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Johnson
Siekiant taikos, 
negalima■ ■ užmiršti
įsipareigojimų

Siekiant užkirsti kelią agresi
jai Vietname, prez. L. B. Johnso- 
nas liepos 28 d. paskelbė, kad pa
dvigubinamas šaukiamųjų ir sa
vanorių priėmimo kariuomenėn 
skaičius, tuo tarpuatsisakant re
zervų mobilizacijos. Kariuome
nės dalinių siuntimas ir sustip
rinimas Vietname vyksta pagal 
ten esančios kariuomenės vado 
pareikalavimą. Esamos kariuo
menės skaičius šiuo metu padidi
namas iki 125.000 vyrų.

Savo kalboje prezidentas pa
brėžė, kad kol yra žmonių, sie
kiančių žudynių ir sunaikinimų, 
amerikiečiai privalo turėti pa
kankamai ryžto tam priešintis. 
Pasiduoti ir pasitraukti neleidžia 
duoti pasižadėjimai.

Prezidentas taip pat išryškino 
poziciją, kuria siekiama taikaus 
klausimo sprendimo. Amerika 
visuomet yra pasiruošusi eiti iš 
karinių pozicijų prie konferenci
jos stalo. Tačiau ikišioliniai ban
dymai nedavė jokių rezultatų. 
Nežiūrint to, prezidentas tvir
tino siekiąs bet kurios valstybės, 
o taip pat ir JTO, tarpininkavi
mo taikiam sprendimui surasti. 
Tačiau tas sprendimas privalo 
palikti Pietų Vietnamo žmonėms 
laisvę pasirinkti savo politinio 
gyvenimo st r ūktai.,, lais-zę apsi
spręsti.

Savo sprendimą dėl naujų ka-

ŠIANDIEN IR RYTOJ
BEDARBIO terminas pirmą kartą oficialiai pavartous Sovie

tų Sąjungoje! Iki šiam laikui marksisui įrodinėdavo, kad be
darbių gali būti tik kapitalistiniuose kraštuose. Dabar jie oficialiai 
pripažįsta, kad bedarbių esama ir Sovietijoje. Tai retas ir neįpras
tas sovietams prisipažinimas.

Kremliaus ekonomijos oficialus žurnalas "VoprosiEkonomiki" 
štai ką rašo tuo klausimu, kurio neturėtų būti, komunistiniame 
krašte:

"Daugelyje mūsų krašto rajonų darbininkai susiduria su sun
kumais rasti darbą, kuris atitiktų jų profesiniam paruošimui. Tai 
pastebima ypač mažuose miesteliuose ir darbininkai priversti ša
lia savo tiesioginio darbo ieškoti privačiai papildomo darbo".

Pasakyta labai atsargiai ir diplomatiškai. Toliau straipsnyje 
Jefim Manevič įrodo, kad bedarbių klausimas Sovietijos vadams su
darys didelių sunkumų. Anot jo, Maskvoje ir Leningrade esame 
nuo 6 iki 7 nuošimčių žmonių, galinčių dirbti, bet neturinčių dar
bo. Bedarbių nuošimtis yra didesnis kitose vietose, ypač Pabaltijy
je, Ukrainoje, o Sibire bedarbių esama net 26%.

Pakaruoklio namuose stengiamasi nekalbėti apie virvę, o So
vietų Sąjungoje bedarbiai vadinami "darbininkų pertekliumi", arba 
dar švelniau "žmonėmis, kurie nedirba socialinėje ekonomijoje".., 
'Iš straipsnio matyti, kad "nedirbančiųjų socialinėje ekonomijoje" 
yra net 2CPjo visų darbininkų, tai yra daugiau negu kuriame kapita
listiniame krašte. Reikia dar pastebėti, kad bedarbiai Sovietijoje 
negauna jokių pašalpų, nes komunistiniame krašte -- negali būti 
bedarbių... Kremliaus ekonomijos oficialus žurnalas dabar siūlo 
imtis kokių nors priemonių pagelbėti šiems "nedirbantiems socia
linėje ekonomijoje".

Sovietų ekonomistai rimtai susirūpinę šia problema ir prisi
pažįsta, kad jie nebuvo pasiruošę su ja susidurti. Stalinas draudė 
apie tai galvoti. Jis manė, kad vien pasakymu, jog komunistiniame 
krašte negali būti bedarbių, ši problema būsianti išspręsta, tad 
visos studijos šiuo klausimu buvo uždraustos. Dabar pradedama įsi
tikinti, kad bedarbių klausimą galima pašalinti ne "ukazais", bet su
teikiant žmonėms daugiau laisvės privačiai iniciatyvai.

Kitas sovietų prisipažinimas, tai kad Sovietijoje ne visi vieno
dai gali siekti aukštojo mokslo. Esą labiau privilegijuoti valdininkų 
ir miestiečių valkai, kuriems aukštasis mokslas lengviau prieina
mas, tuo tarpu 907° kaimiečių vaikų, baigę pradžios mokyklą, prade
da dirbti ūkio darbus ir tik 10% gauna teisę lankyti aukštąsias mo
kyklas, kai valdininkų ir miestiečių vaikų net 82%baigia aukštąsias 
mokyklas.

Netrukus Maskvoje susirinkusioji partijos centro komiteto sesi
ja svarstys šiuos klausimus ir, galimas dalykas, turės pasekti kapi
talistinių kraštų pavyzdžiu...

NERINGOS kavinėje Vilniuje du lietuviai laikraštininkai šne
kučiuoja:

— Šiandien partijos vadai galvoja kitaip, negu anksčiau. Kada 
Stalino laikais paklausdavome kokio draugo, grįžusio iš kelionės 
po Sovietų Sąjungą, ar mūsų 'didysis brolis’ turi užtenkamai plytų, 
atsakydavo: "Ir dar klek! Jie ten turi daug plytų ir didesnes už 
mūsų!" šiandien, kai jiems pastatomas tas pats klausimas, atsa
ko: "Plytų? O, taip, jie turi keletą, bet jos labai nedidelės... Bet kai 
geriau pagalvoju, jie iš viso neturi plytų!"

HARRIMANO MISIJA
Tuo metu, kai komunistų agresija verčia JAV 

siųsti daugiau kariuomenės į Vietnamą, nepapras
tas ambasadorius Harriman nuskubėjo į Maskvą 
užmegsti nutrukusį "dialogą". - Istorija moko, kad 
iki šiol tokie "dialogai" išeidavo Maskvos naudai.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Kai kurie Amerikos spaudos ir 

radijo komentatoriai nesigaili 
pagirimų nepaprastam JAVam
basadoriui W. AverellHarriman, 
kuris neseniai lankėsi Maskvoje. 
Girdi, jis atstatęs Maskvos -Wa- 
shingtono 'dialogą*. Man Harri- 
manas primena Jaltą ir Laosą. 
Jaltoje buvo atidaryti vartai so
vietams j Europą ir Aziją. Susi
tarimas dėl Laoso privedė prie 
dabartinės būklės Vietname. Kad 
taip atrodo ne man vienam, ge
riausiai {rodo faktas, kad Harri- 
manas stačiai iš Maskvos nusku
bėjo Į Bonną ir Romą paaiškinti, 
kad šį kartą jis... nieko neišdavė.

Bonnos aerodrome Wahn 
Harrimanas buvo pasitiktas man
dagiai, bet šaltai palyginti nelabai 
aukšto vokiečių užsienio reikalų 
ministerijos pareigūno ’ministe- 
rialdirigent* Ruete, pats užs. rei
kalų min. Schroeder išvyko atos
togų. Žurnalistams Harrimanas 
pabrėžė sovietų liaudies taikos 
troškimą. Ilgainiui tarp Ameri
kos ir Rusijos įsigalėsią vis drau 
giškesni santykiai, tačiau ar tai 
įvyksią greitai, ar šie metai bū
sią ta prasme derlingi,Harrima
nas pasisakė nežinąs.

riuomenės dalinių siuntimo į Viet
namą ir tolimesnių reikalingų žy
gių tuo reikalu prezidentas pa
darė po ilgesnių pasukimų su 
vadovaujančiais Amerikos politi
koje asmenimis.

Čia reikia pastebėti, kadHarri- 
mano viešnagė -atostogos Mask
voje ir jo dveji pasikalbėjimai su 
premjeru Kosyginu buvo priva
taus pobūdžio. Pasak Alsopo, ku
ris nesigaili Harrimanui kompli
mentų, jis keliavęs grynai savo, 
bet ne Valstybės Departamento 
iniciatyva. Savaime aišku, kad 
Valstybės Departamentas turi 
pakankamai neatostogaujančių 
žmonių ir priemonių 'dialogui* 
su sovietais," jei Maskva norėtų 
ką nors svarbaus pasakyti. Harri
manas 'privačiai* Kosyginui ga
lėjo pasakyti tai, ką "reguliarus" 
JAV ambasadorius Maskvoje ar 
net pats Dean Rusk oficialiai so
vietams pasakyti negalėjo.

Apie ką sukosi Harrimano pa
sikalbėjimai Maskvoje? Alsopas 
teigia, kad Maskva neturinti labai 
svarbaus žodžio Vietnamo byloje. 
Tačiau toji byla labai kliudė ge
resnių sovietų - amerikiečiųsan
tykių vystymuisi. Harrimanas 
įtikinėjęs sovietus, kad amerikie
čiai tokių ryšių pageidauja ir ban
dęs surasti kokius nors abiem 
bendrus interesus. O tie intere
sai yra tokie, kad abi didžiosios 
galybės tik saupasiliktųatominių 
bombų monopolį.

Atsiminkime, kad Harrimano - 
Chruščiovo pasikalbėjimai 1963 
metų pavasarį apie Laoso proble
mos "sureguliavimą" privedė ir 
prie atominių bandymų uždraudi
mo sutarties. Už tat ir šį kartą, 
pradėjus kalbėti apie Vietnamą, 
greitai pereita prie sutarties dėl 
atominių ginklų išplėtimo sustab
dymo. Bet Amerikos sąjunginin
kai Europoje -- pirmiausia vo
kiečiai — norėtų atsisakyti nuo 
savo atominių ginklų įsigijimo 
tik tuo atveju, jei sutartį lydėtų 
ir politiniai susitarimai, vedą 
prie atoslūgio tarptautiniuose 
santykiuose ir Vokietijos taikin
go susivienijimo.

Už tai, kai tik prezidentas 
Johnsonas savo spaudos konferen
cijoje pranešė kaip didelį įvykį 
apie sovietų sutikimą atnaujinti 
Ženevoje 17 valstybių nusiginkla
vimo pašnekesius, Vakarų Vokie
tijos užsienio reikalų ministeris 
Schroederis pareiškė, kad Vokie
tija tik tuo atveju galėsianti atsi
sakyti ateityje nuo savo atomi
nių ginklų, jei būtų susitarta dėl 
tarptautinio atominio laivyno — 
MLF — ar kokio jo pakaitalo. 
Jis tačiau davė suprasti, kad Vo
kietija galėtų nuo MLF atsisakyti, 
jei sovietai padarytų kokių nuo
laidų politinėje srityje. Britų 
spaudoje dėl to pasigirdo vokie
čiams priekaištų. Girdi, vokie
čiai norį 'revanšo', tačiau Dean 
Rusk patikrino vokiečius, kad 
amerikiečiai dar neesą visiškai 
išsižadėję MFL projekto,o Harri

- Tikėkimės, kad tau geriau pasiseks!

1

Lietuvos Nepriklausomybei Atstatyti Komitetas posėdžiauja. Iš kairės sėdi: inž, J. Miklovas, A. Bud- 
reckis, V. Radzivanas, V. Rastenis, A. Sniečkus, R. Kezys, B. Bieliukas ir adv. S, Bredis,

R. Kisieliaus nuotrauka

REIKALINGA VISI) LIETUVIU TALKA
Liepos 23 d. Dirvoje tilpęs 

pranešimas apie Bostone įvykusį 
susirinkimą žygio | Jungtines Tau - 
tas reikalu rodo, kad šis žygis 
pradeda uždegti didžiąsias lietu
vių kolonijas. Šių kolonijų viso
keriopa parama žygiui yra nepap
rastai svarbi, kad atsiekti tikslą. 
Lietuvos Nepriklausomybei at
statyti Komitetas tikisi, kad ir ki
tos lietuvių kolonijos paseks Bos* 
tono pavyzdžiu, ir imsis iniciaty
vos savo vietovėse organizuoti 
LNAK .paramą. Tik su visuotinu 
liėtuvių visuomenės pritarimu ir 
aktyvia parama galima tikėtis, 
kad šis žygis bus apvainikuotas 
laimėjimu.

Tame pačiame J.V. Sudaro pra, 
nešime yra mesta ir pora prie
kaištų LNA Komitetui. Būtent — 
išreikštas nepasitenkinimas, kad 
LNA Komitetas nesiskaitąs su 
centrine lietuvių studentų vado
vybe ir kad į žygio organizavi- 

manas dabar ramino Vokietijos 
ir Italijos prezidentus bei minis- 
terius, kad Washingtonas visai 
negalvojąs susitarti su sovietais 
savo NATO talkininkų sąskaiton. 
Faktas, kad tą reikėjo padaryti, 
kalba pats už save.

Ką iš dabar vėl prasidėjusių 
Ženevoje pašnekesių ir diskusi
jų gali laimėti Washingtonas, sun
ku įžiūrėti. Sovietų naudą leng
viau suprasti. Sutikdami pradė
ti kalbėti, jie pasauliui pademons
truoja saro taikos norą, o svar
biausia jie sutrukdo NATO tarp
tautinio atominio laivyno ar ko
kios kitos bendros jėgos sudary
mą, kuri vestų prie glaudesnio 
Amerikos - Europos susivieniji
mo, bent tam laikui, kol tie pa
šnekesiai vyks.

c
mą nepakviesti latvių ir estų jau - 
nimo organizacijų atstovai.

Dėl latvių ir estų dalyvavimo 
LNAK yra padaręs galutinį 
sprendimą, kuris netrukus rezo
liucijos forma bus išsiuntinė
tas mūsų spaudai. Gi pareiškimas 
kad LNAK nesiskaito su studentų 
vadovybe, nėra tikslus. Gal grei - 
čiau jis yra klaidinantis, nes jis 
daro prielaidą, kad LNAK esąs 
studentijos padalinys. Taip nėra. 
LNAK nėra vien jaunimo grupė. 
Tai yra įvairaus amžiaus ir įvai
rių pažiūrų žmonių grupė, apsi
jungusi suorganizuoti ir pravesti 
žygį į Jungtines Tautas. Klaidin
ga pažiūra yra susidariusi gal dėl 
to, kad žygio koordinatoriai yra 
jauni ar apyjauniai žmonės ir dėl 
to, kad beveik tie patys žmonės 
organizavo jaunimo žygį į Wa- 
shingtoną. Šis žygis, kaip jį įsi
vaizduoja korrdinatoriai, yra per 
daug didelis, kad jį galėtų tinka
mai pravesti vien jaunimas, ar 
kokia nors viena organizacija. Jo 
pasisekimui užtikrinti reikalinga 
visų lietuvių paramos — pinigu, 
darbu ir, svarbiausia — savo as
menišku dalyvavimu lapkričio 13 
d. New Yorke. Todėl į Komiteto 
sąstatą buvo pakviesti ir žila
galviai, ir bepradedą Ūsus skus
ti. Juos visus apšaukti jaunimu, 
ir reikalauti, kad jie paklustų 
studentų s-gos vadovybei — ne
būtų realu. LNAK yra kontakte su 
daugeliu organizacijų, ir jos vi
sos šiam žygiui yra žadėję pa
ramą. Tokią paramą yra žadė
jusi ir Liet. Stud. S-gos vadovy
bė, kurios dabartinisCVpirm. P. 
Žygas dalyvavo LNAK steigiama
jame susirinkime ir atrodo, pats 
šiai idėjai širdingai pritarė. Ne
abejoju, kad iš studentijos susi
lauksime ypatingai daug para
mos. Gi bet kokie menkučiai ne
sklandumai ištirps bendro dar

bo {karštyje, ruošiantis šian 
džiam žygiui.

LNAK pageidauja, kad organi
zacijos ar asmenys, turį žygio 
reikalu pageidavimų, kritikos, 
pasiūlymą, praneštų vienam iš 
korrdinatorių arba tiesiai K-to 
raštinei — Committee to Ręs
to re Lithuania’s Independence, 
29 W. 57 St., Tenth Floor, New 
York, N.Y., Tel. (212) 752-0099. 
šiuo adresu visuomenė prašoma 
ir aukas siųsti, kurių šiuo metu 
Komitetui reikia daugiau nei ko 
kito.

Romas Kezys
Lietuvos Nepriklausomybei 
Atstatyti Komiteto vardu

• SOCIALINĖS GLOBOS ir švie
timo sekretorius, Italijoje gimęs 
A.J. Celebrezze, paskirtas fed. 
tlesmo teisėju. Jo vieton pakvies
tas John W. Gardner, respubli
konas.
• SOV. S-GOS priešlėktuvinės 

raketos, įrengtos ir greičiausia 
rusų "specialistais" aptarnauja
mos, š. Vietname pradėjo taik
liai numušti amerikiečių bombo
nešius. Kelios tokių raketų bazės 
buvo sunaikintos, tačiau auga ir 
numuštų lėktuvų ir žuvusių lakū
nų skaičiai.
• THE NEW YORK HERALD 

TRIBŪNE, stambus N.Y. dien
raštis, nesigailįs kritikos prez. 
Johnsono politikai, išbrauktas iš 
prezidento skaitomųjų laikraščių 
sąrašo. Prez. J.F. Kennedy bu
vo nutraukęs to laikraščio pre
numeratą.

Prezidento padėjėjams nemo
kamai pristatomų laikraščių skai
čius iš 16 sumažintas iki 4.
• AMERIKIEČIŲ LAKŪNAI š. 

