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DEMOKRATŲ KONVENCIJA
VALDANčIOS PARTIJOS KONVENCIJOS PA
PRASTAI BONA NUOBODŽIOS. — NESANT 
KOVOS DĖL PREZIDENTO KANDIDATŪROS. 
DĖMESYS KRYPSTA Į VICEPREZIDENTO NO
MINACIJĄ. — ši KARTĄ ATRODO. KAD KAN
DIDATO PASIRINKIMĄ NULEMS PREZIDEN
TO NORAS, KURIS TĄJA KANDIDATŪRA 
BANDYS GAUTI DAUGIAU BALSŲ DEMO
KRATAMS Iš TŲ SLUOKSNIŲ, KURIŲ PA

LANKUMAS NĖRA VISAI TIKRAS.

Vytautas Meškauskas *

Ateinanti pirmadieni praside
danti demokratų partijos konven
cija negali būti labai |domi dėl 
tos paprastos priežasties, kad tai 
valdančios partijos konvencija, 
kurios kandidatas { prezidentus 
yra žinomas iš kalno. Valdančiai 
partijai telieka pasigirti jau at
liktais darbais ir teigti, kad atei
tyje bus dar geriau. Todėl vienin- 
tėlis {domus punktas telieka vi
ceprezidento pasirinkimas.

Čia verte prisiminti istorini 
faktą, kad šiame šimtmetyje trys 
viceprezidentai — Theodore 
Roosevelt, Calvin Coolidge ir 
Harry Truman — prezidento mir
ties pasėkoje atsisėdo jo kėdėje. 
Visi jie buvo nominuoti { prezi
dentus sekančiai kadencijai ir... 
nė vienas { viceprezidento pos
tą negalėjo pravesti jiems dau
giausiai patinkamo kandidato. Tie* 
sa, tada viceprezidento postas 
nebuvo taip svarbus kaip dabar, 
šiandien prezidentes, kuris, gali 
sakyti, yra atsakingas ne tik už 
JAV, bet iki tam tikro laipsnio 
ir už viso pasaulio gerovę, turi 
daugiau svarbių uždavinių paves
ti viceprezidentui negu kada nors 
anksčiau. Jau vien tas faktas, kad 
jis gali atsisėsti prezidento kė
dėje, dabartinėje pasaulio situa
cijoje reikalauja tam tikrų kvali
fikacijų. Tačiau gyvenimo prakti
koje daugiau žiūrima netiekjtai, 
kiek | jo "sugebėjimą papildyti" 
kandidato | prezidentus populiaru
mą rinkikų masėse. Jei kandida
tas | prezidentus yra iš Vakarų, 
kandidatas | viceprezidentus tu
rėtų būti iš Rytų. Jei vienas 
protestantas, antras turėtų bū
ti katalikas ir panašiai.

Prezidentas J.F. Kennedy "už
kariavęs" demokratų nominaciją, 
kandidatu { viceprezidentus pa-

siūlė dabartin| prezidentą John- 
soną, savo buvusi varžovą { pre
zidento postą, nes jis geriausiai 
atitiko aukščiau nurodytam prin
cipui. Laikui bėgant apie John- 
soną buvo vis mažiau girdėti. Iš 
prezidento pusės nebuvo jokių 
pastangų jo išpopuliarinimui. Iš 
viso, JFK už savo išrinkimą ne
sijautė skolingas demokratų po
litikams, o daugiau savo gausiai 
šeimai ir sugebėjimui sueiti {la
bai draugiškus ir intymius ryšius 
su spaudos žmonėmis ir intelek
tualų sluoksniais, kurie iš savo 
pusės labai daug padėjo jo išpo
puliarinimui. Savo rinkimų vado
vą brol| Robertą jis paskyrė tei
singumo ministeriu ir arti
miausiu patarėju. Galima sakyti, 
kad Robertas tapo neoficialiu mi
nisteriu pirmininku. Rinkimų 
pergalei prisiminti prezidentes 
padovanojo broliui Robertui si
dabrinę dėžutę cigaretėm ir ją 
{teikdamas Paklausė: "When I‘m 
thru, how about you?"

Kai Johnsonas tapo preziden
tu, kur| laiką atrodė, kad brolis

Robertas turėtų būti jo kandida
tu | viceprezidentus. Tačiau iš 
tikro, apsukrus ir daugiau paty
ręs už JFK politikas, Johnsonas 
visai nenorėjo toliau priklausyti 
nuo Kennedy šeimos malonės. 

Eina gandai, kad Robertas F. 
Kennedy norėjo savo naudai iš
naudoti brolio iškilmingą pami
nėjimą, kuriuo turėjo prasidėti 
demokratų konvencija. To paminė
jimo {spūdžių pasėkoje Robertas 
turėtų būti didele balsų dauguma 
išrinktas kandidatu { viceprezi
dentus ir Johnsonas toliau dau
giau ar mažiau paliktas Kennedy 
šeimos šešėlyje. Kad {gyti popu
liarumo Robertas nuvyko {Vokie
tiją ir Lenkiją, nes lenkų balsai 
gali būti labai svarbūs per šiuos 
rinkimus. Tačiau visiems tiems 
pasirengimams, kurie prasidėjo 
jau per pačias JFK laidotuves, 
Johnsonas padarė galą, pareikš
damas, kad nė vienas jo ’minis- 
terių* negali būti kandidatu { vi
ceprezidentus. O iškilmingas 
JFK paminėjimas pagal preziden
to pageidavimą buvo nukeltas { 
konvencijos pabaigą. Broliui Ro
bertui neliko nieko kito, kaip ban
dyti vėl gr{žti { "valdančius 
sluoksnius" kitu keliu--išstatant 
savo kandidatūrą { senatą New 
Yorko valstybėje.

Kennedy giminę eliminavus, iš 
kogi demokratai galėtų pasirink
ti sau kandidatą { vicepreziden
tus? šių dienų demokratų parti
joje yra dvi labai ryžtingos gru
pės tai "Lib - Lab" -- libera
lai ir darbininkų unijų vadai — 
Labor. Pirmieji turi glaudžius

(Nukelta { 2 psl.)
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Kanados lietuvių skautų ir skaučių "Romuvos" stovykloje,| aukurą buvo Įmūrytas Lietuvos žemės 
žiupsnelis ir gintaro gabalėlis. I stovyklą apsilankęs Lietuvos gen. konsulas Kanadoje dr. J. Žmuidzi- 
nas padėjo žuvusiems pagerbti vainiką ir pasveikino stovyklaujančius. Nuotraukoje iš kairės stovi: V. 
Rušas, K. Batūra, v.s. Br. Juodelis, v.s. pavad. M. Jonikienė, kalba gen. konsulas dr. J. Zmuidzinas, 
Tėvas S. Kulbis, S.J., ir V. Skrinska. Plačiau apie "Romuvos" stovyklą 5 puslapyje.
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Kipro įvykių užkulisiai

r\| r* J UI 111OU11do o 1 Ui 1
tė l šiaurin} Vietnamą. Turkų 
lakūnai pasirodė esą labai taik
lūs. Jie padarė daug nuostolių 
puolėjams. Makarios paskleisti 
gandai, kad jie užmušė tik civi
lius gyventojus, neatitinka tikre< 
nybei. Tiesa, ir jų žuvo, bet tik 
dėl to, kad jie buvo per arti ka
rinių taikinių. Taip pavyzdžiui, 
turkai puolė lauko ligoninę, ta
čiau po jos palapinėmis... slė
pėsi puolėjų tankai.

ANTRĄ KARTĄ RANDA DARIAUS 
IR GIRĖNO PALAIKUS...

t| sienoje buvo paruošta slėptuvė 
ir joje karstai buvo aklinai užmū
ryti. Ilgą laiką nebuvo žinoma, 
koks likimas ištiko juos ir kur

Turkijos karo aviacijos inter
vencija savo tautiečių naudai Kip
ro saloje atkreipė pasaulio dėme
sį j tą nelaimingą salą, kurią 
arkivyskupas Makarios nori pa
versti Viduržemio jūros Kuba. 
Nors derybos dėl tos salos toli
mesnio likimo ir susilaukė dide
lių kliūčių, tačiau šio mėnesio 
pradžioje jau atrodė, kad Dean 
Achesono planas šios problemos 
likvidavimui turi gana didelių 
vilčių. Achesonas siūlo:

ŠIANDIEN IR RYTOJ
SOVIETAI nemėgsta prisiminti 1939 metus, o ypač rugpiū

čio 23 d. pasirašyto tarp hitlerinės Vokietijos ir Sovietijos nepuo
limo pakto, kuris davė pradžią antrajam pasauliniam karui,pražu
džiusiam milijonus žmonių.

Prieš 25 metus, rugpiūčio 23 d. vėlai nakt(, Kremliuje Vokie
tijos užsienių reikalų ministras Ribbentropas ir Sovietijos vyriau
sybės pirmininkas Molotovas, stebint Stalinui, pasirašė du dokumen
tus, nulėmusius žmonijos vieną generaciją.

Vienas tų dokumentų buvo vokiečių - sovietų nepuolimo paktas. 
Tai buvo Stalino dovana Hitleriui, kad šis galėtų pradėti agresiją 
prieš Lenkiją ir nebijotų rizikuoti ginkluoto konflikto su Prancū
zija ir Anglija.

Antrasis dokumentas buvo papildomasis protokolas. Tai buvo 
Hitlerio dovana naujam sąjungininkui.

-- Neužmirškite, — aiškino Stalinas Hitlerio ministrui, — 
kad senovės romėnai stodami kovon prisidengdavo skydu. Mūsų 
amžiuje skydais yra politiniai komunikatai, kurie redaguojami 
tam, kad apsiginti nuo visuomenės opinijos.

Tačiau joks komunikatas nebuvo paskelbtas apie tą papildo
mą dokumentą, kuris turėjo likti didelėje paslaptyje. Kodėl? Dėl 
to, kad ten buvo surašyti Stalino ir Hitlerio tikrieji interesai: vi
sa šiaurinė Europa nuo Lietuvos, lygiai kaip rumunų Besarabija, 
buvo atiduotos Sovietijai...

Už kelių savaičių vokiečių tankai įsiveržė Lenkijon, raudona
jai armijai, kaip buvo sutarta, užimant rytinę Lenkijos dal|, o už 
mėnesio Hitleris leido Stalinui užimti ir visą Lietuvą...

463 kv. km. teritorijos su 20 milijonais gyventojų buvo judošiš- 
kas atlyginimas Stalinui už aną sutartj. Ir kai už dviejų metų Hit
leris įsiveržė | Rusiją, Stalinas ciniškai pareiškė, kad 1939 metais 
pasirašęs aną sutart| tam, kad geriau pasiruošti prieš galimą Hit
lerio invaziją.

Jei tai būtų nuoširdžiai pasakyta, tai tuoj po karo privalėjo už
grobtose teritorijose atstatyti nepriklausomybę. Deja, tas nebuvo 
padaryta ir 20 metų praslinkus po karo... Chruščiovas, pasmerkęs 
Staliną, irgi nieko neužsiminė apie tą velnio sutartj, nes Sovietijos 
imperijoje tautų apsisprendimo teisė neegzistuoja.

SENA sovietų lapė pataria jaunam lapinukui:
— Nepasitikėk raudonplaukiais!
— Kodėl? Juk mes irgi esame raudonplaukiai!
— Kaip tik dėl to tave ir {spėju...

L Sujungti Kiprą su Graikija.
2. Turkija už tai gautų tam tik

rą teritoriją iš Graikijos.
3. Kipro turkai, kurie iš tos 

salos išsikeltų, gautų atitinkamą 
atlyginimą už savo nuostolius.

4. Pasilieką saloje turkai suda
rytų du autonominius kantonus, 
o pati Turkija gautų ten karinę 
bazę.

Nei Graikijos nei Turkijos vy
riausybės to plano neatmetė, bet 
jis nepatiko salos prezidentui 
arkivyskupui Makarios. Už tai, 
kai tik generolas Grivas, (kuris 
savo laiku iš nieko suorganiza
vo sukilimą saloje prieš britų 
valdymą, kurio likviduoti nepa
jėgė nė 40,000 britų kariu, ir ku
ris dabar turėtų perimti salos 
graikų kariuomenės vadovybę) 
rugpiūčio 5 d. išvyko | Atėnus 
su Graikijos vyriausybe aptarti 
Achesono planą, Makarios {sa
kė savo partizanams likviduoti 
turkų pozicijas šiaurės Vakarų 
salos pakraštyje. Puolimas pra
sidėjo rugpiūčio 6 d, rytą ir po 
dviejų dienų atrodė, kad 3.000 
Makarios partizanų jau pavyks 
turkus išstumti {jūrą. Tada 
Turkijos ministeris pirminin
kas Inonu pasiuntė savo 64 lėk
tuvus. Lygiai tokj pat skaičių, ko-

Pasipiktinusi Makarios elge
siu, Graikijos vyriausybė iš kar
to visai nereagavo {turkų puoli
mą, tik vėliau ji pasiuntė savo 
naikintuvus perskristi virš sa
los, kai kautynės praktiškai jau 
buvo pasibaigusios. Mat, Graiki
jos premjeras Papandreoudar lie - 
pos mėn. prašė Makarios nieko 
nepradėti, kas galėtų išsivystyti 
| atvirą konfliktą tarp Graikijos 
ir Turkijos. Iš savo pusės pasi
piktinęs Graikijos vyriausybės 
neryžtingumu Makarios šaukėsi 
Sovietų Sąjungos pagalbos. Chruš 
čiovas tačiau palaukė iki bus at
statytos paliaubos ir tik tada pa
reiškė, kad sovietai ginsią salos 
"nepriklausomybę" nuo agresi
jos. Iš to daroma išvada, kad 
Chruščiovas norėtų pažvejoti 
drumstame vandenyje, tačiau to
li gražu pats nenori atviro kon
flikto.

Tolimesnė ateitis priklausys 
nuo to, ar grjžęs | Kiprą gene
rolas Grivas galės paimti | savo 
rankas visos salos valdymą. Jei 
jis tai galės padaryti, Achesono 
planas turi galimybių būti {gy
vendintas. Jei Makarios tačiau 
pasiliks valdžioje, jis su savo 
sėbrais sieks graikiško, tačiau 
nepriklausomo nuo Atėnų, Kipro.

(vm)

Liepos 11 d. visi Vilniuje lei
džiamieji dienraščiai {dėjo trum
pą pranešimą iš Kauno:

"čia, Medicinos instituto rū
siuose, surasti lakūnų Stepono Da - yra didvyrių kūnai", 
riaus ir Stasio Girėno palaikai. 
Karo metais, kilus pavojui, kad 
jų nesunaikintų vokiškieji fa
šistiniai okupantai, grupė tary
binių piliečių užmūrijo juos rū
sio nišoje. Sudaryta medicinos 
ekspertų komisija* palaikų eks
humacijai".

Liepos 16 d. ir New York 
Times įdėjo savo korespondento 
pranešimą iš Maskvos, kad, anot 
Sovietskaja Litva, Kaune būsiąs 
pastatytas paminklas Dariui ir 
Girėnui.

šis atradimas nebe pirmas. 
Prieš daugiau kaip šešerius me
tus, 1958 m. birželio 14 d., Vil
niaus radijas buvo apie tok{ atra
dimą pranešęs. Tada pranešime 
buvo daugiau pasakyta apie palai
kų paslėpimą, būtent:

"Didvyrių kūnai tuo metu buvo 
medicinos fakultete. Kovo 18 d. 
(1944 m.) prie patalpos, kur buvo 
laikomi karstai su lakūnų palai
kais, buvo pastatyta sargyba. Hit
lerininkai paskubomis vežė me
dicinos fakultete inventorių ir ruo* 
šėsi pagrobti karstus, kurie buvo 
iš spalvoto metalo, o jame esan
čius balzamuotus kūnus sudegin
ti krematoriume. Grupė Kauno 
patriotų, padedant medicinos fa
kulteto sargams, prasiskverbė | 
vidų ir, negalėdami karstų išga
benti, juos nunešė | rflsj. Per nak-

Pranešime buvo pasakyta, kad 
tų (1958) metų birželio pradžioj 
karstai buvę surasti, ir kad 
skubiai ieškoma prideramos vie
tos lakūnų kapui. Buvo sakyta, kad 
iškilmingos laidotuvės {vyksian
čios tų metų liepos 17, minint 
lakūnų žygio ir žuvimo 25 metų 
sukakti.

(Nukelta | 2 psl.)

Kas nauja

(vg) - Aš jus padedu atsargon, kai nebeliks krizių....

• ROBERT KENNEDY pasiro
dęs demokratų partijos progra
mos komisijoje pareiškė, kad 
toje programoje būtina {rašyti 
reikalavimas, kad tiek negrai 
tiek ir baltieji paklustų naujai 
priimtam piliečių teisių {staty
mui. Reikalavimai lygių teisių 
kitų žmonių teisių sąskaiton yra 
klaidinga, lygiai kaip esą klai
dinga kitiems tas teises paneig
ti.

Toliau jis pareiškė, kad kraš
tas yra silpninamas žiauriomis ir 
beprasmingomis rasinėmis riau
šėmis, iš kur jos beatsirastų.

Smūgis gali tekti baltam ir 
negrui, bet kartu pažeidžiamas 
visas kraštas.

