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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LIŪČIŲ SEZONAS VIETNAME
PADEDA KOMUNISTAMS

VIETNAME PRASIDĖJUS LIETINGASIS LAI
KOTARPIS LEIDŽIA KOMUNISTAMS OPE
RUOTI DIDESNIAIS JUNGINIAIS, NES BLO
GAS ORAS KLIUDO IŠNAUDOTI AMERIKIE
ČIŲ AVIACIJOS PRANAŠUMĄ. — BLOGIAU. 
KAD PABIŪRŲS ORAS SUTAMPA SU TOKIOM 
PAT NUOTAIKOM DALYJE AMERIKOS VI
SUOMENĖS, KAS SURIŠA WASHINGTONO 
RANKAS, NORS LIGŠIOLINĖ ĮVYKIŲ RAIDA 

PATEISINA ATSARGŲ ORGANIZAVIMĄ.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Kaip ir reikėjo laukti, prasidė
jęs vadinamas pietvakarių mon- 
suno (angliškai ’monsoon*) laiko- 
urpis suupo su komunistinių pa r. 
tizanų veikla didesniais jungi
niais. Pereitą savaitgalį jie jau 
buvo metę J kautynes net visą 
pulką. Negalėdami pasinaudoti 
amerikiečių aviacijos ulka, pie
tinio Vietnamo kariai turėjo kau
tis vyras prieš vyrą. Nuostoliai 
abejose pusėse buvę labai dide
li. Sakoma, kad žuvę apie penkis 
šimtus pietinių vietnamiečių. Tai 
buvusios pačios didžiausios kau
tynės dabartiniame Vietnamo ka
re. Po jų raudonieji pasitraukę, 
atgal į džiungles, kur juos labai 
sunku susekti ir priversti stoti į 
atvirą kovą.

(Terminas ’monsunas’ yra ki
lęs iš panašiai skambančio arabų 
žodžio, kuris reiškia laikotarpį, 
sezoną. Karštu vasaros laikotar
piu vėjai pučia iš jūros į sausu
mą atnešdami drėgmę ir lietų. 
Žiemos v;?ru ?tv. ,-kščiai — vė
jas pučia iš sausumos į jūrą — 
tuo laiku viešpatauja sausra. Tai 
atsitinka dėlto, kad žemė grei
čiau sušyla ir atšala negu vande
nyno ar jūrų vandens masės. Aukš * 
ta temperatūra iššaukia žemą oro 
slėgimą, kur veržiasi masės šal
tesnio oro iš jūrų pusės. Žiemos 
metu, kontinentas greičiauatšala 
už vandenį Ir gauname priešingą 
reiškinį. Lietuvoje, iš viso Euro
poje ir šiaurinėje Amerikoje,to
kio reiškinio nežinojome, jis ryš
kiausias yra Pietų ir Rytų Azi
joje, nors kaž kas panašaus atsi
tinka Australijoje, Pietų ir Vaka
rų Afrikoje, vidurinėje Ameriko
je ir net Ispanijoje.)

Savaime aišku, kad toks liūčių 
periodas yra labai palankus komu
nistų partizanams, kuriam jieyra 
gerai pasiruošę. Civilizuotam 
žmogui tokį klimatą labai sunku 
pernešti, jau nekalbant apie tai, 
kad kartu reikia kovoti. Atrodo, 
kad amerikiečiai yra pasimokę iš 
prancūzų patyrimo ir savo bazes 
yra įruošę jūros pakraštyje, kur 
jas galima ginti net iš jūros 
pusės, nes JAV laivynas neturi 
lygaus priešo. Iš kitos pusės, lie
tingasis periodas suvaržo aviaci
jos veiklą ir bet kokį motorizuo
tą transportą.

Tokioje situacijojeakys kryps
ta J vidaus frontą, kur laukiamas 
spaudimo JWashingtonąpadidėji- 

J

Be žodžių

mo banga. To, ko prancūzai ne
drįso pakrrtoti, amerikiečiai da
rą kasdien. Ir ui įrodo, kad tech
niškai aukšui pakilusi valstybė 
tokiu būdu gali priešintis parti
zanų žygiams. Tačiau bombarda
vimas buvęs labai naudingas poli
tiškai. Visų pirma jis parodęs, 
kad priešas negali jaustis esą^ 
labai saugus. Svarbiau, kad bom
bardavimas įrodęs esantį skili
mą komunistinėje stovykloje. 
Maskva nenorinti įsikišti, bijoda
ma atominio karo, o Kinija ne
gali jau vien dėlto, kad šiaurinio 
Vietnamo bombardavimas jai įro- 
dęs, jog prezidenus Johnsonas, 
reikalui atėjus, gali įsakyti bom
barduoti ir pačią Kiniją, kam galų 
gale priurs ir Amerikos 'viešo
ji opinija’, taip kaip ji negalėjo

mas. Net New York Times C.L. 
Sulzberger, kurio jokiu būdu ne
galima įtarti nacionalistinių ten
dencijų perteklium, neseniai ra
šė:

"šiuo momentu veru atkreipti 
dėmesį į pačias Jungtines Valsty- susubdyti ir š. Vietnamobombar- 
bes, kur reiškiasi stebinantis ne
supratimas revoliucinio karo 
reikšmės. Daug Amerikos inte
lektualų (deja, jų tarpe yra ir ke
li mūsų uutiečiai — vm).„ at
sisakė įžiūrėti šiame kare jo 
tikrą prasmę, kurią patys komu- 
nisui atvirai skelbia, būtent, kad 
ui yra kova su toli einančiom 
globalinėm pasėkom.

Žmonės, kurie savo laiku įs
pėjo dėl Hitlerio Vokietijos tu
ristų ir ’volksdeutschų’ veiklos 
užsieniuose, dabar priuria Mao 
užkariavimui Azijoje tokiomis 
pat priemonėmis!

Yra pavojaus, kad žmonės, ku
rie stengiasi ’teach in* (kai ku
riuose Amerikos universitetuo
se pa <tom beperr ra: įkas buvo 
protestuojama prieš karą Viet
name) metodais paveikti, pasieks 
priešingų rezulutų negu norėtų: 
iš tikro jie neinformuoja (bet tik 
klaidina.

Sulzberger įspėja dėl lietingojo 
sezono spaudimo ir Washingtone 
ir Saigone. Girdi, priešas išnau
doja demokratinį procesą, lei
džiantį kalbos ir nuomonių pasi
keitimo laisvę, kad tuo būdu su
kėlus sąmyšį politinėje dirvoje. 
Ir galbūt čia ir esanti pati jaut
riausia JAV vieta. Ateitis pri
klausanti nuo to,arWashingtonas 
ir Saigonas turės pakankamai va
lios tęsti ilgą karą, kurį ko
munistai suplanavo vesti dar ke
lis metus.

Įdomių išvadų daro ir Frank- 
furter Allgemeine Zeitung kari
nis kritikas Adelbert VVeinstein. 
Pasak jo, šių metų vasario 7 d. 
prasidėjęs Siaurinio Vietnamo 
bombardavimas nedavęs norėtų 
rezultatų. Partizaninis veikimas 
nesumažėjęs, bet padidėjęs, o 
amerikiečiams jis kaštavęs ne
mažai lėktuvų. Be to, jis sukėlęs 
protestų pačioje Amerikoje.

Kaž ką panašaus patyrę ir pran- bimą, kad tos kariuomenės dali- 
cūzai Alžiro karo metu. Ir čia 
priešas buvo ‘nesugaunamas’ o 
kai prancūzai užpuolę partizanų 
bazę kaimyniniame Maroke, vi
same pasaulyje kilo pasipiktini-

davimo. Ir Weinsteinas mano, kad 
bombardavimas 2. Vietnamo su
laikęs nuo didesnio karo Korėjos 
pavyzdžiu. Amerika dabar turin
ti tai išnaudoti. Reikia tikėtis, 
kad tikros liūtys Vietname ir vi
daus atmosferos gadinimas Ame
rikoje, tos galimybės nesuga
dins. Pats prezidentas Johnso
nas pareiškė šį antradienį per 
savo dukros išleistuves, kad da
rys uip, kaip jam atrodo teisin
ga, visai nepaisydamas 'viešo
sios nuomonės*.

Kas nauja

• TAM TIKRI PASIKEITIMAI 
JAV užsienio politikoje gali at
siliepti ir Euroj?oje. Spėjama, 
kad JAV diplomatinė ofenzyva 
prasidės tuoj po parlamento rin - 
kimų Vak. Vokietijoje ir prieš 
Prancūzijos prezidento rinki
mus. Ofenzyvos tikslas -- siek
ti didesnės Europos valstybiųvie- 
nybės ir parodyti prancūzams 
balsuotojams, kad jų kraštas li
ko vienintelis, nesilaikąs vie
ningos Europos valstybių rikiuo
tės.

• U THANT, JTO generalinis 
sekretorius, kalbėdamas Kana
doje, prisipažino, kad svarbios 
reikšmės tarpt. įvykiuose buvu
si apeiu JTO, kaip uikos ir sau
gumo institucijos, vaidmuo. Tas 
ignoravimas sukėlęs nerimo, iš 
JTO tikintis taikos išlaiky
mo. Pastarieji 5 mėnesiai paro
dę kad JTO slenka į diskusijų 
klubo padėtį.

• ČIANG-KAI-ŠEKAS, dispo
nuojąs didelėmis karinėmis pa
jėgomis Formozoje, rodo nuste- 

niai nekviečiami į P. Vietnamą 
padėti kariauti su raud. parti
zanais. Saigone toji pagalba mie
lai laukiama. Susilaikymas iš
plaukiąs iš Washingtono.
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JUOZAS J. BACHUNAS, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas ir Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Tarybos narys, ALT S-gos Seime New Yorke gegužės 30 d. buvo išrinktas Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Garbės Nariu.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS ŽODIS
SVARUS IR BENDRINĖSE ORGANIZACIJOSE

ALT S-gos Seimo iškilmingas posėdis, banketas ir darbo posėdžiu eiga
ALT S-gos Seimo iškilmes pra

dedant, erdvioje Statler Hilton 
viešbučio salėje jau buvo susi
rinkę virš 120 atstovų ir svečių. 
Jų eilės didėjo nuolat atsirandant 
daugiau ir daugiau, iš arti ir toli 
S-gos atstovų.

Be abejo, New Yorke ruošia
mu Seimu gausiausiai pasinaudo
jo abu to miesto skyriai, arti
mesni New Jersey, Connecti- 
cut, Maryland, Pennsylvania, 
Massachusetts ir kitų aplinki
nių valstijų skyrių nariai.Tačiau 
gausiai buvo atstovaujami ir kiti 
didesni miestai, kaip Chicaga, 
Clevelandas ir kt. Būdinga Sąjun
gos Seimams, kad nuotoliai nepa
lieka nuošaly ir tolimesnėmis dis
tancijomis "atskirtų" skyrių. 
Taip, kaip praeitą kartą St. Louis 
įvykusiame Seime matėme Bos
tono, New Yorko ir kt. rytinių 
valstijų skyrių atstovus, taip ir 
šį kartą buvo atstovaujami St. 
Louis, Los Angeles ir kt. mies
tų skyriai.

•Tai parodo S-gos narių ski
riamą reikšmę organizacijos gy
vavimui, parodo skyriuose reiš
kiamą rūpestį tolimesne veik
la ir tos veiklos gairėmis.

Iškilmingą ALT S-gos Seimo 
posėdį atidarė Seimui rengti ko
miteto pirm., ALT S-gos Rytų 
Apyg. pirm, nuolat aktyvus ir ne. 
pailstantis veikėjas Albinas S. 
Trečiokas, savo trumpame žody
je pasveikinęs taip gausiai susi
rinkusius svečius ir atstovus. Į 
prezidiumą pakvietus Sąjungos 
centro valdybą, buvo sugiedoti 
JAV ir Lietuvos himnai, vado
vaujant operos solistei Vincei 
Jonuškaitei-Leskaitienei. Už 
prezidiumo šulo plevesavo JAV 
ir Lietuvos vėliavos.

Tolimesnį posėdžiui 
mą perdavus centro 
pirm. Vyt. Abraičiui, 
darytas garbės prezidiumas į jį 

vadovavi- 
valdybos 
buvo su-

pakvietus ALT S-gos steigėjo ir 
pirmojo c. v-bos pirmininko ve
lionio Antano Olio našlę V. Olie- 
nę iš Chicagos, Lietuvos gen. 
konsulą New Yorke V. Stašins
ką, konsulą A. Simutį, VLIK pirm.
V. Sidzikauską, PLB pirm. Juo
zą J. Bachuną, ALT vykd. k-to 
atstovą inž. Eug. Bartkų, BALF 
reikalų vedėją kun. L. Jankų, 
LNT pirm. dr. Br. Nemicką, 
LNF pirm. E m. Čekienę, LF val
dybos pirm. T. Blinstrubą, Ka
nados Lietuvių Tautinio Sąjū
džio pirm. K. Kalendrą, Vilties 
d-jos pirm. dr. VI. Ramanauską, 
Dirvos vyr. red. J. Čiuberkį ir 
šio Seimo prelegentą inž. J. Jur
kūną.

ALT S-gos pirm. VytauusAb- 
raitis, pradedant posėdžių eigą, 
savo įvadinėje kalboje, pasveiki
nęs taipgausiai susirinkusius sve
čius ir atstovus, kartu sveikino 
visus prisidėjusius prie S-gos 
svorio išugdymo, talkinusius S- 
gos darbams ir gražiai atstova
vusius kitose organizacijose.

Prie pirm, padėkos Seimo ren
gimo komitetui su Albinu S. Tre
čioku priešaky jungiasi visi Sei
me dalyvavę, džiaugdamiesi pa
vyzdingu ir iki detalių kruopščiai 
paruoštu Seimu.

Toliau pirm, kalbėjo:
"Su šiuo suvažiavimu Ameri

kos Lietuvių Tautinė Sąjunga bai
gia savo 16 gyvavimo metus ir po 
jo pradės savo septynioliktuo
sius. Jei šiuo atveju būtų tikslin
ga pasinaudoti žmonių amžiaus 
ir ypač "sweet sixteen" sąvokos 
analogija, tai Tautinė S-ga būtų 
tik visiškai jaunutė, tik į gyveni
mą išeinanti, bet daug žadanti or
ganizacija. Jei organizacijos 16 
metų gyvavimo amžius tikrai yra 
trumpas, ui turime pripažinti 
kad Tautinei Sąjungai teko bręs
ti stiprokai pagreitintu tempu, 
kacf ji uptų tuo, kuo jinai šian

dien yra. Ir tas įvyko neatsistik- 
tinai.

Prie Amerikos Lietuvių Tauti
nės S-gos pagreitinto subrendi
mo, išaugimo ir svorio organizuo
toje Amerikos lietuvių visuomenė 
je įsigijimo, pirmoje vietoje pri
sidėjo jos steigėjų tikslus sie
kių nustatymas ir parinkimas vei
kimo būdų ir sričių,kurioseTau- 
tinė Sąjunga gali susilaukti ir ti
kėtis didžiausios patriotiškosios 
•lietuvių visuomenės paramos ir 
pasitikėjimo. Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga, nors ir būdama 
savo pagrinde tautinės minties 
ideologine organizacija, savo 
veikimo sritimi yra kartu ir po
litinė, ir visuomeninė, ir kultū
rinė ir net labdaros organizaci
ja. Jos steigėjams rūpėjo ir 
dabar rūpi ir lietuviškas jauni
mas, ir Amerikos politika, kiek ji 
gali pasitarnauti Lietuvos bylai, 
ir Lietuvos vadavimo veiksnių 
pastangos, atseit, Lietuvos poli
tika, ir lietuvybės Amerikoje 
puoselėjimas, ir knygų bei laik
raščių leidimas ir bendromis 
jėgomis lietuvių šelpimas. Tau
tinė Sąjunga vadovaudamasi šiais 
jos steigėjų nustatytais valsty
bingumo ir tautiškumo princi
pais ir per savo šešiolikos me
tų gyvavimo laikotarpį iš jų ne- 
iškrypdama, susilaukė ne tik gau
saus savo narių ir rėmėjų skai
čiaus bet šiandien jau turi negin
čijamą pripažinimą, kad Tautinė 
Sąjunga yra reikšmingas ir sva
rus faktorius visose lietuvių veik
los srityse.

Bet Tautinei Sąjungai teko iš
gyventi ir visa eilė skaudžių mo
mentų. Gal nė viena jauna orga
nizacija nėra nustojusi tiek daug 
savo steigėjų ir vadovaujančių 
asmenų, kaip Tautinė Sąjunga, 
tik dėka kur kas per ankstyvos 
mirties. Mūsų tarpe nebeturime

(Nukelta Į 3 psl.)
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VAKARU FRONTE... (ii)

Hitleris nepasitiki generolais...
Tuo metu, kai anglų kareiviai 

baigė užimti Tilly ir Cristot, vo
kiečiai staiga pradėjo puolimus 
prieš Londoną. Anglijoje prasi
dėjo tikras pragaras. Sirenos kau
kė be per stojimo.

Paslaptingi lėktuvai be lakūnų, 
skrisdami 600 km per valandą, 
krito sprogdami ant Londono ir 
jo apylinkių. Tai buvo pirmasis
V 1 pasirodymas, atidaręs balis
tinių raketų amžių. Birželio 16 
į 17 naktį Hitleris davė įsakymą 
iššauti iki tam laikui paslaptyje 
laikytas raketas, pakrautas 1000 
kg sprogstamomis medžiagomis. 
Anglai pirmą kartą istorijoje pa
matė, kad jų sostinė nėra apsau
gota nuo artilerijos ugnies iškon- 
tinento.

Bet apšaudymas nebuvo ne
tikėtas. Jų žvalgyba jau žinojo, 
kad vokiečiai gamina tokias ra
ketos. Dar 1943 m. rugpiūčio 17 
d. anglai su 597 lėktuvais puo
lė V 1 gamybos centrą Peene- 
muende. Bombardavimas buvo 
baisus; Bazėje žuvo 735 žmo
nės, tarp kurių buvo daug svar
bių specialistų. Raketų gamyba po 
to buvo perkelta į Harzą, kur po
žemyje buvo įrengtos dirbtuvės, 
apsaugotos nuo orinio bombarda
vimo. Churchillio agentai greit 
ir apie tai sužinojo.