Vietname bombarduodami kari
nius įrengimus, į kaimus ir mies
telius išmeta rūbų ir žaislų pake
tus. Hanol režimas Ui pavadino 
"paniekinančiu šposu" ir įsakė 
pakietus atiduoti vyriausybės įs
taigoms.
• SOV. S-GOS VADAI buvę api

pilti siūlymais paskolų, platesnių 
prekybos galimybių ir daugeliu 
kitų dalykų, kad tik jie galėtų 
perkalbėti S. Vietnamiečius pasi
traukti iš karo. Visi pasiūlymai 
neradę jokio atgarsio, rašo U.S. 
World & News Report.
• ATSKAITYMAI IŠ ALGŲ mo

kesčiams padidės virš 100 dol.
į metus nuo sausio 1 d. Iki šiol 
Sočiai Security atskaitymai sie
kė 174 dol. o nuo 1966 m. bus 
277 dol. Pagal naująjį Medlcare 
įstatymą, tie mokesčiai palaips
niui didės kiekvienais meuls, kad 
padengus padidėjusias socialinio 
draudimo išlaidas.
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Pasaulio padalinimas - Jalta 1945 m. (9)

Komunizmui atkelti vartai...
Aštuntą Jaltos konferen

cijos dieną — sekmadienį, 
vasario 11 d. — Stalinas, 
kaip paprastai dirbo iki 5 
vai. ryto. Jis turėjo eilę pa
sitarimų sū savo artimiau* 
siais bendradarbiais, iš
klausė štabo viršininko ra
porto. Po to atsigulė ir 
miegojo iki 12.

Churchillis 11 vai. dar lo
voje pareikalavo stiprių 
pusryčių. Jis skundėsi atė
jusiam pas jį Edenui:

— Rooseveitas nori su
kurti savo pasaulį per pęn- 
kias ar šešias dienas. Gi 
Dievui reikėjo septynių die
nų ...

Rooseveitas atsibudo 10 
valandą ir dieną pradėjo 
pasitarimu su Hopkinsu, li
goniu kaip ir jis pats. Abu 
buvo labai patenkinti. Jie 
tarėsi laimėję. Rooseveltui 
norisi galimai greičiau išva
žiuoti. Toks nekantrumas 
dažnai yra būdingas ligo
ninis, kurie nesąmoningai 
jaučia artėjančią mirtį. Jis 
galvoja apie laišką, kurį ra
šys žmonai: "Viskas labai 
gerai praėjo, man rodosi...” 
Jis laimingas, tačiau jau
čiasi labai pavargęs. Tokio
je nuotaikoje jis nustumia
mas kėdėje į paskutinį Jal

GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS GARSIAME 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE 

AUDRONĖ
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir k. dekora

tyvinių medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidirparps.
• 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 poilsį ir sustiprins sveika
tą, todėl visi maloniai kviečiami atvykti praleisti savo 
atostogas.
Vila AUDRONĖ jau atidaryta ir priima svečius va
sarojimui. Kreiptis tiesiai į vilą AUDRONĖ. Mrs. 
M. Jansonas, 87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, 

Mass.' 02655, telef. 428-8425.

ATVAŽIAVĘ J CHICAGĄ 
aplankykite 

”69” MENO GALERIJĄ 
VIRŠ 200 LIET. DAIL. 

PASKUT. DARBŲ

KAILIŲ PREKYBĄ 
įvairūs kailiai

”SPARTA” atstovybę 
RADIJO, 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

tos konferencijos posėdį, 
kuris prasidėjo lygiai 12 
vai. Prie stalo sėdi 25 as
menys, dienotvarkėje bai
giamasis pranešimas. Stet- 
tinius perskaito jo projek
tą, surašytą Valstybės De
partamento pareigūno Wil- 
dėr Foote. Churchillis pa
siūlo kai kurias kalbines 
pataisas. Jam svarbu, kad 
komunikato kalba būtų tik
rai graži, angliška, o ne 
amerikoniška. Jis būtinai 
reikalauja pakeisti žodį 
’joint’ (kartu), nes Angli
joje tas terminas yra var
tojamas sekmadieni n i a m 
avienos kepsniui pavadinti. 
Stalinas nesiūlo nieko. 12 
vai. 50 min. posėdis baigia
mas ii’ einama prie vaišių 
stalo. Tuo tarpu sekretoriai 
paruošia tekstą pasirašy
mui. Savo darbą jie baigia 
dar prieš vaišių pabaigą. 
Tokiu būdu Trys didieji 
gauna pasirašyti dar ne
baigę puotos. Pastumę tau
res ir lėkštes jie padeda sa
vo parašus po vienu svar
biausiu istorijos dokumen
tu.

1945 m. vasario 11 d. 
komunikatas

Mes aptarėme trijų są

junginių valstybių karinius 
planus galutinai nugalėti 
bendrą priešą. ..

... Nacių Vokietija yra 
pas merkta pralaimėjimui. 
Vokiečių tauta padidins sa
vo pralaimėjimo kainą, jei 
bandys ilgiau nutęsti savo 
beprasminį pasipriešinimą.

Mės susitarėme dėl bend- 
rų politinių tikslų ir planų, 
kad pasiekus besąlyginės 
kapituliacijos ... Pagal su
tartą planą trijų valstybių 
kariuomenės užims atski
ras Vokietijos zonas. Koor
dinuotas valdymas ir kont
rolė yra numatyta per cent
rinę kontrolės komisiją, ku
rią sudarys trijų valstybių 
vyr. karo vadai su štabu 
Berlyne.

Susitarta, kad Prancūzi
ja bus trijų valstybių pa
kviesta, jei ji norės per
imti vieną okupacinių zonų 
ir kaip ketvirtoji valstybė 
dalyvauti Kontrolės Komi
sijoje.

Mes esame neatšaukiamai 
nusistatę sunaikinti vokie
čių militarizmą ir nacizmą, 
ir užtikrinti, kad Vokietija 
niekados negalėtų gręsti 
pasaulio taikai.

Mes esame nusprendę vi
sas vokiečių ginkluotas jė
gas nuginkluoti ir paleisti; 
vokiečių generalinis štabas, 
kuris pakartotinai pažadino 
vokiečių militarizmą, turi 
būti visiems laikams sunai
kintas; visi Vokietijos ka
riniai įrengimai turi būti 
pašalinti ar sunaikinti; vo
kiečių pramonės įmonės, ku 
rios gali gaminti karo rei
kalams, turi būti sunaikin
tos ar kontroliuojamos; vi
si karo nusikaltėliai turi 
būti teisingai ir nedelsiant 
nubausti... Nacių partija, 
nacių įstatymai, organizaci
jos ir įrengimai turi būti 
sunaikinti, visa nacių ir mi- 
litaristų įtaka pašalinta ...

Mes neturime tikslo su
naikinti vokiečių tautą, ta
čiau vokiečiai tik tada tu
rės vilties susilaukti tvar
kingo gyvenimo ir vietos 
tautų bendruomenėje, jei 
bus sunaikintas nacizmas.

Trijų vyriausybių šefai 
yra pažiūros, kad Lenkijos 
rytinė siena su penkių-aš- 
tuonių km. pataisoma lenkų 
naudai turi būti Curzono li
nija. Jie pripažįsta, kad 
Lenkija turi gauti naujų 
žymių teritorijų šiaurėje ir 
Vakaruose. Dėl tų teritori
jų didumo turėtų būti ati
tinkamu laiku atsiklausta 
Laikinoji Tautinės Vieny
bės Lenkijos vyriausybė ir 
galutinai sutarta dėl Len
kijos Vakarų sienos taikos 
konferencijoje.

Pasirašė: Vinston S.
Churchill, Franklin D. 
Roosevelt, J. V. Stalin.

Užsienio reikalų ministe- 
riai dar pasirašė kitus pro
tokolus, kurie papildė ir pa
tikslino minėtą trijų didžių
jų komunikatą. Taip dėl 
Prancūzijos zonos sutarta:

... prancūzų kariuomenei 
turi būti pavesta okupacinė 
zona. Toji zona turi būti su
daryta iš britų ir amerikie
čių zonų ir jos didumas nu
statytas britų ir amerikie
čių vyriausybės susitarus 
su laikina Prancūzijos vy
riausybe.

Dėl reparacijų pasakyta:
Vokietija turi natūra at

lyginti nuostolius, kuriuos 
karo metu padarė sąjungi
niams kraštams. Reparaci
jas visų pirma turi gauti 
tie kraštai, kurie nešė di
džiausią karo naštą, dau
giausiai nukentėjo ir orga
nizavo priešo pergalę.

Reparacijų iš Vokietijos 
bus reikalaujamos trim for
mom :

• Atėmimas vertybių iš 
Vokietijos turto viduje ir 

užsieniuose per du metus 
po Vokietijos kapituliacijos 
ar ginkluoto pasipriešinimo 
sustabdymo. (Įrengimai, 
laivai, įrankių gamybos ma
šinos, riedmenys, vokiečių 
investicijos užsieniuose, ak
cijos ir t.t.).

• Gaminiai per laikotar
pį, dėl kurio dar bus susi
tarta.

• Vokiečių darbo jėgos 
panaudojimas.

Dėl bendros reparacijų 
sumos ir jos padalinimo so
vietų ir amerikiečių delaga- 
cijos sutarė:

Maskvos reparacijų ko
misija turėtų savo pradi
niam darbe kaip pasitarimo 
bazę imti sovietų pasiūly
mą, kad reparacijų bendra 
suma turėtų siekti 20 mili
jardų dolerių ir 50% tos 
sumos turėtų atitekti So
vietų Sąjungai...

Tuos protokolus pasirašė 
E. R. Stettinius jr., V. Mo
lotovas ir Antony Eden.

Prezidentas Rooseveitas 
apleido Jaltos konferenci
jos stalą vasario 11 d., 16 
valandą. Jis važiuoja kartu 
su dukra. Jo kišenėje yra 
paskutinis Stalino laiškas:

Didžiai gerbiamas Pone 
Prezidente!

Aš sutinku, kad Sovietų 
Sąjungos balsų skaičių J. 
T. Visuotinam Susirinkime 
padidinus iki trijų, įtrau
kiant Ukraina ir Gudija, 
JAV balsų skaičius irgi tu
rėtų būti pakeltas. Man ro
dos, kad ir JAV balsų skai
čius, kaip ir Sovietų Sąjun
gos ir dviejų jos svarbiau
sių respublikų atsitikimu, 
turi būti padidintas iki tri
jų. Jei reiktų, aš esu pasi
ruošęs šitą pasiūlymą ofi
cialiai paremti.

Su aukšta pagarba.
J. Stalin.

Dar vienas laimėjimas. 
Prezidento nuotaika pakel
ta. Jo, Amerikos ir viso pa
saulio garbė pasiekė aukš
tybes. Ar jis nebuvo teisus, 
įrodinėdamas Washingtono 
skeptikams, kad Staliną ga
lima 'prijaukinti’ draugiš
kumu?

Jis prisimena savo žo
džius, kuriuos pasiuntė kon
gresui prieš išvažiuodamas 
į Krymą: Mes išmokome 
būti pasaulio piliečiais, 
žmonijos bendru o m e n ė s 
nariais. Mes patyrime pa
prastą Emersono posakio 
tiesą: 'Draugui laimėti tė
ra vienas kelias — būti to
kiu pačiu”!

Rooseveitas ne kiek ne
abejoja, kad į jo nuoširdu
mą bus atsakyta tuo pačiu. 
Jam net nesisapnuoja, kad 
jo laimėjimas gali pasiro
dyti esąs pralaimėjimu.

Gauni įspūdį, kad jis nė 
vieną kartą nepaklausė sa
vęs, ar jo vedamas žaidimas 
nėra pavojingas. Tikra, kad 
bent tą pavakarį jam tokia 
mintis neatėjo.

Tuo tarpu — konstatuo
ja prancūzų istorikas Ar- 
thur Conte savo veikale 
apie Jaltos konferenciją — 
trys Baltijos valstybės bu
vo jau įjungtos į Sovietų 
Sąjungą. Stalinas neslepia 
savo kėslų Suomijoje. Jau 
kelios valandos, kai Stalino- 
pasiuntiniai parėmė sovie- 
tizuojamos Jugosl a v i j o s 
pretenzijas į Triestą. Bul
garija jau jo rankose. Ru
munijoje vyksta komunis
tinis perversmas, kuriam 
vadovauja Višinskis. Nepra 
ėjus nei 48 vai. po Jaltos 
konferencijos pasako Ru
munijos karaliui ir jo mi- 
nisteriams, kad Jalta nieko 
nereiškia. Albanijoje įsiga
li komunistai. Dar Jaltos 
konferencijoje Rooseveitas 
žinojo iš Washingtono ir 
Londono telegramų, kad nė 
vienas protingas žmogus 
Vakaruose nenori tikėti, 
kad sovietai sutiktų su tik
rai laisvais rinkimais Len
kijoje, Vengrijoje ir kitur.

Su nuolaidom Stalinui 
Rooseveitas atkėlė vartus 
komunizmui. Iš tiesų, vasa
rio 11 d. sutarimai pagimdė

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

MERGINŲ APSISPRENDIMO TEISĖ dėl vedybų įsigalėjo ne 
anksčiau, kaip ir tautų apsisprendimo teisė dėl nepriklausomybės. 
Dar ir šiandien ne visos merginos turi laisvę pačios išsirinkti sa
vo gyvenimo draugą, kaip ir ne visos dar tautos turi laisvę išsirink
ti savo valdžią.

"Jeigu jau jot peklon, tai bent geru žirgui" — tardavo senti
mentus nuryti prisivertus! mergina, tėvų su piršliais suderėta iš
leisti už senyvo, bet turtingo našlio. Niekas nematydavo, bet visi ma
nydavo, kad nemielo vyro glamonėjimai nesusilaukia jos entuziazmo. 
Užtatkai šventadienį išsipuošus, riestakakliu žirgu pakinkyto j ka
rietoj važiuodavo į atlaidus, niekas nesakydavo, kad tik priversta 
taip šauniai rodosi. Puošnus pasižmonėjimas — prošvaistė skau
džioj kasdienybėj.

Surengia ir Lietuvai puošnių pasižmonėjimų primestinė "di
džiojo brolio" valdžia, arba, anot kolumnisto J. Chamberlaino, 
"Raudonasis Mėlynbarzdis”. Pavyzdžiui, dainų ir šokių šventės. 
Priversti ar nepriversti lietuviai dalyvauja tokiose šventėse?

Kad tos šventės nėra kilusios iš tautos ar liaudies iniciaty
vos, -- visiškai aišku. Joms skiriamos didžiulės lėšos iš valsty
bės biudžeto. Jos organizuojamos valdžios tam pasamdytų parei
gūnų, Joms vadovauja ir organizavimą prižiūri itin aukšti valdinin
kai (respublikiniai ministrų pirmininkų pavaduotojai!). Viskas di
riguojama iš Kremliaus: rengiama tuo pačiu metu ir tuo pačiu 
trafaretu ir Lietuvoj, Ir Latvijoj, ir Estijoj (kaip ir 1940 metų "liau
dies seimų rinkimai").

Bet ar reikia jiems jaunimą varu varyti į tas Šventes? Ar 
reikia grasyti Sibiru, jei vengtų dalyvauti? Turbūt, ne. Nesgl te
nykštės "laisvės" sąlygose tokios šventės — vienintelės progos su
sirinkti sostinėj didžiulėms minioms. Kodėl Lietuvos jaunimas 
neturėtų tokiomis -- dargi valdžios apmokėtomis! — progomis pa
sinaudoti? Ar tai tikrai "dainavimas ir šokimas ant savo laisvės 
kapo"?

Jei iš tiesų tokia išeitų tų švenčių reikšmė, gal sąmoningi 
lietuviai (arba latviai, estai) jų vengtų ar joms net priešintųsi. 
Bet, nepaisant režimininkų tempimo ton pusėn, šios šventės tokios 
nelemtos reikšmės neįgyja. Kartais išeina net priešingai. Dar ne
turim patikimų liudijimų iš Vilniaus, bet štai Rygoj pastarojoj 
šventėj prasiveržė, kad ir neprikimbama, bet nedviprasmiška an
tirusiška manifestacija. Rusiškomssovietinėmsdainomsplojimaibu- 
vo blankūs, o po latviškų dainų plojimų audroms nebuvo galo. Po 
Rainio-Darzinio dainos apie palaužtas pušis (1905 metų daina prieš 
rusų priespaudą) tokią audrą programos tvarkytojai tik gudrumute- 
nutraukė: skubiai išleido estradon karinį rusų dūdų orkestrą, ir pub
likai buvo nebepatogu ploti, nes atrodytų, kad tai sveikinamieji plo
jimai tiems dndorlams...

Berods, kalbant iš tolo, verta būti "atsargesniems su žodžiais" 
apie tas tikras ar spėliojamas prievartas. Primestinių valdžių or
ganizuojamuose veiksmuose tenai gali būti dalyvaujama nebūtinai tik 
iš prievartos ar Sibiro baimės. Gali būti dalyvaujama ir iš apsi
sprendimo tokiomis progomis naudotis arba atvangos sumetimais, 
ar net Ir savo atsparumai bei ištvermei atgaivinti.

ne tik Rytų Europos sovie
tizaciją, Pragos perversmą, 
bet ir pasėjo sėklas Korėjos 
ir Indokinijos karams, Mao 
Cetungo pergalei ir net Ku
bos aferai.

Jaltoje buvo pareikštas 
Vakarų pasitikėjimas tarp
tautiniam komunizmui ir 
tas nepraleido progos tai iš
naudoti.

Vasario 11 d. buvo pada
linta Vokietija.

