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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BENDROSIOS RINKOS KRIZĖ
I)E GAULLE SUPARALIŽAVO EUROPOS ŪKI
NĖS BENDRUOMENĖS PASTANGAS VIRSTI 
IR POLITINE GALYBE NORS DĖL TO DAU
GIAUSIAI NUKENTĖS PATI PRANCŪZIJA IR 
YPAČ JOS ŪKININKAI. — TAI DĖL TO, KAD 
JIS NORI SAU PASILIKTI LAVIRAVIMO LAIS

VĘ UŽSIENIO POLITIKOJE.

- - - - - - - - - - -  VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - - - - - -
Belgijos ir Europos Bend

rosios Rinkos sostinėje Briu
selyje vis dar posėdžiauja 60 tos 
institucijos komisijų, tačiau jų 
daugumoje jau nebėra.Prancūzi
jos atstovų. Jų vieton pasodinti 
tarnautojai - specialistai, kurie 
tariamai atstovauja Prancūzijos 
interesus ir naudoja jos atstovų 
jau iškeltus ar iškeltinus argu
mentus, kad tuo būdų aptarus at
skirose ūkio šakose iškilusias 
problemas ir pasiūlius joms 
sprendimus. Sprendimus padary
ti tačiau gali tik visos Bendrąją 
Europos Rinką sudarančios vals
tybės: Prancūzija, Italija, Vokie
tija, Belgija, Olandija ir Luksem- 
burgas — vienbalsiai. Kadangi 
Prancūzijos prezidentas de Gaul
le savo ambasadorių tai institu
cijai Jean-Mare Boegner 'pa
šaukė j namus’, ten nebeliko ofi
cialaus Prancūzijos balso ir todėl 
negalimas joks sprendimas. Iš 
kitos pusės, jau padaryti spren
dimai ir susitarimai galioja, to
dėl Bendroji Rinka faktinai nė
ra suardyta, tačiau joje neįmano • 
ma jokia pažanga, o tos pažangos 
vainikas turėjo būti politinis Eu
ropos susivienijimas. Dėl to tiks
lo Vokietija prisiėmė tam tikrą 
Ūkinę naštą, darydama specialių 
nuolaidų Prancūzijai, kurios že
mės ūkis iki šiol yra didžiausias 
Bendrosios Rinkos laimėtojas.

Nuo 1958 m. iki 1964 m. Pran
cūzijos žemės ūkio gaminių išve
žimas Į kitas Bendrosios Rinkos 
valstybes padidėjo 356 nuošim
čiais, padvigubėjo ir pramonės 
gaminių eksportas. To rezultatas 
buvo toks, kad jau 1959 metais 
Prancūzijos mokėjimų balansas 
buvo išlygintas, o 1964 m. aukso 
ir užsienio valiutos fondas pa
didėjo 3 milijardais frankų.

Aplamai imant, pirmieji septy
ni Bendrosios Rinkos metai buvo 
labai naudingi visiems jos daly
viams, tačiau prancūzams ypa
tingai. To padrąsinti Briuselyje 
posėdžiaują tos institucijos cent
rinių įstaigų pareigūnai, pirminin
kaujami vokiečio prof. Walterio 
Hallsteino, darė tolimesnius pla
nus, pereinančius jau iš grynai 
ūkinės į politinę sritį. Taip buvo 
numatyta įsteigti bendrą žemės 
ūkio fondą, kurio pajamas suda
rytų muitai uždėti ne Bendrosios 
Rinkos valstybių importui ir dar 
narių subsidijos. Tas fondas 1970 
metais turėtų turėti net 2 bili
jonus dolerių pajamų, iš kurių 
pusė atitektų Prancūzijos ūki
ninkams. To fondo įsteigimo klau
simas tačiau buvo susietas su 
politine sąlyga — tą fondą turė
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Užtikrinu, kad mūsų nesusipratimai yra tik teoretiškiį ...

tų kontroliuoti Bendrosios Rin
kos parlamentas-seimas,atseit, 
būtu sudaryta pirmoji veiksminga 
virš-valstybinė Europos įstaiga. 
Taip pat numatyta, kad tas sei
mas turėtų tam tikrus įgalioji
mus teisės ir susisiekimo rei
kaluose.

De Gaulle to pakęsti jau ne
galėjo. Jis nutarė geriau atsi
sakyti nuo bilijono dolerių savo 
ūkininkams, negu atiduoti dalį 
savo suverenumo ir progos la
viruoti užsienio politikoje.

Jis pareiškė Prancūzijos sei
mo atstovams suruoštam pri
ėmime: "Mes nenorime ’suprana- 
cionalinės’ Europos. Galima apie 
tą ’supranacionalinę’ Europą kal
bėti. Tai nesunku. Iš tikro net 
visai lengva būti kokiu Jean- 
Foutre.”

Kas yra Jean-Foutre? Bonnos, 
Romos, Briuselio ir Haagos pa
reigūnai pasiinformavo ’La- 
ruosse Universel' žodyne, iš ku
rio paaiškėjo, kad Jean-Foutre 
yra laikomas toks individas, ku
ris pasižymi savo bailumu, kvai
lumu ir takto trūkumu!

Atseit, visi tie valstybės vy
rai, jų tarpe ir labai daug pran
cūzų, kurie tiek daug prišenkė- 
jo apie jungtinę Europą, yra to
kių kvalifikacijų! Paliekant klau- ' 
Simą dėl kvalifikacijų atviru, su
stokime prie kito klausimo: kodėl 
de Gaulle nenori jungtinės Euro
pos?

De Gaulle gynėjas Amerikoje 
Walter Lippmannaiškina, kad ne
galima pykti and de Gaulle, nes 
amerikiečiai nenorėtų prarasti 
savo suverenumo kurio nors vals
tybinio junginio naudai. Tačiau 
tas argumentas vargiai čia tin
ka. Tiesa, Amerikoje daug kas 
šiauštus! prieš federaciją su ko
kia Nigerija ar Sovietų Sąjunga, 
tačiau mažai kas pasisakytų prieš 
susijungimą su tokia Kanada. Eu
ropos atveju, Prancūzija ten nėra 
tokia galybė kaip JAV. Ūkiniai 
Vokietija yra pajėgesnė. Galima 
ginčytis ir dėl visuotino kultūros 
laipsnio.

Silpnokas ir kitas Lippmanno 
argumentas, kad, girdi, politi
niai susivienijusi Europa bus už
dara 6 valstybių Europa, tuo tar
pu tik ūkiniai susivienijusi bus 
atdara D. Britanijai, kurios pri
ėmimą de Gaulle vetavo, ir kitom 
valstybėm. Atsiminkime, kad 
Lippmannas asmeniškai trokšta 
susivienijusios ir neutralios Vo
kietijos, kamkliudoglaudus Vaka
rų Vokietijos įsiliejimas Į Vaka
rų Europą.

Patys prancūzai, de Gaulleša

lininkai vartoja tokius argumen
tus, kurie daugumai amerikiečių 
nieko nesako. Prezidentui arti
mo laikraščio "La Nation” vyr. 
redaktorius JacąuesdeMontalais 
šovinistiškai aiškina:

"Visas klausimas glūdi tame, 
ar gali valstybė su tūkstanties me
tų istorija atsisakyti nuo visų 
jai pripažintos misijos... ar ji ga
li atsisakyti savo sielos tik dėl 
to, kad jos partneriai nenori pri
pažinti jos likiminės paskirties...

Stipresnis partneris buvo su
vienytas visai neseniai Bis- 
marcko. Visas pasaulis žino jo 
(Vokietijos) apetitą valdymui... 
Modernioji Italija, kurios atski
ros respublikos buvo nuostabūs 
kultūros židiniai, bet taip pat ir 
tironų sostai, buvo sujungtos tik 
Napoleono genijaus ir prancūzų 
revoliucijos idėjų dėka. Jos vie
nybė yra daugiau formali negu re
ali...

... Belgija buvo įkurta tik 1830 
m., yra dvikalbė ir veda daugiau 
vietinių savivaldybių, negu bend
rą nacionalinį gyvenimą".

Tai pasiskaičius sunkusupras- 
ti, kodėl tautos ar jų šakos, ku
rios sudarė Vokietiją, Italiją ir 
Belgiją negali sudaryti dar vieno 
didesnio ir laimingesnio junginio. 
Ir kodėl jos blogesnės už pran
cūzus. Atvirkščiai, jei prancūzai 
iš tikro būtų pranašesni, jie galė
tų savo įtakon taikingu būdu paim
ti milijonus europiečių, kas 
ginklu padaryti nepasisekė Napo
leonui!

Vienu žodžiu, čia turima reika
lo daugiau su de Gaulle asmenišku 
užsispyrimu, jo didybės manija, 
negu sa realiais apskaičiavimais. 
1<as toliau? Iki šiol sudaryti susi
tarimai apie bendradarbiavimą 
veiks ir toliau. Kartu bus spaudi
mas visose valstybėse ir Prancū
zijoje, siekti dar glaudesnio 
bendradarbiavimo. Pagaliau, jei 
de Gaulle dar ilgai viešpatautų, 
Vokietijoje ir Italijoje vis daugiau 
įsigalėtų mintis, kad reikia ieš
koti glaudesnio bendradarbia
vimo su D. Britanija, kuri kas
dien daugiau virsta antraeile 
Europos valstybe, kuriai jos už
jūrių įsipareigojimai duoda dau
giau nuostolių negu naudos, ir ku
rių ji anksčiau ar vėliau turės vi
sai atsisakyti. Toji mintis jau da
bar susilaukė nemažai šalininkų. 
Tačiau kol kas, bent iki rudens, 
jokių staigmenų Europoje dar ne- 
lauktina.

* MARINER raketos perduo
tos nuotraukos iš Marso laikomos 
didžiuliu JAV technologijos moks 
lo laimėjimu.

Mokslininkai tą laimėjimą lai
ko "raktu į saulės sistemos pa
slaptis”.

Dar vis tebestudijuojamos nuo
traukos žada vis daugiau naujų 
informacijų, kuriomis būtų gali
ma nustatyti galimybę žmonių pa
siuntimui J tą planetą 1970 me
tais.

Subatvakary, kai armonika gros... (Iš berniukų stovyklos Kennebunkporte) B. Kerbelienės nuotrauka

DAR KELI ŽVIGSNIAI | GEROVE ALSUOJANTI BER 
LYNį IR KRAUJU PERSUNKTA GEDUS SIENĄ 
•'Dirvos" spec. koresp.. Berlyno įspūdžių pabaiga. Vyt.Alseika

"Kas savo rankose turi Ber
lyną, tas turi Vokietiją, kas turi 
Vokietiją — yra visos Europos 
valdovas". Tai Vladimiro Ilji- 
čiaus Lenino žodžiai, kurie ypa
tingai aktualūs šiandien. Šių ei
lučių autorius, š.m. birželio m. 
dienomis lankęsis Berlyne, savo 
akimis įsitikino, ką reiškia Ber
lynas Vakarams, kaip atrodo toji, 
nuo 1961 m. rugpiūčio 13 dienos 
įvestoji! gėdos siena, kaip žvil
ga Vakarų gerove Vakarų Ber
lynas ir kokia nykuma, neviltis 
bei vargas sklinda metus žvilgs
nį anapus sienos.

Pagal buv. Fed. Vokietijos mi
nistrą visos Vokietijos reika
lams Ernst Lemmerį, tos prieš 
beveik ketverius metus at
siradusios Berlyno užtvaros reiš
kia Ulbirchto režimo bankrotą. 
Tai teisinga. Tomis užtvaromis, 
kacetų sąlygas toli pralenkian
čiomis mirties zonomis ( o jos 
nuolat dar plečiamos) režimas 
siekia ne tik sustabdyti bėgimą į 
Vakarus. Juk 1961 m. liepos m. 
bėglių skaičius buvo pasiekęs net 
30,444 asmenis per mėn. Reži
mas siekia sudaryti įvykusius 
faktus, visokiais būdais pabrėž
ti "dviejų Vokietijų" teoriją. Dėl 
to ir visos tos priemonės, kurias 
stebėjome po 1961 metų ir taip pat 
šių metų birželio mėnesį, kaip tik 
tuo metu, kai lankęsi V. Berlyne, 
dalyvavę konferencijoje, lietuviai 
bei kiti pabaltiečiai lėktuvais-ra- 
miai išskrido į savo gyvenamą-' 
sias vietas Vakarų pasaulyje. 
Tačiau būtų klaidinga manyti, kad 
ramiai nuskridę Pan American 
lėktuvais, ir toliau ramiai mąs
to apie tai, kas vyksta Berlyne, 
kaip atorodo gyvenimas anapus 
geležinės uždangos, kaip sekasi 
jų broliams tėvynėse. Juk ir jie 
užtverti mirtiesįonomisbeispyg
liuotomis vielomis. Omumsbuvo 
proga tas užtvaras pamatyti iš 
arti ir, tarkime, visai netoli pa
justi tų žmonių nuotaikas bei 
matyti jų pilkus, nevilties nu
brėžtus veidus.

Berlynas nuolat gyvena krizių

pavojų dienas. Todėl jis teisingai 
vadinamas Fronto Miestu. Komu
nistinis režimas, kaip žinoma, 
Chruščiovo lūpomis, 1958 m. lap
kričio 10 d. pareiškė, kad Sovietų 
Sąjunga nebosianti tarptautinių 
įsipareigojimų, kad su Rytų Vo
kietija būsianti sudaryta taikos 
sutartis, kad vakariečiai neturė
sią įtakos į susisiekimą iš Vaka
rų su Berlynu. Tai buvo signa
las milžiniškai bėglių armijai pa
sitraukti į Vakarus. Ta i buvo ženk
las, kad žmonės nelinkę būti už
daromais į kalėjimą ar į kacetą. 
Ar nepanaši analogija, kai pri
simeni, ir Stalino laikais, 1941 
m. įvykdytus masinius pabaltie- 
čių išvežimus į Sovietijos gilu
mą? Tai reiškė taip pat kalėji
mą ir todėl, 1944 metų vasarą 
šimtai tūkstančių pabaltiečių pa
sirinko Vakarus, nes... nenorėjo 
rizikuoti gyvenimu kalėjime. Da
bar tik darosi koktu, kad anuo
metinės pabaltiečių deportacijos 
ir vėliau vykęs jų traukimasis į 
Vakarus nebuvo tiek garsinamas, 
kaip pastaraisiais laikais berly
niečių ar Rytų Vokietijos gyven
tojų bėgimas į Vakarus. Čia gal 
tik toks skirtumas, kad bent pas
tarųjų ketverių metų bėgimai per 
gėdos mūrus iš tikrųjų nepapras

Tokių kryžių daug ties Berlyno užtvaromis -- čia žuvo tie, kurie 
norėjo pasirinkti laisvę.

tai rizikingi, reiškia nepaprastą 
žmonių pasiryžimą bei mirties 
pavojaus nebojimą.

Ties sektoriaus pereinamai
siais punktais teko lankytis ke
liomis progomis. Teko važinėti 
ir S traukiniu ir požeminiu (U 
Bahn). Ir vėl žvilgsniai Į "Neue 
Zeit" spaustuvės redakcijos pa
statą ir keli žingsniai prie tos 
vietos, kur žuvo ant sienos nu
kraujavęs Peter Fechteris. Li
jo, buvo purvina, tačiau ties žu
vimo vieta vis vaikščioja Vaka
rų sargybinis ir matai kelis vai
nikus su šviežiomis gėlėmis. Ste 
biu kryžių, užrašą,su sargybiniu 
pasikeičiame žvilgsniu, dar klaup
siu: ar galima užsilipti ant čia 
pastatytos stebėjimo tribūnos? 
Aišku -- atsako.

Kitą kartą buvo proga geriau 
susipažinti su ties Charliepoint 
įrengta specialia ]?aroda. Ji dvie
juose aukštuose. Daug nuotraukų, 
tačiau įdomiausi eksponatai, tai 
bėglių per sieną panaudotas spe
cialiai pastatytas šarvuotas au
tomobilis ir vagonėliai, panau
doti bėgant pro tunelius. Paro
dos patalpose tyla, kažin kaip ne
jauku lyg lavoninės atmosfera. 
Ir iš tikrųjų,.daug paveikslų kal- 

(Nukelta į, 3-čią pusi.)
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Pasaulio padalinimas — Jalta 1945 m. (6)

Rooseveltas atiduoda viską
Penktoji Jaltos konfe

rencijos diena — 1945 va
sario 8 d., ketvirtadienis, 
buvo bene svarbiausia. Už
sienio reikalų ministerių 
posėdyje Valstybės Sekre
torius Stettinius pasiūlė į 
Jungtines Tautas kviesti 
visas valstybes, kurios pa
skelbusios karą bendram 
priešui; steigiamasis susi
rinkimas kviečiamas Ame
rikoje. Edenas pareiškė 
džiaugsmą, kad tas susirin
kimas įvyksiąs Roosevelto 
krašte, tačiau kartu pa
verkšleno dėl to, kad Lon
done iki šiol nebuvo jokios 
didesnės tarptautinės kon
ferencijos.

Štabų viršininkai bandė 
iš savo sovietinių kolegų iš
gauti kokias nors detales 
apie galimą jų Įstojimą į 
karą prie Japoniją. Gen. 
Antanvvas pareiškė, kad 
karo atveju japonai galėtų 
nutraukti geležinkelio susi
siekimą ir paklausė, ai’ tuo 
atveju amerikiečiai galėtų 
aprūpinti sovietų kariuo
menę Tolimuosiuose Rytuo
se laivais. Amerikiečiai su
tiko.

15 vai. 30 Įvyko konfe
rencijos 'viršūnė’: Stalino 
— Roosevelto privatus pa- 
s i k a 1 b ėjimas prezidento 
darbo kambaryje, kuriame 
šalia vertėjų dalyvavo dar 
Harrimanas ir Molotovas.

Rooseveltas pareiškė, kad 
Manilą paėmus, karas Ra
miajame Vandenyne perėjo 
į kitą stadiją. Turi būti 
pradėtas smarkesnis Japo
nijos bombardavimas. Kraš
to, kuriame priešas turi 
apie 4 milijonus karių. Jis 
tikisi, kad Japonija gali 
būti priversta pasiduoti 
Ijoinbardavimu ir tokiu bū
du būtų sutaupyta tūkstan
čių amerikiečių gyvybių, 
kartu būtų labai svarbu, 
kad Sovietų Sąjunga pa
skelbtų karą Japonijai.