Pirmasis raketos iššovimas 
turėjo įvykti 1943 m. gruodžio mė • 
nesį. Bet anglų žvalgyba išaiški
no raketų iššovimo vietą ir su
bombardavo. Puolimas buvo ati
dėtas 1944 m. vasario 16 d. Ir 
naujos raketų bazės buvo su
bombarduotos. Galutinai gen.Hei- 
nemannas V t iššovimo laiką pa
skyrė birželio iš 12 J 13 naktį. 
Bet pulk. Wachtelis, vadovavęs
V 1 operacijai, norėjo dar pada-
ryti kai kurių pakeitimų vairavi
me. Kaip veikė anglų žvalgyba, 
parodo tas faktas, kad ji žinojo 
apie puolimą ir birželio 11 d. bu
vo įspėti visi aviacijos daliniai 
pasiruošti.

Dėl techniškų kliūčių iššovi
mas buvo atidėtas trim valandom. 
Prieš ketvirtą valandą ryto de
šimt raketų kaukdamos pakilo. 
Vokiečiams pirmasis iššovimas 
nesisekė. Penkios sprogo tuoj pat, 
o kitos penkios vos vos perskri
do sąsiaurį. Gen. Heinemannas 
įsakė sustabdyti operaciją ir nu
kelti J birželio 15 J 16 naktį, šį 
kartą viskas sekėsi gerai ir iš 
55 raketų šaudyklių pakilo kauk
damos mirtį nešančios baisybės. 
73 raketos sprogo pietinėje Ang
lijos dalyje. Kai vidaus reikalų 
ministeris parlamente pranešė 
apie "pekliškus robotus", atsto
vų veidai ištyso. Vokiečiai į ra
ketas dėjo visas viltis ir šiai 
operacijai buvo duotas vardas 
Fi 103.

Hitleris galvojo, bombarduo
damas be perstojimo Anglijos 
sostinę, palaužti anglų pasiprie
šinimą. Jis manė, kad tuo pri
ves anglus kapituliuoti, štai ko
dėl jis atsisakė invazijos pirmo
mis dienomis panaudoti balisti
nes raketos prieš anglo-saksų 
aviaciją ir laivyną. Nors tos ra
ketos galėjo turėti lemiamos 
reikšmės. Jps galėjo sukliudyti 
sąjungininkų kariuomenės aprū
pinimą Normandijoje ir, kas ži
no, gal visai neleisti laivams pri
artėti prie kranto. Kiekvienu at
veju, jos būtų privertusios sun
kiuosius kreiserius pasitraukti į 
jūros gilumą ir jų sunkiosios pa
trankos nebūtų pridariusios tiek 
nuostolių. Bet Hitleris apie tai 
nieko nenorėjo girdėti, jo tiks
las buvo bombarduoti Londoną. 
Aišku, toks bombardavimas veikė 
į londoniečių moralę, bet tas ne- 
nulėmė karo.

Hitleris nenorėjo suprasti, kad 
V 1 nesukoncentruota ugnis sie
kiamų rezultatų nesuteiks. Kai 
birželio 17 d. pirmą kartą jis tik
rino Normandijos frontą, vis dar 
galvojo, kad V 1 padės jam laimė - 
ti karą ir atsisakė raketos nu
kreipti J pietinius Anglijos uos
tus, iš kur plaukė pastiprinimai 
invazijos kariuomenei. Romme- 
lls ir Rundstedtas jį įspėjo, bet 
tai nieko negelbėjo. Hitleris lai
kėsi savo užsispyrimo. O dėl ry
tų fronto, jis buvo ramus, ten 
girdi, nėra jokio pavojaus. Jo 
įsakymas buvo: "Laikytis rytuose 
ir nugalėti vakaruose".

Ir kai Hitleris vakarų fronte 
stengėsi padrąsinti savo mar
šalus ir generolus, rytų fronte 
partizanai sprogdino tiltus, ge
ležinkelius, šaudmenų sandėlius 
ir mezgėsi sovietų vasaros ofen

zyva. Už keturių dienų ji prasi
dėjo prie Smolensko ir Minsko 
ir sutraiškė centrinę vokiečių 
armijų grupę.

Bet sąjungininkams Norman
dijoje nesisekė kaip buvo numaty. 
ta. Cherbourgas krito žymiai vė
liau, o anglai, kurie turėjo Caen 
užimti kitą dieną po invazijos, 16 
dienų praslinkus, dar nebuvo jo 
paėmę.

Liepos 2 d. vokiečiai palaido
jo 7-tos armijos vadą gen. Doll- 
maną, kuris mirė širdies liga. 
Jo vieton buvo paskirtas gen. Paul 
Hausser. Tai buvo pirmasis SS 
karininkas paskirtos armijos va
du. Pagaliau liepos 2 d. iš parei
gų buvo nušalintas vakarų fron
to vadas von Rundstedt. Jo vie
ton paskirtos von Kluge. Liepos 
2 d. nušalintos šarvuočiųarmijos 
vadas gen. Geyr von Sehveppen- 
burg. Visa tai rodo, kad Hitle
ris dėl nepasisekimo vakaruose 
ieškojo "atpirkimo ožių".- Paga
liau, kai liepos 17 d. Rommelis 
buvo anglo-saksų lėktuvo sužeis
tos, jo vieton niekas nebuvo pa
skirtos ir pats maršalas von 
Kluge pasiėmė armijų grupės B 
Vadovavimą. Jis galvojo, kad cen
tralizuodama s vadovybę į vienas 
rankas sugebės išgelbėti padėtį... 
Bet užteko dviejų savaičių, lad 
nusiviltų. Maršalui von Kluge 
buvo lemta atsiimti duoklę, kuri 
laukė visų vokiečių generolų.

Pagaliau atėjo rugpiūčio 17 d. 
kuri buvo lemiama vakarų fron
tui. Hitleris jau seniai pradėjo 
nebepasitikėti von Kluge. Jis bu
vo gavęs informacijų, kad mar
šalas simpatizuojąs liepos 20 
sąmokslininkams. Kai rugpiūčio 
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ALUS 

PRISTATO
TARPTAUTINI

PRO FUTBOLU 
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TARPTAUTINES FUTBOLO LYGOS 
SCHAEFER TV PROGRAMA 

WEWS-TV
PIRMOJI SEKCIJA

June 6. . . . 4:00 PM

June 13 ...3:30 PM

June 20 ... 5:00 PM
June 27 ...5:00 PM

..... Miinchen 1860 (Germany) vs. The New Yorkers 
(USA)
Miinchen 1860 (Germany) vs. West Ham United 
(England)

..... Varese (Italy) vs. The New Yorkers (USA)

..... Varese (Italy) vs. Portuguesa (Brazil)

ANTROJI SEKCIJA
July 11 ...5:00 PM
July 18 ... 5:00PM
July 25 ... 5:00 PM
Aug. 1 . . . . 3:00 PM

Aug. 15 ...3:00 PM
Aug. 22 ... 5:00 PM

..... Ferencvaros (Hungary) vs. Kilmarnock (Scotland) 

..... Kilmarnock (Scotland) vs. Polonia Bytom (Poland)

..... Polonia Bytom (Poland) vs. Ferencvaros (Hungary) 

..... We$t Bromwich Albion (England) vs. Polonia Bytom 
(Poland)

..... Playoff — Winner of First and Second Sections

..... Championship- America Challenge Cup 
Winner of Playoff vs. Dūkia (Czechoslovakia)

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS 

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR 

zll/o DIVIDENTAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU 4/2 /O KETVIRČIAIS... INVESTMENT 
SĄSKAITOMS.

•’SERVING YOU SINCE 1922”

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

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
1117 So. |9th Court, Cicero. Illinois 60650 

Juozas F. Gri baus kas, sekretorius 
Chicago Phone: Area Code 312; 242-4395;

Suburban Phone: 656-6330.

15 d. maršalas von Kluge išvyko 
į frontą susitikti su gen. Eber- 
bachu, veltui jo laukė pasimaty
mo vietoj Necy. Armijų grupės 
B vadas telegrafavo divizijoms 
klausdamas: "Kur yra maršalas 
von Kluge?"

Vakare gen. Eberbach iš Hit
lerio štabo gavo sekančio turinio 
telegramą: "Tuoj praneškite 
maršalo von Klugepoziciją. Lau
kiame atsakymo už valandos".

Toks skubėjimas rodė, kad Hit
leris įtarė von Kluge, jog šis ga
lėjęs nuvykti kur nors derėtis su 
anglo-saksais dėl vakarų armijos 
kapituliacijos. Tačiau gandai bu
vo be pagrindo. Jie mezgėsi tik 
Hitlerio fantazijoje. Tikrumoje 
von Kluge pakelyje buvo užpul
tas amerikiečių lėktuvų. Jo au
tomobilis su radijo siųstuvu bu
vo sudaužytas ir jis negalėjo su
sisiekti su savo štabu besitrau
kiančios armijos chaose. Bet Hit
leris nepatikėjo jo istorijai ir iš 
Rytų fronto buvo atgabenta s žmo
gus, kuriuo Hitleris dar tikėjo. 
Jis turėjo pakeisti maršalą von 
Kluge. Tas žmogus buvo marša
las Model.

Pasitraukdamas von Kluge pa
rašė Hitleriui laišką: "Mano Fueh- 

ATSILANKĘ 1 DIRVĄ
6907 Superior Avė.,

rasite ne tik naujausių ir seniau išleistų lietuviškų 
knygų, bet yra gausus pasirinkimas plokštelių, 
rankų darbo medžio drožinių, audinių ir gintaro 
išdirbinių.

Įstaiga atdara kasdien iki 5:30 vai. vak., šeš
tadieniais iki 2 vai. p. p.

reri, kai skaitysiteš}laišką,ma
nęs nebebus gyvųjų tarpe. Aš ne
galiu pernešti priekaišto, kad dėl 
mano sprendimų įvyko vakarų 
fronto griuvimas. Aš neturiu 
priemonių gintis nuo tokių kalti
nimų. Aš darau išvadas ir ke
liauju ten, kur tūkstančiai mano 
draugų prieš tai nukeliavo..."

Savo laiške jis dar rašė, kad 
jis nežinąs, kaip maršalui Mo
deliui pasiseks išgelbėti padėtį. 
Bet ir jam nesiseks geriau, jei 
negaus stiprios aviacijos para
mos. Ir galutinai jis siūlė Hit
leriui baigti karą, nes vokiečių 
tauta jau užtenkamai prikentėjo.

Pakelyje prie Metzo von Kluge 
nusinuodijo.

Model irgi neišgelbėjo fronto. 
Amerikiečiai jau buvo prie Ar- 
gentan ir veržėsi šiaurės kryp
timi. Anglai ir kanadiečiai žygia
vo į pietus ir į reples baigė 
suimti vokiečių armiją, šimtas 
tūkstančių karių beviltiškai kovė
si siaurame 35 kilometrų korido- 
rijue.

Nuo birželio 6iki rugpiūčio pa
baigos vokiečiai neteko 1,300tan
kų, 20,000 sunkvežimių, 500 sun
kiųjų patrankų, 1500 lauko patran
kų ir daug priešlėktuvinių pabūk
lų. Žmonių aukos buvo milžiniš
kos: 400,000 sužeistų bei žuvusių 
ir 200,000 buvo paimta nelaisvėn. 
Vokiečių armijoje viešpatavo pa
nika ir chaosas. Pralaimėjimas 
pasidarė nebeišvengiamas.

KAIP AFRIKIETIS RUSIJOJE 
MOKSLUS EINA m

šių metų vasario mėnesį sti
pendininkams iš Kenijos buvo 
pasiūlyta stoti komsomolan. Dau
gumas spyrėsi. Kaikurie įstojo. 
Tas ėste ėdė brangų mokymosi 
laiką: susirinkimai, demonstra
cijos, ekskursijos... Pasako eiti 
salėn: būsianti paskaito. O pasi
rodo, kad tai demonstracija prieš 
amerikiečius Vietname. Stipendi
ninkai įsitikinę, kad jie dar netu
rėjo progos nieko pramokti, ne
skaitant rusų kalbos ir marksiz
mo - leninizmo. Vidutiniškai kas 
savaitę jiems teko gaišti penkiuo
se susirinkimuose ir dviejose ar 
trijose demonstracijose.

Studentai sugrupuoti į kursus 
visiškai neatsižvelgiant jų pasi
rengimo. Kenijiečiai, baigę dvy
likos metų vidurines mokyklas 
buvę susodinti drauge su stipen
dininkais iš Yemeno ar Angolos, 
baigusiais tik penkerių metų pra
dines mokyklas. Kai kenijiečiai 
ėmę skūstis, kad jiems nėra kas 
veikti draugesutaispradžiamoks
liais, buvę atsakyta, kad jų anks
tesnis mokymasis čia neturįs 
reikšmės. Tada jie supratę, kad 
sovietinis universitetas yra pri
derintas prie politinės sistemos, 
ir kad čia mokoma tokių mokslų, 
kurie žinomi ir reikalingi tik ko
munistinėj valstybėj. Bet gi jiems 
vistiek likę nesuprantama, kaip 
penkerių metų pradžios mokyklą 
tebaigęs "studentas" per kitus 
penkerius metus gali tapti gydy
toju ar inžinierium...

Nuo šių metų kovo pradžios 
buvęs pridėtas naujas dėstoma
sis dalykas: Lenino revoliucinė 
taktika 1917 metais. Kovo 18 d. 
kenijiečiai ėmę reikalauti, kad 
programa galų gale būtų papil
dyta dalykais, reikalingais jų pa
sirinktai specialybei. Atsakymas 
neigiamas. Tada kenijiečiai ėmę 
grasyti pasitrauksią iš universi
teto. Savaitę nelankę paskaitų. 
Pagaliau susirinkę geležinkelių 
stotin — gal kaip nors pateksią 
į traukinį ir vyksią Maskvon iš
siaiškinti. Susisiekti laiškais su 
Kenijos ambasada Maskvoje ne
leido, o laiškai J Keniją ir iš Ke
nijos buvę atidaromi, kontroliuo
jami, kai kurie neva būdavę išsiun • 
člami, bet nebuvę gauti.

Stotyje J traukinį jų neleido, 
o vietoj to atsiuntė delegacijas iš 

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK„ 6211 S. We»tern, 

tel. PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad., ketvirtad. ir penktad. nuo 9 iki 9:30. Kitom 
■dienom nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara 

nuo 12 vai. iki 5 vai. p. p.

komsomolo, kurios juos visus ar
ba paskirai kvietė grįžti į bend
rabučius, jei ne ko kita, tai bent 
pasišokti. Vilioję ne tik žodžiais, 
bet ir pinigais, ir merginomis... 
Kvietėjai veikę pakaitomis ir ste
bėję, ar ilgai tie negrai ištesės. 
Aštuonias paras jie taip išbuvo 
geležinkelio stoty, pamiegodami 
ant plikų suolų, nešildomose sto
ties patalpose. Ne visi ištesėjo. 
Iš 90-tles 75 buvo atėję į stotį, 
bet dalis, vienas po kito, grįžo 
bendrabučiuose laukti, kas bus 
toliau. Devintą dieną (balandžio 
5) užsispyrėlių stoty likę tik 29, 
Trečią valandą po pietų atėjęs 
prorektorius Mamedovas ir pa
reiškęs, kad po 50 minučių visi 
Čia tebelaukiantieji būsią paimti į 
aerodromą.

Tikrai, 3:50 valandą visi buvę 
suvaryti autobusan, kuris ir nurie
dėjęs aerodroman. Prieš sėsda
mi autobusan sužinoję, kad 10 
komjaunuolių esą nusiųsti sau
goti bendrabučių: kad tenai be
laukiantieji neišeitų ir nesivytų 
aerodroman vežamųjų.

Tenai, aerodrome, nuvežtieji 
buvę užrakinti vienam kambary 
ir pagrindinai iškrėsti Atėmę 
kiekvieną prirašytą popierio 
lapelį. 10:30 vai vakare visi 29 
buvę susodinti lėktuvan ir lėktu
vas išskridęs iš Baku. Kur? Tik 
kai nusileidę "sukilėliams" pa
aiškėję, kad jie skraidinami na
mo.

Iš 90-ties, 61 dar liko. Tik 29, 
kaip "beviltiškai negabūs", taip 
topo grąžinti Kenijon, per pusme
tį "nieko neišmokę". Iš tikrųjų 
tai jie gana daug išmoko. Jie suži 
nojo, kad veltui Afrikos negras 
svajoja Sovietijoj išmokti medi
cinos ar technikos. Sužinojo, kad 
ten mokoma tik marksizmo-le
ninizmo ir revoliucinės taktikos. 
Stipendijos duodamos mokytis ne 
gydytojais ar inžinieriais, o mo
kytis komunistais. Sužinojo, kaip 
atrodo svajonė — gyventi komu
nistų tvarkomam krašte. Bent 
Nyangiros tenai praleistas pus
metis nenuėjo veltui. Įgytą paty
rimą jisai jau skelbia Afrikoj ir 
net Amerikoj. Tik inžinieriaus ar 
gydytojo mokslui stipendijos jisai 
vis dar tebesidairo. Dabar, tur
būt, jau atsargiau dairos.
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KRAUJO IR DOLERIŲ
BALANSAS
Artėja Birželio 13, mūsų parti

zanų prisiminimo diena. Spaudo
je skaitome, kad dar net šiuo me
tu tenka raginti keletą tūkstančių 
lietuvių įsigyti bilietus į rengia
mą Chicagos Lietuvių Operos kon
certą, vietoje keliolikai tūkstan
čių nepatenkintųjų kaltinus kon
certo rengėjus už bilietų trūku
mą. Nenoromis peršasi klausi
mas, kiek būtų galima pasirink
ti laisvų vietų tuo atveju, jei vie
toje modernios salės sėdynių 
mums būtų siūlomi partizanų 
postai kovos lauke, kaip prieš 
pora dešimčių metų juos turėjo 
užimti mūsų broliai.

