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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Iniciatyva ir toliau palikta
komunistų rankose

PRAEITOS SAVAITĖS KRIZĖ PIETRYČIŲ AZI
JOJE PASTATĖ WASHINGTONO ADMINIS
TRACIJĄ PRIEŠ SUNKIAI SPRENDŽIAMĄ 
MĮSLĘ: KAS STOVI Už VIETNAMO KOMUNIS
TŲ PROVOKACIJOS: MASKVA AR PEKINAS 
IR KODĖL? NEGALĖDAMAS TOS MĮSLĖS IŠ
SPRĘSTI WASHINGTONAS INICIATYVĄ IR 
TOLIAU PALIKO KOMUNISTŲ RANKOSE, 
NORS PREZIDENTAS IR GAVO KONGRESO 
PRITARIMĄ "VISIEMS REIKALINGIEMS ŽY

GIAMS”.

----- Vytautas Meškauskas —

Jau prieš gerą pusmeti atrodė, 
kad (vykių raida Vietname veda 
prie tam tikro išsiaiškinimo, kad 
tas pietryčių Azijos kraštas pre
zidentui Johnsonui bus tas pats, 
kaip Kuba prezidentui Kennedy. 
Tačiau, jei per susidūrimą - kon
frontaciją dėl Kubos prezidentas

Kas nauja

• POPIEŽIUS POVILAS VI sa
vo pirmojoje Enciklikoje radi
kaliai pakeitė Vatikano nusista
tymą, griežtai pasmerkdamas ko
munizmą. Taikaus sugyvenimo su 
komunistinių kraštų vyriausybė
mis politika, pradėta popiežiaus 
Jono XXIII, (vairių komentarų su
silaukęs Chruščiovo žento Adžu- 
bejaus priėmimas Vatikane ir ki
ti veiksmai parodė, kad toji po
litika nedavė lauktų rezultatų.

• TURKŲ AVIACIJOS ATAKOS 
l Kipro miestelius paliko 100 žu • 
vusių ir arti 600 sužeistų. Įtemp
ta padėtis tebesitęsia. JTO gen. 
sekretorius, JAV ir Anglijos vy
riausybės daro visus žygius, 
kad paliaubų sutartis būtų vyk
doma ir kad karo veiksmai ne
išardytų visos NATO konstruk
cijos.

• NEGRŲ INTEGRACIJOS JU
DĖJIMAS privaląs būti išvalytas 
nuo tų t.v. vadų, kurie siekia tik 
chaoso, jtemptų santykių ir ne
atsakingų veiksmų. Taip pareiš
kė Carl T. Rowan, negras, US 
Informacijos Agentūros direkto
rius.

Demonstracijos ir piketavi- 
mai, anot jo, nėra tinkamomis 
priemonėmis socialinėms skriau
doms išgydyti.

• SPĖJAMA, kad sekanti grupė 
amerikiečių karinių patarėjų 
(kaip Vietname) bus siunčiama J 
Kongo.

• PREZIDENTO JOHNSONO 
greita ir griežto reakcija ( karo 
laivų užpuolimą Tonklno (lanko
je priskiriama jo paties inicia- 
tyvaL Patarėjai rekomendavę " ri
botai reaguoti", pavedant tai at
likti patiems vietnamiečiams.

Kipro saloje oras blogėja...

Kennedy bent žinojo su kuo kal
bėti, vaizdžiai tariant, susidūrė 
akis l ak( su Nikita Chruščiovu, 
tai praeitos savaitės krizė buvo 
kiek kitokio pobūdžio. Prezi
dentui- Johnsonui nebuvo aišku su 
kuo reikia iš viso kalbėtL Rei
kalas tome, kad šiaurės vietna
miečių vyriausybė vargiai ar bū
tų pasiuntusi savo greitlaivius 
prieš amerikiečių karo laivus 
vien tik savo iniciatyva. O jei taip, 
kas pritarė, ar teisingiau -- kas 
inspiravo tą užpuolimą: Maskva 
ar Pekinas, o gal abu, ir kam?

Atrodo, kad (tą klausimą Va
karuose niekas neturi tikro at
sakymo, o jei taip, tai valia pa- 
spekuliuotL Žinia, šiaurės viet
namiečiams galėjo užeiti noras 
(rodyti, kad JAV yra vien tik (po
pierinis tigras* ir ( savo laivų 
užpuolimą nereaguos. Tačiau to
kia prielaida būtų gana naivi. Jau 
kuris laikas iš amerikiečių pusės 
buvo kalbama apie karo praplėti
mą ( šiaurės Vietnamo teritoriją 
ir toks užpuolimas būtų tik geru 
pretekstu (vykdyti tokį planą. Už 
tat greičiau būtų priimtina tokia 
teorija, kad šiaurės vietnamie
čius pulti paskatino Maskva ir 
štai kokiais sumetimais. Jei 
amerikiečiai nereaguotų, galima 
būtų tikrai aiškinti, kad jie yra 
'popierinis tigras*. Jei tačiau bū
tų kokia nors reakcija (kas iš tik
ro ir atsitiko), tada žodis priklau
sytų Raudonajai Kinijai. Toji tu
rėtų progos (rodyti savo karingu
mą ne tik žodžiais, bet ir veiks
mais. Jei ji tačiau tokią progą 
praleistų, reikštų, kad ji nieko 
negali padaryti, kas būtų lygu 
’veido nustojimui* visame Rytų 
pasaulyje. Jei tačiau Raudonoji 
Kinija atsakytų savo kariuomenės 
pasiuntimu l Pietų Vietnamo 
frontą, prasidėję platesnio masto 
susirėmimai laikytų surištas ir 
kiniečių ir amerikiečių rankas. 
Taip galvojant atrodo, kad už šiau
rės Vietnamo greitlalvių atakos 
turėtų stovėti Maskva.

Jei už Vietnamo greitlalvių už
puolimo stovi Kinija, ji tam galė
jo turėti tokius sumetimus: 1. 
išbandyti JAV pasiryžimą,2. įkai
tinti atmosferą, tikėdama tuo 
būdu greičiau privesti prie kokios 
tarptautinės konferencijos, kuri 
išspręstų jai palankia prasme In- 
dokinijos likimą. 3. parodyti viso 
pasaulio komunistams

Po didžiulių laimėjimų Australijoje, mūsų krepšininkai grįžta | Ameriką... B. Budrio nuotrauka

Maskva nenori kovoti už jų inte
resus.

Kuri iš tų dviejų prielaidų tei
singesnė, tuo tarpu dar nėra (ro
dymų. Raudonoji Kinija kol kas 
dar pasitenkina masinėm de
monstracijom, tačiau ir Chruš
čiovas (spėjo kapitalistus, kad 
jie taip žaisdami su ugnim prU 
eisią liepto galą.

Prezidentas Johnsonas ta pro
ga iš Kongreso išgavo rezoliu
ciją, kuri (galino j( griebtis ’vH 
sų reikalingų žygių’, kas eventu
aliai leistų prezidentui perkelti 
karo veiksmus ( Siaurės VietnaM 
mo teritoriją. Mat, pagal konsti
tuciją karą paskelbti gali tik kon
gresas. Žinia, prezidentas gali 
vest tokią politiką, kuri kraštą 
(veda l karo stovj ir be kongre
so nutarimo. Taip prezidentas 
Rooseveltas aiškinoChruchilllui, 
kad jis negalįs paskelbti karo, bet 
turis galios jį sukelti (no 
authority to declare war, bet... 
the power to make it.) IrTruma- 
nas pradėjo Korėjos karą be kon
greso nutarimo, tik kaip JT "po
licinę akciją". Prezidentas Ei- 
senhoweris 1955 metais ruošda
masis ginti Formozą nuo raudo
nųjų kiniečių pravedė per kongre
są panašią rezoliuciją. Taip pat 
ir 1957 m., kilus krizei Vidurže
mių jūroje. Pagal tą rezoliuciją 
Eisenhoveris pasiuntė marinus ( 
Libaną.

Savaime aišku, kad atominiam 
amžiuje gali susidaryti situacija, 
kada prezidentas turi veikti ir be 
kongreso nutarimo, nes tam nė
ra laiko. New YorkTimes dabar
tinės rezoliucijos priėmimo pro
ga verkšleno, kad ji nesureda
guota kiek "minkščiau", kad joje 
nėra tų minčių, kurias preziden
tas pareiškė prašydamas tokią re
zoliuciją priimti. O jos bylojo 
apie prezidento norą karo Viet-

Brazilijoje suvedinėjamos
sąskaitos

"šaltojo karo" debesys vis 
tirštesniais klodais apdengia fe
deralinės valdžios su Guanaba- 
ros gubernatoriumi Lacerdos 
santykius.

Dabar daugelis pradeda įsiti
kinti, kad Lacerda perėjo l atvi
rą opoziciją, paskelbdamas Tri
būna da Imprensa dienraštyje la
bai kritiškus straipsnius prieš 
dabartinę vyriausybę.

Savo laiške gubernatorius ra
šė: "Nors ir labai apgailėtina, bet 
man atrodo, kad mums teks ir 
toliau kovoti, nes revoliucija ta
po demoralizuou ir ji visiškai 
nepatenkino liaudies l ją sudėtų 
vilčių. Jeigu naujasis režimas 
supus, tad aš nebūsiu tų žmonių 
eilėse".

name neišplėsti, daugiau nei žo
džiai Amerikos intencijas paro
do veiksmai. Amerikos laivyno 
patruliavimas Tonkino (lankoje 
buvo nutrauktas. Aiškinama, kad 
tai padaryta tik laikinai ir kad 
tas patruliavimas galės būti bet 
kada vėl pradėtas. Tačiau šiuo 
metu Tonkino (lankoje JAV laivų 
nėra.

Tokiu būdu šias eilutes rašant 
buvo tokia padėtis:

JAV prezidentas gavo kongre
so pritarimą reikalui esant pra
plėsti karo veiksmus l šiaurės 
Vietnamo teritoriją, tačiau to da
ryti jis aiškiai nenori ir ven
gia.

Iniciatyva ir toliau palieka ko
munistų rankose.

J. ŠATORIUS

šį laišką gubernatorius parašė 
po liepos 30 d. labai griežto cent
rinės valdžios puolimo savo vals
tijos parlamente, kur jis sakė, 
kad "federalinė valdžia atsisako 
revoliucijos tikslų, vykdydama 
kvailas reformas ir kad ji (t.y. 
revoliucinė valdžia) paseno ir su
vyto per ketverius mėnesius". 
Anot Lacerdos "tikra diktatūra 
esanti daug geresnė negu pseudo- 
diktatūra, dėvinti legalizmo kau
kę". šia proga Lacerda "pasvei
kino" Socialistų Partijos (PSB) 
lyderj Amarai Pebcoto ir kitus 
su juo susirišiusius buvusios vai* 
džios rėmėjus, "kuriems pui
kiai pavyko sulikviduoti revoliu
ciją". Gubernatorius kaltino, kad 
konstitucijos straipsnių pakeiti
mai dėl prezidento rinkimų ati
dėjimo siekė vieno tikslo: panai
kinti jo -- Carlos Lacerdos kan
didatūrą J prezidentus. "Bekovo
jant su manimi buvo užmiršti ki
ti svarbesni krašto reikalai —au
ganti bedarbė ir (padanges kylan
čios kainos".

Negana to, gubernatorius pa
skelbė dar antrą karingą mani
festą - laišką, kurj adresavo sa
vo valstijos žmonėms, šiame pa
skelbtame atsišaukime Lacerda 
sako, kad jis rašęs prezidentui 
Castelo Branco, jog su pastaruo
ju nutraukiąs visus santykius.

Komentatoriai buvo labai nu
stebinti tokiusakiniu: "Esu linkęs 
galvoti, kad man jau atėjo laikas 
pasitraukti, po to kai aš atliksiu 
rinkėjų man pavestos gubernato
riaus pareigas". Tačiau nė vie
nas negalvoja, kad Lacerda visiš
kai pasitrauktų iš politinės veik
los.

Tame pačiame manifeste gu
bernatorius sako, kad jis nenorįs, 
jog revoliucija {gautų kraštutines 
formas. Gubernatorius kaltina

ISTORINĖ KREPŠININKU
VIEŠNAGĖ AUSTRALIJOJE

V. RADZEVIČIUS, Australija.

šiaurės Amerikos lietuvių krep • 
šininkų istorinės gastrolės Aust
ralijoje artėja prie pabaigos.

Kai sios eilutės pasieks mie
lus skaitytojus, didelio pasigėrė
jimo ir pasididžiavimo nusipel
niusi lietuvių krepšininkų rinkti
nė bus pakeliui ( namus.

Kietose (o kartais ir ne uip jau 
kietose) kovose nugalėję vietos 
krepšininkus, Įskaitant ir stip
riausią visos Australijos olimpi
nę komandą, savo pavyzdingumu 
ir kovos dvasia pavergę vietos lie
tuvius, krepšininkai parsiveš ne
ribotą visų Australijos lietuvių 
dėkingumą ir meilę, kuriai tinka
miau išryškinti menka mano 
plunksna nesuranda parankių žo
džių.

Visi mes pasąmonėje jaučia
me, kad tremtyje nepakanka būti 
vien tik lietuviu. Reikia, kad kiek
vienas lietuvis uptų atkakliu ko
votoju. Į vlziuvusią rinktinę su
būrus lietuviškas jaunimas Aus
tralijos lietuvių akyse ūpo tuo at
kakliai, ryžtingai ir garbingai ko
vojančio tremties lietuvio pa
vyzdžiu. Jųpasiruošimas kovai ir 
jų kovos dvasia giliai įsiskverbė 
j Australijos lietuvių širdis. Nors 
iš jų buvo reikalaujama gana 
daug, nors australiškos rinktinės 
darė viską, kad lietuvius krepši
ninkus fiziškai ir dvasiškai su- 
smukdytų, bet jų kovos dvasia 
nė valandėlei nepalūžo. Momen-

"kvailą valdžios kišimąsi ( pri
vatų Okį", teigdamas, kad "toks 
idiotizmas apsunkina gamintojų 
padėt(, nes atrodo, kad su gamin
tojais elgiamasi, lyg su vagimis 
ar plėšikais". Lacerda sako, kad 
"bedarbė Brazilijai sudaro dau
giau problemų negu vagystės". 
Ji toliau pranašauja, jog "vėliau 
ar anksčiau liaudis grąžins prie 
valdžios vairo tuos vagis, kurie 
žmonėms duodavo darbo ir pra
gyvenimą".

Jornal do Brasil, kur( Lacer
da palietė savo manifeste, neli
ko skolingas. Lacerdą išvadino 
"megalomanu" (t.y. toks asmuo, 
kuris | save yra įsimylėjęs ligi 
beprotybės laipsnio), "kuris tikė
jęs, kad revoliucijonieriai paso
dinsią j( l prezidento kėdę. Ka
dangi Lacerdai us nepavykę, tad 
jis dabar dūksta, lyg...."

Taip pat ir O Globo dienraš
tis kaltino gubernatorių, kad "pa
starasis naudojasi valdžios sun
kumais, stengdamasis susikrauti 
sau ateities kapitalą, kad laimėti 
daugiau jėgos ir jukos".