Negrų atstovai savo pareiški
muose iškėlė faktą, kad 1964 m. 
pilietinių teisių {statymas palie- 
čiąs tik minimumą negrų reika
lavimų.
• GRAIKIJA IR TURKIJA su

grąžino savo karinius dalinius { 
NATO bazes.

Padėtis Kipre atlyžo, graikams 
panaikinus blokadą ir leidus lais
vai riedėti maisto transportams { 
turkų gyvenamas vietoves Kip
re.

• SENAT. B. GOLDWATERIS 
pasisiūlė apmokėsiąs televizijos 
sąskaitą, jei prez. Johnsonas su
tiktų su juo viešai diskutuoti JAV 
užsienio politikos klausimais.

• JAV PALEIDO { erdvę nau
ją Syncom 3 satelitą, kurio pa
galba bus pertransliuojama tele
vizijai Olimpinės žaidynės iš Ja
ponijos. Be to, JAV Gynybos De
partamentas numato satelitą pa
naudoti greitesniems ryšiams su 
Vietnamu palaikyti.
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KREPŠININKU VIEŠNAGĖ AUSTRALIJOJE
Susitikimai ir atsisveikinimai

Australijos lietuviams giliau
siai įsmigo | širdis trys momen
tai iš viso komplekso tų dvasinių 
susikryžiavimų, kuriuos sukėlė 
šiaurės Amerikos lietuvių krep
šininkų viešnagė. Tie momentai 
išryškėja džiaugsminguose su
sitikimuose, iki ekstazės Įsilieps - 
nojusiuose pergyvenimuose krep
šinio salėse ir neišvengiamuo
se atsisveikinimuose, kurie iš
spaudė persiskyrimo ašaras ir 
kėlė vilčių naujam pasimatymui.

Troškimas greičiau pamatyti 
atvykstančius krepšininkus buvo 
aiškiai parodytas gausinguose 
sutikimuose kiekviename aero
drome. Tautiniais rūbais pasi
puošusios lietuvaitės, Šimui jau
nimo ir senimo sutikimo die
nomis užpildė aerodromus tais 
kolonijos lietuviais, kuriems pa
vyko nugalėti eiles kliūčių: dide
lius atstumus, sunkumus pasi
traukti iš darbo, eibes visuome
ninių ir šeimyninių reikalų. Su
sirinkusieji atnešė J aerodromus 
šventišką, giliai džiaugsmingą 
nuouiką ir nekantrumu plakan
čias lietuviškas širdis. Svetim
taučiui pakako pažvelgti Į besi
šypsančius, spinduliuojančius vei • 
dus, kad tuojau pajustų, jog čia

Antrą kartą 
rado...

(Atkelta iš 1 psl.)
Bet joks laikraštis to radijo 

pranešimo nepakartojo ir tais 
metais nei iškilmingo laidojimo, 
nei 25 metų lakūnų žygio sukak
ties minėjimo Lietuvoje nebuvo. 
Buvo minėjimas tik Soldino miš
ke, dabar prie Lenkijos priskir
toje teritorijoje, Dariaus ir Gi
rėno žuvimo vietoje. Ten tarp 
kitų dalyvavo dabar Washingto- 
ne. Sovietų pasiuntinybėj, esąs 
Vytautas Zinkevičius, kaip kom
partijos centro atstovas. Buvo 
ir Dariaus duktė, gydytoja Ni
jolė Maštarienė, kuri tada (ir 
porą kartų vėliau) padarė pa
reiškimų, anot kurių tik bolševi
kai ir jų valdžia tinkamai te|ver
tinanti bei gerbianti jos tėvo ir jo 
bendrininko žyg|, o "buržuaziniai 
nacionalistai" to žygio nenorėję, 
jo nevertinę ir maždaug esą net 
kalti dėl jo tragiškos pabaigos...

Kaip palaikai buvo "surasti" 
1958 metais Ir kaip atsitiko, kad 
antro suradimo teko laukti net 
šešeris metus, tuo tarpu tebė
ra apgaubta nutylėjimų mistikos. 
Neprasitariama, kas buvo toji, 
anot pirmojo pranešimo, "grupė 
Kauno patriotų", arba anot da
bartinio pranešimo, "grupėtary- 
binių piliečių", kurie prieš 20 
metų karstus taip gerai paslė
pė. Pirmajame pranešime te- 
užsiminta, kad jų likimas bu
vęs "ilgą laiką nežinomas".

Viena, atrodo, aišku, kadslė- 
pėjai didvyrių palaikus slėpė ne 
vien nuo vokiečių, o ir nuo artė
jančių | Lietuvą bolševikų, ku
rių akyse Darius ir Girėnas bu
vę tik "buržazinių nacionalistų 
ir amerikinių imperialistų įran
kiai", nes savo žygiu bei testa
mentu kėlė lietuvių patriotizmą, 
o ne "proletarini internaciona
lizmą", ir, būdami amerikiečiai, 
"padėjo amerikos Imperialis
tams tiesti nagus Į Lietuvą”...

Tryliką metų po savo sugrį
žimo Lietuvon, bolševikai Da
riaus ir Girėno vardus laikė 
tarp tokių pačių neminėtinų "ta
bu", kaip ir Vasario 16-toji. Tik 
1957 metų liepos mėnesi buvo 
apsispręsta leisti Dariaus ir Gi
rėno vardus paminėti jau panau
dojant juos bolševikinės propa
gandos tikslams. Tada, buvęs 
civilinis lakūnas, dabar "tarybi
nis rašytojas". J. Dovydaitis 
(prof. Pr. Dovydaičio sūnus) pa
rašė gana gražų straipsni apie 
Dariaus ir Girėno žyg|, kuris 
buvo kelis kart cituotas ir per 
radiją, nors ir nebuvo parašytas 
visiškai pagal "marksizmo-le
ninizmo" reikalavimus. Pernai, 
lakūnų Žuvimo 30 metų sukakties 
proga, jie vėl buvo plačiau ir 
"marksistiškiau" paminėti, bet 
apie 1958 metais praneštą palai
kų "suradimą" nebuvo užsiminto. 
Taigi, palaikų slėpėjų, matyt, 
nebuvo surasta ir niekas nepasa
kė slėptuvės vietos. Nebūto nei 
uolaus ieškojimo. Uoliai ieškant, 
vieno pastato rūsio sienų tyrimas 
nebūtų trukęs šešerius metus.

(vr)

V. RADZEVIČIUS

vyksta kažkas nepaprasto, jog 
atvyksta kas nors labai bran
gus ir laukiamas visiems tiems 
dideliems ir mažiems.

Nuolatinis klegesys, spindu
liuojančios šypsenos, sąmojai ir 
spėliojimai vertę | šonus laukia
mųjų sienas aerodromuose ir iš- vis ne tie, kurių laukia susirin- 
siplėšė laukan dar toli prieš 
lėktuvui nusileidžiant. Lėktuvui 
artėjant, klegesys susiliejo su 
propelerių ūžimu | keistą sim
foniją, kurios garsuose domi
navo ilgai puoselėto, abejonėmis 
ir netikrumais apgaubto laukimo 
laimingas Įsikūnijimas.

Tarsi nematomo dirigento laz
delei mostelėjus, visas klegesys 
ir bandymai vienas kitą perrėk
ti staiga nutrūko. Nutrūko tuomo. 
mentu, kai atsidarė lėktuvo du-

SUŽAVĖTI IR DĖKINGI
PADĖKOS ?ODIS p. J. J. BACHUNUI IR JUNGTINIŲ 
AMERIKOS VALSTYBIŲ IR KANADOS LIETUVIAMS

Gerb. J. J. Bačiūnui,
Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės pirmininkui
Brangus Pone Bačiūnai,

šiaurės Amerikos lietu
vių sportininkų grupės pen
kių savaičių svečiavimasis 
Australijoje prabėgo kaip 
viena diena.

Mums, Australijos lietu
viams, jų lankymasis drau
ge su jų pergalėmis sudarė 
n e n utrūkstančią triumfa- 
linę šventę, kurios atgar
siais ir vaisiais ilgą laiką 
didžiuosimės ir gėrėsimės. 
šių jaunų vyrų lietuviškojo 
pranašumo ir solidarumo 
mani festacija suglaudino 
lietuvių gretas, sustiprino 
dirba nčiuosius, išsklaidė 
abejones svyruojanti e m s, 
išbudino užsnūdusius.

Bet ypatingai šis šiaurės 
Amerikos lietuvių sporti
ninkų grupės vizitas pasi
darė lemtingas mūsų jau
nuomenei, kuri, jiems atvy
kus, ryžtingai pasuko lietu
viškuoju keliu. Tai yra di
džioji Amerikos lietuvių 
krepšininkų pergalė ir mū
sų visų nelygtamas laimė
jimas.

Už visa tai, ką išgyveno
me ir gavome, mes, Austra
lijos lietuviai esame pir
miausia dėkingi Tamstai, 
Pone Bačiūnai, kad lanky-

Demokratą 
konvencija...

(Atkelta iš 1 psl.)
ryšius su laikraštininkais ir in
telektualų sluoksniais, antrieji 
turi plačias organizacijas ir di
deles pinigų sumas. Unijų poli
tiniam švietimui organizacija 
COPE šių metų rinkimams pa
skyrė 2 milijonus dolerių. Po 
10.000 dolerių savo rinkiminei 
kampanijai gaus senatoriai, po 
3.000 -- kongreso atstovai. Bet 
savaime aišku, jie turi būti uni
jom palankūs -- tokių dabar esą 
viso 88.

Tačiau šiuo metu, respubliko
nams išstačius Goldvaterio kan
didatūrą, ir liberalai ir unijų va
dai neturi jokio kito pasirinkimo. 
Iš tos — kairės pusės būtų pa
geidaujama, kad kandidatu | vi
ceprezidentus būtų išrinktos 
Minnesotos senatorius Hubert H, 
Humphrey, tačiau Johnsonas ir 
demokratų politikai profesiona
lai gali pasirinkti kitą daugiau 
simpatingą kitiems rinkikų 
sluoksniams kandidatą Į vice
prezidentus. Kaip sakėmė, libe
ralai, unijų vadai vistiek neturi 
kito pasirinkimo kaipjohnsonas, 
tas pats ir su negrų rinkikais, už 
tat prezidentas ir demokratų par
tija gali pasirinkti tok| kandidatą 
kuris, sakykim,būtų daugiau nuo
saikių pažiūrų, kad tokiu būdu 
praplėtus rinkėjų skaičių. Viskas 
priklauso nuo to, kaippadėtj ver
tins prezidentas ir jo artimiausi 
vidaus politikos strategai. Atro
do, kad jie stipriai laiko partijos 
vairą savo rankose.

ryš ir laiptuose pasirodė pirmie
ji keleiviai.

— Tai ne jie! — nepasitenkini
mo šūktelėjimas.

Būriai margaspalvių sijonų ir 
vėjo plezdenamų kaspinų apsi
vyniojo aplink pristumtus prie 
lėktuvo laiptus. Tylu. Vienas po 
kito lipa žemyn keleiviai. Seni 
ir jauni. Vyrai ir moterys, bet 

kusi neĮprasta minia, kuriems lie
tuvaitės sunešė gėles. Tylu, net 
kvėpavimai prilaikomi. Minutei 
duryse niekas nesirodo. Tik vė
jas švilpia, glostydamas blizgan
ti lėktuvo liemenį ir išskleistus 
sparnus.

— Tai jie! Jau! -- išsprogsta 
iš šimtų krūtinių. — Valio! Va
lio! Valio!

Laimingos tautiškai apsiren
gusios merginos, laimingi keli 
oficialūs atstovai. Jie pirmieji pa

damasis Australijoje tei
singai supratote mūsų rū
pesčius ir grįžęs namo pra
dėjote konkrečius žygius 
sportininkų išvykai į Aus
traliją.

Drauge esame dėkingi ir 
tiems jauniems vyrams, 
kurie daugiau negu pavyz
dingai atliko savo misiją, 
dėkingi taip pat ir Kana
dos bei Jungtinių Amerikos 
Valstybių lietuviams, ku
rie Jūsų iškeltą mintį entu
ziastingai parėmė.

Visuotinis Australijos lie
tuvių tautinis atgimimas ir 
entuziazmas tebūna mūsų 
dėkingumo Jums tikroji iš
raiška.

Australijos Lietuvių Ben
druomenės vardu

I. Jonaitis
ALB Krašto Valdybos 

Pirmininkas

JUNGTINIŲ AMERIKOS 
VALSTYBIŲ IR KANA

DOS LIETUVIAMS I

Brangūs lietuviai,
Su kokiu entuziazmu 

dvasiniu pakilimu Austra
lijos lietuviai išgyveno 
šiaurės Amerikos lietuvių 
sportininkų grupės vizita
cijos dienas, geriausiai gali 
paliudyti patys šios grupės 
dalyviai. 
Australijos 
atvyka turi 
ir platesnės 
jų pergalės 
se.

ir

Tačiau mums, 
lietuviams jų 
daug gilesnės 
prasmės, negu 
sporto aikštė- 

Jų atvykimas nešė 
mums naują tautinį atgi
mimą, pakreipė mūsų svy
ruojančią jaunuomenę lie
tuviškuoju keliu.

Visa tai įvertindami mes 
esame ir liksime giliai dė
kingi tiems jauniems vy
rams, kurie jiems patikėtą 
uždavinį įvykdė daugiau ne
gu pavyzdingai, lygiai ne
mažiau dėkingi ir jums, 
broliai, kurie savo pritari
mu ir aukomis tą jų istori
nį žygį parėmėte.

Jūsų sudėtos šiam tiks
lui aukos pilnai pasiteisino 
ir lietuviškumo prasme at
nešė šimteriopą derlių.

Jūsų pastangomis parem
ta šioji Šiaurės Amerikos 
lietuvių sportininkų išvyka 
į Australiją dlar kartą įrodė 
Amerikos -lietuvių tautinį 
sąmoningumą ir jų nuošir
dumą lietuviškiems reika
lams.

Telieka mūsų visų Aus
tralijos lietuvių dvasinis 
pakilimas ir šios sportinin
kų atvykos pozityvios pa
sekmės mūsų giliausiu dė
kingumo ženklu. Tai yra 
pati didžiausia dovana, ko
kios susilaukė Australijos 
lietuvių bendruomenė iš jū
sų.

Australijos Lietuvių Ben
druomenės vardu

L Jonaitis
ALB Krašto Valdybos

Pirmininkas 

sisvelkina, pirmieji paspaudžia 
rankas. Nekantraujanti minia at
skiru tinklinės tvoros. Kelioli
kos metrų atstumas nuo aerod
romo iki tvorelės, apgultos gal
vomis ir širdimis, atrodo labai 
ir labai ilgas.

Vyrai su Vytim ant krūtinės 
eina neskubėdami, šypsosi, o 
laukiantieji ploja rankomis, kad, 
atrodo, delnai susprogs. Su plo
jimais susilieja valiavimai. Vei
duose žaidžia pilnutinis pasigė
rėjimas.

Susispaudus vidun, viskas ver
da kaip katile. Visi kalba su vi
sais ir niekas negalvoja, kad nė* 
ra kas klauso. Ir tas, kuriam 
kalbama, turi sklidiną širdĮ ne
išsakytų žodžių dar neišlietų, 
bet jau seniai sukauptų, jausmų 
kurie, kaip pavasario upelis, da
bar išsiplėšė iš krantų ir nesu
laikomai šniokščia.

Svaiginantis, kupinas vilčių pa
sigėrėjimas pasklinda lietuviš
koje kolonijoje, kelioms dienoms 
priglaudusioje seniai lauktus ir 
brangius svečius. Sydnejuj, Mel- 
bourne, Adelaidėj, Perthe ar ki
tur jau sutikimo minutėmis Įsi
galėjo pasitikėjimas: tie vyrai 
sugebės parodyti australams, ko 
vertas kovojantis tremties lie
tuvis.

**♦

Jau ilgas laikas mes galvojo
me, kad atbukome, kad niekas ne
gali mūsų stipriau sujaudinti. Pa
bėgimas iš Tėvynės, skaudūs per
gyvenimai Vokietijos stovyklose, 
nuolatinė mirties baimė, vėliau 
Įsikūrimų sunkumai, naujos, ne
įprastos gyvenimo sąlygos mus 
pavertė abejingumo basliais.

Bendri išgyvenimai krepšinio 
aikštėse, kur grūmėsi paverg
tos tautos vaikai su vergijos ne- 
pažinusio krašto reprezentantais 
aiškiai parodė, kad klydome. Mes 
nesuvaldomai jaudinomės, vir- 
pėjom ir pasinėrėme ekstazėje 
tada, kai atsirado rimtos reika
las parodyti, kas mes esame ir 
ko norime.

Niekas perdaug nesijaudinda
vo rungtynėse, kada kovodavo 
lietuviai prieš lietuvius. Abeji 
savi, abiem širdis palinkus. 
Džiaugiamasi tik pranašumu, pa
ties žaidimo grožiu. Tačiau tas 
pats lietuvis keitėsi iš pagrindų 
svečiams krepšininkams kovo
jant su svetimtaučiais.

