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Gydytojų tūkstantinė jaunimui

KARAS IR TAIKA

Š.m. gegužės 28 d., 
Palos Park Country 
Club patalpose, įvyko Illi— 
nois Liet. Gydytojų Drau
gijos tradicinis balius, 
į kurį atsilankė daug sve
čių ne tik iš Chicagos, 
bet ir iš svetur. Prieš 
vakarienę buvo koktei
liai su draugų pašneke
siais, gi vėliau svečiai 

ŠIANDIEN
IR RYTO/

KINIJOS kompartijoje šiuo metu vyksta 
stipri kova dėl valdžios, kuri buvo laukiama tik 
po Mao Tse-tungo mirties. Kadangi neįtikėtina, 
jog Mao autoritetas būtų tiek kritęs, kad jis ne
galėtų pašalinti konflikto, reikia manyti, kad da
bartinė situacija vystosi pagal jo norą.

Kinijos kompartijos galva savo idealu statė 
Staliną, kuris Sovietijoj po mirties buvo ne tik 
užmirštas, bet ir jo vardas liko išbrauktas iš 
marksizmo ideologijos. Mao kaip tik nori to iš
vengti. Pagrindinis jo interesas yra savo įpėdi
niui palikto tokius pėdsakus, kad ir po mirties 
jis būtų garbinamas kaip dievaitis.

Mao, kuris veda kovą prieš sovietų "re- 
vizionistus”, nenori, kad tokių atsirastų po jo 
mirties Kinijoje. Tad gyvas būdamas nori nuša
linti visus, kurie Maskvą nelaiko priešu, arba ku
rie dar nors kiek abejoja jo neklaidingumu. Kinų 
kompartija šiandien pergyvena "valymus",kurie 
savo charakteriu primena Stalino laikus. Skirtu
mas gal tik toks, kad Stalinas deportuodavo ir 
šaudydavo žmones, norėdamas sustiprinti savo 
asmeninę valdžią, o Mao "valo", norėdamas už
sitikrinti pomirtinę garbę.

Pekino vedama kampanija prieš tariamus 
"partijos priešus" reiškia kovą prieš žmones, 
kurie nenori pasiduoti Mao aklam garbinimui. 
To "valymo” aukos daugumoj aukšti pareigū
nai, teberodą simpatiją Maskvai, ar intelek
tualai, nenorį atsisakyti nuo mąstymo.

Klausimas yra ne kas išvengs "valymų", 
bet kas liks labiau galingesnis po Mao mirties. 
Tokiu šiuo metu yra laikomas gynybos mi
nistras Lin Piao, strateginės revoliucijos su- 
galvotojas, kuriame Mao įžiūri savo idėjų tvir
tą vykdytoją.

***
RAUDONOSIOS VĖLIAVOS kolchozo darbi

ninkė Rudokienė, skaitydama Tiesą pastebėjo vy
rui:

— Paleckis sako, kad kolchozų viršininkais 
bus paskirti partijos tam reikalui specialiai pa
ruošti pareigūnai. Ar tu manai, kad mūsų kol
choze bus pakeitimų?

— Aišku, — atsakė vyras. — Jau eilę me
tų mūsų kolchozui vadovauja paprastas darbi
ninkas be specialybės... Ir kadangi aš partiją 
gerai pažįstu, tai jie mums atsiųs batsiuvį!...

(vg)

buvo pakviesti prie pui
kiai paruoštų vaišių — 
vakarienės.

Kaip paprastai, pava- 
sariniuos pobūviuos III. 
Liet. Gyd. D-jos senoji 
valdyba baigia savo ka
denciją ir perduoda pa
reigas naujajai-valdybai. 
Tačiau šiais metais be 
to dar buvo numatyta 

įteikti Jaunimo Kongre
sui tūkstantinę , kurios 
priimti iš Clevelando bu
vo atvykusi ’ ponia M. 
Lenkauskienė. Dr. V. 
Šaulys, įteikdamas če
kį, linkėjo p. Lenkauskie
nei bei kitiems kongreso 
vadovams sėkmės jųor- 
ganizaciniuos darbuos.

Ponia Lenkauskienė, 
priimdama čekį, savo 
gražioj kalboj dėkojo 
draugijai už didelę para
mą jaunimui ir, ta pačia 
proga, iškvietė pobūvy 
esančius gydytojus, stam
besnėmis aukomis parė
musius Jaunimo Kongre
są. Iškviestųjų tarpe ma
tėsi gydytojai: K. Ambro- 
zaitis, S. Budrys, Pr. 
Mažeika, A. Ruibienė, 
R. Vienužis ir kiti. 
Jiems buvo įteikti ati
tinkami padėkos lakštai.

Baigiant oficialią dalį, 
dr. šaulys padėkojo val
dybos nariams už sklan
dų bendradarbiavimą ir 
iškvietė naujosios valdy
bos pirmininką^, dr. Vy
tautą Taurą tarti trum
pą žodį.

Naujasis pirmininkas 
padėkojo dr. V. Šauliui 
už jo nepaprastai sėk
mingą veiklą, vadovau
jant III. Liet. Gyd. D- 
jai per praeitus metus. 
Vėliau jis pristatė nau
josios valdybos narius: 
antru kart valdybonper-

V. Noreikos nuotrauka(Nukelta į 2 psl.)

Mao: — Dar lieka išvalyti viršuj ir vėl bus švaru... ’

TUO TARPU KAI AMERIKIEČIŲ INTERVEN
CIJOS VIETNAME KRITIKAI NAMUOSE IR 
EUROPOJE VIS SMARKIAU JĄ PUOLA, AME
RIKIEČIŲ KARINĖ GALYBĖ AZIJOJE PASIE
KĖ NELAUKTOS STAIGMENOS. — PIETRY

ČIŲ AZIJOJE STAIGA PRAŽYDO TAIKOS 
NORAS.