Jau vien tik žuvusiųjų lietuvių 
partizanų skaičiaus santykis su 
jiems pagerbti galimu koncerto 
dalyvių skaičiumi rodo, kad yra 
kažokios netvarkos šiame kraujo 
ir dolerių balanse. Jei graikai, 
romėnai, germanai, romanai, šuo 
miai ir kitos tautos didžiuojasi 
savo herojiniais epais, tai lietu
viai ir šiandien pasiguodžia esą 
taikių žemdirbių tauta, kuriai ta- 
biau dalgis, o ne kardas rūpėjo. 
Ir vėl kyla klausimas, ar mū
sų viltys, mintys, galvosena ir 
veikla nepasuko atšakiniais bė
giais, jei taip lengvabūdiškai pra
leidžiame puikią progą patys be 
pažiūrų skirtumo didiems žy
giams susiburti, jaunuomenę kil
niais idealais uždegti ir amžiams 
bolševikinę krauju apkrekėjusią 
penkiakampę civilizuoto žmo
gaus istorijoje gėdos ženklu su- 
simbolinti. Ar kitų tautų dainiaus 
žodžiai apie mitinius karžygius 
būtų vertesni už mūsų tautos re
alių didvyrių siaubingą gyvybės ir 
mirties simfoniją už tautos lais
vę ir ateitį?

Kai šiandien su pagrindu rūpi
namės lietuvių jaunąja kam iš- 
evijoje ir baiminamės dėl josios 
tautinės priklausomybės, pasi
rinktosios priemonės šio tikslo 

siekiant, vertos gilaus persvarsty
mo. Būtų nekuklu manyti, kad 
pakaktų vos kelių eilučių šiai 
painiai problemai išspręsti, ta
čiau sankryžose nereikia nėdau- 
giažodžių rodyklių. Jei visų tautų 
herojiniai žygiai yra tas tiltas, 
kuris jungia amžių glūdumas su 
brėkštančio rytojaus aušra, tai 
kodėl mes iki šiolei gaišome iš- 
evijoje pasinaudoti tikriausiai li
kimo mums suteikta proga su- 
žiesti vienon grandinėn protėvių 
kovas prie Durbės, Šiaulių, Vorks-

los su tėvų grumtynėmis prie 
Širvintų, Radviliškio, Alytaus ir 
brolių narsa prie Kalniškių, Mar- 
gi ninku, Žiemkelio ir Gerčių? Ko
dėl mes iki šiolei vengėme parti
zanų lygiaverčių epiniams žy
giams kovų savo šeštadieninė
se mokyklose, patiems jaunie
siems skirtose knygelėse, o jų 
alkaną vaizduotę šiaip jau soti
nome, tiesa, nemenkesniais epais 
apie Iwo Jima, Termopilus, Val- 
ley Forge ar Marną?

Birželio 13 koncertas partiza
nams pagerbti yra vėloka, bet vis 
tiek gera proga perkainuoti aukš
čiau minėtą kraujo ir dolerių ba
lansą. Atrodytų, kad tokio verty
bių rūšiavimo geriausia pradžia 
būtų mūsų šeštadieninėse mokyk
lose įvestas lietuvių tautos už 
laisvę kovų kursas. Jei reikia, ui 
turėtų būti padaryta geografijos 
ir panašių antraeilių mokomųjų 
dalykų sąskaiu. šio siūlomo kur
so rėmuose partizanų žygiai turė
tų užimti vieną iš ryškiausių vie
tų. Mūsų jaunimui partizanų žy
giai būtų ne tik suprantami, bet 
ir savi bei širdžiai artimi.

Toks kursas būtų ir pradžia 
galo tos tylos, kuri nykiai gau
bia partizanų žygius svetimose an- 
tibolševikinėse studijose bei sme - 
genyse. Kiekvienu atveju, šio nau
jausioje ne tik lietuvių uutai,bet 
ir visai žmonijai svarbaus hero
jinio etapo už laisvę pasaulio is
torijoje išryškinimas yra būti
nas, ir jis gali būti atlikus tik 
mūsų priaugančiojo jaunimo bū
simose akademinėse studijose. 
Jei ui neįvyks, bus ne jaunosios 
kartos, ne partizanų ir ne šio 
didžiai vertingo koncerto rengė
jų, bet mūsų vyresniųjų kaltė, 
jų šin darban nepaskatinus ir ne
nukreipus. Gi šiui atlikti mums 
nereikia žinoti, kokių kas esame 
pažiūrų ir nusisutymų, lygiai 
uip pat, kaip nereikėjo savo pa
žiūrų pasakyti agonijos replėse 
sukaustyum mūsų broliui ma
žai kam žinomose Lietuvos pake
lėse, miškuose ir skynimuose, 
sodybose ir įdubusiuose bunke
riuose.

A. Naudžius
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• 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. pės

čiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Visa tai suteiks Jums tikrą poilsi ir sustiprins sveika
tą, todėl visi maloniai kviečiami atvykti praleisti savo 
atostogas. >

Atidaroma vasarojimui nuo 
birželio mėn. 15 d. iki rugsėjo 15 d.

Iš anksto kreiptis Ed. Jansonas, 15 Rosedale Street. 
Boston, Mass. 02124. Tel. 288-5999, o po birželio 15 d. 
tiesiai j vilą Audronė, Mrs. Marija Jansonas, Oster

ville Cape Cod, Mass. 02655.

Skaityk ir platink
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JAV KONGRESE KELIAMAS 
SOVIETŲ KOLONIALIZMO 
LIETUVOJE KLAUSIMAS
Gegužės 17 Atstovų Rūmų Už

sienių Reikalų Komisijos Pako- 
misis Europos Reikalams pra
dėjo naują eilę apklausinėjimų 
apie padėtį sovietų okupuotose 
Pabaltijo valstybėse. Pirmuo
ju buvo klausiamas Vliko ir Lie
tuvos Laisvės Komiteto pirmi
ninkas min. V. Sidzikauskas. Jis 
pradžioj glausui priminė Lie
tuvos-Rusijos santykius nuo 1795 
(trečias Lietuvos-Lenkijos pada
linimas) iki mūsų dienų. Sugre
tinęs kompartijos programos 
reikalavimus su gyvenimo fak
tais ir reiškiniais okup. Baltijos 
kraštuose, Sidzikauskas liudijo, 
kad pastaraisiais metais rusini
mo pastangos ten yra sustiprin
tos, kad net pvz. tautinis fol
kloras -- liaudies dainos ir šo
kiai -- yra tempiamas ant vadi
namo "proletarinio internaciona
lizmo" kurpaliaus, nekalbant apie 
Pabaltijo tautų istorijos grubų fal
sifikavimą. Rusų kalba pirmauja 
vadinamose "sąjunginėse" Bal
tijos kraštų įstaigose, kaip paš
tas, geležinkelis, oro susisieki
mas. Nuo Chruščiovo mokyklinės 
ir teisminės "reformos" rusų 
kalbos pozicijos sustiprintos ir 
švietimo bei sovietinio teisingu
mo įstaigose. Daugelio fabrikų 
pavadinimai grynai rusiški, uip 
pat daugelio kolchozų. Pvz. Leni
no vardu yra 59 kolchozai, Čer- 
niakovskio — 32,Mičiurino--25, 
Ždanovo -- 22, Kalinino — 17, 
Kirovo -- 14, Čapajevo -- 10, 
Dzeržinskio -- 9, ir pan. Aukš
tosiose ir specialinėse vidurinė
se mokyklose yra studentų gru
pės, kurioms visi dalykai dėstomi 
tik rusų kalba. Partijos ir admi
nistracijos viršūnėse rusų ke
lis kartus daugiau, nei jų gyvento
jų procenus. Pvz. Lietuvos kom
partijos centro komitete iš 123 
narių -- 40 rusų, Lietuvos aukš
čiausiame soviete iŠ 290 narių — 
rusų 64, vadinamoj "MinistrųTa- 
ryboj" iš 29 narių -- rusų 9. To
liau Sidzikauskas priminė, kad 
vien 1941 m. sovietų masinių de
portacijų aukomis ūpo daugiau 
kaip 100,000 Pabaltijo valstybių 
gyventojų. Nuo 1944, antrą kartą 
Sovietų Sąjungos armijoms 
okupavus Estiją, Latviją, Lietu
vą, Baltijos tautos yra neteku
sios daugiau kaip10 procentų sa
vo gyventojų. Gyventojų iškėli
mas iš gimtinių tebevyksta, tik 
Chruščiovas vietoj prievartinių 
masinių deportacijų įvedė "sava
noriškus kelialapius" į Kolos pu
siasalio statybas, į plėšinių že
mes ir t.t. Tuo keliu kasmet pvz. 
iš Lietuvos pasiunčiama "komu
nizmo statyti" į Kazakstaną, Si
birą, Kolą apie 10,000 lietuvių, 
daugiausia jaunų specialistų. Sa
vo ruožtu tuo pat metu į Pabalti
jo kraštus gabenami rusų kolo
nistai. Pačių sovietų duomenimis 
Lietuvoje ir Estijoje tik 3/5 me
tinio gyventojų prieauglio yra gi
mimo rezultatas, o 2/5 -- yra 
kolonistų importo rezultatas. Fak - 
uis ir skaičiais Sidzikauskas pa
vaizdavo religijos ir bažnyčios pa
dėtį, desakruous ir suprofanuo- 
tas Vilniaus bažnyčias vardais 
suminėdamas. Jis paneigė taria
mą Kremliaus politikos religijos 
atžvilgiu sušvelnėjimą. Atvirkš
čiai, pastarųjų metų reiškiniai ir 
faktai tvirtina, kad antireliginė 
akcija tik labiau sisteminama ir 
stiprinama.

Tuoj po Sidzikausko buvo klau
sinėjamas tik vasario 28 Lietu
vą palikęs A. Milukas, kuris nuo 
1948 iki 1956 buvo deportuotas Vor- 
kuton. Milukas nedvejodamas pa
tvirtino visą Sidzikausko parody
mą, nuo savęs pridurdamas, kad 
okup. Lietuvos jaunosios kartos 
tautinė sąmonė tebėra gyva ir 
patriotizmas labai didelis.

Kongresmanas Frelinghuysen 
teiravosi, kuo JAV galėtų padėti 
Pabaltijo uutoms atgauti savo 
valstybinę nepriklausomybę ir ar 
sovietinis rusinimas nesunaikins 
tų tautų individualybės? Ja m buvo 
paaiškinta, kad Pabaltijo tautų pa
sipriešinimas rusinimui yra ne
palūžęs, kad laisvųjų lietuvių ir 
laisvojo pasaulio solidarumas jų 
pastangoms labai reikšmingas. 
Tarp JAV paramos buvo pabrėž
tas Amerikos nepripažinimas 
sovietų prievartinės inkorpora
cijos aktų, Amerikos skelbiama 
Pavergtųjų TautųSavaitė, Jungti
nių Tautų speciali komisija deko
lonizacijai.

Kongresmanas Selden labai 
įdomavosi Lietuvos jaunimo nuo
taikomis, kurias jam reljefingai 
nušvietė Milukas.

Kongresmanas Hamilton klau
sė Sidzikauską apie Rytų - Vaka
rų ūkinius mainus--ar jie sovie
tų pavergtoms tautoms naudingi, 
ar kenksmingi. Kongresmanas 
Dervinski teiravosi apie plaukio
jančios radijo stoties galimybes, 
o pakomisio pirmininkė Mrs. 
Kelly — apie galimybę gauti iš 
Vakarų knygas ir žurnalus.

Sidzikauskas ir Milukas paaiš
kino, kad ūkiniai santykiai gali 
būti naudingi pavergtoms tau
toms, gali būti ir žalingi. Faktiš
kai ūkiniai santykiai suokup. Pa
baltijo valstybėmis yra neįmano
mi, nes tarptautiniai ūkio santy
kiai yra išimtinai Kremliaus ži
nioje. Vadinamos "respublikos" 
tik klusniai vykdo Kremliaus nu
rodymus. Apskritai ūkiniai san
tykiai visada turėtų būti Vakarų 
siejami su tam tikrais politi
niais reikalavimais sovietams. 
Tada jie tikrai padėtų grąžinti 
laisvę. Dėl plaukiojančios radijo 
stoties liudytojai buvo santūrūs, 
kad tokia priemonė kartais nelai- 
ku neišprovokuotų pavergtųjų en
tuziazmo, kuris galėtų baigtis ka
tastrofiškai, kaip 1956 m. Vengri
joje. Liudytojas Milukas paaiški
no,. kad iš Vakarų knygos Lietu
voje prieinamos tik "išrinktie
siems". Laisvai jų negalima gau
ti.

Apklausinėjimus pakomisiui 
baigus, pirmininkė E. Kelly At
stovų Rūmų pilnačiai tarp kita ko 
pareiškė:

"Antrasis pasaulinis karas vi
soms Europos tautoms atnešė 
daug nelaimių ir skurdo, tačiau 
trims Pabaltijo respublikoms jis 
buvo tragiška katastrofa. Pirmo
jo Pas. karo pabaigoje atgavu
sioms laisvę, šaunioms estų, lat
vių ir lietuvių tautoms paskuti
nio karo pradžioje vėl buvo vals
tybinė nepriklausomybė išplėšta, 
gimtoji šių pabaltiečių žemė pa
versta sovietinės imperijos dali
mi. šimtai tūkstančių estų, latvių 
ir lietuvių deportuota į Sov. S-gą. 
Tai toks karo palikimas šioms 
nelaimingoms tautoms...

Antrojo Pas. karo gale Pabal
tijo tautos tikėjosi, kad, po visų 
sudėtų aukų ir iškentėtų kančių, 
joms bus leista gyventi taikoje 
ir rūpintis savo nusiaubtų kraš
tų atstatymu. Deja, jų lūkesčiai 
buvo žiauriai nuvilti. Užuot sulau
kusios laisvės, sulaukė Sovietų 
Sąjungos joms užkartų komunis
tų totalistinių režimų. Ir po šiai 
dienai jos yra savo gimtojoj že
mėj taikomos svetimųjų priespau
doje. Sovietinių tironų joms už
kartos vergijos 25 metų sukakties 
proga mes viltingai apeliuojame 
už jų laisvę ir nepriklausomybę.

šiuo metu Pakomisis (Europos 
Reikalams) tęsia apklausinė
jimus dėl Pabaltijo tautų per
sekiojimo. Jau apklausinėjimų 
pradžioje gegužės 17, aš paty
riau apie rusifikaciją ir kolonia
lizmą Latvijoje, Lietuvoje ir Es
tijoje, apie paneigtą kultūros lais
vę, apie rusų kontrolę. Aš tau
kiu, kad Jungtinės Amerikos Vals
tybės ir visas laisvasis pasau
lis atnaujintų savo ryžtą už šių 
kraštų laisvę. Aš tikiu, kad lais
vasis pasaulis vieningai susi
telks Jungtinėse Tautose nutari
mui, reikalaujančiam, kad Rusi
ja pasitrauktų tiek iš Pabaltijo 
valstybių, tiek ir iš Balkanų".

JAV Kongreso Pakomisio ap
klausinėjimai ir Pakomisio pir
mininkės Mrs. E. Kelly pareiš
kimas yra naujas reikšmingas 
žingsnis laisvės kovų 25 metų 
sukakčiai atžymėti ir okupanto 
užmačioms demaskuoti.

ELTA

♦ UKRAINOS ANGLIES KASYK
LA Nr. 9 (prie Lvovo) buvo iš
skirta iš griežto Maskvos pla
navimo, leidžiant ten išbandyti 
prof. Libermano 'kapitalistinius* 
produkcijos ir pelno paskirsty
mo metodus.

Rezultate, produkcija pakilo33 
nuoš., darbininkam pakilo uždar
biai. Net Izvestijos nebegalėjo 
nuslėpti savo džiaugsmo, rašant, 
kad "kasykla pažengė tokį šuolį 
pirmyn, kad prašoko net šilčiau
sių to bandymo pritarėjų viltis, 
kurių jie ir nesapnavo".

ALT S-gos Seimas New Yorke
(Atkelta iš 1 psL)

2 buvusių Sąjungos pirmininkų 
Antano Olio ir Motiejaus Colney, 
3-jų s-gos vicepirmininkų: Dr. 
Dirmeikio, Juozo Tysliavos, Jono 
Paplėno, s-gos iždininko Juozo 
Ginkaus, visos eilės Sąjungos Ta
rybos narių, skyrių pirmininkų 
ir skyrių valdybų narių ir Sąjun
gos narių. Sąrašas per ilgas ir 
per skaudus, kad visus išvardinti. 
Jų visų atmintį prašau pagerbti 
atsistojimu ir tylos minute.

Baigdamas šį savo suvažiavi
mo atidaromąjį žodį, drįstu Są
jungos vardu užtikrinti mūsų šio 
posėdžio svečius-kitų organiza
cijų atstovus, kad pasikeitus Są
jungos vadovybei, galimas daik
tas kad pasikeis kai kurie veiki
mo metodai, ar vienos, ar kitos 
veiklos srities akcentavimas, bet 
esu tikras, kad Tautinė Sąjunga 
ir toliau pasiliks jauna ir ener
ginga organizacija su tvirtu įsi
pareigojimu savo veikloje vado
vautis pirmoje eilėje principu, 
kad pastangoms ir veiktai Lie
tuvai išvaduoti ir lietuvybei Ame
rikoje ištaikyti turi nusilenkti 
visokia kita veikta, net puikiai 
žinant, kad nuo to dažnai nu
kenčia ir pačios organizacijos 
stiprėjimas".

Posėdyje dalyvavusių svečių 
sveikinimai buvo pradėti Gen. 
Konsulo V. Stašinsko žodžiu, 
pabrėžusiu , kad tautinė srovė 
jau nuo tautinio atgimimo prieš
aušrio vaidino labai svarbų vaid
menį. Tos srovės rankose buvo 
ir atkurtos valstybes vairas, iš
vedęs Lietuvą į toli pažengusių 
valstybių eilę. Nėra abejonės, kad 
ir dabar vedamai kovai, kuri iš
ves į Nepriklausomą Lietuvą,sa
vo darbu S-ga pasitarnaus.

VLIK ir Lietuvos Laisvės K- 
to pirm. V. Sidzikauskas už' 
akcentavo tautinės srovės ideo
loginį pradą, dėtą kertiniu ak

SVEIKINIMAI ALT S-gos SEIMUI
Esu giliai dėkingas Jums ir Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sąjungos Centro Valdybai už malonų manęs ir Ponios O. Ka- 
jeckienės prisiminimą ir kvietimą dalyvauti ALT S-gos Seime 
bei Bankete, Statler Hilton viešbutyje, New Yorke, š. m. geg. 
mėn. 29 ir 30 d.d.