Esu tikras, kad iš visų lietu-
viškų kolonijų svečiai krepši- 

1 ninkai krepšinio halėse sulaukė 
didžiausios moralinės paramos. 
Gausūs lietuvių būriai, nepralei- 
dę nė vienų rungtynių, klykė iki 
užkimimo. Drebėjo suolai, kilno
josi salių stogai. Ir ta nesulai
koma parama, paskatinimas vis 
garsiau ir garsiau drebėjo rung
tynėms Įsiliepsnojant. Momen
tuose, kada atrodė, kad laimėji
mas gali išsprūsti iš lietuvių ran
kų, minios klyksmas virsdavo 
klaikiu, spygiančiu ir viską sprog. 
dinančiu. Tik tie, kurie patys sa
vo akimis matė rungtynių pabai
gas, kurie išgyveno paskutines 
baigiamąsias minutes ir sekun
des, gali pilnai suprasti, kokioj 
ekstazėj jas išgyveno Australijos 
lietuviai.

Tokių gilių išgyvenimų, tokių 
krūtinę sprogdinančių širdies 
smūgių čia Australijoj, lietuviai 
ligšiol dar neturėjo. Daugis po 
pirmų rungtynių jau neprašne
kėjo, daugis vakarais ramunėlėm 
gerkles skalavo, bet visi buvo ir 
pasiliko neslepiamai laimingi.

Savo ekstaziniais išgyvenimais 
ypač ryškus pasirodė jaunimas, 
kuris, kartais,atrodydavo nebesu- 
silaikys savyje ir Įsijungs | rung
tynes, kad saviems padėtų. Tai 
buvo nesulaikomas jausmų išsi
veržimas, jaunatviškas audrin
gumas, kurio niekas nepajėgtų 
sutramdyti ar Į atitinkamus rė
mus įsprausti. Buvo momentų, 
kada patys rimčiausieji metė pik-

IKI PASIMATYMO!
Atsisveikindami su taip brangiais svečiais ir stebė

tinais kovotojais nesakome ”sudie”, bet ”iki pasimaty
mo”. Jūsų laimėtos pergalės ir jūsų atliktoji misija lei
džia mums tikėtis, kad su šia atvyka pradėtas lietuviš
kasis. ypač lietuviu jaunimo bendradarbiavimas tarp abie
ju kontinentų bus stengiamasi vienokia ar kitokia forma 
išlaikyti ir ateity.

Suprasdami, koki milžinišką Įspūdį padarėte mūsų 
jaunimui, kokią neįkainuojamą propagandą pravedėte 
Australijoje, kokiu entuziazmu uždegėte Australijos lie
tuvius, mes to negalime išreikšti žodžiu ačiū. Visą mūsų 
dėkingumą Jums išsako parodyta Jums mūsų meilė ir 
džiaugsmas.

Jūsų viešnagė pas mus paliks vienu iš gražiausių 
Australijos lietuvių istorijos puslapiu. Telvdi jūsų žings
nius visur ir visada pergalės ir laimėjimai jūsų džiaugs
mui ir lietuvių tautos garbei.

Australijos lietuvių vardu 
ALB Krašto Valdyba

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

TOLIAU apie "kalambūrus": (2) Pasakykit, kas kaip yra, ko 
mes galime laukti ir ko mes privalome norėti! (Sutraukta tezė iš 
B.R. str., Dirva, 90 nr.).

Kaip tik tų dviejų pastarųjų dalykų atsakingi laikraštininkai 
bei politikai neturėtų daryti, ypač redakciniuose straipsniuo
se.

Sakymas, ko "galime laukti" būtų spėliojimas. Spėliojama, kai 
neturima duomenų tikrai ką nors numatyti, ar jų turima tik sunkiai 
teapčiuopiamų. Atsakingo žurnalizmo dėsniai spėliojimus lei
džia skelbti, bet tik nedviprasmiškai nurodant, kad ui spė
liojimai, ir nurodant, kuo jie tepagrjsti ir ko sužadinti. Kate
goriškais pranašavimais, paremuis vien tik kokio biblijinio pranašo 
ar nuosavos barzdos plaukais, atsakingiems laikraštininkams 
verstis nepridera, nes toli gražu ne "tiek jau to, pavyks ar nepa
vyks (jiems) atspėti ateitĮ ir nurodyti tikrą kelią". Nepataikę nuro
dyti tikro kelio, bus nurodę klaidingą, jei tik iš barzdų iš- 
sipeštomis pranašystėmis bus j| nurodinėję.

Juo labiau nedera Įsakinėti, kas ko privalo norėti. Noras 
niekad nėra prievolė. Norą žadina tik tikras ar net apgaulingas vi
liojančio gėrio Įsivaizdavimas.

Taigi, nieko nebus, jei kas bandys tik taip sau viršiliškai Įsa
kyti: tautiečiai, dabar norėkite uikos! Arba, — norėkit karo! 
Galima net ir karo norą sužadint ištisoj visuomenėj ar tautoj, 
jei sukursi įsivaizdavimą, kad karas bus gėris, kuris sunaikins 
visus priešus ir prispaudėjus, išves | laisvę ir gerovę nuskriaus
tuosius. Bet kas gali imtis atsakomybės vaizduoti, sakysim, "tre
čiąjį pasaulin! karą", kaip tok| laisve ir gerove nešiną gėr|?

Taip, gal ir gali vėl atsitikti nuostabus dalykas, gal ir 
Lietuvai naujas karas atneštų laisvę, nepaėmęs tiek ir tokių 
aukų, dėl kurių mažai kas beliktų laisve bepasinaudoti...

Kol ištvermė nepalflžus, kol nenustelbtas vadinamasis šaltas 
protas, tol tebėra aiški nuomonė, kad nėra pagrindo save ar 
kitus Įtikinėti karą būsiant tikrą gėrio šaltinĮ. Ir yra aiški nuomo
nė, kad karo noras tegali kilti iš greičiausia apgaulingo Įsivaizda
vimo, taigi jis būtų nepalaiminga linkme besiveržiąs noras.

Noras, jei ir negali būti sukeltas įsakymu ar paprastu 
pasakymu, ko "privalome" norėti,.jis gali būti sutramdytas, 
apramintas, ilgainiui net visai sudildytas savų arba ir pašalinių 
samprotavimų Jtaigojimu. Ar bent pasakymu nuomonės apie tai, 
"kas kaip yra".

Kalboje apie karą, Dirva (88 nr.) nenusidėjo nutylėjimu to
kios nuomonės. Ji gali būti ginčijama, bet pareikšta ji, re
gis, gana suprantamai:

a) Lietuvos laisvei iškovoti karas nėra absoliučiai atmestina 
priemonė, nes gali būti vilties, kad gal jo dėka Lietuva vėl at
gautų laisvę;

b) Tačiau karas tam tikslui jei ir svarstytinas, ui tik kaip la
biausiai nepageidaujama priemonė, nes jame glūdi lietuviui daug 
daugiau galimybių skaudžiai pralaimėti, negu laimėti.

c) Didžiųjų galybių karas būtų Lietuvos laisvei atgauti vie
nas iŠ mažiausiai tinkamų būdų, nes Lietuvai jame nėra pers
pektyvų pačiai dėl savo laisvės kovoti, o yra perspektyva tik tap
ti be skrupulų panaudotai jos laisvės priešo interesams ginti.

d) Dėl tų netikrumų ir pavojingumų, racionalu yra norėti, kad 
toks karas, jei ir Įvyktų, tai teįvyksta tik galutinio neišvengiamumo 
atveju, atseit, atitolinus tą kartybių taurę tol, kol Įmanoma ati
tolinti.

e) Mes galime to karo tik norėti ar nenorėti, bet ne nuo mūsų 
noro pareis, ar jis bus, ar ne, nes mes gi to klausimo lėmime ne 
subjektai, o tik objektai, arba, geriausiu atveju, nereikšmingi ste
bėtojai.

štai kas ir kaip yra...

tas replikas už žiaurumą ir netei
sybę, parodytą svečiams žai
dynių metu.

•••
Kuo stipresni tarpusavio iš

gyvenimai, tuo sunkesnis išsi
skyrimas. Amerikos lietuviai 
krešininkai suteikė Australijos 
lietuviams tokių gražių ir tokių 
jausmingų pergyvenimų, kurių 
jie ilgai negalės užmiršti. Dėl 
to ir išsiskyrimas su pamiltais 
svečiais buvo ypatingai skausmin - 
gas, daugeliui išspaudęs atsi
sveikinimo ašaras.

Atsisveikinimo nuotaikos aero
dromuose buvo diametraliai 
priešingos toms, kurios vyra
vo krešininkų sutikimo momen
tais. Nebuvo klegėjimo, nebuvo 
šūkavimų, nebuvo ir garsesnio 
žodžio. Tylūs rankų paspaudimai, 
pavargęs, skausmingas pamoja
vimas, liūdnas "laimingos kelio
nės" ir viltingas "sugr|škite at
gal" palydas.

Kiekvienas išvykstantis sve
čias apsuptas būrelio arčiau su
sibičiuliavusių. Pasikeitimas ad
resais, bendrų nuotraukų apžiū- 

rėjlmas, drėgnas žvilgsnis, ne
drąsus rankos supynimassuran- 
ka, slepiamas atsidusimas ir 
sunkios pastangos parodyti lai
mingą šypseną, paslėpti tai, kas 
vyksta viduje.

-- Tok| kelią atskrido, lie
tuvių vardą išgarsino. O už va
landėlės jų jau nebus. -- Pro 
ašaras kalba jauna lietuvė. — 
Kovojo kaip liūtai. Laisvos va
landėlės neturėjo. Gal ir visai 
nenorės sugrjžti, mus atminti...

Atsisveikinę su visais, sve
čiai grupelėmis ir pavieniai 
dingsta lėktuve. Kiti dar sugrįž
ta, kažką atsiminę, ieško akimis, 
priartėja, taria paskutinius žo
džius, skubiai nusisuka ir sku
biais Žingsniais tolsta nesugrįž
tamai.

Prislėgta nuotaika plyšta lėk
tuvui pradedant judėti. Būriai 
jaunimo išbėga Į pievelę ir kly
kta, šaukia išvykstančius var
dais, kartoja "sugr|žklte, su
grįžkite". Languose pasirodo 
veidai, pakyla rankos.

Išleidžiantieji teturi vieną 
mint|: kad tik sugr|štų, kad vėl 
pasirodytų.

Lėktuvas kyla. Rankos leidžia
si, akyse blizga ašaros... Su- 
grjžkite!

r
Paraginkit savo pa

žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ
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SKAITYTOJAI IR SPAUDOS 
DARBUOTOJAI

— Prašome kiek galint mažinti Dirvoje nuotraukų skaičių ir 
duoti daugiau politinių žinių bei komentarų, — rašo J. Cinčys š.m. 
rugp. 7 dienos Dirvoje laiškų skyriuje.

Atsimenu, toje pačioje Dirvoje kiek anksčiau buvo pageidauja
ma kuo daugiausia kronikos žinučių, mažiau skautų nuotraukų ir jų 
aprašymų, nes atrodo, jog ui esąs skautų laikraštis. Dr. N. P. man 
asmeniškai pareiškė, jog Dirva jai patinka, bet atrodo, kad tai yra 
neolituanų laikraštis;

Kitas skaitytojas ir uolus Dirvos rėmėjas iš Bostono rašė: "Jei 
turėsite progos kalbėti su vyr. redaktorium, priminkite, kad pagei
daujame mažiau nuotraukų ir aprašymų apie dar gyvus žmones, ku
rių veidus dar sutinkame, apie juos tegu kalba jų dabartiniai darbai, 
labiau pagerbkime mirusius. Dar kitas sakė: sekančiais metais 
Dirvos neskaitysiu, jei nepradės spausdinti daugiau istorinių žinių.

Dr. V.A., nepagailėjęs Dirvai kelių komplimentų, išvadoj pa
geidavo, kad ji būtų panaši j amerikietiškus laikraščius, kad būtų 
įvesti skyriai iš visų gyvenimo sričių, trumpos ir pastovios ’ko- 
lumnos*.

Kaip matome, skaitytojų nuomonės ir pageidavimai yra labai 
skirtingi ir verti redaktorių dėmesio norint visus patenkinti. Ta
čiau, kad ir be kailio liksi, visiems neįtiksi, — sako lietuviška pa
tarlė. Taip ir su uis laikraščiais. Yra skaitytojų, kurie lietuviš
kuose laikraščiuose politines žinias laiko pasenusiom, nes jie skai
tą amerikiečių dienraščius, stebi įvykius televizijoje. Tokie savo 
spaudoj ieško tik Lietuvą liečiančių politinių žinių ir aplamai, įvy
kių iŠ lietuviško gyvenimo. Dar kiti skaito tik kronikos žinutes ir 
peržiūri nuotraukas.

Kaip galėtume atsisakyti skautų ar neolituanų ir kitų jaunimo 
nuotraukų ar aprašymų? Juk tai išeivijos lietuvių ateities žiedai, 
Ui busimieji laikraščių bendradarbiai ir net redaktoriai. Nebūtų 
įdomu skaityti vien apie mirusius, lygiai ir juos užmiršti, gerbiant 
vien tik gyvuosius. Bene realiausias pasiūlymas, kad laikraštyje 
būtų pastovūs skyreliai iš visų sričių, kad kiekvienas skaitytojas 
rastų ui, kas jam įdomu. Tačiau, lietuviškam laikraščiui neleng
va prilygti amerikietiškiems, kurių pastovūs kolumnisui yra labai 
gerai atlyginami, kai tuo urpu mūsiškiai, ne iš rašto duoną valgy
dami, daugumoj tik pripuolami bendradarbiai, todėl ir jų kolumnos 
nepastovios. Jei mūsų spauda turėtų tiek prenumeratorių, kiek ame
rikiečių, tai būtų tokia pat turtinga puslapių ir gabiausių kolumnis- 
tų skaičium, nes tokių dar mums netrūksta, tik daugelis jų, deja, 
dirba fabrikuose.

Kalbant apie skaitytojų pageidavimus spaudai, būtų neteisinga 
užmiršti ir leidėjų bei redaktorių pageidavimus skaitytojams, kurių 
talka lietuviško laikraščio lygis pakiltų, jei kiekvienas prenume
ratorius surastų bent po vieną naują skaitytoją į metus, jei kiek
viena lietuvių vietovė turėtų nuolatinį ir pareigingą savo korespon
dentą, kuris pastoviai informuotų raštu ir nuotraukomis apie savo 
apylinkės įvykius. Kad laikraštyje būtų įvairiomis temomis pasto
vių ’kolumnistų’ siunčiant prenumeratos mokestį laukiama ir aukos, 
o ypatingai iš organizacijų, kurioms mūsų spauda tarnauja.

Jei kiekvienas įdėsime į laikraštį vienu ar kitu būdu savo įnašą, 
tai jį praturtinsime turinio atžvilgiu ir kiekvienas rasime tai, ko pa
geidaujame. Tik bendromis jėgomis įmanoma daugiau atsiekti.

E. čekienė

VIEŠNAGĖJE PAS UKRAINIEČIUS

Adv. Julius Smetona (dešinėje) viešnagėje pas ukrainiečius su dr. 
Jareslavu Stetsko, ABN (Priešbolševikinio tautų bloko) pirmininku.