------ VYTAUTAS MEŠKAUSKAS --------

JAV politikos pietry
čių Azijoje kritikai taip 
įsikarščiavo savo pastan
gose įrodyti, jog JAV ga
li tik pralaimėti, kad vi
siškai nepastebėjo kas 
dedasi aplink. Toks Wal- 
teris Lippmannas, kuris 
turi didesnę įtaką Euro
poje, negu čia, dabar gim 
čindamasis su Valstybės 
Sekretorium Dean Rusk, 
kuris, aiškina, kad nuolai
dos agresoriams, kaip 
parodo istorija, tik didi
na jų apetitus, teigia, 
kad Chamberlainas su
klydo ne nusileisdamas 
Hitleriui, bet nesudaręs 
prieš jį sutarties su Sta
linu! Už tat JAV dabar
tinės politikos tikslas tu
rėtų būti surasti bendrą 
— Washingtonui ir Mask
vai — politiką. Negali 
sakyti, kad Washingto- 
no administracija nebū
tų to bandžiusi, tačiau 
Maskvos apetitai dides
ni, kaip ir Chamberlaino 
laikais 1938-39 metais, 
negu juos galima būtų pa
tenkinti.

Kiekvienu atveju JAV 

Dr. V. šaulys įteikia Illinois Lietuvių Gydytojų Draugijos 
1000 dol. čekį PLJK Finansų Komisijos vicepirmininkei Mildai Len
kauskienei. Dešinėje stovi dr. A. Pustelninkas.

pavartojo savo karinę jė
gą ir nors dėl rezultatų 
pačiame pietiniame Viet
name dar per anksti 
džiaugtis, tačiau vien 
amerikiečių buvimas ta
me pasaulio kampe pada
rė labai geros įtakos. 
Jau vien naujų Indonezi
jos valdovų atsisakymas 
vadinamos "konfronta
cijos” su Malaysia gali 
turėti nepaprastai daug 
reikšmės. Nes, jei iš tik
ro Indonezija atsisakys 
savo pretenzijų įMalay- 
sią ir tiedu kraštai, 
plius Filipinai ir Thai- 
landas, sudarys glaudes
nę ūkinę ir eventualiai 
politinę sąjungą, tai bus 
milžiniškas žingsnis į 
taiką, kuris turės reikš
mės viso pasaulio stabi
lumui.

Reikia neužmiršti, 
kad dėl Indonezijos-Ma- 
laysios ‘konfrontacijos’
D. Britanija pietryčių 
Azijoje turėjo laikyti per 
50.000 vyrų kariuomenę 
ir 80 karo laivų, kas bu
vo labai sunki našta tam 
nubiednėjusiam kraštui. 

Būdinga dabartinėm nuo
taikom yra tai, kad D. 
Britanijoje dėl to pasi
girdo ne džiaugsmo bal
sų, bet susirūpinimo. 
Girdi, kas bus, jeiJohn- 
sonas prašys dabar bri
tus padėti Vietname?

Tie, kurie vis dar ver
kia dėl to 'nenaudingo’ 
karo, turėtų atsiminti, 
kad jis staiga atnešė di
delių nuošimčių taikos 
gėlių pavidale. JAV in
tervencija įrodė, kad 
Raudonoji Kinija yra 
'popierinis tigras’. Tas 
įrodymas staiga pakeitė 
Indonezijos politiką, nes " 
įgalino karininkų per
versmą. Ir pačioje Rau
donoje Kinijoje dabar 
prasidėjęs plataus mas
to 'valymas' yra iššauk
tas to įrodymo, nes ten 
kovojama prieš tuos, ku
rie pareiškia 'pesimisti
nes ar defetistines' pa
žiūras.

Tokiu būdu Vietnamo 
karo balansas, jei žiūrė
sime ne tik į pietinįViet- 
namą, kurio gynimas da
vė pretekstą tam karui, 
jau dabar kalba JAV nau- 

(Nukelta į 2 psl.)

♦ KEISTĄ ir Pabaltiečių pro
testą iššaukusį pareiškimą ne
seniai padarė Švedijos užsienių 
reikalų ministeris Nilsonas. To
kiam pareiškimui progą davė 
švedų parlamento atstovas Holm. 
bergąs, paklausus, ar Sov.S- 
gos premjero Kosygino vizito 
metu nevertėtų daryti žygių, kad 
Baltijos kraštų emigrantai, įsi
giję Švedijos pilietybę, būtų for
maliai paliuosuoti nuo Sov. S- 
gos pilietybės. Nilsonas į tai 
atsakė, kad tuo reikalu suinte
resuoti asmens privalą patys 
kreiptis į Sov. S-gos atstovybę. 
Gi dėl klausimo, kodėl Švedi
jos piliečiai, kilę Baltijos vals
tybėse ,privalo turėti dvi pilie
tybes, ministeris pareiškė, kad 
tai esą padaryta jų pačių naudai. 
Sov. S-gos režimas, girdi, su- 
švelnėjęs ir jos piliečiai galį 
grįžti į savo kraštus.

Min. Nilsono pareiškimas su
kėlė pabaltiečių protestų audrą, 
nes jie niekad nėra buvę ir ne
nori likti Sov. S-gos piliečiais. 
Be to, dviguba pilietybė nėra 
numatyta Švedijos konstitucijo
je ir tokia pabaltieČiams daro
ma išimtis kenkia Švedijos Inte - 
resams, tuo labiau, kad nuo dvi
gubos pilietybės nepaliuosuo ja - 
mi net Švedijoje gimę pabaltie
čių vaikai.