Vienas iš svarbiausių 
Jaltos konferencijos rezul
tatų buvo vis didesnis Eu
ropos suskaldymas, kurio 
Washingtonas ištisus du 
metus nenorėjo pastebėti. 
Kaip teisingai pastebi pran
cūzų rašytojas ir žurnalis
tas Pierre Frederix: "So
vietų Sąjunga negavo daly
vauti Bavarijos valdyme, 
tačiau JAV atsisakė valdy
ti Saksoniją ir Brandenbur
gą • • •”

Dar blogesni rezultatai 
buvo Azijoje. Čia Roosevei
tas išdavė ne tik JAV, bet 
ir pasaulio taikos intere
sus. Tas pats Rooseveitas. 
kuris 1943 m. Kairo konfe
rencijoje čiang Kaišekui 
pažadėjo grąžinti Kinijai 
Mandžūriją, Jaltoje be jo
kio kito amerikiečio, kaip 
tik sergančio Hopkinso pri
tarimu, sudarė su Stalinu 
slaptą sutartį, pagal kurią 
Rusija gauna 'dominuojan
čią įtaką’ Dairene, pilną 
kontrolę Port Arthure, o 
taip pat ir geležinkelio lini
jas.

Tuo laiku, kai Japonija 
jau buvo pasiruošusi kapi
tuliuoti ir Rooseveitas jau 
kelias dienas žinojo, kad jis 
greitai turės atominę bom
bą, jis darė dovanas Stali
nui čiang Kaišeko sąskai- 
ton, kurį po D. Britanijos 
laikė savo artimiausiu drau
gu.

Jis paaukojo ne tik pie
tinį Sahaliną ir Kurilų sa
lyną už paprastą Stalino 
pažadą tris mėnesius po 
Vokietijos kapitulia c i j o s 
įsitraukti j karą prieš Ja
poniją, bet kartu jam ati

darė vartus į visą Aziją. 
Jaltoje bųy.o sugriautos dvi 
tvirtovės prieš komunizmą. 
Viena iš jų buvo didžiųjų 
demokratijų solidarumas, 
antra pasitikėjimas ameri
kiečių draugiškumu. Sovie
tai patyrė, kad amerikie
čiai yra labai jautrūs žo
džiams. Juos galima papirk
ti tokiom frazėm, kaip kad 
"karą padaryti visiems lai
kams neįmanomu”. Ir nuo 
to laiko sovietai visados la
bai mielai linksniuoja žodį 
taiką.

Stalino laimėjimas paaiš
kina. kodėl sovietai 'taikos 
kampaniją’ visados sieja su 
komunistiniais sukilim a i s 
Laose, Malaysijoje, pietinia 
me Vietname, Artimuosiuo
se Rytuose, Afrikoje ar Lo
tynų Amerikoje.
Prieš savo mirtį — Roose

veitas mirė lygiai po 60 die
nų — jam nebuvo lemta 
suprasti savo klaidų, nors 
kai ką jis jau patyrė.

Balandžio 1 d. Washing- 
tonui paaiškėjo, kad Krem
lius nenori pripažinti kitos 
Lenkijos vyriausybės kaip 
tik komunistinį Liublino 
komitetą. Rooseveitas tada 
parašė kartų laišką Stali
nui.

Po kelių dienų atėjo nau
ji pranešimai iš Lenkijos ir 
Rumunijos. Iš jų aiškėjo 
sovietų užsienio politikos 
siekiai; bendradarbiauti su 
JAV ir D. Britanija pasau
lio organizacijoje; apsitver
ti apsaugos juosta, užėmus 
Vakarų pakraščių valsty
bes; sunaikinti kitus kraš
tus, kaip Prancūziją, Itali
ją ir Belgiją, per komunis
tines partijas.

Valandą prieš mirtį 
Rooseveitas savo paskuti
nėje telegramoje Churchil- 
liui bylojo; "Mažinkime 
kaip galime sovietų proble
mą. Kiekvienu atveju turi
me būti tvirti”. Ir jo pasku
tiniai žodžiai: "Mūsų šios 
dienos abejonės yra mūsų 
rytdienos pasisekimų šalti
nis”. Matome!

(Pabaiga)
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Kad vasaros atostogos prabė
ga greit, geriausiai žino moks
leivija. Ji žino, kad jau už kelių 
savaičių vėl teks atsisėsti mo
kyklos suolan ir namuose pabu
voti pamokas ruošiant.

Daugelis gr(š l mokyklą apgai
lestaudami, kad prabėgo nerūpės - 
tingos atostogų dienos, atnešu- 
sios naujų įspūdžių, kartais nau
jos patirties, naujų pažinčių sto
vyklose. Bet visi žino ir supran
ta, kad gyvenimas reikalauja dar
bo ir žinių. O ypač šiais laikais 
bemoksliui ar mažiau išsilavinu
siam žmogui nedauglikopasirin
kimo pragyvenimui užtikrinti.

Visumoje šio meto mokslo rei
kalavimai vis didesni svori ski
ria fizikos, matematikos, che
mijos ir kt. šakoms. Tačiau visi 
tuo klausimu kalbantieji ir rašan
tieji sutaria, kad jaunuolis ar jau
nuolė vien tik vieną kurią profe
siją įsigiję, dar nėra pilnai iš
silavinusiais žmonėmis. Kaip tik 
šiame krašte daugiausia ir nu
siskundžiama tais pusiau išlavin
taisiais, kurie suklumpa visuo
meninių ir kultūrinių klausimų 
kelmyne. Daugelis suklumpa is
torijoje, Ūkio sistemose, nekal
bant jau apie smulkiau išskirsty
tus, bet inteligentui reikalingus 
žinoti klausimus.

Siame krašte labai paplitusi 
mada vis paklausti tik ką susipa
žinus: "What’s your nationality?" 
ar pan. Nes. gi kiekvienasiš^Sia- 
būvių'turi vienoki ar kitokį kil
mės ryši daugiausia su tuo ar ki
tu europėjiniu kraštu. Ir kaip gra
žu ir smagu girdint kok( trečios 
ar ketvirtos kartos čia gimusi jau
nuoli Pasakojant apie savo pro
senelių kilmės kraštą taip, lyg 
jis pats iš ten neseniai tik būtų 
atvykęs.

Amerikiečiai nusiskundžia 
moksleivijos labai silpnu savo 
krašto pažinimu. Kartais ir mes 
pagristai nuogastaujam mūsų jau
nimo nusisukimu nuo Lietuvos 
reikalų pažinimo. Amerikiečiai 
sako, kad "nesuvokimas politinio 
ir ūkinio paveldėjimo, kuris iš
kėlė ši kraštą l ddidelę galybę, 
yra labai rimta silpnybė, ypač 
šių dienų pasaulyje, suplėšytame 
priešingų ir piktų ideoligijų."

Rašydami apie mokyklon griž-

LAIŠKAI^ 
-'--t*

summa summarum

Kas tik bando paliesti kokio 
nors buvusio ar esamo socialde
mokratų partijoje veikėjo dar
bus ir nuopelnus, tas tuojau per 
Naujienas susilauks pasislėpu
sių po {vairiais inicialais gynė
jų čiaudėjimų ir kliedėjimų. 
Šiems slapukams nesvarbu prie
monės, bet tikslas. Jie tave ap
šauks "davatka”, cypdavatake”, 
"neišmanėliu". Įspraus tau f 
rankas rožančių, maldaknygę ir 
t.t. Nepraeis nepalietę didžiojo 
tautos veikėjo Smetonos, nors ap
rašomas klausimas nieko bend
ro su juo neturi. Man iškėlus so
cialdemokrato gyd. Domaševi
čiaus veiklą laisvoje Lietuvoje — 
Naujienose- balandžio 3 d. slapu
kas "č-po" tarp kitko rašo: "kad 
būtų valdžiusi pati tauta -- būki
me tikri — ir išdavikų šiandien 
mažiau turėtume". Koks apsur- 
dasl Gegužės 1 d. tas pat "Č-po" 
rašo: "Anot Keleivio, J. Jurevi
čius manė šaunąs ( dramblį, o 
ten nebūta nė žvirblio".

Galiu patikrinti, kad netaikiau 
nei t dramblį nei l žvirbli, bet 

tančiuosius, amerikiečiai pabrė
žia, kad mokyklon svarbu grįžti 
su noru ir gera valia. O mokyk
la privalanti paruošti jaunuoli 
tinkamai vietai ir tam metui, kai 
jis žengs l gyvenimą jau subren
dusiu žmogum.

Kas gi yra subrendęs žmogus? 
Ar tik sulaukęs tam tikro am
žiaus? Visi sutiksime, kad to dar 
negana. Žmogaus brandumą pa
žinsi iš jo elgesio ir orientaci
jos, iš jo noro pažinti pasauli ir 
jo reišWnius,ne vien tik iš siau
ros specialybės taško.

Lietuviškajam pasauliui pažin
ti ir lietuviškojo jaunuolio bran
dumui skatinti turime čia savo 
lietuviškąsias mokyklas. Tai di
delis įnašas jose dirbančiųjų, 
lankančiųjų ir remiančiųjų. Bet 
kažin ar tuo ir galėtume ten
kintis, kad mokyklas turime, ly
giai kaip kad dar turime ir jas 
lankančiųjų. Dažnai kyla nuodė
mingas klausimas, ar kartais vie- 
na kita mokykla nėra tiktam,kad 
ji būtų mūsų mokyklų skaičiui 
padidinti? Ar toji mokykla savo 
programa, savo metodais, savo 
šio meto jaunimo dvasios supra
timu yra pakankamai patraukli, o 
ne atstumianti? Jei mokyklos bus 
tik tam, kad jų reikia, kad būtų, 
ir moksleiviai jąsias lankys tik 
iš pareigos -- tėvų verčiami, to
ji sistema nedaug ką duos.

Ne vienos mokyklos tėvų su
sirinkime jau kilo klausimas, ar 
per ilgesni laikotarpj neužžėlė 
samanomis tų mokyklų progra
mos, ar mokytojų galvosena ne
atsiliko nuo to pasaulio,kuria
me gyvename, kuriam privalo 
ruoštis ir jo mokomasis auklė
tinis.

Kuriems tie ir eilė kitų klau
simų rūpi, kuriems jaunimo auk
lėjimo reikalai yra prie širdies, 
tuos klausimus svarstydami jau
čia ir didelę atsakomybę. Kas gi 
bus ir kas atsitiks, jei tik kal
bėsime ir rašysime tais klausi
mais?

Dar vasara ir jos malonumai 
nepasibaigė. Bet jaunimo ir jo 
auklėjimo problemos jau plačiai 
svarstomos amerikiečių spau
doje, mokytojų konferencijose ir 
jų kursuose. Gal gi ir mes ne
užilgo pradėsime svarstyti.

«.«.)

netyčiom pataikiau {"raudonąfa
zaną", kuris gerai buvo patukęs 
nuo laisvos Lietuvos duonelės ir 
šėrė raudonuosius kurmius. Ki
tiems slapukams nėra ko atsaky
ti, nes jie savo žinutėse skra
joja po dausas, o keliamu klausi
mu nieko naujo nepasako. Pa
galiau, kaip gi su tokiais slapu
kais galima vesti diskusijas, kai 
jie nežino net netolimos mūsų 
tautos istorijos {vykių. Nežino 
net, kad didžioji mūsų tautos ne
laimė atslinko iš rytų ne dėl 
mūsų kaltės , bet dėka klastos ir 
išdavystės, kurią Stalinas - Mo
lotovas - Hitleris - Ribbentro- 
pas 1939 m. rugpiūčio m. Mask
voje slaptomis sutartimis pasi
dalino Pabaltijo valstybes, o Lie
tuvą Stalinas nupirko iš Hitlerio. 
Taigi, nežiūrint, kas anuo metu 
mūsų kraštą būtų valdęs, — tas 
slaptas pasidalinimasvisvienbū- 
tų įvykęs. Negana to, 1945. m. va
sario 5-7 d. Jaltoje visa Rytų ir 
Centro Europa buvo palikta So
vietų Sąjungos {takoję. Už tai 
ačiū Amerikos ir Anglijos tuome- 
tiniams vadams. Neseniai Pran
cūzijos prezidentas de Gaulle vie
noje priešrinkiminėje kalboje už
siminė, kad pagaliau atėjo laikas 
panaikinti Jaltoje padarytus tarp 
Amerikos ir Sovietų S-gos susi
tarimus dėl pasaulio pasidalini
mo. Tai tokie netolimos praei-

Philadelphijoje įvykusiame pavergtų tautų savaitės minėjime kalba La Sale kolegijos prof. dr. Austin 
App, minėjimo komiteto pirmininkas. K. Čikoto nuotrauka

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ŽLUGIMAS
ISTORINIU ŽVILGSNIU Dr . J. Jakštas

(pradžia Nr.83)
Pirmiausiai Pabaltijo valsty

bių naudai veikė sąjungininkų, 
Prancūzijos, Anglijos ir net Ame
rikos, politika Rusijoje. Juk ži
noma, kad vakariečiams ištikima 

ties nelemti politiniai veiksmai, 
kurių niekas nepaslėps.

Dabar, baigiant š{ klausimą, 
reikia padaryti summa summa
rum dėl gyd. Domaševičiaus veik
los. Pasirodė, kad jis pats iš 
Vilniaus pasitraukė ir apsigyve
no Panevėžyje. Buvo darbininkų 
ir valstiečių valdžioje komisa
ru. Gyd. Domaševičiui buvo iš
kelta politinė byla už komunisti
nę veiklą Lietuvoje. Gyd. Doma
ševičius buvo nuvykęs ( Maskvą 
pasitobulinti "mediciniškoje" 
veikloje. Keista, asmenys, ku
rie norėjo pasitobulinti savo sri
tyje, vykdavo { Vakarų Europos 
mokslo Įstaigas, gi Domaševi
čius — { Maskvą? J. Vlks tei
gimu, komunistinė veikla Lietu
voje turėjo būti kitokia, negu E. 
Tautkutė savo knygoje aprašo. 
J. Vlks prisipažino, kad ba
landžio 5 d. Naujienose pacita
vo nebūtą dalyką apie Lietuvos 
kareivių bėgimą pas raudonuo
sius, ko E. Tautkutė savo kny
goje nerašo. J, Vlks teigimu, 
komunistinė veikla Lietuvoje tu
rėjo būti kitokia, negu E. Taut
kutė aprašo. Iš "komjaunuolio" 
padarė "jaunuolj". E. Tautkutę
— padarė "cypdavatke" ir t.t. 
Viename straipsnyje J. Vlks pa
tarė pasinaudoti seimo stenogra
momis. Vienos stenogramos da- 
1{ pacituosiu:

Seimo stenogramos. 3-sis Sei
mas. II sesija. 46 posėdis, 1926 
m. lapkričio 26 d. 6 psl.

Kirkščionių demokratų lyde
rio Mykolo Krupavičiaus kalba.

- ... Ir mūsų socialistų valdžia 
nuo kitų neatsilieka. Jeigu pasi
žiūrėsime { socialdemokratų as
meninę sudėt}, tai jų vadai yra 
abu buvę komisarai arba pas ko
misarus tarnavę, ar jų naudai 
dirbę. Nereikia toli ieškoti — 
mūsų socialdemokratų frakcijos 
žmonės Seimo atstovai iš šios 
tribūnos pavadino mūsų karius 
žmogžudžiais. Mūsų socialdemo
kratai ne kartą yra aiškiai pasa
kę savo pažiūrja { mūsų savano
rius ir mūsų armiją apskritai: 
jie vadino ją baltagvardiečių ar
mija, kaipo niekam nereikalinga 
organizacija, kur reikalinga iš
vaikyti ir t.t. Mūsų tautinė vė
liava socialdemokratų vadina
ma skarmalu. Mūsų socialde
mokratų frakcijos dvasinio tėvo, 
atstovo Kairio pareiškimu -- jie 
iš esmės niekuo nuo komunistų 
nesiskiria. Tas parodo, kad jie 
taip pat yra bolševikai ar komu
nistai, ir tiesia jiems kelius J 
Lietuvą".

Iš šios citatos matome, kas dė
josi anais laikais Seimuose. Šio
je kalboje atstovas Krupavičius 
palietė Valuko nužudymo ir gyd. 
Domaševičiaus klausimą, kuris 
praslinkus beveik 40 metų nuo 
anų šeiminių laikų, vėl iškilo su 
panašiais pasisakymais. Tuo š{ 
klausimą ir baigiu.

J. Jurevičius 
Chicago 

paliko laikinė Rusijos vyriausybė 
ir iš tos ištikimybės sekė vaka
riečių intervencija komunistams 
įsigalėjus. Su vakariečių para
ma organizavosi vad. baltieji ir 
vedė pilietini karą, kovodami 
prieš raudonuosius. Rusijos pi
lietinis karas neaplenkė ir Pabal
tijo kraštų, kurie vakariečių re
miamiems baltiesiems buvo at
rama ir kartu prietilčiu. Juk ži
noma, kad generolas Judėničas 
žyg{ J Petrapili (1919 m. gale) ren
gė daugiausiai Estijoje ir net su 
pačių estų dalyvavimu. Kai jo už
mojis išvaduoti Petrapili baigėsi 
pralaimėjimu, bolševikai j( vyda
miesi priartėjo prie Estijos sie
nos, bet neperžengė jos. Tai aiš
kiai parodė, kad bolševikai jau ne
laikė Estijos sovietinės Rusijos 
dalimi ir kartu ženklino jų paki
tėjusią politiką Pabaltijo atžvil
giu.