Sutarta, kad sovietai 
Įstoja į karą prieš Japoniją 
trims mėnesiams po vokie
čių kapituliacijos. Tam rei
kalui sutelktos sovietų ka
riuomenės pajėgos bus 
amerikiečių aprūpi ntos. 
Amerikiečių aviacijai tam 
suteikiamos bazes Komso- 
molske ir Nikolajevske. Ten 
nuvykę paruošiamiesi e m s 
darbams amerikiečių geolo
gai turi dėvėti — sovietų 
uniformas.

Tačiau prieš tai Stalinas 
norėtų sužinoti, ką jis už 
tai gaus politinėje srityje, 
nes, girdi, jis labai rizikuo
jąs. Rooseveltas tuojau siū
lo Sahaliną ir Kurilus (per
1.400 km. išsitęsusĮ saly
ną). be to sovietai turėtų 
gauti Daireno uostą Kvvan- 
tungo pusiasalyje, kad tu
rėtų žiemą neužšalantį uos
tą.

Pats Dairenas neturėtų 
būti aneksuotas, bet pavers
tas tarptautiniu uostu. To
kiu būdu gal galima būtų 
palenkti Churchillį paskelb
ti tarptautiniu uostu ir 
Hong Kongą.

NESĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika
PARAMA
C1A GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. 3 Str. French Cognac ...................
2. Grain Alcohol 190 proof U.S.P.
3. Armagnac Imp. French Brandy-
4. Riccadonna Vermouth 30 oz.........

Stalinas nurodo, kad jam 
rūpi Mandžūrijos geležinke
lis. Jei jis jo negautų, jam 
ir Molotovui būtų sunku 
įtikinti Aukščiausią Tary
bą, kad Sovietų Sąjunga 
turi kariauti prieš Japoni
ją. Tam reikalui reikią įro
dymų, kad to reikalaują so
vietų interesai! Roosevel
tas aiškinasi atsidūręs keb
lioje būklėje. Faktinai dėl 
to reiktų pakalbėti su čian- 
gu, tačiau, jei tas būtų pa
daryta, per 24 vai. sužinos 
visas pasaulis. Dėl to gal 
užtektų vien tik trijų di
džiųjų sutarimo?

Stalinas: — Taip, jei tai 
bus užfiksuota raštu.

Rooseveltas': — Mano 
nuomone, tai galima pada
ryti.

Tokiu būdu per kelias mi
nutes buvo parašytas susi
tarimas, kuriuo sovietai, 
vien tik už pažadą įsijungti 
į karą prieš praktiškai jau 
nugalėtą Japoniją, kuri 
žvalgybos duomenimis jau 
ieškojo sąlyčio dėl paliaubų 
sudarymo, gavo Sahaliną, 
Kurilų salas, Mandžūrijos 
geležinkelį ir Daireno uos
tą.

Dėl Korėjos Roosveltas 
siūlo bendrą trijų: ameri
kiečių, sovietų ir kiniečių 
valdymą. Dėl to, žinoma, 
britai jausis esą aplenkti ir 
net pasipiktinę. Stalinas su 
tuo sutinka ir mano kad 
galbūt būtų geriau, jei ir 
britai čia dalyvautų. Roose
veltas sakosi, kad panašų 
sprendimą jis turįs ir Indo
kinijai. šiuo atsitikimu esą 
visai aišku, kad britai pro
testuos.

Girdi, Prancūzija nieko 
nepadariusi, kad pagerinus 
vietinių gyventojų būklę. 
Rooseveltas dar praneša 
Stalinui, kad de Gaulle pra
šęs laivų prancūzų kariuo
menei Į Indokiniją pasiųsti.

Stalinas: — Kur prancū
zai suras kariuomenę?

Rooseveltas: — Jis (de 
Gaulle) man sakė, kad jei 
aš rasiu jam laivų, jis ras 
kareivių.

Toliau JAV prezidentas 
Staliną informuoja apie pa
dėtį pačioje Kinijoje. Jei 
ten nesą galima sudaryti 
visas partijas apjungian
čios vyriausybės, tai dides
nė kaltė už tai atitenkanti 
Čiang-Kaišekui negu "taip 
vadinam iems komunis
tams”.

Stalinas: — Jūs esate vi
sai teisingas. Kiniečių ko
munistai nėra tikri komu
nistai.

Po pusvalandžio 16 vai. 
ivyko bendras posėdis. 
Rooseveltas neslepia savo 
džiaugsmo. Jo tikslas pa
siektas; Jungtinės Tautos 
įsteigtos ir sovietai pažadė
jo Įstoti j karą prieš Japo
nija.

Churchillis, priešingai ki
tiems britų delegatams,ne
labai susijaudino dėl slapto 
Roosevelto-Stalino susitiki
mo. Jis gal iau suprato, kad 
ateityje D. Britanija stovės

... 5th

... 5th

...5th-
Bott.

vienu laiptu žemiau ...
Posėdis pradėtas pokal

biu apie Jungtinės Tautas. 
JAV ir D. Britanija sutarė 
paremti sovietų prašymą į 
JT įsileisti dvi tarybines 
respublikas. Pirmasis vi
suotinas susirinkimas turė
tų įvykti balandžio 25 d. 
Kviečiamos visos valstybės, 
kurios pasirašė JT deklara
ciją. Stalinas pareiškė, kad 
jų tarpe esą bent 10, kurios 
neturi diplomatinių santy
kių su sovietais. Kaip ga
lima diskutuoti rimtus 
klausimus su valstybėm, 
kuriom Sovietų Sąjunga vi
sai neegzistuojanti?

Rooseveltas atsako, kad 
visi kraštai 'mielai' pripa
žins sovietus, jie tik delsia 
su pirmu žingsniu. Roose
veltas siūlo kviečiamųjų 
skaičių apriboti. Kviečia
mos turėtų būti tik tos vals
tybės, kurios karą Vokieti
jai paskelbs iki kovo 1 d. 
Pasiūlymas priimamas.

(Dar prie konferencijos 
stalo Stettinius suredaguo- 

. ja telegramą savo pavaduo
tojui Nelsonui Rockcfelle- 
riui, kad jis patartų Peru, 
Čilei, Paragvajui, Urugva
jui ir Venezuelai tuojau pa
skelbti karą Vokietijai. . .).

Po to pereinama prie 
Lenkijos reikalų. Amerikie
čiai sutinka, kad Lenkijos 
rytų siena būtų Corzono li
nija su mažais pakeitimais. 
Lenkai turėtų gauti dalį 
Rytprūsių, aukštutinę Sile
ziją, Stetiną ir teritoriją iki 
Oderio upės. Lenkijos pre
tenzijos iki Neisės upės ne- 
atrodančios esančios teisin
gos. Tą klausimą reiktų dar 
patyrinėti.

Lenkijos priešakyje tu
rėtų atsistoti komitetas- iš 
Bieruto, Grabskio ir arki
vyskupo Sapiegos. Jis turė
tų sudaryti vyriausybę iš 
laikinos vyriausybės (ko
munistų) narių, kitų demo
kratinių partijų ir užsie
niuose gyvenančių lenkų 
atstovų. Toji vyriausybė 
turi pravesti laisvus rinki
mus.

Molotovas: — Ar ameri
kiečių pasiūlymo paskuti
nis punktas, liečiąs naujos- 
vyriau sybės sudarymą, 
reiškia, kad Lenkijos egzi- 
linė vyriausybė Londone 
ipso fakto pranyks?

Churchillis: — žinoma.
Stalinas: — O kas atsi

tiks su jos turtu?
Churchillis: — Jis bus 

perduotas naujai vyriausy
bei.

Molotovas: — Mes nesu
tinkame. Būtų geriau pra
plėsti dabartinę vyriausy
bę ...

Churchillis: — Aš nieka
dos nepripažinsiu Liublino 
vyriausybės, vis tiek po ku
ria kauke ji veiktų. Italijos 
ir Vakarų fronte narsiai 
kovoja 150,000 lenkų armi
ja. Ji laikys Liublino vy
riausybės pripažinimą iš
davimu ... Reikia laikytis 
prezidento pasiūlymo ir 
pradėti iš naujo organizuo

4.59,
4.89
4.39
1.29

5- Znbrovka 100 proof .............................. 5th 4.75
6. Napoleon Imp. French Vermouth .......5th 1.19
7- Bordeaux French Wine ........................ 5th 0.98

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

ti vyriausybę ir kaip gali
mai greičiau pravesti lais
vus rinkimus ...

Stalinas: — De Gaulle 
vyriausybė irgi yra nerink
ta, o su ja mes vedame de
rybas. Kodėl nedaryti to 
paties su Bierutu..,

Byla vėl grąžinama už
sienio reikalų ministeriams.

20 vai. Stalinas kviečia 
puotai. Kviesta viso 30 as
menų, jų tarpe ir trys mo
terys: Churhillio, Roosevel
to ir Harrimano dukros.. 
Hopkins liko lovoje.

Valgiai puikūs. Taip pat 
ir gėrimai. Viso buvo pa
kelti 45 tostai. Vienintelis 
nemalonumas — uodai, ku
rie puola moteris ir admiro
lo Leahy kojas.

Rooseveltui taip patiko 
Kaukazo šampanas, kad jis 
paprašo jo atstovybę JAV, 
kaip tik baigs prezidentau
ti.

Stalinas kelia tostą už 
Churchillį, "drąsiausią as
menybę pasaulio valdovų 
tarpe”. Churchillis iš savo 
pusės geria už "galingą va
dą galingos valstybės, kuri 
atmušė galingą vokiečių 
karo mašinos smūgį, sulau
žė jai nugarą ir tironus iš
metė iš savo krašto”.

Keldamas tostą už Roose- 
veltą, Stalinas aiškina, kad 
jam ir Churchilliui atitekęs 
nesudėtingas uždavinys. Jų 
kraštai neturėję kito pasi
rinkimo kaip tik kovoti už 
savo egzistenciją, tuo tar
ini Rooseveltas atvedęs i 
karą kraštą, kuris nežino
jęs, kiek yra paliesti jo na
cionaliniai interesai. Roose
veltas ypatingai yra gerbti
nas už ’nuomos-paskolos’ 
įstatymo pravedimą. (Pa
gal tą įstatymą, sovietai 
gavo visokeriopią pagalbą 
už bilijonus dolerių).

Atsakydamas į tai, prezi
dentas sakosi besijaučiąs, 
"kaip vienoje šeimoje”. Pa
saulis pasikeitęs per pasku
tinius tris metus ir dar 
daugiau pasikeisiąs ateity
je. Pažanga tokia, kad kiek
vienam vyrui, moterei ir 
vaikui gali būti garantuo
tas saugumas ir gerovė.

Gražbylystėje niekas ne
gali pralenkti Churchilio: 
— Mes stovime kalno vir
šūnėje, po mūsų plečiasi 
ateities galimybės ... Kaip 
valstybės vyrai, mes turi
me pareigą išvesti tautas 
iš tamsių miškų į saulėtas 
taikos ir laimės lygumas... 
Toji stebuklinga galimybė 
vra duota mūsų rankom ir 
būtų tikra tragedija, kurios 
mums istorija niekados ne
atleistų, jei mes tą galimy
bę paliktumėm neišnaudo
tą .. .

Miss Harriman, kurios 
tėvas dabar vėl 'atostogau
ja' Sovietijoje ir kalbasi 
apie Vietnamą, pakėlė tau
rę visų trijų moterų vardu 
ir dėkoja tiems, "kurie taip 
sunkiai dirbo, kad įgalinus 
čia toki malonų priėmimą, 
nepaisant visų vokiečių pa
darytų sunaikinimu”.

Pirmą valandą nakties 
Rooseveltas siūlo puotą nu
traukti. Stalinas pamerkia 
aki Churchilliui ir sako: 
"Laimė, kad bent vienas 
yra mūsų tarpe, kuris žino, 
kada ateina laikas atsisvei
kinti”.

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

TEIRAUJAMĖS SAVO TARPE, "kodėl mūsų jaunoji kam 
nesidomi lietuviška visuomenine veikla?" Dairomės, — kodėl 
nesidomi? Dažniausia užmirštam pasidairyt, — a r nesidomi? O 
juk nereikėjo laukti nei žygių V/ashingtonan ar New Yorkan: mūsų 
jaunimas gi nebe šiandien "išdarinėja visokių dalykų", -- ir daž
niausia aiškiai lietuviškų, netgi labai lietuviškai patriotiškų. Ver
čiau pasiteiraukim ar paskaičiuokim, —jaunimoar senimo didesnis 
nuošimtis lietuviškai visuomeniškai juda ir veikia?

Kuo jaunimas tikrai mažai domisi ir net bodisi, tai ne lietuviš
ka visuomenine veikla iš esmės, o tik didžia dalimi vyresnės kartos 
veikimų. Čia tai yra ko pasiteirauti, — kodėl?

Liepos 12 dienos Naujienose apie pustrečios skilties straips
nis: Iš Clevelando teisininkų veiklos. Po šimts pypkių, veiklūs tie 
Clevelando teisininkai (lietuviai), jei vien ištraukoms iš jų veiklos 
pranešti skiriamas tokios apimties straipsnis!Tačiau,pasirodo,tai 
tik papasakojimas, kad prieš tris savaites (birželio 20) ten gyvenan
tieji kadai buvę veiklūs teisininai buvo susirinkę sukaktuvinių memu
arinių meditacijų. Kalbėjo, koki teisininkai buvo ir ką jie darė Lietu
voj, kiek jų žuvo ar buvo išvežtų Sibiran, kai Lietuvą ištiko katas
trofa, ir kaip vėliau beveik trys šimtai jų (iš beveik keturių šimtų 
j vakarus pasitraukusių) veikė susitelkę Liet. Teisininkų Draugi
joj, kuriai jau sueina 20 metų. Deja, mokslinių ar praktinių tei- 
sininkiškų darbų atlikti, kaip žinoma, nei visai teisininkų drau
gijai, nei paskiriems jos nariams nebuvo progų, sąlygų, nebuvo gal 
nei pakankamo pajėgumo, ypač svetimoj aplinkoj. Pagaliau, jei kas 
ir yra šį tą panašaus padaręs, susirinkusieji, atrodo, to nežinojo. 
Vienintelis teisininkiškas darbas atrodytų buvęs Lietuvos sovietiza
cijos teisinės analizės išleidimas, jei išleidimo sąvokoj būtų ir 
jos parašymas. Tačiau dabar nebe paslaptis, kad ta moksliška ana
lizė buvo parašyta dar Lietuvoj, ten likusio ir vėliau ten mirusio 
profesoriaus M. Roemerio. Teisininkų draugijos veikimas čia, be
rods, bus pasireiškęs tik tuo, kad ji pačiu savo buvimu sudarė gali
mybę atspausdinti jos vardą, kaip leidėjo, tos apimtim labai kuklios, 
nors turiniu ir labai svarbios brošiūros tituliniame puslapyje.

Pamedituoti apie visus tuos dalykus — tauru. Bet tai nėra veik
la, apie kurią išgirdęs jaunimas ar kas kitas užsidegtų aistra irgi 
ką nors panašaus daryti. Tegu tie apmąstymai tebūtų iškarpa iš 
Clevelando lietuvių teisininkų gal platesnės ir turiningesnės veik
los, tai vistiek nebūtų Įmanoma nepastebėti, jog tai yra tipiška iš
karpa apskritai iš visos mūsų visuomeninės veiklos, nes būdin
ga kone visoms draugijoms, sąjungoms, sambūriams, sąjūdžiams... 
Atidžiau Į tokias iškarpas Įsižiūrėjus, regis turėtų paaiškėti, kodėl 
jaunimas (turbūt, ir stambi senimo dalis) neskuba jomis didžiai do
mėtis, neskuba jų pamėgdžioti, o bando veikti kaip nors kitaip.

Connecticut’o PabaltieČiu
Laisvės Sa

Laisvės iš sovietų vergijos 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai rei
kalavo sąskrydžio kalbėtojai ir šū
kiai plakatuose.

Birželio 20 dieną Įvyko masinė 
protesto demonstracija prieš Pa
baltijo pavergėją — Sovietų Są
jungą.

Jau 25 metai vergijoje. Dieve, 
sutrumpink tą bandymo laiką mū
sų kenčiančiai tėvynei, galima 
buvo išskaityti kiekvieno dalyvio 
mintyse.

šios žiaurios sukakties pro
grama prasidėjo mišiomis gražio-- 
je Šv. Juozapo Katedroje. Mišias 
atnašavo vysk. Pranciškus Bra
zys. Evangeliją skaitė Šv. Trejy
bės klebonas Kun. Juozas Matu
tis ir turiningą pamokslą pasakė 
monsinioras Jonas Balkonas.

Iškilmingai skambėjo Hartfor
do choro Aido giesmės, diriguo
jant muzikui Jurgiui Petkaičiui. 
Apeigas tvarkė kun. dr. Bene
diktas Gauronskas. Katedros pro
gramos jautrią Įžangą parašė 
kun. dr. Voldemaras Cukuras.

Tvarka katedroje rūpinosi T. Se
reika. Jam pagelbėjo Jurgis Kir- 
kutis ir Arūnas Strazdas. Dalyva
vo apie 2000 žmonių.

Tuojau po pamaldų buvo eisena 
Į didžiąją Bushnell teatro salę.