Dr. Jaroslovas Stetsko, Prieš- 
bolševlklnių Tautų S-gos (Anti- 
Bolshevik Bloc of Nations — 
ABN) pirmininkas,yra retos ener
gijos ir pasiryžimo žmogus. Uk
rainos patriotas, prieš karą gy
venęs Lenkijos valdytoje Vaka
rinėje Ukrainoje, jis Jau virš 
dvidešimties metų skelbia Sov. 
Sąjungos suskaldymo idėją, ku
rios pagrinde glūdi ne tik po II 
pasaulinio karo užgrobtų tautų iš
laisvinimas, bet ir ne rusiškųjų 
žemių — Ukrainos, Gudijos, Gru
zijos, Armėnijos, Turkestano ir 
kitų Azijos tautelių —atplėšimas 
nuo Sov. Rusijos Imperijos. Pra
džioje ši idėja neturėjo pritari
mo, bet dabartiniu metu tiek 
Vak. Europoje ir Skandinavijo

je, tiek Azijoje ir Pietų Ameri
koje ji turi daug nuoširdžių drau 
gų, kurių tarpe yra nemažas 
skaičius žymių valstybės vyrų. 
ABN būstinė Europoje yra Muen
chene, Azijoje — Taipei --ir 
Pietų Amerikoje — Rio de Ja
neiro,

Dr. Stetsko pagerbti sekmadie
nį, rugp 16 d. Midway Motor Inn 
buvo surengtas iškilmingas ban
ketas. Prieš banketą turėjau pro
gos su Dr. Stetsko išsikalbėti 
aktualiais politikos klausimais, 
kurių esmę bandysiu trumpai at
pasakoti.
MORALINIS ATGIMIMAS 
EUROPOJE IR AMERIKOJE

Pasak Dr. Stetsko, moralinis

Goldvvateris pažadino Ameriką
Pasaulis dar nėra matęs tokios 

sužalotos logikos, nuogo melo, 
senamadiškos nesąmonės, kai- 
riai-intelektualinės isterijos bei 
šmeižto orgijos, kokią pergyve-

atgimimas, apibūdinamas grį
žimu į politinį idealizmą, pir
miausia pasireiškė Vak. Euro
poje, o vėliau persimetė ir į 
Ameriką. Jo pagrinde glūdi in
divido ir tautų laisvės pripaži
nimas ir praktiškas pažadėtos, 
bet iki šiol neįgyvendintos, tau
tų apsisprendimo teisės vykdy
mas, Savaime suprantama, kad 
prieš šio principo įgyvendinimą 
piestu stojasi bolševikai, kadan
gi jo įgyvendinimas tuojau nuo So
vietų imperijos atplėštų visas po 
karo užgrobtas ir anksčiau val
dytas ne rusiškas žemes. Koegzis
tencijos politika, kurios įsikan
dę tebesilaiko JAV ir Dldž. Bri
tanija, padeda bolševikams lai
kinai nuslopinti pavergtų tautų 
laisvės siekimus. Šitokia Valsty
bės Departamento politika su
kuria paradoksalią situaciją: žo
džiais žadama laisvė, bet dar
bais — bendradarbiavimu subol- 
šveikais -- tuojau nuslopinamas 
kad ir menkiausias jos pasireiš
kimas. Tokiai išsigimimo politi
kai jau nuo seniai nepritarė eilė 
vienai ir kitai partijai priklau
sančių asmenų, kurių labiausiai 
minėtinas yra kongreso atstovas 
Michael Feighan (demokratas) 
senatorius Frank J, Lausche ir 
eilė kitų. Tačiau masinis judėji
mas prieš tokį moralinį nuosmfl- 
kį šioje šalyje tepasireiškė paly
ginamai neseniai apie senatorių 
Barry Goldwaterį susitelkusių, 
daugiausa jaunų veikėjų eilėse. 
Tas judėjimas yra nukreiptas į 
bolševizmo sunaikinimą ir pado
rumo vidaus ir užsienio politiko
je atgaivinimą. Senatorius Barry 
Goldwateris daug sykių yra pa
reiškęs, kad tuščias dalykas ban
dyti išspręsti visas kitas proble
mas, neišsprendus pačios svar
biosios -- komunizmo.
NUSIVYLIMAS PREZIDENTU 
JOHNSONU

Prezidentas Johnsonas buvo 
kviestas dalyvauti ukrainiečiųdi- 
džiojo poeto ir laisvės dainiaus, 
Taraso Ševčenkos, paminklo pa
šventinime, Washingtone, tačiau 
ne tik nepriėmė kvietimo, bet 
netgi atsisakė pasveikinti ukrai
niečius jų didžiosios šventės pro
ga. Vėliau prezidento sekretorius 
paaiškino ukrainiečių veikėjams, 
kad prezidentas, nežiūrint savo 
simpatijų ukrainiečiams, negalė
jęs kitaip pasielgti, nes Jungtinės 
Amerikos Valstybes tebelaikan
čios Ukrainą Sovietų Sąjungos da
limi. Tautinio ukrainiečių didvy
rio pagerbimas, esą, būtų buvęs 
telygus Ukrainos laisvės siekimų 
pripažinimui, dėl kurio būtų la
bai užsirūstinę bolševikai. Toks 
gestas, esą, galėtų labai pablo
ginti Jungtinių Valstybių santy
kius su Sovietų Sąjunga.
RAGINA BALSTUOTI UŽ 
BARRY GOLDWATERI

Banketo metu vienas ukrainie
tis paklausė, už ką ateinančiuose 
rinkimuose reiktų balsuoti: už 
Johnsoną ar už Goldwaterį. Dr. 
Stetsko atsakė, kad niekas nega
li balsuoti už asmenį, atsisakiusį 
dalyvauti tautos didvyrio pager
bime. Visi ukrainiečiai, respu
blikonai, ar demokratai, privalo 
balsuoti už Barry Goldwaterį. 
SVARBIAUSIAS DALYKAS 
PRIEŠBOLŠEVIKINIS 
NUSISTATYMAS

Visiems balsuotojams kandi
dato įvertinimo kriterijus turė
tų būti ne priklausymas vienai ar 
kitai partijai, bet jo sugebėjimai, 
būdas ir politiniai principai. 
Ukrainiečiams ir kitoms paverg
toms tautoms svarbiausias politi
nis principas yra prlešbolševikl- 
nis nusistatymas. Tas priešbol- 
ševikinls nusistatymas, kuriuo 
taip išgarsėjo Goldwateris ir nu
lėmė Clevelando Amerikos Lie
tuvių Tarybos Valdybos vienbal
sį pasisakymą už senatorių Gold- 
waterį.

Dr. Stetsko dar pridėjo, kad 
toks pasisakymas įrodo Clevelan - 
do lietuvių prisidėjimą į morali
nio atgimimo judėjimą Ameriko
je. Reikia galvoti, kad ir buvęs 
prezidentas Eisenhoweris, suti
kęs remti Barry Goldwaterlokan
didatūrą, vadovavosi tais aukš
tais idealistiniais motyvais.

J. Smetona

AR ISTORIJA KARTOSIS?

VILIUS BRAŽĖNAS

name staiga paaiškėjus, jog Šen. 
Goldwaterlo idėjos pagavo Ame
rikos širdį ir protą. Ir galvoji 
sau žmogus: kurgi dingo tie "šal
ti ir ramūs" daktarai bei profe
soriai, kur tie su nuolankia šyp
sena į nemokšišką liaudį iš aukš
to bežiūrį "sociologiniai inžinie
riai", kurie, lyg tie kermošiaus 
šundaktariai, nuo kiekvienos so
cialinės ir ekonominės ligos "pa
žangių proškelių ir lašelių" pa
siūlyti turi. Jie visi tebėra, tik 
smarkiai pasikeitę,,.

Lyg sarkastiškai laumei ne 
tuo lazdelės galu pamojus, auto
ritetingi profesoriai mokslo ka
tedrose staiga pavirto į padug
nių agitatorius, šaltos galvosenos 
ir aštrios logikos daktarai tapo 
paversti ant tvoros palypėju
siomis besikoliojančiomis bobo
mis, "santūrūs ir nešališki" TV 
komentatoriai staiga nebeįsten
gia paslėpti šlykščios neapykan
tos pykčio iškreiptuose veiduose, 
tokie pat "nešališki" radijo ora
kulai net paspringsta pravardžia
vimais. "Kilmingieji" kolumnis- 
tai ir "prakilnieji" redaktoriai, 
pasidažę savo plunksnas nuodų 
mišrainėje, kolegiškoje bendra
vimo dvasioje išėjo Pravdai įtai
ką užgniaužti balsą, kurs gali pa
žadinti dar saldžiai bemiegantį 
laisvąjį pasaulį.

Mes gavome pamatyti ryškiau
sią įrodymą, jog bolševikai siau
bingai bijo atsibudusios Ameri
kos,

Kodėl turėtų rėkti ir jaudintis 
dėl Goldwaterio nominacijos tie, 
kurie vistiek už jo partiją nebal
suotų, ir kurie tvirtina, jog jis 
negali laimėti? Kodėl pasidarė 
tokie atšiaurūs ir neprausta- 
burniški prieš Goldwaterio kal
bas tie patys opinijos formuoto
jai, kurie mums nuolatos tvirti
na, jog būtina leisti kalbėti komu
nistams mūsų pinigais išlaiko
muose universitetuose, "kadangi 
mums", esą, "sveika išgirsti įvai
rių nuomonių?" Kodėl staiga "ne- 
besveika" išgirsti dešiniųjų nuo
monę? Ir kas gi pasidarė su gar
siąja "akademine laisve"?

Kodėl tie patys opinijos for
muotojai, kurie "suformavo" 
Chruščiovo "šaltą, bet manda
gų" priėmimą JAV po Vengri
jos skerdynių, nepritaiko bent jau 
tos pat taisyldės JAV senatoriui, 
karo veteranui - generolui, Ame
rikos patriotui ir vienos iš dvie
jų didžiųjų partijų kandidatui į 
JAV prezidentus? Kodėl?

Stebint pastarųjų mėnesių įvy
kius, daugelis amerikiečių statė 
net dar daugiau klausimų — "ko
dėl?" Atsakymas galėtų būti, jog 
visi isteriški rėksniai žino, kad 
kas tai netvarkoje su JAV. Jie 
žino, jog dėlto, kur JAV šiandien 
stovi ir kur eina, jie patys neša 
atsakomybę, ir todėl jie griebia
si kraštutiniausių priemonių nu
kreipti šviesos spindulį nuo opiau
sių vietų -- užsienio politikos, 
tautos moralinio stovio ir vals
tybės ekonominės padėties.

Išsigandę bei panikon įpuolę 
žmonės retai būna logiški ir nuo
saikūs, taip yra šiandien ir su 
Amerikos "liberalais". Opanikon 
jiems įpulti yra pagrindo: tris 
dešimtmečius JAV kairieji eks
tremistai (apsukriai prisisavinę 
liberalų vardą) buvo įsitvirtinę 
ne tik viešosios nuomonės, bet ir 
užsienio politikos formavimo Jta - 
kingose vietose. Jie nuslopino 
įtarimus dėl Jaltos, Teherano 
ir Potsdamo, juokingu padarė 
J Rytus žygiuoti siūlantį Gen. Pat- 
ton, surišo rankas Korėjoje lai
mėjimo siekusiam gen, Mac- 
Arthur, tą patį padarė vadams 
Kiaulių įlankoje ir Vietname; pa
dėjo komunistams išstumti iš Kon 
greso antikomunistus, kaip
Knowland ir Judd, paruošė din 
vą britų iš Kipro salos, prancū
zų iš Alžlro ir belgų iš Kongo 
skubiam išstūmimui, idant ko
munistai turėtų naujus židinius 
neramumams kelti; Jungtinių Tau- 
tų pagalba išmetė vienintelį JAV 
draugą Afrikoje Tšombe iš Ka
tangos, pribrandino Castro sos- 
tan pasodinimą. Jų "nuopelnams" 
prlskaitytina ir mūsų atominių 
bandymų sustabdymas, kviečiai 
Raudonajai Armijai, užsienio pa
galba komunistinėms vyriausy
bėms valdžioje išlaikyti ir tūks
tančiai kitų mažiau žinomų, bet 
tiek pat lemtingų posūkių laisvės 
nenaudai.

Kas spaudoje, mokyklose, uni
jose, bažnyčiose, politinėse par
tijose, mene, Kongrese ir netBal-

JAV prezidentai LinkoL 
nas ir Kennedy stovėjo už 
Civilinių Teisių įgyvendini
mą. Linkolnas buvo išrink
tas prezidentu 1860; Ken
nedy buvo išrinktas prezi
dentu 1960 metais. Abu bu
vo iš pasalų nušauti į gal
vą. Abu buvo mirtinai su
žeisti penktadienį, šalia 
esant jų žmonoms. Abiejų 

priemo^ viceprezidentų pavardės bu
vo Johnson, ir abu buvo 
pietiečiai, demokratai. An- 
drew Johnson buvo gimęs 
1808 metais, Lyndon John- 
son gimęs 1908 metais. Lin- 
kolno žudikas John Wiikes 
Booth buvo gimęs 1839 me
tais, o Kennedy žudikas Lee 
Harvey Ossvaid buvo gimęs 
1939 metais. Booth ir Os- 
wald bandė pabėgti. Booth 
ir Oswaid dar prieš teismą 
buvo nužudyti. Abiejų pre
zidentų žmonos, būnant 
Baltuose Rūmuose neteko 
vaikų. Linkolno sekretorius 

perspėjo savo 
prezidentą, kad nevažiuotų 
į teatrą. Kennedy sekreto
rius buvo Linkolnas, kuris 
irgi perspėjo prezidentą ne
važiuoti j Dalias. John Wil- 
kes Booth, nušovęs Linkol- 
ną teatre, pabėgo į sandėlį. 
Lee Harvey Osvvald, nušo
vęs Kennedy iš sandėlio pa
bėgo i teatrą. Pavardės Lin- 
coln ir Kennedy kiekviena 
turi po septynias raidės. 
Andrew Johnson ir Lyndon 
Johnson kiekviena pavardė 
su vardu turi trylika rai
džių. John Wilkes Booth ir 
Lee Harvey Oswald pavar
dės su vardais turi po pen
kiolika raidžių.

Ar istorija kartosis? An- 
drew Johnson nebuvo per
rinktas. Prezidentu buvo iš
rinktas Ulysses S. Grant 
(respublikonas)... jo na-

tuosiuose Rūmuose nedrebėjo 
prieš visa galinčią ir negailestin
gą "tolerantiškų liberalų" jėgą 
manipuliavusią viešąją Amerikos 
nuomonę?

Ir štai, visai netikėtai, atsiran
da judėjimas ir žmogus, kurs ne
kreipia dėmesio į spaudos galiū
nų spiaudymąsi ugnimi, kuriam 
sustabdyti visos išbandytos 
"Rytų Establishmento" i_____
nės neveikia. Svarbiausia, kad 
šis vyras nesiduoda kontroliuo
jamas. Tai ir yra pagrindinė "li
beralų" panikos priežastis. Ligi 
šiol buvo priimta taisyklė, kad 
Rytų klika, vadovaujama NewYor. 
ko spaudos ir kapitalo, pastatyda
vo abiems partijoms kandidatus į 
prezidentus ir ramiai sau išva
žiuodavo atostogų: katras belai
mėtų — vistiek jų žmogus lai
mės...

šią užkulisių kovą atidengia ra« 
šytoja - politikė Phyllls Schlafly 
savo knygutėje A Choice Not An 
Echo (Pere Marąuette Press, 
P.L Box 316, Alton, III. 75 cent). 
Ji apžvelgia kandidatų į prezlden • Kennedy 
tus parinkimus nuo 1936 metų,pa
tiekdama ne tik užkulisių kovos 
istoriją, bet ir motyvus, bei, kaip 
ji vadina, "karalių statytojų" 
(kingmakers) pavardes. Perskai
čius šią knygą susidaro įspūdis, 
jog "Rytų Establishmentui" iš
silaikyti neribotos įtakos pozici - 
jose svarbu, kad nė vienas kan
didatas į prezidentus rinkiminėje 
kampanijoje nekalbėtų aiškiai ir 
balsiai pačiais esminiais ir opiau, 
siais Amerikai, laisvajam pasau
liui ir pavergtosioms tautoms 
klausimais. Šen. Goldwateris, 
nepriklausydamas nuo rytų klikos, 
kaip tik ir kalba tais klausimais.

Žmonės, tokios aiškios ir tie
sios kalbos, iškeliančios nemalo
nią realybę, ilgai negirdėję ima 
vis įdėmiau klausytis. Juo dau
giau klauso, juo labiau pamato, 
jog tas "baisusis Goldwateris" 
kalba ne ką kitą, o tik tą patį, 
ką jie, paprasti Amerikos žmo
nės, jau seniai galvoja. Ar jis 
laimės ar pralaimės Šių metų rin- varde prasideda raide ”G” . 
kimus, Goldwateris bus pažadi
nęs miegantį milžiną ir Amerika 
nebenueis į kartuves užrištomis 
akimis. Tačiau juo toliau, juo 
labiau atrodo, "liberalų"bijoma-* 
si, jog Goldwateris laimės. Daug 
pareina nuo mūsų.

Chruščiovas savo pasirinkimą 
padarė, tad mums pasirinkimas 
neturėtų būti sunkus, šio mėne
sio pradžioje JAV Kompartija iš
leido savo nariams instrukciją 
mesti visa kita į šalį ir tris atei • 
nančius mėnesius visas jėgas su
kaupti Šen. Goidvraterlo sumuši
mui rinkimuose. Argi tai mums 
nepasako, jog ir mes ateinančius 
tris mėnesius turėtume mesti vi
sa kita į šalį ir išeiti į darbą, 
kurs sumaišytų JAV Komparti
jos planus šiuose rinkimuose. Gi 
tie mūsų tarpe, kuriems atrodo, 
jog jų tikslai sutampa su Chruš
čiovo, Pravdos irJAVKompar-

tijos tikslais, turėtų dar kartą pa
žvelgti į savo lietuvišką sąžinę, 
perkratyti komunizmo pavergtos 
tautos sūnaus - dukros galvose
ną, ir sieloje pasitarti su Lietu
voje likusiais savo artimai
siais...

STATĖ FARM 
MUTUAL 

AUTOMIBILE 
INSURANCE 
COMPANY

THE BEST 
FOR I.ESS!

Frank Zapolis
3208^ W. 95 St. 

CHICAGO. 
ILL., 606J2

Phone:
GArden 4-865-1

PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

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

REIKALAVIMAMS...

DIVIDENDAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU KETVIRČIAIS 
INVESTMENT SĄSKAITOMS

SERVING YOU SINCE 1922”

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

) ! FT ; i ; J J _ J J j f JI

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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AKIMIRKOS Netekus didelio tautinių darbi; rėmėjo

Išvyka į Apuolę
BRONYS RAILA

Detroite, po ilgos devynių me- K. S. Karpius 
tų ligos, liepos 27 d. mirė Dr. -----------
Jonas Slms-šimoliūnas, sulaukęs sakoti apie eilę kitų senosios kar - 
74 metus amžiaus. PalaidoUs Mt. tos šelvių, kurie pasilikę savo 
Olivet kapinėse rugp. 1 d., palydint uutal įtikimi, gyvenę lietuvybės 

idealui, paliko mus nuveikę gerų 
darbų.