Dar prieš metus kūrusi "prole
tarines" Baltijos respublikas 
ir jas rėmusi savo ginkluotomis 
pajėgomis, Sovietų Rusija dabar 
numojo ranka, žinoma, ne iš ge
ros valios. Tarptautinė padėtis 
privertė ją taip pasielgti. Pir
miausiai sąjungininkų, ypač anglų 
aktyvumas Baltijoje, iš kur jie 
rėmė bolševikų priešus ir daly
vavo Rusijos pilietiniame kare, 
vertė komunistus atstoti nuo Pa
baltijo. Kito priežastis buvo so
cialdemokratų politika Vokietijo
je, kur jie vedė, ypač 1919 m. 
pradžioje, sunkią kovą su komu
nistais spartakininkais. Vokieti
jos likimas tuo metu priklausė 
nuo šių dviejų partijų kovos iš
davų. Pagaliau, laimėjusiems so
cialdemokratams rūpėjo nepri
leisti bolševikų prie Vokietijos 
sienos, ypač prie Rytprūsių, iš 
kur jie būtų galėję remti vokiš
kus komunistus. Tad vokiečių 
vyriausybė negalėjo būti abejinga 
komunistų įsiviešpatavimui Lie
tuvoje ir todėl pirmiausiai nu
sprendė jau sausio m. pradžioje 
(1919) pasilikti bent vakariniuose 
jos pakraščiuose. Vokiečių po
litika Lietuvoje, kaip ir visame 
Pabaltijyje, derinosi su sąjungi
ninkų tikslais: abiem rūpėjo lai
kyti cordon sanitaire prieš bol
ševikų galimą skverbimąsi {Va
karus.

Bolševikai, gerai numanę šiuos 
vakariečių tikslus, ir dar giliai 
įklimpę { pilietinius karus, su
mojo atsisakyti nuo Pabaltijo res
publikų pasijungimo. Tai jie pa
reiškė Vakarų valstybėms dar 
1919 m. viduryje ir pačioms Bal
tijos respublikoms siūlė taiką. Po 
ilgo delsimo iš Baltijos respubli
kų pusės taika buvo sutarta 1920 
m. pirmoje pusėje.

Lietuva, pasirašiusi su Sovie
tais taiką 1920 m. liepos 12 d„ 
kaip ir kitos 2 Baltijos valstybės; 
tikėjosi gavusios nepriklausomy
bės pripažinimą visiems lai
kams. Kitaip galvojo Maskvos 
viešpačiai. Štai turime paties Le
nino pareiškimą, padarytą taikos 
su Estija išvakarėse: "Mes ne
norime lieti darbininkų ir raudo
nosios armijos karių kraujo dėl 
šio mažo teritorijos gabaliuko, 
ypač kai nuolaidos nepadarytos 
visiems amžiams... Darbininkai 
netrukus nuvers tą vyriausybę ir 
įkurs tarybinę Estiją, kuri su
tars su mumis naują taiką" (ci

tuota iš A.L.P. Dennis, the fo- 
reign policies of Soviet Russia, 
1924, 115 p.). Sis Lenino pareiš
kimas, kaip ir visa bolševikiška 
vėlyvesnė politika rodo, kad ko
munistams taika su Pabaltijo 
valstybėmis buvo daugiau paliau
bos, kurios kada nors turės baig
tis. Sovietams jos buvo ne prin
cipo, bet reikalo padiktuotais ak
tais ir todėl tik laikinai veiks
mingos. Dėl vėliau susidėjusių 
tarptautinių santykių šios sutar
tys turėjo būti paisomos 20 metų, 
kol Sovietams radosi proga ati
dengti kortas ir parodyti, kaip jie 
l jas žiūrėjo. Jų ilgai laikytas 
paslaptyje užmačias ryškiausiai 
atvėrė Molotovas, kai jis estų už
sienio reikalų ministrui Selteriui 
1939 m. kalbėjo: "Sovietų vyriau
sybė negalvoja ir niekuomet rim
tai negalvojo pasitenkinti būkle 
prie Baltijos jūros; 1919 m. ji buvo 
priversta pasitenkinti tokiomis 
pozicijomis. Bet dabar ji pakan
kamai stipri padėčiai revizuoti" 
(Dirva 14 nr. 1960.1. 3 d.)

♦♦♦
Sis Molotovo pareiškimas se

kė po Hitlerio-Stalino pakto pasi
rašymo, kur Sovietai gavo progos 
atstatyti Pabaltijyje tą padėt{, ku
rią jie bandė {gyvendinti 1918-19 
m. Tiesa, reikia pastebėti, kad 
jiems tai ne iš karto pasisekė. 
Jie gavo pirmame slaptame susi
tarime su Vokietija (1939 m. rugp. 
23 d.) tik Estiją ir Latviją. Tuo 
tarpu Lietuvą pasilaikė Vokieti
ja. To pakto užkulisams supras
ti įdomu būtų išaiškinti, kaip ga
lėjo {vykti, kad Sovietų Sąjunga 
buvo palikusi Lietuvą Vokietijai 
ir pasitenkinusi Latvija ir Esti
ja. Deja, dabar turimi šaltiniai 
neleidžia šio klausimo išspręs
tų Net ir buvęs Vokietijos am
basados Maskvoje patarėjas ir 
vertėjas G. Hilger savo memuari
nėje knygoje "The lncompatible 
allies” (1953) tenkinasi vien slap
to dokumento paminėjimu be jo 
komentaro. Neturint duomenų, 
galima tik spėlioti, kad vokiečiai 
ir 1939 bandė neprileisti bolševi
kų prie savo sienos, kaip ir 1919 
m., ir todėl kaip nors išsiderėjo 
Lietuvą. Jie, matyti, rimtai manė 
ją sau prisišlieti, kaip rodo jų kur
stymas lietuvių dėl Vilniaus Len
kijos žygio pradžioje. Kurstymas 
gražiai derinosi su tame slapta
me protokole (nešta klauzule, kad 
bet kokių pakeitimų kalbamose 
srityse atveju turės būti paiso
mos lietuvių teisės { Vilnių. Tuo 
būdu Vilniaus apylinkė išskirta iš 
Lenkijos sričių, kurios pagal tą 
pat{ protokolą pripažintos Sovietų 
(takai. Žinant dabartųdviejųdik- 
tatoriŠkų galybių slaptas machina
cijas dėl mūsų sostinės, reikia tik 
sveikinti mūsų ano meto vyriau
sybės nuosprendĮ nepasiduoti 
gundymams ir išlikti neutra
liems. Jeigu mūsų vyriausybė bū
tų pasielgusi, kaip kai kurie jauni 
politikieriai ją kurstė, ir būtų pa
sinaudojusi proga pati (žengti { 
sostinę anomis pirmomis rugsė
jo dienomis, mūsų vakarų kaimy
nas būtų galėjęs džiaugdamasis 
trinti rankas ir kalbėti: "Vilnius 
jūsų, o jūs mūsų", o Lietuva būtų 
buvusi visur Vakaruose ir čia 
Amerikoje apšaukta susidėjusi 
su hitleriška Vokietija ir užsi

traukusi sau neapykantą, kuri bū
tų galėjusi skaudžiai atsiliepti ka
ro ir pokariniais laikais. Mes 
būtume atsidūrę daug blogesnė
je padėtyje.

Žinoma, vokiečiai domėjosi 
Vilniumi ir Lietuva tik iki rūgs. 
28 d., atseit, iki Sovietų reikala
vimo revizuoti rugp. 23 d. slaptą 
protokolą. MJslingas yra greitas 
vokiečių sutikimas tenkinti Stali
no reikalavimą, iškeičiant So
vietų {takai numatytą Liublino sri
tį ( Lietuvą. Minėtas Hilgeris 
(o.p. 313 p.) sako, jognorėta pra
tęsti vokiečių kontrolės teritori
ją iki senos Curzono linijos ir tuo 
būdu pašalinti Lenkijos atplaišą, 
kuri būtų atsidūrusi Sovietuose, 
Neatrodo, kad vokiečiai būtų mie
lai sutikę su pasiūlytu mainu, Be 
abejo, Lietuva jiems buvo skanes
nis kąsnis, nei tas Lenkijos lopas. 
Tačiau, jausdamiesi greičiausiai 
silpnesnėje pozicijoje, nei rugp. 
m. dėl vakariečių paskelbto karo, 
turėjo nusileisti Sovietams. Kad 
jie ne taip jau lengva širdimi nu
sileido, rodo jų išsiderėtas bent 
mažas Lietuvos pietvakarių kam
pelis (kurio apimtis nėra tikrai 
žinoma). Tad sovietai, pasinau
doję karu, atsiekė savo tikslą re
viduoti padėtj Pabaltijyje. Sovie
tai, gavę laisvas rankas j» su
sitarimų, ėmė laipsniškai siek
ti okupacijos. Pirmas žingsnis 
buvo draugiškumo sutartys su ka
rinėmis bazėmis. Mums tos 1939 
m. spalio 12 d. sutarties tra
gišką jausmą nuslopino atgauta
sis Vilnius ir tuo būdu mūsų sa
vijauta galėjo būti pakilesnė nei 
dviejų Baltijos kaimynų.

Iš tikrųjų, nusidedamą istori
nei tiesai, kai vėlesnių (vykių po
veikyje kalbama apie "juodžiau
sią dieną", kaip pvz., B. Raila 
vadina spalio 10 d. (Dirva, 1965. 
6.30 d.) Sekančioje dienoje Kau
ne (vykusioje spontaniškoje'de
monstracijoje ir joje pasakytose 
A. Juškos (tam momentui atgai
vintos Vilniui vaduoti Sąjungos 
pirmininko) ir Prezidento kal
bose nebuvo jokios juodumo žy
mės. Mūsų Prezidentas savo kal
boje pasidžiaugė Vilniaus atga
vimu ir maždaug tiek tepridūrė: 
"Su Vilniumi gauname ir Įsipa
reigojimų. Kaip tie įsipareigo
jimai mums atsilieps, parodys 
ateitis". Ta demonstracija su kal
bomis nebūtų galėjusi vykti "juo- 
džiausiosios dienos" ženkle. Tie
sa, ji išplaukė' iš tos sutarties, 
kuria prasidėjo okupacija. Ne 
kas kitas, kaip karas Vakaruose 
lengvino Sovietams kelią ( oku
paciją. Pažymėtina, kad lemia
mą okupacijai momentą, t.y. ul
timatumų lydimą invaziją, pasi
rinko tada, kada vokiečiai ėmė 
Paryžių ir galutinai griovė Pran
cūziją. Katastrofiški (vykiai Va
karuose pridengė Pabaltijo vals
tybių tragediją ir gruobonlškas 
komunistų užmačias. Tarptauti
nė padėtis veikė Sovietijos nau
dai ir Baltijos respublikų pražū
čiai.

Lietuva, kaip matome, atsikū
rė, gyvavo 20 metų ir žlugo tam 
tikrų tarptautinių santykių pa
veikta. Iš to seka viltis, kad šia
me kintančiame pasaulyje ir 
vėl susidarys sąlygos, kurios at
neš Lietuvai, kaip ir visoms vi
durio Europos tautoms, laisvę. 
Juk gal būt ne veltui laisvės (ir 
taikos) viltis nuolatos skelbia
ma šių laikų pasaulio vadovų. 
Ta pati viltis glūdi ir žmonių 
sielose ir ji kada nors virs veiks
minga jėga pagal tą dainiaus Ši
lerio posak(: "Was die innere 
Stimme spricht, das taeuscht die 
hoffende Seele nicht".

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 rašyti: GINTARAS 
RESORT, P. O. Box 74, 
Union Pier, Mich.
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

U Na litovskom jazyke”
Sovietinės Lietuvos propagan

distai Amerikoje, o ypač patys 
atkakliausieji rublininkai iš pa
šaukimo daug ką jau {tikino, kad 
mes nebemylime savo tautos, nei 
senosios tėvynės. Mes, esą, tik 
šmeižtame, meluojame ir šališ- 
kiausiai niekiname viską, kas ten 
daroma pasišventėlių tarybinių 
patriotų. Viską, - net ir tai, jei 
ką jie neabejotinai gero ir naudin
go padaro!

Gaila, bet ligi šiol esu dar be
veik nepastebėjęs, kad laisvieji 
lietuviai, kalbėdami ar rašydami 
apie pavergtąją tėvynę ir jos so
vietinio gyvenimo rojų, verstųsi 
tik neapykanta, melais ir žlibiau- 
siu šališkumu. Dėl vieno kito fak
telio ar propagandinės strategi
jos, žinoma, jie suklysta, šen ten 
perspalvina ar dėl kokios smulk
menos apsirinka. Bet iš esmės 
apie lietuvių tautos likimą, jos 
sovietini valdymą, jos rojišką gy
venimą, apie anų patriotų ir šių 
lietuvių lūkesčius emigrantai vis 
dar tebeŠneka ir teberašo gana 
teisingai.

Ant sovietinės propagandos 
pirmųjų šaltinių "objektingumo” 
ir tarybinės kultūros klestėjimo 
virvės dar tik retas tėra čia pa
sikoręs.

Tad tuo tarpu nedaug tuo klau
simu pas mus sielvartavimo. 
Blogiau bus gal tik ateityje.

bai gražiai, poetiškai: -- "Vi
durnakčių aikštėse". Pavadini
mas sugalvotas gana tiksliai, per
duodant jo kūrybos pobūdį ir idė
jinius motyvus.

Knygoje taip pat sudėta kelios 
poetą rodančios nuotraukos ir jo 
rankraščių faksimilės. Nepa
šykštėtas ir kartu su poetu mo- 
kęsiusio Viekšnių progimnazi
joje dailininko Antano Gudaičio 
1964 m. atliktas portretinis pie
šinys sangvinu (nedidelio pana
šumo, tačiau meniškas).

Bet užvis labiausiai man pa
tiko rinktinės viršelis ir trijų 
spalvų aplankas. Dailininkui V. 
Kalinauskui laimingu būdu pasise
kė pravesti itin naujovišką, vi

jęs rankraščių, rankiojęs laik
raščiuose išmėtytus eilėraš
čius, viską pats vienas perraši- 
nėjęs, lyginęs, paskui dairęsis 
leidėjo. O eilėraščiams, daž
niausia nuostolingam bizniui, lei
dėją rasti būtų buvę labai sunku. 
Tad gal ruošėjas iš savo kišenės 
būtų finansavęs išleidimą, skai
tęs ir Uisęs korektūras, galiau
siai ieškojęs platintojo.

O dabar kiuip. Tokiam vie
nam leidiniui darbavosi daugy
bė žmonių. Trijų narių redak
cinė komisija (J. Butėnas, V. 
Kubilius ir pirmininkas A. Venc
lova), leidinio rengėja ir paaiš
kinimų rašytoja A. Sluckaitė, re
daktorė E. Vildžiūnienė, daili- Vyt. Maželio nuotraukaRytmetis Lk. George ežere...

O š{ kartą specialiai norėjau 
nudžiuginti ne tik visus tarybi- 
ninkus, bet ir mūsų rublininkus, 
kuriems vis "iš rytų šalelės 
saulelė tekėjo"... Maskolinio oku
panto paunksmėje Kauno ir Vil
niaus sovietiniai vyrai ir tary
binės moterys kartais padaro gra
žių, vertingų ir mūsų kultūrai nau
dingų darbų. Bent stengiasi.

Vienas iš tokių darbų-tai pra
ėjusiais metais išleista daili pus
trečio šimto puslapių knyga "na 
litovskom jazyke", poeto Leono 
Skabeikos rinktinė, vardu "Ploš- 
čadi v polnoč”... Nelaikykite tai 
kokiu pasityčiojimu. Tai yra tik 
autentiškas ir iš pirmųjų šalti
nių mano čia pakartojamas 
tos knygos paskutinio puslapio 
išrašas, vaizdžiai paliudijantis, 
kad laisvoje ir laimingoje Lie
tuvoje šiandien jokia knyga nebe
gali pasirodyti rinkoje bejos met
rikos rusų kalba ir kirilicos 
raidėmis.

Šiaipjau visa knyga sąžiningai 
ir su meile išspausdinta lietuvių 
kalba ir prirašyta, berods, vie
nų lietuvių, paveldėtų iš senų bur
žuazinių metų ar prisiaugintų nau
jaisiais tarybiniais laikais. Gal 
tik vienos leidinį parengusios ir 
paaiškinimus parašiusios pane
lės A. Sluckaitės pavardė kiek 
keltų šovinistinio ir rasistinio {ta
rimo. Mat, Sluckių ar Sluckų se
novėje yra buvę ir lietuvių, ir sla
vų, ir žydų giminėse.Bet jeigu 
Sluckaitė būtų ir rusaitė ar žy
daitė, tai vistiek bent kalbiškai 
bus puikiai sulietuvėjusi. Jos {dė
tos pastangos knygai paruošti, at
rodo, buvo pačios stambiausios, o 
rinkinio pabaigoje pateiktieji 
"Paaiškinimai" apie Lietuvos po
eto literatūrinius darbus, smul
kią jo kūrybos metriką ir kitus 
davinius atlikti labai kruopščiai 
su meile ir išmanymu.

Atidėjus šalin tas kremlinių 
ponų rusiškas aprobatas pasku
tiniame puslapyje, visas Leono 
Skabeikos poezijos rinkinys yra 
lietuviškas, ir knygos antraštė 
pirmajame puslapyje skamba la-

LEONAS

SKABEIKA

Leono Skabeikos rinktinės "Vidurnakčių aikštėse" dail. V. Kali
nausko sukurtas aplankas.

sai modernišką viršelio piešini, 
beveik "kūbistišką" ir pusiauab- 
straktinj, "miestą" su viena juo
da ir kita tamsiai raudona "aikš> 
te". Taigi, dekadentiškos ir ga
lutinai išsigimusios Vakarų bur
žuazijos stiliuje, grubiai pra
silenkiant su Stalino, Chruš
čiovo ir pačių vėliausių sovieti
nio meno (statymdavėjų socialis
tiniu realizmu.

Ir visa tai paskiru atminti 
vienam iš labiausiai dekadentiškų 
nepriklausomos Lietuvos poetų, 
vienam iš dvokiančios buržuazi
jos puvėsių dainiui, minkštapilviš- 
kiausiam liberalui, ryškiausiam 
"lietuviškam Baudelaire", išsi
gimusiam kosmopolitui, pykčio ir 
keršto {siutimu klykiančiam sim
bolistui, gatvės merginų, vidur
nakčio aikščių, karčiamų ir nak
ties valkatų trubadūrui, visokių 
velniavų, skausmo, juodos nevil
ties, žlugimo ir mirties demonui! 
Sovietinėje Lietuvoje tai gana re
tus dalykas ir todėl vertas dėme
sio.

