėn. 5 ir 6 d.d. 

Amerikoje ir Kanadoje gy
venąs lietuvių evangelikų 
jaunimas suvažiuoja Lake 
Vilią, Illinois, arti Chicagos, 
savo metiniam susitikimui. 
Jau daugelį metų iš eilės 
tokie suvažiavimai paties 
jaunimo suruošiami Įvairio
se Amerikos ir Kanados 
vietose, kad palaikius glau
desnius tikybinius ir tauti
nius ryšius savo tarpe.

Čia ypatingai kreipiama
si j tėvus, kad jie savo vai
kams duotų progos tokia
me suvažiavime dalyvauti. 
Nakvynė su maistu suda
rytų 12 dolerių išlaidų. Dėl 
smulkesnių suvažiavimo in
formacijų ir registracijos 
prašoma rašyti V. Bencįi- 
kui, 2845 W. 40 St., Chica
go, III. 60632.

NIDOS VASAROTOJAI
Juzė Urbanienė iš Chica

gos ketvirtą savaitę vasa
roja Kodačių vasarvietėje 
Nidoje, Linden, Mich., taip 
pat šiuo metu iš Chicagos 
vasaroja Liudas ir Albina 
Ramanauskai su šeima.

Grįžo namo vasaroję: Ze
nonas šukvs su draugais iš 
Chicagos, iš Detroito — Eu
genijus ir Danutė Jankai 
su šeima, Jurgis ir Danguo
lė Jurgučiai su šeima, Juo
zas Racevičius ir ponia ir 
iš Kanados Kazys ir Birutė 
Čepaičiai su šeima.

DAINUOJANTI TAUTA

fLaiškas iš Barcelonos)

Ispanai yra tikrai dainuo
janti tauta, kaip ir italai. 
Ispanas būtinai dainuoja, 
kai yra vienas — ar jis sė
di, ar dirba, ar eina. Bar- 
celonoje einu gatve, girdžiu 
mane seka ispanas, dainuo
damas žemu, sodriu balsu. 
Nepatogu buvo atsisukus 
žiūrėti, tai, pagavęs progą, 
atsilikau ir praleidau pro 
save. Tikrai malonus bosas.

Viešbuty čia nenorėčiau 
ilgai būti.

Dienos metu gatvėse ne
daug žmonių. Bet vakare — 
visos alėjos, šaligatvių aikš
telės, užkandinės, krautu
vės perpildytos žmonių. Ir 
tas pats reiškinys kas va
karą. Susėdę kalba ir kalba, 
vieni girkšnodami limona
dą, coca-cola ar alų. kiti — 
nieko negerdami sėdi iki 
vėlumos. Tuo tarpu gyve
namuose namuose retai kur 
pamatysi šviesą, nes visi 
žmonės gatvėje. Ir kada jie 
apsitvarko?

Dar kas charakteringa: 
vienoje alėjoje labai daug 
stalų su gėlėmis. Tos par
duotuvės net miesto plane 
pažymėtos. Vakare, 10 va-

LIETUVIU DIENA 

ŽENKLELIU

LIETUVIŲ DIENOS New Yor
ke Ženkleliui pagaminti Konkur
so Komitetas praneša, kad $100 
premija buvo paaukota New Yor
ko Lietuvių Gydytojų Draugijos, 
kurios pirmininkas yra Dr. Vy
tautas Avižonis. Premija pasiųs, 
ta konkursą laimėjusiai Rotai 
Kavaliauskaitei Sydnėjuje.

Rūta Kavaliauskaitė gimė Klai 
pėdoje prieš pat karą. Kartu su 
tėvais 1944 metais pasitraukė iš 
Lietuvos nuo komunistų invazi
jos. Emigravusi Australijon, Syd
ney Universitete baigė savo stu
dijas, specializuodamasi medici
noje ir microbiologljoje. Ji domi
si muzika, paišyba, skulptūra ir 
literatūra. Nors labai apkrauta 
darbais, Rūta randa laiko dainuo
ti lietuviškame chore Sydnejuje 
ir dalyvauja lietuviškoje veiklo
je. Apie konkursą sužinojusi iš 
"Mūsų Pastogės".

Konkursui buvo Įteikti 24 pro
jektai, pagaminti šių dailininkų: 
Antanas Beleska. Chicago: Rūta 
Kavaliauskaitė, Sydney; Rimas 
Manomaitis, Boston; John G. Rū
tenis, Merrick; John Subačius, 
Richmond Hill; C. Tamašauskas, 
Philadelphia; J.K. Vysniauskas, 
Phoenlx, Alexandras A. Zalpys, 
Chicago.