Taigi, "mano siaurame pasau
lyje", "mūsų pasaulyje" ir(nesi- 
pflskite be pagrindo) "jūsų pla
čiame pasaulyje" įtampos beliko 
nedaug, beveik jokios. Ir dėl vi
sokių veiksnių, ir dėl Vilko. Visa 
prapuolė, visa išnyko, tik ant 
lauko pliko kelios pušelės apy
kreivės liko. Anot poeto vyskupo 
Kaip Apuolėje*... Beveik lygiai 
taip, kaip "Maskva nori"!

Kai visuomenėje nėra aštrios 
tautinės, dvasinės ir politinės 
įtampos, ui visa ima lėtėti, su
stoti ir pagesti. Įumpos nerodo 
ir tas jau tradicinis reiškinys, 
kad, pvz., per tris vasaros mė
nesius Amerikos lietuvių kova ir 
veikla, išskyrus šokių ar dainų 
šventes, beveik sustoja. Mat, per 
šilta, o be to - atostogos. Ir net 
toks didelis dalykas, kaip Ameri
kos lietuvių kongresas Washing- 
tone, prastai pavyksta.

O kodėl jis turėtų pavykti? Ir 
kodėl su tokia "demonstracija" 
Amerikos valdžia turėtų skaity
tis? Argi galima norėti, kad šio* 
ji pati administracija Washingto- 
ne daug skaitytųsi su lietuviais 
nuo to laiko, kai Bendruomenės 
ir A.L. Tarybos vadai, anuomet 
siųsdami delegaciją pas JAV 
prezidentą, taip vaikiškai susi- 
rovė, kad net vieningo memoran
dumo nebesugebėjo parašyti, ir 
memorandumą paskutinę valandą 
jiems turėjo sumegzti amerikie
tis valdininkas, be abejo, juok
damasis į kumštį'iš mūsų bis- 
marckų?

Ne, tokių stebuklų negalima no
rėti. Visada plauname tik tai, 
ką savo laiku pasėjome. Aš dar 
negirdėjau, kad kas iš dirsių su- 
valsuotų pyragams miltus, kaip 
iš kviečių.

►

at jau būna retokai, ir ne tik 
Dirvoje. Be abejo, kiekvienas 
sveiko proto laikraštis stengia
si aprašyti visokius įvykius, kur 
dar 
kiai 
bar 
kur 
sius žmones, mirtinai apsirgu
sias institucijas, mirusių ir vos 
leisgyviškai atgaivintų senų orga
nizacijų pakaialus, iš anksto nu
mirusius projektus ir rezoliuci
jas, malonias ir jautrias, bet ne
begyvas sukaktuves, ar vis kas
met mirtingai užsaldančias Bai
siojo Birželio trėmimų nuotai
kas, vietoje tautos gyvybę, ryž- 
ringumą ir aukos kilnumą liudi
jantį to paties Birželio suki
limą...

Ir už atbalsius jo straipsniams 
bei vilkinę gyvybę šį kartą Ku- 
čys, be abejo, yra ar bent turė
tų būti dėkingas ypač Dirvai. Nes 
jeigu trys Dirvos "vyrai" nebūtų 
atsiliepę savo pastabomis, patai
somis ir abejonėmis dėl jo iš
samios studijos Naujienose Vli
ko reformų reikalu, Ui visa šau
nioji studija būtų tik pliumpt, kaip 
... į vandenį. Geriausiu atveju, ji 
būtų išsirikiavusi tose storai dul
kių apneštose drėgnų rūsių lenty
nose, kurios jau daugiau kaip per 
pusantro dešimtmečio sulinko 
nuo visokių reformų, persi
tvarkymų, pasiūlymų, persiorga
nizavimų, susikonsolidavimų ir 
rezoliucijų krūvio.

Yra dabar jau uip, kad kai 
visiškai nieko kito nebegalima 
sugalvoti ir pasidaro net nebe
aišku, ką dar naudingo savo au
tai galėtų atlikti lietuvis arche
ologas, Ui ruošiama dar sykį 
ekspedicija kasinėjimams į 
Apuolę, ar nepavyks iškasti dar 
vieną Vliko vienybės ir konsoli
dacijos reformų projektą. Ir ne 
veltui, - kai kada pavyksta...

yra gyvenimo, nors mūs iš
vis daugiau mėgaujasi da- 

aprašinėti lyg tyčia įvykius, 
gyvenimo nebėra: pasimiru-

ir agnostikams. Tikyba yra di
delė jėga, galingas ginklas, kal
nus varto. Bet ji kolkas būdavo 
išdžiūvusi žemė trąšesniam dis
kusijų verslui.

Kai bepalieka toks ragaišis, 
mes vistiek mėginame sau įkal
bėti, kad "nėra taip jau blogai", 
nes ir "įvairiose lietuviškose 
kolonijose pereitą žiemą įvykę 
Vliko dvidešimtmečio minėjimai 
sutraukė pilnas sales žmonių"...

Tuos minėjimus ragino rengti 
pats Vlikas -- sukaktuves savo 
gimimui paminėti. Tad Jurgis 
Jurgiui ruošė vardines... Ar ne
vaisingos dvidešimtmečio veik
los sukaktuvių paminėjimas yra 
labai stambus ir reikšmingas 
įvykis? Ar jis ką parodo apie 
dabartinę gyvybę ir tebęsa- 
mą įtampą? Na, ir tas "pilnų 
salių sutraukimas". Jei New Yor
ke, pvz., susirinko du šimtai, 
Chicagoje trys, o Los Angeles 
pusantro šimto, tai salės gal 
ir buvo "pilnos". Bet ką tai reiš
kia ten, kur gyvų lietuvių yra 
tūkstančiai, net dešimtys tūks
tančių? Toks argumentas grei
čiau kalbėtų ne prieš, bet už ne
laimę. Kur gi yra nariai tų gau
singų tautos vardu kalbančių par
tijų ir sąjūdžių, kurie po 20 me
tų tebesudaro Vliką, jau neminint 
platesnės tipiškai vidutinių išei
vių visuomenės?

Spauda, girdi, praneša apie 
Vliko gyvybės ženklus. Net Dir
va, kaip sako varpininkas A. Ku- 
čys, "kiekvieną didesnį įvykį iš 
šios institucijos gyvenimo pla
čiau ar siauriau aprašo". Deja,

►
šiaipjau nėra daug vilčių su A. 

Kučiu surasti naudingų diskusi
jų temą, net jeigu liežuvį apdeng - 
tum šokoladiniu sluoksniu, o kak
laraiščius sulaistytum Chanel 
kvepalais.

Nėra ypač dėl to, kad į Vliką, 
kaip vyriausią Lietuvos išlais
vinimo veiksnį, jis žiūri ne poli
tiškai, logiškai ir reliatyviai lie
tuviškos visuomeninės plotmės 
bei tarpu utinių sąlygų atžvilgiu, 
bet - retoriškai, jausmiškai ir, 
tiesą sakant, tikybiškai. O kur 
prasideda tikyba, ten jau nelieka 
daug vietos mažiau ar kitaip ti
kintiems, juo labiau heretikams

PREZIDENTO

* Skuodo valsčiaus kaimas, kur 
archeologai surado senovės pi— 
liakal.iį i1* daug laba, vertingų 
iškasenų.

Anot jo, nežiūrint Vilko veik
los sunkumų, suklupimų, nepasi
sekimų ir "ne rožėmis kloto ke
lio"; nežiūrint negailestingo gam
tos įstatymo, kuris "pakirs 
pagrindus" kitų Lietuvos suvere
numą atstovaujančių veiksnių 
(kaip diplomatijos) bei politinin 
darban užsimojusių sambūrų; 
nežiūrint, kad po kiek laiko šia
me pasaulyje gal jau nebebus nei 
Kučio, nei manęs, - Vlikas, sako 
jis,... "dar ilgai gyvens, greičiau
siai tol, kol lietuviškoje išeivi
joje bus gyva Lietuvos nepriklau
somybės idėja... Vlikas vis dar 
veiks. Užsienyje, ar pačioje Lie
tuvoje, bet vis dar veiks. Ir veiks 
kol savo uždavinį atsieks"!

Kaip retorika, tokios frazės 
yra labai geros. Kaip politinis gal
vojimas - visai tikybiŠkas ir be
veik keistas. Mes šiaipjau žmo
nės pradedame sutikti, kad atei
ties nežinome, pramogai bando
me tik spėlioti, jog ateities rai
da priklausys iš dalies nuo mūsų 
pastangų, o taip pat ir nuo įvai
rių kitų šiandien sunkiai išmato- 
mų veiksnių įsikišimo. Bet ti
kintysis "viską" žino: ir tai, kas 
yra dabar, ir kas bus rytoj, kas 
po dešimtmečio ir gal po šimt
mečio.

Teisės ir socialiniai mokslai 
šiandien maždaug vienbalsiai su
tinka, kad politinių santvarkų for
mos, kaip lygiai ir jų "institu
cijos" kinta, auga, pasensta ir 
miršta, ir jeigu kokia valdymosi 
forma ar institucija nusidėvi, tai, 
platesniu laiko akiračiu žiūrint, 
nelaikoma ypatinga tragedija, o 
pastangos senienai pakeisti nau
jais ir net gana skirtingais įtai
symais vėliau nevadinama nedo
vanotinu nusikaltimu.

daugeliui šio miesto lietuvių. 
Prie kapo jautrią kalbą pasakė 
Alpas Gilvydis. Velionis paliko 
žmoną, žinomą veikėją, poetę Ma
riją Sims, su kuria, ilgų metų gy
venime Detroite, dirbo (vairius 
tautai ir mūsų išeivijai naudingus 
darbus.

Rugp. 5 d. Dirvos numeryje bu
vo rašyta apie velionio veiklą gy
venant Clevelande I Pas. karo 
metu. Pastoviai apsigyvenus Dėt* 
roite, jo veikla taip pat reiškėsi 
tautinėje ir visuomeninėj plotmė - 
je per eilę metų. Kuklus, rimtas 
žmogus, Jonas daugiau rūpinosi 
padaryti darbų, ne už juos ieško
ti pagerbimo. Jis visada buvo pa
spirtis visiems, kur tesiekė dide
lių užsimojimų lietuvybės labui.

Velionio Jono gyvenimo apra
šymas yra toks, kokį tektų papa- Dr, J. Sims-Simoliflnas

laikytis savo "amžinų" pažadų ir 
bet kada užsimojęs pasielgti tik 
taip, kaip jam naudingiau.►

Bet mes štai jau sudieviname 
kaip tik labai dirbtines ir laikines 
kintančioms specialioms sąly
goms taikytas "institucijas" (jei
gu rezistencinėje kovoje iš viso 
(manomos pastovios politinės ins
titucijos). Vargiai kas gali būti 
sraunesnio, labiau "tekančio", 
fluidiško, dažnai keistino, tai
sytino ne tik vardais, bet ir są
rangomis, kaip politinė pogrin
džio kova su priešu, kuris irgi 
nėra statiškas, o vis keičia meto
dus ir smūgius su įmantrėjančiu 
įvairumu. Kaip lygiai neturi su
kalkėti ir vieša propagandinė bei 
moralinė mūsų akcija laisvajame 
pasaulyje, kuris irgi nėra stropus

ANTANO SMETONOS 
MONOGRAFIJA

ALEKSANDRO MERKELIO

parašytas veikalas neužilgo pasirodys knygų rin
koje. Monografijų leidžia

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Valdyba.

šį leidinį dar galima užsiprenumeruoti, pri- 
siuntus 10 dol. ALT S-gos iždininkui Povilui Ali
šauskui — 107-17 118th St., Richmond HilI, N. Y.; 
Dirvai, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103 ir per vietos ALT S-gos skyrių valdybų 
narius.

Pagaliau, ką su tokia retori
ka norima pasakyti, kai vis pri
mygtinai kartojama, jog Vlikas 
"veiks, kol savo uždavinį atsieks, 
veiks kol lietuviškoje išeivijoje 
bus gyva Lietuvos nepriklauso
mybės idėja"?

Ar tai reiškia, jog Vlikui kas 
paskyrė šių dalykų monopolį, ir 
jei kas su juo iš vieno neis, u- 
sai išduos nepriklausomybės at- 
siekimo uždavinį, ups dezerty
ru, tik Kremliui patarnaus? Se
niau uip ir būdavo be pardonų 
tvirtinama, ypač preL M. Krupa
vičiaus laikais.

Nors vieną kartą atsiminkime, 
kad Lietuvos nepriklausomybės 
idėja (ir to "uždavinio siekimas") 
buvo jau daug, daug anksčiau už 
Vliką ir, su geru pagrindu tikė
kimės, bus dar ir po Vliko. Taip 
įsakmiai ir primygtinai suupatin- 
ti Lietuvos nepriklausomybės idė
ją su vienu sezoniniu reiškiniu, 
kaip Vlikas, būtų užsimojimas 
garsinti gryną klaidą - teorinę 
ir istorinę.

Kai dėl manęs, ui tokiam su
jungimui net ir moralinės tiesos 
daug neįžiūrėčiau. Nes juk, ar 
mums patinka, ar ne, Vlikui ne
buvo lemu per du dešimtmečiu 
būti sėkmingu nepriklausomy
bės idealo įkūnytojų, ir chaosas, 
kurį jis sėkmingai kėlė išeivi jo je 
ir niekad nesugebėjo visų lietuviš
kų pajėgų sukonsollduoti, grei
čiau tik kenkė mūsų tautiniam pa
jėgumui laisvėjimo žygiuose, ne
gu jam padėjo.

Visų šalių išeiviai senai žino, 
kad jų gimtosios žemės nepriklau
somybės idėjai dirva užsieniuose 
nėra ir negali būti trąši. Net tokią 
viltį šutyti ant išeivijos daugiau 
negu rizikinga. Nepriklausomy
bės idėja geriausiai išlieka savo 
tautoje, savo namuose, be kurių 
visa kita lieka daugiau tik roman
tika.

Jei kalbėti apie nepriklauso
mybės idėjos įkūnijimą kiek vė
liau ar daug vėliau, viltį aš pir
miausia šutyčiau tik ant anų žmo
nių ir anų namų. Kaip ne vienas 
mes utai jau statėme beveik 
prieš dvidešimtį metų, kai užsie
nyje suabejojome Vilko seimais, 
prezidentūromis, egzilinėmis vy
riausybėmis ir kluis beveik tra
gikomiškais valdžių geismais pa
bėgėlių stovyklose, ant tirps
tančio ledo.

Jonas Amerikoje išgyveno 66 
metus.

Gimė Joniškėlio krašte, 1890 
m. sausio 30 d. Aštuonerlų metų 
atvyko ( Ameriką naujam gyveni
mui. Tėvas, vykdamas į šį "auk
so kraštą", sumanė vežtis ir sa
vo sūnų Joną.

Tėvui pasisekė prasigyventi, ir 
Jonui buvo lengva: mokėsi, auklė- 
josi, lavinosi. Būdamas 18 metų 
amžiaus, 1908 metais Jonas par
vyko į Lietuvą motinos aplankyti, 
gal ir apsigyventi. Tačiau suži
nojus, kad reiks tarnauti Rusijos 
kariuomenėje, paskubėjo grįžti į 
JAV, kur jau buvo praleidęs pa
čius geriausius savo gyvenimo 
metus. Grįžęs, (stojo (Valparai- 
so universitetą, kur šio šimtme
čio pradžioje buvo susispietę dau
giau mūsų išeivijos inteligentų. 
Jonas ryžosi studijuoti mediciną. 
Tame universitete lietuviai stu
dentai turėjo lituanistikos stu
dijas, gabesnieji mokė jaunes
nius lietuvių istorijos, grama
tikos. Iš jų keli ūpo žymesniais 
spaudos darbuotojais.

Baigęs universitetą, po metų 
išvyko į Kansas Clty, Mo., stu
dijuoti akinių pritaikymo techni
kos. Baigęs šias studijas ir ga
vęs optometrikos daktaro laipsnį, 
atsikėlė gyventi ir dirbti Cleve
lande. Po Clevelando, sekė pagi
linimas akių gydymo mokslo Phi
ladelphijos universitete. Laiki
nai pagyvenus Grand Rapids, ga
lutinai pasirinkta Detroitas, kur 
ilgiausia ir išgyveno, sukūrus sei 
mą su iš Nepriklausomos Lietu
vos atvykusia, veiklia, energin-

ga Marija černeckaite.
A. Gilvydis atsisveikinimo kai- 

boję pasakė: Velionis Jonas ši- 
mollūnas buvo geras lietuvis pa
triotas ir santykiuose su žmonė
mis geras žmogus, tauri asmeny
bė.

Velionis buvo geras lietuvis pir - 
miausia dėl to, kad šiame krašte 
praleidęs net 66 metus, pasiliko 
sąmoningiausiu lietuviu. Jis lie
tuvišką sąmoningumą bei susi
pratimą rodė ne tyloje, bet akci
joje, šakotoje lietuviškoje visuo
meniškoje veikloje.