Deja, nei man nei Poniai O. Kajeckienei nebus įmanoma 
tuo metu ištrukti — tose iškilmėse dalyvauti. Mes tai labai 
apgailestaujame.

Labai nuoširdžiai sveikinu Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos Seimo vadovybę ir dalyvius.

Sekdamas ALT S-gos veiklą organizaciniais, spaudos, lie
tuvybės išlaikymo, o ypač Lietuvos laisvinimo klausimais, 
džiaugiuos Jūsų Sąjungos vadovybės ir nartų sumanumu, ener
gija bei dinamizmu ryžtingai ir nuoširdžiai spręsti kylančius 
klausimus. Gėriuos ALT S-gos vieningumo ir solidarumo dva
sia, kuri plačiai atsispindi jos šakotoje veikloje.

Linkiu ALT S-gos Seimui sėkmės ir kartu ryžto ateityje 
dar labiau praturtinti ALT S-gos veiklą darbais, kurie pasi
tarnautų ALT S-gos garbei ir kartu priartintų Lietuvos laisvės’ 
ir tikrosios nepriklausomybės rytą.

Gilia pagarba
J. Kajeckas, 

Lietuvos Atstovas

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje vardu sveikinu Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sąjungos Seimą, vadovybę ir atstovus, 
susirinkusius į N e v. Yorką svarstyti savo organizacijos reikalų.

Džiaugiuosi, jog tautinės sąjungos idėjos sutampa su Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje siekimais — dirbti tautinį ir kul
tūrinį darbą lietuvių tautos garbei, įos naudai ir laisvei.

Linkiu Seimui geriausios sėkmės atlikti numatytus ir svar
bius darbus.

Povilas Dargis.
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje, 

prezidentas

Lietuvių Studentų Tautininkų Korporacijos Neo-Lithuania 
Vyriausioji Valdyba nuoširdžiai sveikina Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Seimą įvykstantį New Yorke. linkėdama sėk
mingai išspręsti visus klausimus, padaryti gerų nutarimų ir 
išrinkti naują Centro Valdybą, kuri ir toliau ryžtingai tęstų 
rimtą ir svarbų Tautinės Sąjungos darbą.

Vaclovas Mažeika,
Korp! Neo-Lithuania Vyr. Valdybos 

pirmininkas

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos visuotinio suvažia
vimo proga linkiu Jums, visiems Valdybos nariams, suvažia
vimo delegatams ir svečiams puikios sėkmės. Ta pačia proga 
malonėkite perduoti geriausius linkėjimus "Dirvos” redakto
riui p. J. Čiuberkiui ii- kitiems to laikraščio darbuotojams.

Visa eilė ALT S-gos narių yra prisidėję prie rezoliucijų 
pravedimo darbo visais galimais būdais. Jiems visiems Komi
teto ir savo vardu nuoširdžiai dėkoju. Darbas dar nėra baigtas. 
Visas šis žygis dar pareikalaus daug pastangų, laiko, darbo ir 
piniginių išteklių. Tikiu, kad ALT S-gos nariai, kurie iki šiol 
šį darbą rėmė, ir toliau šiam Komitetui talkininkaus.

Dar kartą linkiu Jums visiems puikios sėkmės ir darbingo 
suvažiavimo.

Su geriausiais linkėjimais.
Leonardas Valiukas, 

Rezoliucijoms Remti Komiteto 
pirmininkas

meniu kovoje už tautos laisvę. 
Toji kova ir atsakomybė šiuo 
metu pasidarė dar didesnė, nes 
komplikuotesnė tarpt, padėtis. Už
sitęsusį skaudų likimo bandymą 
atlaikysime būdami vieningi tiek 
S-gos darbuose, tiek visuome
niniuose santykiuose. Ypač šie 
25-ji pavergimo metai privalo 
būti mūsų veiksmo ir kovingumo 
metais.

PLB pirm. Juozas J. Ba- 
chunas perdavė Seimui šiltus 
linkėjimus visų po pasaulį išblaš
kytų lietuvių vardu. Kaip vienas iš 
tautinės srovės veteranų išreiškė 
viltį, kad ateityje tokiu pat įtem
pimu visi dirbsime mielos tėvy
nės Lietuvos garbei.

ALT valdybos vardu sveikini
mus perdavė inž. Eug. Bart
kus.

BALF reik, vedėjas kun. L. 
Jankus, padėkojęs už ligšioli
nę paramą šelpiant vargstančius 
brolius, palinkėjo taikytis ištver
mingai, nes darbas lauks ir Lie
tuvą išlaisvinus. O šalpos darbas 
bus baigtas tada, kada nudžius ne 
tik tautos liejamas kraujas,bet ir 
mūsų vargstančių brolių ašaros.

Kanados Lietuvių Tautinės S- 
gps vardu K. Kalendra per
davė geriausius linkėjimus, pa
sižadant ten sekti Amerikoje vei
kiančių kolegų pėdomis.

Dr. VL Ramanauskas pa
sidžiaugė gražiu ir darniu ALT 
S-gos ir Vilties d-jos bendradar
biavimu.

Lietuvių Fondo valdybos pirm. 
T. Blinstrubas,sveikindamas 
Seimo dalyvius, išreiškė viltį, 
kad aktyvus prisidėjimas prie 
LF tikslų ateityje bus naudinges
nis ir Sąjungos darbams.

««•
Po sveikinimų į kalbėtojų tri

būną buvo pakviestas prelegentas 
inž. Jonas Jurkūnas, kurio kalbą 
ištisai perdavėme praeitame 
Dirvos numeryje.
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

Ar apsiginsim nuo liūdesio?
Ne, nuo liūdesio neapsiginsim. 

Tat kiekvienam mums aišku. Kaip 
kas besidžiaugtų laimingomis aki
mirkomis, kaip save prigaudinė
tų, kaip vaidintų savimi pasiten
kinusio ir turtus padidinusio vaid 
meni, lydi ir lydės mus liūdesys, 
kaip neišvengiamas šešėlis sau
lėtomis dienomis.

Ne, liūdesio visiškai nesunai- 
kinsim, nebent kiek jį sumažin- 
sim. Net ir tie, kuriems nėra ko 
liūdėti ir tik geru nauju gyvenimu 
džiaugtis. Net ir tie, kuriųpraei- 
tisį kaip jie kartais sako, "nelie
čia", kadangi jie tik dabar už
augo, naujose vietose ir su nauju 
turiniu, ir žiūri jie ne atgal, c tik 
pirmyn. Užeina valandos ir jos 
visada užeis, net ir tiems praei
ties "neliečiamiesiems" kada jie 
pajus nerimą ir liūdesį, - iš tik
rųjų, tuštumos skausmą, išrau
tojo konvulsiją, lyg nepalaistytų 
savo šaknų sausumą.

Ir mano nerimas kyla, net bai
mė, kai ateina birželis, ypač šių 
metų birželis. Jau tiek laiko ir 
vis tobulai nesėkmingai esu muis ■ 
tęsis prieš šio mėnesio ašaruvių 
tvaną. Nieko negalima padaryti. 
Per ŠĮ mėnesį mes vis dar dau
giau liūdime, dar graudžiau ver
kiame, kaip kadaise žydai prie 
upės kranto Babilonijoje.

Ne, neapsiginsim nuo liūdesio, 
ypač šiemet. Tatai jau buvo ma
tyti iš gausių ir-organizuotų pa
siruošimų liūdėjimo puotoms.

Kai senovėje stambi dalis tau
tiečių išvyko į užjūrius laimin
gesnio gyvenimo paieškoti ir kai 
po praėjusio karo vienu ypu de
šimtys tūkstančių, kaip sakoma, 
buvo ištremti, - svetur įsikūrę 
mes labai pa mėgom sukaktuves. 
Nėr ko daug sakyti, - jos turi sa
vo prasmes ir daug gerų pusių. 
Tačiau mes, matyt, Uip vis tau
tiniame gyvenime grįžtam atgal,

kad imam puotauti sukaktuvėmis, 
ir beveik visi svarbiausi mūsų 
laiko periodai būna matuojami 
gangreit tik minėjimais ir pami
nėjimais.

Kai šiandien praskrendančio 
paukščio vingiu pamėginau prisi
minti kai kurių ryškiųjų mūsų 
minėjimų turinį ir dvasią, man 
ėmė darytis nejauku. Ir svyruo
damas pradėjau savęs klausti: ar 
dar yra vilties apsiginti nuo liū
desio, nuo nuolatinio ir vis pa
kartojamo skausmo, nuo senų 
žaizdų draskymo, nuo graudulin
gų jeremijadų ir ašarų marių?

Iš ko dabar susideda mūsų tau
tos istorija, u garbingoji senovė, 
ta praeitis, iš kurios turėtume 
semtis stiprybės?

Aišku, kitaip ir būti negali, - 
iš sukaktuvių ir jų minėjimų. Ir 
tuos minėjimus mes vis labiau ir 
labiau pradėjome akcentuoti la
bai ypatingu būdu. Visi mokyklų 
vaikai ir anksčiau žinojo, kad pir
masis istoriškai uždokumentuo- 
tas Lietuvos karalius Mindaugas 
buvo klastingų giminaičių nužu
dytas. Bet tremtyje iš to fakto 
mes padarėme sukaktį, ir neper
seniai mūsų spauda yra jau minė
jusi Mindaugo nužudymo su
kaktuves.

Kita reikšminga sukaktis, dar 
nepriklausomoje tėvynėje pra
dėta minėti, buvo Vytauto Didžio
jo mirtis, visuomet glaudžiai 
surišama su kitu istoriškai reikš. 
mingu faktu, - kai klastingi lenkai 
pagrobė karališkąją Vytauto 
karūną, šią iš esmės liūdną mir
ties sukaktį ir politiškai dar 
lifldnesnį karališkos karūnos pa
vogimą mes įstatymu buvome pa
skelbę Tautos švente. Su pasal
dintu išaiškinimu, kad rugsėjo 
aštuntoji diena nors ir nebuvo, bet 
turėjo būti diena, kad Vytautas 
ruošėsi užsidėti karališką karū
ną.

Vėliau mūsų didžiosios valsty
binės ir tautinės sukaktuvės kiek

apsilpsta. Bet tremtyje jau kar
tą radome reikalą paminėti... 
baudžiavos įvedimo sukaktu
ves. Ir daugelį kartų tai viena, 
ui kiu proga spaudos u ž d r a u - 
dimo sukaktuves: arba metus, 
kaip spauda lotyniškomis raidė
mis Rusijoje buvo mums uždraus - 
u, arba, kai.draudimas buvo pa
naikintas. Prourpiais dar prisi- 
mindavom ir sukilimų sukaktu
ves, bet jų minėjimai kažkaip 
praeidavo be didesnio pasiseki
mo.

Kur lietuvis savo priešą su
muša arba bent jam atkakliai mė
gino pasipriešinti, ten mūsų minė
jimai išeina blankūs, beįumpos, 
be širdies. Bet ten, kur mus 
priešas nuveikė, ar mums didžiu
lių skriaudų padarė, ar iš viso, 
kur kas nors įvyko labai liūd
no, tai mes puikiai pa minim, ap
rašom, apprakalbinam ir giliau
siai išgyvenam.

DIRVOS PRENUMERATORIAMS
PUIKI PROGA ĮSIGYTI AR 
PADOVANOTI LIETUVIŠKA KNYGA

TIK TRUMPAM LAIKOTARPIUI Vilties leidykla suteikia pro
gą Dirvos prenumeratoriams papigintai įsigyti šiuos rašytojų leidi
nius:
Vinco Ramono — DAILININKAS RAUBA — novelės — pardavimo kaina $3.00 
Alės Rūtos — KELIAS I KAIRĘ — premijuotas romanas ..........................$3.00
R. Spalio — ALMA MATER — romanas ............................................................ $5.00
B. Armonienės — PALIK AŠARAS MASKVOJE — atsiminimai iš Sibiro $3.00

VISAS 4 KNYGAS PERKANT AR UŽSAKANT I§ KARTO, MOKATE 
TIK 10 DOLERIŲ!

Įsidėmėkite, ta nuolaida naudojasi tik Dirvos prenumeratoriai, perką ar 
užsisaką nurodytas knygas per Dirvą. Be to, toji nepaprastai didelė nuolaida 
veiks tik labai ribotą laiką.

Patartina paskubėti ir išvardintąsias knygas skubiai įsigyti ar užsisakyti 
paštu, siunčiant čekį ar pašto perlaidą DIRVAI, 6907 Superior Avė., Cleveland, 
Ohio 44103.

Ta proga per Dirvą patariame paskubėti įsigyti

KAI JŪS NORITE SIŲSTI
'SAVO GIMINĖMS AR DRAUGAMS, GYVENANTIEMS

U.S.S.R. DOVANŲ SIUNTINIUS, TAI PASIRINKITE
SAUGIAUSIĄ KELIĄ:

1. Nuspręskite ar jūs norite siųsti iš Čia esančių prekių ar
užsakyti, pav. Automobilį, Motociklą, Siuvamą mašiną,
televiziją ar maisto siuntinį.

2. Pasinaudokite patikimos ir turinčios gerą vardą firmos
patarnavimu.

3. Žiūrėkite, kad firmos personalas turėtų patyrimo ir mo-
ketų tvarkyti Jūsų užsakymą.

4. Patikrinkite ar toji firma turi reikalingus dokumentus.
5. Pasirinkite firmą, turinčią ilgą patyrimą tame biznyje.

Kai visa tai persvarstysite, tai įsitikinsite, kad geriausiai
Jums tiks turinti jau virš 30 metų patyrimą

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
CENTRAS. YRA 716 Walnut St. PHILADELPHIA, PA. 19106

Tel.: WA 5-3455
S K Y R I A I :

PHILADELPHIA LOS ANGELĖS
632 W. Girard Avenue 3216 Sunset Blvd.
Philadelphia, Pa. 19123 Los Angeles 26, Calif.
WAlnut 5-8878 NO 5-9887
BLOOMFIELD, N. J. MIAMI
228 230 Montgomery Street 2755 Biscayne Blvd.
Bloomfield, N. J. Miami 37, Flo-rida
Phone: 748-8524 FR 9-8712
BALTIMORE MINNEAPOLIS^ MINN.
3206 Eastem Avenue 217 E. Hennedin Street
Baltimore 24, Md. Minneapolis 14, Minn.
DI 2-2374 FE 2-4908
BOSTON MILLVILLE
390 West Broadway 19 Westwood Terrace
South Boston 27, Mass. MillvilTe, N. J.
AN 8-8764 825-5362
CHICAGO NEWARK
4102 Archer Avenue 263 Market Street
Chicago 32, III. Newark 2, N. J.
FR 6-6399 MA 3-1968
Branch NEW YORK, N. Y.
2242 W. Chicago Avenue 48% E. 7th St.
Chicago 22, III. New York 3, N. Y.
BE 5-7788 GR 3-1785
CLEVELAND OMAHA
7023 Superior Avenue 5524 S. 32nd Street
Cleveland 3, Ohio Omaha, Nebr.
UT 1-0807 731-8577
DETROIT PITTSBURGH
6460 Michigan Avenue 346 Third Avenue
Detroit 10, Mich. Pittsburgh 22, Pa.
TA 5-7560 GR 1-3712
ELIZABETH ROCHESTER
943 Elizabeth Avenue 683 Hudson Avenue
Elizabeth, N. J. Rochester 21, N. Y.
EL 4-7608 BA 5-5923
HAMTRAMCK SAN FRANCISCO
11415 Jos. Campau Avenue 1236 Ninth Avenue
Hamtramck 12, Mich. San Francisco 22, Calif.
TO 8-7940 LO 4-7981
KANSAS CITY TRENTON
18 S. Bethany 730 Liberty Street
Kansas City, Kansas Trenton, N. J.
AT 1-1757 LY 9-9163

Matyt, toks įgimtas tautinis 
būdas. Mes vis labiausiai nori
me paminėti, kur mums buvo 
skaudu ir kur mus priešas mušė. 
Ir likimas, lyg tyčia, tų malo
nių mums vis nepagailėdavo. 
Klaipėdos išvadavimo ir grįžimo 
į Baltijos pajūrį sukaktis niekad 
uip gerai nepasisekdavo ir Uutos 
dvasinių gelmių nesujaudindavo, 
kaip Vilniaus pagrobimo su
kaktis. Spalio Devintoji, - klas
tingas lenkas sulaužė Suvalkų 
sutartį ir užgrobė mūsų sos
tinę! štai reikšminga ir emocijų 
prikrauU sukaktis, kuri buvo tin
kamai paminima kas meUi, o su 
geru pagrindu nepamirštama ir 
dabar, nors Vilnius jau seniai, 
seniai nebėra klastingų lenkų 
rankose, o broliškosios ir šlovin- s 
gosios rusų tautos globoje.

Ir nežinau, ką mes čia tremty
je šiltomis vasaros savaitėmis 
beveiktume, ką įdomesnio betu
rėtume paminėti, jeigu šlovin
gieji maskoliai mums broliškai 
nebūtų parūpinę dar vienų sukak
tuvių. Baisieji birželio įvy
kiai, tūkstančių nekaltų lietuvių 
trėmimai į Sibirą! Ši sukak
tis uip tiršta pergyvenimais ir 
turi visus elementus pačiam gi
liausiam ir juodžiausiam liūde
siui, kad jau per du dešimtmečiu 
ji mums virto pati didžiausia va
saros sezono minėjimų šventė.

Savo svarbumu ji neginčytinai 
dabar eina tuojau po Vasario 
Šešioliktosios. Net vadovaujan
tieji veiksniai turėjo dėl to tar
tis ir pagaliau surasti abiem pu
sėm naudingą kompromisą. Va
sario Šešioliktosios minėjimus 
organizuoja ir praveda ALT, ir 
jo iždan eina visos tuomet suren
kamos aukos. Liūdnųjų birželio 
įvykių minėjimus pagal galimy
bes rengia Bendruomenė, ir... au
kos eina Bendruomenės iždui. Aiš
ku, išmintingiau susitarti nebe
galima.