NAUJI LAIMĖJIMAI

Mūsų krepšininkų rink
tinė Vakarų Australijoje, 
Perthe mieste rugpiūčio 5 
žaidė prieš Vakarų Austra
lijos rinktinę ir nugalėjo 
07:55. Rugpiūčio 6 iš nauja 
susitiko su Vakarų Austra- 
lijos rinktine ir ją nugalėjo 
78:66, gi rugpiūčio 7 d. nu
galėjo Perthe lietuvių rink
tine 68:52.

Rinktinė iš Australijos j 
Chicagą grįžta rugpiūčio 14 
d., kur jai pagerbti ruošia
mas sutikimas.

Krepšinio rinktinė rug
piūčio 23 d. vyks į New 
Yorką dalyvauti Lietuvių 
Dienos parade ir žais prieš 
Rytų apygardos lietuvių 
rinktinę.

tais, kada jie jautė fizini išsi
sėmimą (22 rungtynės per 30 
dienų), jų kovos dvasia vedė juos 
( pergalę.

Lietuvių krepšininkų gastrolės 
Australijoj buvo skirtos, dau
giausia, pakelti lietuviško Aust
ralijos jaunimo dvasią. Tačiau 
tuo pakilimu gana smarkiai per
siima ir visa lietuvių tremtinių 
visuma Australijoje.

Kokios reikšmės šios gastro
lės turės sportuojančiam Austra
lijos lietuvių jaunimui artimes
nėj ir tolimesnėj ateityje, šian
dien dar niekas nesiimtų spėlio
ti. Pilniau ji galės išryškėti tik 
laikui riedant kasdienio lietuviš
ko gyvenimo vaga. Vistiek jau da
bar galima pasakyti, kad rinkti
nės vyrai davė jiems daug daugiau 
negu ir didžiausi optimistai galė
jo laukti. Pasekmės ateičiai žy
mia dalimi priklausys nuo to, kaip 
tinkamai bus prižiūrimos tos pui
kios sėklos, kurias visose Aus
tralijos lietuvių kolonijose taip 
sėkmingai ir taip gausiai pasėjo 
viešėję krepšininkai.

Netuščiai pastebėjau pradžio
je, kad tai yra istorinė viešnagė. 
Ji tokia tapo pilniausia to žodžio 
prasme. Amerikos lietuvių krep
šininkų pasirodymas Australijoje 
nenueis praeitin, kaip eilinis įvy
kis. Jis temps paskui save visą 
eilę naujų išsirutuliojimų, iškels 
visą eilę naujų tremtinio kovos 
ir ryžto aspektų, pagilinls kolo
nijų susicementavimą bendriems 
darbams. Vienas aštresnių pa
stabų rinkėjas yra užfiksavęs pa-

(Nukelta ( 2 psL)
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Dalis žiūrovų, stebėjusių Amerikos lietuvių rinktinės krepšinio rungtynes Adelaidėje. Pirmoj eilėj 
iš dešinės sėdi: A. Remeikis, Birutė Jonąvičienė, JAV konsulas John Linehan su žmona, krepšininkų 
priėmimo komiteto nariai Juozas Lapšys ir Donela. Antroj eilėj matyti Sporto Klubo Vytis pirm, 
šliužas su žmona, kun. P. Dauknys, kleb. kun. A. Kazlauskas ir M. ir L Pociai. A. Budrio nuotrauka

ISTORINĖ KREPŠININKU VIEŠNAGĖ...

gvildenu kiekviena krepšininkų 
atsilankymo ir jo paruošimo de
talė. Tokia analizė padėtų paruoš
ti ir ištiesinti kelius ateities 
ryšiams stiprinti bei plėsti.

Visi, kurie vienaip arba ki
taip prie šio didelio žygio pri
sidėjo, darė ui iš širdies. Ta
čiau visas pasiruošimo komplek
sas buvo toks sudėtingas, kad ja
me vistiek atsirado kaikurių tai
sytinų spragų ar netikslumų. Vi
soje eilėje atvejų stygos buvo per

(Atkelta iš 1 psl.)
stabą, kad dabar bus keičiamas 
Australijos lietuvių kalendorius 
ir lietuviškojo gyvenimo kronikų 
surašymas prasidės maždaug ši
taip: "Tai įvyko antrais metais po 
krepšininkų viešėjimo Australi
joj... Vytis iškopė į pirmą vie
tą penktais metais po krepšinin
kų triuškinančios viešnagės"...

Apie šią viešnagę bus dar daug 
ir plačiai kalbama abiejuose kon
tinentuose. Reikia manyti, kad 
tose kalbose ir rašymuose bus iš- daug įtemptos. Australijoje vy

The Stroh Brevvery Company, Detroit 26, Mtchigan

įvairūs žmonės renkasi ugnimi darytą skonį

Kas taip išpopuliarino Stroh’s ? Tai io skonis... 
skirtingas skonis, kuriuo nuraminate troškulį. 
Nesvarbu, ar esate įtakingas studentų bendra
butyje, vadovaująs baliui, ar šiaip vienas iš 
smaguriautojų, jūs liekate patenkintas ugnimi 
darytu skoniu. Tat ragaukite Stroh’s!

DIRVA

žiupsnelj, noriu prijungti kelis 
būdingus sakinius iš Mūsų Pas
togės (3.8.64) vedamojo: "šiuo 
metu mūsų visų dėmesį sugėrė 
svečiai iš Amerikos. Juos-sekda
mi ir jais besirūpindami, negali
me išleisti iš akių jų laimėjimų 
už sporto aikštės... Jų sukėlus 
visuotinis sąjūdis ir entuziaz
mas Australijos lietuvių tarpe 
turėtų palikti tokius nedylančius 
pėdsakus, kurie liudytų, jog ir 
ateityje bus prasminga pana
šias išvykas surengti... Matyda
ma, kad Amerikos lietuviai drau. 
ge kovoja už visos lietuvių tau
tos prestižą, mūsų visa bendruo
menė pasidarė iš mozaikinio pa
veikslo vienas kompaktinis ly
dinys".

VEIKLUS 
AUSTRALIJOS 
LIETUVIU 
CHORAS

Rugpiūčio 8 d. Adelaidės lie
tuvių choras Lituania iškilmingu 
koncertu vietos Lietuvių Na
muose atžymi savo veiklos 15 
metų sukaktį, šio choro gyvavi
mo istorija taip gausi pasirody
mais, koncertais ir išvykomis, 
kad tik dalį jų čia tegalime su
minėti.

Mažas vyrų balsų choras muz. 
V. Šimkaus pastangomis susior- 
ganizavo 1949 m. rugpiūčio mė
nesį; jis debiutavo netrukus įvy
kusiame Tautos šventės minė
jime. 1941 m. choras krikštijosi 
Lituania vardu, jau būdamas miš
rių balsų choru. Kiek vėliau, nu
stojęs dalies moterų dainininkių 
liko tik vyrų choru, bet po kele- 
rių metų vėl išaugo J mišrų 
chorą.

Per savo 15 dainos metų Litu
ania turėjo įvairių klausytojų au
ditorijas: lietuvius, australus ir 
įvairių mišrių tautybių. Vieši 
koncertai Adelaidėje, Kadinoje, 
Renmarke tūkstančiams austra
lų parodė lietuviškos dainos gro
žį. Choro turima garbės svečių 
knyga yra pilna žymesnių austra
lų gražių atsiliepimų. Du kartu

rauja bendras nepasitenkinimas 
rungtynių gausumu, o tuo pačiu 
ir krepšininkų perdideli nuvar- 
ginimu. J tą programos perkro
vimą ypač jautriai pažvelgė eili
nis Australijos lietuvis, kuris be 
savo kuklios aukos niekuo kitu 
prie vizito neprisidėjo ir kuris 
neįsivaizduoja, kad tų rungtynių 
gausumą iššaukė būtinybė su
telkti daugiau lėšų išlaikyti krep
šininkus Australijoje ir juos sku
biau kilnoti iš vienos vietos į ki- 

choras^buvo^kviestas ir daly
vavo garsiuose Adelaidės Meno 
Festivaliuose, kurie čia rengia
mi kas dveji metai ir į kuriuos 
susirenka tūkstančiai klausytojų 
ne vien iš Adelaidės, bet ir iš

Galimas daiktas, kad panašiųpriė- 
kaištų pasigirs ir Amerikoje. 

Baigdamas pirmąjį pastabų

kitų Australijos vietų.
Žymesnieji choro Lituania pa

sirodymai įvyko 1951 m. Karališ
kosios Pietų Australijos Meno 
Draugijos koncerte; 1952 m. Ade
laidės Pavasario parodoje; 1953 
m. suruoštas didelis koncertas 
dirigento V. Šimkaus 25 m. chor
vedybos darbo sukakčiai paminė
ti; 1954 m. Gerųjų Kaimynų kon
ferencijos proga suruoštame tarp 
tautiniame koncerte Elder Hali; 
1958 m. koncertas Freemason sa
lėje, dalyvaujant solistui P. Rū
teniui, kiek vėliau tarptautiniam 
Kalėdų Eglutės festivalyje YWC A 
salėje? 1959 m. dešimtmečio su
kakčiai paminėti platus koncer
tas lietuviškai visuomenei; 1960 
m. choras vyksta į Melbourną ir 
Sydney, kur dalyvauja Pirmosio
se Meno Dienose, 1962 m., tal
kininkaujant solistams G. Vasi
liauskienei, P. Rūteniui ir smui
kininkui P. Matiukui, šv. Ksave
ro katedroje, Adleaidėje, suruoš
tas platus religinės muzikos kon
certas, kuriame, be kitų dalykų, 
buvo pirmą kartą Australijoje iš 
pildytos ištraukos iš č. Sasnaus
ko Requiem. 1962 m., Kalėdų 
švenčių .metu, Adelaidėje įvy
ko Australijos Lietuvių Bend
ruomenės suvažiavimas ir Ant
rosios Meno Dienos, kurių me
tu choras, kartu su atvykusiais iš 
kitų miestų chorais, dalyvavo 
gražiai pasisekusioje šventėje. 
1963 m. surengtas religinės mu
zikos koncertas šv. Kazimiero 
koplyčioje ir metinis choro kon
certas Lietuvių Namuose, kur pir
mą kartą pasirodė jaunas diri
gentas V. St ra ūkas. 1964 m. cho
ras dalyvauja Adelaidės Meno 
Festivalyje Elder Parko estra- 
dojė, kur jo klauso apie 8000 
žiūrovų. Po jubiliejinio koncer
to rugpiūčio 8 d. ruošiasi dalyvau
ti artėjančiose Meno Dienose, ku
rios šiemet įvyks metų pabaigo
je Melbourne.

AMERIIA'H ONLY F*IRE-RREWED B E E R.

Choro dirigentas ir organizato
rius visą laiką buvo V. Šimkus, 
kurio 35 metei prabėgo, dirbant 
su chorais Lietuvoje, Vokietijoje 
ir Australijoje.

(MP)
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Diena iš dienos
*** B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * * ¥

ANĄ PIRMADIENĮ, kai "svetimkalbiai'rinkosi pas prezidentą, 
Valstybės departamente būrys reporterių laukė pusvalandį vėla
vusios vidudieninės spaudos konferencijos. Vienas "senas vilkas", 
olandas, atstovaująs savo laikraščiui Amerikoje apiel5 metų, skun
džiasi negebalįs nei su savo šeima susikalbėti dėl Amerikos politi
kos. Mat, žmona ir vaikai priėmę Amerikos pilietybę, o jis pats ne. 
Po savaitės nuo šeimos įsipilietinimo, namuose naujų piliečių 
"krikštas". Dėstau, sako, svečiams savo olandiškas nuomones, o 
sūnus ir pertraukia: --Tėvai, tu nesupranti mūsų, amerikiečių!

-- Supratot? Po savaitės! O toliau dar blogiau! Bet aš vistiek 
sakau: neteisinga, kad amerikiečiai patys vieni savo prezidentą 
renka! Turi ir kitiems duoti, jei ne po pilną balsą, tai nors po treč
dalį ar ketvirtadalį. Nes, žiūrėkit gi: Amerikos prezidentas dabar 
gi nebe vien Amerikos, — jis viso pasaulio prezidentas. Nuo jo 
priklauso daugybės kitų kraštų likimas. Tai kokia teise amerikie
čiai patys vieni sprendžia kitų likimą!

Pasakė ir žiūri šelmiškai šypsodamasis, koks to "džioko" 
įspūdis amerikiečiams...

Mes, lietuvininkai, ne toki amerikiečiai, kaip to olando vaikai. 
Mūsiškiai ir įsipilietinę daugumas lieka, kaip tas tėvas. Amerikos 
prezidentą renkasi, kad visų pirma Lietuvai būtų tinkamas...

Suprantama, mes su komunistais esam karo stovy dėl Lietu
vos, tai mums — juo kas garsiau kalba prieš komunistus, juo 
geresnis atrodo Lietuvos draugas. Draugų atradimo entuziaz
me retai kam J galvą teateina gilintis, koki tų draugų antikomuniz
mo motyvai. Ar tai tikrai susirūpinimas komunizmo pa glemžtų tau
tų likimu, ar tik pačių gynimasis nuo tikro ar net tariamo komuniz
mo (pav., nuo vadinamosios "welfare statė" idėjų įgyvendinimo) 
Amerikoj? Ar tikri ir tariami konservatoriai šiuo metu už B. Gold- 
waterį "galvas guldo" dėl šūkio "pergalė laisvei visam pasauly", ar 
dėl laisvės išsaugoti savo paveldėtą ar įgytą reliatyviai privilegi
juotą padėtį nuo pavojaus dalytis jąja su blogesnėje padėtyje liku
siais ir tuo nepatenkintais? Ar tarp didžiabalsių antikomunistų 
nepasigirsta gaidos, kurioj skamba kėsinimasis tokius, kaip mes, 
"neamerikiniais reikalais" nesisielojančius ne tik nutildyti, bet net 
pasiųsti "where they belong to" ar "where they camefrom"?

Tikime, kad tokios tendencijos nebevyrauja nei Amerikos "de
šinėj", nei "kairėj". Bet jų yra ten ir ten, ir nerealistiška prieš jas 
užmerkti akis ir užsikišti ausis.

Bekišant lietuvišką "trigrašį" Amerikos politikos linkmės nu- 
statyman, kilnu ir teisinga stoti ton pusėn,kuri atrodo drauge ir 
Lietuvai ir Amerikai naudingesnė. Bet atrodymas visgi nėra garan
tija prieš suklydimą ir nusivylimą. Kai nėra įrodymų, tai ir atro
dymus tenka ginti. Bet ar yra pagrindo tai daryti apsisiautus ne
klaidingumo skraiste? Koks reikalas dėl tų atrodymų mums savo 
tarpe "kibtis į plaukus" ir vieniems kitus dėl kiek skirtingų atro
dymų "puošti" įžeidžiamais vardais, inkriminuojančiais įtarimais 
ir pritrenkiančiais suniekinimais. Tačiau, kažkodėl, to pernelyg 
karštai griebiasi mūsų ir "liberalai", ir "konservatoriai"...

PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

TAIP... PAS MUS JŪS TURITE PASIRINKIMĄ ĮVAI
RIŲ TAUPYMO SĄSKAITŲ ATITINKANČIŲ JŪSŲ 

REIKALAVIMAMS ...