Jis buvo aktyvus dalyvis dau
gelio lietuviškų organizacijų, 
sambūrių, kongresų, komitetų ir 
kitokių telkinių, štai visa organi
zacijų virtinė: Susivienijimas Lie - 
tuvių Amerikoje, Tėvynės Mylė
tojų Draugija, Detroito Lietuviu 
Organizacijų Centras, BALF, 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga, Ameri
kos Lietuvių TautinėSąjunga, ku
rioje velionis yra buvęs savu lai
ku aktingas eilinis ar vadovybės 
narys.

Lietuvišką susipratimą velio
nis rodė ir gausiai prenumeruo
damas lietuvišką spaudą, kai ku
rioje ir bendradarbiaudamas; ra
šinėjo ir amerikiečių laikraš
čiams apie svarbesnius lietuvių 
reikalus. Nenutraukė ryšių ir su 
lietuviška knyga.

Kada tik atsirasdavo reikalas 
Lietuvai ar lietuvybei padėti, ve
lionis visada į tai jautriai atsi
liepdavo darbu ir lėšomis.

Tais pačiais patriotiniais mo
tyvais ir velionio Dr. Jono ir po
nios Marijos namai Detroite buvo 
vieta, kurioje kunkuliavo įvai
riausia visuomeniška lietuviška 
veikla: organizaciniai pasitari
mai, minėjimai, iš toliauatvyku- 
sių svečių priėmimai ir įvairūs 
pobūviai.

Ideologiškai velionis Dr. Jonas 
Sims priklausė tautininkų srovei, 
kurios vyriausiutiksluyra tarna
vimas Lietuvai ir lietuvybei.

Velionis Jonas, žmonos Mari
jos talkininkaujamas, labai daug 
yra padėjęs tremtiniams iš Eu
ropos atkeliauti į Detroitą ir čia 
įsikurti. Jų pagalbos ranką yra 
patyrę kelios dešimtys lietuvių.

Velionio privalumai lietuvybės 
bei žmoniškumo srityse švies pa
traukliais, pamokinančiais pa
vyzdžiais likusiems lietuviams, 
velionį arčiau ar mažiau pažinu- 
siems.

Poniai Marijai Sims giliausia 
užuojauta — ir prašymas --tęs
ki Jono ir savo iki šiol dirbamus 
autai darbus, kada tiems dar
bams reikalingos mūsų visų pas
tangos!

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, 
kilimas, 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.

VIEŠĖDAMI (HICACUR PIRKITE YUJOJE MODERNIOJE 
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE 

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

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
5th

KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška. .5th 
NAPOLEON Vermouth. Import. 
from France..................................
Popular GERMAN VSOP Brand

1. STREGA — Liquer, Import. from Italy
2.
3.

$5.75
S3.98

4
5. PORT. SOUTHERN. RHINE Winc

5th 
5th 
5th

$1.19 
$1.69 
S .69

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

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

5th -83.98
5th S .98
5th $ .98

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotu 
maisto produktu iš viso pasaulio kraštu.

MARūUETTt PARK CHICAGO
2533 W. 71 St. Tel GR 6 2345 6

♦
CICERO ILLINOIS

1410 S. 50 Avė., Tel TO 3 2108 9
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ROMUVOS’ STOVYKLOJE KANADOJE
— Broli Vyriausias Skautinin

ke, "Romuvos" stovykloje stovy
klauja 294 skautai ir skautės, — 
raportuoja prie vartų budintis 
skautininkas V. Rušas.

Ilgu aikštės pakraščiu, prie
šais raibuliuojantį ežerą dunk
so miškas, per uolas ir dubu
rėlius belipąs aukštyn | kalne
lį. Miško pakraštyje ir jo gilu
moje marguoja palapinių kvar
talai, o palapinių miesto vidury
je dunkso stovyklos didžiausia 
"palapinė" — aukštu stogu ir lie
tuviškais žirgeliais virš medžių 
iškilęs didysis pastatas — valgyk
los salė ir virtuvės su sandė
liais, moderniškiausiais šaldy
tuvais ir gazo tankais. Trys ar 
keturios vilkiukų draugovės įsikū
rusios atskirais rajonėliais. 
Aukščiau kalne marguoja jūrų 
skautų, skautų ir skautų vyčių 
rajonėliai, o jų visų krašte, ant 
aukštos, didžiulės uolos, lyg se
novės Pilėnų pilis, stovi sto
vyklos valdžios palapinės, ku
rioje iš jų gyvena ir šios stovyk
los viršininkas Vyt. Skrinskas.

-- Ar su atomine energija ka
late palapinių kuoliukus į šias 
uolas? — klausiu vadovų.

— Skautiškas sumanumas yra 
svarbiau už atominę energiją, 
-- šypsosi P. Balsas iš Niaga
ros pusiasalio. Tikra teisybė. 
Palapinių virvės pririštos prie 
medžių; kitur kuoliukai patogiai 
kyšo iš uolų plyšių. Kietas, kiek 
nelygus pagrindas nesudaro jo

Vyr. skautininkas Br. Juodelis "Romuvos" stovykloje apdovanoja 
pasižymėjusius ordinais ir žyminiais. Stovi iš kairės: stovyklos 
mecenatas R. Geležiūnas, F, Mockus, stovyklos vajaus pirm. dr. J. 
Yčas, Poška, L. Kalinauskas ir v.s. Br. Juodelis.

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

medžiagas į Lietuvą.
Nepraleiskite progos pasiusti tiesiai iš musu sandėliu Londone puikiai 

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

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

sv. kakavos, 1 sv. pipirų ir lauro lapų, 2 sv. cukraus, 1 sv. razinkų, 1 dėž. 
nescafe, I 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 rūdų medžiagų su įrašais Ali Wool Made in England, viso 
10> 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.

BALTI C STO R ES LT D.
(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.

kių problemų. Visos palapinės ap
rūpintos medinėmis grindimis, 
pakeltomis nuo žemės.

— Tai tėvelių darbas, -- aiš
kina vyriausias šios stovyklavie
tės ''bosas" G. Stanionis.

— Mes pa rūpino m medžiagą, 
o kai kurie tėvai, atvežę savo 
dukras ir sūnus stovyklauti, per 
pusdienį sukalė visas grindis.

— Na, sakykit, kokios ten dvi 
varpinės stovi miško pakraštyje,
— su klausimu prisistatė tik koją 
įkėlęs smalsus stovyklos lanky
tojas,
- Čia ne varpinės, brolyti, 

čia stovyklos kapeliono tėvo Kul- 
bio kelboni jos. Viena sesių, o ki
ta brolių stovykloje.

— Ką jūs vyrai niekus sakot!
— aiškino padėtį senas stovyklau ■ 
tojas, — Tėvas Kulbis yra toks 
kietas skautas stovykloje, kad jis 
Ir gyvena, ir Dievą garbina tik 
po atviru dangumi. Tik per lietų 
gali jį į pastogę ar palapinę įvi
lioti.

— čia yra skautiškos "vilos", 
stovyklai padovanotos tėvo Mika
lausko ir St. Catharines skautų 
tėvų komiteto, — aiškino rajono 
vadas. — Vienoje jų gyvena paukš 
tytės, o antroje vilkiukai. "Vilos" 
labai patogiai ir skoningai įreng
tos, mažiesiems geriau pritaikin
tos negu brezento palapinės.

Seserijos "imperija" nusitie
susi į vakarinį stovyklos galą ir 
trimis pakopomis pakilusi į kal
ną. Įruošti įvairūs papuošimai, 

tvorelės, o jūrų skaučių rajone 
laivo "gandralizdyje" supasi vim 
pilas, šeštadienio popietėje skau
čių ir skautų grupės darbo uni
formose vis dar gražina stovyklą, 
o jūrų skautės, minėdamos jūros 
dieną, pina didžiulį vainiką, vy
nioja fakelus vakariniam žuvusių 
jų pagerbimui ežere.

Skautų vyčių rajone vyksta pa
skutiniai kandidatų egzaminai ir 
susirinkusi vyčių sueiga. spren ■ 
džia kurio geltonas kaklaraištis 
Šią naktį pasikeis violetiniu.

Stovykloje nuaidi švilpukai vė
liavų nuleidimui ir prieš tai vil
kiukų ir paukštyčių "vilų" šven
tinimui. Kartu su tėvo Mikalaus
ko švęsto vandens lašais, pasi
pila tankūs lašai iš dangaus. Vi
sa stovykla noromis - nenoromis 
susirenka į valgyklos salę. Dirb
tinas laužas salėje, skamba 
dainos, vyksta vaidinimai ir dre
ba stogas nuo skambių "raketų" 
Kaip idealu tokį vakarą turėti šią 
salę , lengvai talpinančią 300 
skautų ir kokią gerą šimtinę sve
čių.

Laužas užsibaigia ir visi išsi
skirsto j savas palapines. Salė
je lieka septynių skautų vyčių 
kandidatų būrelis pasiruošęs žy
giui. Lauke šėlsta lietus ir žai
bai, ir lyg tyčia ruošiasi išban
dyti vyčių kandidatų atsparumą. 
Salėje susirūpinusios stovi ir vy. 
resnės skautės. Jų kandidates 
irgi laukia įžodis.

Vyčių žygio vadovas pakelia 
dvišakę ir visi kandidatai iš
keliauja. Po trijų valandų žval
gas praneša apie kandidatų sugrį
žimą iš žygio ir prasideda vyčio 
įžodžio ceremonijos. Nustoja liję 
ir aikštelėje Įžodžio lauželio 
liepsnos apšviečia nuo lietaus 
drėgnus kandidatų veidus. Įžo
dis. Žygio vadas užriša septynis 
naujus skauto vyčio kaklaraiš
čius. Kiek anksčiau įžodį davę vy, 
resnės skautės jau laukia vyčių 
valgykloje su karšta arbata ir 
sveikinimais.

Gražus sekmadienio rytas iš
džiovino sulytas uniformas ir vėl 
aukštuose stiebuose iškilo sto
vyklos vėliavos, skelbdamos sto
vyklos šventės pradžią. Vėliavų 
aikštėje prie partizanų lauko kry
žiaus atsirado lauko altorius. 
Trimitas sušaukė stovyklautojų 
gretas ir svečių-tėvelių būrį Mi
šioms, kurias atnašavo kapelio
nas kun. St. Kulbis SJ. Po pa
maldų sekė Stovyklos Dienos iš
kilmės, kurios buvo pradėtos 
Lietuvos žemės žiupsnio ir lie
tuviškojo gintaro įmūrinlmu į 
aukurą. Lietuvos žemę ir ginta
rą padėjo mažiausieji lietuviš
kos skautijos nariai. Žuvusioms 
už Lietuvos laisvę vainiką padė
jo Lietuvos generalinis konsulas 
Kanadoje d r, J. Žmuidzinas ir 
Seserijos VSP M. Jonikienė. Au
kuro ugnį uždegė Brolijos VS 
Br. Juodelis ir Kanados vado
vė M. Vasiliauskienė. Ceremo
nijas pravedė Kanados rajono va -

"Romuvos" stovyklos didysis pastatas, kuriame lengvai gali tilpti 400 stovyklaujančių.

LIETUVIŠKOJO CYVEH1M0 NUOTAIKOS

PRIEŠRINKIMINĖS VILTYS IR NUSIVYLIMAI
Psichologiškai žmonės skirs

tomi į įvairias grupes. Pagal tą 
skirtumą kiekvienas kitaip reiš
kiame savo mintis bei pergyve
nimus. Vieni tyliai mąstome, ki
ti garsiai sau kalbėdami ar už- 
rašinėdami. Prie paskutinių pri
klausau ir aš, todėl nutariau ir 
šias mintis užrašyti. Žinoma, ne 
tuo tikslu, kaip B.K. Naujokas, 
sekdamas iš operos dainuojančią 
ir svajojančią Carmen, tarp kit
ko rašo:

"... ima pagunda ir čia ka r me
niška i atsiliept: -- argi ašįrodi- 
nėju? Aš tik stebiu ir užrašinė- 
ju! Net gi ne visada ir ne viską..." 
(Dirva, šm. rugp. 7 d.).

Aš, tačiau, nedrįsčiau į visos 
lietuvių visuomenės laikraštį už
rašinėti savo asmeniškam dieno
raščiui skirtas mintis. Mano už- 
rašinėjimo tikslas pasidalinti nuo' 
mone su kitais skaitytojais.

Grįžtant prie tų B.K. Naujoko 
užrašų, prisiminkim rugpiūčio 
7 dienos Dirvos numeryje visai 
abejingą jo "užrašinėjimą" apie 
rezoliucijų reikšmę, o rugp. 12 
dienos numery tokiu pat ironiš
ku abejingumu skaitoma apie Lie
tuvos draugus amerikiečius, kur 
tarp kitko rašoma:

"Suprantama, mes su komunis
tais esame karo stovy dėl Lie
tuvos, tai mums — juo kas gar
siau kalba prieš komunistus, juo 
geresnis atrodo Lietuvos drau
gas. Draugų atradimo entuziaz
me retai kam į galvą teateina gi
lintis, koki tų draugų antikomu
nizmo motyvai..." 

das Vyt. Skrinskas. Kviesdamas 
generalinį Lietuvos konsulą tarti 
žodį. Stovyklos šventės proga 
buvo įteikti "Už Nuopelnus" or
dinai rėmėjams: fil. dr. Jonui 
Yčui ir R. Geležiūnui. LSS gar
bės ženklai įteikti Brolijos vado
vams F. Mockui, L. Kalinauskui 
ir B. Poškui. Specialios Seseri
jos ir Brolijos dovanos buvo 
įteiktos "Romuvos" stovyklavie
tei ir šios stovyklavietės pirmū
nams G. Stanioniui ir V. Skrins- 
kui.

Sveikinimo žodį "Romuvos" sto - 
vykiai tarė Brolijos Vyriausias 
Skautininkas ir Seserijos Vyriau
sios Skautininkės Pavaduotoja.

Šventės iškilmės buvo užbaig
tos stovyklos paradu. Skambant 
galingiems maršo garsams iš 
clevelandiečio B. Rėkaus atvež
tos ruporų sistemos, gražiai pa
sirodė arti 300 skautų ir skaučių 
vedami pareigingų vadovų-vių.

Po pietų stovykla skambėjo 
nuo Čiurlionio ansamblio dainų, 
tautinių šokių, kurių melodijos 
per garsiakalbius sklido per vi
są ežerą. Svečiams ir tėveliams 
vilkiukai su paukštytėmis pade
monstravo ritminės gimnastikos 
pratimus, o skautai ir skautės pa
šoko tautinius Šokius.

Didelio stovyklos mecenato 
statybininko R. Reginos automo
bilis jau laukė. Vilkiukų ir skau
tų eilės išsitiesė prie vartų at
sisveikint su išvykstančiais. Taip 
gausiai dalyvavusiems stovykloje 
ir taip nuoširdžiai su skautišku 
jaunimu dirbantiems vadovams 
spaudžiau kairę.

-- Sudie broliukai, sudie mieli 
vilkiukai! Būkit geri ir tvirti lie
tuviai skautai. Iki pasimatymo 
sekančios vasaros stovykloje su 
dar didesnėmis eilėmis, su dar 
didesniais darbais!

Br. J.

E. ČEKIENĖ

Savaime aišku, kad komunizmo 
draugas negali būti Lietuvos 
draugu. Kas garsiau kalba prieš 
komunizmą, tuo didesnis yra mū
sų draugas, nežiūrint kokie yra 
Jų antikomunistinio nusistatymo 
motyvai. Toliau skaitome:

"Bekišant lietuvišką trigrašį 
Amerikos politikos linkmės nu
statymui, kilnu ir teisinga stoti 
ton pusėn, kuri atrodo drauge ir 
Lietuvai ir Amerikai naudinges
nė. Bet atrodymas visgi nėra 
garantija prieš suklydimą ir nu
sivylimą..."

Suklydimai ir nusivylimai ne
išvengiamai lydi mus per visą 
asmeninį ir tautos gyvenimą. Ta
čiau dėl to neliekame gyventi be 
draugų. Ieškome naujų, tikėdami 
ir be garantijų, kad šie nebeap- 
vils. Tuo išvengiami politiniai nu- 
sivylimai.

Mums būtų maloniausia, kad 
JAV kuri partija pažadėtų grą
žinti Lietuvai nepriklausomybę, 
nelyginant keptą karvelį tiesiai į 
burną. Bet, žinodami, kad šito 
nesulauksime, turime tenkintis 
uis negarantuouis pažadais, nes 
jie nėra bereikšmiai. Prisimenu 
savo laiku mūsų veiksniai laikė 
dideliu laimėjimu Vasario 16 d. 
proga paskelbę bet kuriame 
svetimos valstybės laikraštyje 
straipsnius apie pavergtą Lietu
vą, atseit prieškomunistiniusjr 
apgailestavo, kad neįmanoma tai 
atlikti dažniau dėl lėšų stokos.

Dabar prieš komunizmą nusi
statę JAV partijųkandidaui tarp
tautine plotme tokią propagandą 
mūsų naudai atlieka nemokamai. 
Mums lieka tik juos remti, teikti 
informacijos apie Lietuvą.