Na, galiausiai ir su nekantru
mu jau iš anksto pradėjome lauk
ti vėl naujų sukaktuvių. Labai 
svarbių ir labai dėkingų, kur 
mūsų tautinis būdas gali nertis 
lyg lydeka Į Nemuną. Visi veiks
niai jau nuo pernai sukruto ruoš
tis, planuoti ir informuoti visuo
menę komunikatais, atsišauki
mais, trumpomis žinutėmis per 
visus laikraščius. Netenka abe
joti, kad šiais metais liūdnųjų 
birželio įvykių emocinis liūdnu
mas ir skausmingumas tikrai ga
lės būti padvigubintas, kaip apsi
jungęs Vlikas jau kartą skelbė 
rezoliucijoje.

Tai Lietuvos okupacijos

A. Merkelio — ANTANAS SMETONA — monografija — kaina
LAISVĖS KOVŲ DAINOS ..... .................................................................-........ $
B. Armonienės — LEAVE YOUR TEARS IN MOSCOW (angį, laida) $ 
K. Almeno — UPĖ Į RYTUS, UPĖ į ŠIAURĘ (2 d. romanas) tomas po $
A. Mackaus — CHAPEL B — poezija ............................................................ $
J. Mikuckis — DERLIAUS VAINIKAS — poezija .................................... $
B. Railos — IŠ PASKENDUSIO PASAULIO ............................................. *
B. Railos — TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ ..........................................;.....

Visa eilė kitų lietuviškų knygų. Teiraukitės!

$12.50
5.00
3.95
3.00
3.00
4.00
5.00
5.00

sukaktis, tai Lietuvos paver
gimo dvidešimt penkerių metų 
sukaktuvės! Aš čia neiškraipau 
nei žodyno, nei stiliaus, - įvai
riuose laikraščiuose jau daugelį 
kartų skaičiau kaip tik tokiais 
žodžiais paskelbiamus vienos ar 
kitos reikšmingos organizacijos 
apgarsinimus.

Ir neturėjau nė mažiausio no
ro ta dingstimi nustebti, ką išjuok
ti ar priekaištauti. Tų visų pra
nešimų autoriai juk yra geriausių 
norų ir patriotiškiausių nusitei
kimų. Norėjau tik atžymėti, kaip 
ramus ir gal jau pavargęs tekan
čio mūsų gyvenimo kronikininkas 
tą žavėtinai būdingą stilių, tobu
lai išreiškiantį mūsų tautinį būdą 
ir genialiai surandantį pačius 
tinkamiausius žodžius.

Paminėti okupaciją, paminėti 
tautos pavergimo sukaktuves, 
šaukti tautiečius į susirinkimus 
ir pobūvius tokiam liūdnam įvy
kiui prisiminti ir drauge pasisem
ti jėgų ateities darbams, - tai juk 
tipiškai lietuviškas bruožas.

Žmonijos kultūros istorija, 
ypač grožinė literatūra bei reli
giniai menai žino laikourpius ir 
paskirus kūrėjus, kai įsiviešpa- 
uuja pesimizmas, tragiški ir 
niūrūs tonai, liūdesys ir skaus
mas, naktinės aimanos ir dejo
nės, gyvenimo beprasmiškumas, 
žmogaus bejėgiškumas, net mir
ties ilgesys.

šitokios nuouikos uip giliai 
perskverbia visą žmogaus egzis- 
Unciją, taip ją maudo ir mirkdo, 
kad galiausiai tokių filosofijų ir 
meno kūrėjai, o taipgi ir jų skai
tytojai pradeda jausti, kaip 
prasminga ir tauru yra ken
tėti, kaip malonu liūdėti, kaip 
gera vis daugiau ir daugiau kan
kintis, kaip būtina sėdėti su e r š - 
kėčių vainiku ant galvos, kaip 
kilnu rodyti širdį, pervertą 
septynių kalavijų...

Likimas mums nebuvo šykštus 
laiks nuo laiko praeityje kiek

papilti tokių nuotaikų. Bet dabar 
mes į šias nuotaikas ir jų stilių 
jau vis gilyn ir gilyn paskęstame. 
Ir mane apima šiurpas: kada ir 
kaip apsiginsim?

Tautos būdas nekinta nei dieno
mis, nei mėnesiais, ir skubių 
permainų nelauktina, kad ir kaip 
kas kitaip jaustume, liūdnuosius 
įvykius išgyventume ir savo bend • 
ralaikius kitoniškai jausti skatin
tume.

Man liūdesys pasiskonėjimo 
neduoda, tik vargina ir dildo. Ir 
jeigu dar galutinai nepavargau, 
tai visdėlto stipriai nusibodo ko
ne kasmet skatinti brolius bei se
seris nors kartą atsikvošėti ir 
emocijų ratą pasukti į kitą pusę. 
Išgyventi, jausti ir prisiminti ne 
tiek ui, kur mus priešas mušė

ir skriaudė, kada pralaimėjom 
ar mirėm, kentėjom ir verkėm,- 
bet tai, kur mes priešus mušėm, 
kur mūsų žygius vainikavo laimė
jimai, kur kas nors gimė, o ne 
mirė, kur ėjo kovos su tvirta vil
timi, kur dvasios atkaklumas 
brandino pergalę, kur pasitikėji
mas veiksmų ateitimi ją, kartą 
prarastą, vėl iš naujo atneš.

Ar uip kada Jvyks? Ar tipin
gas lietuvis ir toliau vis liks 
rymoti, it atšerpetojusio medžio 
Smūteklio skulptūra?...

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 

DIRVOS 
PRENUMERATĄ

VASAROS ATOSTOGAS
MALONIAI KVIEČIAME PRALEISTI

MEŠKOS VASARVIETĖJE
42 Beach Street 
Monument Beach, Cape Cod, Mass. 
Tel. 759-3251 (Area Code 617)

Rami poilsiui aplinka, šiltas Atlanto vanduo, 
baltas paplūdimio smėlis, geras maistas ir malonus 
patarnavimas užtikrina užsitarnautą- poilsį.

Laisvalaikio paįvairinimui;
valtis — žuvavimui 
sail-fish buriavimui 
stalo tenisas
Sezono pradžia birželio mėn. 19 d. Prašome re

zervuoti sau vietą iš anksto:
S. M. Lūšys,
88-01 104th Street, Richmond Hill 18, N. Y. 
Tel. VI 9-1193 (Area Code 212).
I. Veitas,
72 Congress Street. Braintree, Mass. 02185. 
Tel. 843-21 16 (Area Code 617).

Sezonui prasidėjus kreiptis tiesiog į MEŠKĄ.

* teniso aikštė
• vakare tėvams išvykus 

prižiūrimi vaikai.

VIEŠĖDAMI CHIC1M PIRKITE MOJĘ M0DERI1IUE

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

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

1. Grain Alcohol 190 proof U.S.P...............Sth
2. Popular V.S.O.P. German Brandy .... Sth
3. Napoleon Imp. French Brandy ........... Sth
4. Zeller Schvvarze Katz .............................Sth
5. Creme De Banana Liąueur ................Sth

4.89
4.98
3.35
1.29
3.19

6. Chianti Import. Wine ...............  Full. Qut. 0.98
7. May Wine, Liebfraumilk German 

Wine Sth 0.98

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS TARYBOS SESIJA
š.m. gegužės mėn. 22-23 d. 

Philadelphijoje posėdžiavo Lie
tuvių Bendruomenės Tarybos apy
gardų pirmininkai ir Centro V- 
bos nariai. Suvažiavimą atidarė 
Philadelphijos Apylinkės pirm. 
J. Ardys, perduodamas vadovavi
mą Tarybos Prezidiumo pirm. V. 
Volertui. Sugiedotas Tautos him
nas. Invokaciją skaitė kun. V. Mar -

tusevičius ir lietuvių evangelikų
— kun. St. Neimanas. Mirusieji 
pagerbti V. Majauskienės dek
lamacija. Po to sekė sveikini
mai. Žodžiu sveikino: J. Bačiū- 
nas — Pasaulio LB vardu, Vliko
— St. Lūšys, Pasaulio LB Kultū
ros Tarybos vardu — J. Puzinas, 
Lietuvos Vyčių C-ro V-bos vardu
— E. šaulytė. Lietuvių Fondo —,

Dr, A. Klimas ir V. Majauskienė skaito LB Tarybos memoran
dumą, kuris įteikiamas Pennsylvania gubernatoriaus atstovui Wm, 
Johnsonui.

Laikraštininkai dalyvavę LB Tarybos sesijos posėdžiuose: H. 
Savickas, P. Mitalas ir J. Bubelis.

LB Kultūros Tarybos pirm. prof. J. Puzinas sveikina sesijon su
važiavusius.

A. Razma, lietuvių evangelikų — 
St. Neimanas. Raštu sveikino: Lie- 
tuvos atstovas Washingtone J. 
Kajeckas, ALT pirm. L. šimutis. 
Rezoliucijų kom. pirm. L. Valiu
kas, Balfo — kun. Martinkus, 
Lietuvių Studentų S-ga, Teisi
ninkų D-ja ir eilė Tarybos narių 
neatvykusių | suvažiavimą. Svei
kino ir amerikiečių valdžios at
stovai. Pennsylvania gub. Scran- 
tono vardu — V. Johnson, mies
to mero Vardu — Osser ir raš
tu Pennsylvania senatorius Scott.

Centro valdybos vardu prane
šimą padarė J. Jasaitis. Reikia 
pasakyti, kad Centro V-ba turi 
daug rūpesčių ir darbų, gyvai 
įsijungdama | visus kultūrinius 
lietuviškos veiklos reikalus. Su
daryta švietimo Taryba, Kultūros 
Fondo V-ba ir Centrinė Apylin
kės V-ba, | kurią f eina nepri
klausą jokiai vietos apylinkei. 
Kaip jau minėjau Bendruomenės 
C-ro V-ba rūpinasi visais kultū
riniais reikalais. Paminėsiu tik 
trumpai: Pasaulio Lietuvių Ar
chyvas, Dainų šventės rengimas 
1966 m. liepos mėn. 3 d. Tuo pa
čiu metu ir Jaunimo kongresas. 
Premijos už jaunimui tinkamus 
grožinės literatūros veikalus. 
Tautinių šokių vadovų kursų ren
gimas, Jaunimo reikalai, Liūdno
jo dvidešimtpenkmečio minėji
mas. Bendradarbiavimas su Vii- 
ku, ALT, Sporto S-ga, Lietuvių 
Fondu, Balfu, Apygardomis, Stu
dentų S-ga ir kt. Parama Litu- 
anus žurnalui, P.L. Bendruome
nei, Pedagoginiam Lituanistikos 
Institutui ir kt. Atskirą ir labai 
didelę atsakomybę neša Bendruos 
menės C-ro V-ba rūpindamasi 
švietimo reikalais. Tam yra su
daryta net švietimo Taryba, ku
ri rūpinasi lituanistikos mokyk
lų programų vadovėlių paruoši
mu ir kt. reikalais. Tai čia tik 
nepilnai ir nevisi paliesti reika
lai, kuriais rūpinasi Lietuvių 
Bendruomenė. Prie kiekvieno iš 
šių klausimų būtų galima susto
ti ir daug pakalbėti.

Visai šiai kultūrinei veiklai 
reikalingos ir lėšos. Lėšų su
kėlimas problema, kuri sunkina 
Bendruomenės veiklą. Centro V- 
bos metinė apyvarta siekia apie 
10.000 dol. o Kultūros Fondo apie 
7.000 doL Prie Centro V-bos 
veikia ir eilė komisijų. Kontro
lės, |statų, finansų, politinė, or
ganizacinė ir kitos.

Suvažiavimas buvo rimtas ir 
darbingas. Išdiskutuota daug pro
blemų kaip pagyvinti veiklą ir 
šalinti klaidas. Suvažiavime da
lyvavo apie 40 atstovų. Visi pa
reigingi ir atsidėję lietuviškam 
reikalui.

Išklausyta dr. A. Klimo refe
ratas: "LB Tolimesnis Ateities 
Darbai". Tai labai gyva ir ver
ta dėmesio paskaita, kuria gal 
padauginus reikėtų išsiuntinėti 
apylinkių valdyboms.

Dar keletas įspūdžių iš su
važiavime iškeltų klausimų. 1)

Lietuvių Bendruomenės Tarybos sesijos Philadelphijoje grupė dalyvių po pirmojo posėdžio.

šiais metais važiavimas | Lie
tuvą dėl liūdnos 25 metų sukak
ties -- smerktinas. 2) Paau
koję nemažiau 100 doL Lietuvių 
Fondui, laikomi sumokėję soli
darumo |našą už visą amžių ir jie 
gali to (našo daugiau nemokėtu 
3) Lojalumo stoka - kliūtis bend
ram darbut 4) Bendruomenė rei
kėtų taip pastatyti, kad ji būtų 
realybė, be kurios lietuvis ne
galėtų gyventi. 5) Mokslas jau
nimui, kad jie būtų naudingi Lie
tuvos laisvei. 6) Mažos apimties 
keliolikos ar keliasdešimts na
rių apylinkės. 7) Bendruomenės 
ženkliukai ar Vytis prie automo
bilių ,iš kurių būtų galima sukelti 
lėšų. 8) Skautų stovyklos rė
mimas ir kt. klausimai. Suvažia
vimo užbaigoje labai gražiai apie 
suvažiavimą atsiliepė M. Rudie
nė. Suvažiavimą uždarė Tarybos 
Prezidiumo pirm. V. Volertas. 
Visą suvažiavimo eigą užrekor- 
davo Philadelphijos LB Radijo 
Valandėlė. Suvažiavimo daly-

LB Centro valdybos pirm. J. Jasaitis sesijoje daro pranešimą, 
šalia sėdi J. Šlepetys ir dr. B. Nemickas. V. Gruzdžio nuotraukos

viams pagerbti Philadelphijos te» Padraugauta ir pasilinksmin- 
Apylinkė, buvo suruošusi banke- Suvažiavimo metu paruošta 
tą, kurio metu arčiau susipažin- keletas rezoliucijų. p.m.

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

• Dabartinis dividen
das 4Yi9/o 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 elosed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

INSURED

AURELIJA BALAŠAIT1ENĖ

KELIOIt | MUKI II
— Novelė ---------------------------------------------------

(4)
— Nejau tamsta būtumėte iš šitos apylinkės? — 

tempdamas motociklą klausia Likonis. Matau per vasa
rinio švarko medžiagą, kaip harmoningai juda pečių rau
menys. Jo kalba veikia raminančiai. — Tai būtų staig
mena mano dėdei! Jis čia klebonauja nuo Nojaus laikų. 
Jam visų apylinkės šeimų istorijos yra žinomos, kaip jo 
paties neturtinga kišenė. Petraitis ... Petraitis ... Ar 
tik nebūsite giminė tų Petraičių, kurie dabar gyvena 
naujame Liepaičių vienkiemyje? Prieš kelis metus visi 
ūkio trobesiai buvo sudegę, bet dabar, su Kaune gyve
nančio sūnaus pagalba, viską gražiai atsistatė ir net apie 
elektrą svajoja. Tiesą pasakius, aš apie žmones pats taip 
daug nežinau, tik ką iš dėdės nugirstu. Aš neturiu to ta
lento su žmonėmis kalbėti, kurį turi mano dėdė. Jam 
kiekvienas jaučia turįs pareigą išsipasakoti... — kalba 
Likonis toliau. Aš tik klausausi jo balso malonaus skam
bėjimo ir seku paskui. Per plonus batų padus jaučiu ne
įprastą akmeninio grindinio kietumą. Turėčiau palaikyti 
kalbą ir ką nors atsakyti, bet man rūpi mano kvailas nau
jos pavardės pasirinkimas, ir nežinau, kaip tęsti pasi
kalbėjimą.

— Ne, aš ne vilkalniškis, — instinktyviai atsakau, 
savo žodžiais galutinai negrąžinamai išsižadėdamas savo 
gimtojo miestelio. Aš niekada nemėgau melo. Dabar me
las — mano gyvenimo palydovas. Neliko ryšių su praei
timi, nei šaknų mano buvimui pateisinti.

Prisimenu savo paliegusį, nuolat kostintį tėvą. Iš jo 

išmokau mylėti rugio varpą ne dėl to, kad ji kvepiančia 
duona pripildys indaujos lentynas, bet dėl jos stebuklin
gos aukso spalvos nuostabios grūdų simetrijos. Ir bulvės 
žiedelyje jis rodė man baltos ir melsvos spalvos susilie
jimą ir įmantrias linijas skersiniame medžio piūvyje. Ir 
tėvo ir motinos mirtys praėjo mano gyvenime kertiniais 
akmenimis, mano spalvų ir linijų pasaulyje palikę toli
mos nesuprastos tragedijos šėšėlius.

2.
Sena, vėsi klebonija snaudžia vešlių lapuočių pavė

syje. Valgomojo kambario ąžuolinis bufetas susilieja su 
joniškų kolonų imitacija tamsiai rudame sienų popieriuje. 
Balta lininė staltiesė ant masyvaus stalo, lyg didelė ne
gyva plaštakė, ryškina kontrastą tarp sienų tamsumo ir 
per langus besiveržiančios vidurvasario saulės šviesos, 
kuri laužytais spinduliais šokinėja tinklinių užuolaidų 
rašte. Svaiginanti tyla, kurią dar labiau ryškina tolimų 
žingsnių girgždėjimas ar varstomų durų garsas, glosto 
mano nuvargusią galvą. Sugrįžęs iš pasivaikščiojimo lau
kuose, atėjau nešinas nuostabia ramybe. Kaip sausa kem
pinė, gėriau godžiomis akimis senai' pamirštas spalvas. 
Dangaus mėlynumas įvairiausiais atspalviais kartojosi 
aplink — svyruojančių rugiagėlių galvutėse, upelio van
dens lengvai banguojančiame paviršiuje ... Mėlyna buvo 
Erikos spalva. Ji mokėjo nuostabiai derinti rūbus prie 
savo vosilkų spalvos akių, kurių chameleoniška išraiška 
keitėsi pagal nuotaiką — nuo tamsiausios violetines spal
vos iki šviesiausio dangaus žydrumo.