Ir kokia gera, plati, sudėtinga 
organizacija! Įsivaizduokime, 
kad seniau kas nors būtų užsi
spyręs išleisti savo mirusio drau
go raštų rinkini - poeto savotiš
ko ir kiek keisto ir dar nekažin 
kaip populiaraus. Jis būtų ieško-

ninkas V. Kalinauskas, techn. 
redaktorius J. Dargis, korektorė 
S. Zastarskytė, piešiniu prisi
dėjęs dail. A. Gudaitis, sovieti
nis kritikas parašė {vertinimus, 
penki amžininkai pridėjo atsimi
nimų nuotrupas. Pagaliau, kiek 
dar nepaminėtų rinkyklos ir 
spaustuvės darbininkų, knygri
šių, ekspeditorių, leidyklos biu
rokratų...

Sovietinėje santvarkoje viskas 
darosi ir daroma "masiškai". 
Buržuaziniais laikais, kaip minė
jau, vienas ištikimas poeto drau
gas būtų paplušęs ir š{ tą pada
ręs, o čia dabar prie vienos kny
gos darbavosi masė rašytojų, 
kritikų, redaktorių ir kitokiųtal- 
kininkų.

Ir kas už vis gražiausia: - kny
gos tiražas ne kokie šeši Šimui 
ar dar mažiau, kaip kadaise, o vi
si šeši tūksunčiai. Tik reus 
poetas tokiu tiražu spausdinamas 
Amerikoje, Anglijoje ar Prancū
zijoje. Ir galime tikėti, kad Ska
beikos poezija visa išpirkų arba 
tikrai bus išpirkta. Jau vien dėl 
to, kad ji taip nepaprastai kito
niška, negu dabartinė urybinė. 
Kad joje dvelkia egzotiški laisvų 
laikų ir laisvų žmonių vėjai. Kad 
joje kupina liūdesio, skausmo ir 
pesimizmo, o ne vien tik tarybi- 
nio džiaugsmo, laimės ir švie
saus rytojaus sutybos. Žmonės 
visada bodisi monotonija, ieško

PRIĖMIMAS PAS VALSTYBES SEKRETORIŲ
Ištrauka iš ALT Pirmi

ninko L. Šimučio pranešimo, 
padaryto 1965 m. liepos mėn. 
16 d. ALT Valdybos posėdyje.

Apie vėliausius veiksmus lais
vinimo baruose ir ypač apie is
toriškąjį Bendrojo Amerikos Pa
baltiečių komiteto žyg{Washing- 
tone mūsų spauda jau gana pla
čiai rašė. Bet aš manau, kad Ame
rikos Lietuvių Tarybos Valdybos 
nariams reikia padaryti specia
lų pranešimą, papildant tuos mo
mentus, kurių dar nėra palietu
si spauda.

Š.m. birželio 23 d. 4 vai. p.p. 
Valstybės Departamente Valsty
bės Sekretoriaus kabinete buvo 
priimtas Pabaltiečių komitetas 
paties sekretoriaus Dean Rusk. 
Delegacijoje dalyvavome mudu su 
Antanu Rudžiu (nuo ALT), prof. 
P. Lejinš, Alf. Berzinš, B. Al- 
bats (nuo Amerikos Latvių Są
jungos) ir Heikki Leesment, J. 
Buschman (nuo Amerikos Estų 
Tautinio komiteto).

Audiencija tęsėsi lygiai pusę 
valandos. Po delegacijos prista
tymo, kurt Padarė šiuo metu esąs 
Pabaltiečių Komiteto pirminin
kas prof. P. Lejinš, pasikalbėji
mą pradėjo pats Valstybės sek
retorius D. Rusk. Jis klausinė
jo apie dabartinę padėt} Pabalti
jo kraštuose. Domėjosi jis kaip

ko nors skirtingo, labiau žavisi 
rutinos išimtimis, mėgsta maiš
to dvasią.

Man taip pat norėtųsi tikėti, kad 
did žioji šio leidinio redaktorių ir 
bendradarbių dalis savo įnašą at
liko ne vien todėl, kad tai buvo jų 
tarnybinė pareiga, tiesioginis pra
gyvenimo šaltinis ar savo asme
ninių pajamų papildymas, bet iš 
širdies ir iš meilės anksti pasi
mirusiam lietuviško simbolizmo 
ir dekadentizmo poetui.

Prileisčiau, kad jiems buvo gal 
ne visai lengva iš kompartijos ati
tinkamų {staigų išgauti leidimą 
tokiai knygai paruošti ir išspaus
dinti, nes Leono Skabeikos poezi
ja, bendrai paėmus, savo turiniu 
ir dvasia buvo visiškai ne sovie
tinė, labai mažai revoliucinė. Au
torius niekada nepriklausė nei 
komjaunimui, nei kompartijai. 
Čia nė vieno karto nebuvo pami
nėtas nei didžiojo Lenino, nei 
didžiojo Stalino vardas.

Kaip galėjo {vykti toks stebuk
las?

viEštum inititt.ii: riKKin numoji: Mumiiut

PARAMA
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

toli yra nuėjusi okupantų veda
ma rusifikacija Lietuvoje, Esti
joje ir Latvijoje, kokia jų ekono
minė būklė, kokios žmonių nuo
taikos, ar yra bet koks kultūrinis 
bendradarbiavimas su užsienyje 
gyvenančiais tautiečiais, šitie 
klausimai davė progą delegacijos 
nariams J juos suglaustai,bet tiks
liai atsakyti. Iš tų ir kitų pateik
tų klausimų supratome, kad sekr. 
D. Rusk domisi Pabaltijo kraštų 
būtimi. Pasikalbėjimas buvo ve
damas draugiškoje.ir nuoširdžio
je nuotaikoje. Jame dalyvavo visi 
delegacijos nariai, atsakymuose 
viens kitą papildydami. Delega
cijos nariai savo ruožtu kėlė tuos 
klausimus, kurie šiuo metu yra 
patys aktualiausi pabaltiečių at
žvilgiu. Jie lietė ne tik politinius, 
bet ekonominius, kultūrinius ir 
socialinius reikalus Pabaltijo 
kraštuose. Plačiau buvo pasisa
kyta dėl kultūrinio bendradar
biavimo, dėl JAV - Sovietų Rt>- 
sijos konsularinės sutarties, dėl 
Jungtinių Tautų vaidmens paverg
tųjų tautų išlaisvinime, dėl JAV 
Atstovų rūmuose priimtos pabal
tiečių rezoliucijos (H. Con. Res. 
416) š.m. birželio 21 d., dėl so
vietinės kolonizacijos. Nuoširdų 
pasikalbėjimą baigiant, delegaci
ja padėkojo sekr. D. Rusk ir per 
j{ JAV VyMausybei dėl Pabalti
jo kraštų nepripažinimo ir taip 
pat dėl daromų veiksmų sulaiky
ti komunistų agresiją pietinėj 
Azijoje ir Lotynų Amerkoj.

Pabaltiečių delegacija, supran
tama, pirmiausiai padėkojo sekr. 
D. Rusk, kad jis ją priima to
mis dienomis, kai yra minima 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 25 
metų okupacijos sukaktis ir šimt
mečio ketvirtadalis darbo ir ko
vos dėl laisvės ir nepriklauso
mybės atkūrimo.

Oficialiame raštiškame me
morandume suminėtas 1940 m. 
liepos 23 d. Valstybės Sekreto
riaus pareigas einančio Summer 
Weiles JAV vyriausybės vardu 
padarytas pareiškimas, pasmer
kiantis Sovietų Rusijos agresiją { 
Pabaltijo valstybes, ir pasisaky
mas, jog JAV laikysis tų pačių 
dėsnių ir {sitikinimo, kad, jei 
tautų santykiai nebus pagristi iš
minties, teisingumo ir teisės dės
niais, patys moderniosios civili
zacijos pagrindai negalės būti iš
laikyti. Ir reikia pasakyti, kad to 
pareiškimo dvasios bei dėsnių 
laikėsi visos buvusios vyriausy
bės -- prez. F.D. Roosevelto, 
H. Trumano, D. Eisenhowerio, 
John Kennedy ir taip pat dabar
tinio prezidento Johnsono vy
riausybė. Iš pasikalbėjimo su 
sekretoriumi Rusk buvo aišku, 
kad tas nusistatymas ir ateityje 
nepasikeis ir negali pasikeisti, 
nes priešingu atveju būtų pažeis - 
ti visi tie principai, kuriais yra 
grindžiama Jungtinių Valstybių 
užsienio politika.

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. 3 Str. French Cognac ............................ 5th 4.59,
2. Grain Alcohol 190 proof U.S.P..........5th 4.89
3. Armagnac Imp. French Brandy ■....... 5th- 4.39
4. Riccadonna Vermouth 30 oz...............Bott. 1.29

5- Zubrovka 100 proof ....................
6. Napoleon Imp. French Vermouth
7..Bordeaux French Wine ..............

5th 4.75
5th 1.19
5th 0.98

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

komitetui š.m. birželio 15,16 ar 
17 d.d.

Birželio 15 d. iš prezidentū
ros buvo atsakyta, kad Prezi
dentas yra perkrautas užsienio 
ir vidaus politikos darbais, to
dėl Pabaltiečių komiteto priim
ti neturės laiko. Buvo patarta 
kreiptis {Valstybės departamen
tą, kad komitetą priimtų sekre
torius Dean Rusk. Gavus š{ pa
tarimą, tą pačią dieną buvo para
šytas pareiškimas p. sekr. Rusk 
suteikti audienciją. Birželio 18 d. 
buvo gautas teigiamas atsaky
mas, kviečiąs Pabaltiečių Komi
tetą audiencijai š.m. birželio 23 
d.

Tą dieną laikau savotiškai is
torine, nes JAV sekretorius Ame- 
rikos pabaltiečius priėmė pir
mą kartą. Be to, tai buvo uždė
tas lyg ir vainikas birželio tra
giškųjų dienų, Pabaltijo 25 m. 
okupacijos ir šimtmečio ketvir
čio kovų dėl laisvės ir nepri
klausomybės minėjimui.

Nemaža dėmesio yra verta š. 
m. birželio 21 d. Atstovų rūmų 
priimtoji J. F. Monagano iš Con- 
necticut rezoliucija (H. Con. Res. 
416). Ši rezoliucija ragina prezi
dentą atkreipti pasaulio dėmesį 
Jungtinėse Tautose ir kituose 
atitinkamuose tarptautiniuose fo
rumuose, kad paveiktų pasaulio 
opinijos svor{ ta kryptimi, kad ji 
stotų už teisių grąžinimą Pabal
tijo gyventojams.

Neabejotina, kad ALT irBend 
rojo Amerikos Pabaltiečių komi 
teto veiksmai kongrese ir kon
taktai su paskirais parlamenta
rais padėjo pravesti kongres- 
mano Monagan rezoliuciją Atsto
vų rūmuose.

Tarp daugelio kitų dalykų pa
stebėtina, kad atstovų rūmų pako- 
miteto pirmininkė kongresmanė 
Edna Kelty jau iš senesnių laikų 
padeda ALT. Jos vadovaujamo 
pakomiteto liudininkų apklausi
nėjime apie Pabaltijo ir kitų Ry
tų Europos tautųpadėtj, ALT pir
mininko išsamus pareiškimas 
per kongresmaną WilllamMur- 
phy buvo įteiktas pirmiausiai ir 
brošiūroje, pavadintoje "Condi- 
tions in the Baltic Statės and in 
other countries of Eastern Euro- 
pe" taip pat pirmoje vietoje yra 
atspausdintas.

Žinodamas, kad daug kas do
misi, kokiu būdu buvo gauta au
diencija pas sekr. Rusk, trumpai 
ir apie tai pranešiu. Amerikos 
Lietuvių Taryba jau kiek iš se
niau (pernai) rūpinosi gauti audi
enciją pas prez. Johnsoną. š.m. 
gegužės mėn. Lietuvos laisvini
mo veiksnių suvažiavime buvo 
pageidauta, kad audiencijos pas 
prezidentą prašyti Bendrojo Ame
rikos Pabaltiečių komiteto vardu. 
Tuo keliu ir buvo pasukta, šio 
komiteto vardu ir buvo pasiųs
tas laiškas prez. Johnsonui f Bal
tuosius rūmus, prašant, kad būtų 
suteikta audiencija Pabaltiečių

VASAROTOJŲ 
DĖMESIUI

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

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

Z. A. Vieškalniai
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1965 m. liepos 30 d. DIRVA

LIETUVIU SKAUTU MIESTAS MICHIGANO MIŠKE
— Čia yra lietuvybės pilis, kur 

skiepijama tautinė dvasia, ir kar
tu čia yra lietuvybės ateitis, nes 
aš, aplankęs šią stovyklą, pama
tęs tokias ilgas skautų eiles, ste
bėjęs jų užsiėmimus, pilnai Įsi
tikinau, kad lietuvybė Amerikoje 
dar ilgai gyvuos,--šiuosžodžius 
rašančiam š{ -reportažą liepos 
10 d. Rako skautų stovykloje,Cus- 
ter, Michigan, pasakė PLB pirm. 
Juozas BačiOnas, pirmą kartą ap- 

Gytis Petkus kuria laužą... A. Butėno nuotrauka

lankęs Rako skautų stovyklą, kur 
nuo liepos 3 iki 17 d. stovyklavo 
per 300 Chicagos skautų ir jų 
vadovų.

Rako miškas, už 250 mylių 
nuo Chicagos, dabar yra nuosa
va Chicagos skautų respublika. 
1956 m. didelis lietuvių skautų 
globėjas Chicagoje dr. St. Bud
rys su savo pažįstamu, senosios 
emigracijos atstovu vaist. Raku, 
važinėjo po Michigan valstybę, 
lankydami apylinkes, kur nema
žai gyvena lietuvių ūkininkų. Čia 
tose apylinkėse ir vaist. Rakas 
turėjo savo nuosavybę. Dr. Bud
rys gerai žinojo, kokius vargus 
turi Chicagos skautai su stovykla 
vietėmis. Jie turėjo glaustis
valstybiniuose parkuose ar to
kiose vietovėse, kur netoliese yra 
barai ir kitokių pramogų vietos, 
dažnai klaidingais keliais pavi- 
liojančios jaunuolius. Tad dr. 
Budrys ir užsiminė vaist. Rakui, 
kad gera būtų šiose atokiose Mi- 
chigano apylinkėse skautams susi
rasti stovyklavietę. Kiek pa
galvojęs, geraširdis vaist. Ra
kas už 1 dol. Chicagos skautams 
99-riems metams perleido savo 
mišką, ir taip l skautijos rankas 
atiteko vieu, kurią, praėjus de
vyniems metams, jiesmarkiaipa 
gerino ir išpuošė naujais pasta
tais bei kitokiais patobulinimais.

Chicagos skautijal — Aušros 
Vartų, Kernavės ir Lituanicos 
tuntams — paskutiniai keleri me
tai yra jų žydėjimo laikas. Kai 
kurie iš šių tuntų, ypač Lituani
cos berniukų tuntas, net dvigubai 
paaugo nariųskaičiumi,visuryra 
sutelkti puikūs vadovai, skautams 
visuomet atidarytos savos Jauni
mo Centro patalpos sueigoms,
kun. Kezio, SJ, asmenyje skautai 
turi ne tik puikų kapelioną, bet ir 
ištikimiausią savo draugą,o tokių 
vadovų, kaip J, Paronis, J. Iva
nauskas, V. Namikas, VI. Vijei- 
kls, K. Jaunius — sunku kur ras
ti. Dar kai Lituanicos tunto prie 
kyje stovi nepalaužiamos energi
jos tuntininkas K. Cijūnėlis ir jo 
adjutantas R. Račiūnas,Chicagos 
berniukai skautai gyvena tikrus

Vėliavos nuleidimas skautų stovykloje. Rako ūkyje, Custer, Mich.

Vladas Ramojus

renesanso laikus. TapatingašLi- 
tuanicai kelias lydi ir abu mer
gaičių tuntus, iš kurių Kernavės 
tuntas turi labai darbštų tėvų 
k-tą, vadovaujamą agr. Ruibio.

Kai liepos 10-11 d. savaitgali 
l Rako stovyklą iš Chicagos su
važiavo 500-600 tėvų aplankyti 
ten stovyklaujančius skautus, Ra

ko stovyklą, kur anksčiau buvo 
tik primityvus miškas, dabar sun 
kiai galima atpažinti. Smarkiai pa 
gražėjusi atrodė Lituanicos tunto 
stovykla, kurią dominuoja naujas 
virtuvės ir valgyklos pastatas. §1 
tvarinj savo rankomis sutvėrė 
Lituanicos tunto vadovai ir tėvai 
talkos būdu, už darbą sutaupy
dami kelis tūkstančius dolerių. 
Kadangi berniukų stovykla iki šiol 
neturėjo savo virtuvės ir valgyk
los, o stovyklautojų skaičius me
tai iš metų smarkiaiauga,pasta
tas buvo būtinai reikalingas ir jis 
išaugo šio pavasario bėgyje.

Tame pačiame Rako fniške at
skirą stovyklavietę (sirengė ir

F. Kurgonienė ir dr. S. Budrys prie Lituanicos tunto laivo.

Kernavės mergaičių tuntas, taip 
smagiai susiglaudęs { krūvą po 
plačiomis, dangų visai užgobu
siomis, lapuočių medžių šako
mis. Šiais metais Kernavės sto
vyklai vadovavo sol. Stasio Baro 
dukra Rita, ir per 2 savaites 
čia buvo kuo plačiausiai puoselė
jama skautiškoji pionierija. Ker
navės tuntas taip pat didžiuojasi 
tėvų ir vadovių vyrų pagalba pa

sistatęs sau atskirą pastatą, tei
kianti stovyklautojoms daug pato
gumų.