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

DIVIDENDAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU KETVIRČIAIS 
INVESTMENT SĄSKAITOMS

”SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Court, Cicero, Illinois 60650
Juozas-F. Gribauskas, sekretorius

Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 656-6330
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MŪSŲ 'ŠALIŠKUMAS’
Mūsų bendradarbių ir ypač laiškų autorių dauguma atvirai reiš

kia savo simpatijas respubikonų partijos prezidentiniam kandidatui. 
Susidaro neišvengiamas įspūdis, kad Dirva rinkimų kausimu esanti 
aiškiai "šališka" -- "prorespublikoniška". Iš tikrųjų, kitokių nuomo
nių reiškėjai, kuriem irgi buvo duota vietos pasisakyti, Dirvoje atro
dė, lyg baltos varnos būryje pilkųjų gana nedraugiškai pešiojamos...

Jei tai Dirvos "šališkumas" (ar partiškumas), tai jis visdėlto 
tikrai nėra tyčinis ir išankstinis. Jis yra visiškai objektyvinių duome
nų padarinys.

Pirmas pagrindas tokiam "šališkumui" susidaryti,beabejo,yra 
mūsų, lietuvių, Amerikos piliečių ar nepiliečių, Amerikoj ar ne Ame
rikoj gyvenančių, daugumo "šališkumas" Lietuvos likimo reikalu. 
Vertindami Amerikos politines partijas ir jų kandidatus, mes pirmoj 
eilėj žiūrim į tų partijų užsienių politikos programas ir jų vykdymo 
praktiką: žiūrim, katra programa ir katrie vykdytojai teikia daugiau 
palankių vilčių Lietuvos likimui.

Tai nėra nei "neamėrikinis", nei juo labiau koks "antiamerikinis" 
elgesys, kadangi, mūsų giliu įsitikinimu, Lietuvos likimui palankesnė 
užsienių politikos programa visada būtų geresnė visų pirma pačiai 
Amerikai.

Ne akibrokštas Amerikai ir tai, kad mes visų pirma ir beveik 
išimtinai kreipiame dėmesį į užsienių politiką, lyg nepaisydami kitų 
šio krašto problemų. Mes šiuo atžvilgiutikrai nenusidedam Amerikai 
labiau, negu tie geri piliečiai, kurie nekvaršina sau galvos jokiomis 
kitomis Amerikos užsienių ar vidaus politikos problemomis, išskyrus, 
sakysim, integraciją (ar segregaciją), arba tik "medicare" ar net tik 
geriamo vandens chlorizavimo klausimą.

Antras susidarančio "šališkumo" pagrindas yra respublikonų 
partijos jau paskelbta platforma, kurios užsienių politikos programa, 
mums atrodo Lietuvos likimui viltingesnė, negu betkuri tos ar kitos 
partijos ligi šiol matyta programa.

Tiesa, siūlomieji tos programos vykdytojai dar neišbandyti, bet 
kuo kalti tie, kurie linkę tikėti šių neišbandytų kandidatų nuoširdumu 
ir ryžtingumu žadamoj užsienių politikoj, jei išbandytieji vykdytojai 
jau yra mažiau ar daugiau apvylę?

Demokratų partijos naujos programos dar neturim. Vargu ar kas 
tarp mūsų yra taip kietai šališkas, kad nei nebesidomėtų, ką ten pama
tysim. Mums, iš tikrųjų, ne partijų ir ne jų kandidatų vardai, o tik jų 
užsienių politikos programos bei jų vykdymas turi lemiamos reikš
mės.

Kai prezidentes pasikvietė vadinamuosius "svetimkalbius" re
daktorius, spėliojom, gal jau išgirsim ką, kas dar prieš demokratų 
partijos konvenciją sudarys kokią svastytiną atsvarą jau žinomajai 
respublikonų programai. Pasirodo, dar reikia laukti konvencijos.

Prezidentes, tiesa, irgi kalbėjo apie žengimą "pirmyn laimėti 
pergalės laisvei ir teisingumui visam pasauly", ir tai buvo labai pa
našu, ar net tolygu su respublikonų platformos pareiškimais. Tačiau 
prezidento kalboj tai tolimas idealas, pakeliui į kurį nurodomas ar
timesnis uždą vinis — Amerikos vienybės tobulinimas, tai yra, tauty
bių, bei rasių vienybės cementą vimas, jų lygybės įgyvendinimas, "ant
rarūšės pilietybės" išgyvendinimas. Taurus uždavinys, bet į mums 
specialiai rūpimą klausimą atsakymo čia nebuvo ir nebuvo nei inten
cijos atsakyti.

Dirva neužtrenkė ir nesirengia užtrenkti durų nuomonėms, įro
dinėjančioms demokratų programos ir jos vykdytojų intencijų naudin
gumą Lietuvos bylai, kai ir jei bus šviežių duomenų nuomonėms pa
remti. Tuo tarpu mūsų ausyse tebeskamba neišryškintos, bet įtarti
nos dviejų pastarųjų prezidentų skelbtos tezės — kad Amerika nori 
respektuoti Sovletijos saugumo Interesus Europoje, ar kad Amerika 
nori matyti šaltąjį karą baigtą "kartą ir galutinai". (vr)

LAIŠKAI;

MISSISSIPPI NEGRAS IR 
PAVERGTASIS LIETUVIS YRA 
KOVOS BROLIAL..

Tą dieną, kai amerikiečių laik
raščiai pranešė apie trijų jaunų 
vyrų, norėjusių pagelbėti skriau
džiamam savo artimui, jauapge- 
dusių lavonų suradimą Missi
ssippi valstybėje, mane pasiekė 
Dirvos numeris, kuriame viena 
skaitytoja raitosi iš juoko vis 
pagarbindama šen. Goldwaterl, 
baisiai pralinksminta nepanei
giamos tiesos, kad man rūpi ne 
vien lietuvių, bet ir negrų teisės.

Moraliniu atžvilgiu, Missis- 
slppi negras ir pavergtasis lie
tuvis šiandien yra kovos broliai. 
Skirtumas tėra praktinis: ame
rikiečiams reikia priminti, kad 
pavergtasis-lietuvis yra Missis- 
sippi negras, o laisviesiems lie
tuviams -- kad Mississippi neg
ras yra pavergtasis lietuvis.

Deja, kaip paryškino ūme pa
čiame Dirvos numeryje kitas skai
tytojas (irgi, žinoma, naujojo iš
ganytojo garbintojas), tiesiogsu- 
gretinęs "bolševikus ir žydus" 
— balsui, apeliuojančiam! lygaus 
žmoniškumo visiems principą 
(patį pagrindinį man), lietuviai 
yra kur kas kiečiau užkimšę savo

ausis negu amerikiečiai.
Kančia, sakydavo seniau, tau

rina. šiandien sau padarytos 
skriaudos pajutimas kai ką jau 
rimtai gresia transformuoti į 
juokiančiąsias hienas. Kas, tur 
būt, ir paliks vienintelis stebuk
las, kurį dabartinėms kartoms — 
"žmogui be Dievo", tariant vie- tokį neapgalvotą, sauvališką ir 
nos, be abejo, ir visų geografi
nių zonų rasistus panagrinėslan- 
čios knygos žodžiais -- teks pa
tirti.

Vytautas Kavolis 
Medford, Mass.

AMERIKOS LIETUVIŲDĖL
TARYBOS CLEVELANDO 
SKYRIAUS ATSIŠAUKIMO

"Dirvos" Nr. 89 yra paskelb
tas Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando skyriaus atsišauki
mas, kuriame sakoma, kad Ame
rikos Lietuvių Taryba vienbalsiai 
nutarė remti Šen. Goldwaterio 
kandidatūrą J JAV Prezidentus.

Dėl šio atsišaukimo turiu lie
tuviškajai visuomenei pareikšti:

1. Clevelando Amerikos Lietu
vių Taryba šio klausimo niekada 
rfesvarstė ir niekada neįgaliojo 
valdybą panašų atsišaukimą jos 
vardu viešai paskelbti.

2. Kadangi ALT, kaip ir visos 
kitos bendrinės lietuvių organi
zacijos kalbėdamos visos lietuvių 
visuomenės vardu visada vengė 
besąlyginiai susieti save su viena 
kuria nors šio krašto politine

KAS LAIMĖTA LIETUVAI SAN FRANCISCO?
A.L. Tautinės Sąjungos pirmi

ninkas V. Abraitis, šalia to, ką 
jau buvo papasakojęs pasikalbė
jime su Dirvos atstove, šio mė
nesio 1 d. New Yorke susirinku
siam pusėtinam būriui dar ir 
smulkiau papasakojo, ką jisai su 
bendrininkais veikė San Fran- 
cisco, bei kaip visa ui dėjosi.

šalia to, ten pat buvo panagri
nėtas ir kius klausimas, būtent, 
ką tie mūsų vyrai Lietuvos rei
kalui laimėjo ar nelaimėjo San 
Francisco. Tuo klausimu pateik
ta eilė šių pastabų.

»*♦
Vytautas Abraitis ir jo bendri

ninkai tebebuvo dar San Francis
co, kai laikraščiuose jau pasiro
dė ten priimtas respublikonų 1964 
metų programos-platformos ant
rosios dalies turinys, apimąs ir 
skyrių, liečiantį užsienių politi
ką. Skubėjome pamatyti, ar ir 
kaip tenai Lietuvos reikalas pa
minėtas. Ir radom:

”8. Respublikonai pakartoti
nai patvirtina savo seną įsipa
reigojimo linkmei, vedančiai į 
būsimą išlaisvinimą komunis
tą viešpataujamą tautą Rytą 
Europoj, Azijoj ir Lotyną 
Amerikoj, įskaitant Vengrijds, 
Lenkijos, Rytą Vokietijos, Če
koslovakijos, Rumunijos, Bul
garijos, Latvijos, Lietuvos, Es
tijos, Armėnijos, Ukrainos, Ju
goslavijos ir jos Serbą, Kroa
tą bei Slovėną tautas, Kubą, 
žemyno Kiniją ir daugelį kitą. 
Mes smerkiame mažumą, to
kią kaip žydą, persekiojimą 
komunistą kraštuose".

Iš pirmo žvilgsnio kaitas net 
ir nusivylėm, tatai paskaitę. Ne 
tai, tad būtumėm ten pamatę ką 
negera. Priešingai — juk patvir
tinamas įsipareigojimas 
linkmei, vedančiai į būsimą pa
vergtų kraštų išlaisvinimą, 
o tų išlaisvintų kraštų sąraše 
įsakmiai nurodyta ir Lietuva. Bet 
Lietuvos vardas tenai atrodo lyg 
ir paskandintas milžiniškame iš
laisvinimų užsimojime, liečian- 
čiame net tris kontinentus.

O buvo atrodę, tad Lietuvos, 
tiksliau tariant, viso Pabaltijo 
klausimas šį tartą rengiamasi 
išskirtai pabrėžti, taip ypatingo 
pobūdžio ir ypatingos reikšmės 
klausimas. Pagrindo taip manyti 

partija ar atskiru politiku, tai 
toks skyriaus valdybos atsišau
kimas yra griežtai priešingas 
bendram ALT organizacijos nu
sistatymui.

3. ALT skyriaus valdybos kate
goriškas pasisakymas už vieną 
kandidatą, net nepalaukus iki bus 
nominuotas ir oficialiai paskelb
us kitos partijos kandidatas ir 
jos rinkiminė platforma, paver
čia šią mūsų bendrinę organiza
ciją siaura partine klika ir tuo 
pačiu veda pat( ALT skyrių prie 
jo likvidavimo.

4. Paskelbdama šį atsišauki
mą ALT skyriaus valdyba sau- 
valiai peržengė savo kompeten
cijos ribas, piktnaudojo jai pa
reikštą pasitikėjimą ir stipriai 
sumažino paties ALT svor| ir ju
ką lietuviškoje Clevelando lietu
vių visuomenėje.

Griežtai protestuodamas prieš 

vispusiškai žalingą ALT Clevelan
do skyriaus valdybos pirmininko 
ir jos narių žygi, laikau šj atsi
šaukimą niekiniu ir beverčiu.

Visas Clevelando lietuviškas 
organizacijas, dalyvaujančias 
ALT skyriaus veikoje ir taip šir
dingai jį rėmusias, kviečiu ne
skubėti daryti radikalių išvadų 
iki artimiausio visuotino sky
riaus susirinkimo, kuriame šis 
reikalas bus pagrindinai išsiaiš
kintas.

Jonas F. Daugėla 
ALT Clevelando skyriaus 

Valdybos Vicepirmininkas.

GERIAUSI LINKĖJIMAI
Su dideliu įdomumu perskai

čiau Dirvoje pranešimą apie nau
jos meno galerijos "Gallery In- 
ternational" Clevelande atidary
mą, kurioj bus suruoštos paro
dos dailininkų Alfonso Dargio, 
Antano Mončio, Vytauto K. Jo
nyno, Romo Viesulo, Vytauto Ka
siulio, Antano Liutkaus ir kitų. 
Šia proga noriu išreikšti savo 
geriausius linkėjimus galerijos 
pasisekimui.

Anthony J. Vaikšnoras 
Cleveland 

sudarė ankstesnis Philadelphijos 
susirinkimas ir po jo Pabaltijo 
klausimui rodytas respublikonu 
vadovybės dėmesys. Faktas, kad 
Pabaltijo klausimu liudyti plat
formos komitete buvo pakviesti 
net trys lietuviai ir jiems skir
ta net pusė valandos laiko, irgi 
ŠI tą reiškė, ypač kai visų kitų 
išlaisvinimo siekiančių kraštų 
reikalu irgi tebuvo tik trys ar ke
turi liudytojai, ir kai visai plat
formai su jos apie pora šimtų 
tezių apsvarstyti tebuvo skirtos 
trys dienos.

Žinojom, jog mūsiškiai vyksta 
pasirengę siūlyti, kad šį kartą 
platformoj būtų įsakmiai pabrėž
ta speciali Pabaltijo srities reikš
mė pačiai Amerikai ir visai lais
vės bei teisingumo principo gyny
bai. Kad vien pasyvaus inkorpo
racijos nepripažinimo negana. 
Kad Pabaltijo klausimas turi bū
ti daug aktyviau, negu ligi šiol, 
keliamas, kaip šiuo metu pats 
opiausias dar neišspręstas užda
vinys visuotinėj dekoloniza
cijos programoj. Kad būtų įsak
miai įsipareigota neatlaidžiai 
kelti tą klausimą visuose tarp
tautiniuose forumuose, taigi ir 
Jungtinėse Tautose, ypač jų de
kolonizacijos (vadinamajame 
"dvidešimts keturių") komitete. 
Kad betkokiose derybose su Mask
va sovietinės okupacijos iš Pa
baltijo pašalinimas būtų laikomas 
viena iš būtinųjų šio krašto vy
riausybės programos sąlygų.

Taigi, kai pamatėm, kad tokio 
išskirtinio Lietuvos klausimo pa
brėžimo platformoj nėra, iš pir
mo žvilgsnio pagalvojom, kad 
mūsų vyrams San Francisco vis
dėlto nepasisekė pasiekti to, ko 
buvo tikėtasi.