* LATVIS KANDIDATUOJA į 
Minnesotos Atstovų Rūmus, ra
šo latvių laikraštis Laiks. Tai 
latvių ir jungtinių pavergtų tau
tų organizacijų veikėjas Eriks 
Dundurs, iki šiol aktyviai reiš
kęsis vietos respublikonų eilė
se ir pastaruoju metu redaguo
jąs "GPO Nationalities Repor- 
ter" laikraštį.

E. Dundurs, paskelbęs savo 
kandidatūrą, pareiškė tai neda
rąs dėl asmeninių politinių 
ambicijų. "Esu įsitikinęs, kad 
laiko bėgyje kas kart daugiau 
kandidatuos į valstijos ar JAV 
postus tie JAV piliečiai, kurie 
gimę ir augę komunistų dabar 
pavergtuose kraštuose, išnaudos 
savo patirtį kovai už laisvės 
principus", pareiškė E. Dun
durs.
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DVYLIKA DIENI IKI KARO... (9)

Goeringas pasiruošęs skristi
į Londonu...

Schmidtas iš lėto vokiš
kai perskaitė anglų ulti
matumo tekstą. Kai jis 
baigė vertimą, kambary 
įsiviešpatavo mirtina ty
la. Hitleris pasiliko prie 
stalo sėdėti nejudėda
mas, paskui pasisukęs į 
Ribbentropą pasakė:

— Ir kas dabar?
Bet jo žvilgsny buvo 

noras pasakyti: Jūs ma
ne visiškai apgavote dėl 
anglų reakcijos.

— Aš manau, — atsa
kė Ribbentropas, — kad 
už valandos kitos pana
šų ultimatumą įteiks 
prancūzai.

***
Švedų pramonininkas 

Dahlerus, kuris Georin- 
gui tarpininkavo su ang
lų vyriausybe, iškvies
tas į Oranienburgą, rado 
vokiečių aviacijos vadą 
nepatenkintą, nes jis ne
sitikėjo, kad anglai įteiks 
ultimatumą.

— Nors lieka maža vil
ties, aš bandysiu per
kalbėti Hitlerį, kad man
dagiai atsakytų į ultima
tumą, pareiškiant, jog jo 
troškimas yra susitarti 
geruoju.

Oranienburgas nuo sos
tinės buvo per 40 km. 
Kas daryti?

Po kelių sekundžių gal
vojimo Dahlerus pasa
kė:

— Yra viena išeitis, 
maršale, tuojau pat 
skriskite į Londoną de
rėtis su anglų vyriausy
be. Bet kad jūsų demar- 
šas pasisektų, reikia, 
kad išskristumėte prieš 
11 valandą.

Laikrodis rodė 10 vai. 
30 min. Negalima buvo 
gaišti nė sekundės. Goe
ringas iškvietė gen. Bo- 
denschatzą.

— Faruoškit tuoj pat 
lėktuvą, kad jis galėtų 
pakilti už minutės...

Pasikalbėjęs trumpai 
telefonu su Hitleriu, jis 
pasakė:

— Fuehreris sutinka, 
kad aš skrisčiau į Lon
doną. Bet prieš duoda
mas galutiną savo suti
kimą, jis nori, kad Ang
lija sutiktų derėtis ant 
standstill bazės, būtent 
sustabdant tik karinius 
veiksmus, bet kariuo
menę paliekant vietoje. 
Jei anglai sutiks, aš pa
siruošęs skristi prieš 
11 vai.

10 vai. 45 min. Dahle
rus susijungė telefonu 
su anglų užsienių reika
lų ministerija, įspėda
mas Robertsą, centri
nės tarnybos viršinin
ką, apie Goeringo pro
jektą ir paprašė tuoj pa. 
informuoti ministerį pir
mininką.

— Palaukit valandėlę,
— pasakė Robertsas.

Ar jis kalbėjo su Ha- 
lifaxu ar Chamberlainu, 
niekas nežino, bet už ke
lių minučių grįžo prie 
telefono ir pasakė:

— Anglijos vyriausy- ‘ 
bė negali jūsų pasiūlu- 
mui duoti eigą tol kol 
neturi vokiečių atsaky
mo. Kai ji žinos atsa
kymą, tada galės pasa
kyti, ar Goeringo vizi
tas pageidautinas ar ne.

— Aš jums paskam
binsiu 11 vai. 30 min.,

1939 m. rugsėjo 3 d. 
5 vai. ryto anglų užsie
nių reikalų ministras Ha- 
lifaxas įspėjo savo am
basadorių Berlyne Hen
dersoną būti pasiruošu
siu 9 vai. ryto įteikti 
Vokietijai ultimatumą. 
Klaidos išvengimui, tuoj 
pat perdavė ultimatumo 
tekstą, kuriame buvo sa
koma, kad Vokietijai ne
atsakius į rugsėjo 1 d. 
notą ir nesustabdžius ka
rinių veiksmų ir neati
traukus savo kariuome
nės iš Lenkijos, bet to
liau tęsiant puolimus, 
jei iki rugsėjo 3 d. 11 
vai. ryto (Anglijos laiku) 
nebus gautas patenkina
mas atsakymas, tai nuo 
tos valandos tarp abie
jų kraštų pradeda veikti 
karo stovis.

Ambasada tuojau pa
skambino į vokiečių už
sienių reikalų ministe
riją:

— Anglijos ambasado
rius prašo jį priimti 9 
vai. ryto, kad užsienių 
reikalų ministrui galė
tų įteikti svarbią notą.