Iš 16 Konkurso Komiteto turin
čių teisę balsuoti narių, 8 pa
sisakė už Rūta Kavaliauskaitės 
projektą.

Jis vaizduoja dvi spygliuota vie -

ROTA KAVALIAUSKAITE, gy
venanti Sydnejuje, laimėjusi pre
miją už Lietuvių Dienos ženkle
lio projektą.

landą, pardavėjai jas užda
ro, t. y. nueina namo, viską 
palikę gatvėje ant stalų. Ir 
nė vienas praeivis, net vai
kai (o jų nemaža) jokios 
gėlės nepajudins. Pabandy
kite taip palikti Amerikoje!

Viešbutin iš gatvių grįž
ta vėlai ir iki 2 valandos 
nakties kalba, juokauja, kai 
kas dainuoja. Ypač mote
rys savo gerklės ir liežuvio 
nevaldo. Dusyk apie pusę 
antros garsiai surikau, kad 
laikas miegoti. Ką gi, aš 
čia atvažiavau atsikvėpti, o 
jie net maudosi apie 3 va
landą ryto. Tad kada galiu 
miegoti, jei šalimais viskas 
girdėti.

Oras kaip Chicagoje, 
drėgnas, J. Bertulis

BUS ATŽYMĖTA

Lietuvių Dienos ženklelio pro
jektas, kuri sukūrė Rūta Kava
liauskaitė.

la surištas rankas, maldingai ky
lančias iš kraujo klano, jų tarpe 
— mūsų trispalvė. Žaliame fo
ne auksinėmis raidėmis aplinkui 
įrašyta: "New York World’sFair 
1964-1965 Help to Free Llthua- 
nia".

Paauksuoti ženkleliai bus par
duodami Lietuvių Dieną Pasau
linėje Mugėje. Juos galima Įsi
gyti ir paštu siunčiant mažą au
ką $1.00 Helenai Kulber, arba 
kitiems komiteto nariams. Už
sakant prašoma nurodyti kokios 
rūšies ženklelio pageidaujama: 
su sraigteliu (tie tack), su seg
tuku (safety catch pin), ar su gran
dinėle (link for charm).

Gautas pelnas eis padengti mil
žiniškoms išlaidoms, susidariu
sioms ryšy su Lietuvių Dienos 
Pasaulinėje mugėje programa 
rugpiūčio 23 d.

Lietuvių Diena prasidės 12:30 
rugpiūčio 23 d. kurioje dalyvaus 
Lietuvos atstovas Juozas Kajec- 
kas iš Washingtono ir daug įžy
mių svečių. Dienos vedėja bus 
Rūta Lee-Kllmonytė.

Komitetas dėkoja visiems lals - 
vojo pasaulio lietuviškiems laik
raščiams ir radijo programų di
rektoriams, maloniai skelbu
siems apie konkursą ir jame 
dalyvavusius dailininkus. Nuošir
džiai dėkoja už premijai paskir
tus pinigus New Yorko Gydytojų 
Draugijai. Taipgi dėkojam vi
siems, kurie prisidėjo kuo nors, 
ypatingai su aukoms, įvykdyti 
Lietuvių Dieną. Kas dar pamir
šo savo auką pasiųsti, teparašo 
ček{ "Lithuanian Committee for 
the World’s Fair" ir pasiunčia 
-- A. Setikui, arba Helen V. 
Kulber, 317 - 84th St.,Brooklyn, 
New York, 11209.

LOS ANGELES

♦ TAUTINIAI NAMAI rugpiūčio 
16 d. kviečia visus Kalifornijos 
lietuvius atvykti J pikniką, kuris 
rengiamas Arroyo Seco parke, 
prie 64 Avė. ir Pasadena Free- 
way. Visi šios organizacijos rė
mėjai prašomi įsidėmėti, jog pik
nikas bus kitoje parko vietoje, ne
gu lietuvių jprasta piknikauti: ne 
prie 60 Avė., bet prie 64 Avė.