Eisenoje dalyvavo per tūkstan
tis uniformuotų ir antra tiek vi
suomenės. Pirmasis plakatas 
skelbė: "Freedom for Baltic Sta
tės". Čia pat prie jo išsirikiavo 
vykdomasis komitetas. Toliau 
orkestras, lietuviai veteranai ir 
limuzinas su svečiais min. Rajec
ku, Vliko pirm. V. Sidzikausku 
palydint sąskrydžio pirmininkui 
dr. Petrui Vileišiui iradvokataul
L. Mazotui. Toliau sekė estų ve
teranai, estų taut. šokių grupė, 
lietuvių choras "Aklas", latvių 
choras "Rota", lietuvių tautinių 
šokių grupės, lietuvių skautų ir 
skaučių vienetai, lietuvės mote
rys tautiniais rūbais, kubiečių 
grupė ir likusi visuomenės dalis. 
Paradui vadovavo Lietuvių Vete
ranų Posto Vado pavaduotojas
W. Patterson. Jam pagelbėjo Ig
nas Petniūnas ir Vaclovas Ne
nortas. Kiekvienas maršuojan- 
tis vienetas nešė po keletą pla
katų su Įvairiais šūkiais, kaip 
pav. "Stop Genocide in Estonia, 
Latvia and Lithuania", "Lithu- 
ania, Latvia and Estonia First 
Vlctims of Russlan Colonia- 
lism", "We Support LBJ Fo- 
reign Pollcy", "Give Me Liberty 
or Give Me Death", "Freedom is 
Indivisible" ir kiti. Ši eisena bu
vo spaudos atstovų fotografuota ir 
filmuota.

skrydis Hartforde
Apie 4 vai. p. p. apie 3.000 

žmonių užpildė Hartfordo teat
ro auditoriją Bushnell Memo- 
rial. šią politinę ir meninę sąs
krydžio dalĮ atidarė pirmininkas 
dr. Petras Vileišis, pakviesda
mas toliau vadovauti teisėją Pra
ną Mončiūną. Po invokacijos, ku
rią atliko liuteronų kunigas iš 
Waterburio R.A. Heydenreich, 
kalbėjo senatorius Dodd, žino
mas kovotojas už pavergtųjų kraš 
tų išlaisvinimą. Jo kalbą vieti
nė amerikonų spauda komentavo 
kaip "hard line on communlzm" 
kalba. Kiti kalbėtojai buvo resp. 
kongresmanas iš Iowa Frd 
Shwengel, Conn. kongresmanal 
St. Onge ir Bernard Grabowski, 
gubernatorių atstovaujantis ge
nerolas Walsh, miesto atstovė 
Uccello, Lietuvos atstovas Wa- 
shingtone J. Rajeckas, Vliko pirm. 
V. Sidzikauskas, estų vicekon
sulas E. Jaakson, lenkų atstovas, 
Pro Cuba Liberationatstovas inž. 
Jose Salazar, kuris už savo karš
tus pasisakymus prieš komuniz
mą susilaukė ypač daug ovacijų. 
Kalbėjo taip pat Monsinioras Gio- 
vannetii, Šv. Sosto atstovas prie 
U.N. Svečių tarpe buvo L.B. Ta
rybos pirm. V. Volertas su po
nia, prof. Marljošius, Conn. Lie
tuvių parapijų klebonai ir kuni
gai, Įvairių tautybių atstovai ir 
gražus būrys seselių iš Putnamo 
ir daug kitų svečių iš visos Con- 
neetieut valstijos.

Rezoliuciją, reikalaujančią 
laisvės Pabaltijui^paruošė Vale
rijonas Balčiūnas ir perskaitė 
advokatas Mazotas. Meninę dalį 
išpildė Hartfordo Lietuvių Cho
ras Aidas, vadovaujamas muzi
ko Jurgio Petkaičio, latvių cho
ras "Rota" vadovaujamas V. Al- 
dins, lietuvių taut. šoklų grupės: 
New Haveno "Vijurkas", vado
vaujant Linai Mikolavičiūtei,Wa- 
terburio "Suduva", vadovaujant 
Gražvydai Maurutienei ir Hart
fordo, Manchesterio ir New Brl- 
tain lietuvių skautų ir skaučių 
grupė, vadovaujant Kotrynai Ma. 
rijošienei. Beto,gražiai pasiro
dė estų tautinių šokių grupė, va
dovaujant E. Siismets. Estų te
noras Heiz Riivald prisidėjo prie 
programos paįvairinimo. Pabai
gai jungtinis lietuvių - latvių cho
ras sugiedojo lietuvių, latvių ir 
estų himnus. Maldą sukalbėjo 
Hartfordo Šv. Trejybės Parapi
jos klebonas kun. J. Matutis.

Svečiams, spaudos atstovams 
ir kitiems reprezentantams tuoj 
po programos buvo kuklios vai
šės antrame teatro aukšte —Co- 
lonial Room.

(Nukelta i, 3-čią pusi.)
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JM PREZIDENTO PROKLAMACIJA
Jau nuo 1959 m. JAV preziden

tas yra Įstatymu Įpareigotas 
vieną iš liepos mėn. savaičių pa
skelbti "Pavergtųjų Tautų Savai
te”.

To Įstatymo dvasia, ir prezi
dentui Kongreso duoti Įpareigoji
mai yra aiškūs. Tos proklamaci
jos uždaviniai, atrodo, turėtų bū
ti taip pat nedviprasmiški ir vi
sam pasauliui aiškiai supranta
mi: tai komunistų pavergtų tautų 
laisvės atėmimo užtęstas nusi
kaltimas, su kuriuo kovoti ir tą 
laisvę atstatyti yra tikslus ir ne
dviprasmiškas laisvojo pasaulio 
uždavinys. Tą uždavinį kaiptikir 
iškelia bei pabrėžia JAV prezi
dentas savo šių metų proklamaci
joje, pareikšdamas, kad;

"Kadangi JAV yra Įsipareigo
jusios nepriklausomybės, asme
ninės laisvės ir žmogaus savi
garbos principams:

Kadangi JAV vyriausybės ir 
tautos pagrindiniais siekiais lie
ka skatinimas konstruktyvios ak
cijos siekiant tautų ir asmeninės 
laisvės",

todėl, skelbiant Pavergtų Tau
tų Savaitę prezidentas ir kvie
čia JAV visuomenę tą savaitę pri
siminti atitinkamomis iškilmė
mis, iš naujo pasišvenčiant pa
grįstiems tautų siekiams tauti
nei nepriklausomybei ir asmeni
nei laisvei atstatyti.

Būdinga, kad šiemet, lygiai 
kaip ir ankstyvesniais metais, 
proklamacija, kad ir aiškiai nu
sakydama Pavergtų Tautų Savai
tės prasmę, diplomatiškai išven

Laisvės Sąskrydis Hartforde

(Atkelta iš 2-ro pusi.)

Šių vaišių išlaidas dalinai pa
dengė International Supermarket 
savininkas Antanas Ustjanaus- 
kas. Vaišėmis rūpinosi Marta 
Strazdienė ir jai padėjo P. Gai- 
liūnienė, D. Liutermozienė, B. 
Zdanienė, S. Ramanauskienė, B. 
Zabulienė, A. Pakštienė ir latvių 
ir estų ponios.

Connecticuto Pabaltiečių Pro
testo SąskrydĮ aprašė apie 20 šios 
valstijos laikraščių ir lietuvių 
spauda. Šešios radio stotys nuo
lat duodavo trumpus skelbimus — 
"spot announcements". T.V. 30 
stotis davė 10 minučių pasikalbė 
jimą su pirmininku dr. Petru Vi
leišiu ir este Vaike Lugus. Iš
populiarinimo darbą amerikiečių 
tarpe didžiausia dalimi atliko 
vietinė firma Iz>y & Associa- 
tes, už tai neimdama atlyginimo. 
Jos rūpesčiu net valstijos Tary
bos Sesija priėmė vienbalsiai 
rezoliuciją, reikalaujančią žygių 
Pabaltijui išlaisvinti. Rezoliuci
ja Įnešė valstijos kongresmanas 
J. Sostakas.

Žinoma, sunkiausias darbas bu
vo atliktas jungtinio Pabaltie
čių Komiteto. Komiteto pirminin
kas dr. Petras Vileišis daug pa
dėjo pastangų, daug Įdėjo širdies 
ir net finansinės paramos. Vlce- 
pirm. Zigmas Strazdas atliko 
sunkų ir atsakomingą koordinavi
mo ir vykdymo darbą. Valeri
jonas Balčiūnas^su V. Bražėno ir 
kun. Cukuro pagalba, paruošė rei
kalingus raštus ir informacinę 
medžiagą. Algimantas Dragune- 
vičlus su pagalba J. Bernoto, A. 
Paliulio ir N. Gailiūnienės atliko 
garsinimų darbą lietuvių spaudo
je ir per liet, radijo valandas. 
Justas Guntulis rūpinosi finansi
niu vajumi ir atsiskaitymu. T. Se- 
reika, I, Petniūnas, ir W. Patter- 
son ir S. Vicas pasidarbavo ruo
šiant paradą ir palaikant tvarką. 
A. Ustjanauskas buvoatsakomin- 

gia paminėjimo tų pagrindinių 
priežasčių, dėl kurių iš viso yra 
atsiradę pavergtos tautos 
pokario laisvės ir nepriklausomo 
gyvenimo atstatymo eroje.

Stebint prezidento Johnsono 
veiksmus ir sprendimus pastaro
jo meto užsienio politikos sri
tyje, daugelis su pagrindu tikė
josi tokios proklamacijos, kuri 
taip pat žymėtų ir rikiuotusi Į 
tos griežtesnės komunistų atžvil
giu politikos gaires.

Pabaltiečiai ir kitų komunistų 
pavergtų tautų visuomenės, ge
riausiai Įsisąmoninę proklama
cijoje kartojamų principų esmę, 
nelaukė vėlokai pasiųstos pro
klamacijos, bet daugelyje vieto
vių parodė amerikiečių visuome
nei, kiek yra gyvi ir gyvais pa
laikytini tautų laisvės ir laisvo 
apsisprendimo principai. Kova už 
tų principų (gyvendinimą vyksta 
ir ji vyks. Ta proga malonu kon
statuoti, kad Į tą kovą kas kart 
daugiau, kas kart aiškiau įsitrau
kia ir politiškai susipratę ameri
kiečių sluoksniai. Daugėja ir tų 
Įtakingų politikų eilės, kurios 
mato ir supranta ilgai užsitęsu- 
sios kovos kliūtis ir delsimo prie
žastis. Bent jau JAV Kongrese 
Pavergtųjų Tautų reikalas yra 
išjudėjęs iš mirties taško.

Reikia veikti, reikia gilintis Į 
tos veiklos kelius ir priemones, 
kad sekantį kartą proklamacija 
skelbtų ne vis tuos pačius gra
žius principus, bet kad joje būtų 
galima (žiūrėti ir naujus laimė
jimus. (j.č.) 

gas už svečių pavaišinimą. Nuo
širdaus darbo Įdėjo muzikas Jur
gis Petkaitis ir K. Marijošienė. 
Daug pagelbėjo latviai ir ypač es. 
tai E. Kool, M. Koiva ir A. 
Hinnov. Teisėjas P. Mončiūnas 
daug prisidėjo patarimais ir 
puikiu programos pravedimu. 
Kun. Gauronskas, kun. Matutis, 
kun. Pranokus ir kun. Gradeckis 
daug prisidėjo, ragindami para
pijiečius dalyvauti sąskrydyje. 
Keliasdešimts organizacijų pri
sidėjo savo aukomis ir moraline 
parama. Didelės pagalbos su
laukta iš Įvairių kolonijų komi
tetų pirmininkų ir jų padėjėjų. 
A. Čampe -- Waterburio, G. 
Žemaitaičio — Stamfordo, J.
Rygelio --Brldgeporto, A. Gruz. 
džio -- New Haveno, J. Petuš- 
kos -- New Britain ir sesers 
Palmiros -- Putnamo.

Šimtai lietuvių aukojo dides
nes pinigines sumas, kad užtik
rinus šio sąskrydžio sėkmę.

Pagarba ir didelė padėka 
priklauso visiems darbuotojams 
aukotojams, dalyviams ir vi
siems, kurie bet kuo prisidėjo 
prie Connecticut Pabaltiečių Lais • 
vės Sąskrydžio rengimo.

Duok Dieve, kad šis gražus lie
tuvių, latvių ir estų šauksmas Į 
laisvojo pasaulio sąžinę priar
tintų mūsų kraštų išlaisvinimą.

S.

Taip atrodo žmo
gus, kuris neskaito 
laikraščio!

EUROPOS APSIJUNGIMO PERSPEKTYVOS
IR PABALTIJO KRAŠTAI

DR. A. GERUČIO PASKAITOS BERLYNE SANTRAUKA. Paruošė V. ALSEIKA

Vak. Berlyne š. m. birželio 
mėn. vykusiuose posėdžiuose Eu
ropos apjungimo ir Rytų Europos 
klausimais (juos rengė Vokieti
joje veikianti Baltų D-ja su Eu
ropos Rūmais Berlyne) vieną pa
grindinių paskaitų skaitė Baltų 
D-jos centro valdybos vicepir
mininkas, iš Šveicarijos sosti
nės Berno atvykęs dr. Albertas 
Gerutis. Jo paskaitos tema: Eu
ropos apjungimo perspektyvos, 
ypatingai atsižvelgiant Į Pabal
tijį. Dr. Geručio paskaita sukė
lė didelį dėmes}. Čia pateikia
ma jos santrauka:

Savo paskaitos pradžioje dr. 
Gerutis priminė, kad jis prieš 
40 metų pasirinko Berlyną,kaip 
savo studijų miestą, nors anuo
met viliojo ir Paryžius. 1928 m. 
atvykęs studijoms Į Berlyną, dr. 
Gerutis tame mieste pasiliko ket- 
veriems metams. PaskutinĮ kartą 
jis matė Berlyną prieš 25 me
tus, 1940 m. vasarą, Sovietų Są
jungai okupavus Lietuvą. Kai pa
lygini 1928 metus su šiomis die
nomis, nustembi, kiek Įvykių per
gyventa, kaip pasikeitė senoji 
Reicho sostinė, kaip ji atsistatė 
iš griuvėsių ir dabar virto lais
vės simboliu. To miesto gyvento
jai laikytini ištvermės ir nepa
žeidžiamos valios gyventi sim
boliu. Mes, pabaltiečiai, taip pat 
vertiname Berlyną, nes juk jis 
yra atsidūręs prievartos bei sau
valės pasauly, o šis yra palie
tęs ir mus, pabaltiečius. Pla
čiau nepaliesdamas antrojo pa
saulinio karo liūdnųjų padarinių, 
dr. Gerutis metė kritišką žvilgs- 
n{ Į vakariečių pokario politiką, 
ypač Rytų Europos klausimu ir 
klausytojams priminė Švedijos 
kanclerio Oxenstjerna testamen
to žodžius: "Jei tu žinotum, ma
no sūnau, kaip neprotingai val
domas pasaulis".

Toliau dr. Gerutis pažymėjo, 
kad Europos kontinentas iš tik
rųjų atsidūrė nugalėto vaidme
nyje, kad iškilus dvejoms su
pervalstybėms (JAV ir Sovietų 
Sąjungai) sekė pasaulio politi
kos polarizacija, kad J. Tautos 
apvylė ir, esą, gal jau galima 
kalbėti apie šios organizacijos 
žlugimo pradžią. Nurodęs Į Va
karų pastangas atsispirti sovie
tų ekspansijai, dr. Gerutis paste
bėjo, kad Marshallio pagalba Eu
ropai ir NATO organizacijos at
siradimas galima laikyti istori
niu posūkiu ne tik Europos, bet 
ir viso laisvojo pasaulio gyveni
me. Be tų dviejų žygių vargu bū
tų išvengta Maskvos siekio — pa
vergti visą Europą. Be to, ypa
tingu laimėjimu tenka laikyti ir 
Vak. Vokietijos ŪkinĮ pakilimą 
-- jis pavertė niekais komunis
tų siekimus pasiglemžti pokario 
metais oro puolimų nuniokotą bei 
išbadėjusią vokiečių tautą.

Kalbėdamas apie europinio ap
jungimo politines perspektyvas ir 
Pabaltijo vaidmenį, dr. Gerutis 
iškėlė klausimą: ar tas europinis 
apjungimas gali būti naudingas 
Rytų Europos, Pabaltijo tautoms? 
Ar tai teigiamai paveiktų tų tautų 
likimą? Čia iškyla ir klausimas: 
kiek toli siekia Vakarų Europa ir 
kur prasideda Rytų Europa? Sa
vo metu viename pabaltiečių su
sirinkime dr. Gerutis buvo pažy
mėjęs, kad Pabaltijo netenka va
dinti "Rytais", nes Pabaltijo 
kraštai yra Europos viduryje. 
Niekas negali užginčyti, kad Pa
baltijo kraštai savo orientacija 
pakrypę Į Vakarus. Dr. Gerutis 
čia priminė, kad per pastaruo
sius metus vokiškai kalbančiuose 
kraštuose prigijo terminas "Vi
durio rytų Europa" — Į ją turė
tų Įeiti ir Pabaltijys. "Pabalti
jo" sąvoka iš tikrųjų atsirado 
tik po I Pas. karo, trims Pabal
tijo kraštams atgavus nepriklau
somybę. Esą, negalima priešta
rauti nuomonėms, kad Pabaltijo 
kraštai yra Vakarų pasaulio pa
sienyje ir čia tegalima priminti 
Popiežiaus Pijaus Xl-jo žodžius, 
pasakytus Lietuvos atstovo Vati
kane priėmimo proga, kad Lietu
va esanti paskutinė katalikybės 
tvirtovė Rytuose (dr. Gerutis tai 
tvirtovei priskiria ir Latvijos da- 
1Į -- Latgalos provinciją).

Netenka abejoti, kad visos Pa
baltijo kraštų sostinės laikytinos 
Vak. Europos miestais, gi išsky
rus skaičiumi negausią komu
nistų grupę, nežinoma, kad Pa
baltijo kraštų dvasinis elitas būtų 
ieškojęs šviesos Rytuose. Niekas 
nenuginčys, kad ir Pabaltijo kai
mynai --Suomija ir Lenkija— tai 

kraštai, priklausą Vakarams. Ta 
proga dr. Gerutis pastebėjo, kad 
Vakaruose kartais neteisingai 
manoma, esą "Pabaltijysvisuo
met politiškai priklausęs Rusi
jai", tuo tarpu, kai iš tikrųjų Pa
baltijo kraštai Vakarų pasauliui 
politiniu atžvilgiu priklausė ne
palyginti ilgiau kaip Rusijos im
perijai, taigi,netenka abejoti, kad 
Pabaltijo sritis priklauso ne Ry
tams, bet Vakarų pasauliui. Jei 
Pabaltijys atskirtas nuo Vakarų, 
tai tik smurto bei prievartos ke
liu. Ta proga dr. Gerutis primi
nė dviejų rašytojų pavardes: Švei
carijoje gyvenančio EdzardScha- 
per ir ispanų rašytojo bei politi
ko Salvador de Madariagos. Ma
lonu pažymėti, kad de Madariaga 
savo gausiuose straipsniuose 
nuolat pabrėžia ryšĮ tarp Vaka
rų pasaulio laisvės apgynimo 
ir sovietų pavergtų Pabaltijo 
kraštų išlaisvinimo. Neišlais
vinus Pabaltijo kraštų( sunku kal
bėti apie tikrąją taiką Europoje. 
Pagaliau ir de Madariaga nuo
lat pabrėžia, kad Pabaltijo kraš
tai priklauso Europai. Be Pa
baltijo kraštų, anot Madariagos, 
nebūtų pilnutinis ir visos Euro
pos apjungimas. Reikia tikėtis, 
kad tokių balsų, kaip de Mada
riagos, atsiras ir daugiau ir kad 
tiems klausimams vokiečių bei 
kita spauda skirs dar daugiau dė
mesio.