Įsižiūrėjus ne vien į Lietuvą 
mininčiąją pastraipą, o į visą 
užsienių politiką liečiančią plat
formos dalį, įspūdis visiškai pa
sikeitė. Atrandame, kad mūsų 
vyrų pareikštos mintys ten yra, 
Vietomis jos netgi drąsiau ir ryš
kiau pasakytos visoj eilėj kitų 
principinių pareiškimų. Ir at
randame, kad visi tie pareiški
mai Lietuvos reikalą liečia nė 
kiek ne menkiau, negu jie būtų 
tik prie Lietuvos vardo prijung
tu štai tie principai, kuriuos 
mums verte labai gerai įsidėmė
ti ir įvertinti:

"Amerika turi plėsti laisvę 
visam pasauly, kaip gyvybinę 
sąlygą tvarkingos žmonią pa
žangos, visuotinio teisingumo 
ir Amerikos žmonią saugumo.

"Didžiausias pasipriešinimas 
tokiai politikai yra ateistiškas 
imperializmas — komunizmas.

"Mūsą krašto vadovybė turi 
būti vertinama pagal jos nusi
statymą komunizmo atžvilgiu, 
— nusistatymą, nuo kurio, iš 
tiesą, pareina Amerikos nepri
klausomybė ir netgi išlikimas.

"Tas nusistatymas turi būti: 
pergalė laisvei. Negali būti tai
kos, negali būti saugumo, kol 
šis tikslas nepasiektas.

"Kol komunistą vadai tebė
ra ideologiškai įsistiprėję į pa
saulio užvaldymą, negali būti 
mažesnio tikslo. Tai yra svar
biausias Amerikos užsienią 
politikos bandymas. Jis nepri
valo būti sužlugdytas. Svars
tyklėse žmonią laisvė kiekvie
noje žemės vietelėje.

"Respublikonai užsienią po
litiką vertina pagal jos sėk
mingumą laisvės ir teisingumo 
plėtime, o ne pagal jos poveikį 
tarptautiniams prestižo rodik
liams.

"Mes atmetam teigimą, kad 
komunizmas esąs atmetęs savo 
užsimojimą viešpatauti pasau
liui, ar kad riebūs ir sotūs ko
munistai esą mažiau pavojin
gi, negu liesi ir alkani, Mes 
taip pat atmetam teigimą, kad 
Jungtinės valstybės turėtą sto
ti už katrą šalį Kinijos-S ovie- 
tijos skilime.

"Respublikoną užsienią po
litika prasideda nuo prielaidos, 
kad komunizmas yra kiekvie
na prasme šio krašto priešas 
tol, kol negali įrodyti tą prie
šiškumą pametęs.

"Derybose su komunistais 
r e s p u b likonai nenuilstamai 
bandys siekti protingą, prak
tišką ir patikimą susitarimą. 
Tačiau, mes niekad nesiliau
sim reikalavę naudos laisva
jam pasauliui.

"Respublikonai remia Jung
tines Tautas. Tačiau, mes nie
kad nenurimsim stengdamies 
atgaivinti pirminę ją paskirti.

"Mes turim aiškiai pareikšti 

komunistiniam pasauliui, kad, 
jei bus primestas susirėmimas 
su Amerika, jis pasibaigs tik 
laisvės pergale.

"Mes imsimės šaltojo karo 
ofenzyvos visuose frontuose, 
įskaitant ir, pavyzdžiui, sustip
rintą U.S.I.A. (J. V. Informa
cijos Tarnybą). Ji skelbs per 
radiją ne mūsą silpnybes, bet 
stiprybes. Ji stos į psichologi
nės kovos ataką vardan lais
vės, prieš komunistą doktriną 
ir imperializmą.

"Respublikonai peržiūrės už
sieniams pagalbos programą. 
Mes pasirūpinsim, kad viskas 
tarnautą laisvės bylai.

"Mes, respublikonai, su Vi
sagalio Dievo pagalba, įtikin- 
stm norinčiuosius mus palai
doti, kad Jis kraštas turi jėgos 
ir valios ginti kiekvieną savo 
interesą. Tie interesai, mes pa
sakysim aiškiai, yra ir laisvės 
išsaugojimas, ir išskleidimas,— 
ir galutinė jos pergalė — kiek
vienoje žemės vietoje".

Sustojame ties konkretybėmis, 
liečiančiomis Kubą. Ten yra ir 
tokių pareiškimų: "Mes, respu
blikonai, pripažinsime egzilinę 
Kubos vyriausybę; remsime jos 
pastangas atgauti savo tėvynės 
nepriklausomybę; mes padėsime 
Kubos laisvės kovotojams vesti 
partizaninę kovą prieš komu
nistinį režimą" ir tL

Žiūrėkite, galėtum sakyt: apie 
Kubą kalba labai konkrečiai, o 
Lietuva tai tik tarp ko kita pa
minėta...

Teisybė, Kubai ir tik vienai Ku
bai platformoj padaryta tokia ne
įprasta išimtis. Bet tai ir su
prantama: Kuba gitaiparti...Ta
čiau išsitarimai, taip konkrečiai 
manoma padėti Kubos laisvės ko
votojams, verti dėmesio. Nes 
jeigu tai, tas numatyta Kubos at
vejui, būtų vykdoma, tai būtų ge
ras pavyzdys, taip, atitinkamai 
pagal sąlygas ir aplinkybes, turė
tų būti padedama ir kitiems, ku
riems įsipareigojama padėti. To
dėl Kubos ypatingas išskyrimas 
nenusipelno "pavydo".

Yra ir dar visa eilė teorinių 
priekaištų aštuntajai platformos 
pastraipai, nurodančių tai į jos 
silpnybes, tai į joje neva glūdin
čius pavojus. Juos gal bus progos 
atskirai pasvarstyti. Tuo tarpu 
galima apsiriboti tik apsvarsty
tu užtikrinimu, tad dalis tųprie- 
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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

kaištų patys neatlaiko kritikos, o 
kiti irgi jokiu atveju nemenkina 
platformos nedviprasmiško pa
sisakymo prieš komunistinį 
imperializmą, už to imperializ
mo pavergtų tautų, jų tarpe ir Lie
tuvos, išlaisvinimo ne tik 
pasyvų pageidavimą, bet ir akty
vų siekimą.

•••
Visa tai suėmus draugėn, gali

me drąsiai pripažinti, kad Lie
tuvos klausimo atžvilgiu San Fran
cisco platforma yra netgi dau
giau, negu patenkinama. O ka
dangi mūsų vyrai, kaip matyt iš 
dalykų eigos, tikrai veikliai ir 
sėkmingai prisidėjo prie tokio 
platformos suformulavimo, tai 
jie neabejotinai verti išgirsti iš 
mūsų nuoširdaus "ačiū už žygį!"

Nepamirškim, žinoma, ir to, 
kad tas žygis dar toli gražu ne 
Lietuvos klausimo išsprendimas. 
Tai yra tik įsigijimas loteri - 
jos bilieto, iš kurio galės 
būti naudos, jeigu jam teks 
laimikis lapkričio trečią... Kito
kiu atveju, tas žygis būtų reikš
mingas tik įgytu patyrimu ir pra
mintais takais ateičiai.

Tiesa, yra dar ir kita jo reikš
mė, kuri turbūt išryškės ir ne
laukiant lapkričio trečiosios. Ta 
reikšmė paaiškės jau šį mėnesį, 
Altantic City konvencijoj. San 
Francisco parodytas geras 
pavyzdys. Nejaugi jis nieko 
nesakytų Atlantic City konvenci
jai? Sakyti -- sakys. Jeigu te
nai tą sakymą supras ir teisingai 
įvertins, tai gali būti, kad ir ant
rasis lapkričio trečiajai skirtas 
"loterijos bilietas" stengsis bū
ti kalbamuoju atžvilgiu ne tuš
čias. Jei San Francisco dėka ir 
demokratų partija pasijus pri
valanti atitinkamai įsipareigoti 
pavergtų laisvės kovai daugiau 
padėti, tai Lietuvos bylai vistiek 
jau būtų laimėta, — jei ne ko dau
giau, tai bent aiškesnių įsiparei
gojimų.

Tad, koki bebūtų viso to žygio 
vaisiai tolesnėje perspektyvoje, 
jau šiandien aišku, kad Vytautui 
Abraičiui ir Co. pavyko atlikti ge
rą ėjimą politinių šachmatų lo
šime, ėjimą, kuris viltingai ska
tina susidaryti naujas galimybes, 
galinčias tikti Lietuvos bylai ge
rokai pataisyti kelią. (vr)

Nepamiršk atnau
jinti prenumeratą!
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Be žodžių...

AKIMIRKOS

Kietas noras ištrinti lietuvių 
tautos vardų

Netenka neigti seniai žinomo skir
tumo kai kuriose tarptautinės priva
tinės teisės pažiūrose, pvz., tauty
bės ir pilietybės skyrimo klausimu. 
Tie skirtumai yra atsiradę iš nevie
nodo istorinio likimo, seny tradicijų 
ir ypač dėl savitų kiekvieno krašto 
valstybinių interesų. Vakarų Euro
poje ir ypač Amerikos žemyne, kur 
naujos tautos susidarė iš įvairios kil
mės imigrantų, vyrauja nusistatymas 
neskirti pilietybės nuo tautybės. Jei 
tu naujajame krašte gimei ar įgijai 
jo pilietybę natūralizacijos keliu, ui 
tu esi amerikietis, kanadietis, bra
zilas, nesvarbu, kokios tu būtum bu
vęs kilmės ar kurios tautybės žmo
gų mi jaustumeis.

Visai kitos pažiūros vyravo Euro
pos rytų ir centro kraštuose. Ypač 
jos buvo ir liko ryškios, pav., Lie
tuvoje ir kituose Baltijos kraštuose. 
Žmogaus pilietybė ir tautybė nebuvo 
sumaišoma į vieną daiktą. Teisės po
žiūriu visi piliečiai buvo lygūs. Už
sieniuose Lietuvos, Latvijos, Estijos 
ar Lenkijos piliečiai visi buvo laiko
mi lietuviais, latviais, estais, len
kais... Lygūs jie buvo ir tautiniu po
žiūriu, tik nebuvo stengiamasi tauti
nę priklausomybę užtrinti, niveliuo
ti, sutirpdinti ir visus privalomai lai
kyti tik valstybinės tautos nariais. 
Lietuvoje net vidaus pasuose tautybė 
būdavo įrašoma tokia, kokiai paso sa
vininkas pareikšdavo priklausąs. To
kiu būdu, šalia lietuvių, Lietuvos pi
liečiais buvo žydai, lenkai, vokiečiai, 
rusai, gudai, latviai ar kitoki, jeigu 
jie čia buvo gimę, pastoviai gyveno 
ir reiškė norą būti piliečiais. Kai 
pase būdavo įrašoma jo skirtinga tau- 
tybė ir gyvenime jis būdavo traktuo
jamas kaip ne lietuvis, bet kitatautis, 
- nė vienas Lietuvos pilietis vokie
tis, žydas,ar lenkas dėl to nesijau
dino ir * nesijautė "diskriminuo
jamas". Priešingai, jis būtų buvęs 
įžeistas ir gvoltu šaukęs, jei kas jį 
būtų vertęs vadintis ne savo tautos 
nariu, bet lietuviu. Jis būtų rėkte rė
kęs ir skundęsis, kad lietuviai jį 
prievarta mėgina nutautinti, naikina 
net jo tautybės vardą ir draudžia 
jam tokiu vadintis, kokiu jis yra.

►
Amerikoje, kaip žinoma, yra gana 

kitoniškai. Kitoniškos tradicijos, pa
žiūros ir saviti valstybiniai intere
sai čia ilgai gyvenusiems tiek su

prantami, kad nebūtų reikalo prie jų 
ilgiau apsistoti.

Vyraujanti gyvenimo ir teisės prak
tika yra ta, kad šioje šalyje gimęs ar 
natūralizuotas asmuo yra amerikie
tis, ir niekas kitas. Jo tautine kil
me oficialiai nesidomima, ji niekur 
nežymima, dargi beveik primygtinai 
užtrinama. Jam pačiam apie tai pri
siminti nedraudžiama, dėl to jis ne
persekiojamas, šiaipjau gyvenime jis 
ne kartą per petį patapšnojamas, net 
gauna komplimentų uš savo gerą kil
mę, - žinoma, ypač tuo atveju, kai 
jis yra geras bei pasižymėjęs ame
rikietis. Bet oficialinėje plotmėje ir 
spaudoje paprastai nemėgstama daug 
kalbėti apie kokią kitokią amerikie
čio kilmę. Pvz., prieš kurį laiką 
varčiau knygą apie įžymų Amerikos 
lietuvį futbolininką Jonaitį, - aišku, 
jis rašomas Unitas, - ir knygos au
torius buvo toks rūpestingas, kad vi
siškai mokėjo išvengti pažymėti, jog 
šis sportininkas yra lietuvis.

Tačiau jeigu kuris gimęs ar natfl- 
ralizuotas amerikietis pasižymi ne
labai pagirtinais darbais, tada jau nie
kad nepamirštama pridėti jo tautinė 
ar valstybinė kilmė. Banditas ar gangs - 
teris jau bus, sakysim, italas ar "ita
lu gimęs". Du įžymūs sovietų šnipai 
broliai Soble jau būtinai bus tik "lie
tuviai" ar "lithuanian born". Ir net 
bus suieškota, kad jie gimę Vilkaviš
kyje ir turėję pavardę Sobolevičius, 
ją teisingai lietuviškai "išspelinant". 
Tik, žinoma, pamirštant dar toliau 
paieškoti, kad lietuviškuose pasuose 
tuodu broliai tikriausiai buvo įrašy
ti ne kaip lietuviai, o žydai. Tokie 
dalykai čia nutrupa.

Taigi, amerikiečių spauda nebūtų 
galima tik skųstis. Išimties atvejais 
ji būna labai rūpestinga ir neduoda 
lietuvių tautos vardui išnykti, kartais 
net mus apdovanodama papildomais 
"lietuviais"...►

Bet su madingais sporto reikalais 
dabar darosi pusėtinai tamsu.

Anų metų iškili Amerikos lietuvių 
krepšininkų kelionė į Pietų Ameri
ką tena jos buvo spaudos ir radijo pla
čiai ir Šauniai garsinama. Bet Ame
rikos spaudoje, bent tuose dideliuo
se dienraščiuose^ kuriuos mes skai
tome mūsų mieste, ji buvo visiškai 
nutylėta. Be abejo, apie ją būtų buvę 
užsiminu, jei ji būtų vykusi, kaip ame • 
rikiečių krepšininkų grupė, bet ji ne

BRONYS RAILA

buvo košer, kadangi važiavo ir per
gales skynė, kaip Amerikos lietu
vių komanda.

Dar keisčiau su dabartine Amerikos 
lietuvių krepšininkų rinktine, išvyku
sią rungtynėms į Australiją. Ji pra
skrido pro Los Angeles, čia buvo su
stojusi, buvo suruoštos išlydėjimo iš- 
kilmėlės, buvo konuktuoti ir kviesti 
visų žymesnių laikraščių sporto re
porteriai, - ir niekur nė vieno žo
džio apie tai, kada kasdien toje spau
doje mirga daug mežesnės reikšmės 
sportiniai įvykėliai. Jei amerikiečiai 
sportininkai svetur vyksta, kaip lietu
viai, jie sąmoningai ignoruojami. Taip 
atrodo iš faktų.