Aušros Vartų tuntas pasiliko 
senojoje skaučių stovyklavietėje. 
Čia ir skaučių virtuvė ir ambu
latorija, kur pirmąją stovyklavi
mo savaitę darbavosi dr. S, Bud
rys, padedant tikrajai samarie
tei — gali, sešers pareigas ei
nančiai Šilėnienei, kuri šioje sto
vykloje darbuojasi jau eilę me
tų. Taip pat tenka pabrėžti, kad 
ir kiekvienas vadovas, gydytojas 
ar kitoks pareigūnas } stovyklą 
vyksta aukodamas savo atostogas 
ir už tai negaudamas jokio atlygi
nimo.

Berniukų Lituanicos tunto sto
vykla šiais sukaktuviniais Lietu
vos laisvės kovų metais buvo pa
sivadinusi bolševikų kankinio, 
1941 m. sušaudyto prie Červe
nės, Lietuvoje, buv. vyriausio 
skautininko pulk. J. šarausko var
du. Berniukų stovyklos virši
ninkas Vyt. Kasniūnas su mer
gaičių stovyklų vadovėmis lie
pos 9 d. vakarą surengė įspūdin
gą Lietuvos partizanų ir visų žu
vusių už Lietuvos laisvę minė
jimą, kur mišką nušvietė fake
lų eisena, prie simbolinio parti
zano kapo degančios žvakės, gies. 
mės, maldos ir gili patriotiški 
skaut. A. Dundzilos žodžiai.

Berniukų stovykloje taip pat 
stovyklavo ir oro bei jūrų skau
tų padaliniai, priklausą tam pa
čiam Lituanicos tuntui. Oro skau
tai, sujungti Dariaus-Girėno var
do draugovėje, puoselėja aviaci
ją. Jie stato modelius, vyksta { 
aerodromus apžiūrėti lėlttuvų ir 
jais paskraidyti. Oro skautų dr- 
vės instruktorius yra inž. J. 
Gierštikas, draugininkas M. Ja
kaitis ir adj. K. Matulaitis. Oro 
skautų draugovės palapinės ir jų 
gražiai išpuošus rajonas kreipė 
visų dėmes} J būsimųjų lakūnų 
kampelj.

Nors baltauniformiams jūrų 
skauums, kurių eilės dar retos, 
teko sunkiai kovoti su umsiomis 
ir įkyriomis miško dulkėmis, 
kurios taip ryškiai niaukė jų bal
tas uniformas, bet jūrų skautai 
buvo ypač laimingi, nes jie tą 
savaitgali gavo nuosavą laivą, 
kuris jau nardė kitapus Rako miš
ko esančiame ežere.

Sekmadien}, liepos 11 d. Rako 
miške, saulei iš gėlo dangaus 
visoje šviesybėje atsivėrus, vy
ko turbūt pačios didžiausios 
iškilmės per devynerius metus. 
Iš ryto prie lauko altoriaus miš
ke Skaučių Seserijos dvasios va
das, Draugo moderatorius Pr. 
Garšva, MIC, atlaikė dialogines 
lietuviškas mišias, kurias lietu
viškomis giesmėmis palydėjo di-

Lituanicos tunto kapelionas A. Kezys, SJ, šventina naująjį pastatą Rako stovyklavietėje, šalia jo 
tuntininkas K. Cijūnėlis. Šone matyti PLB pirm. J. Bachunas, vyr. skautininkė O. Zailskienė, s. F. Kur
gonienė, s. dr. S. Budrys, s. Tallat Kelpša, s. V. Kasniūnas ir kiti.

RŪPINAMASI ŠIA 80 METU SUKAKTIMI
Yasaros karščiams užklupus 

ir prasidėjus dirbančiųjų atos
togoms, sulėtėjo darbas įmonė
se, įstaigose, o taip pat ir orga
nizacijų veikimas įgavo vasariš
ką krypt}: iš pastogių, kur vyk
davo susirinkimai, persimetama 
l parkus, pamiškes, arčiau van
denų ir pavėsių.

Štai SLA kuopos ir apskritys 
ruošia metines šventes, tradi
cines gegužines, išvažiavimus i 
gamtą. Nuo kuopų neatsilieka nei 
organizacijos centras, tačiau jam 
dar tenka padirbėti tarp keturių 
sienų ir pasvarstyti naujus dar- 

džiulis stovyklaujančių skautų ir 
suvažiavusių tėvų bei svečių cho
ras. Po to buvo persikelta { nau
ją}} Lituanicos pastatą, kur} pa
šventino tunto kapelionas kun. Ke
zys, SJ, dalyvaujant pastato ini
ciatoriui ir vienam iš pagrindinių 
kūrėjų — skt. K. Cijūnėliui, Bro
lijos vyr. skt. B. Jodeliui, Sese
rijos vyr. skt. O. Zailskienei, 
PLB pirm. J. Bačiūnui, LB JAV 
CV pirm. J. Jasaičiui,LBChica- 
gos apyg. pirm. inž. Br. Nainiui, 
visam būriui skautininkų, skautų, 
tėvų ir svečių. Pastato kūmais bu
vo pakviesti D. Kurauskienėir VI. 
Vijeikis. Pašventinus pastatą Į 
sieną buvo įkalta garbės lenta su 
šiuo {rašų:

"LSB Lituanicos tunto tunti- 
ninko skt. Kazio Cijūnėlio pa
reigos darbo atžymėjimui šis 
pastatas pavadinamas Kaziuko 
Seklyčia".

Šis pastatas dar ilgus metus 
švies Rako berniukų stovykloje 
ir minės darbštųj} tuntininką, ati
davus} skautijai savo neišsemia
mą energiją.

Po pusvalandžio pašventintas 
ir jūrų skautų laivas, kurio kū
mais- buvo skt. F. Kurgonienė ir 
dr, S. Budrys.

Artėjant pavakariui liūdna buvo 
skirtis su šia lietuviška respubli 
ka centriniam Michigane — Rako 
skautų stovykla. Bet saulutei slen
kant J vakarus, tėvų mašinos vis 
retėjo, miškas tuštėjo, o jame 
likosi stovyklaują skauui su sa
vo vadovais. Prieš akis tiesėsi 
250 mylių kelias, o vadovams 
džiaugsmas: ačiū Dievui, kad sto
vykla taip toli ir tėvai kas vaka
rą nesimaišo po kojomis ir ne
ardo mūsų tvarkos, belepindami 
sūnelius ir dukreles...

Taip, šis nuotolis turi gerąją 
pusę. Tėvai kas vakarą nesi
maišo, ir stovyklos vadovybė ga
li laikytis nusutytos tvarkos bei 
drausmės. O ui kaip tik { gerą 
išeina stovyklaujančiam jauni
mui, kuriam PLB pirm. J. Bačiū- 
nas pranašauja gražią lietuvišką 
ateit}.

Beje, šiais meuis Rako stovyk
loje neteko susitikti simpatingo
jo dr. Stepo Biežio, Skauums 
Remti D-jos pirm., tiek daug šir
dies atiduodančio skautijai ir Ra
ko stovyklai. Bet mielasis dakta
ras, nors ir ligos kamuojamas, 
atsiuntė iš Chicagos stiprią do
vaną dr. Budriui, kuria turėjo bū
ti pavaišinti j Rako stovyklą at
silankę spaudos žmonės. Ačiūdr. 
S. Biežiui, kad jis būdamas plunks- 
nos žmogus, uip nuoširdžiai pri
simena ir jaunesniuosius plunks
nos bičiulius. Geros sveikatos 
daktarui ir iki pasimatymo Rakė 
kitą vasarą, kur vėl sužydės gy
voji Lietuva.

bus, kurie laukia jo ryšium su or
ganizacijos 80 metų sukaktimi ir 
ateinančiu jubiliejiniu seimu.

Tiems svarbiems reikalams 
aptarti liepos antrosios savaitės 
pabaigoje iš Pittsburgho } New 
Yorką atskubėjo SLA prez. Po
vilas P. Dargis. Poros dienų pa
sitarimuose su sekr. B. Pivaro- 
niene, iždo globėjais E, Mikužiū- 
te ir S. Bredžiu, Tėvynės redak- 
toriumu A. Sodaičiu ir kitais cent
ro paregimais buvo apsvarstyta 
visa eilė klausimų. Prez. P. P. 
Dargis ypač kreipė visų dėmesį 
l ateinančių metų svarbumą, ka
da Susivienijimas minės savo 80 
metų sukaktj. Norima, kad toji 
sukaktis būtų panaudota narių 
dvasiai, jų ryžtingumui ir veiklai 
pakelti, o svarbiausia pačiai or
ganizacijai padidinti. Organiza
cijos 80 metų gyvavimo ir gra
žios veiklos minėjimai vyks vi
sose kuopose ištisus metus, ypač 
didesniuose lietuvių centruose. 
Taip pat ir pačiame SLA seime, 
kuris {vyks ateinančią vasarą 
Clevelande, toji sukaktis bus iš
kilmingai paminėta. To seimo 
ruošimu rūpinasi patys clevelan- 
diečiai, SLA veikėjai, glaudžiai 
bendradarbiaudami su organiza
cijos centru.

Pasitarime plačiau buvo aptar
ti vykstančio vajaus reikalai. Bus 
siekiama j} dar daugiau sustip
rinti, ypač {traukiant naujų jėgų 
} organizatorių eiles. Daugiau 
vajaus darbuotojų kaip tik yra pa
sigendama didesnėse kolonijose, 
kur jų veikimo dirva yra gana 
plati, bet iki šiol dar vis nepakan
kamai naudojama. Organizato
riams gauti naujų narių galimu
mai taip pat dideli. Reikia nepa
miršti, kad Susivienijimas, ša
lia visuomeninės veiklos, kuri 
ypač gyvai reiškiasi kuopose ir 
apskrityse, teikia savo na
riams labai palankiomis sąlygo
mis naudingas gyvybės ir sveika
tos apdraudas. Tik gal nepakan
kamai pati mūsų visuomenė su 
jomis yra susipažinusi. Todėl nu- 
sispręsta šia prasme daugiau 
padirbėti, išpopuliarinti SLA ap
draudas, jų reikalingumą ir nau
dingumą, o taip pat nurodant ir 
lengvatas, kurios duodamos tik

VASAROS ATOSTOGAS
MALONIAI KVIEČIAME PRALEISTI

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

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

Laisvalaikio paįvairinimui;
• valtis — žuvavimui
• sail-fish buriavimui
• stalo tenisas

Sezono pradžia birželio mėn. 19 d. Prašome re
zervuoti sau vietą iš anksto;

S. M. I,ušvs,
88-01 104th Street, Richmond Hill 18, N. Y. 
Tel. VI 9-1193 (Area Code 212).

I. Veitas,
72 Congress Street, Braintree, Mass. 02185 
Tel. 843-2146 (Area Code 617).

Sezonui prasidėjus kreiptis tiesiog j MEŠKĄ.

Nr. 84 — 5

vajaus metu - naujai įsirašan
tiems.

Liepos 11 d. P.P. Dargis daly
vavo SLA Jaunuolių Komisijos 
posėdy Susivienijimo centre New 
Yorke. Savo ilgesniame žodyje 
jis nurodė gyvą reikalą organiza
ciją stiprinti jaunomis jėgomis, 
sudarant jaunimui veikimo sąly
gas ir pateikiant tautinių ir kul
tūrinių darbų programą. Palietė 
ir SLA kultūrinių namų įsigijimą 
didesnėse kolonijose. Juos stei
giant gerai reikia ištirti ir numa
tyti, kad tokie namai patys galėtų 
išsilaikyti savo pajamomis. Šiuo 
metu Susivienijimas turi savo na
mus AtlanticCity,N.J. prie vande
nyno. Tai labai graži vieta ir jais 
gali naudotis jaunimas kultūri
niams parengimams. P.P. Dar
gis pakvietė jaunimą suruošti 
juose kultūrinę savaitę ir kartu 
gražiai pasilsėti prie jūros.

Po {vairių pranešimų ap
svarstyta darbotvarkėje numaty
ti klausimai. Sudaryta tos komi
sijos darbo komitetas, kuris rū
pinsis visais-reikalais. Jaunuolių 
komisiją sudaro nariai gyveną 
{vairiose vietose ir visiems susi
rinkti dažniau nėra lengva, todėl 
sudarytas vykdomasis organas.

Keltais klausimais pasisakė po
sėdy dalyvavę sekr. B. Pivaro- 
nienė, iždo globėja E. Mikužiūtė, 
Kontr. K-jos narys A.S. Trečio
kas, N. Bajorienė, P. Dagys, A. 
Diržys, J. Kiaunė, D. Penikas, 
J. Vilpišauskas, A. Sodaitis ir ki
ti.

Šių pasitarimų metu naujai iš
kilę klausimai ir sumanymai bus 
pateikti svarstyti Pildoma jaiTa- 
rybai ir Vajaus komisijai. Numa
toma, kad Pild. Tarybos suvažia
vimas gali {vykti ateinantį mė
nesį

Ateinantieji metai organizaci
jai labai svarbūs. Bus siekiama, 
jog jos 80 metų sukaktyje visuo
menė daugiau turėtų progų ar
čiau pažinti seniausią Amerikos 
lietuvių organizaciją ir jos dar
bus.

A, Šakys

Skaityk ir platink
DIRVĄ

• teniso aikštė
• vakare tėvams išvykus 

prižiūrimi vaikai.
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Muenchenas. Priekyje matyti Frauenkirche, Peterskirche ir rotušė.

PASAULINĖ SUSISIEKIMO PARODA MUENCHENE
Šių metų birželio 25 d. Bava

rijos sostinėje, viename turistų 
labiausiai pamėgtų miestų, Vo
kietijos meno ir... alaus centre — 
Muenchene buvo atidaryta I-ji pa
saulinė susisiekimo paroda, su
trumpintai vadinama IVA. Teko 
dalyvauti atidaryme ir šešias va
landas prabėgom apžiūrėti visus 
skyrius ir... konstatuoti, kad vė
liau, progai esant, teks tai paro
dai paskirti dieną - dvi. Svarbiau
sia, kad pusės milijono kv. met
rų plote įrengta paroda iš tikrų
jų didelio mato, keikvienas pa
jų didelio masto, kiekvienas pa
viljonas perpildytas foto nuotrau
komis, grafiškais brėžiniais bei 
įvairiausiais eksponatais, kad

V. ALSEIKA

vienos dienos apžiūrėti — per 
maža.

Paroda veiks ligi š.m. spalio 3 
d. ir tikimasi, kad ją aplankys ke
turi milijonai žmonių. Tuo būdu 
Muenchenas bus patrauklesniu 
-turistų centru. Kiekvienas atvy
kėlis pasirūpins apžiūrėti IVA ir 
tik po to suskubs aplankyti baro
kines Muencheno bažnyčias, mu
ziejus, pinakoteką su pasaulio ge
nijų - tapytojų darbais, įvairius 
paminklus, parkus, vasaros me
tu specialiai veikiančią operą ir 
kt. Čia jau nekalbama apie alaus 
"tvirtoves" bei kitas Muencheno 
prašmatnybes.

Šio miesto lankytojams vis dėl
to įsidėmėtina, kad vykstant pa
rodai, įvairiems kongresams bei 
šiaip suvažiavimams, viešbu
čiuose paprastai pritrūksta kam
barių, tad tenka kartoti patari
mą: jei esate turistas, pasisten
kite kambarį užsakyti iš anksto, 
arba pernakvokite Augsburge bei 
kitame netolimame mieste, be to, 
jei atvykstate traukiniu, bandy
kite laimę stoty, vad. kambarių 
nurodymo biure.

Taip, parodą lanko tūkstančiai 
vokiečių vietos gyventojų bei už
sienio svečių. Šių pastarųjų dau
giau, nes vietos gyventojai, kaip 
jau Įprasta, neskuba ir jiems la

biau rūpės rugsėjo mėn. vidury
je prasidėsianti kasmetinė alaus 
šventė — Oktoberfest. Pasido
mėjus vienos savaitės statistika, 
pasirodė, kad IVA parodos lanky
tojai buvo iš 22 pasaulio kraštų, 
daugumoje vyrai.

Paroda tiek perkrauta įvairiais 
techniškais eksponatais, brėži
niais, išradimais, kad gal ir iš 
tikrųjų ji mažiaupatraukli dailia
jai lyčiai. Dabartinė paroda pra
džioje taip pat turėjo atstovauti 
tik Vak. Vokietiją, bet atsiradus 
kai kurioms aplinkybėms,ji virto 
pasauline. Dalyvauja daugiau kaip 
30 valstybių -- jų įnašas išsklai
dytas po įvairius skyrius, tad pa
rodoje nerasime, kaip įprasta, 
atskiro JAV, italų, prancūzų ar 
olandų paviljono.