**•
Tame pačiame Dirvos numery 

vedamajame v.r. raSo apie "mū
sų šališkumą" vertinant JAV po
litines partijas:

"Mūsų bendradarbių ir ypač 
laiškų autorių dauguma atvirai 
reiškia savo simpatijas respubli
konų partijos prezidentiniam 
kandidatui. Susidaro neišvengia 
mas įspūdis, kad Dirva rinkimų- 
klausimu esanti aiškiai "šališ
ka" -- prorespublikoniška. Iš 
tikrųjų, kitokių nuomonių reiš
kėjai, kuriem irgi buvo duota vie
tos pasisakyti, Dirvoje atrodė, 
lyg baltos varnos būryje pilkųjų 
gana nedrdugiškaipešiojamos..." 

Kalbant apie laiškų skyrių, na 
štai, būtų ko papešioti, paskai
čius palyginimą, kad Mississippi 
negras ir pavergtas lietuvis yra 
kovos broliai.

Kiekvienas laikraštis yra savo 
skaitytojų nuomonės reiškėjas, 
bet jis privalo turėti ir savo nuo
monę. Kas blogo, jei Dirva bū
tų ir visai respublikoniška, jei 
ta partija, įsirašiusi J savo pro
gramą mūsų tiesioginius siekius, 
juos ir vykdytų. Iki šiol Dirva ir 
jos dauguma bendradarbių ir skai
tytojų matė tik tos partijos pro
gramą teigiamiau pertvarkytą 
pavergtų kraštų atveju, jos kan
didatų neigiamus pasisakymus 
prieš komunizmą ir tik apie tai 
diskutavo.

Be to, Amerikos LietuviųTau- 
tinės Sąjungos pirmininkas Vy
tautas Abraitis, neseniai daly
vavęs dviejose svarbiose respub
likonų partijos konvencijose, lie
pos 31 d. Dirvoje, atsakydamas į 
klausimą, kuo lietuvių visuomenė 
galėtų paremti lietuvių aktyviai 
pradėtos žygius toj partijoj, ar- 
sakė: "Balsuokite už respubli

konus, bet aš, kaip lietuvis res
publikonas noriu pabrėžti, kad 
visa lietuvių visuomenė Ameri
koj geriausiai gali paremti pra
dėtus žygius įsijungdama Į bet 
kurią Amerikos didžiųjų parti
jų dviem tikslais: atkreipti ame
rikiečių dėmesį J šiame krašte 
gręsiantį komunizmo pavojų ir 
įtikinti juos, kad mūsų pastangos 
pavergtiesiems kraštams išva
duoti yra Amerikos interesų sfe
roje."

Taigi, man atrodo, kad Dirva 
yra ne prorespublikoniška ar ki
tokia, bet pirmoj eilėj lietuviš
ka.

***
Neseniai buvo sukviesti sve- 

timkalbių laikraščių atstovai pas 
JAV prezidentą L.B.Johnson, ta
čiau, kaip skaitėme iš jo kalbos, 
ne tam, kad šie grįžę jo kalbą 
užrašinėtų kur į dienoraštį, bet 
prezidentas kreipėsi į juos pra
šydamas talkos jo uždavinių vyk 
dyme ne vien iš dalyvavusių spau
dos atstovų, o per juos iš visų 
tos spaudos skaitytojų, kad jie ir 
savo visuomenę įtikinėtų remti 
JA V prezidento darbus, štai jo 
kalbos žodžiai:

"Uždavinys didelis, bet jis ne 
mano vieno. Tai ir jūsų užda
vinys. Jūs esat gerbiami savo 
bendruomenėse tų, kuriems tar
naujant, Jūsų pavyzdys yra pavyz
dys, kurs sekamas. Iš jūsų pas
tangų kils kitų pastangos..."

Kaip matome, JAV prezidentas 
mūsų spaudą laiko ne vien kaip vi
suomenės informuoto ją, bet ir jos 
siekimų formuotoją, o spaudos 
bendradarbius ne užrašinėtojais, 
o Jrodinėtojais, todėl į juos ir 
kreipėsi.

Gerai, kad B.K. Naujokas skai
tytojams neįrodinėja, o tik "kar- 
meniškai" neva pats sau užra
šinėja mintis, nes imtume laikyti 
bereikšmiu rezoliucijų rėmimą, 
nereaguotume į jokius politinius 
pažadus pavergtų tautų klausi
mais, dar mažiau tikėtume į ALT 
vizitus Washingtone, neberemtu- 
me jokių pastangų Lietuvos bylos 
kėlime, o kuo gi reikšmingas ir 
vizitas pas patį prezidentą? Ži
noma, būdami realūs, iš tų pas
tangų negalime tikėtis staigaus 
Lietuvos atvadavimo, bet viską 
kartu- sudėjus, Lietuvos laisvės 
byla palaikoma gyva ir mūsų sie
kiai vis plačiau linksniuojami 
tarptautinėj plotmėj.

NEOLITHUANŲ 
STOVYKLA

Šią vasarą studentu neo- 
lithuanų stovykla įvyksta 
p.p. Garmų vasarvietėje — 
Echo Valley Loti g e & 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.
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metė iš lėktuvo.
Petras - Tautvilas Neniš

kis yra žinomų lietuvių vi
suomenininkų, skautų Mar
garitos ir Petro Neniškių, 
g y v e nančiij Venezueloje, 
Valencijos mieste » sūnus. 
Tautvilas buvo gražaus su
dėjimo, augalotas ir gabus 
jaunuolis. Buvo priimtas į 
lakūnų-kadetų mokyklą, ją 
baigė su išskirtinu atžymė- 
jimu ir aviacijos vadovybė 
jį labai vertino.

Palaidotas Valen c i j o s 
miesto kapinėse.

DETROIT

CIeveSavmgs
DON’T JUST WI8H-SAVE FOR

THE THINGS YOU WANT MOST
•

WE WELCOME SAVERS 
ASK ABOUT OUR AUTOMATIC 

SAVINGS PLAN

Che Cleveland Crust Company
70 CONVENIENT ŠANKINO OFFICES

M«mkxr F«d«rol Depovt Iniutoncn Corporolion

Būrelis Atlanto pakraščio skaučių "Atžalyno" stovykloje Putname pasiruošęs "inspekcijai".
B. Kerbelienės nuotrauka

VENEZUELOJE ŽUVO LAKŪNAS PETRAS T. NENIŠKIS
Š. m. liepos 27 d., 12 vai. Petras - Tautvilas Neniškis 

5 min. — vietos laiku, žuvo 23 m. amžiaus, pirmas lie-

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

PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

.JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

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 Juips tikrą poilsį ir sustiprins sveikatą. 

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

nienė tel. 128-8425.

tuvis lakūnas, leitenantas 
Venezuelos karo aviacijoj.

Nelaimė ištiko skrendant 
iŠ Maracaibo j Palo Negro 
aerodromą su vienviečiu 
Vampiro 1C35 tipo lėktuvu, 
kurį valdė Tautvilas Neniš
kis.

Beskrendant lakūnas pa
stebėjo kibirkštis savo lėk
tuvo elektros laiduose ir 
tuojau pranešė radijo keliu 
apie tai artimiausiam aero
dromui. Greit gavo atsaky
mą iš Coro aerodromo, kad 
takai yra laisvi nusileidi
mui ir lakūnas dėjo pastan
gas nusklandyti lėktuvą. 
Tačiau tuoj pasirodė lėktu
ve dūmai ir dar prie to, kai 
jau lėktuvas bebuvo apie 1 
kilometrą nuo aerodromo, 
užkliudė aukštos įtampos 
elektios vielas ir smigo į že
mę džiunglėse. Lėktuve įvy
ko sprogimas ir pats lėktu
vas užsidegė.

Lakūnas P. T. Neniškis 
buvo rastas apie 100 metrų 
nuo lėktuvo, deja, nebegy
vas. Matyt, paskutinėj se
kundėj prieš užkliudysiant 
vielas žemėje, lakūnas au
tomatiniu prietaisu save iš

VYKSTA Į LIETUVIŲ 
DIENĄ

Gausus būrys Detroito ir 
apylinkių lietuvių šį savait
galį išvyksta į New Yorką 
dalyvauti Lietuvių Dienoje. 
Didesnę dalį sudaro šv. An
tano lietuvių parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. 
Alberto Mateikos, kuris 
vyksta specialiu traukiniu. 
I parodą taip pat vyksta 
Detroito tautinių šokių gru
pė šilainė, vadovaujama 
Galinos Gobienės. Lietuvių 
Dienos išvakarėse, šį šeš
tadienį, Lietuviškų Melio- 
dijų radijo valanda specia
liai paminės šį įvykį savo 
programoje nuo 8:45 iki 
9:45 vakare iš radijo sto
ties WJLB Detroite, banga 
1400.

• Vladas ir Anelė Pikū- 
nai, atvykę iš Pittsburgho 
dalyvauti a. a. Juozo Ga- 
linsko laidotuvėse, pasiliko 
Detroite apie savaitę laiko 
pas giminės R. ir O. Valat- 
kus. Buvo nuvykę aplanky
ti Dainavos Jaunimo Sto
vyklą prie Manchester, Mi- 
chigan, kuri jiems labai pa
tiko.

•Algis Zaparackas, LSS 
centro valdybos pirm, ir 
Lietuviškų Meliodijų radi
jo valandos pranešėjas, 
vyksta j Lietuvių Dieną ir 
ta proga ketina praleisti 
keletą dienų jaunimo rei
kalais rytinėse valstybėse.

Studentų Sąjungos suva
žiavimas įvyks Detroite šių 
metų lapkričio mėn.

MIELI TAUTIEČIAI!
Pasaulinę Mugę New Yorke daugelis jūsų, be 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 mylių 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 lietuvių 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 gražių atmintinų įspūdžių.

LAUKIAME ATVYKSTANT!
J. Belza,

Lietuvių Katalikų Bendruomenės Centro 
Pirmininkas

M. Služis, 
Lietuvių Politikos Klubo 

Pirmininkas

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, TAIP PAT IR MAISTĄ 
SIUNČIA

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

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

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

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

4G30-32 S. Ashland Avė., Chicago 9, III. Telef. Y A 7-1272
Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges

niam išsimokėjimui be nuošimčių! 
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

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 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; Wednesday closed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

DIDŽIULIS 
PASIRINKIMAS 

prekių ir kainų

TVOROS
Antrieji žieminiai langai ir 
durys iš STAINLESS 
STEEL (8 rūšių), ALUMI- 
NIJAUS, NYLONO STO
GELIAI ir kiti įvairaus me
talo ir stiklo gaminiai.

KOSTAS BUTKUS
Tel. LU 5-6291

Chicago

I Artesian-Restaurant- I
AND LOUNGE

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

turi virš 300

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.
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L- . Verta pamatyti Šį burlaivį...

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Vysk. Valančiaus Li
tuanistinės mokyklos tau
tinių šokių grupė, kuri da
lyvaus ir Lietuvių Dienos 
New Yorke programoje, 
pasirodys Polka Parade te
levizijos programoje šį sek
madienį, rugpiūčio 23 d., 
1 vai. p. p.

Programa buvo užrašyta 
į juostą rugpiūčio 19 d.

Jaunieji tautinių šokių 
r e p r e z entantai, Ingridos 
Stasaitės ir Audronės Ge- 
lažytės vadovaujami, uoliai 
ruošėsi visiems pasirody
mams, beveik kasdien repe
tuodami.

Po Lietuvių Dienos, jų 
laukia dar visa eilė pasiro
dymų.

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad ”Lithu- 

anian Village” Ine. metinis 
akcininkų susirinkimas 
įvyks š. m. rugpiūčio mėn. 
28 d., penktadienį, 7 vai. 
vak., Lietuvių salės patal
pose, 6835 Superior Avė.

Akcininkai, negavę spe
cialaus kvietimo minėtam 
susirinkimui, yra neprane
šę bendrovės vadovybei sa
vo pakeistų adresų.

šiame susirinkime bus 
perrenkami keturi bendro
vės direktoriai ir apsvars- 
tvfn daug svarbių reikalų.

”Lithuanian Village” Ine. 
Bendrovės Direkcija

the road to a

MORTGAGELOAN
desiįned Just for you

T. CLAIR 
AVINGS

813 EAST 185TH STREET . IV 1-7800

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIU KLUBASc. 

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

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

Norvegų burlaivis "Christian Radich", laimėjęs pirmąją vietą re
gatoje per Atlantą, po Chicagos ir Detroito, šiuo metu lankosi Cleve
lande. L. Knopfmilerio nuotrauka

Šiais metais buriuotojų šeima 
pergyvena ypatingai didelius įvy
kius. Kuriems yra įdomios dide
lių burlaivių regatos, mokamie
ji laivai, turėjo progos spaudoje 
skaityti ir dalinai matyti vieną 
tų regatų laimėtojų — norvegų 
mokamąjį burlaivi "Christian 
Radich", kuris lankėsi Chicago
je, Detroite ir dabar Clevelande.

Mokamųjų burlaivių regata 
prasidėjo iš Lisabonos, Portu
galijos ir finišo liniją turėjo 
perplaukti Hamiltono uoste, Ber- 
mudoje. Dalyvavo 14 mokamųjų 
burlaivių, kurių įgulas sudarė 
2000 narių, šitoje regatoje taip 
pat dalyvavo 4 "aukštos jūros" 
jachtos.

"Christian Radich" norvegų mo
kamasis burlaivis, nežiūrint kad 
atplaukė į Bermudą šešiom va
landom vėliau už "Georg Fock", 
vokiečių mokamąjį burlaivi, ku
ris pirmas pasiekęs Bermudą 
nebuvo pirmas, nes išlyginamo
je klasėje padarius apskaičiavi
mus, pirma vieta buvo pripažin
ta "Christian Radich".

"Christian Radich" apsilan
kymas Chicagoje turėjo didelį 
pasisekimą ir susilaukė gausaus 
lankytojų skaičiaus, nors už {li
pimą { laivą buvo nustatytas mo
kestis .50 centų.

"Christian Radich" įgula yra: 
6 karininkai, 10 nuolatinių jūri
ninkų ir 88 jūrų kadetai, kurių 
amžius nuo 15-18 metų. Jo to
nažas 676 T., statytas 1937 m. 
Norvegijoje.

Užlipus | laivo dėnį ir pama
čius- šitą "mišką" virvių, kurios 
nuo stiebų viršutinių burių per 
įvairius blokus bėgo į denio di
les, tikrai lankytojui sunku ir 
susigaudyti, kas jauniems kade
tams tikrai sunkumų nesudaro.

Ypatingai mūsų jūrų skautams 
verta aplankyti tokį burlaivį ir 

susipažinti su laivo įrengimais 
ir kaip jauni jūrų kadetai lai
ve gyvena, pamatyti to burlaivio 
grož|, kur kiekviena virvutė turi 
savo paskirti ir reikšmę.

L. Knopfmileris

• Vytautas Staškevičius 
su šeima grįžo iš Vasagoje 
(prie Toronto) vykusios 
Pranciškonų stovyklos, ku
rioje dvi savaitės buvo su
spiesta arti 200 vaikučių. 
V. Staškevičius jau antri 
metai toje stovykloje eina 
komendanto pareigas.

• Čiurlionio Ansamblis ir 
šv. Jurgio parapijos cho
ras, po bendrų repeticijų ir 
įtemptos ruošos Lietuvių 
Dienos iškilmėms, išvyko į 
New Yorką.

• Ar ne per daug mokate 
už savo namų bei baldų ir
kt. nuo ugnies bei Jūsų ne
laimės ? Pasitikrinkite pas 
Z. Obelenį 881-7741 ar V. 
Giedraitį 944-6835.

• Kriaušių ir slyvų galite 
pigiai įsigyti Niaurų ūkyje, 
Brunsvvick, County Rd. #38, 
Brunswick, Ohio.

(94-95)

GERI NAMAI
Tarp Lake Shore ir E. 

185 gt. vienos šeimos. Vis
kas viename aukšte. Nese
nas. Padalintas rūsys, ga
ražas, gerame stovyje.

2 šeimų 5-5, trims maši
noms garažas, prie pat Neff
Road.

Didelis mūrinis namas 
netoli Naujos parapijos. 3 
miegamieji, 2 mašinoms 
garažas, vandens šildymas. 
Tuščias.

6 kambarių medinis, ne
toli E. 185 gt., labai tvar
kingas ir švarus.

Visai naujas Colonial 
Hts., 2 miegamieji žemai, 2 
viršuj, V/i vonios.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašau paskambinti j
EAST SHORE REALTY

Juozas Mikonis — Realtor 
United Multiple Listing 

Service
780 E. 185 gt. IV 1-6900 

KE 1-2190

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _  KALENDORIUS _ _

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

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 troškuli nuraminus, Schae
fer vistiek lieka šviesus ir stiprus.

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

tas, auksu šviečiqs Schaefer 
suteikia tq patį pasitenkinimų 
šaltų stiklų po stiklo ragaujant.

Jie ištikrųjų turi pirmojo alaus 
malonumų, jis liks ragaujant visų 
turimų alų.

Taigi, kodėl neišbandyti 
Schaefer?

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

įsitikinkite patys, kodėl Schae
fer vadinasi alum, kurį privalai 
turėti, jei turi daugiau, kai vienų.