Gal dėl šių pavienių faktų galėtume 
daug nesisieloti: visada atsiras iš 
mūsų pačių tarpo advokaui, kurie 
tatai mokės išmintingai išaiškinti ir 
pateisinti. Bet per pastaruosius porą 
metų jau labai ryškiai rodėsi kiti 
reiškiniai, kurie ilgainiui darysis tik
rai skaudūs ir pavojingi. Tai yra ne 
tik amerikiečių didžiosios spaudos, 
bet ir didžiųjų, labai įtakingų spaudos 
agentūrų vis stiprėjantis užsispyri
mas ignoruoti ir ištrinti lietuvių au
tos vardą iš sovietinio pasaulio plot
mės. Matyt, kad "mainai irkulflrinis 
bendradarbiavimas" su Kremliumi 
jau tiek toli pasistūmėjo, kad Ameri
kos viešosios nuomonės formavimo 
organai tampa taip suinteresuoti pa
tikti sovieums ar bent jų neerzin
ti, jog jau sistemingai vengia minė
ti lietuvių ar kitų Pabaltijo autų 
vardą, trina jį iš informacinių pra
nešimų ir gyvenimo įvykių net to
kiais atvejais, kur patys sovietiniai 
rusai namie jų dar nevengia minėti.►

Vėl pažiūrėkime į kai kuriuos ne
tolimus ar dabartinius faktus.

Kai anais metais Amerikoje pas pre
zidentą Kennedy lankėsi Chruščiovo 
ženas Adžubėjus, jis davė plačiai 
išspausdintą pasikalbėjimą Amerikos 
spaudai, tarp kitko išpasakodamas, 
kokia yra ir bus iškilioji 210 mili
jonų "rusų tauta". Reportažo prie
volė yra tiksliai atpasakoti pašnekovo 
žodžius ir mintis, bet lygiai yra rim
to ir atsakingo reportažo prievolė 
duoti jų įvertinimą ir neužmerkti 
akių prieš perdaug akivaizdžius me
lus ar tikrovės klastojimą. Rusija 
yra toli nuo Amerikos, bet ui ne
reiškia, kad nė vienas šios šalies 
reporteris ir žurnalistas neprivalo 

žinoti, jog dar nėra 210 milijonų ru
sų tautos, nėra net nei vieno šimto 
milijonų rusų, ir kad tai, kas šian
dien vadinama Sovietų Rusija, yra tik 
daugelio kitų užgrobtų tautų, net bu
vusių nepriklausomų valstybių kalė
jimas. Bet bent aš neskaičiau nė vie
no reporterio ar žinomesnio kolum- 
nisto, kuris tai būtų žinojęs ir ta pro
ga tinkamai atiuisęs anuos Adžubė- 
jaus įžūliausius melus.

Visa ui be abejo galėjo atsitikti 
pagal doktrinos logiką: jei visi Ame
rikos piliečiai yra amerikiečiai. Ui 
visi Soviet Union pavaldiniai yra... 
rusai!

Antras fakus. Neseniai Anglijoje 
įvyko urptautinės vandens sporto 
rungtynės, kur Vilniaus lietuvių "Žal
girio" ekipa puikiai pasirodė ir savo 
srityje laimėjo pirmą vietą. Kitą dia*- 
ną skaitau mūsų laikraščiuose UPI 
(labai sumbios Amerikos telegramų 
agentūros) pranešimus, kad toje van
dens sporto šakoje "rusai" pasirodė 
nenugalimi, ir pirmoji atplaukė šių 
"rusų" ekipa — Vilniaus“Žalgiris", 
beveik teisingai "išspelinant" tos lie
tuvių komandos pavadinimą.►

Pagaliau, visai neseniai žymiausias 
mūsų miesto dienraštis, "griežtai" 
antikomunistinis, konservatyvus, o 
dabar "moderuous", Los AngelesTi- 
mes, globojo Amerikos ir SSSR leng
vosios atletikos urpvalstybines 
rungtynes. Kaip senovės laikų futbo- 
listas ir 100 metų distancijų bėgimo 
uolus mėgėjas (Panevėžio gimnazijoje 
kartą buvau pasiekęs beveik 11 sekun
džių laiką, tik mes ūda neturėjom ge
rų chronometrų ir, išskyrus mūsų gim
nastikos mokytoją, niekas tos pasek
mės neužrekordavo), aš buvau nuėjęs 
tų rungtynių pasižiūrėti į Kolizėjumą.

Gražiai išspausdinta rungtynių pro
gramos knyga aiškiausiai rodė, kad 
SSSR rinktinėje dalyvauja trys tikri 
lietuviai, du ar trys estai, bene ketu
ri latviai, keli ukrainiečiai ir kitoki, 
na, ir apsčiai tikrų rusų. Šventės 
forma, apeigos, ceremonijos buvo 
Uip sutvarkytos ir tokia jau buvo 
visaip pompuojama dviejų didelių tau
tų draugystė, brolystė, taika, bend
ravimas, susipažinimas iš autentiš
kų šaltinių, jog mūsų Sirvydo ir kitų 
kolaborantų pastangos atrodytų tik 
drungnas vandenėlis po sukepusiu 
liežiuviu.

Gal taip dabar reikia, gal uip ir 
labai išmintinga, Amerikos intere
sams ir garbei naudinga, ir gal Wa- 
shingtonas uip laimina. Bet vienas 
dalykas buvo pagal stiprėjančią gai
dą: visa, kas tik liečia SSSR, laiky
ti, kad tai rusiška, kad jie visi ru
sai, ir kad būtina rūpestingai ištrin 
ti, jeigu ten dar kas yra tikrai neru- 
siška. Keliolika sportininkų, jų ur- 
pe ir tie trys lietuviai, tikrai buvo ne 
rusai, betgi nei rungtynių rengėjai, 
nei globėjo dienraštis, nei kita mums 
matyta spauda nei trupinėliu niekur ir 
niekad neužsiminė kitaip, kaip tik 
rusai, rusai, rusai.

Nežinojo? Ne, žinojo! Man gerai 
žinoma, kaip kai kurie Los Ange
les pabaltiečių laikraštininkai buvo 
specialiai iš anksto atkreipę apie tai 
vietinių redakcijų ir žymesnių sporto 
žurnalistų dėmesį, turėjo pasikalbė
jimų ir su amerikiečių spaudos at
stovais, ir net su pačiais sportinin
kais treniruočių metu;kur buvo ne
draudžiama lankytis. Viskas atsimu- 
šo, kaip į mūrą. Amerikiečių sporto 
reporteriai ir žurnalistai beveik de
monstravo atkaklų nusisutymą visus 
SSSR ekipos dalyvius laikyti ir va
dinti tik rusais!►

Vienas amerikietis reporteris net 
užsispyrė pabaltiečiui žurnalistui įro. 
dyti, kad šisai klysu, ir čia pat jo aki
vaizdoje pravedė maždaug tokį pasi
kalbėjimą su vienu sovietiniu sporti
ninku.

- Ką jūs atstovaujate šiose rung
tynėse?

- Aš esu latvis iš socialistinės 
Tarybų Latvijos Respublikos, - šal-

.s;

I Spaudoje ' 
(pasidairius

s#
<•*<

įįį

•>: Av.

GRĮŽO

LIETUVYBĖS

KĖLĖJAI

Kai politikos ar kultūros vei
kėjų suvažiavimai tebeskelbia 
nutarimus vis dar tik "įtraukti" 
jaunimą į lietuvybės išlaikymo 
pasungas, jaunimo kovūnai, štai 
jau grįžo iš žygio, kurio dydžiui 
ir reikšmei kitą tolygų mūsų iš- 
eivinėj veikloj norintiems rasti 
reiks ilgai ilgai dairytis mūsų 
ištiso dvidešimtmečio žygių - 
žygelių istorijoj.

Grįžo kovūnai ne vien su pil
nais krepšiais pergalių iš visos 
Australijos sporto salių, bet ir su 
didžiuliu laimėjimu lietuvybės 
galvai aukštyn iškelti, ne vien 
jai, liūdnai nusvirusiai, palaikyti. 
Koks iš tikrųjų us jų žygis, 
tegu kalba Australijos Lietuvių 
Bendruomenės laikraščio, Mūsų 
Pastogės, redaktoriaus rugpiūčio 
3 dienos pareiškimas — vedama
sis straipsnis "Didžioji pergalė" 
(pabraukimai mūsų):

"Šiuo metu mūsų visą dėmesį 
sugėrė svečiai iš Amerikos. Juos 
sekdami ir jais besirūpindami 
negalime išleisti iš akių jų ląi- 
mėjimų už sporto aikštės. Ame
rikos lietuvių svečiavimasis jau 
eina Į pabaigą. Jų sukėlus vi
suotinis sąjūdis ir entuziazmas 
Australijos lietuvių tarpe turėtų 
palikti tokius nedylančius pėdsa
kus, kurie liudytų, jog ir ateity

(Nukelu į 5 psL)

tai atsako sportininkas.
- Ar Latvijos respublika yra So

vietų Sąjungos narys? - vėl klausia 
amerikietis reporteris.

- Taip, yra, ir aš esu Sovietų 
Sąjungos rinktinės dalyvis, ir todėl 
ant mano megstinuko yra raidės SSSR, 
- tiksliai paaiškina sportininkas.

- Kiek tokių respublikų Sovietų 
Sąjunga turi? - tęsia toliau ameri
kietis.

- Šešiolika, - atsako sovietų Lat
vijos sportininkas.

- Na, ir maut, - šokte šoksu u- 
da amerikietis reporteris prie pa- 
baltiečio kolegos. - O Amerika susi
deda iš penkiasdešimt respublikų! Ar 
mūsų sportininkai čia atstovauja Ka
liforniją, Hawajus, ar Alabamą? Tai 
juk būtų tas pats. Visi mūsų sporti
ninkai yra amerikiečiai, visi jų spor
tininkai yra rusai. Kaip kitaip galėtų 
būti?

Griežta, nuostabi ir pasibaisėtino 
kvailumo logika. Ji turi savo spe
cialų podirvį ir tikslą, ji plinta, ji 
negali būti atsitiktinė, ji yra vairuo
jama ir galbūt iš aukštybių laimina
ma. Kaip kitaip suprasti tokį užsi
spyrimą ir, bent kas šias rungtynes 
lietė, tokį visuotinį ir atkaklų nusi
statymą?

Tuo arpu, nedarant tolesnių išvadų, 
tenka užregistruoti retą paradoksą: 
Sovietų Rusijoje lietuvis sportininkas 
dar rašomas savo lietuvišku vardu ir 
tokiu pripažįsumas, kaip lygiai ir lie
tuvis rašytojas, dailinikas, aktorius 
ar šokėjas net ir sovietinėje spaudo
je su simpatija ar didėjančiu šalčiu 
vis dar vadinamas lietuviu. Bet jei
gu jis atvyks Amerikon "kultūrinių, 
sportinių ar kitokių santykių" plės
ti, jis bus vadinamas rusu, nes tū
los sumbios ir gudrios jėgos atkak
liai stengiasi Ištrinti lietuvių uutos 
vardą sovietinio pasaulio apimtyje.

Virau! fHlCVGtlIK PIRKITE IHiJJUE HOBERVIIIJE 
MAISTO IR LIKERIO KRAUTŪVĖJE

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

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

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

5th $5.n>
5th 83.98

5th $1.19
5th $1.69
5t h $ .69

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

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

5th $3.98
5th S .98
5th $ .98

Be to. didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

KIEKVIENAS NORI SAVO TRUMPAS ATOSTO
GAS PRALEISTI GRAŽIAUSIOJE IR 

GERIAUSIOJE VIETOJE

CAPE COD
KAIP TIK IR YRA TOJI GRAŽIAUSIOJI VIETA, O 

OSTERVILLE MANOR savininkas 
JUOZAS KAPOČIUS 

yra pasiruošęs savo svečiams suteikti kuo ge
riausias poilsiui sąlygas. Vasarvietė atidaryta 

nuo birželio 24 d. iki rugsėjo 7 d.

UŽSAKYMUS SIŲSTI : Gsterville Manor, Ine., West 
Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. Telefonu kreiptis: 

OsterviHe, Mass. GArden 8-6991.



1964 m. rugpiūčio 12 d. DIRVA

PRIERAŠAI prie "Stambiai - smulkaus
įvykio” V. RASTENIS (6)

Žymiausia tiesioginė 1934 me
tų septintųjų birželio pa ryčių pa
sekmė, žinoma, buvo Lietuvos 
kariuomenėje. Ta diena mažai 
tegirdėtą majorą Raštikl iš Šiau
lių iškėlė 1 pačią kariuomenės 
viršūnę. (Iškilimo greit} žymiai 
nulėmė ir gen. Jackaus staigus 
eliminavimasis dėl netikėtos li
gos).

Kariuomenėje {vyko žymių pa
sikeitimų, patobulinimų. Jos vaid - 
muo {gijo naujų bruožų, ir visa 
tai jtakojo — iš dalies sveikin
tinai, iš dalies apgailėtinai -- vi
są Lietuvos gyvenimą. Vienas iš 
turtingiausių šaltinių tai pasek
mei vertinti, be abejo, yra gen. 
S. Raštikio atsiminimai, kuriuo
se, žinoma, istorikams teks ati
tinkamai sijoti ir tikrinti subjek
tyviąsias autoriaus opinijas.

Tolima pasekmė bus buvusi ir 
ta, kad po beveik penketo metų Lie - 
tuvos premjeru kur} laiką buvo 
generolas J. Černius.

Kita, nors ir ankstyvesnė, bet 
mažiau reikšminga to Įvykio pa
sekmė buvo pakeitimai vyriausy
bėje (paskelbti penktą dieną po 
Jvykio).

Jei P. Tyrulis tiksliai atpasa
koja, ui prezidenus sukilėliams 
buvęs pažadėjęs naują kabine
tą per tris dienas. Betkabineus, 
nors ir porą dienų tepavėluotas, 
nebuvo labai naujas. Penki nauji 
vardai tarp aštuonių, tačiau nė

vienas vardas nešvitėjo "nauju 
vėjų" ar "radikalių permainų" 
iškaba. Tai tikrai nebuvo tokios 
permainos, kokias buvo turėję 
galvoj tie, kurie permainų rei
kalavo ar šiaip laukė.

Visuomenėj nesusidarė {spū
džio, kad būtų kas nauja {vykę. 
Gal tik tautininkų veikėjai, naują 
kabineto sąrašą pamatę, žiūrėjo 
{ j{ su didoku klaustuku akyse. 
Nes naujoj "tautininkų vyriausy
bėj" jie bematė tik vieną žinomą 
Tautininkų Sąjungos nar{, jos pir
mininką J. Tūbel{, kur{ sukilėliai 
buvo norėję pašalinti....

Aleksa, (pasilikęs iš seno ka
bineto) buvo atėjęs iš Ūkininkų 
Partijos (tos pačios, kurią čia da
bar reprezentuoja V. Sidzikaus
kas, D. Krivickas, R. Skipitis), 
visada "tikrųjų* tautininkų akyse 
buvo "pusiau opozicininkas? (or
ganizavo savo "Ūkininkų Vie
nybę", su Tautininkų Sąjunga že
mės Ūkio politikos reikalais kokių 
nors kontaktų užmegzti vengė, 
tenkinosi tik pasitarimais suTū- 
beliu bei Smetona).