Paviljonų esama daugiau kaip 
20. Kiekviename jų, tematine 
tvarka, paskiri susisiekimo ar 
ryšių bei jiems artimų sričių sky 
riai. Pvz. pirmojojehalėjelanky- 
tojas randa informaciją, pinigų 
keitimo vietas, spaudos skyrių, to 
liau seka paštas bei telegrafas, 
jūros ir vidaus vandenų laivinin
kystė, radijas ir televizija, gele
žinkeliai, gatvių susisiekimas, 
kalnų geležinkeliai, geležies, plie
no, chemijos bei sintetinių me
džiagų panaudojimas susisieki
me, automobiliai, oro bei erdvės 
susisiekimas, dar platus turisti- 
kos skyrius. Kiekvienas tų skyrių 
turi bent keletą ar keliolika ma
žesnių skyrių. Jų ne vienas pa
traukia akį ypatingais ekspona
tais: pašto skyriuje lankytoją ste
bina automatizacijos priemonės, 
pašto ženklų spausdinimas, laivi
ninkystės skyriuje — pastatytas 
prekybos laivas "Bavaria” kurio 
modelis kaštavo porą milijonų 
markių, pašto bei olandų laivinin
kystės skyriuje patrauklūs objek
tai — baseinai bei spalvoti fil
mai, šveicarai įrengė Circara- 
mą, apvalioje salėje lankytojams 
parodomos ne tik Šveicarijos gam-

KAI JŪS NORITE SIŲSTI
SAVO GIMINĖMS AR DRAUGAMS, GYVENANTIEMS U.S.S.R. 
DOVANŲ SIUNTINIUS, TAI PASIRINKITE SAUGIAUSIĄ KĖLU: 
L Nuspręskite ar jūs norite siųsti iš čia esančių prekių ar už
sakyti, pav. Automobilį, Motociklą, Siuvamą mašiną, televiziją 
ar maisto siuntinį.
2. Pasinaudokite patikimos ir turinčios gerą vardą firmos pa
tarnavimu.
3. Žiūrėkite, kad firmos personalas turėtų patyrimo ir mokėtų 
tvarkyti Jūsų užsakymą.
4. Patikrinkite ar toji firma turi reikalingus dokumentus.
5. Pasirinkite firmą, turinčią ilgą patyrimą tame biznyje. Kai 
visa tai per svarstysite, tai įsitikinsite, kad geriausiai Jums 
tiks turinti jau virš 30 metų patyrimą

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
CENTRAS. YRA 716 Walnut St., PHILADELPHIA, PA. 19106
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Seattle, Wash. 98103

AT 1-1757 M E 3-1853
TRENTON
730 Liberty Street 
Trentop, N. J.
LY 9-9163

rūbai duoda gerą 
savijautą 

DĖMESIO
Pas mus Jūs rasite vyrų pasaulį! — Mes 

aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.
BOTANY „500” kostiumai ir paltai, 

MANHATTAN marškiniai, 
I.EE ir DISNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

■ ■

H. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

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

niam išsimokėjimui be nuošimčių!
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR 

/I 1/ A7 DIVIDENTAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU 
T7/2V0 KETVIRČIAIS... INVESTMENT 

SĄSKAITOMS.

”SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10,000 fefleralinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS 
AND LOAN ASSOC1AT1ON

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

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

1

tos grožybės, bet ir įvairios jų 
susisiekimo priemonės — tai 
vienas mėgiamiausių pastatų.

Parodos plote nuolat zuja vie- 
nabėgls, šveicarų pastatytas ge
ležinkelis ir lėtai iš vieno paro
dos krašto į kitą vielomis slenka 
kalnų susisiekimo vagonėliai. Vi
sai atskirai, bėgiuose, pristatyta 
įvairaus tipo traukinių vagonų, 
garvežių. Kasdien iš parodos plo
to į Augsburgo miestą vyksta spe. 
cialus traukinys — -jis rieda 135 
mylių greičiu, šioje srityje V. 
Vokietija atsilieka nuo Prancūzi
jos — joje jau išrastas 270 my
lių greičiu riedąs "oro trauki
nys". Ar tie greitieji traukiniai 
prigis, nes reikia brangių įrengi 
mų, jiems kliudo vingiai ir kt. Pu
bliką labiau domina automobilis , 
kuris galėsiąs pakilti ir skristi, 
bet... ir toji naujiena tegalės at
sirasti po kelių dešimtmečių.

Skaitytojų 
nuomonės
SIUNTINIAI IR MUITAI

Paskutinis muitų pakėlimas 
siuntiniams į Sovietų Sąjunga, 
siuntimą padarė visišku absurdu. 
Keista, kad lietuvių ir kitų tau
tybių spauda apie tai tyli, o siun
tėjai tik vienas kitam padejuoja. 
Lietuvių, latvių estų bei ukrai
niečių spauda, taip pat ir žydų 
spauda bei radijo programos tu
rėtų rimtai tuo reikalu susirū
pinti ir padirbėti. Darbas gana 
aiškus — sustabdyti siuntinių 
siuntimą, o ypatingai užsakymą 
prekių, gamintų Sovietų Sąjungo
je. Tą būtų galima padaryti siun
tėjams bendradarbiaujant. Tik 
ypatingai kritiški atvejai galėtų 
būti išimtim. Vestuvių, krikšty
nų ar panašus atvejai neturėtų 
būti kritiškais.

Reikia turėti mintyje, kad So
vietų Sąjunga šiuo metu yra in
vestavusi šiek tiek kapitalo, eks
ponatų išstatymui New Yorke, bei 
įvairioms brošiūroms. Sumažė
jus užsakymams, pirmiausia 
bendrovės rastų Intereso Sovie
tus gerokai paspausti. Bendrovės 
personalas yra gana brangus Ir ga- 
na sunkiai randami žmonės tam 
darbui. Sustojus ar bent kritiškai 
sumažėjus siuntiniams bent ku
riam laikui, bendrovės atsistotų 
sunkioje padėtyje dėl personalo 
išlaikymo ir darytų viską kas ga
lima, kad išgavus padoresnius 
muitų tarifus. Be spaudos ir ra
dijo programų turėtų prisijungti 
ir tautybių bendruomenės — 
kiekviena proga parengimuose ir 
pan. raginant siuntėjus susi
laikyti nuo siuntinių siuntimo. Jei
gu toks žygis pavydų ir siuntėjai 
tam paklustų -- tikriausiai būtų 
galima išgauti daug žmoniškes- 
nius muitų tarifus. Bet kas tą 
darbą pradės?

J. Pavilčius 
Bruckford, Ind.

AUKOS DIRVAI
E, Maezer, Cleveland......... 4.00
J. Palšis, Chicago................4.00
F, šalpa,Flushlng.............. L00 
J. Dalbokas, Chicago............L 00
B. Onlūnas, Atlantic City... 10.00
V. Selenis, Fraser...............4.00
J. Žėglys, Frankfurt.......... 2.00
K. Domarkas, E. Chicago 00 
V, Skirmuntas, Kenosha ..... 2.00 
A. Bliudžius, Detroit   L 00
S. Jurgaitis, Cleveland ...... 5.00
V. Petkus, Cleveland   3.00 
J. Kasmauskas, Dorchester 4.00
J. Žvynys, Chicago .........10.00
P. Ma tekūną s, RichmondHillS.OO
L. Matukas, Toronto .......... 1.00 
J. Stankus, Rochester......... 1.00 
Dr. V. Ramanauskas,

Cleveland......... ...........5,00

Vairuotojas 
laukia jūsų!

IR VĖL CTS 
PRAMOGINĖS 
EKSKURSIJOS

Aogust 8
?? MysteryTour ??—$2.25

October 2
Ohio Swiss Festival Tour 

Sugarcreek—$4.25
October 10

Fall Foliage Tour—$2.25
llntil September 4
Cedar Point Specials

Every Mon., Wed., Sat.—$3.25

Pasižymėkite kalendoriuje. 
Apie bilietų kainas vaikams 
ir dėl kitų detalių papigin
tiems bilietams gauti, kelio
nės laikų ir kt. RAŠYKI
TE: CTS FUN TOURS, 
1404 E. 9th St., Cleveland, 
Ohio 44114.
Užsakant bilietus paštu, 
siųskite čekius į CTS FUN 
TOURS, 1022 Carnegie Avė. 
Cleveland, Ohio 44115, arba 
įsigykite bilietus CTS In- 
formation Booth, Public Sq.
WELCOME ABOARDI

MIELI TAUTIEČIAI!
Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuoiAtiniais preky

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

Siūlome, šiuos vertingus siuntiniui labai aukštos kokybės 
dovanų ypatingai nuspaustomis kainomis,iškaitant Sov. mui
tą ir pasiuntimą.

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

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

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

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

Y—3 ir N—1 jungtinį siuntinį skaitome tik $86.00 (susi
taupo pasiuntimo išlaidos).

Ir patį vertingiausiąjį
SM siuntini; 6 vilnonės kašmiro skarelės su gėlėmis įvai

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

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

BALTIC STORES, Ltd.
(Z. JURAS)

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

Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 1938 
m. Atstovai JAV:
L. Venckus, 7030 So. Talman Avė., Chicago, III. Tel. 136-0494.

GAIVA, 3570 West Vernor, Detroit 16, Michigan.

COSMOS, 327 W. groadway, So. Boston, Mass,



^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

* DR. EDMUNDAS IR MILDA 
LENKAUSKAI ŠI savaitgali iš
skrenda mėnesiui atostogų | Eu
ropą. Lankysis Vokietijoje, 
Italijoje, Ispanijoje, Prancūzi
joje ir kt.

* VL. BLINSTRUBAS, St. As
trauskas ir St. Lukoševičius iš
vyko savaitei atostogų t Kanadą. 
Š{ savaitgali žada praleisti ALT 
S-gos Chicagos sk. ruošiamame 
pobūvyje Jonynų vasarvietėje.

* SKULPTORIUS VYTAUTAS 
RAULTNAITIS yra išvykęs ilges
niam laikui l New Yorką, kur 
dail. V. Jonyno studijoje dirba 
prie skulptūrų realizavimo.

* P, SAKAS su ponia buv. Mo
tei Rūta savininkai, Californijo- 
je pardavę savo verslavietę lei
dosi ilgesnėn kelionėn po Kana
dą ir Ameriką.

Buvo sustoję Clevelande ir ta 
proga atsilankė Dirvos redakci
joje, palikę laikraščiui paremti 
10 dol. auką.

Aplankę gimines ir pažįsta
mus vidur. Amerikos miestuose, 
žada vėl įsikurti tinkamoje mo
telių verslavietėje.

* CLEVELANDO NERINGOS ir 
PILĖNŲ tuntai stovyklauja prie 
Pymatuning ežero.

Clevelando visuomenė malo
niai kviečiama š| šeštadieni, lie

pos 31 d., stovyklą aplankyti. Va
kare vėliavos nuleidimas, įžo
džiai, laužas. Pradžia apie 8:00 
vaL vakaro.

Stovyklų vadovybės kviečia jus 
gražioje gamtoje praleisty kelias 
valandas.

* H. MACIJAUSKAS, Dirvos 
linotipininkas, išlydėjo savo se
serį į San Francisco, iš kur ji 
su vyru gr|žta | Australiją po il
gesnės viešnagės Amerikoje.

Savo atostogas jau baigia Dir
vos administratorė M. Marcin
kevičienė.

* COUNTY AUDITOR RALPH 
J. PERK, kandidatas {Clevelando 
burmistro vietą, visomis turimo
mis priemonėmis kovoja už {sta
tymo pravedimą Chio Atstovų Rfl 
muose, kuriuo būtų atidedami ne
kilnojamo turto mokesčiai vyres
nio amžiaus žmonėms.

Dėl tų mokesčių vyr. amžiaus 
žmonės išsilaiką iš menkų pen
sijų išleidę sutaupąs gydymuisi 
ir dėl kitų priežasčių privalo ap
leisti savo nekiln. turtą ir eiti { 
prieglaudas ar ieškoti prieglobs
čio pas gimines ir pan.

Daug kas daroma vyr. amžiaus 
žmonių socialinei globai pagerin
ti, tačiau yra neaiškios priežas
tys opozicijos šiam {statymui pra
vesti.

Todėl Ralph J, Perk ir daro 
spaudimą | Ohio atstovus, kad tas 
mokesčių atidėjimo {statymas 
būtų kuo greičiausiai pravestas.

* CLEVELANDO VASAROS 
ORKESTRO programoje numatyti 
du {domūs koncertai, vadovau
jant dirig. Louis Lane. Trečia
dieni, rugp. 4 d. koncertas pava
dintas "Great Songs of the 1920’s 
and 30’s”. Solo dainas patieks 
Anita Darian ir Nolan van Way. 
Penktadieni ir šeštadieni L, Lane

LIETUVIŲ SALĖ-SVETAINĖ

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

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

REMDAMI SAVUS — REMIATE 
SAVE.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

diriguos Rodgers ir Hammer- 
steino kūrinių koncertams, taip 
pat dalyvaujant eilei solistų.

Koncertai vyksta 8:30 vai. vak. 
vėsinamoje Public Auditorium 
saėje.

Bilietus iš anksto galima įsi
gyti Burrows krautuvėse ir Seve- 
rance Hali kasoje.

* BALTUOS AIDŲ RADUOpro- 
grama šeštadienj. liepos 31 d., 
Čiurlionio ansamblio namuose 
rengia vakarą su šokiais, kuria
me programą atliks estų, latvių 
ir lietuvių jaunimo talentai. Pra
džia 8 vai. vak. Jėjimas — 2 dol. 
auka radijo programai išlaikyti.

Visi lietuviai maloniai kvie
čiami dalyvauti ir paremti Bal
tijos Aidus.

* SLA 14 KUOPOS narių susi
rinkimas |vyks rugpiflčio mėn. 3 
d. 7:00 vai. vakare Lietuvių Sa
lėje. Bus aptariami (vairūs kuo
pos reikalai ir priimami apdrau- 
dų mokesčiai. Kuopos nariai pra
šomi susirinkime būtinai daly
vautu Primenama, kad kas ant
rą mėnesi (vykstančių kuopos 
narių susirinkimų reikalu spe
cialūs pranešimai nesiuntinėja- 
mi. Taigi, prašome sekti spaudą 
ir įsidėmėti ten skelbiamas su
sirinkimų reikalu žinias bei da
tas.

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLUBO GEGUŽINE

Clevelando lietuviškos visuo
menės vasaros meto (vairiausių 
parengimų - gegužinių virtinėje 
vienas (domiausių parengimų bū
na Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubo metinė gegužinė. Klubo va
sarinio parengimo įdomumas 
glūdi tame, kad {j( suplaukia vi
sokio amžiaus ir nusiteikimų tau
tiečiai kartą metuose pabendrau
ti ir smagiai praleisti popietę 
gamtoje. Klubo parengimai, tai 
berods vieninteliai parengimai, 
kuriuose sutelpa visi Klubo na
riai bei jųjų šeimos, nesiskirs- 
tant J nelemtus "jūs” ir "mes”, 
arba "senuosius" bei "naujuo
sius" ateivius.

Amerikos Lietuvių Piliečių Klu - 
bo narių šios vasaros gegužinė 
įvyksta rugpiūčio 8 d., sekma
dieni Niaurų sodyboje. Nariai, 
kurie neturi automobilių, t paren
gimą galės nuvykti autobusu, ku
ris keleivius paims prie Lietuvių 
Salės, rugpiūčio 8 d. sekmadieni, 
po pamaldų. Norintieji keliau
ti autobusu, prašomi užsirašyti 
iki rugpiūčio 8 d. Lietuvių Klu
be darbo valandomis.

Gegužinės metu veiks bufetas, 
gros muzika, bus {vairūs žaidi
mai ir dovanų paskirstymas.

Lietuvių Klubo Direkcija pa
tikslina, kad gegužinė ruošiama 
tik Klubo nariams bei jųjų šei
moms. Visi nariai, vykstą gegu- 
žinėn, turi turėti ir nario korte
lę, o kas kortelės dar neturi, 
prašomi ją įsigyti Lietuvių Klu
be iki rugpiūčio 7 d. vakaro.

A W k !' f1r- k '

Vysk. Pr. Brazys priima Clevelando organizacijų vardu paruoštą adresą. Iš kairės adresą įteikusios 
moksleivės Neimanaitė ir Banionytė. Toliau matyti kun. Goldikovskis, A. Kasiulaitls, S, Laniauskas, 
kleb. J. Angelaitis ir vysk. Pr. Brazys. V, Pliodžinsko nuotrauka

V. Rociūnas, dr. A. Čepulis, Vysk. Pr. Brazys, dr. VI. Ramanauskas, Inž. Brizgys priėmimo metu 
dr. VI. Ramanausko namuose. V. Pliodžinsko nuotrauka

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi j Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

TENISO PIRMENYBĖS

S. Amerikos Pabaltiečių Indi
vidualinės lauko teniso pirme
nybės {vyks š.m. liepos 31 — 
rugpiūčio 1 d. Chicagoje, m.

Pirmenybėse dalyvavimas yra 
atviras visiems lietuvių, latvių 
ir estų žaidėjams. Dalyvių skai
čius visos rungtyse neribojamas.

Pirmenybės vyks Brother Rice 
High School teniso aikštėse, West 
102 St. prie South Pulaski Avė, 
(Ten pat vyko šių metų pabaltie
čių krapešinio ir tinklinio pirme
nybės). Dalyvių registracija vyks 
ta šeštadienj, liepos 31 d. nuo 
10:00 vai. iki 10:30 vai. ryto aikš
tėse. Varžybų pradžia: 10:30 vai. 
ryto.

Dalyvių registracija vykdoma 
per sporto klubus ar pavieniai 
šiuo adresu:

Mr. V. Grybauskas, 10158 South 
Eberhart, Chicago, III. 60628 (tel. 
468-6924) arba nesuspėjusiems 
— aikštėje, šeštadienj liepos 31 
d. iki 10: 30 vai. ryto.

Smulkios informacijos yra iš
siuntinėtos visiems klubams. In
formacijų neturintiems patarti
na telefonu kreiptis!V. Grybaus
ką.

Kadangi varžybos yra atviros 
visiems, klubai ir pavieniai te- 
nisistai prašomi kuo gausiau var 
žybose dalyvauti. Ypatingai ragi
nami Chicagos ir apylinkių žai
dėjai.

CLEVELANDO NAMŲ IR GĖLIŲ 
PARODA

Paroda nutarta ruošti 1966 m. 
nuo kovo 5 iki 13 d. Frank M. 
Murphy ir Louise E. Madsen pa
skirti parodos direktoriais.

Tuos nutarimus padarė Buil- 
ding Expositions, Ine. patikėtiniai 
savo posėdyje liepos 20 d.