Kalbėdamas apie Europos ap
jungimo didžiuosius pradininkus, 
dr. Gerutis paminėjo grafo Cou- 
denhove - Kallergi pavardę, jo 
Įkurtą "Pan-Europa Union" ir 
nurodė Į Winston Churchill vaid- 
men( bei jo kalbą 1946 m. rug
sėjo 19 d. Zueriche. Toji kalba 
tetrukusi vos 17 minučių, tačiau 
ji buvusi istorinio masto ir 
svarbiausia dėl dviejų priežas
čių: 1) Churchillis savo kalbo
je buvo pareikalavęs sudaryti 
"Europos Jungtines Valstybes" 
ir 2) jis iškėlė būtiną Vokieti
jos ir Prancūzijos susitaikymo 
reikalą. Įsidėmėtina, kad tie žo
džiai buvo tarti tik metams pra
slinkus nuo karo pabaigos. Po 
trijų metų, 1949 m. gegužės 5 d. 
Londone buvo pasirašyta Euro
pos Tarybos konstitucija. Euro- 

Bernauer — Mirties gatvė.

ba tik apie mirtĮ,skausmą, krau
ją, šeimų atskyrimą, nežmoniš
kumą.

Čia pat stalas su gausybe li
teratūros ir nuotraukų. Čia pat ir 
karalienės portretas (klausiu: 
kodėl ji nenutraukta su princu 
bevažiuojanti ties siena? Tos at
virutės jau ruošiamos — atsako). 
Prezidentui Kennedy skirta daug 
nuotraukų ir tai nestebina, nes 
jis -- Berlyno numylėtinis. At
virutes su jo atvaizdu rasi kiek
viename Berlyno kioske. "Aš ber
lynietis” — šaukia iš kiekvienos 
atvirutės ir žmogus pagalvoji, 
kiek berlyniečiai neteko žuvus 
Kennedžiui ir kiek kartais daug 
reiškia politikų frazės. Atviru
tės, suvenyrai, brošiūros, fil
mai, viskas, kuo domisi turis
tas. Pagaliau, ko ir stebėtis, kad 
turistas visur laukiamas svečias 
-- ir Maskvoje ir Romoje ir Bel
grade ,ir net Vilniuje ar Rygoje. 

pos Tarybos būstine parinktas 
Strasburgo miestas, Į naują or-^ 
ganizaciją dėtos viltys, deja, tik 
maža dalimi realizuotos. Vis dėl
to negalima nesiskaityti nei su pa
čia Europos Taryba, nei su jos 
"europiniu parlamentu" (vadina
mu patariamuoju seimu), nelMi- 
nisterių Taryba. Per 16 savo gy
vavimo metų toji Europos Tary
ba politinėje srityje nėra daug 
nuveikusi. Ir visdėlto, tos Euro
pos Tarybos dėka, Strasburgas 
yra virtęs Europos sostine. Ten 
susirenka europiniai parlamen
tarai, aptaria europinio apjungi
mo klausimus ir diskusijų išda
voje stebime daugiau nesą lygi nes 
sugestijas ar pasiūlymus. Prak
tiškų žygiu nėra. Tačiau tenka 
sveikinti, kad europinės tautos 
turi bent forumą, kuriame su
skamba balsai, reikalaują Euro
pos apjungimo. Reikia tikėtis, kad 
tie parlamentarų susirinkimai 
Strasburge virs tikruoju Europos 
tautų parlamentu.

Jei politinė Europos Tarybos 
reikšmė nedidelė, vis dėlto, kaip 
pabrėžė dr. Gerutis, jei apie šią 
instituciją daugiau kalbama, Ui 
dėl to, kad ji yra vienintelė Įstai
ga, kuri oficialiai svarsto Rytų ir 
Vidurio Europos kraštų integra
vimo Į europinę bendruomenę 
klausimus. Dar prieš kelerius 
metus Taryba sudarė komisiją, 
kuri atstovauja Europos Tarybo
je neatstovaujamus kraštus. Prak
tikoje toji Komisija atstovauja 
arba sovietų satelitinius ar
ba prievarU Į Sovietų Sąjungą 
Įjungtus kraštus, kaipokupuous 
Pabaltijo valstybes. Komisija jau 
daugelį kartų yra išklausiusi so
vietų pavergtų tautų atstovus ir 
yra priėmusi atitinkamas rezo- 
liucias. Čia dr. Gerutis priminė 
prieš 5 metus tos Komisijos, po
niai von Lotzow pirmininkaujant, 
priimtą rezoliuciją, kurioje verti 
dėmesio šie iškelti dalykai: 1) 
Europos Taryba pabrėžtinai pati
kino, jo "kiti europiečiai nėra 
pamiršę Pabaltijo tautų" ir 2) Ta
ryba yra Įsitikinusi, kad amžinai 
negali.tęstis jokia tironija —Ta
ryba yra tikra, kad vėl laisvę at
gavusios Estija, Latvija ir Lietu
va galės bendradarbiauti,laisvo-

Dar keli žingsniai -
Turistų pilna ir Vakarų Ber

lyne. Žinoma, jie mažiausia do
misi ūkiškuoju Berlyno atkutimu, 
amerikietiško masto dangorai
žiais, dviaukščiais autobusais ar 
gerais balsais Berlyno operoje. 
Visa tai rasi kiekviename kitame 
Vakarų didmiestyje. Jie skuba 
prie sienos ir tai -- svarbiau
sias atvykimo tikslas. O jei kal
bame apie užsieniečius, negalima 
pamiršti, kad dažnu atveju jie ri
zikuoja laisve, nes atsidūrę Rytų 
Berlyne ar R. Vokietijoje skuba 
talkon vokiečiams siekiant pasi
traukti Į Vakarus. Tik tunelius 
bekasant dalyvavo apie 70 užsie
niečių ir jų ne viena s dar tebesė
di rytų kalėjimuose.

Greitasis miesto S traukinys 
sustoja Zoologischer Garten sto
tyje. Išlipi ir tave pasitinka did
miesčio, Vakarų didmiesčio ge
rovė su tūkstančiais neono švie
sų, su gausiais valgių sąrašais 

sios Europos tautoms siekiant 
suorganizuoti Jungtinę Europą. 
Taigi, jau galima kalbėti apie ry- 
ŠĮ tarp sovietų pavergtų valstybių 
ir Europos Tarybos. Tai rei
kia vertinti teigiamai. Čia dr. Ge
rutis pastebėjo, kad minėtos Ko
misijos prie Europos Tarybos 
veiklai galima prikišti tai, kad ji 
ne visuomet aiškiai pasisako, ku
riuo būdu turėtų būti vykdoma Vi
durio ir Rytų Europos kraštų re- 
integracija.

* U.S. INFORMATION AGEN- 
CY, kurios žinioje yra ir Ame
rikos balso transliacijos sve
timomis kalbomis Į Sov. S-gą 
ir jos okupuotus kraštus, vėl 
pasikeitė vadovybė. Vietoj buv. 
Carl Rowan, tos agentūros vedė
ju paskirtas advokatas Leonard
H. Marks, vedęs prez. Johnsono 
šeimos valdomą KTBC radio ir 
televizijos stotĮ Austin, Texas.

* SOV. S-GA, savo vadovų lū
pomis viešumoje smerkia JAV 
"imperializmą", tuo tarpu "tylio
ji diplomatija''veikia derybomis 
tarp Įvairių abiejų valstybių de
legatų. Tos derybos vykstančios 
"patenkinama kryptimi".

* JAV PASIRUOŠIMAI ilgam 
karui Vietname (jeigu nepavyk
tų susitarti su komunistais dėl 
paliaubų) nepatinka naujai vy
riausybės galvai gen. N. Ch. Thi. 
Jis tvirtina, kad dabar esąs pats 
laikas kariniais veiksmais pul
ti Š. Vietnamą, kad išvengti to
limesnių nuostolių žmonėmis ir 
turtu.

JAV turėtų pradėti blokadą ir 
užkirsti kelius išŠ. Vietnamo per 
Laosą leidžiančius komunisti
niams partizanams pristatyti ka
rinę medžiagą.

* SUIRUTĖS ŽENKLUS komu
nistų fronte pastebėjo Helsinky
je Įvykusio Pasaulinės Taikos Ta
rybos kongreso dalyviai. 98 vals
tybių atstovų konferencija tikėjo
si matyti delegacijose vyravusių 
komunistų ir jų pakalikų vieningo 
"laimėjimo", kai tuo tarpu visa 
konferencija praėjo kiniečiams 
besiginčyjartt sii rusais. Komu
nistų tarpe nesimatė ne tikdraus 
mės, bet ir jokio susiklausymo.

restoranuose, su pilnais dviaukš
čiais autobusą i s (tramvajai — jau 
beveik išnykę), su nerūpestingais 
jaunimo veidais ir daugiau rūpes
čių išvagotais senesnio amžiaus 
žmonių veidais.

Kudamm bulvare jauni daili
ninkai ant šaligtavių išpaišę spal
vingus paveikslus laukia aukų, 
Kranzler kavinėje ant balkonų sė
di apsikabinusios porelės, gatvė
je zuja masės Vakarų automaši
nų ir nepaprastai sunku rasti par
kavimo vietą. Viršuj pasigirsta 
Air France ar Pan Ameriean ar 
British Airways lėktuvų burzgė- 
jlmas. Ir vėl jie atgabena kelis 
šimtus naujų svečių, turistų, po
litikų, prezidentų, studentų.

Tuo tarpu už poros kilometrų 
pasieny sutratėjo šūviai ir sar
gybiniai nuvilko Į rytus duartrls 
jaunuolius. Gerovė, perteklius, 
laisvė ir kalėjimas — viskas čia 
pinasi.
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

Ramunėle kengūrų šaly
Tolimas, keistas ir, matyt, 

(domus kraštas yra Australija. 
Bent man taip atrodo, niekada jos 
nemačiusiam. Juozas Bačiūnas, 
žiūrėkit, (ten jau plaukė du kar
tu, ir turbūt dar plauks.

Australija stojasi prieš mus 
ne tik kengūrų vaizdais, - tų vie
nintelių gracingų gyvulių, kurie 
taip myli savo vaikus, kad juos 
net specialiuose krepšiuose ne
šioja. Australija davė žmonijai 
Melbą ir Joan Sutherland, dvi 
dainininkes, vieną šio šimtmečio 
pradžioj, kitą dabar - ir ne tik 
su australinių parengimų, bet su 
pasaulinių sopranų aureolėm.

Dabar ir lietuviams žavioji 
kengūrinė Australija vis daugiau 
pradeda duoti: naujų iškilių dai
lininkų, ne tiek jaunų, kiek gabių 
rašytojų, vieną kitą šachmatinin
ką ir pagaliau visai naują lakš
tingalą ponią Tamošiūnienę. Te
gu man bus atleista, jeigu ją, 
kaip dažnai (prasta šio verslo ša
koje, toliau vadinsiu pagal mer
gystės metrikus - Birute Maks- 
vytyte. Tik ne Birutė Tamošiū
nas, kaip išspausdinta! Mano 
jausmai ir galbūt skilvis kol kas 
vis dar nevirškina lietuvaičių vy
riškom pavardėm.

Persigąstu, oda nukrupa žą
sies kruopelėm, ir tiek.

Neseniai Australijoje Genia 
Kostromin orkestras (taip pat ne 
visai aišku, vyro ar moters) (gro
jo ir Birutė Maksvytytė (dainavo 
12 numerių naują patefono plokš
telę, kuri ja.u pasiekė platintojus 
Amerikoje, šios plokštelės lei
dėjas - Jonas Karvelis, ir pasi
rodo, kad tai jo jau penkiolikta
sis plokštelinis leidinys.

Paprastas, bet skoningai ap
mautas su trim ramunėm, ir vi
sa plokštelė pavadinta švelniai, 
lyriškai lietuviškai: "O ramunė
le pasakyk". Ir tai labai gražu, 
nebent galima būtų priminti, kad 
po ramunėle dar pageidautinas 
kablelis... Kūrinio metrikoje su 
teisėtu pasidžiavimu pasakyta, 
jog tai "pirmoji, lietuviškai iš
leista Australijoje, šokių pramo
ginės muzikos plokštelė". Min
ties suredagavimas irgi truputi 
mįslingas, mėginant aiškintis 
skirtumus tarp lietuviškai iš
leistų ir australiškai, rusiškai 
ar kaip kitaip išleidžiamų kūri
nių. Taip pat ir šokių muziką 
galbūt ne būtinai reikėtų maišyti 
su pramogine muzika. Pramo
ginė, taigi, sakytume, lengvoji, 
"kabaretinė" bei "estradinė" mu
zika, ar ištraukos iš operečių yra 
pirmiausiai ta, kuri skiriama 
klausytojo pramogai, ir dažnai ji 
visiškai negalima šokti ir netinka 
šokiams. Nors pats šokis šokė
jui irgi pramoga, bet jau nebe 
muzikine prasme, ir todėl šokių 
muziką derėtų tiesiai taip ir va
dinti, - šokių.

Plokštelėje juk yra tik šokių 

muzika su (dainavimais, (skai
tant net populiariąją "Isp. fan
taziją" Granadą, kuri taip pat 
lengvai sušokama. Visa kita su
daro 3 gryni tango, 3 cha-cha, 
po vieną fokstrotą, rumbą,begui- 
ne ir "rock" (!)...

Dar prieš plokštelei pasiro
dant rinkoje, skaičiau kažkur mū
sų laikraščiuose gal pranešimus, 
o gal tik apgarsinimus, kad paga
liau štai Amerikoje išgirsime pa
čią (domiausią, visus kitus pra- 
mogistus nušluojančią lietuvišką 
plokštelę.

Kaip vienas iš pramogų mėgė
jų mūsų sutemų pasaulyje, paga
liau gavęs š( kūrinj išgrojau jį 
bent trejetą kartų su paaštrintu 
dėmesiu. Na, nelengva pasakyti, 
kas šiuo metu yra "geriausia" 
visose šalyse grojamų tų pačių ir 
visur mėgiamų šokių tarpe, taip
gi ne visai lengva ir gal dar ne- 
skubėtina uždėti laurus "geriau
siai pramoginės muzikos dai
nininkei", nors mes losangelie- 
čiai iš laureatų miesto dabar čia 
greiti kone kiekvieną rašytoją 
laurais vainikuoti ir visas dai
nininkes vadinti tik laikštingalo- 
mis...

Mano rūpestis yra žymiai keb
lesnis. Bijau!

Bijau tokiom temom net prasi
žioti. Ir iš anksto nerimauju, nes 
Juozas Strolia ir kiti beethove- 
nai gali tuoj užsirūstinti giliu pa
sipiktinimu, o ko gero ir panie
komis mano vulgariam skoniui, 
neleistinam palinkimui niekinti 
mūsų gražiąsias liaudies dainas 
bei svetimybėm žlugdyti "lietu
višką dvasią" ir vis "su entu
ziazmu" šūkauti apie šlamštą.

Juk tai būtų šokis ant savo mo
tinos kapo! Tikras "rock" budy- 
nėje per "godzinkas”...

Bet ką mes padarysim, jeigu 
pramoginė muzika ir ypač šokių 
plokštelės dabar taip patinka pa
prastai ir net nepaprastai liau
džiai? Mes rašom ir išleidžiam 
knygas ir beethoveniškas gaidas, 
o mažokai jos teišeina iš krautu
vių ir sandėlių, nežiūrint mūsų 
raudojimų.

Esu tikras, kad plokštelių dai
nuškų autoriai ir jų leidėjai ne
turėtų tiek tauraus idealizmo, 
jeigu plokštelės tebūtų išperka
mos tiek, kiek knygos. Stebėjau 
savo aplinkoje net dvejose par
duotuvėse: žmonės jų išperka 
dvigubai, net trigubai daugiau ne
gu lietuviškų knygų, ir daugelio 
jų kainos net žymiai aukštesnės 
už knygų. Vadinasi, kaž kokiais 
požiūriais jos mūsų žmonijai rei
kalingos, perkamos, grojamos, 
jų garsams aidint šokama, dauge
lis pramoksta jų geresnius ar vi
sai kvailus tekstus padainuoti...

Ta nemozartiška "eine kleine

Nachtmuzik", sakykime, yra la
bai liūdnas reiškinys, spengle- 
riškas "vakarų žlugimas", bai
sūs nuodai mūsų tautinei dva
siai. Bet ar mes dar pakeisime 
savo tautą, ar pakeisime neiš
mintingą žmoniją?

Užsimojimai pakeisti tautą ir 
žmoniją, pasauli ir jo tvarką man 
niekad nebuvo labai svetimi. Anks
tybosios. jaunystės laikais galvo
davau, kad tai pats niekas vienu 
plunksnos pabraukimu, tik reikia 
panorėti. Net ir dabar kok( rytą 
anksti atsikėlus, man dar muša 
galvon viena ar kita idėja apie 
žmonijos mūsų tautos, bent Los 
Angeles bendruomenės apylinkės 
pertvarkymą... Bet vėliau,aplin
kui ūžiant mašinoms, sunkveži
miams, pilniems prekių vago
nams ir kitaip (sijungus j urmo 
sandėlio labai gyvą bizn(, tokios 
aistros palengva ima slūgti. Gi 
vakarop, saulei grimstant pogu
lio ( okeaną, dar labiau rezig
nuoju ir ištiesiu kojas ant ilgos 
patio kėdės.