Tai turėjo būti nema
loni nota, tadRibbentro- 
pas nerodė jokio noro 
pats savo rankomis ją 
priimti ir pasisukęs į 
vertėją Schmidtą pasa
kė:

— Jūs galėtumėte ma
no vietoje priimti iš am
basadoriaus notą. Pasa
kykit jiems, kad tuo lai
ku aš nebūsiu laisvas.

Anglų ambasada atsa
kė, kad jai nesvarbu 
kas notą priims. Svar
bu, kad ambasadorius tą 
valandą galėtų notą įteik' 
ti.

Lygiai 9 valandą Hen- 
dersonas atvyko į vokie
čių užsienių reikalų mi
nisteriją. Ribbentropo 
nebuvo ir jo vietoj jį pri
ėmė vertėjas Schmidtas, 
kuris pasiūlė ambasado
riui atsisėsti, bet Hen- 
dersonas atsisakė ir sto
vėdamas vidury kamba
rio perskaitė ultimatu
mą ir vėliau įteikė 
Schmidtui sakydamas:

— Man labai nemalo
nu įteikti tokį dokumen
tą jums, kuris stengėtės 
suprasti padėtį ir buvote 
labai malonus.

Po to Hendersonas at
sisveikino ir išėjo. Vizi
tas užtruko tik kelias mi
nutes.

Vokiečių vyriausybei 
liko nepilnos dvi valan
dos atsakyti į ultimatu
mą. Praktiškai beveik 
neįmanoma suredaguoti 
atsakymą ir laiku įteik
ti Londonui. Dar mažiau 
laiko buvo imtis prie
monių, kad parodyti ge
rą norą, sustabdant karo 
veiksmus ir atitraukiant 
kariuomenę. Schmidtas 
nusprendė, kad negalima 
gaišti nė minutės ir su 
ultimatumu išskubėjo 
pas Hitlerį.

Prieškambary buvo 
pilna kariškių ir civi
lių. Schmidtas vos pra
si skynė sau kelią.

— Kas naujo? — pa
klausė jo keli asmenys, 
pamatę skubantį.

įėjus Hitlerio kabi
netan kalba nutrūko ir 
Hitleris su Ribbentropu 
klausiančiai pažiūrėjo. 

— pasakė Dahlerus. — 
Iki to laiko jūs, turbūt 
turėsite atsakymą.

Šį kartą jam niekas 
neatsakė ir išgirdo pa
kabinant ragelį.

Jis pakartojo savo pa
sikalbėjimą Goeringui. 
Šis susimąstė ir papra
šė jį palikti valandėlei, 
nes norįs pasitarti su 
Hitleriu.

Už kelių minučių Goe
ringas išėjo laukan nė 
žodžio nesakydamas 
apie savo pasikalbėji
mą su Hitleriu.

11 vai. 15 min. vienas 
aukštųjų karininkų pri
siartino ir padavė tele
gramą.

Dahleriui bandant kal
bėti apie planuojamą ke
lionę, Goeringas atsakė:

— Nėra tikslo apie tai 
daugiau kalbėti. Jau vė
lu. Skaitykit telegramą.

Dahlerus greit per
metė akimis tekstą: 
Chamberlainas per ra
diją paskelbė, kad Ang
lija ir Vokietija nuo šio 
momento yra karo sto
vyje, nes Vokietijos vy
riausybė neatsakė į Ang
lijos ultimatumą.

***
Prancūzija, skaityda- 

mosi su savo vyriausio
jo štabo nuomone ulti
matumui nustatė termi
ną rugsėjo 4 d. 5 vai. 
ryto. Bet sužinojus, kad 
anglų ultimatumas duo
tas trumpesniam laikui, 
prancūzų vyriausybė ne
panorėjo pasirodyti at
silikusia ir iš naujo pa
sitarus su kariuomenės 
štabu, nutarė ultimatu
mo terminą nustatyti rug
sėjo 3 d; 5 vai. p.p. 
Reikėjo skubiai įspėti 
ambasadorių Coulondre 
dėl termino pakeitimo. 
Jau buvo 11 vai. 45 min. 
o 12 vai. ambasadorius 
turėjo prisistatyti vokie
čių užsieinių reikalų mi
nisterijoje. Dar laiku sa
vo biure buvo pagautas 
ambasadorius ir minist
ras Bonnet telefonu per
skaitė pakeitimą. Amba
sadorius rado nepatikė- 
tina, kad prieš pat įtei
kimą vyriausybė keistų 
terminą, tad norėdamas 
įsitikinti, jog tai nėra ap
gavystė, paprašė, kad 
pranešimas jam būtų per
skaitytas kitų dviejų, mi
nisterijoj pažįstamų as
menų.

Reikėjo ultimatumą 
skubiai perrašyti. Am
basadorius bijojo pasi
vėlinti vizitui. Į Hitlerio 
rūmus atvyko 12 vai. 30 
min. Čia jis rado daug 
kariškių ir civilių. Vi
sų veiduose buvo klausi
mas, ką reiškia toks tar
pas tarp dviejų ambasa
dų vizitų? Gal dar yra 
kiek vilties? Įvestas pas 
Ribbentropą Coulondre 
paklausė, ar jis .galįs 
gauti patenkinamą atsa
kymą į rugsėjo 1 d. no
tą. Į ką Ribbentropas at
sakė.

— Šį rytą Anglijos am
basadorius mums įtei
kė nepriimtiną ultimatu
mą, kurį mes atmetėme. 
Jei Prancūzijos vyriau
sybė jaučiasi privalanti 
dėl duotų pasižadėjimų 
Lenkijai pradėti karą, 
aš apgailestauju. Tik 
tuo atveju jei Prancūzi-

PLJK Finansų Komisijos vicepirmininkė Milda Lenkauskienė įteikia padėkos lakštus Chicagos gydy
tojams, parėmusiems Jaunimo Kongresą aukomis. Nuotraukoje iš kairės: dr. V. Šaulys, M. Lenkaus
kienė, dr. K. Ambrozaitis, dr. Pr. Mažeika, dr. R. Vienužis, dr. A. Ruibienė ir dr. S. Budrys.