PARDUODAMAS NAMAS

SAVININKAS PARDUODA 2 
šeimų namą lietuvių ir lenkų 
rajone. Tel. EX 1-5553

REIKALINGOS MOTERYS 
— DARBUI PRIE SIUVA

MŲ MAŠINŲ
Pastovus darbas. Pagei

daujamos prityrę akordi- 
niam darbui siuvėjos, nors 
bus priimamos ir kitos.

Garantuotas valandi n i s 
atlyginimas,Aukštas akordi- 
nio darbo atlyginimas. Iki 
45 m. amžiaus. Teirautis 
8:30 vai. iki 4 vai. p. p. nuo 
pirmad. iki penktad. (prie 
Lorain Avė.).

.IOSEPH & FEISS CO. 
2119 W. 53 St.

1

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

3 dideli kambariai (su virtu
ve ir vonia). 5 min. iki šv. Jur
gio parapijos. Pirmame aukšte, 
priekyje.

1251 E. 61 gt.
(rakto prašyti 1249 E. 61 gt.) 

(84-86)

PARDUODAMAS NAMAS

Prie E. 185 gt. žemas bunga- 
low. 4 kamb. apačioj, 3--viršuj. 
Viršuje yra ir virtuvė. Prie pat 
Naujosios Parapijos. $ 17.900

Teirautis tel. 481-1313
(83-84)

PALIK ASARAS 
MASKVOJE

B. ARMONIENĖS atsiminimai iš tragiškų 
jpergyvenimų Sibire jau išėjo lietuviškąja laida.

KAINA 3 DOL. Gaunama Dirvoje ir pas kny
gų platintojus.

ATSILANKĘ Į DIRVĄ
6907 Superior Avė.,

rasite ne tik naujausių ir seniau išleistų lietuvišką 
knygą, bet yra gausus pasirinkimas plokšteliu, 
rankų darbo medžio drožinių, audinių ir gintaro 
išdirbinių.

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

PLANINGAS TAUPYMAS

Dnbnrtniis dividen
das 4'/«•/<> išmoko
mas du kart per 
metus.

MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, Presidęnt



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Į VILTIES DRAUGUOS IR ALTS-GOS kvietimą prisidėti 
prie paskelbto vajaus, kaip ir visuomet, skubiai atsiliepė negau
sūs nariais, bet Į bendrą reikalą gyvai reaguoją ALTS skyriai. 
East St. Louls skyrius, per iždin. J. Kleinaitį, padidino savo Įna
šą Vilties d r ja i visu 50 doL, o Los Angeles sk. — per pirm. A. 
Mažeiką — 25 dol.

Iš pavienių Vilties d-jos narių atsiliepė J. Jurevičius — 50 
dol. ir Bronius Kasakaitis — 50 doL

Atostogų metui baigiantis tikimės, kad neužilgo atsilieps ir kiti 
ALT S-gos skyriai bei pavieniai Vilties d-jos nariai.

BALTIJOS TAUTŲ 
DIENA PASAULINĖJE 
MUGĖJE NEVV YORKE

Lietuvių Komitetas Pa
saulinei Parodai jau buvo 
nutaręs, kad rugsėjo 5 d. 
įvyks bendras Baltijos tau
tų — lietuvių, latvių ir estų 
pasirodymas — DIENA.

Liepos 16 d. Lietuvių At
letų klubo salėje, Brook- 
lyn, N. Y., įvyko LKPP su- 
sirinkiftias, kad išgirsti 
pranešimus apie birželio 13 
dienos parengimą — Lietu
vių Dieną. LKPP pirm. A. 
Vakselis pranešė apie pa
stebėtus trukumus ir pra
šė nepakartoti rugsėjo 5 d. 
bendram pasirodyme. Pir
mininkas informavo susi
rinkimą, kad komiteto na
rys Antanas Sniečkus per 
Vienybės Nr. 18, be pagrin
do ir neteisingais užmeti
mais kaltino LKPP.

Jadvyga Matulaitienė pa
darė keletą pastabų dėl bir
želio 13 dienos minėjimo 
trukumų, patardama jų iš
vengti ateityje, o ypač pa
stebėjo, kad į birželio 13 d. 
minėjimą atėjo pora mote
rų neva tautiniais rūbais, 
kurie nedarė garbės lietu
viams ir iš viso, su tokiais 
rūbais nederėtų rodytis 
viešai.

Kalbant apie Baltijos 
tautų bendrą Dieną Nevv 
Yorko mugėje p. J. Matu
laitienė pranešė, kad jau 
yra pažadėję dalyvauti šios 
lietuvių šokėjų grupės: Phi- 
ladelphijos lietuvių šokėjų 
grupė "Žilvinas” — vad. 
Viltė Puzinienė VVaterburio 
"Sūduva” — ved. Gražvy
da Maurutienė; Bostono 
'Tautinių šokių Sambūris — 
vad. Ona Ivaškienė; Nevv 
Haven, tautinių šokių gru
pė "Vijurkas” — vad. Lina 
Mikalavičiūtė; Rochesterio, 
tautinių šokių grupė "Laz
dynas" — ved. Jadvyga Ke- 
ginienė; Nevv Jersey lietu
vių šokėju grupė "Baltija” 
— ved. Vladas Melinis ir 
Maironio šeštad. mokyklos 
ir Nevv Yorko tautinių šo
kių grupės, vadov. Jadvy
gos Matulaitienės.

Chorvedžiai irgi deda vi
sas galimas pastangas, kad 
galimai geriau pasiruošus 
su savo chorais. LKPP ko
misija dažnai posėdžiauja 
su latviais ir estais dėl ben
dro rugsėjo 5 d. pasirody
mo. Iždininkas ir finansų 

Mielą bičiuli

JUOZĄ JUREVIČIU,

jo mylimam broliui Karoliui Lietuvoje mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame

Dr. Juozas ir Eugenija Bartkai

komisija susirūpinę dėl rei
kalingų lėšų, kurios bus rei
kalingos lietuvių progra
mos dalyviams, o ypač jau
nuoliams šokėjams ir ki
tiems reikalams.

Prieš birželio 13 d. minė
jimą buvo pavogta Lietu
vos vėliava, o kiek anksčiau 
apgadintas lietuviškas kry
žius, kurių atstatymas daug 
kainavo, o apdrauda irgi la
bai brangi. Aukos yra rei
kalingos, aukotojai bus la
bai vertinami. Iždininko ad
resas: A. šetikas. 84-11 101 
St., Richmond Hill 18, N. Y.

Ponių Helen V. Kulberir 
Kazimieros Genevič i e n ė s 
rūpesčiu yra sudarytas ko
mitetas ir gautos nemoka
mai patalpos Better Living 
Center, Nevv Yorko mugė
je, kur yra įrengta Lietu
vos kaimo vestuvių lėlių 
paroda, čia tūkstančiai lan
kytojų turi progos kiekvie
ną dieną išgirsti apie Lie
tuvą ir lietuvius. Geras ir 
naudingas darbas Lietuvos 
laisvinimo naudai.

A. S. Trečiokas 
spaudos ir inf. kom. pirm.

* VYTAUTAS KLEMAS, išlai
kęs baigiamuosius daktarato eg
zaminus Braunschweigo Tech
niškame Universitete, dėvėda
mas tradicinĮ "Doktorhut" pri
ima gėles ir sveikinimus iš bi
čiulių. Po pustrečių metų stu
dijų ir tyrimo darbų elektroin- 
žinerijos srityje naujasis dakta
ras gr|š rugsėjo 1 d. su šeima į 
Philadelphiją.

JAV Kongreso atstovai O. R. Reid ir L.L. Wolff, pasakę kalbas priešais Jungtines Tautos pavergtųjų 
tautų savaitės proga, laiko bronzinę lentą skirtą priminimui milijonui žmonių žuvusių nuo komunistų 
agresijos ir tironijos. Vidury stovi Pavergtųjų Europos Tautų seimo pirmininkas W. Gemenii. Kairėje 
krašte prel. J. Balkonas ir dešinėje krašte VLIKo pirm. V. Sidzikauskas ir dr. M. Žukauskienė.

Vyt. Maželio nuotrauka

PAVERGTŲ TAUTŲ 
SAVAITĖ NEW YORKE

New Yorko lietuviai lie
pos 18 d., sekmadienį su pa
maldomis didžiojoje šv. 
Patriko katedroje ir iškil
mėmis priešais Jungtines 
Tautas pradėjo Pavergtųjų 
Tautų savaitę, kuri tęsėsi 
iki liepos 24 d.

Po 9 pavergtų tautų vė
liavų pakėlimo, pagrindines 
kalbas pasakė kongresma- 
nai Ogden R. Reid (R. N. 
Y.) ir Lester L. Wolff (D.
N. Y.), griežtai pasisaky
dami prieš Sovietų Sąjun
gos užmačias užvaldyti de
mokratinį pasaulį. Jų kal
bos pertrauktos ilgais plo
jimais. Įspūdinga kalba tos 
dienos iškilmes užbaigė 
msgr. J. Balkūnas atkreip
damas dėmesį, kad priešais 
Jungtines Tautas daugybės 
tautų plevėsuojančių vėlia
vų skaičiuje nėra pavergtų 
tautų vėliavų.

Iškilmes stebėjo ir užfik
savo NCBS News televizi
jos ir radijo stotis ir ame
rikiečių spaudos atstovai 
sekančią dieną įvykį aprašę 
savo laikraščiuose.

Milijoninio tiražo Daily 
News kiekviena proga tei
giamai aprašo pavergtų 
tautų tragediją. Ir šį kartą 
pirmą vietą skyrė paverg
toms tautoms, aprašydamas 
tos savaitės reikšmę.

CHICAGO

* UŽ DR. MYKOLO VAITENO 
sielą pamaldos bus atlaikytos š. 
m. rugpiūčio mėn. 1 d. 11 vai. Chi
cagoje, Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 
šv. Mišias užprašė akademikai 
skautai. Velionies pažįstami, aka
demikai skautai, gydytojai kvie
čiami dalyvauti ir tuo pagerbti 
šviesų mirusiojo atminimą,

PARENGIMAI

SPALIO 9 D., šeštadien|, M. 
Katiliškio pagerbimas - litera
tūrinis vakaras. Baleto - te
atro patalpose.

SPALIO 30 ir 31 D. (šešta
dienį ir sekmadienį) Santaros- 
Šviesos globojamas dramos va
karas, pristatant Nijolę Marti
naitytę ir Joną Kelečių. Trys 
vienaveiksmės dramos. Baleto- 
teatro patalpose.

GRUODŽIO 21 D. Naujų Metų 
sutikimas kaip ir pernai, toje 
pačioje vietoje, Mar Lac House, 
Oak Park.

BOSTON

MINKŲ RA DUO GEGUŽINĖ,

Rugpiūčio 8 d. Romuvos Par
ke, Broktone, bus paskutinis šios 
vasaros didysis, linksmas, me
tinis, seniausių Naujoje Anglijo
je lietuvių radijo programų 31-rių 
metų sukaktuvinis piknikas.

Šio pikniko, kaip ir kitų metų 
piknikų, programa bus įvairi, nau
dingos ir įdomios laimėjimo ir 
įžangos dovanos, šokių varžybos 
su dovanomis, metinis gražuolės 
"Miss Lithuania of N.E." rinki
mas. Lietuvių tautiniai šokiai

Pavergtųjų tautų vėliavos priešais Jungtines Tautas.
Vyt. Maželio nuotrauka

Kanados Lietuvių Diena
šiais metais rugsėjo 4-6 d.d. 

ruošiamoji XI-toji Kanados Lie
tuvių Diena vyksta protesto ženk
le prieš Sov. Rusijos okupaciją 
Lietuvoje. J šią šventę suvažiuos 
iš Kanados ir Amerikos gausiai 

vad. Onos Ivaškienės, Jugoslavų 
tautiniai šokiai, vad. Conny ir 
Marianne Taylor, bus klounas vai
kams, taipgi skanūs lietuviški 
valgiai ir gėrimai. Programa pra
sidės 4-tą vai. po pietų.

Kviečiam lietuvaites nuo 16 
metų amžiaus registruotis meti
niam gražuolių kontestui. Užsi
registruokite su savo draugėmis, 
sesutėmis, ir giminėmis, rašy
damos šiuo adresu: Valentina Min- 
kienė, 502 E. Broadway, So. Bos
ton, Mass. 02127.

Praeitų metųgražuolebuvo Jo
ana Antanėlytė, iš So. Bostono.

Norintieji laimėti vienos sa
vaitės atostogas dviem žmonėm 
pagarsėjusioj Slivynų, puikioj 
Blue Water Manor, vasarvietėj, 
Lake George, N.Y. Adirondacks 
kalnuose, ir kitų naudingų dova
nų, grąžinkite savo bilietų šak
neles iki rugp. 1 d. arba atsineš
kite į gegužinę rugp. 8 d. Romu
vos Parko, Broktone.

Autobusai išeis nuo S.B. Liet. 
Pil. Klubo, kampas E ir Broad- 
way gatvių, 1:30 vai. p.p.

Įėjimas 1 dol. vaikams -- ne
mokamai.

Steponas ir Valentina Minkai 

lietuvių, šioje šventėje dalyvaus 
ir PLB pirm. Juozas J. Bačifl- 
nas, kuris šventėje pasakys pa
grindinę kalbą.

XI-toje K.L.D. dalyvaus ir svei
kinimo kalbą pasakys dr. J. Žmui - 
džinas, Lietuvos Generalinis Kon
sulas Kanadoje.

Meninę dalį išpildys Čiurlionio 
Ansamblis pilname sąstate.

Kanados Lietuvių Dieną įvyks 
15-jų Šiaurės Amerikos lietuvių 
sportinių žaidynių futbolo var-

Kanados Lietuvių Dienai ruošti komitetas. Sėdi iš kairės: Adol
fas Šetikas, Tėvas Barnabas Mikalauskas, Juozas Alonderis — KLB 
Apylinkės Valdybos ir Lietuvių Dienai ruošti komiteto pirmininkas 
ir Antanas Švažas. Stovi: Juozas Šarapnickas, Juozas Glrevičius, 
Stasys Kukta, Jonas Grigas ir Petras Balsas. Nuotraukoje trūksta 
dar šių komiteto narių: Kazio Bogušio, Prano Meškausko, Jono Ko- 
lainio ir Jono Gustainio. K. Bogušio nuotrauka

Iš LB Centro
Valdybos veiklos

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Centro valdybos posėdis liepos 
piėn. 14 d. ALT biuro patalpose 
praėjo darbingoje nuotaikoje. Tai 
buvo šioje kadencijoje keturiolik
tasis valdybos posėdis. Bendruo
meniniai reikalai nelaukia poatos- 
toginių vėsesnių dienų, todėl ir 
Centro valdybos darbas nesusto
jo vasaros atostogų ir karščių 
metu.

VITRINA WASHINGTONO 
AERODROME

Lietuvių atstovybėWashingto- 
ne yra gavusi vitriną Dulles In- 
ternational Airport, kur FederaI 
Aviation Agency ruošia įvairių 
tautų būdingą kultūrinių bei meno 
dalykų parodą, š.m. rugpiūčio - 
lapkričio mėn. Per šį aerodro
mą vyksta svarbiausias Washing- 
tono, kaip JAV sostinės, judėji
mas. Todėl mūsų vitrinos įren
gimas greta kitų tautų bus svar
bus ir reikšmingas.

Neseniai įsikūrusi Washingto- 
no LB apylinkė dar finansiniai nė
ra pajėgi vitriną įrengti, todėl 
prašė LB Centro valdybos pa
ramos. Centro valdyba vitrinos 
įrengimui paskyrė 175 dolerius. 
Tikimasi, kad vitrina atliks savo 
paskirtį lietuvių kultūrinių verty
bių demonstravimui.

LITERATŪRA ANGLŲ KALBA
Lituanistikos Instituto litera

tūros sekcija raštu prašo rūpin
tis lietuvių literatūros istorijos 
išleidimu anglų kalba. Istoriją 
paruošti sutinka Lietuvių Insti
tuto Literatūros Sekcija.

Klausimas Centro valdyboje 
svarstytas palankia prasme. Jis 
perduotos apsvarstyti LB Kultū
ros Fondo valdybai, nes KF val
dyba rūpinasi visų bendruomeni
nių leidinių išleidimu.
ALEKSANDRYNAS IR 
SĄSIUVINIAI

Kultūros Fondo pirmininkas 
Zigmas Dallidka nudžiugino posė
džio dalyvius parodydamas iš 
spaudos jau išėjusį "Aleksandry- 
no" ni-jį tomą. Tai užbaigtos di
delis, svarbus ir reikšmingas 
darbas. Čia pat padalino ir "Kny
gų Lentynos" naujausią numerį. 
Su šios kadencijos pradžia valdy
bai teko perimti ir "KnygųLenty
nos" leidimą, kasbeabejo,kaipir 
žurnalas "Gimtoji kalba”, pelno 
neneša.

Naujų mokslo metų pradžiai li
tuanistinėms mokykloms bus iš
leisti specialiai skirti sąsiuvi
niai. Jų išleidimas taip pat suda
ro nemaža Išlaidų, kurių dides
nė dalis vėliau sugrįš. Sąsiuvinių 
išleidimui apmokėti iš LB Centro 
valdybos kasos į Kultūros Fondo 
kasą pervesto L100.00 dolerių.

Visus Kultūros Fondo leidinius 
galima užsisakyti adresu: Jonas 
Bertašius, 5348 So.TalmanAve., 
Chicago, Illinois 60632.

žybos. Pilnai yra susitarta su 
New Yorko "Atletų" ir Chicagos 
LFK Lituanica komandomis.

Vietos Ramovės sk. organizuo
ja ir praves prizinį šaudymą.

Ruoškimės iš anksto į KLD, 
kuri įvyks Darbo dienos savait
galyje, rugsėjo 4-6 dienomis St, 
Catharines mieste. Organizaci
jos ir pavieniai organizuokite iš ~ 
kyląs ir to proga aplankykite gar
sųjį Niagaros krioklį, kurį kas 
inėtai aplanko milijonai turistų,
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