O kai išnyksta paskutinis rau
donos saulės atspindys Holly- 
woodo kalnų prieblandos ketero
je ir danguje sumirga tūkstan
čiai pietų šalies žvaigždžių, aš tik 
tariu sau pačiam, tyliai tyliai, 
kad niekas neišgirstų:

- Tegu dar taip pabūna, kaip 
yra... Leiskit tik man gyventi, 
kaip noriu, o aš jums nė kiek 
nebetrukdysiu. Ir nė vieno iš 
jūsų nebebandysiu pakeisti, kad 
jus kur perkūnas trenktų...

Todėl ir apie žaviąsias mei
lės daineles, kaip ir kojų bei 
juosmens stimpčiojimus, t.y. 
šokius, gal dar išdr(sčiau kal
bėti netiesiogiai, be įsakinėji
mų ir ideologijos, užuominom.

Na, kad ir prisimenant Mau- 
rice Chevalier, kuris šioje sri
tyje buvo ir dar žiliausioje se
natvėje tebėra stambus autori
tetas. Kuo jis taip patiko mili
jonams mūsų senelių, mamyčių, 
mums patiems ir dar kai ku
riems iš mūsų vaikų savo dai
nelėmis filmuose, plokštelėse 
ir ypač nuo Casinode Paris ram
pos? Ar tik šypsena, ar gal savo 
Caruso balsu? Na jau, skurdes
nio, daugiau gergždančio bal
so reikėtų dar gerai paieškoti.

Po karo sykį skaičiau vieno 
muzikos žurnalisto smulkesnį 
aprašymą, kaip Chevalier ruoš
davo savo repertuarą ir pasiro
dymus scenoje. Jis ilgai rinkda
vosi iš poetų parašytų tekstų tik 
tokius, kurie geriausiai atitikda
vo jo būdui ir stiliui. Prancūzų 
pramoginės muzikos kompozito
riai, dažniausia Vincent Scotto, 
tada rašydavo melodijas ir par
titūrą. Po to, cher Maurice stu
dijuodavo ir mokydavosi dainelę 
per savaitę ar per mėnesj, sver
davo kiekvieną žod(, kiekvieną 
gaidą, intonaciją, interpretaci

jos charakteri, smulkiausius niu
ansus, pakeičiant ir gerinant,kur 
kas reikia, kol kūrinėlis (gydavo 
Chevalier tipo dainelės visus 
bruožus ir atspalvius.

Taip pasiruošęs ir (sigyvenęs 
( keletą naujų dainų, jis jų po vie
ną, be atskiro pranešimo publikai 
ir pažymėjimų programoje, ne
jučiom sudainuodavo Casino de 
Paris scenoje ar kur intymesnėm 
progom. Tik pažiūrėti ir patik
rinti, kaip skambės, kaip publika 
priims, kaip ir kuo patiks. Tą pub
likos reakciją sekdavo jis iš sce
nos, o jo bendradarbiai iš salės. 
Dar vėliau, jei būdavo matyti rei
kalas, vėl (nešdavo korektyvų 
tekste, melodijoj ir interpreta
cijoj, ir tik tada apgarsindavo, 
kad bus nauja daina. Ir ne kartą 
po to tikrai būdavo naujas, vo
kiškai tariant, "šlageris", ame
rikoniškai - "hit" ar "top", o lie
tuviškai nė žodžio dar neturim 
Šiom "išmuštinėm” dainom.

Gi daugeli paruoštų numerių, 
kurie publikai nepatikdavo ir ne
pavykdavo pataisyti, ir kur jis 
jausdavo, kad daina nesusilieja 
su jo vidiniu būdu ir savaiminga, 
(domia išraiška, Chevalier po 
antro ar trečio pamėginimo vi
sai mesdavo iš savo repertuaro.

V
Man rodos, kad tai beveik vis

kas, ką šia užuomina norėjaupa- 
sakyti apie naujausias mūsų lie
tuviškai aprengtos pramoginės 
muzikos plokšteles, kurios vis 
dar taip sunkiai tebesirungia už 
pirmenybę su mano draugo A. Ša- 
baniausko dar prieš 30 metų (dai
nuotam plokštelėm...

Tad gyvenimo pažangos tem
pas, galbūt, per lėtas, ir dar nie
kas mano entuziazmo kolkas čia 
ne(kaitino. Be abejo, pinigų rei
kalas, išlaidos būtų per didelės, 
mūsų plokštelių dainininkai netu
ri progos dirbti Casino de Paris 
bendrovėje ir gauti per metus še
šių skaitmenų honorarus. Tai tie
sa ir tai daugką švelnina. Bet lie
ka dar kai kas, kas tik nuo jų pas
tangų ir talento priklauso.

Birutės Mąksvytytės ramunėlė 
iš kengūrų krašto neturi nieko 
kengūriško, o tik tarptautines la
bai žinomas ir daugelio mėgia
mas šokių muzikos daineles, 
keturių poetų lietuviškai surašy
tas bei išguldytas (S. Čižausko, 
K. Baltoko, L. Bartuškos ir A. 
Mirono). Ir bent mano nosiai ši 
dvylikalapė ramunėlė kvepia pu
sėtinai jaukiai, kažkaip lietuviš
kai papieviais skambančiu mezzo 
sopranu, malonaus ir nuoširdaus 
tembro, be maivyjimosi ir be 
"kabakiškumo", nepretensingu, 
natūraliu sudainavimu, be suge
dimo ir gadinimo. Tatai viskas 
gerai ir jau gana daug mūsų nau
jausios plokštelijados plintan
čioje rinkoje.

Ą
Bet gal wagneriško tempera

mento kritikų perdaug nebūsime 
nubausti, jei kai kurie iš mūsų 
vis dar norėsime ir šio to dau
giau.

Populiarius šlagerius sudai
nuoti savaime dar nei menas, nei 
kūryba. Šiandien juos daugiau ar 

mažiau gerai sudainuoja kiekvie
nas, kurio klausa dar pagauna 
gaidas bei melodijas per pat(stip
riausią girdėjimo aparatėlj ir ku
rio balsas dar nevisiškai ožio, 

įdomumas ir platus pasiseki
mas prasidės tiktada, kai pramo
giniai dainininkai norės, galės ir 
savyje turės davinių virsti origi
naliais, savaimingais interpreta
toriais, kartu tartum aktoriais, 
surandančiais savo ypatingą sti
lių, savo būdą, tekstų ir melodijų 
išraiškoms gilesnius pergyveni
mus ar nuotaikas, kurias tam tik
ri keisti žmonės vadina kūrybi
nėmis. O ieškant lietuviško 
savaimingo stiliaus ir dvasios, 
siekianti ko nors daugiau, negu 
sujaudinti papilvės raumenis šo
kio stimpčiojimuose, visada tu
rės būti solidari savojo poeto, 
kompozitoriaus ir jų kūrybiško 
interpretatoriaus talka.

Maurice Chevalier kelias gal 
tik vienas iš daugelio, bet vargu 
aplenktinas. Ir tik tada gal ims 
blėsti mūsų wagnerių, mozartų ir 
beethovenų rūstybė, kai gausime 
pagrindo pajusti, kad pramoginė 
muzika ir daina taip pat yra kūry
ba ir kad visiems dar užtenka vie
tos šiame pasaulyje.

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

/I IZ.^7 DIVIDENTAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU
KETVIRČIAIS... INVESTMENT 

SĄSKAITOMS.

"SERVING YOU SINCE 1922”

Indeliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

Chicago Phone: Area Code 312; 242-4395;
Suburban Phone: 656-6330.

IMIGRACIJOS DARBAI

Balfo centras vis tebe
tvarko per 300 imigracijos 
bylu. Vieni atvyksta, kiti 
pradeda dokumentus tvar
kyti. Didelė problema yra 
atvykimas iš Lietuvos. To
kias bylas dauguma tvarko 
privačiai, nes okupantai 
Balfo tarpininkavimo ne
mėgsta, tačiau Balfas turi 
ir mielai duoda įvairias for
mas, blankus bei patari
mus. Balfo afidavitus pri
ima ir pripažįsta viso pa
saulio (taigi ir Maskvos) 
JAV konsulai.

BALFO NAMAS
Balfo organizacija turi 

savo namus 105 Grand St., 
Brooklyne. Namai senyvi, 
reikalingi geros priežiūros, 
tačiau bent šiuo tarpu jie 
Balfui naudingi. Per metus 
Balfas sumokėjo namų iš
laikymui (šviesa, šiluma, 
vanduo, apdrauda, remontai 
ir pan.) 1,611 dol., gavo 
nuomos iš dviejų butų 1,070 
dolerių. Taigi už 45 dole
rius mėnesiui buvo gauta 
raštinei patalpos (du kam
bariai), erdvūs sandėliai, 
reikalų vedėjui butas ir 
svečiams patalpos. Balfo 
namų vertė 5-6,000 dolerių.

*««
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AURELIJA BALAŠAIT1ENĖ

KELIONĖ J MEKUR
(21)

— Ar jūs vis dar įsitikinęs, kad esate Erikos mirties 
priežastimi? Galvojau apie jūsų vakar pasakotas Erikos 
mirties aplinkybes, ir man susidarė visiškai kitas vaizdas, 
žinau, kad sunku, bet ar galėtumėte dabar dienos švie
soje, dar kartą viską smulkiau pasasakoti. Gal pamažu 
ir jums kai kas išryškės.

— Nežinau, ar pajėgsiu ir ar būtų prasminga. Šiuo 
metu galvoju, kad mielai pasikeisčiau su Erika vietomis.

— Taip nekalbėkite, sūnau. Ir Erikos gyvenimas, 
taip kaip ir jūsų, buvo Aukščiausiojo rankose. Dažnai gal
vojame, kad norėtume ką nors nepakeičiamo pakeisti; 
pykstame ant ”likimo” už nelaimes. Bet vėliau įsitikina
me, kad prasminga buvo Visagalio valia. Kodėl jūs taip 
stipriai tikite, kad nužudėte Eriką?

— Aš šį kartą turėčiau padaryti didesnę įžangą, kad 
jūs mane geriau suprastumėte, klebone. — Virpančia 
ranka užsidegu naują papirosą. — Erikos pasaulis, ne
žiūrint mano eilės metų užsienyje, man buvo visiškai 
naujas ir svetimas. Aš turėjau daug ko pasivyti, kad ga
lėčiau tame pasaulyje rasti kuklią vietelę. Jei paprastai 
žmonės laisvalaikiu kalba apie meną, muziką, knygas, 
tai tų sričių menininkai bei nrofesionalai yra priversti sa

vo laisvalaiką kuo kitu užimti. Prieš susipažįstant su 
Erika aš neturėjau nieko savo laisvalaikiui užpildyti — 
tik studijos, tapyba ir vėl studijos. Kartais su kolegomis 
praleisdavome vakarus šaligatvio kavinėse prie bonkos, 
vis dar kalbėdami apie tuos pačius dalykus, kuriuos da
rėme dieną. Erikos laisvalaikio sąvoką, kaip ir ios sluoks
nio asmenų, buvo daug platesnė. Norėdamas būti su ja 
aš turėjau išmokti žaisti tenisą, turėjau daug valandų 
praleisti ant lenktyninių arklių nugaru . .. Visur buvau 
atsilikęs, visur buvau profanas. Atsidūręs jos svečiu 
linksmoje kompanijoje aš negalė’au visą laiką būti tik 
dailininkas. Mano profesija buvo tik mano vizitinė korte
lė. Aš turėjau dalyvauti jų pramogose. Nepasakyčiau, 
kad tai man nepatiko. Aš visada mėgau bet kokį sportą. 
Tačiau mano sugebėjimas išmušti futbolą aukščiau už 
kitus ar mikliai driblinguoti krepšinio kamuolį toli gra
žu nebuvo ten nei reikalingi, nei imponuojantys. Tik vie
noje srityje aš buvau pranašesnis už Eriką ir už daugelį 
jos gerbėjų — aš plaukiu kaip žuvis. Teniso žaidime bu
vau ios partneris, bet ji visada ant manęs nyko, ka'd ne
pavykdavo su mano pagalba laimėti. Ji visada greičiau 
ir vikriau atmušdavo sviedinuką, net ir mano aikštės 
šone. Bandydavo savo nepasitenkinimą paslėgti juokau
dama ir vadindama mane "nerangiu lietuvišku lokiu”. 
Todėl aš ėmiau teniso pamokas. Aš pamėgau ikrą ir iš
mokau gerti šampaną, neparodydamas io efekto. Aš iš
mokau elgtis imponuojančiai restoranuose ir rimti orūs 
kelneriai mane nustoio bauginę savo visa žinančia veido 
išraiška. Noras neatsilikti nuo Erikos buvo mano gyveni
mo pagrindinis variklis. ”Tu tik dailininkas”, kartais 
sakydavo man ji. "Tai tavo profesija, bet kur tavo lais
valaikio pomėgiai? Argi galima būti tokiame siaurame 
savo gyvenimo ratelyje — tik menas, menas?” Aš nega
lėjau jai išaiškinti, kad mano visi pomėgiai buvo sukaup
ti i estetinio grožio ieškojimą, o mano gvvenimo vienin-

C*

telis siauras interesas tai ii — Erika. ”Tu dailininkas ir 
dar garsus. Bet aš pažįstų visą eilę garsių architektų, 
chirurgų. Jie nevaikščiota su peiliais ar matavimo įran
kiais rankose nuo ryto iki vakaro. Smuikininkas nenešio
ja su savimi savo smuiko. Kodėl tu turi visada su savimi 
nešioti dailininko nuotaikas? Tu visur ieškai modelių. Tu 
studijuoji žmonių, su tavimi kalbančių, veidus ir dažnai 
negirdi jų žodžių. Tu kartais toks nuobodus, Steponai”, 
girdžiu susierzinusią Eriką. Tada jausdavausi toks nuo 
visko atsilikęs, toks menkas. Bet kokia kaina turėjau iš
laikyti Erikos meilę, žinojau, kad Erikai reikėtų surasti 
būdų imponuoti, bet savo didelio kaimiško paprastumo 
vedamas, nenorėjau išnaudoti progų. Erika turėjo vieną 
didelę silpnybę — ji bijojo aukštumų. Ji niekada nešok
davo į vandenį, kad ir nuo mažiausio tramplyno. Savo tą 
trūkumą ji mokėjo niūkiai užmaskuoti, bet aš žinojau. 
Tik iš begalinės meilės jai aš aukojau savo vyrišką am
biciją ir nekviesdavau jos lenktynių vandens sporto sri
tyje. Niekada, jai esant, nešokau nuo aukš'o tramplyno, 
kad ii nepasijustų menka ir nesugebanti. Plaukti išmo
kau dar vaiku būdamas. Vėliau studijuodamas turėjau 
daug progų, dalyvauti vandens sporto varžybose. Mikli
nau savo raumenis ne tik Nemune. Reine, bet ir sporto 
rūmu baseinuose, kur nepaprastai pamėgau šokti nuo 
tramnlvno ir buvau tikras čempbonas . .. Erikai vanduo 
buvo žaidimas, fonas jos kūno lankstumui parodvti. Man 
vanduo buvo gyvas gamtos elementas, šu kuriuo man 
buvo malonu kovoti, šitoje srityje aš buvau pranašesnis 
už Eriką . .. Gal neįdomios jums tos smulkmenos, bet 
turiu ’as nupasakoti, kad jums būtų viskas aišku. Gal 
rasime šitose smulkmenose kokį nors, anot jūsų, "pras
minga priežastingumą".

Klebonas nieko neatsako. Ne' esunku man rasti žo
džius, kai artinuosi prie tos nelemtingos dienos įvykių: 

(Bus daugiau)
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KVIEČIAMI TALKON ŽYGIS I JUNGTINES TAUTAS

VISUOMENININKŲ SUSI

RINKIMO {galiotas, Komite- 
tetas Lietuvos Nepriklauso
mybei Atstatyti skelbia to 
susirinkimo nutartą atsišau
kimą j lietuvių visuomenę:

LIETUVIŲ visuomenininkų su
sirinkimas New Yorke, birželio 
25 d. (1965), apsvarstęs žygio Į 
Jungtines Tautas užsimojimą, 
kreipiasi { visą lietuvių visuo
menę išeivijoje, ypač Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ir Kana
doj, šiais pareiškimais:

DVIDEŠIMT PENKERI METAI 
rusų bolševikų fizinio ir dvasinio 
teroro Lietuvoj ir dvidešimt me
tų klaikios tylos apie tai Jungti
nėse Tautose -- jau perdaug il
gas laikas.

PRIBRENDO DIENA, kada lie
tuviai ir jų draugai laisvajame 
pasaulyje turi visomis jėgomis 
spausti Jungtines Tautas, kad 
lietuvių tautai daromoji skriau
da būtų iškelta aikštėn tarptau
tinėje plotmėje ir atitaisyta.

ŠIE METAI -- dėkinga proga 
pradėti tokiam lietuvių tautos 
laisvės žygiui Į Jungtines Tau
tas ir jam tęsti ligi laimėjimo.

ŠIO ŽYGIO CENTRAS turi bū
ti New Yorke, kur yra ir Jungt. 
Tautų centras.

ŠIŲ 1965 METŲ lapkričio 13- 
tosios manifestacija turi būti 
kulminacinis taškas visų šiais 
metais vykdytų demonstracijų ir 
protestų prieš Lietuvos paver
gimą.

TODĖL VISI, kas ligi tol reng
tose demonstracijose bus daly
vavę, ir visi, kas progas jose 
dalyvauti bus praleidę, kviečia
mi prie šio žygio būtinai uoliai 
ir veikliai prisidėti.

KVIEČIAME visas organiza
cijas ir kiekvieną gyvą lietuvį 
prisidėti prie šio užsimojimo lė
šomis, darbu ir populiarinimu.

VISI LIETUVIAI kviečiami J š{ 
prasmingą žygj, nepaisant, ar jie 
gimę Lietuvoj,Amerikojar kitur, 
ir nepaisant ar jie kalbėtų lietu
viškai, angliškai ar kitaip.