♦ TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DRAU
GIJOS Los Angeles kuopa ir Bru
no Gedimino radijo valandėlė su
sitarė šiemet rengti bendrai vie
ną pikniką, rugpiūčio30d. Arroyo 
Seco parke, prie 60 Avė. ir Pasa
dena F reeway. Publika kviečiama 
j pikniką atsilankytu Abi šios or
ganizacijos, tiek Tėvynės Mylė
tojų Draugija,tiekBruno Gedimi
no radijo valandėlės štabas, yra 
reikšmingi vienetai vietos lietu
vių gyvenime. Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos kuopa yra prisidėjusi 
prie jvairių knygų išleidimo. Rem 

dama lietuvių organizacinę ir 
kultūrinę veiklą paskyrė 200 do
lerių Tautiniams namams ir iš 
savo iždo nupirko vieną Dr. Van
dos Sruogienės pa rašytą Lietuvos 
istorijos knygą prof. Mykolo Bir
žiškos vardo bibliotekai Tauti
niuose namuose. Bruno Gedimino 
radijo valandėlė kas šeštadieni 
iš Burbank radijo stoties duoda 
lietuvių gyvenimo žinias ir lie
tuvišką muziką.

♦ SLA 75 KUOPOS piknikan 
rugpiūčio 2 d. suvažiavo daug pu
blikos. Vyravo senoji lietuvių 
išeivija, tačiau pikniko publikoje 
buvo visa eilė vietos naujųjų at
eivių, visuomenininkų ir kultū
rininkų: Antanas Mažeika,Tauti
nės Sąjungos skyriaus pirm.; Al
fas Latvėnas, Tautinių namų 
pirm.; Algis P. Raulinaitis,Liet. 
Fronto Bičiulių pirm.; rašytojas 
Juozas švaistas -Balčiūnas;kom
pozitorius Bronius Budriūnas; 
tautinių šokių ansamblio vedėja 
Ona Razutienė, Juozas ir Marce
lė Vaičiai iš Santa Monica, ir daug 
kitų. Susivienijimo Liet. 75 kuo
pos pirmininkė dabar yra Alena 
Devenienė.

* SOPHIA IR HARRY WAITEK 
iš Studio City, Calif., persikėlė 
gyventi { 10417 Eastborne Avė., 
Westwood, Los Angeles, ši vie
tovė yra viena iš Los Angeles 
gražiausiųjų. Sophia ir Harry 
Waitek čia pirko keturių butų 
namą. Jie yra labai daug pasi
darbavę Los Angeles lietuviams 
organizuojantis pirkti visuome
ninę salę, dabar Tautiniais na
mais vadinamą. Ir dabar Sophia 
ir Harry Waitek tebėra Tautinių 
namų bendrovės veiklūs nariai. 
Be jų paramos daugelis Tautinių 
namų it Tautinės Sąjungos pa
rengimų neapsiėjo.

• PRUDENCUA BIČKIENĖ, 
Solistė, rugsėjo 13 d. koncertuos 
Liet. Bendruomenės Los Angeles 
Apylinkės rengiamoje Lietuvių 
Dienoje, Culver City, Calif., ve
teranų salėje, 4117 Overland Avė.

♦ VL. STANČIKAITĖS - AB- 
RAITIENES, dailininkės iš Cle
velando, paveikslų paroda bus 
rugsėjo 13 d. Culver City vete
ranų auditorijoje Los Angeles 
Liet. Bendruomenės apylinkės 
rengiamoje Lietuvių Dienoje.

(kj)

• Vladas Gilys, Los An
geles Lietuvių Tautinių na
mų valdybos narys, o taip 
pat aktyvus Dramos Sam
būrio valdybos narys ir vai
dintojas, susilaukė gražaus 
įvertinimo savo darbovie
tėje, pakeltas iš braižytojų 
kategorijos į projektuoto
jus (designer).

Vladas Gilys jau kelinti 
metai dirbo vienoje Kali
fornijos žymioje elektroni
kos įmnėje, kuri įvertinda
ma jo pažangumą darbe, 
suteikė paaukštinimą.

Labai populiarus Vladas 
Gilys lietuvių organizacinė
je ir visuomeninėje veiklo
je. Re jau minėtų organi
zacijų, jis nuolat neatsisa
ko savo darbu, savo garsų 
rekordavimo aparatūra pa
gelbėti ir kitoms organiza
cijoms. Rugpiūčio 16 d.
l.-«i.-»n<*eliškiai susitiks Vla
dą Gilį Tautinių namų pik
nike ir galės jį pasveikinti.

(kj)

LAIMĖJO IR ANTRĄ 
KARTĄ

Amerikos lietuvių krep
šinio rinktinė rugpiūčio 3 
dieną Įvykusiose revanšine- 
se rungtynėse antrą kartą 
nugalėjo Pietų Australijos 
rinktinę 89:86.
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