V. Noreikos nuotrauka

KARAS IR 
TAIKA...

(Atkelta iš-1 psl.) 
dai. Jei iš tikro, kaip 
dabar atrodo, jis prives 
prie glaudesnio R. Ki
nijos kaimynų bendradar
biavimo ir sustiprėjimo, 
tai bus labai didelis pliu
sas bendrame balanse.

Minusas, žinoma, kol 
kas yra Vietnamo karo 
įtaka Europoje, ne tiek 
materialine, kiek mora
line prasme, nes jis pa
deda de Gaulle įrodinėti, 
kad amerikiečiai nustoja 
domėtis Europos reika
lais. Daug vandens tam 
malūnui duoda amerikie
čių 7-tos armijos nuola
tinis ’iššukavimas'.

Toji 7—toji armija su 
savo 210.000 vyrų suda
rė pačią didžiausią galy
bę, kurią JAV kada nors 
turėjo taikos metu užjū
riuose. Kad patenkintų 
karo Vietname pareika
lavimus, iš jos šį pava
sarį buvo atitraukta 15. 
000 patyrusių specialis
tų: helikopterių pilotų, 
tankistų, artileristų ir 
pionierių. Jų vietoje 
kiek sušilus naujiems 
kadrams, dabar prasi
dėjo naujas "iššukavi- 

ja mus puls, mes prieš 
ją kovosime. Bet tai bus 
iš jos pusės agresijos 
karas.

— Ar turiu suprasti, 
kad Vokietijos vyriausy 
bės atsakymas į rugsė
jo 1 d. notą yra neigia
mas?

— Taip.
— Tokiu atveju,Vokie

tijos vyriausybei atsisa
kius sustabdyti karinius 
veiksmus ir atitraukti 
kariuomenę iš Lenkijos, 
aš turiu nemalonią mi
siją pranešti, kad nuo 
rugsėjo 3 d. 5 vai. p.p. 
Prancūzijos vyriausybė 
įsipareigoja pildyti duo
tus Lenkijai pažadus, ku
rie yra žinomi Vokieti
jos vyriausybei.

— Gerai, — atsakė 
Ribbentropas. — Tokiu 
atveju Prancūzija bus ag
resorė.

— Dėl to istorija pa
sisakys, — atsakė Cou
londre.

Abu vyrai persiskyrė 
nepaduodami rankos.

Grįžęs ambasadon, 
Coulondre paskambino 
ministrui Bonnet:

— Aš įvykdžiau misi
ją, kurią man buvote pa
vedę... 

mas’, kurio pasėkoje 
vėl bus atšaukta 15.000 
patyrusių karių, o tuos 
paseks vėl 15.000, ku
rie ten baigs 12 mėnesių 
apmokymą. Kaip praneša 
londoniškis ’Times’ Pen
tagonas iš viso turęspla
nus apie 1970 metus Eu
ropoje palikti tik dau
giau ar mažiau simboli
nio pobūdžio ir dydžio da 
linius ir sandėlius apran
gai bei apginklavimui tų 
karių, kurie per 12 valan
dų iš Amerikos galės 
būti permesti į Europą 
ar į kitąpasaulio kraštą. 
Tie planai buvo ameri
kiečių paneigti, tačiau 
jiems daugiau tikima ne
gu paneigimui. Kiekvienu 
atveju tokių perspekty
vų galimybė europiečius 
jaudina, nors staigios 
taikos sužydėjimas piet
ryčių Azijoje ir jiems 
netrukus turėtų įrodyti 
intervencijos Vietname 
naudingumą.

Budistų riaušės ir Sai- 
gono vyriausybės nepo
puliarumas žinoma ap
sunkina amerikiečių pa
stangas Vietname, bet ir 
čia yra vilties spindulių. 
Amerikiečių santykiai 
su lokaliniais pareigū
nais yra labai geri. Tie
sa, iki pasiekiamas iš 
tikro nuoširdus ir vai
singas bendradarbiavi
mas tarp vietnamiečių 
pareigūnų ir amerikie
čių pareigūnų, praeina 
nemažai laiko, bet sykį 
jis pasiekiamas, rezul
tatai būna labai geri. 
Tokiu būdu lėtai eina
ma prie to, kad ameri
kiečiai būtų daugiau ne
gu 'patarėjai’, bet ma
žiau negu ’bosai’, o ka
dangi nuo amerikiečių 
priklauso tiekimas, 
jiems priklauso ir le
miamas žodis. Tokiu bū
du bendradarbiavimas 
'žemesniam lygyje’ prak
tiškai išjungia Saigono 
vyriausybę ir darosi ne
visai svarbu, ar jis yra 
ar jo nėra, o tai duoda 
vilties viso krašto paci- 
fikacijai, nors kelias į 
tai nėra nei lengvas nei 
trumpas.

TRUPUTIS GEROS VALIOS . . . 
TIEK PAT GERO NORO . . .

GAL NĖKIEK NEDAUGIAU PASTANGŲ - 

IR TAMSTA SURASI DIRVAI BENT

VIENA NAUJĄ 
SKAITYTOJĄ

O SURASTI JĮ TIKRAI GALI. TIESA?

Gydytojų 
tūkstantinė...