LIETUVIŲ SPAUDĄ IR RADI
JĄ prašome sudaryti palankiau- ■ 
sias sąlygas išgarsinti šiai ma
nifestacijai lietuvių visuomenė
je ir sužadinti pasiryžimą pri
sidėti prie jos pasisekimo.

TIKIME, kad bent dviejų de
šimčių tūkstančių lietuvių minia, 
suplaukusi Jungtinių Tautų papė- 
dėn, bus žymus akstinas pagrei
tinti Lietuvos klausimo kėlimui 
Jungtinėse Tautose.

REIŠKIAME VISIŠKĄ PASITI
KĖJIMĄ šio žygio sumanytojų pa
jėgumu bei sugebėjimu j j suorga
nizuoti ir jam vadovauti. Kviečia
me juos, kaip vadovaujanti komi
tetą, ŠĮ užsimojimą vykdyti ir pa
sižadame visomis išgalėmis jam 
padėti.

«««
VISUOMENININKŲ PAREIŠKI

MO priėmimą stebėjo susirinki- 
man atsilankęs Lietuvos Genera
linis Konsulas Vytautas Stašins
kas, užsimojimą įvertinęs, kaip

PLANIHGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Dabartinis dividen
das 4/i°/o išmoka
mas du kart per 
metus.

Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu; nes 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

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

IHSUR 0

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

sveikintiną iniciatyvą Lietuvos 
nepriklausomybės bylai ginti. 
Pareiškimą - atsišaukimą l lie
tuvių visuomenę — priėmusiame 
susirinkime dalyvavo šie visuo
menininkai, daugumas formaliai 
ar bent neformaliai atstovavusių 
daugiau kaip 20 visuomeniniųor- 
ganizacijų bei laikraščių:

A. Ošlapas — New Yorko Lie
tuvių Tarybos pirmininkas, Ame
rikos Lietuvių Tarybos pavedi
mu;

A.S. Trečiokas — iš New Jer
sey Lietuvių Tarybos;

J. Šlepetys, K. Miklas, V. Pa- 
dvarietis — iš Amerikos Liet. 
Bendruomenės Tarybos ir New 
Yorko apygardos vadovybės;

Prel. J. Balkonas -- iš Am. 
Liet. Kunigų Vienybės;

V. Alksninis — iš L.V.S. Ra
movės;

K. P. Žygas -- Liet. Studentų 
Sąjungos pirmininkas (iš Bosto
no);

A. P. Gureckas, J. P. Miklovas
— iš Liet. Jaunimo Org. Fede
racijos — Antikolonljinės Lygos;

S. Gedvilaitė, L Sandanavičiū- 
tė, A. Vainius, sr., A. Vainius, 
jr., K. Vainius — iš ateitininkų 
studentų ir sendraugių;

A. Sperauskas, S. Mackevičius
— iš neolituanų studentų ir fi
listerių;

V. Steponis — iš Santaros- 
Šviesos federacijos;

R. Petrauskas, R. Kezys — 
iš skautų studentų ir filisterių;

Al. VVesey-Vasillauskas, D, Ma
žeika, J. Mažeikaitė -- iš Lietu
vos Vyčių N.Y. apygardos ir 41 
kuopos;

P. Baniūnas, OFM, A. P. Jocys, 
OFM, J. Brazaitis — iš t. pran
ciškonų ir Darbininko;

J. Kiaunė, A . Jurgėla, D. Pe- 
nikas, V. Čekas, E.
Rastenis
S-gos 1 ir 11 skyrių ir Dirvos; 

J. Rūtenis — iš Kario;
B. Bieliukas — iš L. Rezis

tencinės Santarvės;
J. Vilgalys — iš Mažosios 

Lietuvos Rezist. Sąjūdžio;
L. Tamošaitis — iš Lietuvos 

Atgimimo Sąjūdžio;
Kun. V. Pikturna — iš Liet, 

buv. politinių kalinių s-gos;
A. Vakselis - iš .ŠALFASS 

ir Rytų Sporto apygardos;
P. VVytenus — iš Pas. Paro

dos Komiteto;
A. Visminas, V. Radzivanas

— iš Brooklyno liet, parapijųcho- 
rų;

S. Lūšys, K.J. Čeginskas, kun. 
J. Pakalniškis, E. Sandanavlčius,
M. Razgaitis, S. Dzikas, J. Ma- 
kauskis, J. Subačius— nepareiš- 
kę atstovaują organizacijas.

Lekienė, V. 
iš A.L. Tautinės

Susirinkimui vadovavo prezi
diumas: R. Kezys (vienas iš pra
dininkų) — pirmininkas, S. Lū
šys ir A. Ošlapas — vicepirmi
ninkai. Sumanymą išdėstė pradi
ninkų komiteto dalyviai -- Anta
nas Sniečkus, Antanas Mažeika, 
Algirdas Budreckis ir Antikolo- 
nialinės Lygos pirm. Algimantas 
Gureckas.

Šio suslrlnkimodalyviaUdrau- 
ge su atstovais organizacijų, vė
liau prisidėsiančių prie žygio 
vykdymo) bus kviečiami dar kar
tą susirinkti šių metų gruodžio 
mėnesi išklausyti Komiteto Lie
tuvos Nepriklausomybei atstatyti 
ataskaitos.

KOMITETAS rengti lap
kričio 13-tosios manifesta
cijai — žygiui į Jungtines 
tautas — užbaigė pradinį 
savo susitvarkymą.

Nutarta, kad šis komite
tas vadinsis:

angliškai — Committee 
to Restore Lithuania’s Inde
pendence (CRLI) ;

lietuviškai — Komitetas 
Lietuvos Nepriklausomybei 
Atstatyti (KLNA).

Toks pavadinimas pasi
rinktas grynai praktikos 
sumetimais, turint galvoje 
santykiavimą su nelietuvių 
visuomenėmis, šiuo pavadi
nimu komiteto veikimas ne
plečiamas už lapkričio 13- 
tosios manifestacijos rengi
mo ribų.

Birželio 25 d. New Yorke 
įvykusio visuomeni n i n k ų 
susirinkimo nutarimu ir pa
reikštu pasitikėjimu re
miantis, komitetą sudaro;

A. Budreckis, R. Kezys, 
A. Mažeika, A. Sniečkus — 
visi manifestacijos suma
nymo pradininkai, ir jų, 
veikiančių visuomenininkų 
susirinkimo vardu, vėliau 
išrinktas J. Miklovas.

Komitetas pakvietė savo 
garbės pirmininku prel. J. 
J Likimą ir savo pirmininku 
išrinko A. Mažeiką.

Komiteto raštinės adre
sas — 29 West 57th Street, 
Tenth Floor, Nevv York, N. 
Y. 1C01S. Telefonas (212) 
752-0099.

Raštinė pradeda veikti 
nuo liepos 12 dienos (bu
dinti sekretorė I. Sandana- 
vičiūtė).

O r ga n i z u o j a mos komisi
jos paskiriems uždavi
niams. Pirmajame praneši
me apie jau sutartus komi

sijų vedėjus buvo klaida:

DABAR GERIAUSIAS 
LAIKAS ĮRENGTI

TVORAS JŪSŲ NAMŲ 
PUOŠNUMUI IR ŠEI

MOS SAUGUMUI.

The Stroh Brewery Company, Detroit 26. Michigan

FIRE-BREWED FLAVOR

AC '

įrengiame tvoras, duris, 
langus, stogelius, tureklius 
ir kitus įvairaus metalo, 
plastikos ir stiklo gaminius 
jūsų pagerinimui ir papuo
šimui.

KOSTAS 
BUTKUS

Telefonai: CHICAGO
LUdlovv 5-6291, 

bet kuriuo laiku, 
PRospect 8-2781 

rytais ir vakarais.

Dokumentacijos komisijos 
pirmininkas yra ne Juozas 
Audėnas, o Marius Ambra
ziejus. Vliko gen. sekr. J. 
Audėnas yra maloniai pa
siūlęs Dokumentacijų ko
misijai naudotis Vliko turi
ma atitinkama medžiaga ir 
šaltiniais.

Komiteto uždavinys — 
tik lapkričio 13-tosios ma
nifestacija (žygis i Jungti
nes Tautas), šį uždavinį jis 
vykdo savarankiškai, bend
radarbiaudamas su visomis 
atitinkamomis institucijo
mis bei organizacijomis. 
Būdamas apimtim ir laiku 
ribotos paskirties komite
tas, jis nėra jokios organi
zacijos pakaitalas visuome
ninėje lietuvių veikloje. Ko
mitetas numato savo veiki
mų baigti per mėnesį po 
manifestacijos, pateikęs sa
vo darbo ataskaitą prie žy
gio prisidedančios lietuvių 
visuomenės atstovų susirin
kimui.

Komitetas yra žygio or
ganizatorius ir vykdymo 
tvarkytojas, žygi gali at
likti tik visa lietuvių lais
voji visuomenė, kuri ir 
kviečiama gyvai ir veikliai 
jame dalyvauti.

NEVI YORKO 
pasaulinėje mugėje

šįmet Nevv Yorko pasau
linėje mugėje dar daugiau 
lietuviškumo ženklų, štai, 
šalia Lietuviškojo Kryžiaus 
ir greta plevėsuojančios 
Lietuvos vėliavos, parodos 
lankytojai BETTER LIV
ING CENTER paviljone 
(II aukšte) gali pamatyti 
ir Lietuvos "kaimo vestu
vių” vaizdą.

tik tiesiogine 
liepsna padaro 
juos taip skanius!

tas pats!
Tiesioginė, sunkiai dirbanti, nešposaujanti liepsna. Kiek 
skonio ji suteikia maistui. Tiesioginė liepsna suteikia kai 
ko ypatingo ir alaus skoniui. Ji veikia kiek skirtingai 
bravore, bet rezultatai tie patys... puikus skonis. Ugni
mi darymas yra tradicinis Senojo Pasaulio būdas... juo 
išgaunamas geresnis skonis iš visko, kas dedama alų da
rant. Ugnimi darymas yra brangesnis, bet tuo būdu iš
gautas skonis labiau patinka klijentams. Ragauk šaltą 
Stroh’s dar šiandien. Tai vienintelis Amerikoje ugnimi 
darytas alus.

ŽIŪRĖKITE BEISBOLĄ, ĮIIINGUS ABC TV KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ,WEWS, Channel 5

Tie, kurie 1939 m. lankė 
Nevv Yorko parodą ir buvo 
užsukę į Nepriklausomos 
Lietuvos paviljoną, be abe
jo, matė šį su nepaprastu 
kruopštumu paruoštą "kai
mo vestuvių” parodymą. 
Dabar suteikta proga vėl 
atgaivinti tą vaizdą. Ypač 
tai idomu bus tiems, kurie 
iš viso to nebuvo matę.

Tą ”kaimo vestuvių” 
sceną sukūrė dailininkė K. 
Petrikaitė - Tulienė, papra
šyta to meto Lietuvos vy
riausybės. Beje, dabar kū
rėjos nėra gyvųjų tarpe. Ji 
buvo okupantų rusų išvež
ta iš savo namų į Sibirą ir 
ten kaip kankinė mirė.

"Kaimo vestuvių” lėlių- 
figūrų drabužiai išausti 
rankomis, taikant, kad ati
tiktų aukštaičių, suvalkie
čių, žemaičių ir klaipėdie
čių aprėdą. Kiekviena ves
tuvinė figūra savaip įdomi 
ir autentiška. Išstatyta 21 
figūra-lėlė. Jaunasis su 
jaunąja pasitinkami prie
angyje senųjų tėvų, o už 
jų visas vestuvinis "pulkas” 
— šelmis piršlys, pajaunys, 
pamergės, svočia, kvieslys, 
muzikantai ir kiti. Vestu
vių scena papuošta lietuviš
kojo kaimo gamtovaizdžiu.

BETTER LIVING CEN
TER paviljone šis lietuviš
kas vaizdas patraukia dau
gelio dėmesį. Paviljono in
formacijos pareigūnai ste
bisi lankytojų skaičiumi, 
kurie teiraujasi pamatyti 
šią lietuviškąją paviljono 
kertelę.

"Kaimo vestuvės” paro
doje rodomos vien dviejų 
lietuvaičių dėka. Jos — Ka
zimiera Genevičienė-Karpa- 
vičiūtė ir Elena Kulber-Vi- 
zytė. Jos savo rūpesčiu ir 
triūsu visa tai įrengė, nuo
širdžiai talkinink a u j a n t 
Lietuvos pasiuntinybei Wa- 
shingtone, D. C. Reikia pa

brėžti, jog šios dvi lietuvai
tės nėra niekados mačiusios 
Lietuvos. Abi gimusios šio
je Atlanto pusėje.

BETTER LIVING Cen- 
ter paviljonas yra visai ne
toli nuo Lietuviškojo Kry
žiaus. Greičiau atrasti, kur 
”kaimo vestuves”, pataria
ma paklausti to paviljono 
informacijoje.

Pasižiūrėti šių vestuvių 
pravartu kiekvienam lietu
viui ir tiems, kurie domisi 
"lėlių” menu bei tautodaile.

LOS ANGELES
NAUJA DRAMOS 

SAMBŪRIO VALDYBA

V i s u o tiniame Dramos 
Sambūrio susirinkime, kurį 
vedė rašytojas Juozas Ti- 
ninis, buvo išrinkta nauja 
Sambūrio valdyba, kuri pa
siskirstė pareigomis: Jur
gis Gliaudą — pirmininkas, 
Vladas Gylis ir Juozas Rai
kys — vicepirmininkai, 
Ema Dovydaitienė — iždi
ninkė, Balys Mackiala — 
sekretorius ir Danutė Ve- 
beliūnaitė — narė.

Kaip ir susirinkimas, 
Sambūrio valdyba savo se
kančiame posėdyje plačiai 
išgvildeno Sambūrio veiklą 
ir veiklos metodus.

Vienbalsiai nutarta kvies
ti Dalilę Mackialienę būti ir 
šiais metais Sambūrio reži- 
sere, ir Algį žaliūną — de
koratoriumi.

Artimiausios ateities pla
nuose yra du vaidinimai: 
Alės Rūtos drama Ant liū
nų krašto ir Jurgio Gliau- 
dos komedija Kaukių ba
lius.

Taip pat Sambūris pasi
ryžo dalyvauti Chicagos 
Scenos darbuotojų rengia
mame. festivalyje, kuris 
prasidės š. m. lapkričio 
mėn. P. P.
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JAV LIETUVIU ŽINIOS:

IŠ PLB VALDYBOS 
POSĖDŽIO

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Valdybos 13-tame 
posėdyje. 1965 liepos 14 se
kretorės Mildos Lenkaus
kienės bute ,Clevelande da
lyvavo Valdybos nariai vyk
domasis vicepirm. Stasys 
Barzdukas (posėdžio pirmi
ninkas), vicepirm. dr. Al
girdas Nasvytis, vicepirm. 
Vytautas Kamantas, sekr. 
Milda Lenkauskienė, ižd. 
Julius Staniškis, reikalų 
ved. Edvardas Karnėnas ir 
svečiai Bronius Aušrotas iš 
Brazilijos (Lietuvių Na
mams Įsigyti Komisijos Rio 
de Janeiro įgaliotas atsto
vas), J. Peteris iš Los An
geles ir dr. Edmundas Len
kauskas.

Dr. A. Nasvytis referavo 
apie VLIKo atstovybių stei
gimą įvairiuose pasaulio 
kraštuose. Valdyba rado, 
kad klausimas reikalingas 
išsiaiškinimo ir nutarė siek
ti bendro posėdžio tarp 
PLB Valdybos ir VLIKo 
šiam klausimui aiškintis 
bei tarti kitus bendrus rei
kalus.

Vytautas Kamantas pri
statė PLB Konstitucijos 
vertimą anglų kalba ir pa
ruoštus PLB inkorporavi
mo kaip ne pelno organiza
cijos dokumentus. Valdyba 
patvirtino anglišką PLB 
Konstitucijos vertinio teks
tą. Inkorporavimą vykdo 
PI.B Valdybos teisinis pa
tarėjas advokatas Julius 
Smetona. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė anglų kalba 
vadinasi "Lithuanian World 
Community"; Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Sei
mas — "Lithuanian World 
Congress”; PLB Valdyba
— ”Executive Board of Li- 
thuanian World Communi- 
tv"; PLB Kultūros Taryba
— "Cultural and Edacatio- 
nal Council of Lithuanian 
World Community'’; Kraš
tų Bendruomenių Centro 
Valdybos — "Executive 
Committees”.

Nutarta siūlyti JAV L. 
Bendruomenei leisti dr. J. 
Girniaus knygos "Tauta ir 
tautinė ištikimybė” II-ją 
laidą.

Vivepirm. Vytautui Ka- 
mantui pavesta rūpintis 
1966 Jaunimo Metų pravė
dintu. tuo reikalu skatinant 
kraštų Bendruomenes, jau
nimo bei kitas lietuvių or
ganizacijas, ir visą lietuvių 
visuomenę talkinti jauni
mui ir jungti jį į visą lietu
višką veiklą. Jaunimo Me
tai pradedami su Kanados 
Jaunimo Kongresu 1965 
spalio 9.

PLB Vokietijos Krašto 
Valdyba prašė LB Valdy

Brooklyno tautininkai susirinkę pas Joną Narvydą Seaford, N,Y. Pirmoje eilėje iš k. j d. — Emilija 
Jurgėlienė, Pranas Narvydas, Mikalina Narvydienė, Jonas Narvydas; antroje eilėje--Kazys Baraus
kas, Jurgis Kiaunė, Ona BačauSkienė, inž. Kazys Krulikas, Marija Virbickienė, Irena Banaitienė, Zita 
Saukaitė, Algimantas šaulys ir Antanas Jurgėla. Prieky klūpo Ričardas Krulikas,

bos sudaryti specialią Kont
rolės komisiją, kuri patik
rintų Vasario 16 Gimnazi
jos atskaitomybę bei darbą 
ir po to pateiktų visuome
nei tikrinimo aktą. Nutarta 
sudaryti 3 asmenų komisi
ją, kviečiant vieną asmenį 
iš JAV (LB Tarybos narį), 
vieną iš Šveicarijos ir vieną 
iš Vokietijos, ši Komisiją 
nuvyktų į Vasario 16 Gim
naziją tikrinimui. Gavus 
kviečiamųjų asmenų suti
kimus, Komisijos sąstatas 
bus paskelbtas vėliau.