Erika, Erika...
Norėčiau vėl paimti paletę ir teptuką į rankas, bet 

esu savo kančios ir sąžinės belaisvis. Jei būčiau galėjęs 
tapyti Erikos portretą, gal būčiau dabar laisvas? Aš ir 
.dabar dar negaliu suprasti jos keisto užsispyrimo, nors 
jos viliojančiai įdomus būdo nepastovumas ir staigūs nuo
taikų posūkiai man buvo gerai pažįstami. Ji griežtai at
sisakė pozuoti ne tik savo portretui, bet iš manęs išgavo 
pasižadėjimą, kad aš ir slapta nebandysiu jos iš atmin
ties tapyti. Aš supratau, kad jos gyvas judrus tempera

mentas jai gal ir neleido ramiai valandomis pozuoti, bet 
aš turėjau šimtus škicų ir studijų, kurių užtektų portre
tui. Ji nieko dėl Škicų nesakė, kelis net laike savo kam
baryje pakabinusi ant sienos. Bet aš negalėjau pagauti 
Erikos akių, nuolat besikeičiančių, žaismingų. Aš svajo
jau apie derinimą visų spektro spalvų, kad jos akis įam
žinčiau drobėje...

Kodėl aš negalėjau tavęs tapyti, o mano nuostabioji 
Erika? Dabar nušviestumei tu savo violetiniu žvilgsniu 
mano vienumą. Skausmas aptemdo mano vaizduotę ir aš 
nebegaliu atsiminti tavo akių išraiškos.

Ar dėl to aš tave nužudžiau, mano paslaptingoji, ne
suprantamoji Erika?

Aš išmokau žmogaus akyse išskaityti jo vidaus pa
saulio gilumas. Savo portretuose aš skirdavau akims dau
giau dėmesio, negu lūpų išraiškai ar skruostų linijoms. 
Kritikai ne kartą yra pastebėję, kad mano ''portretai 
kalba akimis”. Bet aš negalėjau Erikos chameleoniškų 
akių įdėti į savo piešinius.

Erika, kas tave geriau pažino negu aš, tave taip be
protiškai mylėdamas? O gal pasąmonėje jutau, kad tu 
ne visai mano, ir slaptai troškau tavo mirties, kad niekam 
tu nepriklausytum? Dabar aiškiai matau tavo vaidelio 
kiekvieną bruožą, kiekvieną būsimos šypsenos gimimą 
tavo lūpų kampučių virpėjime. Tik tavo akys bėga nuo 
manęs ...

♦ ♦

♦

Klebono vaišingumas ir Vytauto dėmesys ima mane 
įpareigoti. Nors Vytautas keliais trumpais sakiniais labai 
tiksliai apibūdino savo dėdę, bet aš esu nuolat stebina
mas to seno nuostabiai paprasto, bet drauge labai gilaus 
žmogaus asmenybės. Jis kalba nedaug. Jo judesiai šykš
tūs ir apskaičiuoti, kaip jo žodžiai, bet iš viso asmens 
dvelkia harmonija ir ramybė. Jo artumas veikia mane 
raminančiai ir pamažu pradedu atgauti lygsvarą, nors 
dabartinis mano dvasios stovis yra panašus į laikinai 
narkotikais apsisvaiginusio ligonio stovį. Negalvoju, kas 
buvo, ir bijau galvoti, kas toliau.

(Bus daugiau)
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Anicetas Bubelis, aktyvus 1892-1904 meteis liet, knygnešys, š.m. gegužės mėn. 13 d. savo artimųjų 
tarpe atšventė devyniasdešimtą j j gimtadienį. Jo oficialus pagerbimas įvyko Chicagoje Visų Šventųjų 
parap. salėje gegužės mėn. 2 d., kurio metu buvo pagerbtas ir kitas žymus veikėjas Kazimieras Rubinas 
LRKSA 33-čios kp. valdyboje išdirbęs 50 metų.

Sukaktuvininkus sveikino raštu: vysk. V. Brizgys, Lietuvos gen. konsulas dr. Petras Daužvardis, Lie
tuvos konsulas iš New Yorko Anicetas Simutis, Balfo reikalų vedėjas kun. L. Jankus, inž. A. Rudis ir 
kiti. Žodžiu sveikino dr. V. Šimaitis, LB vardu Br. Macevičius, Balfo V. Žilinskas, prie sveikinimų 
prijungdamas ir dovanų po knygą. LRKSA kuopų atstovai J. Litvinas, P. Zelba, SrupŠienė ir SLA 63- 
čios kp. pirm. P. Kurzikauskas. Pagrindinę kalbą pasakė ir dovaną Rubinui įteikė Leonardas Šimutis, 
Draugo redaktorius. Paveikslus iš šventosios žemės parodė kun. P. Patlaba. Programai vadovavo Kos
tas Bružas.

Nuotraukoje grupė dalyvių. Iš kairės: K. Žebrauskienė, kun. P. Patlaba, U. Bubelienė, A. Bubelis, L. 
Šimutis, M. Rubinienė, K. Rubinas, kun. A. Stanevičius. Stovi K. Bružas, J. Skeivys, dr. J. Reinys, P. 
Kurzikauskas, dr. V. Šimaitis, SrupŠienė B. Macevičius, P. Zelba, J. Litvinas, V. Žilinskas.

B. Stachmaus nuotrauka

Vėliava iškelta 
plazda

Tai ne vien tik gražios simbo
linės dainos žodžiai, bet gyva tik
renybė. Pasaulinės mugės New 
Yorke rajone, Šalia stovinčio mū
sų tautos simbolio — lietuviško 
stiliaus kryžiaus, šiais metais 
pakilo ir Lietuvos trispalvė, 
kuriai raudonųjų okupantų atim
tos teisės savojoj šaly plazdėti, 
čia ji plazda išdidžiai, primin
dama gausiems praeiviams, jog 
garbinga smūtkelių šalis Lietu
va, nors kenčia žiauraus okupan
to pavergta, yra gyva laisvame pa
saulyje esančių jos vaikų širdy
se.

Lietuvių Komitetas, gavęs tei
sę iškelti Lietuvos vėliavą, ne
delsiant įmontavo metalinį vė- 
liavstulpį, papuošė gėlėmis, kad 
parodos atidarymo dieną, balan
džio 21 d., galėtų su kitomis pa
viljonus turinčiomis tautinė
mis bei valstybinėmis vėliavo
mis pakilti ir lietuviškoji tri
spalvė. Atlikus šį visiems lie
tuviams ir Lietuvai reikšmingą 
darbą, pradėta rūpintis ir nau
jai atsiradusiomis išlaidomis. 
Po kurio laiko ir tas rūpestis 
Komitetui nuo pečių huslinko, at
siradus vėliavos mecenatei Ma
rijai Antanaitytei - Shalins.

Kai pora Komiteto pareigūnų 
lankėsi pas M. Shalins, gyve
nančią Woodhaven, N.Y., ir iš
dėstė reikalą, ji gana širdingai 
pasakė:

— Kai matau savo tautiečius 
dirbant Lietuvos labui, aš visa
da pasiryžusi padėti. — įteiku
si 500 dol. čekį dar pridūrė: — 
Ir tai darau savo tėvelio Jono 
Antanaičio neužmirštamam at
minimui.

M. Shalins

Toliau besikalbant paaiškėjo, 
kad M. Antanaitytė-Shalins gi
mė Forest City, Pa. šeimoje bu 
vo trys broliai ir trys seserys. 
Iš pat mažens tėvelis visus vai
kus mokė lietuviškai skaityti, ra
šyti ir dainuoti. Buvo laikas, kai 
yisa Antanaičių šeima giedojo šv. 
Antano parapijos chore Forest 
City, o vėliau šv. Jurgio prap. 
chore Philadelphijoj. Marytės 
gimtiniame Forest City mieste 
tebeklebonauja kun. B. Paukš

tis, kuris gegužės 23 d. šventė 
savo kunigystės 50 metų sukak
tį. Jis telefonu skambino poniai 
Shalins ir kvietė dalyvauti jam 
suruoštame pagerbime. Tai rodo 
mūsų vėliavos mecenatės popu
liarumą jos gimtoje vietovėje.

Geraširdiškas Marijos Anta- 
naitytės-Shalins sutikimas pa
dengti išlaidas, susijusias su 
tautinės vėliavos pas. mugės ra
jone {ruošimu bei jos išlaikymu 
iki parodos užsidarymo, mūsų 
krašto okupanto nusiminimui, yra 
akivaizdus įrodymas, jog lietu
vybės jausmai tebežėri ir čia gi
musių lietuvių širdyse.

(dp)

PALŪŽO NEPRASISKLEIDęS 
ŽIEDAS...

Sandra Sirutytė

Pasaulis, su kuriuo mes turi
me atsiskirti yra panašus į at
sitiktiną linksmybęjame vie
niems yra lemta visą patirti ir 
išgyventi, kitiems -- kiek ilgiau 
begyvenant jį pažinti, o tretiems 
-- tik pavaikščioti pirmosios jau 
nystės takeliais, pasidžiaugti ne
toli siekiančia aplinka, skaisčios 
saulutės glamonėjančiais šil
tais spinduliais ir... išnykti. Mat 
atėjusi mirtis metų neklausia. 
Tokia nelaukta viešnia - mirtis 
neseniai aplankė dr. Stasio ir 
Muriel Morales Siručių šeimos 
židinį, Kolumbijoje, Bogotos 
mieste ir išsivedė balandžio 24 
d. jų jauną, septyniolikmetę dūk 
relę Sandrą Sirutytę.

Dr. Stasys Sirutis eina Lietu
vos Konsulo pareigas aptarnau
damas Kolumbijos ir Venecue- 
los lietuvių reikalus ir be to tu
ri dar keletą kitų verslų.

Sandra buvo vyresnė ir iš sa
vo jaunesnių seserų tarpo tre
čioji, o broliukų turėjo keturis.

Velionė Sandra mokėsi pasku- 
tinioje vienuolių gimnazijos Ma- 
rymount klasėje dėstomoje ang
lų kalba ir šią gimnaziją baigus 
tėveliai planavo ją leisti į Švei
cariją svetimas kalbas studijuoti 
bet... tam mirtis kelią pastojo. 
Sandra buvo labai gabi. Mėgo 
kalbas ir skaitymą. Savo būdu bu
vo r imta, mandagi, santūri kalbo
je, kartu maloni ir draugiška. 
Kaip lietuvių kolonijos narių, taip 
ir svetimtaučių bei mokytojų ta r-

F

Kada pasirodys 
genocido ir 
lietuvių teatro 
leidiniai?

Gegužės mėnuo skirtas lietu
viškos spaudos vajui jau praeity
je. Birželio mėnuo mums prime
na liūdnus įvykius. Jų būta ir spau 
dos srityje. Čia paminėsiu tik du 
įvykius, kurie nesudaro garbės 
nei autoriams, nei naudos lietuvių 
spaudai. Tie autoriai paskelbė 
spaudoje, kad numato išleisti lei
dinius ir iš anksto renka prenu
meratas. Tačiau, jau praėjo virš 
dešimt metų, bet prenumerato
riai nesulaukė leidinių, o taip pat 
autoriai neištesėję savo pažado, 
iki šiol neatsilygino, negrąžino 
įmokėtų pinigų.

Leidinių išleidimu neteko abe
joti, nes buvo medžiaga renkama, 
ruošiama spaudai. Būsimos Ge
nocido knygos autorius Jonas Ri- 
mašauskas, 1954 m. gruodžio 8 d. 
tuo reikalu parašė vienam iš bu
vusių politinių kalinių laišką, 
kurio ištraukos čia talpinamos.

"Jūsų parodymo santrauką 
Amerikos Lietuvių Taryboje esa
me gavę. Genocido klausimu ruo • 
šių 700 psl. raportą. Jame noriu 
panaudoti ir kelių dešimtų kalinių 
parodymų, kuriuos gavau 1946-48 
m. Norėčiau pasiskolinti iš jūsų 
antru kartu ir asmenų, patekusių 
sekiman, nuotrauką... Ruošiamas 
raportas numatomas išleisti ir 
lietuvių kalba. Tai bus 15-kos me
tų sukaktuvių proga nuo Lietuvos 
okupacijos pradžios. Su leidykla 
jau susitarta. Džiaugiuos, kad vi
sa tai galėsiu vainikuoti surink
tos dokumentacijos atsiradimu 
Jungtinėse Tautose... Antri me
tai gyvenu Chicagoje ir prieTary• 
bos dirbu bylos parengimo darbą. 
Laukiu greito atsiliepimo, nes 
gruodžio mėn. raportą noriu 
įteikti, šiuo metu darau papildy
mus. Jūsų J. Rimašauskas"

Spaudoje buvo paskelbta, kad 
Genocido knyga ruošiama spau
dai, prenumerata renkama iš 
anksto, kurią siųsti leidinio iždi
ninkui Juozui Žičkui. Prenu
meratą pasiunčiau. Praėjo metai 
ir, kiti, bet knyga vis nebuvo iš
spausdinta. Keletą laišku para
šiau J. Rimašauskui, norėdamas 
sužinoti dėl kurių priežąsčių jo 

pe turėjo gerą vardą ir buvo my
lima. Jai buvo svetimos šių dienų 
mokslus einančio jaunimo nekul- 
tūrinos išdaigos ir jų nukrypi
mas nuo padorumo ir moralės 
taisyklių ir ribų.

šias eilutes rašąs ją pažino
jo kelių ten gyvenimo metų bė
gyje, todėl kartu jungiuos su jos 
tėveliais, sesutėmis, broliukais 
ir visais kitais draugais ir jų 
artimaisiais, mirus Sandrai, į 
bendrą ir gilų liūdesį.

J. Bubelis. 

redaguojama knyga neišspaus- 
dinta. Atsakymo negavęs, siun
čiau pakartotinai per J. Žičkų, 
bet irgi J. Rimašauskas neatsa
kė. Bandžiau susitikti asmeniškai, 
bet autorius vengė. Surinktus už 
prenumeratą pinigus J. Žičkus 
perdavė J. Rimašauskui ir turi 
pakvitavimą.

Kadangi surinktoji medžiaga 
liečia komunistų įvykdytus nusi
kaltimus, okupantai šios rūšies 
dokumentus stengiasi įgyti, kad 
nebūtų nusikaltimų įrodymų. Kur 
randasi J. Rimašausko nuosavy
bėje esanti genocido leidiniui me
džiaga, yra paslaptis. Patirta, 
kad vienas Chicagos gyventojas 
pasisiūlė Genocido knygą išleis
ti savo lėšomis. Tačiau, J. Ri
mašauskas atsisakė nuo šio pa
siūlymo. Kodėl ? Irgi neišaiškin
ta. Ar autorius norėjo tik pasi
pelnyti, ar yra priežastys dėl ku
rių negali išleisti genocido kny
gos? Būtų naudinga sužinoti tik
roji priežastis. Tuo reikalu, as
menys, buvę arčiauj. Rimašaus
ko, galėtų pareikšti per spaudą.

šiais meteis minime 25-rių 
metų sukaktį nuo bolševikų pradė
to genocido Lietuvoje, kuris ir da
bar tęsiamas. Vyksta jaunimo de
monstracijos, gedulingos pamal
dos, rengiama koncertai, rašo
ma apie mūsų partizanų didvyriš
kas kovas, kurios tragiškai baigė
si. Tačiau, ar keliame aikštėn 
bolševikų įvykdytus nusikalti
mus? Juk dokumentuota medžiaga 
turėtų būti dideliu tiražu sklei
džiama laisvajame pasaulyje. 
Įvairiom progom mūsų politikai 
diplomatai bei laisvinimo veiks
niai, galėtų įteikti svetimų vy
riausybių atstovams, šį reikalą 
turėtų sutvarkyti mūsų instituci
jos t.y. VLIK, LB, ALT.

Genocido surinktoji medžiaga 
yra mūsų visų nuosavybė, bet ne 
vieno asmens. Už pasiimtas ir ne • 
ištesėtas pareigas autorius yra 
atsakingas.

Panašus dalykas įvyko ir su 
Lietuvių teatro almanacho auto
rium. Iš anksto surinko prenume - 
ratą, bet jau praslinko dešimt
metis, knyga nepasiekė prenume
ratorių. Jei autorius randa kaltus 
kitus asmenis, kurie jį apvylė, tai 
nereiškia, kad autorius atliko 
savo darbą ir gali būti ramus. Lei
dinys buvo ne kitiems asmenims 
patikėtas, bet žinomam ir visuo
menėje turinčiam pasitikėjimą 
asmeniui. Autorius pasiimtą at
sakomybę turi ir ištęsėti, tai jo 
asmens garbę liečiąs dalykas. 
Prenumeratoriui ne įmokėti pini, 
gai sudaro esmę, bet veikalas. Ko
dėl surinktoji medžiaga privalo 
trūnyti pas autorių, o ne knygos 
mėgėjus? Apie surinktą medžia
gą nėra abejonės, nes 1960 m. 
LE XXII t. 530 psl. rašoma: 
"JAV paruošė Lietuvių teatro al
manachą (Lietuva, JAV, Kanada)

Žmogus lengvai apgaunamas 
vieną kartą, bet sekantį kartą 
yra atsargesnis, taip lengvai ne
pasitiki ir sąžiningam asmeniui. 
Tie du atsitikimai nepatarnavo 
nei spaudai, nei suteikė garbę 
autoriams. Jei autoriai jaučia
si, kad ateityje ištęsės savo pa
sižadėtąjį uždavinį ir yra neuž
tarnautai paliesti spaudoje, lauk
sim jų atsiliepimo. Dešimties 
metų laikotarpis yra nemažas, 
todėl autoriams užmetimas nė
ra be pagrindo. Prenumerato
riams išseko kantrybė belaukiant 
autorių pradėto, bet nebaigiamo 
darbo, kurį jie patys savo noru 
ėmėsi atlikti.

Prenumeratorius

• Šiluvos Koplyčios Wa- 
shingtono šventovėje ruoš
ti Komitetas tarėsi su šven
tovės vadovybe dėl koply
čios šventinimo laiko. Aki- 
noma, kad koplyčia jau bus 
įrengta 1966 melu vasarą. 
Todėl koplyčios dedikacija 
yra numatyta Darbo Dieni s 
savaitgalyje — rugsėjį. 3-5 
dienomis. Tomis dienomis 
taipgi \Vashingtone yra 
šaukiamas Pasaulio Lietu
viu Religinis Kongresas.