(Atkelta iš 1 psl.) 
rinktą iždininką dr. An
taną Pustelninką, vice
pirmininką — dr. Vytau
tą Dargį ir sekretorių 
— dr. Alfonsą Viliūną. 
Pasidžiaugė, kad jauni
mo metais naujon valdy- 
bon buvo išrinkta ir jau
nos jėgos, kurios dar 
Draugijoj neturėjo pro
gos pasireikšti, tačiau 
neabejota, kad jos Drau
gijos labui dirbs ir jos 
neapvils.

Pobūvy Liet. Gyd. D- 
jos moterų pagalbinis 
vienetas buvo surengęs 
laimėjimų stalą parem
ti stipendijų fondui. Gė
lių valsas buvo dedikuo
tas Dainavos ir Rako 
Skautų stovyklų ambu
latorijų įrengimams bei 
mediciniškiems reik
menims įsigyti.

Kulminacinę vakaro 
meninę dalį atliko lie
tuvių baleto solistai Vio
leta Karosaitė ir Jaunu
tis Puodžiūnas, kuriems 
talkininkavo gan gausus 
lietuviško baleto atžaly
nas. Svečiai buvo tikrai 
sužavėti 1001 nakties ba
leto montažu.

Vakarienės ir šokių 
metu grojo International 
Cafe orkestras, kuris su
gebėjo įpinti ir daug lie
tuviškų melodijų, priduo- 
dant vakarui tautinį po
būdį.

Baigiant padėkota dr. 
Ramonui ir pramogų ren
gimo komisijai už su
rengtą malonų pobūvį, 
kurio kilnūs tikslai bu
vo lyg ir III. Liet. Gyd. 
D-jos kultūrinės veik
los graži prošvaistė.

(Iv)

DIRVOJ E
DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
NAUJU KNYGŲ!
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FIZINĖ IR MORALINĖ TREMTIS
Pranešimus apie bir

želio mėn. tragiškųjų iš
vežimų minėjimus spau
dai rašantieji, tuose mi
nėjimuose kalbas sakan
tieji, mūsų spaudą skai
tantieji — visi išgyvena 
tą vis kartojamą žaizdą, 
kuri lietuvių tautos isto
rijoje liks viena kruvi
niausių ir skaudžiausių. 
Tuo labiau, kad tie pri
simintini išvežimai ne
buvo vienkartinis veiks
mas. Tauta tebėra pa
vergta, keliai į Sibirą te
bėra atdari, bet kartu 
jie uždari tiems, kurie 
ten dar priversti gyven
ti, kentėti ir laisvės il
gėtis.

Didieji birželio mėn. 
išvežimai — tai nėra iš
eivijoje naudojama pro
pagandos priemonė. Tai 
yra faktas, įrodytas ko
munistinių pavergėjų do
kumentais, faktas — aki
vaizdžiai parodytas nuo
traukomis, faktas — įro
dytas Sibiro taigose nu
smaigstytais kryžiais. 
Faktas, kurio nepaneigia 
nė Justas Paleckis, pa
reikšdamas dalį tiesos 
savo melagingame pa
reiškime, kad, girdi, vi
si išvežtieji jau grįžo...

Žinome, kad yra grį
žusiųjų. Dalis jų neša 
bendrą pavergtųjų dalią 
tėvynėje, keli jų pasiekė 
Amerikos žemyno kran
tus. Čia atvykę savo var
gus, kančias ir sielvar
tą atskleidė pasauliui.

Barbora Armonienė sa 
vo atviru, paprasto žmo
gaus kuklumu, nepreten
zingai atskleidė Sibiro 
uždangą knygoje "Leave 
Your Tears inMoscow”, 
kurios išėjo 5 laidos ang
liškai, po vieną laidą is
paniškai, portugališkai, 
lietuviškai. Knygos iš
traukos pasirodė įvairių 
tautų žurnaluose. Šiuo 
metu knyga ruošiama iš
leisti vokiškai vienos vo
kiečių leidyklos. B. Ar- 
monienės atsiminimus 
knygon surašęs inž. A. 
Nasvytis turėjo progų sa
vo paskaitomis supažin
dinti didelę dalį ameri
kiečių visuomenės su ko
munistiniais tautų pa
vergimo metodais, su ge
nocidu, vykdomu dar ir 
šiandien.

Tai tik vienas iš tų 
pavyzdžių, kuris sklei
džia plačiai po laisvąjį 
pasaulį žinią, kad lais
vės pavojus glūdi ne 
vien tik Vietname...

FBI direktorius J.E. 
Hooveris savo raporte 
Vyr. Prokurorui pa
brėžia, kad Amerikoje 
komunistų partija ne tik 
dar gyva, bet dar gi 
pradėjusi gyviau spurdė
ti. Narių skaičius per 
praeitus metus paaugęs 
10% ir narių verbavimas 
pagyvėjęs. Visa tai pa

skatinę JAV Vyr. Tribu
nolo sprendimai, palan
kūs komunistų partijos 
veiklai atgaivinti.

Šis trumpas faktas gal 
nebūtų vertas dėmesio 
(atsargiai skaičiuojama, 
kad komunistų partija 
Amerikoje turinti 10 
tūkst. narių), jei iš pa
tirties nežinotume, kas 
stovi tos partijos užnu
garyje ir kad narių skai
čiai, atsižvelgiant į jų 
uždavinius ir tą turimą 
užnugarį, dar nieko ne
pasako. Žinome ir tvir
tiname, kad tai yra pa
vojaus branduolys kiek
vienai laisvai valstybei 
ir tautai.