Posėdyje buvo išklausy
tas svečio iš Brazilijos p. 
Broniaus Aušroto praneši
mas apie lietuvių gyvenimo 
sąlygas Pietų Amerikoje. 
Svečias prašė paramos Lie
tuvių Namams Rio de Ja
neiro mieste įsigyti, Valdy
ba pritarė šioms lietuvių 
pastangoms ir pažadėjo 
skatinti visus lietuvius rem
ti šį darbą, lygiai kaip ir 
kitus panašius užsimoji
mus (lietuviškas gimnazi
jas Vokietijoj, Italijoj bei 
kitus lietuvių namų staty
bą JAV, Australijoj, kitur, 
ir t.t.).

Valdybos sekretorė Mil
da Lenkauskienė ir dr. E. 
Lenkauskas rugpjūčio mė
nesį vyksta į Europą. PLB 
Valdyba įgaliojo ir prašė 
Valdybos vardu susitikti su 
Europos kraštų Bendruo
menių valdybomis bei ki
tais lietuviais ir pasitarti 
PLB reikalais, ypač Jauni
mo Metų ir -Jaunimo Kon
greso klausimais. PLB inf.

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

ŽYGIUI 
RUOŠIANTIS

Marianapolio geguži n ė j 
paskleidė apie 5000 atsišau
kimų ir išsivežė iš ten daug 
entuziastingų, ypač jauni
mo, pritarimų, o taip pat 
Marianapolio mokyklos di
rektoriaus kun. J. Petraus
ko ir vyskupo Brazio prita
rimus bei pažadus padėti. 
Putnamo vienuolyne sutarė 
atvykti su pranešimu į lie
pos 25 d. tenai rengiamą 
gegužinę. Previdence (at
vykę tik vakare) užmezgė 
ryšį su lietuvių klubu ir kle
bonija.

Worcestery po pamaldų 
išdalino kelis tūkstančius 
atsišaukimų ir gavo pažadą 
iš kun. Bakano, kun. Jan
kausko ir vietos Vyčių to

liau garsinti manifestaciją. 
O Maironio Parko'klube ve
dėjo skubomis sušauktame 
v i s uomenininkų susirinki
me nutarta to reikalo orga
nizavimą pavesti šio miesto 
lietuvių organizacijų tary
bai, kurioje reikalą iškelti 
pavesta Kaziui Adomavičiui 
(klubo vedėjui) ir L. Bend
ruomenės veikėjui Pranui 
Staneliui.

Bostone susisiekta su 
skautų, vyčių ir tautininkų 
veikėjais, kurie kitą dieną 
susiėjo ir, išklausę praneši
mą, sutarė, kad Balfo vedė
jas Andrulionis, A. L. Tau
tinės S-gos sk. pirm. J. Da- 
čys ir skautų vadas C. Ki
liulis sušauks tuo reikalu 
organizacinį susirinkimą.

Kun. Jutkevičius Worces- 
tery (Vyčių laiškų spaudai 
ir politikams rašymo orga
nizatorius) davė itin įsidė
mėtinų patarimų ir, svar
biausia, apsiėmė pakreipti 
ta linkme Vyčių laiškinę ak
ciją.

Trijų parų iškyla į Nau
jąją Angliją komitetui bu
vo gausi susidomėjimų, en
tuziastingų pritarimų ir 
pasiryžimų veikti šienapjū
tė.

• Ričardas Legeckas yra 
specialios lapkričio 13 ma
nifestacijai rengti Jau
nimo komisijos pirminin
kas. šios komisijos uždavi
nys — sužadinti Pennsylva- 
nijos lietuvių kolonijų jau
nimą dalyvauti manifesta
cijoj.

R. Legeckas šios komisi
jos pirmininku išrinktas 
Komiteto Lietuvos Nepri
klausomybei Atstatyti su
kviestame New Yorko lie
tuvių jaunimo susirinkime. 
Komisijos vadovybėj dar 
yra Irena Sandavičiūtė, De- 
nisas Mažeika, Vladas Bile- 
ris ir Vytautas Radzivanas.

Nors Shenandoah slėny
je, kadai gausiai lietuvių 
gyvenamose vietovėse, lie
tuvių kalba nyksta, bet dar 
net ir jaunimo daug tūks
tančių yra tebesijaučiančių 
lietuviais, jei prabylama į 
juos "jų kalba”. Necv Yor
ko lietuvių jaunimo komisi
ja organizuoja ”tą kalbą” 
mokančio kalbėti jaunimo 
būrį ir bandys pažadinti 
P e n n s y 1 vanijos lietuvių 
jaunimo teberūsenčius lie
tuviškus jausmus, paska
tinti juos dalyvauti lietuvių 
manifestacijoje dėl jų tėvų 
bei protėvių tėvynės.

Rugpjūčio 15 d. pilnas 
autobusas New Yorko lie
tuvių jaunimo vyks į tradi
cinę Pennsylvanijos lietu
vių metinę gegužinę Lake- 
vvood Parke. Pasiruošimai 
ta proga paskleisti Pennsyl
vanijos kalnuose mintį apie 
dalyvavimą lapkričio 13 
manifestacijoje jau pradė
ti. Numatoma keletas pa
rengiamųjų apsilankymų 
tose kolonijose.

Irena Vakselytė, sporto veikėjo A. Vakselio dukra, ir Kęstutis 
Nemickas, visuomenininko dr. Br. Nemicko sūnus, neseniai susi
tuokę Maspetho bažnyčioje.

V. Maželio nuotrauka

• Naujojoj Anglijoj jau 
prasidėjo rengimasis lap
kričio manifestacijai. Ne
priklausomybės Dienos sa
vaitgalio proga KLNA na
riai — A. Mažeika, A. 
Sniečkus ir A. Budreckis su 
G. Mažeikiene ir D. Boty- 
riūte aplankė eilę N. Angli
jos centrų ir pabėrė juose 
skatinančių žiežirbų.

Hartforde tarėsi su kle
bonu Matučiu, verslininku 
Ustjanausku, vėliau su bū
riu veikėjų. Išvyko, palik
dami A. Dragunevičių ir ši- 
manauskienę apsiėmus i u s 
būti Hartfordo kolonijos 
manifestantų organizavimo 
pradininkais.

NEVI HAVEN
ŠAUNIOS LIETUVIŠKOS 

VESTUVĖS

New Haven, Conn. birže
lio 26 dieną, 11 vai. šv. Ka
zimiero lietuvių bažnyčioje, 
moteryste palaiminti Danu
tė ir Alvydas Velička. Mi
šias atnašavo ir jaunuosius 
sutuokė kun. J. Matutis. 
Vestuvinę eiseną sudarė 
septynios poros ir gėlių 
mergaitė Viktutė, jauniau
sia Danutės sesutė.

Šv. Kazimiero Vyrų Klu
bo salėje, Konkaičių ir Ve
ličkų suruoštose vaišėse 
dalyvavo apie 200 svečių. 
Vaišėms vadovavo bendr. 
pirm. A. Gruzdys. Nuošir
džiai vaišinami, lietuviškom 
dainom skambant, džiaugė
mės ir didžiavomės jauna 
lietuviška šeima. Mūsų ko
lonijoj, šiais metais, jau 
antra, Jjt

Birželio 19 d. vietos li
tuanistinė mokykla baigė 
mokslo metus. Baigusių mo
kyklą nebuvo. Mokyklą lan
kė 18 mokinių, 6-16 metų. 
Geriausi pažymiai Gitos 
Merkevičiūtės ir Lino Lip- 
čiaus, jis ir pamokos nei 
vienos neapleido. Mokyklo
je dirbo keturios mokyto
jos. Gintarė Ivaškienė — 
tėvynės pažinimas, Danutė 
Kronkaitytė-Veličkienė mo
kė pradedančiuosius ir taut. 
šokius, Albina Lipčienė — 
gramatiką, skaitymą ir ra
šymą. Elena Vaišnienė gra
matiką, kalbą, literatūrą ir

GINTARO vasarvietė, 
įsikūrusi ant pat Michi- 
gano ežero kranto, pra
dėjo vėl naują vasaroji
mo sezoną, čia gali rasti 
malonų poilsį ąžuolų pa
vėsyje ar saulės spindu
liuose tiek šeimos, tiek 
pavieniai asmenys. Vasa
rojimui patalpas galima 
išsinuomoti su visais vir
tuvės įrengimais ir pa
tiems maistą gamintis, 
arba valgyti vasarvietės 
valgykloje, kur sumani 
šeimininkė p. Ribokienė 
gamina lietuviškam sko
niui pritaikintą maistą.

Dėl rezervacijų skam
binti 616 — 469-3298, ar
ba rašvti; GINTARAS 
RESORT, P. O. Box 74, 
Union Pier, Mich.

dainavimą. Mokyklą išlaiko 
vietos liet, bendruomenė.

*
Liepos 11 d. lituanistinės 

mokyklos motinos suruošė 
išvyką prie jūros. Lietus 
daug ką pakeitė, bet nuo
taikos nepagadino. Vaikų ir 
jaunimo lietus nesulaikė 
nuo maudymosi ir kitų žai
dimų lauke. Vyresnieji ir 
visai mažiukai, pasinaudo
jome mielų P. ir O. Pūslių 
erdviu namu ir didelėmis 
verandomis. Mažieji, ma- 
mytėms-mokytojoms vado
vaujant, pažaidė ratelius. 
Atsilankė ir svečių, kun. dr. 
V. Bitinas, A. Gruzdys, po
nia Mikėnienė iš Chicagos 
ir dar keletas šeimų. Malo
nu, kad ir būsimų mokinių 
tėvai jau įsijungė, džiaugė

cui žemesniosios lituanistinės mokyklos baigimo pažymėjimą.
V, Noreikos nuotrauka

ATVAŽIAVĘ Į CHICAGĄ 
aplankykite 

”69” MENO GALERIJĄ 
VIRŠ 200 LIET. DAIL. 

PASKUT. DARBŲ

KAILIŲ PREKYBĄ
ĮVAIRŪS KAILIAI

”SPARTA” atstovybę 
RADTJO. RAŠOMOS IR 

SKAIČIAVIMO MAŠINOS
MUZIKOS NAMUS

PIANAI IR VARGONAI
Valandos: 12-8 v. v. Tel 778-0505

Sav. STASYS ORENTAS
2612 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60629

mės jaunimu, kuris anks
čiau lankė mokyklą, dabar 
kartu su tėvais, jaunesniais 
broliais - sesutėmis, atvyko 
čia, o ne kur kitur.

Tėvų vardu A. Plečkaitie
nė padėkojo mokytojoms, 
bendr. pirm. A. Gruzdys 
įvertino mokytojų darbą, 
pasiaukojimą, mokytoja E. 
Vaišnienė pareiškė padėką 
tėvams už vaikų siuntimą 
mokyklon ir bendradarbia
vimą, kuris palengvina dar
bą mokytojoms.

Energingos mamytės A. 
Plečkaitienė ir V. žemliaus- 
kienė paruošė kitoms pade
dant vaišes. A.

OMAHA
Daliai Katiliūtei išvyks

tant studijų gylinti į Chi- 
cagą, Omahos lietuviai ne
tenka vienos iš pačių veik
liausių lietuvaičių.

♦

Vasaros metu patankėjo 
lietuviškų gegužinių rengi
mas. Birželio 18 d. gegužinę 
surengė bendruomenė, lie
pos 25 d. rengia studentai, 
o vėliau rikiuojasi ramovė- 
nai, choras ir kiti.

*
Pastaruoju metu, esant 

labai mažam pasirinkimui 
savų ių tarpe, stiprokai pa
didėjo mišrių vedybų skai
čius. Lietuviu sluoksniuose 
dėl to pradedama rimtai 
nuogąstauti. Rep.

DIRVOJE GALIMA
ĮSIGYTI NAUJŲ 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

• .T. E. vyskupas P. Bra
zys, kaip jau buvo praneš
ta, Clevelando visuomenę 
aplankys liepos 24 ir 25 die
nomis. Jis apsistos šv. Jur
gio parapijos klebonijoje. 
Norintieji su vysk. Pr. Bra
ziu pasimatyti, kreipiasi į 
kun. P. Dzegoraitį.

Sekmadienį, liepos 25 d., 
10:30 vai. ryto vysk. P. 
Brazys laikys iškilmingas 
pamaldas šv. Jurgio bažny
čioje ir ta proga pasakys 
pamokslą. Specialiai suda
rytas aukštajam svečiui 
priimti Clevelando lietuviu 
organizacijų atstovų komi
tetas liepos 25 d., 5 vai. ruo
šia viešą priėmimą Naujo
sios parapijos salėje. T pri
ėmimą kviečiami organiza
cijų atstovai ir visuomenė.

Komitetas, kuriam vado
vauja S. Laniauskas, pagei
daujančius priėmime daly
vauti, prašo įsigyti pakvie
timus ne vėliau, kaip iki 
liepos 22 d. Pakvietimai 
gaunami: Dirvoje, N. ir B. 
Gaidžiūnų krautuvėje Pa- 
tria (E. 185 gt. ir East 
Park gt. kampas) ir pas 
šiuos komiteto narius: S. 
Laniauską — tel. IV 6-2152, 
dr. K. Pautienių — ER 
1-4168, A. Kasiulaitį — 
SW 5-6097, F. Eidimtą — 
881-1921, St. Stasienę — 
IV 6-2111 ir Dž. Staniškj — 
531-8496.

Komitetas tikisi gyvo 
lietuvių visuomenės prisi
dėjimo aukštajam svečiui 
pagerbti.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

• Clevelando - Neringos 
Skaučių Tunto stovykla jau 
čia pat. Skautė prašomos 
kuo greičiau užsiregistruo
ti.

Registruotis pas B. Juo
dikienę, tel. 531-8123 arba 
pas M. Kižienę, telefonu 
531-8429.

Stovyklos laikas nuo lie
pos 24 d. iki rugpiūčio 8 d. 
Vieta prie Pymatuning eže
ro, jau daugeliui žinoma, 
nes anksčiau ten yra buvu
sios stovyklos. Iš Clevelan
do važiuoti Mayfield Road 
— 322 keliu j rytus. Prava
žiavus Simons kaimą, už 
pusantros mylios, kairioje 
322 US kelio pusėje (Penn- 
sylvanijos valstybės) rasi
te stovyklą, Group Camp- 
ing Area. Atstumas nuo 
Clevelando apie 60 mylių. 
Tėveliai prašomi dukras į 
stovyklą atvežti.

Dr. A. Martus maloniai 
sutiko patikrinti visų sto
vyklautojų sveikatą be jo
kio atlyginimo trečiadienį, 
liepos 21 d. nuo 6-8 vai. va
karo, jo kabinete 7039 Su
perior Avė.

Stovyklos gydytoju suti
ko būti dr. V. Gruzdys.

Laike stovyklos susiži
nojimo centras Clevelande 
bus per Ireną Giedraitienę, 
355 Royal Oak, Richmond 
Hts., tel. 481-8205. Tėveliai 
ir svečiai maloniai prašomi 
jeigu gali, vykstant aplan
kyti stovyklą paskambinti 
anksčiau minėtu telefonu ir 
paklausti ar nereikia ko 
nors stovyklai nuvežti.

Iki malonaus pasimaty
mo stovykloje. Sesė Mirga

DAR TŪKSTANTINĖ 
LIETUVIŲ FONDUI

Stasys Astrauskas, Bui
tie krautuvės savininkas, 
6908 Superior Avenue, pri
sidėjo savo tūkstančiu dole
rių prie keleto kitų cleve- 
landiečių aukojusių iki šio
lei Lietuvių Fondui.

Tokį apsisprendimą St. 
Astrauskas padarė, aiškin
damas šitaip:

"Negaliu dalyvauti veik
loje, kaip kiti dalyvauja, 
negaliu prisidėti darbu, tal
kininkaudamas kitiems vi
suomenės veikėjams, tai 
paremiu Lietuvių Fondą 
tuo kuo galiu’’.

Savo stambią auką St. 
Astrauskas įteikė specialia
me Lietuvių Fondo Cleve
lando komiteto posėdyje 
liepos 5 d., skyriaus iždi
ninko E. Karnėno namuose. 
Šeimininkas pratarė įžan
gos žodį. Komiteto pirmi
ninkas K. S. Karpius pami
nėjo kaip I Pasaulinio ka
ro laiku lietuviai taip pat 
tūkstantines aukojo remda
mi Lietuvos kovą už nepri
klausomybę, kasgi buvo lai
mėta. Dabar, Lietuvai esant 
vėl svetimo pavergėjo na
guose, reikalinga kovoti, 
reikalinga tai kovai pinigų, 
ir naujieji ateiviai savo pa
sišventimą rado.

Po to tarė žodį F. Eidim- 
tas, komiteto sekretorius, 
LB I Apylinkės pirminin
kas. L. F. Clevelando ko
mitetas yra I Apylinkės 
paskirtas ir globojamas.

Dalyvavo ir kiti L. F. ko
miteto Clevelande nariai: 
dr. V. Ramanauskas, vice
pirm. Alfonsas Mikulskis. 
Komitete dar yra klebonas 
kun. B. Ivanauskas ir Juo
zas Stempužis.

Kiti Lietuvių Fondo tūk
stantininkai iš Clevelando: 
dr. V. Ramanauskas, dr. 
Stankaitis, dr. Lenkauskas, 
dr. Skrinska, Lietuvių Gy
dytojų Draugijos vardu su
aukota- Lietuviu Fondui 
apie .$10,000.

Kurie galite aukoti tūks
tantinę ar mažiau, aukokit 
per Clevelando komitetą. 
Kiekvienas doleris yra rei
kalingas. K. S. Karpius

• Clevelando Vasaros Or
kestro programoje penkta
dienio ir šeštadienio vaka
re, liepos 23 ir 24 d. 8:30 
vai. vak. bus pristatoma Ir- 
ving Berlin lengvosios mu
zikos kūryba, diriguojant 
Skitch Hendersonui.

Public Auditorium vėsi
namoje salėje išgirsite po
puliarią muziką iš filmų 
’TIoliday Inn”, ”Annie get 
your Gun”, ”Call me Ma
dam” ir kt.