Rusteika (irgi iš senojo kabi
neto) -- lojalus "smetonininkas" 
telšiškių tautininkų veikėjų bu
vęs geras bičiulis, net būdamas 
ministras, nors buvo draugiškas 
kompanijonas su vienu kitu iš 
vyresniųjų tautininkų šulų, skel
bėsi "atsiribojąs nuo partijų",

taigi "oficialiai netur{s jokių rei
kalų nei su tautininkų partija".

Krašto apsaugos ministerijoj 
Vietoj malonaus tautininkų vei
kėjų bičiulio pulk. Giedraičio — 
generolas Šniukšta, teisininkas, 
iki tol buvęs kariuomenės teis
mo pirmininkas, niekad nesiarti- 
nęs prie kokios nors politikos, 
ypač "vidaus politikos".

Vietoj senosios gvardijos tau
tininko K. šakenio (nukelto {Vals- 
tybės Kontrolę), švietimo minis
terijoj atsirado Žemės Ūkio Aka
demijos rektorius prof. J. Ton
kūnas, agronomas - pievų spe
cialistas, inteligentingas ir au
toritetingas vyras, berods dotnu- 
viškių studentų tautininkų korpo
racijos globėjas, bet nuo politi
nės tautininkų veiklos irgi pri
silaikęs visiškai nuošaliai.

Vietoj kito senosios gvardi
jos tautininko inž. Vytauto Vi
leišio, susisiekimo ministeri
joj atsirado inž. J. Stanišauskis, 
iš Dotnuvos (ar Kėdainių), ligi 
tol kultflrtechnikų mokyklos di
rektorius, tautininkų veikime ne- 
pažjstamas (bene tik būdamas 
ministru formaliai {stojo { LTS, 
bet tik kaip pasyvus narys).

Vietoj griežtai nepartinio dr. 
D. Zauniaus, užsienių reikalų 
m-ją perėmė S. Lozoraitis, ku
rio nusiteikimai "vidaus poli
tikos" reikaluose "tikriesiems
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Atlanto pakraščio lietuviai skautai Putnamo stovykloje vakarieniauja... B. Kerbelienės nuotrauka

SPAUDOJE

PASIDAIRIUS
(Atkelta iš 4 psl.)

bus prasminga panašias išvykas 
surengti. Nors jie dar mūsų tar
pe ir globoje, bet jau šiandie 
matosi tos jų vizitacijos pozity
vūs rezultatai. Matydami, kad 
Amerikos lietuviai žaisdami 
drauge kovoja už visos lietuvių 
tautos prestižą, mūsų visa bend
ruomenė pasidarė iš mozaikinio 
paveikslo vienas kompaktinis ly
dinys. Visi kaip vienas džiūgauja 
matydami jų skaitlingas perga
les, visi iki ašarų išgyveno jų 
pralaimėjimą, visi didžiuojasi, 
kad 1 juos, o drauge ir } mus at
kreiptas oficialiųjų {staigų dėme
sys. Jų pasirodymas sužadino tau
tines ambicijas ir tų širdyse 
ir dvasioje, kuriems tautiniai in
teresai seniai jau nerūpėjo.

tautininkams" buvo visiškai ne
žinomi (spėliojo, kad "gal krik
demas"...), nors, pasirodė, bu
vęs vienas iš minėtosios Ūkinin
kų (V. Sidzikausko ir kt.) Parti
jos steigėjų...

Pagaliau, vietoj dar vieno se
nosios gvardijos tautininko Alek
sandro Žilinsko teisingumo mi
nisterijoj vėl atsirado "Lietuvos 
Ciceronas44 arba "auksaburnis" 
S. šilingas, šis daugeliui tauti
ninkų ir kitų buvo didžiausia mįs
lė: šilingas veiklus, veržlus — 
kas čia bus!

Ir iš tikro, jo atėjimas vyriau
sybėn labiausiai dvelkė "nauju 
vėju", nors kur ir kaip tas vė
jas pūs, mažai kas galėjo suvok
ti. šilingas buvo buvęs santarie- 
tis (partija, iš kurios vėliau iš
sivystė minėtoji ūkininkų Par
tija), paskui buvo buvęs krikš
čionių demokratų bloko ūkininkų 
Sąjungos atstovas seime ir pir
mas poperversminis teisingumo 
ministras Voldemaro kabinete, 
išbuvęs tada vienerius metus, 
iki 1927 m. galo. Iškalbingas 
visuomenininkas - kultūrininkas 
turėjęs bendradarbių ir bendra
minčių turbūt visų Lietuvos par
tijų sluoksniuose, atseit, plačių 
užsimojimų nepartinis lietuvis.

Taigi; grynai politinės partijos 
akimis žvilgterėję J naujos vy-

riausybės sąrašą, tautininkai ne
turėjo kuo nudžiugti. Galėjo ra
mintis, kad bent viceministrų pa
kopoj jų reikalai buvo žymiai 
geresni. Bet prezidento ir pir
mininko nuolat mokomi nežiūrė
ti {• valstybės reikalus vien pro 
partiškus akinius, pažvelgė, kiek 
pasiraukė ir apsiramino.

šalia Raštikio kariuomenėje, 
tik šilingas bus bene žymiausių 
pėdsakų palikęs to meto Lietuvos 
teisinės (ne tik teismų, bet ir vi
sos valstybės) santvarkos rutu- 
liojime. Tai būtų atskira ir gana 
plati tema. Bet jis, turbūt, tik at
sitiktinė 1934 m. {vykio pasekmė. 
Sukilėliai negalvojo apie šilingo 
{kėlimą vyriausybėn. Ir prezi
dentas, žadėdamas naują kabine
tą, kažin ar jau buvo numatęs ši
lingui tą vaidmenį.

Iš neprisidėjusių prie to su
kilimo karių dar ir dabar gali

išgirsti pasipiktinimų Kubiliūnu 
bei kitais tos nakties veikėjais, 
kad jie sukompromitavę kariuo
menę, palaužę drausmę, sudarę 
labai neigiamą pavyzdi ir t.t.

Žinoma, tas pasielgimas ne
buvo suderinamas su karinės 
drausmės nuostatais ir karių Įsi
pareigojimais. Bet tai buvo nebe 
pirmas gi kartas. Dvidešimts 
šeštųjų gruodžio perversmas bu
vo gi nė kiek ne menkesnis draus
mės sulaužymas ir nuo Įsiparei
gojimų nukrypimas. Bet kai pa
sisekė, tai nusižengėliai tapo pri
pažinti didvyriais. Praėjo kiek 
laiko, ir atsirado vėl (žymi dalis 
tų pačių) kurie tarėsi turj tęsti 
"budėjimą tautos gerovei". Tai 
buvo ne naujas prasižengimas, 
o recidyvas. Kai istorikai tyrinės 
1934 birželinio Jvykio pasekmes 
Lietuvai, negalės nepastebėti, 
kad tas {vykis buvo ne tik kai ku
rių pasekmių priežastis, bet ir 
ankstesnio {vykio pasekmė.
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P. S: Svečius be automobilių nuvežame ir par
vežame iš pliažo.

Dr. Ona šukytė ir inž. Antanas Vegelis sukūrę lietuvišką šeimą 
Worcesteryje, Mass. Vyt. Maželio nuotrauka

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS 

GĖLINYčIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd Street 

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

Ta&au ypač mūsų jaunieji spor
tininkai išjudino ir uždegė jau
nimą. Tegu šita mintis šio laik
raščio puslapiuose jau ne vieną 
kartą buvo kartota, vis tik apie 
malonius dalykus verta ir malo
nu dar ir dar kalbėti. Kai anks
čiau jaunimas stovėjo lyg ir kryŽ- 
kelėje pats savęs klausdamas, su 
kuo dėtis -- eiti tėvų keliu ar 
šlietis prie australų, dabar gah- 
ma drąsiai tvirtinti, kad tokio 
klausimo nebėra ir nebeliko, šiuo 
žygiu šimtaprocentiniai lietuvy
bei laimėtas jaunimas, dėl kurio 
tiek daug buvo kalbėta ir dūsau
ta. Tai bene bus didžiausia Ame
rikos lietuvių jaunimo pergalė, 
kokios jie bet kada galėjo ar ga
li tikėtis.

Visa tai yra mūsų džiaugsmas 
ir nauda, ką mes gaunam ir sve
čių iškovotais vaisiais naudoja
mės. Tačiau reikia ir mums pa
tiems {eiti { mūsų svečių padėt} 
ir Įsivaizduoti, ką jie išgyvena, 
ir kokią atsakomybę jaučia savy
je, kada { juos tiek daug sudėta 
vilčių ir tiek daug tikėtasi. Išbėg
dami J aikštę jie žino, kad žais ne 
vien tik norėdami {rodyti savos 
komandos pranašumą, bet kietai 
turės kovoti už lietuvių tautos 
prestižą ir už jos ateit} jaunųjų 
dvasioje. Pagaliau savo pasirody
mais jie turi pateisinti viltis ir 
visų tų, kurie šitai jų išvykai 
sudarė materialines ir moralines 
sąlygas, šiandieninės jų pastan
gos savo esme prilygsta prieš 
25-rius metus vykusioms kovoms 
jų vyresnių brolių to paties krep- K 
šinio aikštėje Kaune, kur susi
rėmė ne vien tik sportiniai, bet 
ir tautiniai, net valstybiniai inte
resai.

šiais laikais kovoje už savos 
tautos interesus nėra vien tik ka
ro laukas. Lygiai sėkmingai ir 
prasmingai galima kovoti už dip
lomatų stalo, kultūriniu pasireiš
kimu ir pranašumu, o taip pat ir 
sporto aikštėje, kur pergalės lai- 
praTieJimo8^/^1 )"aU1<Ų kraUj0 Bostono jūrų skautai su vėliavomis Putname surengtoje Lietuvių Dienoje. B. Kerbelienės nuotrauka

Kas čia, "navy" ar "marinai"? Suskaldžius jūrų skautus J vandens 
jūrų skautus ir sausumos jūrų skautus, kartais sunku susiorientuo- 
ti,kas tikrieji jūreiviai, šių dviejų jaunuolių jūreiviškumuabejoti ne
galima, nors vienas yra ant kranto, o kius laive... Vaizdas iš Bostono 
lietuvių jūrų skautų stovyklavimo Kennebunkporte.

B. Kerbelienės nuotrauka

STATĖ FARM 
MUTUAL 

AUTOMIBILE 
INSURANCE 
COMPANY

PRALEISKIME ATOSTOGAS
BE RŪPESČIŲ PRIE ATLANTO!

v i ^2 Beach St.VILA MEŠKA c“ «.“h
Tel. 759-3251 (617)

TIKRAM POILSIUI: rami aplinka, gražus plia
žas ir šiltas vanduo, geras maistas, erdvūs kamba
riai ir malonus patarnavimas.

LAISVALAIKIO PAĮVAIRINIMUI: • valtis — 
žuvavimui, • Sail-Fish buriavimui, • Ping-Pong, 
•teniso aikštė, • vakare tėvams išvykus prižiūrimi 
vaikai.

SEZONO PRADŽIA BIRŽELIO MĖN. 20 D.
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SPORTO DIENOS
XIV-JŲ S. A. L. SPORTI
NIU ŽAIDYNIŲ LENGV. 
ATLETIKOS, PLAUKYMO 

IR LAUKO TENISO 
VARŽYBOS

Papildydami mūsų anks
tyvesniuosius praneši mus 
skelbiame, kad XIV-jų š. 
Amerikos Lietuvių Sporti
nių žaidynių — Lengvosios 
Atletikos, Plaukymo ir Lau- 
do Teniso varžybos Įvyks 
1964 m. rugsėjo 12-15 d. 
Chicagoje, III.

FASK-to pavedimu žai
dynes vykdo Vid. Vakarų 
Sporto Apygarda, savo 
ruožtu sudarydama žaidy
nių vykdomuosius organus.

ŽAIDYNIŲ PROGRAMA
Lengvoji atletika

Vyrams: 100 m., 200 m., 
4p0 m., 1500 m., 3000 m.; 
300C m. ė’imas; 110 m. kliu 
tinis; i tolį, i aukštį, tri- 
šuolis, su kartimi; rutulys 
diskas, ietis; 4-100 m. esta
fetė, Olimpinė estafetė (800 
m. x 400 m. x 200 m. x 200 
m.).

Moterims: 60 m., 100 m„ 
200 m.; 89 m. kliūtinis

toli, į aukštį; rutulys (4 
kg.), diskas, ietis; 4x100 
m. estafetė. Tik mergai
tėms A kl. — 50 yd. kliūti
nis ir rutulys (8 lbs.).

Jauniams A kl. (16-18 
m.): 100 m., 200 m., 400 
m., 1000 m.; 70 yd. kliūti
nis, 180 yd. kliūtinis; 1 my
lios ėjimas; į tolį, į aukštį, 
trišuolis, su kartimi; rutu
lys (12 lbs.), diskas (High 
School), ietis (moterų); 
4x100 m. estafetė.

Jauniams B kl. (14-15 
m.): 60 m., 100 m.; 70 yd. 
kliūtinis; į tolį, į aukštį, su 
kartimi; rutulys (8 lbs.), 
diskas (moterų), ietis (mo
terų) ; 4x100 m. estifetė.

Jauniams G kl. (12-13 
m.): 60 m., 60 yd. kliūtinis, 
į tolį, į aukštį; rutulys (8 
lbs.), diskas (moterų), ie
tis (moterų); 4x60 m. es
tafetė.

Mergaitėms B kl. (14-15 
m.): 60 m., 50 yd. kliūtinis; 
į tolį, į aukštį; rutulys (8 
lbs.), diskas, ietis, beisbolo 
sviedinukas; 4x60 m. esta
fetė.

Mergaitėms C kl. (12-13

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintėlė 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.

St»rm window* & tars of
IKDr B.F.Goodrich Korouarri(W vioyl

Storm 
Doors

Storm 
Window«

won’t plt, corrodo, peel, craek,
chlp, tarnish, rot or ru»t

KOSTAS BUTKUS
LU 5-6291, CHICAGO

Nylono, stainless steel ar aluminijaus 
langai, durys, SIETELIAI.

ALUMINIJAUS NAMŲ PRIESTATAI (l’ATIO), STOGE
LIAI. TVOROS, KRAUTUVIŲ SUNKIOS DURYS IR KITI 
MODERNŪS NAMŲ PAGERINIMO REIKMENYS. .DIDE

LIS Pasirinkimas (27 rūšių).

vykdomos varžybos jaunių 
ir mergaičių D klasėje (11 
metų ir jaunesniems). Ta
čiau šios varžybos oficialiai 
nebus skaitomos XIV-jų 
žaidynių programoje. Jų 
programa tiek berniukams,

tiek ir mergaitėms apims 
50 yd. bėgimą, šuolį į tolį, 
šuolį į aukštį ir beisbolo 
sviedinuko metimą. Berniu
kams dar bus ir 6 lbs. ru
tulio stūmimas.

FASK-tas

SUPERIOR 
SAVINGS

rutulys (6 lbs.), diskas, 
beisbolo sviedinukas, 4x50 
m. estafetė.

Dėl negausaus dalyvių 
skaičiaus moterų klasėje, 
moterų ir mergaičių A kla
sė (16-17 m.) sujungiamos 
į vieną klasę. Atskirai mer
gaičių A kl. bus vykdoma 
tik 50 yd. kliūtinis bėgimas 
ir rutulio (8 lbs.) stūmimas.