II Pas. karo metu mi
lijonai Sov. S-gos karių 
turėjo progų savo aki
mis pamatyti laisvų vals
tybių gyvenimo būdą ir 
sąlygas, susitikti su ki
tose, nei jų sąlygose iš
auklėtais žmonėmis, pa
justi žmogaus laisvės 
kainą, jos privalumus. 
Toji laisvojo pasaulio 
įtaka neliko be pėdsakų, 
nežiūrint į tai, kad ka
riai labai greit buvo už
daryti kareivinėse, už- 
draudžiant perdaug ste
bėti tai, kas visą laiką 
buvo neigiama. Pajuto 
jie ir laisvę nustojusių 
neapykantą. Su komunis
tinio pasaulio žmonių 
mentalitetu, kovos bū
dais ir priemonėmis su
sipažįsta ir tūkstančiai 
Amerikos karių Vietna
me. Kartkartėmis spau
doje pasirodą jų laiškai, 
privačiai pareikšti įspū
džiai ir nusistatymas 
trykšta iš jų minčių, pa
stabų, patirties. Nė vie
nas jų jau nebebus "tai
kaus sugyvenimo" su ko
munistais šalininku. Grį
žę iš karo lauko jie pa
pildys augančias aiškių 
antikomunistų gretas. O 
tos gretos palengvins ir 
mūsų pastangas, mūsų 
darbą išlaisvinimo sie
kiuose.

Tas darbas yra svar
bus ir reikšmingas tiek, 
kiek jis prisideda prie 
visų antikomunistinių jė
gų suderintos veiklos. 
Tas darbas bergždžias 
ir kenksmingas, kai jis 
siekia tas jėgas bepras
miškai skaldyti ir dargi 
savųjų tarpe pulveri- 
zuoti.

Birželio įvykių minė
jimo proga, prisiminda
mi savo aukas, pagerb
sime jas vieningu ryž
tu ir tyra sąžine jung
damiesi į vieningą kovą 
prieš tautos pavergėją.

K. S.

Žvelgiant atgal į anuos 
31 metus — nuo 1917 iki 
1948 metų — mano re
dagavimo ir Dirvos lei
dimo laikotarpį, negalė
čiau sakyti, kad mano 
gyvenimas būtų pilnas, 
jeigu būčiau vien tik 
laikraštį redagavęs, kad 
ir ilgiau negu 31 metus.

Naudingi, reikalingi 
darbai atsvėrė visus 
sunkumus ir trukumus, 
kokie tame ilgame lai
kotarpyje pasipainioda
vo.

Jeigu reiktų gyventi iš- 
naujo, tikrai sutikčiau 
visa tai pakartoti. Nesi
gailiu nei vienos valan
dėlės kurią tai veiklai 
sunaudojau.

Laikraštis Dirva pasi
tarnavo man lyg magiš
kas įrankis įvairiems 
darbams ir sumany
mams įvairiose srityse 
pravesti. Ir viskam, ką 
su Dirvos pagalba nu
veikiau, radosi ir reika
lingi talkininkai, kurie 
paklausė ir pritarė, pa
rėmė ir padėjo įgyven
dinti — nebuvo tai vie
no žmogaus darbas.

Nedateklai buvo pap
rasta lietuviško laikraš
čio leidėjo dalia: maža 
padėjėjų spaustuvėje, ir, 
kai atiteko Dirva leisti 
vienam, trukumas do
lerių — bet esat liudy
tojais, visa tai pavyko 
atlaikyti ir pernešti, 
nes Dirva išsilaikė ir

Karpius

sulaukė 50 metų sukak
ties.

Didžiausį sunkumą su
darė 1931 metais prasi
dėjęs veik visame pa
saulyje ekonominis žlu
gimas, užsitęsęs, su 
kiek geresniais laiko
tarpiais, iki II Pasauli
nio karo. Su vienu dole
riu kišenėje laikotar
piais reikėjo ir laikraš
tis išleisti, ir pragyven
ti. Iš skaitytojų nedry- 
som prašyti sumokėti 
$2 prenumeratos už me
tus, prašėm siųsti tik 
po $1 pusei metų.

Karo išvakarėse, pra
sidėjus Sovietų smur
tui - siaubui, žiaurus 
smūgis buvo kai Sovie
tai Lietuvą okupavo: 
apie 1,600 Dirvos egz. 
buvo užtrenkta durys į 
Lietuvą. Daugybė seno
sios kartos skaitytojų 
buvo išrašę Dirvą sa
viškiams Lietuvoje, ir 
staiga tas pajamų šal
tinis dingo. Karas nu
traukė siutinėjimą Dir
vos ir į kitus kraštus.

Prie tų blogybių pri
sidėjo dar viena, tai ki
tų srovių pastangos Dir
vą sugniuždyti. Neskai
tant jau atviros kovos, 
kaip prieš kitos idėjos 
laikraštį, katalikai ir 
kurį laiką raudonieji kė
sinosi leisti Clevelande 
savo laikraščius.

Tačiau Dirva išliko, 
o jų pastangos baigė
si niekais.

NEIŠARTI DIRVONAI LAUKIA

Gegužės 30 d. Dirvos veda
masis "Neišarti dirvonai" buvo 
trumpas, taiklus ir vertas di
desnio dėmesio. Rašėte, kad su 
savo reikalavimais ir kreipimai
si turėtume tankiau išeiti Į pa
čią amerikietiškąją visuomenę, 
kurios balsas yra tiek pat reikš
mingas, kiek ir senatorių, kon
greso narių ar kitų didesnių pa
reigūnų.

Vytautas Meškauskas skaity
tojams jau pranešė ,kas atsitiko

New Britam — K. De- 
mikis; Amšterdam —P. 
Lalas; Hartford — W. 
M. Chase (Čekanauskas) 
Jonas Sekys; New Haven 
— S. Cvirka; rytų Penn- 
sylvanijos — Jonas J. 
Nienius; Scranton — V. 
A. Kerševičius; Toron
to — J. Krasauskas; 
Detroito — V. Marku- 
zas. F. Motuzas, Mari
ja Sims, poetė. Ir tt. 
ir tt.