Dalyvauja eilė žinomų 
solistų.

Bilietus prašoma įsigyti 
iš anksto Burroivs krautu
vėse ir Severance Hali ka
soje.

DIRVOJE GALIMA
ĮSIGYTI NAUJŲ 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

• Dr. J. Mačys, Clevelan
de gyvenančio gydytojo 
dr. J. Mačio sūnus, pereitą 
mėnesį baigė medicinos 
mokslus Columbus, Ohio. 
Jaunas gydytojas gimęs 
Lietuvoje 1939 m. Aukštes
nę mokyklą baigė Colum
bus, Ohio ir įstojo j Wes- 
tern Reserve Universitetą 
Clevelande. Clevelande bai
gęs premedic.nl grįžo į Ohio 
Statė University, medicinos 
mokyklą. Medicinos mokyk
lą baigė per 4 metus.

Reikia pastebėti, kad Į 
p a r u o š iamąją medicinos 
mokyklą labai daug įstoja, 
bet pabaigę 4 metų mokslą, 
tik labai mažas nuošimtis 
priimamas j medicinos mo
kyklą.

Jaunojo gydytojo motina 
yra medicinos sesuo, baigus 
specialybę Lietuvoje. Sesuo 
baigė Ohio Statė University 
chemijos skyrių.

Jaunam gydytojui linki
me geriausio pasisekimo 
medicinos darbo srityje.

IŠPARDAVIMAS!

KAILIAIS PAPUOŠTI 
PAVYZDINIAI PALTAI

• Modeliuotojų 
pavyzdžiai

• Prekybos atstovų ir
• Parodų pavyzdžiai

Dydžiai panelėms 
j r. Petite 
pusiniai

VIENINTELIAI MODELIUOTOJU 
PAVYZDŽIAI!

Prekybos atstovų ir parodų pavyzdžiai. Kas yra pavyz
dinis paltas? Tai ypatingai išskirtinas, nes pasiūtas mo
deliuotojo priežiūroje iš rinktinių medžiagų ir kailių, ran
komis parinktas grožiui, daugumoje Paryžiui inspiruo
jant, daugumoje importuotu medžiagų, galutinai nusta
tytos kokybės ir modelio, biudžetui pritaikyta kaina!

RINKTINIU KAILIŲ APYKAKLĖS: Natūralios spalvos 
minkos. natūralios sidabrinės lapės, natūralios Cerulijos 
minkos,* Rudens miglų minkos,* natūralios mėlynos la
pės. natūralios lynksos, nubaltintos lapės, natūralios Vėb
ros — toje puikių kailių rinktinėje.

LIUKSUSINIAI AUDINIAI: Fortsman, Tierdrop, Eni- 
geer. Hockanum. vilnos ir kailių mišiniai, vilnonė Frizą, 
vilnonė Curlindia, vilnonė Chevron, vilnonė Boucle, įvairių 
vilnų mišiniai toje vilnonių audinių rinktinėje.

S5 įmokėjus paltas saugojamas kol atsiimsit... 
ARBA NAUDOJATĖS SAVO KREDITO SĄSKAITA IKI 

LAPKRIČIO MĖN.
Importuoti kailiai paženklinti atitinkamo krašto gamybos ženklais. 

* T. M. Emba Mutation Mink Breeders Assoc.

BASEMENT WOMEN’S COATS DEPARTMENT ALL S STORES

ŪSE EAGLE STAMPS 
LIKĘ MONEY AT 

ALL 5 MAY COMPANY 
STORES!

Sv, Kazimiero Lituanistinės 
Mokyklos išrinktas tėvų k-tas pa
siskirstė pareigomis. Pirm. Alg. 
Kijauskas, vicepirm. D. Miko- 
liūnienė, sekr. D. Čipkienė, ižd. 
L Sušinskienė, spaudos reik, va
dovė O. Ralienė ir parengimų va
dovai A. Strimaitis ir A. Jonaitis.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į V. Gied
raitį tel. 944-6835.

■■■■■■■■■■■'■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

■■■■■■■■■■■■■■■■■■a■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

šv. Jurgio parapijoje
Turime keletą gerų vie

nos ir dvieju šeimų namų. 
Bonna, Hecker. Addison, 
Bavliss ir kt. Arti gero su
sisiekimo. bažnyčios, mo
kyklos. Nebrangūs, galima 
pirkti su mažu įmokėjimu. 
Nedideli mokesčiai. Suinte
resuoti skambinkite.

E. 175 — Euclid Avė.
5 kamb. ant vieno aukš

to, yra vietos dar 2 kamb. 
antrame aukšte. Puikus 
dvigubas sklypas, garažas. 
$15,500.

Investavimui
2 dviejų šeimų namas ant 

vieno sklypo, arti St. Clair. 
$13,000.

PALIKIMUI SUTVAR
KYTI PARDUODAMAS 

NAMAS

Nottingham rajone. Dvie
jų šeimų; šeši ir penki 
kamb. plius pramogoms 
kamb,. Puikiame stovyje. 
Reikia pamatyti, kad įver
tinus. Priimamas kiekvie
nas tinkamas pasiūlymas.

Teirautis tel. IV 6-4713.
(78-81)

4 butai, kaina $10,500.

Didelis pareikalav imas 
vienos ir dviejų šeinių na
mų šv. Jurgio ir šv. Vito 
rajone. Norintieji parduoti 
skambinkite UL 1-6666.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė ir Ant. 

Mikoliūnas
15969 Euclid Avė.

UL 1-6666

OPPORTUNITY

For a future with a įveli 
knoivn Midivest Manul’ac- 
turing Firm. We are novv 
offering exclusive distribu- 
torships for a patented 
produet. No compętition. 
Factory trained personnel 
ivill assist you in setting 
up a tried and proven ad- 
vertising and merchandis- 
ing program. 100*Vmark 
up. Įnvestment guaranteed. 
Minimum i n v e s t m e n t 
$1.000. Maximum $11,000. 
Ali rėplios confidential. For 
information ivrite Director 
of Marketing. P. O. Box 
14049, St. Louis, Missouri 
63178.

UNITEI) MARKETING 
COMPANY

6286 Bartmer Avenue 
St. Louis, Mo. 63130 

(70-83)

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

premedic.nl


DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

MIELASIS VIETININKE!
Atostogos, vasaros metas, neprisiruošimas ir kitos 

priežastys neleido Tamstai imti ir atsakyti laiško, kurį 
neseniai gavai Vilties draugijos narių verbavimo ar tu
rimų įnašų pakėlimo reikalu. Būsime dėkingi, jeigu jį 
atsakysi šiandien. Atsakydamas paremsi pastangas tų, 
kurie rūpinasi Tamstos laikraščio stiprinimu.

• Dirvoje pradėsime 
spausdinti mūsų bendra
darbio Bronio Railos ilges
nę "akimirkų” seriją (apie 
20) ryšium su Lietuvoje 
neseniai išėjusia Leono 
Skabeikos poezijos ir ko
mentarų knyga "Vidurnak
čių aikštėse”. L. Skabeika 
jaunas mirė džiova 1036 m., 
buvo gabus ir labai origina
lus poetas. B. Raila, jį arti 
pažinęs ir draugavęs, savo 
studijoje smulkiau nagrinė
ja jo kūrybą, aprašo ano 
meto Kauno literatūrinės 
atmosferos a t s i m inimus, 
kritiškai pasveria sovieti
nių lietuvių literatūros ko
mentatorių bolševikinę pro
pagandą, ta proga nepagai
lėdamas jiems aštrių atkir
čių. Tikimės, kad šios B. 
Railos "akimirkos” net ir 
karštų vasaros atostogų 
dienomis patrauks tų mūsų 
skaitytoių dėmesį, kurie 
domisi lietuvių kultūriniu 
ir literatūriniu gyvenimu.

DR. MYKOLUI VAITĖNUI

mirus, liūdesio valandoje jo šeimą ir artimiuosius

nuoširdžiai užjaučia

R. ir J. čiuberkiai 
su šeima

Pulk. PRANUI SALADŽIUI
mirus, liūdėdami drauge reiškiame gilią užuojautą 

poniai BRONEI, dr. DANUTEI, VYTAUTUI ir 

JUOZUI su šeimomis ir giminėms

Pauliukoniai ir Ūsai

• Lietuvos diplomatijos 
šefas S. Lozoraitis sugrįžo 
į Romą praleidęs 7 savaites 
Strasburge, Paryžiuje ir 
Londone.

Strasburge S. Lozoraitis 
Pavergtųjų Europos Tautų 
organizacijos ir Lietuvos 
Laisvės Komiteto pakvies
tas, dalyvavo PET delega
cijoje, kuri stebėjo Europos 
Tarybos Patar i a m o s i o s 
Asamblėjos darbus. Pary
žiuje, kur min. Lozoraitis 
atstovauja Lietuvos intere
sus, jis buvo priimtas užs. 
reikalų ministerijoje, kartu 
su PET vadovybės nariu 
buv. Rumunijos užsienio 
reikalų ministeriu K. Vis- 
soianu aplankė Prancūzijos 
parlamento užsienio komi
sijos pirmininką M. Schu- 
manną ir buvo Prancūzijos 
— Baltijos draugijos pus- 
ryčiuose-debatuose. Londo
ne Lozoraitis pakartotinai 
tarėsi su Lietuvos ministe
riu Didžiojoje Britanijoje 
B. K. Balučiu, dalyvaujant 
pasiuntinybės patarėjui V.

Balickui, padarė pranešimą 
Lietuvių Namuose, turėjo 
eilę pasikalbėjimų su vietos 
lietuvių politikos ir visuo
menės veikėjais ir atsilan
kė Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos sodybo
je. Jis dalyvavo min. B. K. 
Balučio sukviestame pa
siuntinybėje Baltijos Vals
tybių diplomatinių atstovų 
Londone posėdyje ir Lietu
vių-Lenkų A. Mickevičiaus 
draugijos valdybos jam su
ruoštame priėmime.

Senatorius Bourke B. Hicken- 
looper (R. -Iowa), rezoliucijos (S. 
Con. Re, 23) autorius Senate ir 
Senato užsienio reikalų komisijos 
narys. Rezoliuciją yra {nešęs 
kartu su senatoriumi JackMiller 
(R. -Iowa), ir tą rezoliuciją išrū
pino kun. Simonas Morkūnas, šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos kle
bonas Sioux City, Iowa, mieste.

A. L. TAUTINĖS SĄJUNGOS CHICAGOS SKYRIUS 
Š. M. LIEPOS 31 D. (ŠEŠTADIENI) RUOŠIA 

VASAROS BALIU
TAUTINĖS S-GOS CENTRO IR VILTIES D-JOS VALDYBŲ PRIĖMIMĄ, 

kuris įvyks Chesterton, Ind., Michigano paežerio naujausioje ir moderniausioje 
p.p. Jonynų vasarvietėje (sodyboje).

Programa: 6-8 vai. koktailis. 8-10 vai. vakarienė ir meninė dalis. 10 
vai. — šokiai Terasoje, grojant NEO-LITHUANŲ ORKESTRUI. Esant blo- 
gesniam orui, šokiai vyks erdvioje vėsinamoje salėje.

Visi svečiai kviečiami atvykti visai dienai pasinaudoti puikiu, maudymosi 
baseinu bei gražia ir jaukia sodybos aplinka.

Vietų skaičius ribotas. Dėl rezervacijų skambinti p. šiaučiūniui telef. HE 
4-1979.

Chicagoje kvietimus galima įsigyti: 69 Meno Galerijoje, 2612 W. 69 St., tel. 
778-0505 ir Ciceroje p. V. Račkausko prekyboje, 5113 Cermak Rd., tel. TO 
3-5864.

A. L. Tautinės S-gos Chicagos 
Skyriaus Valdyba

• Solistė Prudencija Bič- 
kienė. Evanston, III., atliks 
didesnę dalį koncerto pro
gramos, kuris rengiamas 
Lietuvos Vyčių seimo pro
ga Los Angeles mieste. 
Koncertas įvyks 1965 metų 
rugpjūčio mėn. 6 d., penk
tadienį, 8 vai. 30 min. Paci- 
fic. Ballroom salėje, Statler 
Hilton viešbutyje. Solistai 
Prudencijai Bičkienei talki
ninkaus Los Angeles pia
nistė Raimonda Apeikytė, 
solistas Rimtautas Dabšys 
ir kompozitoriaus Broniaus 
Budriūno vadovaujamas šv. 
Kazimiero parapijos cho
ras. Los Angeles ir apylin
kės lietuviai kviečiami ta
me koncerte dalyvauti.

• Kun. dr. P. CeliešiuSį 
Los Angeles, Calif., dirbąs 
šv. Kazimiero parapijoje, 
Lietuvos Vyčių seime skai
tys paskaitą. Kun. dr. P. 
Celiešius yra Lietuvos Vy
čių Los Angeles sendraugių 
kuopos dvasios vadas.
LIETUVIŲ DAILININKŲ 

LAIMĖJIMAI 
AUSTRALIJOJE

Dail. Leonas Urbonas lai
mėjo pirmą premiją Sydnė- 
juje suruoštoje 1965 metų 
audinių stilių parodoje.

Iš lietuvių dar dalyvavo 
Kubbos, V. Ratas, Šalkaus
kas ir Šimkūnas.

P-lei Kubbos tą premiją 
buvo laimėjusi anksčiau du 
metu iš eilės, šį kartą su 
Vacį. Ratu ji dalinosi aukš
tu jų darbų įvertinimu.

Sydnėjaus spauda, tele
vizija ir radijo plačiai ap
rašė ir pranešinėjo ne tik 
apie pačią parodą, bet ir 
apie lietuvių dailininkų da
lyvavimą, jų laimėjimus ir 
didelį įnašą Australijos dai
lei iškelti.

NESUTRUKDYKITE SAVO GIMINES NEMALO
NUMAIS IR RIZIKA PALIKTI JUOS BE DOVANŲ

• Dr. Julius J. Bielskis, 
Los Angeles, Calif., Lietu
vos konsulas, dalyvaus Lie
tuvos Vyčių seime, {vyks
tančiame rugpiūčio mėn. 
5-8 dienomis Statler Hilton 
viešbutyje, Los Angeles 
mieste, ir kalbės Lietuvos 
laisvinimo reikalu. Dr. J. J. 
Bielskis yra buvęs Lietuvos 
Vyčių centro valdybos pir
mininku 1919-1920 metais.

• Bronius Aušrotas su 
ponia, atvykę iš Brazilijos, 
paviešėję Chicagoje ir To
ronte, liepos 13 d. atvyko į 
Clevelandą ir sustojo pas 
savo gimines Aleks. ir Liu
dą Sagius.

Br. Aušrotas turėjo eilę 
pasitarimų su PLB vadovy
bės nariais ir su Dirvos re
dakcija. Jis yra Dirvos spe
cialus korespondentas Bra
zilijoje ir žada parašyti 
knygą apie lietuvių įsikūri
mą ir gyvenimą Brazilijoje.

A. A.
Liet. Skautų Sąjungos nariui

DR. M. VAITĖNUI
mirus, jo žmonai, dukrai ir sūnui reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime

Clevelando Neringos Tuntas 
ir

Skautininkių Draugovė

Ą t A

DR. MYKOLUI VAITĖNUI

mirus, poniai A. VAITĖNIENEI, sūnui RIMAN

TUI, dukrai RAMINTAI reiškiame gilią užuojautą

Pulk. PRANUI SALADŽIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai BRO

NEI SALADŽIUVIENEI, visai šeimai ir artimie

siems

E. ir K. Gasparaičiai

________________

Tauriajam lietuviui,

pulk. PRANUI SALADŽIUI

mirus, jo žmonai, sūnums, dukrai ir artimiesiems

reiškiu gilią užuojautą

nepatikrindami ar yra įgaliota firma, kuri priima 
iš Jūsų dovanoms užsakymus. 

ĮSIDĖMĖKITE: Kad tik

PODAROGIFTS, Ine.
220 Park Avenue South, 
New York, N. Y. 10003 

Telefonas 228-9547
yra vienintelė firma JAV-bėse, kuri turi VNEŠPOSYL- 
TORG įgaliojimą priimti sovietiškų gaminių užsaky
mus dovanoms Jūsų giminėms. Ko tik norite: AUTO
MOBILIAI. DVIRAČIAI, RADIJO PRIIMTUVAI, 
ŠALDYTUVAI, LAIKRODŽIAI. AUDINIAI, ir daug 
kitokių prekių pristatoma gavėjui į jo gyvenamą vietą 
laike 20-40 dienų. DIDŽIULIS PASIRINKIMAS DE

LIKATESŲ IR MAISTO SIUNTINIŲ
— KELIALAPIAI —

j kurortus — sanatorijas su mineraliniais vandenimis 
Kaukaze, Kryme. Rygos pajūryje, Odesos gydomuosius 

purvo natūraliuosius pakraščius ir kitur.
UŽEIKITE { MŪSŲ SALE, KURIOJE IŠSTATYTI 
DAIKTAI APŽIŪRĖJIMUI IR PASIRINKITE DOVA

NĄ SAVO GIMINĖMS.
Reikalaukite iliustruotų katalogų.

Rinkų ir Kamantų šeimos

GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS GARSIAME

Mūsų mielas draugui

A. A.
DR. MYKOLUI VAITĖNUI 

netikėtai mirus, giliai užjaučiame p. ALBERTĄ, 
dukrelę RAMINTĄ ir sūnų RIMANTĄ

Drukteinių šeima

Kazys Miltakis

CAPE COD-OSTERVILLE
KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 

PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 
Tel. (Area 617) 428-8425

Pulk. PRANUI SALADŽIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiu jo žmonai BRONEI

SALADŽIUVIENEI, visai šeimai ir artimiesiems

Dr. B. Matulionis

Mielai motinai

ONAI DAUNORIENEI

mirus Lietuvoje, sūnui JUOZUI DAUNORUI ir 

poniai JANEI gilią užuojautą reiškia

Viktorija ir Vaitiekus Morkūnai

• 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.
\ ila ALDRONū jau atidaryta ir priima svečius va
sarojimui. Kreiptis tiesiai į vilą AUDRONĖ. Mrs.
M. Jansonas, 8.7 East Bay Rd.. Osterville Cape Cod, 

Mass. 02655, telef. 428-8425.
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