Plaukymas
Vyrams: 100 m. laisvu 

stiliumi; 100 m. nugara, 
100 m. krūtine, 100 m. pe
teliške, 400 m. laisvu st.; 
4x50 m. laisvu st. estafetė; 
4x50 m. įvairaus plaukymo 
estafetė. 200 m. individua
lus įvairus plaukimas.

Moterims: 50 m. laisvu 
st., 100 m. laisvu st., 50 m. 
krūtine, 50 m. nugara, 50 
m. peteliške, 100 m. įvai
raus plaukimo; 4x50 m. 
laisvu st. estafetė, 4x50 m. 
įvairaus plaukimo estafetė.

Jauniams A kl. (15-16 
m.): 100 m. laisvu st., 100 
m. krūtine, 100 m. nugara, 
100 m. peteliške, 200 m. 
įvairus plaukimas.

Jauniams B kl. (13-14 
m.): 50 m. laisvu st7 100 
m. laisvu st., 50'm. krūti
ne, 50 m. nugara, 50 m. pe
teliške, 100 m. įvairaus 
plaukimo.

Jauniams C kl. (11-12 
m.): 50 m. laisvu st., 50 m. 
krūtine, 50 m. nugara, 50 
m. peteliške, 100 m. įvai
raus plaukimo.

Mergaitėms B kl. (13Š14 
m.): 50 m. laisvu st., 40 m. 
krūtine, 50 m. nugara, x0 
m. peteliške, 100 m. įvai
raus plaukimo.

Mergaitėms C kl. (11-12 
m.): 50 m. laisvu st., 50 m. 
krūtine, 50 m. nugara, 50 
m. peteliške, 100 m. Įvai
raus plaukimo.

Mergaičių A klasė (15-16 
m.) yra prijungta prie1 mo
terų klasės.

Pastebėtina, kad plauky
me prieauglio klasifikacija 
yra skirtinga negu lengvo
joje atletikoje. Tiek leng
vojoje atletikoje, tiek ir 
plaukyme prieauglio klasi
fikacija yra pagal oficialias 
AAU taisykles.

Lauko teniso programa: 
vyrų vienetas, moterų vie
netas, vyrų dvejetas, miš
rus dvejetas; jaunių (že
miau 19 metų) vienetas.

Dalyvavimas žaidyn ė s e 
yra atviras visiems š. Ame
rikos lietuvių sportinin
kams. Dalyvių skaičius vi
sose varžybose neribotas.

Smulkesnės informacijos 
ir instrukcijos yra išsiunti
nėjamos visiems sporto vie
netams. Dalyvių registraci
ja vykdoma per sporto klu
bus iki š. m. rugsėjo 5 d. 
šiuo adresu:

Z. žiupsnys, 5950 S. Fair- 
field St., Chicago, III. 60629 
Telefonas PR 6-6412.

A t k r eiptinas dėmesys, 
kad amžius prieauglio kla
sėse bazuojamas pagal fak- 
tiną dalyvio amžių rungty
nių dieną.

Šalia aukščiau išvardin
tu klasių, lengvojoje atleti
koje dar bus papildomai

tlNCt I9O«

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR

HOME *nd 
REMODELING 

LOAN S
• • • •

INSURED SAVINGS

o

AVĖ. 
AVĖ.

i

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

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
dus 4'i’.i 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 closed.
INSURE D

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

Hm1
JŪSŲ MĖGIAMIAUSIAS LIETUVIŠKAS 

VALGIŲ RECEPTAS GALI IŠLOŠTI
$150 VERTĖS ELEKTRINI DŽIOVINTUVĄ,

ELEKTRINE PLYTA
AR

ELEKTRINĮ NEAPŠARMOJANTĮ ŠALDYTUVĄ

Sears’ “Family Fun Fair”
rugpjūčio 13-14-15-17 ir 18

Reikia tik užrašyti ranka ar mašinėle lietuviškai ar angliškai jūsų 
mėgiamiausią lietuvišku valgių receptą. Neužmirškite pasirašyti pa
vardę, adresą ir telefono numerį. O tada, rugpiūčio 13, 14, 15, 17 ar 
18 atneškite tą receptą į "International Cooking Displav” į bet kurią 
iš šių Sears krautuvių:

• East 85th Street and Carnegie
• West llOth Street and Lorain
• Libby and Northfield Roads

Nepamirškite užsiregistruoti didžiųjų dovanų laimėjimams — .$150 
elektriniam džiovintuvui, elektrinei plytai ar elektriniam neapšar- 
mojančiam šaldytuvui.

Iš atneštų geriausių receptų 12 bus dar apdovanoti $8.95 vertės West 
Bend Automatiniais Fiesta kavai virti virduliais.
Taip pat atnešę receptus gaus nemokamai ”Round The World” viri
mo knygą.

Taigi, rašykite savo receptą jau dabar. Penkios minutės jūsų darbo 
gali laimėti vieną ar daugiau vertingų dovanų.

Satisfaction guaranteed CJT7 A T? C!
oryourmoneyback” OJCz/llvO

Laimėtojų pavardės bus išstatytos visose Sears krautuvėse
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
KREPŠININKŲ 
PAGERBIMAS

Amerikos Lietuvių Tary
bos Clevelando skyrius š. 
m. rugpiūčio 16 d., 3 vai. p. 
p. Čiurlionio Ansamblio pa
talpose ir darželyje, 10908 
Magnolia Drive, rengia ge
gužinę. Bus pagerbti grįž
tantieji iš Australijos krep
šininkai. Gegužinės metu 
paskiri krepšininkai papa
sakos savo įspūdžius važi
nėjant po Australiją ir 
k r e p š i ninku rungtynes. 
Krepšininkai parsiveža gau
sią įrodomą medžiagą — 
laikraščių iškarpas, foto
grafijas, filmas ir kt. Atsi
lankiusieji į gegužinę išgirs 
gyvu žodžiu iš krepšininkų 
papasakojant pergyventus 
įspūdžius,

Veiks valgių ir gėrimų 
bufetas.

ALTo Clevelando sk. 
valdyba

• Pianistai Liudvika ir 
Antanas Smetonai rugpiū
čio 12 d. išskrido į Vokieti
ją, kur Freiburgo mieste 
tęs studijas ir tobulinsis 
fortepijono muzikos srity
je.

Jaunųjų pianistų išvyki
mo proga Birutė ir Julius 
Smetonai rugpiūčio 7 d. bu
vo suruošę priėmimą, ku
rio metu svečiai turėjo ma
lonią progą išklausyti abie
jų fortepijono virtuozų kon
certą ir pasidžiaugti atsi
lankiusių Clevelando muzi
kos žinovų puikiais atsilie
pimais.

Svečių tarpe buvo ir nau
jasis, kartu ir jaunasis. (24 
metų!) Clevelando Orkes
tro dirigento George Szell 
p a d ėjėjas, dirigentas 
George Cleve. Tai nauja, 
kylanti žvaigždė muzikos 
pasaulyje, apie kurią gir
dėti labai gražių ir viltingų 
atsiliepimų. Dirigentas 
George Cleve yra Antano 
Smetonos mokslo draugas.

• Nuolaida už du auto
mobilius šeimoje, taip pat 
už ”compact” automobilius. 
Skambinkit Z. Obeleniui 
881-7741 ar V. Giedraičiui 
944-6835.

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)

NAMAS

18304 La Šalie Rd., ati
daryta šeštadienį ir sekma
dienį 2-6 vai. 4 mieg. colo
nial, Naujoje parapijoje, 
dujų šildymas, nauji gara
žai ir šaligatvis.

Mr. Siemen
Tel. PO 1-5168

Du nutarimai

Ne atsitiktina, kad Lie
tuvių Bendruomenė savo 
švente pasirenka Tautos 
šventę. Turime du atitinka
mus nutarimus.

JAV LB Tarybos 1963 
liepos —7 sesijos nutarimą:

Sears & Roebuck Co. reikalą vedėjas Mr. PaulFitzgerald sveikina Idėjiniams, O r g a n izaci- 
praeitiy metą konkurso laimėtoją Mrs. Lisa Sudolnik. niams, finansiniams ir kt.

reikalams Bendruomenė tu- 
mėnesi bus platinama Sears krau- ri savo mėnesį. Bendruome- 
tuvėse. Tą rinktinią receptą au
torės gaus dovaną po elektrini 
kavai virdulį.

Receptas nebūtinai turi būti 
originalas. J( galite gauti iš kai
mynės, draugės ar iš virimo kny - 
gos. Svarbu, kad tai būtą recep
tas, pagal kuri gaminate sriu
bą, kepsnį, desertą ar kt.

Illuminating Company namą 
ruošos specialistės naudosis rink
tiniais receptais, minėtose Sears 
krautuvėse gamindamos valgius 
"Family Fun Fair" metu, kartu 
dalindamos "Around the World" 
virimo knygas.

Lietuvaitės - šemininkės kvie
čiamos u proga pasinaudoti.

Lietuvaitės Seimininkės, pasi
žymėjusios skanių lietuviškų val
gių gamyba', gali laimėti vertin
gas dovanas Sears, Roebuck Co» 
"Family Fun Fair", kuri įvyks 
trijose Sears krautuvėse rugpiū
čio 13, 14, 15, 17 ir 18 dienomis.

Didžiųjų laimėjimų tarpe yra 
Kenmore automatinė elektrinė 
plyta, Kenmore elektrinis rūbų 
džiovintuvas, Coldspot šaldytu
vas, ar Coldspot elektrinis drėg
mės siurblys (dehumidifier).

Valgių receptų kontestas pri
einamas visoms Clevelande gy
venančioms moterims. Reikia tik 
parašyti lietuviškai ar angliškai 
mėgiamą lietuviškų valgių recep
tą. Svarbu nepamiršti pridėti pa
vardę, adresą ir telefono numerį. 
Po to, rugpiūčio 13,14,15,17 ar 
18 atvykti su receptu } "Interna- 
tional Cooking Display" vienoje iš 
šią Sears krautuvių:

Carnegie, 8601 Carnegie Avė. 
Lorain, 10900 Lorain Avė. 
Southgate, 21000 Libby Rd.
Atnešus receptą, būtinai įsi

registruokite laimėjimams.
Galima- {teikti ne vieną, o dau

giau receptą, bet kiekvienas ją 
privalo būti užrašytas ant atski
ro lapo.

13 geriausią receptą bus 
{traukta { knygutę, kuri sekanti

MAY'S

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
5 kamb. viršuj. Namų apy
vokai daiktai ir šilima — 
$100.00. Prie Waterloo gt.

Tel. KE 1-6168 po 6 vai. 
vak. (91-92)

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

šv. Jurgio parapijoje

6 k. 1 š., gerame stovyje, 
variniai vandens vamzdžiai, 
geras rūsys, 2 vonios, gra
žus kiemas, garažas, {mo
kėjimas tik $600.00.

2 šeimų 5-4, gerame sto
vyje. Garažas. $12,000.

1 š., 6 k. Moderni virtu
vė, gražus kiemas. $10,700.

3 š., 6 garažai. E. 66 gt. 
prie St. Clair. $12,800.

2 š. 5-4 ir 6 k. 1 š. ant 1 
sklypo arti šv. Vito. Gražus 
kiemas. $16,200. Siūlykite!

2 š. po 6 k., {mokėjimas. 
$500.00.

Investavimui
2(2 š. ir 1 š. ant vieno 

sklypo, gerame stovyje, pa
jamų virš $200 per mėnesį. 
Kaina $12,500. {mokėjimas 
$1,000. Bankui $121 mėn.

6 š. mūr. arti St. Clair, 6 
gazo pečiai, gerame stovyje.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė, John Lorenz 

ir Ant. Mikoliūnas 
13229 Superior Avė.

UL 1-6666

BENDRUOMENĖS METINEI ŠVENTEI ARTĖJANT

Lietuvių Fondo vajaus 
mėnuo

Artėjant rugsėjo mėne
siui, noriu priminti visuo
menei apie įvestą Bendruo
menės metinę iškilmę — 
Tautos šventę, kuri Lietu
voje buvo visos tautos iš- - 
kilmingai atžymima.

Čia patiekiu iš Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
leidžiamo "Pasaulio Lietu
vio” nr. 7-8 šių metų St. 
Barzduko straipsnio ištrau- - 
kas apie tos šventės įvedi
mą išeivijoje ir kaip ji bu
vo įprasminta Lietuvoje: 

neš mėnuo yra rugsėjis. Jo 
metu rengiama Bendruo
menės šventė, susijusi su 
rugsėjo 8 diena, derinama 
prie atskirų sąlygų”.

PLB 1963 metų Seimo 
nutarimą: ”PLB Seimas 
nutaria kiekvienerių metų 
rugsėjo mėnesį skelbti Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės mėnesiu”.

Tautinė ir bendruomeninė 
sąmonė

Natūralu, kad gyvenime 
prigyjanti ir auganti Lie

DOWNTOWN 
ON THE HE1GHTS 

PARMATOWN 
SOUTHGATE 

GREAT LAKĘS MALI. BASEMENTS
IŠPARDAVIMO ° *
IŠPARDAVIMAS ĮSIBĖGĖJIME!

ALL 5 MAY COMPANY BASEMENT STORES PARTICIPATE IN THIS EVENT!

Pintos medvilnės 
Jacquard antklodės
Jei be trūkumų

4.99 viena

Skalbiamos pinto jacąuard medvilnės 
antklodės vienguboms ir dviguboms 
lovoms. Daugelis įvairių audinių.

Geros rūšies nylono 
spurguoti patiesalai
Nepaprasta kokybė 9 Q7 
už tą kainą f

kv. jd.
18 uncijų siūlų į kvadrat. jardą! Ilgai 
dėvimos, dviguba apačia. Paskutiniau- 
sios spalvos!

Skalbiamos baltos 
pluoštinės užtrau
kiamos užuolaidos

48”x63” O Q7
Orig. 4.99 • pora
Pilno pločio, pluoštinio audinio, nerei
kalingos prosijimo užuolaidos. Tik 
baltos.

Lygių spalvų med
vilnes spurguotos 

užuolaidos 
2 už $5

Dirbt, šilko ir medvilnės iššukuotų 
siūlų. Apsiūtos. Baltos, ružavos, auk
sinės, žalios, oranžinės, rusvos, žals
vos ar violetinės. Dvigubų ir viengu
bų dydžių.

54” naujos 
rudeninės vilnonės 

medžiagos
Kainavę
2.98 jardas jardas

Flanelio paviršius ir paskutinės ma
dos rudeninės spalvos ir audiniai.

Berniukams 4 
sezonų visokiam 

orui paltai 
Kainavę T QQ

12.99
4 sezonams paltai su užtraukiamu pa
mušalu iš Oriono su medvilnės pavir
šium. Alyviniai, rudi, mėlyni. Dydžiai 
nuo 6 iki 20. Nesitepą.

Berniukams žinomuv
gamyklų mokykli

niai megztukai
Orig. 5.99 iki 8.99 Q QQ
jei be trūkumų

Kardiganai ir užtraukiami. Paskuti
niai stiliai. Įv. rudens spalvos. Dydžiai 
nuo 6 iki 20.

Vyrams ir berniu
kams geresnės 

rūšies batai
Orig. 7.99 £ QQ
iki 10.99 pora

Daugelyje stilių juodi ir rudi. Dydžiai 
6 iki 12 B, C, D pločių toje grupėje.