Visos organizacijos pra
šomos tomis dienomis 
(1966 m. rūgs. 3-4-5 d.d.) 
nieko neruošti, kadangi vi
sa visuomenė kviečiama į 
Washingtoną koplyčios de
dikacijai ir Pasaulio Lietu
viu Religiniam Kongsoui. 
Ruoškimės visi j ši grandio
zini lietuviu sąskrydi \Va- 
shingtone 1966 m.

Prel. Jonas Balkūnas.
Religiniam Kongresui 

Ruošti Komiteto
Pirmininkas

Clevelandietė Petronėlė Andzilienė, gyvenanti pas savo dukrą B.
Malcanienę, atšventė 90 metų amžiaus sukaktį. Ji dar mėgsta daug 
skaityti ir klausytis lietuviškų muzikos plokštelių.

V. Bacevičiaus nuotrauka

MIELI TAUTIEČIAI!
Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais preky

biniais ryšiais su Lietuva kviečiame per mus pasiųsti gimi
nėms Tėvynėje tai ,kas ten naudingiausia ir reikalinga.

Siūlome, šiuos vertingus siuntinius? labai aukštos kokybės 
dovanų ypatingai nuspaustomis kainomisjskaitant Sov. mui
tą ir pasiuntimą.

LKS: Vyr. arba mot. angliško gabardino lietpaltis; 3% 
jardų angliškos vilnonės medžiagos kostiumui ir 4 jardai pui
kaus nepermatomo nailono suknelei, tik už $66.00.

P—3: 6 jardai šiltos angliškos vilnonės medžiagos dviems 
paltams ir 3% jardų ekstra geros viln. angį, medžiagos kos
tiumui tik už $75.00.

V—3: 10 !4 jardų labai tvirtų gražių vilnonių angį, me
džiagų 3 eilutėms,, tik už $55.00.

N—4: 16 jardų keturioms suknelėms nepermatomo sun
kaus pageidaujamų spalvų labai gražių raštų nailono, tik 
už $45.00.

V—3 ir N—4 jungtinį siuntinį skaitome tik $86.00 (susi
taupo pasiuntimo išlaidos).

Ir patį vertingiausiąjį
SM siuntinį: 6 vilnonės kašmiro skarelės su gėlėmis įvai

rių spalvų; 6 itališko šilko elegantiškos gražių raštų skarelės 
ir 3 škotiškos vilnos arba oriono labai šilti susegami arba 
per galvą užmaunami megztiniai, tik už $65.00.

Garantuotas ir apdraustas pristatymas per 3-4 savaites. 
Gavėjams nereikia nieko primokėti. Viskas įskaičiuota į nu
rodytas kainas.

BALTIC STORES, LKL 
(Z. JURAS)

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

Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 1938 
m. Atstovai JAV:
L. Venckus, 7030 So. Talman Avė., Chicago, III. Tel. 436-0194. 

GAIVA, 3570 West Vernor, Detroit 16, Michigan.

COSMOS, 327 W. §roadway, So. Boston, Mass.

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.
BOTANY ,.500” kostiumai ir paltai, 

MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės. 

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

4630-32 S. Ashland Avė., Chicago 9, 111. Telef. YA 7-1272 
Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges

niam išsimokėjimui be nuošimčių!
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.
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A- .
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

ORGANIZACIJŲ 
ATSTOVŲ 

SUSIRINKIMAS

ALTo Clevelando sky
riaus organizacijų atstovų 
susirinkimas įvyksta sek
madienį, š. m. birž. mėn. 6 
d., 11:45 vai. šv. Jurgio lie
tuvių parapijos salėje. At
stovus prašome atvykti lai
ku.

Darbotvarkėje: Valdybos 
pavasario veiklos praneši
mas, Lietuvos okupacijos - 
birželio įvykių minėjimas, 
Einamieji reikalai. Klausi
mai ir sumanymai.

Organizacijos prašomos 
atsiųsti po tris atstovus. 
Valdyba kviečia Clevelando 
lietuvių visuomenę atsilan
kyti į* šį informacinį susi
rinkimą.

LIETUVOS OKUPACIJOS 
MINĖJIMAS

Minėjimas įvyksta sek
madieni, birželio mėn. 20 d. 
sekančiai: šv. Mišios už žu
vusius partizanus ir kitas 
komunizmo aukas: 10 vai.
— Naujos liet, parapijos
bažnyčioje; 10:30 vai. — 
šv. Jurgio liet, parap. baž
nyčioje; 11 vai. — šv. Jono 
katedroje (pagrindinės iš
kilmingos pamaldos) ; 12
vai. — Eisena nuo katedros 
į Public Siuare; 12:20 vai.
— viešas susirinkimas Pub
lic Sąuare, prie burmistro 
Johnson paminklo. Cuyaho- 
ga apskrities inspektorius 
Ralph J. Perk pasakys pa
grindinę kalbą.

Minėjimas Veng i a m a s 
drauge su latviais ir estais. 
ALT Clevelando skyr. val
dyba prašo visas organiza
cijas dalyvauti katedroie, 
eisenoje ir minėjime su vė
liavomis. Visi Clevelando 
lietuviai raginami gausiai 
dalyvauti.

• Bernardas A. Mul'ol’s- 
Mull, valydamas medžiok
lini šautuvą mirtinai susi- 
žaidė.

B. A. Muliolis, Juozo Mu- 
liolio brolis, vadovavo savai 
draudimo agentūrai (Globė 
Undervvriten). mirė 48 m. 
amžiaus, palikęs žmoną 
Matildą, du sūnus ir tris 
dukras.

Laidotuvės įvyks penkta 
dienį, gegužės 4 d.. 11:30 
vai. iš St. Mary’s bažnyčios 
Mentore.

Pašarvotas Brunner Fu- 
neral Home, 8466 Mentor 
Avė., Mentor.

GRAŽIAI PAMINĖJO LIETUVIŲ 
KONSERVATORIŲ KLUB£

Kongreso atstovas Michael A. 
Feighan, gegužės 21 d. kalbėjęs 

Lietuvių Konservatorių Klubo Cle- 
velande surengtame pobūvyje 
apie "Naująsias Amerikos užsie
nio politikos tendencijas ir jų 
reikšmę pavergtųjų tautų atei
čiai" labai gražiai atsiliepė apie 
Clevelando Lietuvių Konservato
rių Klubą.

Gegužės 24 d. "Congressional 
Record" (No. 93) kongresmanas 
Feighan (dėjo savo kalbos teks
tą, kurios įžangoje pabrėžė, kad 
tą kalbą jis pasakė Clevelando 
Amerikos Lietuvių Konservato
rių Klubo kvietimu, kuris yra su
sidomėjęs gilesniu užsienio po
litikos problemų nagrinėjimu, ir 
kaip toks, sudaro naudingą (našą 
Amerikos visuomeniniam gyve
nimui.

Savo kalboje kongresmanas 
Feighan kvietė susirinkusius rem, 
ti griežtesnę prezidento Johnsono 
politiką komunistų atžvilgiu, ku
rią jis pats užakcentavo Domini- 
kuose ir P. Vietname. Ta proga 
konservatorių klubas pasiuntė 
prezidentui Johnsonui sveikinimo 
telegramą, paminėdamas kon- 
gresmano Feighano pasakytą kal
bą ir pareikšdamas savo pilną pri
tarimą prieškomunistinės politi
kos sugriežtinimui.

Konservatorių Klubo šūkis yra 
"Bendradarbiavimas su komu
nistais yra laisvės mirtis". Klu
bas sudarytas nepartiniu pagrin
du, kurio nusistatymas yra siekti 
griežtesnės Amerikos užsienio 
politikos raudohųjų atžvilgiu ir 
demaskuoti vidaus komunistų iš
davikiškus žygius. (s)

• Anita M. Čeponis. O.M.
M.I., seselė M. Gerard Ma- 
čiokas, CSA, ir Karolė A. 
Masait.vtė baigė St. John’s 
College bachelor of science 
laipsniu ir gavo mokytojų 
diplomus.

• Europoje žaidžiamo 
futbolo mėgėjams praneša
ma, kad ir šią vasarą pa
saulio geriausios toje šako
je profesionalines koman
das galėsite stebėti žai
džiant, Tarpt, futbolo lygai 
sudarius sutartį su Schae- 
fer Brewing Company.

Clevelandas yra įtrauk
tas į tų transliacijų eilę ir 
sekmadienio popietėmis per 
5 kanalą (WEWS) jau bir
želio 6 d. sporto mėgėjai 
galės džiaugtis pilnu rung
tynių vaizdu. Tai serija 
”Schaefer Circle of Sports”.

Clevelando televi z i j o s 
programoje John J. Garri- 
ty, Schaeferio skyriaus ve
dėjas, yra nustatęs tokią 
rungtynių transliacijų pro
gramą birželio mėnesiui:

Sekmad., birž. 6 k. — 4-5 
vai. p. p. Vokietija — New 
Yorkas;

Sekmad., birž. 13 d. — 
3:39-4:30 vai. p. p. Vokie
tija — Anglija;

Sekmad., birž. 20 d. — 
5-6 vai. p. p. Italija — New 
Yorkas;

Sekmad., birž. 27 d. — 
5-6 vai. p. p. Italija — Bra
zilija.

žaidžia šios komandos: 
The New Yorkers iš JAV, 
Muenchen 1860 — Vak. Vo
kietija, Portuąuesa — Bra
zilija, Varese — Italija ir 
West Ham United — Ang
lija.

Vėlesnę — liepos ir rugp. 
mėn. programą paskelbsi
me vėliau.

• O. Zailskienė, Vyr. 
Skautininke, atvyksta iš 
Chicagos į Clevelandą ir šį 
šeštadienį, birželio 5 d., 6 
vai. vak. Čiurlionio Ansam
blio namuose turės pasita
rimą su Clevelando skaučių 
vadovybe ir tėvais aktua
liais skaučių organizacijos 
klausimais.

Skaučių tėvai yra prašo
mi j šį svarbų pasitarimą 
gausiai atsilankyti.

• Mokesčius mokant esa
me įpratę laukti iki pasku
tinės dienos. Tik ne Cleve- 
land Electric Illuminating 
Co., vienas stambiausių mo
kesčių mokėtojų.

Kad pagelbėjus kai ku
rioms vietovėms išbristi iš 
finansinių sunkumų. The 
Illuminating Co. mėnesiais 
anksčiau apmokėjo Cuya- 
hoga County nekiln. turto 
mokesčius. Daugiausia tuo 
pasinaudojo mokyklos, iš 
tų mokesčių gavus virš 3 
mil. dol. iš bendros illumi
nating Co. mokesčių sumos 
— 5 mil. dol.

IŠRINKTAS NAUJAS 
TĖVŲ KOMITETAS

Gegužės mėn. 30 d. šv. Ka
zimiero Lituanistinės Mokyklos 
mokinių tėvų susirinkime buvo 
išrinktas naujas tėvų komitetas 
ir Revizijos komisija. Naująjį 
tėvų komitetą sudaro šie asme
nys: D. čipkienė, A. Jonaitis, 
A. Kijauskas, A. Mikoliūnienė, 
E. Ralienė, S. Sušinskienė ir 
A. Strimaitis, o ( revizijos ko
misiją (eina J. Gudėnas, S. Ig
natavičienė ir J. Kazlauskas.

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

OHIO 
, 65^

OPEN 
enrollment 
OPPORTUNITY 

JUNE 11® 1UNE 30

LIETUVIŲ SALĖ-SVETAINĖ

6835 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
Tel. EX 1-1143

Tai sava, lietuviška pastogė įvai
riems parengimams, koncertams, susi
rinkimams, parodoms, vaidinimams, šo
kiams rengti.

REMDAMI SAVUS — REMIATE 
SAVE.

Susirinkimas priėmė ateinan
čių mokslo metų parengimų da
tas: Spalio mėn. 23 d., 1965 m., 
sausio mėn. 9 d. 1966 m. ir 
vasario mėn. 19 d. ( t. y. šeš
tadienis prieš Užgavėnes).

Susirinkusieji pareiškė padė
ką buvusiam komitetui ir mokyk
los personalui, kad mokslo metai 
buvo sėkmingi, mokyklos biudže
tas subalansuotas.

Šį sekmadienį t. y. birželio 
mėn. 6 d. 3:30 p. p. Naujosios 
parapijos salėje (vyks mokslo 
metų užbaigimas, kurio metu mo - 
mokiniai pasirodys su mokslo 
metų darbo vaisiais: geriausieji 
rašinėliai, krašto pažinimo da
lykėliai, eilėraščiai, šokiai ir 
dainos bus premijuojamos, ir 
geriausiai pasirodę mokiniai 
gaus dovanas.

Į mecenatų eiles (eina B. &
N. Gaidžiūnai, K. & O. Karpiai, 
Dr. & A. Mauručiai, Dr. & B. 
Skrinskai, P. Tamulionis, V. & 
L Vinclovai ir II-ji Clevelando 
Lietuvių Bendruomenės Apylin
kė, kuri visą laiką puikiai ben
dradarbiauja ir mokyklos reika
lus supranta.

Tėvai, kurie dar nėra sumokė
ję mokesčio už lankomus vaiku
čius, prašome sumokėti, kiek 
galima greičiau. H. Stasui, ko
miteto iždininkui.

PASISAKO UŽ PAVERGTŲ 
TAUTŲ REIKALUS

Chio Atstovų Rūmų respubli
konų politinė komisija dar kar
tą patvirtino savo poziciją dėl 
kongreso komiteto pavergtųjų 
tautų reikalams.

Tame jų nutarime sakoma, kad:
1. Respublikonų politinė komi

sija iki šiol rėmė tokio komite
to steigimą, kaip pozityvią prie
monę pasaulio laisvės idėjai 

skleisti psichologiniai — politi
nės kovos eigoje.

2. Mūsų strategijos šaltajame 
kare nepasisekimai geriausiai 
(Žiūrimi nevykusiose pastangose 
pa šutyti Maskvą nuolatinio, Ūk
ti ško ir prityrusio spaudimo pa- 
dėtin, srityje, kur ji yra jaut
riausia -- pavergtų tautų klau
sime.

3. Sov. S-ga vis skleidžia me
lagingą propagandą, kad pasaulio 
komunizmas siekia išlaisvinti 
tautas iš kolonializmo ir impe
rializmo. Su tomis mintimis ge
riausia kovoti renkant ir panau
dojant teisingus faktus, liečian
čius pavergtų uutų padėt}.

4. Sovietų Sąjunga jau yra pa
rodžiusi savo baimę pasaulio su
sidomėjimu ir žiniomis apie jų 
bruulią elgseną pavergtųjų uutų 
atžvilgiu. Tokiu būdu (steigi
mas tokio komiteto būtų pirmuo
ju žingsniu šaltojo karo perkė
limui ( Sov. Sąjungos pavergtų
jų tautų tereną.

5. Mes atsisakome sutikti su 
tironiškais režimais, šiuo metu 
kontroliuojančiais pavergtąsias 
uuus. Vietoj to, mes jaučiame 
(sipareigojimą apsaugoti ir ska
tinti pilietinių teisių ir pagrindi
nių žmogaus laisvių sklidimą ten, 
kur tai paneigiama ir grąsinama, 
ir tose srityse, kur mums atro
do reikalinga.

ši rezoliucija gegužės mėn. 
25 d. buvo vienbalsiai priimta, 
komisijai vadovaujant Ohio gu
bernatoriui John J. Rhodes.

• Po Jūsų mirties kiek 
pajamų jūsų šeima turės? 
Dėl informacijų skambin
kit: V. Giedraičiui 944-6835 
ar Z. Obeleniui 531-2211.

PARDUODAMAS NAMAS
Mūrinis 4 butų apt. — 

5-5-5-5. Atskiri gazo pečiai, 
prieky ir gale porčiai. $240 
i mėnesį pajamų. Geras pir
kinys už $15,500. Skambin
kit savininkui tel. 942-7405.

(58-64)

"Heli be Kere for a long, long time!"
News likę that is bad . . . many weeks in the hospital either for 
yourself or a loved one. Būt it's easier when you have OHIO 65 
to help pay hospital, surgical and medical bills.
OHIO 65 is for residents of Ohio age 65 or over. Behind it are 
resources of 54 leading insurance companies. There are three 
plans — simple to understand, easy to select from, low in cost.
You may enroll and purchase OHIO 65 protection beginning 
June 1. Būt the open enrollment period closes June 30. Accidents 
and sickness don’t wait. Enroll now. ,___

HOSPITAL • SURGICAL • MEDICAL INSURANCE 
FOR OHIO RESIDENTS 65 OR OVER 

ENROLL NOW!
Get hospital • surgical • medical insurance protection now. 
Illness and accidents don’t wait for new laws. Current federal 
legislation (Medicare) cannot benefit anyone before July 1, 
1966.
One of OHIO 65’s three plans is right for you now.

GET THE FULL FACTS FROM YOUR INSURANCE AGENT
• You mušt be age 65 or over. (Or, married to a person who is.)
• Sons or daughters may enroll parents 65 or over. (In fact, 

anyone may enroll anybody 65 or over.)
• No physical examination needed.
• No health questionnaire required.
• No cancellation due to long or frequent illness.
You owe it to yourself and those you love to get all the infor- 
mation on how OHIO 65 can protect you against staggering 
hospital/surgical/medical bills that could easily wipe out your 
savings and ruin your retirement plans.

FREE INFORMATION . . .
. . . from your insurance agent. He has all the details of 
coverage and cost. Fili out this coupon and give it to him. 
(Or, if you prefer, fili out this coupon and mail to OHIO 65.) 

I
NAME_______________________________________________

AD D R ESS___________________________________________

CITY_________________________________________________
OHIO 65 HEALTH INSURANCE ASSOCIATION

I P.O. BOX 1465 • COLUMBUS, OHIO 43216

DARBAS SIUVAMOMIS 
MAŠINOMIS

Pastovus darbas. Aukš
tas valandinis atlyginimas 
ir akordiniai priedai. Malo
nios darbo sąlygos. Apmo
kamos šventės ir atostogos.

W0RK WEAR CORP. 
1768 East 25 St.

(63-64)

PARDUODAMI NAMAI
/2 šeimų plytinis aparta

mentas, virš $15,000 paja
mų per metus. Garažai. Ne
brangus.