P X VERGTŲ TAUTŲ 
KLAUSIMO NEGALIMA 

UŽSLĖPTI

Kongreso atstovas ir res
publikonų kandidatas ir vi
ceprezidentas William E. 
Milleris rugpiūčio 18 d. pa
smerkė demokratų admi
nistraciją už pastangas su
kliudyti įsteigti Kongrese 
specialią Pavergtoms tau
toms komisiją. Tuo reikalu 
esą pasiūlytos net 42 rezo- 
liuciios, o tačiau visos yra 
'užkimštos bonkoj’, kitaip 
tariant, užblokuotos Kon
greso dienotvarkės komisi

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 Skautinlnkių 
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 
Dzegoralčlo 25 metų kunigystės 
jubiliejus - banketas, šv. Jurgio 
parapijos auditorijoje.

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

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

joj ne ko kito, o tik admi
nistracijos organų parėdy
mu. Nes kaip kitaip, anot 
Millerio, tai išaiškinsi, jei 
net dienotvarkės komisijos 
pirmininkas neturįs kliū
čių tam klausimui svarsty
ti.

Ta proga W. E. Milleris 
pareiškė, kad ”ši adminis
tracija nėra nieko padariu
si pavergtų tautų reikalu, 
tuo būdu paniekino kartu 
ir mūsų tautinius saugumo 
interesus. Nėra paslaptis, 
kad net Pavergtų Tautų 
Savaitė buvo paskelbta di
deliu nenoru užpykinti ir 
iššaukti Maskvos reakciją.

Neatsižvelgiant j Mask

SUPERIOR 
SAVINGS

SINCI 1909

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR

AVĖ. 
AVĖ.

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

Schaefer Breweries, New York and 
Albany, N. Y., Baltimore, Md.

vos jausmus, mes nepriva
lome pašluoti teisybę apie 
pavergtas tautas po kilimu. 
Toji teisybė sudaro mūsų 
pagrindinį ginklą kovoje 
už laisvę prieš tironiją pa
saulyje.

Yra absurdiška išlaikyti 
milžiniškas sumas kainuo
jančią karinę jėgą, tuo pa
čiu metu turint vvriausybė- 
ie žmones, galvojančius, 
kad galima susitaikyti su 
komunistais. Mūsų politika 
negalima laikyti sėkminga 
tol, kol pavergtos tautos 
nebus laisvos, kaip mes esa
me laisvi. Tai pagrindinis 
respublikonų politikos nu
sistatymas”.

o



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Vladas Jankauskas, bu
vęs ilgametis Kauno miesto 
policijos vadas, mirė rug
piūčio 7 d. Medelline, Ko
lumbijoje, sulaukęs 73 me
tų amžiaus. Į kapines jį pa
lydėjo gausus būrys lietu
vių.

• Skučas Andrius ir Ada, 
gvv. Plainfield, N. J., įnešė 
Lietuviu Fondan $l,000J)0 
ir Gavelis, Vytautas ir Al
bina, East St. Louis, III., 
$250.00.

• L. šimutis ir dr. P. Gri
gaitis, atstovaudami ALT 
centro komitetą bendrame 
pabaltiečių vienete (Joint 
Baltic American Commit
tee), pasirašė bendrą pabal
tiečių laišką, kurį tas pa
baltiečių komitetas pasiun
tė respublikonų ir demo
kratų partijų platformų ko
misijų pirmininkams. Ta
me laiške, pasirašytame L. 
Šimučio ir dr. P. Grigaičio, 
be kitų reikalų JAV-bių vy
riausybė raginame kelti 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos bylą Jungtinėse Tauto
se.

• Kazys S. Karpius, buv. 
Dirvos redaktorius, atsiun
tė Rezoliucijoms Remti Ko
miteto vadovybei iškarpų 
iš 1945 ir 1946 metų lietu
vių laikraščių, kur rašoma 
apie senatoriaus Willis ir 
kongresmano Kelly įneštas 
rezoliucijas ir kovą už jų 
pravedimą. Iškarpoje iš 
Dirvos 1945 metų gruodžio 
mėn. 28 d. rašoma: ”... Tik 
'Naujienų’ pastangos su
mažinti rezoliucijų reikšmę 
ir jas suniveliuoti mums 
čia atrodo kaip piktos va
lios ir labai siauros parti
nės politikos darbas ...”

• Pr. Zunde, K. Škirpa, 
J. L. Vodopalas, G. Krivic- 
kienė ir P. A. Mažeika, 
Washingtono ir apylinkės 
lietuvių veikėjai, turėjo su
sitikimą su Rezoliucijoms 
Remti Komiteto pirm. L. 
Valiuku, jam neseniai lan
kantis krašto sostinėje. Bu
vo pasiinformuota rezoliu
cijų pravedimo reikalu. Pr. 
Zunde, kuris šiuo metu va
dovauja LB Washingtono 
apylinkei, pažadėjo Wash- 
ingtono lietuvių talką rezo
liucijų žygiui.

A. + A.
PETRO BALTUŠKOS 

vienerių metų mirties sukakti minint, šv. Mišios 
bus atnašaujamos š. m. rugsėjo mėn. 6 d., 11 vai. 
Tėvų Jėzuitu Koplyčioje, 56 gt. ir Claremont Avė. 
Chicagoje.

Prašome pasimelsti.
Duktė Elena žiginskienė, gyv. 
1 Nicolas Avė., GJen Eden, 
Auckland, New Zealand.

KUR DINGO PREMIJA 
IR PAVEIKSLAS?

Amerikos Lietuvių Meni
ninkų Klubas ir Čiurlionio 
Galerija Chicagoje šiais 
metais balandžio 4 d. buvo 
suruošusi Jaunimo Centre 
1863-1949-1950 metų suki
limams pavaizduoti kon
kursinę meno parodą. Me
nininkų klubo pirm. Pov. 
Gaučys pasidžiaugė, kad 
net 18 lietuvių menininkų 
atsiliepė į kvietimą daly
vauti parodoje, kuri buvo 
atidaryta su didelėmis iš
kilmėmis. Parodoj buvo iš
statytas 31 kūrinys.

Premijoms skirti komisi
ja iš pirm. dail. V. Petravi
čiaus ir narių dail. J. Pili- 
pausko ir J. Daugvilos, bei 
visuomenės atstovų prof. 
P. Čepėno ir arch. J. Mu- 
loko, pirmą premiją niekam 
nepripažinusi, antrą premi
ją 500 dol. paskyrė skulpt. 
A. Marčiulioniui už skulp
tūrą "Prieš Audrą", o tre
čią premiją 250 dol. dail. L. 
Vilimui už paveikslą "Par
tizano mirtis”.

Nuo to laiko prabėgo jau 
nemažai mėnesių, tačiau, 
kaip mums rašo laureatas 
Liudas Vilimas, iš parodos 
rengėjų jis negauna nei 
premijos nei paveikslo. Jis 
rašęs dail. J. Pautieniui, 
kuris rodos buvo tos paro
dos vyriausias organizato
rius, bet praėjo mėnesiai ir 
jokio atgarsio. Tada jis 
kreipėsi i Jaunimo Centro 
vadova Tėv. Kubilių, kuris 
pažadėio "kažkam" pa
skambinti ir reikalą sutvar
kyti. Išlaukęs dar mėnesį,
L. Vilimas parašė Tėv. Ku
biliui naują laišką su 3 nuo
rašais, prašydamas persiųs
ti p.p. Gaųčiui, Macevičiui 
ir Pautieniui. Tėv. Kubilius 
nustebės atsakė, kad nesu
prantąs kame reikalas, nes 
p. Macevičius jam sakęs, 
jog visas reikalas buvęs 
perduotas p. Gaučiui ir šis 
iam sakęs, kad jau susisie
kęs su L. Vilimu. Tai buvo 
lienos 21 d...

Dail. L. Vilimas rašo, kad 
iki šiai dienai niekas su juo 
nesusisiekė ir jis dar neturi 
nei premijos nei paveikslo.

Įdomu būtų iš rengėjų 
patirti, kokia to tylėjimo 
priežastis.

štomis dienomis Chicagoje sukūrė lietuvišką šeimą R n ta Raull- 
naitytė ir Rimvydas Mulokas. Nuotraukoje jaunieji su mamytėmis. 
Iš kairės stovi: Raulinaitienė, Mulokienė ir jaunieji Rūta ir Rimvy
das Mulokai. A. Gulbinsko nuotrauka

SKAUČIŲ SESERIJOS 
SĄSKRYDIS

Seserijos vadija rugsėjo 19-20 
d.d. ruošia Clevelande tunti- 
ninklų, drauginlnkių, vyr. skau
čių, skaučių akademiklų (dirban
čių seserijoje) ir skautininkių 
sąskrydį.

Programoje numatyta 2 paro
domosios skaučių skilties su
eigos, jų vertinimas, aktualiausio
mis veiklos temomis 3 pašneke
siai, iškeltais klausimais disku
sijos, vienetų vadovių ir sės. va- 
dijos narių pranešimai (sužvilgs- 
niu į ateitį ir pageidavimais), lau
žas, su svečiais bendri pietūs, 
dalyvavimas organizuotai pamal
dose ir kt.

Tuntininkės, vietininkės pra
šomos paraginti seses sąskry
dyje gausiai dalyvauti. Sąkrydin 
vykstančiųjų sąrašus, pažymint, 
kam bus reikalingos nakvynės, 
prisiųsti VSP s. M. Jonikienei, 
6346 So. Washtenaw Avė., Chi
cago 29, Illinois, iki rugsėjo 
5 d. Pavienės skautininkės regis
truojasi pas ją betarpiai. Iš Chi
cagos išvykstama rugsėjo 18 d. 
vakare autobusais. Kitų vietovių 
vykstančių sesių kelionėmis pa
sirūpina tuntininkės vietininkės. 
Visais sąskrydžio reikalais pra
šoma kreiptis į VSP s. M. Joni
kienę. Jos tel. PR 6-3583.

Mielosios Sesės, nugalėkime 
visas kliūtis ir sąskrydyje da
lyvaukime visos, su gera nuo
taika ir su jaunatvišku užside
gimu.

Iki mielo pasimatymo sąskry
dyje!

Skaučių Seserijos Vadija

BALFO XII SEIMUI 
RENGTI KOMITETAS

Balfo Seimui, kuris įvyks 
š. m. spalio 17-18 dienomis 
New Yorke, surengti rug
piūčio 19 d. Centro patalpo
se buvo sušauktas steigia
masis komiteto posėdis, į 
kurį buvo pakviesti visų 
New Yorko apylinkės Bal
fo skyrių atstovai.

Šiuo metu komiteto bran
duolį sudaro A. Trečiokas, 
A. Senikas, St. Lūšys ir 
kun. L. Jankus.

Balfo XII Seime be po
sėdžių ir pranešimų numa
toma surengti 20-ties metų 
jubiliejui paminėti banke
tą ir specialias pamaldas 
Apreiškimo parapijos baž
nyčioje, Brooklyne.

Balfo organizacija šiuo 
metu turi virš tūkstančio 
pilnateisių narių, per 60 
veikiančių skyrių. Balfo 
Seimas yra vyriausias or
ganizacijos veiksnys. 25 
nariai (ar jų dalis mažes
niuose skyriuose) siunčia į 
seimą vieną atstovą, kurie 
išrenka 25 narių direkto- 
riatą. Direktoriatas suri

• Dr. Konstancija Pa- 
prockaitė-šimaitienė su vy
ru. dirbanti veteranų ligo
ninėje. Ne\v Jersey. išvyko 
šešioms savaitėms atostogų 
į Europa. .Ji žada aplankyti 
Portugalija. Ispaniją, Aus
trija. Šveicarija. Italiją, 
Anglija ir Prancūziją. Pran
cūzijoje dr. K. Šimaitienė 
dalyvaus Internacionalinia
me Physiatrisfų suvažiavi
me, kuris įvyks Paryžiuje 
nuo rugsėjo 6 iki 11 dienos.

los Angeles lietuviai sutiko krepšininkus iš Australijos
Rugpjūčio 14 d. Los Angeles 

lietuviams buvo proga ir laimė 
pirmiesiems sutikti grįžtančią 
Amerikon krepšinio rinktinę, po 
tiek jos šaunių laimėjimų austra
lų žemėje.

L. Griniaus, K. Liaudansko 
ir kitų vadovaujamas sutikimo ko
mitetas padarė viską, kad pa
sveikinimo šventė būtų šiltesnė 
ir įspūdingesnė. Sutikimo vaka
rienė buvo suruošta Tautinių Na
mų salėje, kur 7 vai. vakare su
sirinko mūsų sportininkai, jų ko
mandos palydovai ir vietos visuo
menė, žymia dalimi susidėjusi iš 
jaunimo.

Pasivaišinus, komandos vado
vo pareigas einantis Dr. Gaška 
labai vaizdingai ir sklandžiai nu
piešė krepšininkų išvykos tikslą 
ir pateikė jos įvertinimą Austra
lijos lietuvių bendruomenės tau
tinei dvasiai sustiprinti (daugiau
sia paskalydamas keletą Austra
lijos lietuvių ir Australijos krep
šinio vadovybės laiškų.)

Publika ir sportininkai buvo la
bai patenkinti programos neper- 
krovlmu, pasitenkinant tik tiek 
prakalbų, kiek būtinai reikia ir 
kai turima kas tikrai naujo pa
sakyti. "šiuo atžvilgiu tai buvo 
geriausias ir mažiausiai vargi
nęs mūsų sutikimas visoje šešių 
savaičių kelionėje", vėliau priva
čiai pareiškė vienam savo pažįs
tamu! komandos treneris Gry
bauskas. Savo ruožtu, visi rinkti
nės sportininkai losangeliečiams

kiuoja Centro Valdybą iš 8 
asmeny ir atitinkamas ko
misijas (revizijos, spaudos 
ir pan.).

Dvidešimties mėty veik
los laikotarpyje Balfas su
rinko ir išleido arti pustre
čio milijono doleriu grynais 
ir kita tiek gėrybėmis. Vie
nu mėty Balfo pajamos, 
vien lietuviy suaukoti pini
gai, sukasi apie 100,000. 
1963-64 metai buvo rekor
diniai — pajamos siekė 
$112,406. K. L. J.

EVANGELIKŲ JAUNIMO 
SUVAŽIAVIMAS

Kad lietuviškas jauni
mas galėtų pasisemti stip
rybės iš praeities ir pagal
voti kaip pasidaryti pilnai 
išugdytu žmogumi^ Ameri
kos ir Kanados lietuvių 
evangelikų jaunimo suva
žiavime š. m. rugsėjo mėn. 
5 ir 6 d.d. YMCA Camp 
Ravenswood, prie Lake Vil
ią, Illinois, jis turės progos 
išklausyti paskaitų, kurias 
skaitys ALVUDO įsteigė
jas Dr. Jonas Adomavičius, 
Valdemaras Bylaitis, Algi
mantas Kleinaitis, lietuvių 
Tėviškės parapijos Chica
goje klebonas kun. Ansas 
Trakis ir pedagoginio litua
nistikos instituto direkto
rius Domas Velička.

Dėl informacijų ir regis- 
traci’os kreiptis j Valterį 
Bendiką, 2845 W. 40th St., 
Chicago, III. 60632.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ 

Kolumbijos Lietuvių Dienos proga inž. K. Kalėdos ūkyje "Kaunas" rugpjūčio 9 d. įvyko gegužinė. 
Nuotraukoje būrelis lietuvių prie pakeltos Lietuvos vėliavos gieda himną.

padarė labai gerą įspūdį ne tik 
savo išvaizda, bet ir gražia lai
kysena. Merginoms buvo daug 
džiaugsmo...

Į pagerbimą nelauktai atsilankė 
tiek žmonių, kad beveik pritrūko 
vietos erdvioje Tautinių Namų 
salėje ir net vaišių prie stalo. 
Komitetas turėjo didelių sunku
mų pobūvį suruošti, nes sporti

LIETUVIU DIENA KOLUMBIJOJE

Rugpiūčio 8 D. Kolumbijos lietuviai buvo suruošę Lietuvių Dieną, 
sutraukusią į Medelliną ne tik lietuvius, bet ir Lietuvos bičiulius 
kolumbiečius. Suruoštose vaišėse dalyvavo daug žymių svečių. 
Nuotraukoje prie garbės stalo sėdi iš kairės: gubernatorius dr. A. 
Aramburas, senatorius dr. J. Mejia, Vokietijos konsulas, solistė 
Pr. Bičkienė ir kt.

Solistė Pr. Bičkienė, atskridusi iš Chicagos J Kolumbijos Lietuvių 
Dieną, iškilmingos vakarienės metu atliko meninę programą. Prie 
stalo sėdi gubernatorius dr. A. Aramburas su ponia, senatorius dr. 
J. Mejia ir Vokietijos konsulas.

Inž. K. Kalėdos ūkyje po apelsinais vaišinasi Kolumbijos Lietuvių 
Dienos dalyviai. Prie stalo sėdi pramonininkas Didžiulis, Jr. su žmona 
ir adv. Jonas Totoraitis.

ninkų grįžimo datos ėmė keis
tis ir paskutinėmis dienomis bu
vo keičiamos net penkis kartus, 
- ne dėl sportininkų kaltės, bet 
dėl susidėjusių aplinkybių. Dėl 
tos priežasties negalėjo būti pra
vestas sutikimas aerodrome, 
kaip buvo planuotas iš anksto. Ki
tą rytą sportininkai lėktuvu iš
vyko į Chicagą.
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