100 ' acetate Jersey 
Shirtwaist suknelės
Dydžiai 12 iki 20 7

141/, iki 22Yi t/V
Pilnas sijonas, trumpos rankovės, pla
tus diržas. Rudos ir žalios.

Aksomines ir velti
nės rudeninės 

kepuraitės
Orig. 3.98 9 77
iki 4.98 • •

Puikios rudeninės kepuraitės moder
nių spalvų ir stilių. Pasirinkimas įvai
riausių dydžių.

Vyrams geresnės 
rūšies tropinės 

kelnės
Dacrono ir dirbt. O
šilko, lygių spal- 
vų. Dydžiai 29 iki 
40. Iš vidaus 30 
iki 22. Populiarios <-> alX d* 7 
spalvos. fci V •

Moterims puikūs 
rudeniniai išeigi

niai batukai
Orig. 5.99 O QQ
iki 8.98. o.yy
Dydžiai 5 iki 10, AA iki B pločių. 
Rudeniniai stiliai, paskutinės mados 
spalvos. Vidut. ir aukštais kulnimis.

tuvių Bendruomenė taip 
pat įsiveda savo šventę. 
Suprantama, jos nariai ne
atsisakys nei religinių, nei 
tautinių švenčių. Lietuvių 
Charta įsakmiai pabrėžia 
tautinių tradicijų reikalą ir 
nurodo, kad "lietuvio tauti
nė šventė — Vasario 16-ji 
diena”. Bet Bendruomenės 
šventei skiriami specifiniai 
uždaviniai.

B e n d ruomenės sąmonė 
juk kyla iš tautos sąmonės. 
O kas yra tauta? Į klausi
mą atsakome nepriklauso
mos Lietuvos prezidento A. 
Smetonos žodžiais: "(Tau
tos) sąvokoje yra glaudžiai 

. susiję šie pagrindiniai da
lykai: gimtoji žemė, iš se
novės įgyventa bendroji gy
ventojų kilmė, jų bendra 
praeitis ir jų bendroji kal
ba, iš tėvų protėvių pavel
dėta. Tai obiektyvūs tautos 
pažymiai. Tačiau jų vienų 
neužtenka. Būtinai reika
lingas dar šis subjektyvus 
pažvmys: gyva, vieningai 
pasireiškusi gyventijų są
monė”. Be Vasario 16-osios 
šventės, žyminčios naujųjų 
laikų nepriklausomos Lie
tuvos pradžią, tautinei są

monei ugdyti taip pat turė
tam Tautos šventę, atrem
tą i praeities Lietuvos di
dybę — į Vytauto Didžiojo 
laikus. *

Pernai, pirmasis Tautos 
šventės įvedimo metais, kai 
kurios kolonijos tos šven
tės minėjimą rengė, tarp jų 
ir Clevelandas.

Clevelande ir šįmet ren
giama ta šventė — sekma

dienį, rugsėjo 6 d., šv. Jur
gio parapijos salėje.

Tos šventės dieną bus ati
tinkama programa paminė
ta Donelaičio 250 metų gi
mimo sukaktis.

Lietuvių Fondo vajus

Tautos šventės minėji
mas nebūtų pilnas, jeigu ne
būtų susieta su kitu dideliu 
tikslu — didžio Lietuvių 
Fondo vajum. Tą darė Cle
velando Bendruomenės I 
Apylinkė pernai, tą darys 
ir šįmet. Tą privalo daryti 
visos JAV LB Apylinkės.

Kaip Vasario 16-ta nau
dojama rinkti aukas Ame
rikos Lietuvių Tarybai, 
Tautos šventės laikotarpis 
ir visas rugsėjo mėnuo ski
riamas rinkti aukas Lietu
vių Fondui — tiems reika
lams ir tikslams, kuriems 
Bendruomenė ir Fondas gy
vuoja.

Kviesdami visuomenę da
lyvauti Tautos šventės ir 
Donelaičio minėjime, kartu 
raginame kiekvieną lietuvį 
paskirti savo auką ar įna
šą į Liętuvių Fondą.

Lietuvių Fondo tikslas 
yra išauginti milijoną dole
rių kapitalo. Dabar jau tu
rima sudėta apie $150,000.

Iš tolimesnių vietovių, 
kur kitaip negalima, savo 
įnašus galima siųsti tiesiog 
LIETUVIŲ FONDUI, 7343 
South Albany Avė., Chica
go, Illinois 60629.

K. S. Karpius,
Lietuvių Fondo Komiteto 
Clevelande Pirmininkas

ŪSE EAGLE STAMPS 
LIKĘ MONEY
AT MAY’S



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲLAIKRASTIS

NEOLITHUANŲ 
STOVYKLA

Šią vasarą studentų neo
lithuanų stovykla įvyksta a 
p.p. Garmų vasarvietėje — 
Echo Valley Lodge & Cot- 
tages, Echo Lake, Penna. 
nuo rugpiūčio 29 d. iki rug
sėjo 7 d.

Visi stovyklautojai suva
žiuoja šeštadienį, rugpiūčio 
29 d., o sekmadienį, rugpiū
čio 30 d. po pamaldų 11 vai. 
ryto iškilmingas stovyklos 
atidarymo posėdis ir kol. 
Stasio Santvaro, korp. gar
bės filisterio, paskaita.

Visi neolithuaniai — fi
listeriai, senjorai ir junjo- 
rai yra kviečiami stovyklo
je dalyvauti. Neolithuanų 
bičiuliai bei svečiai malo
niai kviečiami aplankyti 
stovyklą ir praleisti laiką 
studentiškoje nuotaikoje.

• Dr. Jono šalnos rezi
dencijoje, Gracelake, Illi- 
nois, apie 70 mylių nuo Chi
cagos, rugpiūčio 2 d., įvyko 
Vilniaus Krašto Lietuvių 
Draugijos gegužinė, daly
vaujant apie 50 svečių.

Eglė Povilauskaitė ir Inž. Algis Giedraitis susituokę Maspetho 
lietuvių parapijos bažnyčioje New Yorke. Vyt. Maželio nuotrauka

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 1964 m. 
rugpiūčio 9 d. mirė

A. A.
TADAS GEČAS

veterinarijos gydytojas, gyvenęs 1248 E. 87 St., 
Cleveland, Ohio.

Rugpiūčio 12 d., po gedulingų pamaldų šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje, palaidotas Kalvari
jos kapinėse.

Irena ir Donatas Mašiotai

Mielam giminaičiui
DR. JONUI SIMS-ŠIMOLIŪNUI 

mirus, jo žmonai MARIJAI reiškiame giliausią 
užuojautą ir kartu gedime

Prof. Jonas šimoliūnas, dr. Sofija 
šimoliūnienė, Vladas šimoliūnas 
su šeima, St. ir P. Petrušaičiai

TREČIOS KARTOS AME
RIKOS LIETUVIS ĮSIJUN
GIA Į KOVĄ Už LIETU

VOS LAISVĘ

>
"Tūkstančiai gabių, su

manių ir įtakingų Ameri
kos lietuvių galėtų daug 
padėti kovoje už Lietuvos 
laisvę; reikia tik juos pa
siekti”, — rašo Algird C. 
Pocius iš Pueblo, Colo., kur 
jis užima žymų postą (di- 
rector of publicity) didelė
je The Colorado Fuel and

Iron korporacijoje, šis tre
čios kartos Amerikos lietu
vis turi netik puikią tarny
bą, bet taip pat gerus ry
šius su Colorado valstijos 
gubernatoriumi John A. 
Love, abiem senatoriais — 
P. A. Dominick ir G. Allot 
ir kitais legislatoriais. A.
C. Pocius aktyviai dalyvau
ja Colorado respublikonų 
partijos veikloje.

A. C. Pociaus pastango
mis kongresmanas J. Edgar 
Chenoweth jau įnešė rezo
liuciją Lietuvos laisvinimo 
reikalu. Rezoliucijų prave- 
dimo reikalu jis daro spau
dimą ir į kitus Colorado le- 
gislatorius.

• Inž. V. Dilis, New Jer
sey lietuvių bendrinių ir 
tautiškųjų organizacijų vei
kėjas, LB Tarybos suvažia
vimo proga atvykęs j Cle- 
velandą, įstojo į Vilties 
draugiją savo įnašu ir pa
sižadėjo neužilgo pasidary
ti tos draugijos šimtininku.

• Prof. Juozas Žilevičius 
šiuo metu atostogauja il
gesniam laikui apsistojęs 
pas muz. Mykolą Ciba Great 
Necke, N. Y.

Turintieji su profesorium 
reikalų rašykite šiuo adre
su: Prof. J. Žilevičius, c/o 
Myk. Cibas, 59 Van Nost- 
rand Avė., Great Neck, N. 
Y. Telefonas 516. HUnter
2-4062.

• Rudens balius Chicago
je, B. Pakšto salėje įvyks 
rugsėjo 26 d. Rengia AL 
Montessori draugija.

• žurn. Alb. Valentinas 
pakviestas dalyvauti pro
gramoje Lietuvių Demo
kratų Lygos rengiamame 
koncerte-vakarienė j e, kuri 
įvyksta rugsėjo mėn. 19 d. 
Vyčių salėje. Pakvietimai 
jau gaunami pas visus ly
gos narius. Vietų skaičius 
rezervuotas.

BOSTONO JURŲ 
SKAUTAI 

STOVYKLAUJA

Nemuno tunto jūrų skau
tės ir skautai šiais metais 
stovyklauja gražiame Tėvų 
Pranciškonų pušyne, Ken- 
nebunkport, Maine.

Stovykla prasidėjo rug
piūčio 1 dieną ir tęsis dvi 
savaites, iki rugpiūčio 15 
dienos.

Stovyklauja 25 jūrų 
skautės, udrytės, jūrų 
skautai ir bebriukai, o se
kančią savaitę atvyksta ir 
jūrų budžiai kandidatai.

Stovyklai vadovauja j. 
ps. Mykolas Manomaitis, 
senas ir prityręs jūrų skau
tų vadovas, ūkio reikalus 
tvarko Bronius Kovas, šei
mininkės pareigas eina Ko- 
vienė iš Norwoodo.

Sekmadienį, rugpiūčio 9 
d. įvyko Jūros Diena su ati
tinkamomis apeigomis ir 
pasirodymais ant vandens 
ir dienai pritaikyta laužine 
programa. (pj)

Kanados lietuvių skautų-čių stovykloje vyr. sktn. Stepas Kairys suorganizavo iš stovyklaujančių 
skautų-čių orkestrą. Į orkestrą įsijungė ir stovyklos kapelionas kun. S. Kulbis SJ. Orkestras labai 
gražiai pasirodė stovyklos programos metu.

Rugsėjo 27 d. Chicagoje įvyksiančios madų parodos modeliuotojos. Sėdi: V. Brazienė ir M. Remienė.
Stovi iš kairės: M. Meškauskaitė, N. Vengrienė, P. Vaitaitienė, O. Blandytė, E. Blandytė. Parodos pel
nas skiriamas senelių namų statybai paremti.

LŠST DEŠIMTMEČIO SUVAŽIAVIMAS CHICAGOJE

Lietuvos šaulių Sąjunga 
buvo įkurta 1919 metais ru
denį. Nepriklausomybės ko
vų įkarštyje. Jos nuopelnai 
Lietuvai ir lietuvių tautai 
buvo ir liks gausūs ir reikš
mingi. Sovietų Sąjunga, 
vykdydama priev artinę 
Lietuvos okupaciją, nutrau
kė lietuvių tautos nepri
klausomo gyvenimo giją ir 
sudraskė bendro darbo au
dinį, kurio kūrybos uolūs 
talkininkai buvo šauliai. 

Dainavos stovyklos metinėje šventėje rugpiūčio 2 d. dalyvavo ir 
aukšti amerikiečių svečiai. Nuotraukoje iš kairės: Lietuvių Stud. 
S-gos pirm. A. Zaparackas, Michigano valst. teisėjas Gilmore,prel. 
V. Balčiūnas, JAV valstybės departamento sekr. padėjėjas Mennen 
Williams, Detroito Lietuvių Organizacijų Centro pirm. R. Valatka, 
Kongreso atstovas Neil Staebler ir Ateitininkų Sendraugių C. V. pirm, 
dr. J. Piktinas.

Gal todėl nei viena lietuvių 
organizacija nebuvo taip 
skaudžiai paliesta okupan
tų ar kovos prieš jų jungą, 
kaip LšS-ga. Tai jau įvy
kusi, bet dar nesurašyta 
mūsų tautos istorijos dalis, 
kuri bus reikšminga ir rei
kalinga Lietuvos ateičiai.

1954 m. Lietuvos šaulių 
Sąjunga vėl buvo atkurta 
tremtyje, Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse ir Kana
doje. šiais metais sueina 

45-ri metai nuo LšS-gos 
įkūrimo Lietuvoje ir 10-ti 
metai nuo jos atkūrimo 
tremtyje.

Rugsėjo 6 d. Chicagoje, 
Jaunimo Centre įvyks LŠST 
visuotinis atstovų suvažia
vimas, su sekančia darbo
tvarkė :

I. Iškilmingoji dalis:
10 vai. ryto pamaldos Tė

vų Jėzuitų koplyčioje ir 
Evangelikų Tėviškės parap. 
bažnyčioje.

10, vai. 45 min., prie pa
minklo žuvusiems dėl Lie
tuvos Nepriklauso m y b ė s 
vainiko padėjimas.

11 vai. iškilmingoji dalis 
didžiojoje salėje: suvažia
vimo atidarymas ir JAV 
himnas, vėliavų įnešimas, 
Lietuvos Gen. Konsulo dr, 
P. Daužvardžio žodis, svei
kinimai žodžiu ir raštu ir, 
vėliavų išnešimas.

Petrauka apie 30 minu
čių, kurios metu užkandžiai 
suvažiavimo atstovams ir 
svečiams.

II. Darbo dalis
Darbo prezidiumo suda

rymas ir vėliavos suvažia
vimo pirmininkui perdavi
mas, Mandatų ir Rezoliuci
jų komisijų sudarymas, 
Centro Valdybos pirminin
ko pranešimas. Centro Val
dybos pareigūnų praneši
mai, diskusijos dėl praneši
mų, pranešimai iš vietų, 
statuto komisijos praneši
mas, uniformų komisijos 
pranešimas, valdomųjų or
ganų rinkimai, einamieji 
reikalai, darbotvarkei išsi
sėmus, vėliavos grąžinimas 
vyriausiam amžiumi naujos 
Centro Valdybos nariui.

Suvažiavimas baigiamas 
iki 7 vai. vakaro. Suvažia
vimo dalyviai kviečiami į 
didžiąją salę, kur L. V. S. 
"Ramovė” Chicagos sky
rius, Chicagos Vytauto Di
džiojo bei gen. T. Daukan
to Jūrų šaulių kuopos, L. 
Kar. kūrėjų-savanorių S-ga 
bei D. L. K. Birutės karių 
šeimų moterų dr-ja, LŠST 
jubiliejui pagerbti, o ta pa
čia proga ir žurnalui "Ka
riui" ir LŠST organui 
"Tremties Trimitui" pa
remti, rengia meninę pro-, 
gramą su vakariene. Įėji
mas — 3 dol. auka. Vaka
rienė nemokamai. Po pro
gramos, vakarienės metu, 
šokiai.
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