šešių metų namas, 2 mie
gamieji žemai, padalintas 
rūsys, garažai. Labai dide
lis sklypas su sodu.

Mėsos krautuvė ir šešių 
kambarių namas. Savinin
kas nori išvykti į Europą. 
Parduoda pigiai.

Vienos šeimos namas ne
toli Neff Rd. ir bažnyčios. 
Prašo tik $15,900.

Mažas namas be rūsio. 
Vienas garažas. Netoli E. 
185 gt. Prašo $11,500.

Mūrinis didelis namas 
netoli ežero. Labai gerame 
stovyje.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašome skambinti
EAST SHORE REALTY 

Juozas Mikonis — Realtor 
780 E. 185 gt. IV 1-6900 

arba KE 1-2190

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BROLIAI IR SESĖS!
Šį Baisųjį Birželį minėsime skaudžiu ir liūdnu atmi

nimu Lietuvos Nepriklausomybės netekimo ir lietuvių- 
tautos vergijos, kančių, žudynių ir trėmimų iš tėvynės 25 
metų tragišką ir sopulingą sukaktį.

1940 metų birželio 15 d. Sovietų Rusijos raudonoji 
armija klasta ir smurtu įsiveržė Lietuvon ir kaip piktas, 
klastingas žudikas atėmė Lietuvai laisvę ir nepriklauso
mybę.

25-ių metų rusiškojo bolševikinio okupanto nueitas 
kelias Lietuvoje liko skaudžiai atžymėtas baisiu teroru, 
krauju, ugnimi ir tautos naikinimu, o pavergtųjų lietu
vių ašaromis ir sielvartu. Tame kruviname okupacijos 
kelyje okupantas jau sunaikino didelę lietuvių tautos 
dalį.

Narsūs Lietuvos partizanų žygiai žūtbūtinėje kovoje 
su rusiškuoju bolševikiniu okupantu, tūkstančiais jų ne
žinomų kapų nusėta mūsų tėvynės žemė ir nesuskaito
mos aukos Sibiro kankinių įpareiguoja mus, laisvėje esan
čius lietuvius, besąlyginiai kovoti už Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės atstatymą.

Todėl minėkime ir prisiminkime tą skaudžią ir liūd
ną mums sukaktį, ne sielvarto ašaromis, ne dejonėmis ir 
neviltimi, bet tikru lietuvišku ryžtingumu, didžiu ir ne
palaužiamu tikėjimu Lietuvos laisve!

Garbinga ir didinga mūsų tėvynės praeitis teuždega 
ugnimi kiekvieno lietuvio širdį šiai žutbūtingai kovai!

Partizanų kankinių kapais nuklotoje ir gausiai jų 
krauju. aplaistytoje žemėje, laisvės saulėtekyje vėl at
gims Laisva ir Nepriklausoma Lietuva! ALT

Mirė pulk.
K. Grinius

Kazys Grinius, Amerikos Bal
so rusų skyriaus redaktorius, ge
gužės 29 staiga mirė, sulaukęs 
65 su puse metų, palikęs žmoną 
Gražiną ir sūnų Algį.

Kazys Grinius, sūnus buv. Lie
tuvos prezidento, gimė 1899 rug
sėjo 8 Pilviškiuose. Pirmojo pa
saulinio karo metu su tremtiniais 
atsidūrė Rusijoje, ten baigė gim
naziją, tarnavo kavalerijoje; kovė
si prieš bolševikus; 1919 kaip lie
tuvis buvo paleistas ir per Pran
cūziją grįžo į Lietuvą. Čia bu
vo paskirtas į raitelių pulką Kau
ne. Kovom pasibaigus buvo pa
kreiptas į karinius aukštuosius 
mokslus. Baigė karo akademijas 
Saint Cyr, Prancūzijoje, ir Briu
sely, Belgijoje. Grįžęs buvo lek
torius karo mokykloje, karo atta- 
che Berlyne. Ten jį užtiko karas. 
1941 atvyko į Ameriką. Nuo 1951 
dirbo Amerikos Balse New Yor
ke, paskui Muenchene, ten likvi
davus, grįžo į Washingtoną, kur 
buvo perkeltas iš lietuvių sky
riaus J rusų.

Palaidotas birželio 2 d.

PABALTIEČIŲ 
DEMONSTRACIJA
WASHINGTONE

Birželio 13 dieną, sek
madienį, ruošiama pabal
tiečių — lietuvių, latvių ir 
estų — demonstracija au
tomobiliais. Manoma, kad 
automobilių vilkstinėj da
lyvaus daugiau nei šimtas 
automobilių su atitinka
mais plakatais, primenan
čiais Sovietų okupacijos 
Pabaltijy 25-ių metų su
kaktį. Tarp automobilių bus 

Mūsų Bendruomenės nariui, 
Nepriklausomos Lietuvos 
karo atache Berlyne,

Pulk. KAZIUI GRINIUI
mįrus, jo žmonai, sūnui, broliui ir kitiems gimi
nėms bei artimiesiems nuoširdžios užuojautos 
reiškia

VVashingtono Lietuvių 
Bendruomenė

A t A
Mielam gen. štabo pulk. KAZIUI GRINIUI 
mirus, jo žmonai GRAŽINAI, sūnui ALGIUI ir 
artimiesiems giliausią užuojautą reiškia

Kazys Musteikis, 
Mikas Rėklaitis. 
Povilas Žilys ir 
Vladas Mieželis

platforma su kalėjimu, ku
riame už grotų bus mato
mos Lietuva, Latvija ir Es
tija.

Demonstracijoj dalyvaus 
ne tik vvashingtoniečiai, bet 
ir baltimoriečiai. Kviečiami 
ir kitų artimesnių miestų 
lietuviai. Demonst racija 
prasidės prie Kongreso rū
mų, vyks palei Baltuosius 
Rūmus, Sovietų atstovybę, 
Linkolno paminklą. Norin
tieji demonstracijoj daly
vauti praneša dr. P. Mažei
kai, 4718 Park Lane, Suit- 
land, Md. Tel.: RE 5-6947.

• LB WasKingtono apy
linkė išsirinko naują valdy
bą. Pirmininkas Antanas 
Vasaitis, vicepirmini n k a i 
Pr. Baltakis ir L. Dambriū- 
nas, sekretorė Vida Zubkie- 
nė ir iždininkė Daiva Barz- 
dukienė. Pirmininko, adre
sas; 7802 Temple St., Uni- 
versity Estates, Md.

VASAROTOJŲ 
DĖMESIUI

Geriausia praleisti atos
togas garsiame CAPE 
COD, Centerville, Mass.. 
kurorte, puikiame Atlan
to vandenyno paplūdimy, 
gražioje ir patogioje Lie
tuviškoje Vieškalniu DU
BYSOJE. Lietuviškas 
maistas.

Adresas: 1330 Bumps 
River Rd. Prašau kreip
tis šiuo adresu: 21 Bow- 
doin Avė., Bcston 21, 
Mass. Tel. GE 6-5139.

Z. A. Vieškalniai

VIRŠUJE: Maironio šeštadie
ninė mokykla Brooklyne šiais 
metais švenčia 15 metų sukaktį. 
Nuotraukoje mokyklos mokiniai, 
tėvų komiteto nariai ir mokytojai 
su mokyklos globėju Apreiškimo 
parapijos klebonu kun. Norbertu 
Pakalniu.

R. Kisieliaus nuotrauka

LSS NAUJA VALDYBA
Lietuvių Studentų Sąjungos 

1964-65 Rinkiminė Komisija te- 
gavusi tik vieną Centro Valdy
bos pasiūlytą sąrašą .vieną Gar
bės Teismo sąrašą ir vieną Kon
trolės Komisijos sąrašą, ir pa
gal statuto Lietuvių Studentų Są
jungos Statutes, 1963 VIparagra
fą pratęsusi kandidatų siųlymo 
datą dviem savaitėm ir pranešus 
apie tai visiems LSS nariams, 
nesulaukus kitų kandidatų sąra
šų skelbia sekančius Lietuvių 
Studentų Sąjungos organus,iš
rinktus be balsavimo 1965-66 
mokslo metams:

CENTRO VALDYBA: Bostone
Paulius Žygas, Rimvydas Liut

kus, Kęstutis Grinius, Giedrė 
Karosaitė, Šarūnas Gavelis, Re
gina Petrikonytė, Uogintas Ku
bilius.

GARBES TEISMAS: Chicagoje
Šarūnas Lišauskas, Vytautas 

Mišelis, Jonas Žukauskas

KONTROLES KOMISIJA: Detroi
te

Algimantas Bublys, Rimantas 
Griškelis, Žibutė Zaparackaitė.

RIMAS MULOKAS GABUS 
ARCHITEKTAS

Rimas Mulokas, studentas 
architektes, bebaigiąs architek
tūros studijas Illinois universi
tete, Urbanoje, III., šį semestrą 
laimėjo pirmąsias premijas net 
dviejuose konkursuose.

Vienas konkursas buvo skelbia
mas, kviečiant jamedalyvauti vi
sos Amerikos architektus - in
žinierius ir studentus. Tema — 
pigių butų miesto, iki 20.000 gy
ventojų prie San Francisco, Ca
lif. statybos projektas. Trylika ge
riausiųjų projektų buvo premi
juoti. Iš trylikos premijų, sep
tynios teko varžovams iš Hli- 
nois universiteto, jų tarpe ir Ri
mui Mulokui. Premijuotieji pro
jektai gegužės mėnesį buvo iš
statyti visuomenei susipažinti, 
San Francisco City Hali.

Antrame konkurse, kurį kas
met ruošia Illinois universite
tas, šiais meteis spalvotų pro
jektų grupėj Rimas Mulokas lai
mėjo pirmąją vietą. Konkurse 
premijuotieji darbai buvo viešai 
išstatyti •

Rimas Mulokas yra architek
to ir lietuviškojo stiliaus staty
boje puoselėtojo Jono Muloko sū
nus.

Maironio šeštadieninės mokyklos Brooklyne mokytojai su 1965 m. abiturientais. Sėdi iš kairės: 
mokytojai J. Matulaitienė, kun. J. Pakalniškis, kun. A. Račkauskas, mokyklos vedėja E. Ruzgienė, O. 
Barauskienė, J. Gerdvilienė, J. Kregždienė, E. Urbelienė. Stovi: mokytojas R. Kisielius, abiturientei: 
A. Samušytė, P. Sandanavičius, A. Ruzgaitė, V. Strazdis, D. Leveckytė, A. Miklas, J. Strazdytė, A. Ur- 
bėlis ir mokytojos G. Nutautaitė ir O. Balčiūnienė. x R. Kisieliaus nuotrauka

NEBERA BILIETŲ LIETUVIŲ 
ŠVENTEI PASAULINĖJ MUGĖJ

Birželio 13 d. yra Lietuvių Die
na Pasaulinėje mugėje. 1 vaL bus 
keliama iki pusės stiebo Lietuvos 
vėliava, 2 vai. p.p. specialios pa
maldos Vatikano paviljono koply
čioje, 3 vai. p.p. speciali meno 
programa New Yorko paviljone 
ir 6 vai. vak. bendra vakarienė.

Per kelias dienas buvo išimti 
visi rezervacijos koplyčioje bi
lietai; taip pat jau išdalinti ir pa
piginti bilietai įėjimui į parodos' 
rajoną. Dar yra laisvų vietų bend
rai vakarienei ($4.50 asmeniui), 
kurias galima ušsisakyti iki bir
želio 7 d. Suprantama, kad apei
gose prie kryžiaus bei New Yor
ko paviljone programoje galės 
sutilpti visi lietuviai, bet į kop
lyčią mišioms tegali tilpti tik 400 
ir visos vietos jau užimtos.

Vatikano Paviljonas tą dieną 
pasipuoš Lietuvos vėliava ir bal
kone iškabins šūkį "Lithuanian 
Day - Orate Fratres" (Lietuvių 
Diena - Melskitės Broliai).

VYSK. PRANO BRAZIO 
PAGERBIMAS

Birželio 14 d. Maspeto parapi
jos salėje 12 vai. šaukiamas New 
Yorko ir apylinkės lietuvių kuni
gų susirinkimas, po kurio bus sa
vųjų tarpe pagerbtas vyskupas 
Pr. Brazys. Birželio 13 d. vysk. 
Pr. Brazys laikys šv. Mišias Lie
tuvių Dienoje, Vatikano paviljone.

• ROTA LEE — KILMONYTĖ, 
Hollywood, Calif., Lietuvos Vyčių 
organizacijos narė, filmų ir te
levizijos aktorė, vadovaus Lietu
vos Vyčių seimo proga įvykstan
čiam koncertui. Koncerto, įvyks
tančio rugpiūčio mėn. 6 d.,penk
tadienį 8 vai. 30 min. Pacific 
salėje, Statler Hilton viešbutyje. 
Los Angeles mieste, programą 
atliks solistė Prudencija Bičkie
nė iš Evanston, III., ir komp. 
Broniaus Budriūno vadovaujamas 
šv. Kazimiero parapijos choras.

• ALT-bos CHICAGOS SKY
RIUS paskyrė Rezoliucijoms 
Remti Komitetui $50.00 auką, ši 
organizacija kasmet paremia šį 
taip svarbų darbą pinigine para
ma.

• DR. PETRAS KISIELIUS, 
Cicero, m., siųsdamas savo 
$100.00 auką Rezoliucijoms Rem
ti Komitetui, rašo: "... Dirbate 
didelį ir puikų darbą. Visi geros 
valios lietuviai turėtų jums atei
ti į talką ir darbu ir pinigine 
parama. Sekmėsl..." Med. dr.

Petras Kisielius kasmet pare
mia šį žygį savo šimtine. Vi
sos aukos rezoliucijų pravedimo 
žygiui paremti siųstinos tiesiog 
Komiteto kasininkui: Mr. G. A. 
Petrauskas, 3442 Madera Avė., 
Los Angeles, Calif. 90039.

• JOSEPH C. PETERS (Pe
traitis), Altadena, Calif., advo
kates ir teisėjas, savo laiku kar
tu su žmona buvę labai aktyvūs 
Lietuvos Vyčių organizacijos na
riai Chicagoje, praves Lietuvos 
Vyčių visuotinio suvažiavimo, 
įvykstančio rugpiūčio mėn. 5 - 
8 dienomis Statler Hilton vieš
butyje, Los Angeles mieste, iš
kilmingą vakarienę (banquet). 
Teisėjas J. C. Peters yra buvęs 
Vyties žurnalo redaktorius.

DETROIT
MOKSLO METU 
UŽBAIGIMAS

Lietuvių kalbos ir tautinio cha
rakterio ugdymo židinys Detroite 
susitvėrė prieš penkiolika metų. 
Taigi šiuos mokslo metus užbai
giant birželio 6 d. bus paminėtas 
ir mokyklos darbo penkiolikme
tis. Mokinių tėvai, kolegos moky
tojai ir visuomenė kviečiama da
lyvauti pamaldose, kurios bus 
10 vai. 30 min. šv. Antano baž
nyčioje, ir iškilmingame akte 
Lietuvių namuose 12 vai. Paro
dykime, kad visų dėmesio centre 
visgi yra mūsų mokyklinis jauni
mas, kad jų įprasminti šeštadie
niai pažinti tėvų kalbą ir jų lie
tuviška veikla yra mūsų rūpes
tis ir džiaugsmas.

Sekmadienį, birželio 6 d. 10 
vai. 15 min. iš ryto visų aštuo- 
nių skyrių mokiniai turi būti 
šv. Antano parapijos mokyklos 
kieme, iš kur visi organizuotai 
vyks į pamaldas. Pamaldų metu 
mokiniai giedos lietuviškas gies
mes, o pritaikytą pamokslą pa
sakys mokyklos kapelionas kun. 
Kazimieras Simaitis. Giesmes 
vargonais palydės muz. A. Ma
teika.

Po pamaldų renkamės į Lie
tuvių namus. Iškilmingas aktas 
prasidės lygiai 12 vai. Oficialio
ji dalis bus trumpa, be prakalbų 
ar sveikinimų, užteks tik įžangi
nio žodžio, abiturientams pažy
mėjimų (teikimo, pažangiųjų mo
kinių apdovanojimo ir per visą 
penkiolikos metų laikotarpį dir
busių ir dirbančių mokytojų pa
gerbimo. Meninė dalis irgi trum
pa ir nevarginanti. Abiturientei, 
atsisveikindami su mokykla, iš
pildys mokyt. J. Pečiūrienės pa
ruoštą "Vincą Krėvę ir jo Kūry

bą". Po to tautinis šokis ir trys 
mokyklos choro dainos.

Tėvai ir visuomenė prašomi 
gausiu atsilankymu parodyti nors 
dalį pagarbos mokytojų profesi
jai, kuri daugiausia padarė aukos 
mūsų tautai ir Lietuvoje ir Vo
kietijoje ir čia išeivijoje.

Mokyklos Vedėjas

VERTA 
KIEKVIENAM 
ĮSIGYTI
Biografinė ir istorinė 

lietuvių literatūra pra
turtėjo stambaus masto 
ir nepaprastai reikšmin
gu įnašu — Antano Sme
tonos monografija, para
šyta Aleksandro Merke
lio ir išleista Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjun
gos.

Monografijoje aprašo
ma šio žymaus kovotojo, 
kultūrininko, visuomeni
ninko ir valstybininko 
daugiašakė veikla.

Tautą brandinant lais
vei, nusikratyti okupaci
jų jungu žygiuose A. 
Smetona visada buvo 
priekinėje kovos linijoje. 
Nepriklausomoje valsty
bėje jam teko vadovau
jamas vaidmuo, kaip pir
mam ir paskutiniam pre
zidentui. Tad jo biografi
ja yra ir jo generacijos 
istorija.

Veikalą skaityti pra
vartu kiekvienam lietu
viui, kuris neabejingas 
tautos likimui. Labai tin
ka kaip dovana šiame 
krašte mokslus baigan- 
čiai jaunuomenei.

Monografija didelio 
formato, 786 psl. (iš jų 
32 p. iliustracijų), kie
tais viršeliais, su ilius
truotu aplanku. Kaina 
$12.50. Užsakymus (su 
čekiu ar perlaida) siųsti: 
K. Pociui, 3908 Fir St., 
East Chicago, Ind. 16313.
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