ŽMONES, SU KURIAIS MAN TEKO
BENDRADARBIAUTI

VYTAUTAS A. BRAZIU
LIS, dabar gyvenąs Clevelan
de, daug rašė Dirvai iš Lietu
vos.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Dirvos bendradarbiai 
buvo įvairių rūšių, nuo 
poetų, novelių rašyto
jų, istorinių straipsnių, 
rašę iš Lietuvos, iki 
korespondentų kolonijo
se. Daugelis jų atsida
vusiai talkininkavo per 
dešimtmetį ar daugiau. 
Vieni jų vedė Dirvoje 
specialius skyrius, ki
ti šiaip rašinėjo, kiti 
tik korespondencijomis 
užsiėmė.

Adv. Nadas Rastenis, gyve
nąs Baltimorėj, daug pagel
bėjo Dirvai savo raštais. Vie
nu metu, K. S. Karpiui išvy
kus į Lietuvą, jį pavadavo 
Dirvos redagavime.

Per eilę metų, chica- 
gietis inž. B. F. Simo- 
kaitis užpildė savo pla
tų skyrių. įvairiais klau
simais straipsnių patie
kė Juozas J. Bachunas, 
Dr. St. Biežis, Dr. K. 
Drangelis, Dr. A. Zi- 
montas, adv. Antanas A. 
Olis, Vincas S. Jokuby- 
nas; noveles rašė A. A. 
Tulys.

Iš Brooklyno: J. O. 
Sirvydas, Pr. Bajoras, 
Domas Klinga, J. Sa- 
gys. Jonas Valaitis,

kapt. Petras Jurgėla; 
Pranė Lapienė, Vyt. 
Širvydas vedė apžval
ginį skyrių.

Korespondentai dar
bavosi: Philadelphijos— 
A. Jankauskas, A. J. 
Kaniušis, Pranas Pū
kas. Newarko ir N. J. 
— A. S. Trečiokas. Ra 
cino — M. Kasparaitis; 
Daytono — J. A. Urbo
nas; Waterbury — Dr. 
M. J. Colney, J. Že- 
mantauskas. P. Stepo
navičius; Pittsburgho— 
J. Virbickas, J. L. Se
nulis ir kiti; Los Ange
les — P. Žilinskas, 
poetė Ona Pucetaitė; 
Akrono — Kalnas ir J. 
Ramoška; Baltimorės— 
P. P. Jaras, adv. Na
das Rastenis, eilėraš
čių ir kt.

Worcester — J. La
pinskas; Bostono — A. 
Matjoška; Lawrence, 
Mass. — J. Vilkišius;

Jaunas Lietuvos kareivis 
VAINIS DAINORAS pradėjo 
Dirvai rašinėti 1932 metais ir 
tęsė iki II karo pradžiai. Vė
liau atsikėlęs Į vakarus tęsė 
bendradarbiavimą. Jo temos 
buvo visuomeninės ir literatū
rinės.

IŠ LIETUVOS: ELTA 
buvo pati svarbiausia 
įstaiga aprūpinus 
straipsniais ir žiniomis. 
Užsienio Lietuviams 
Remti Draugija irgi tei
kė įvairių pranešimų.

Gausiai rašė Vainis 
Dainoras, vėliau iš Šve
dijos. Vytautas A. Bra
ziulis, dabar gyvenąs 
Clevelande ir vis rašąs 
Dirvai. Pranas Rimkus, 
mjr. S. Narušis, mjr. 
A. Ardickas, A. Gogelis 
daugelis aprašiusių Lie
tuvos miestelius ir mies 
tus ; retkarčiais ir kiti.

IŠ TREMTIES rašė: 
Vytautas Gedgaudas, Ba
lys Gaidžiūnas, jo, daug 
tilpo ir eilėraščių: jis 
siuntė matricas trem
ties gyvenimo nuotrau
kų; Stp. Vykintas, A. 
Merkelis, Ale Arbačaus- 
kienė, Kazys Škirpa, 
Bronius Kviklys, Dr. B. 
Dirmeikis, ir visa eilė 
slapyvardžiais: Myko
las Sešuvietis, S. Kriau
na, T. Banga, Dr. Kęst. 
Kernuvis, Aukštagirės 
Dvasia, daug kitų. Iš 
Australijos — V.Nagius
- Nagevičius. Iš Argen
tinos -- V. Veselauskas 
ir kt.

Iš tremties atvykę 
Dirvai teikė labai rei
kalingų straipsnių: Pre
zidentas A. Smetona, Ju
lius Smetona — ir nuo 
čia prasideda nauja era
— su naujai atsirandan
čiais bendradarbiais, 
Dirvą redaguoti ir leis
ti paėmus Vincui Ras- 
teniui 1948 metų rudenį.

Oregono valstijoje, kur balsuo
tojų pasirinkimu pirminius rin
kimus laimėjo griežtos Vietna
mo politikos šalininkas demokra - 
tas Duncan.

Kitą gana įdomų ir vertą dė
mesio pranešimą savo Nebras- 
kos rinkėjams laišku padarė lie
tuviams dažnai labai palankus 
Kongreso atstovas Glenn Cunn- 
ingham.

Kongreso atstovas G.Cunning- 
ham savo distrikto rinkėjams iš
siuntinėjo anketą su 9 užsienio 
ir vidaus reikalus liečiančiais 
klausimais. Štai tie klausimai 
ir virš 20.000 balsuotojų atsa
kymai.

L Ar mes turėtume padidin
ti prekybą su Sovietų Sąjunga 
ir jos satelitais, kaip kad Pre
zidentas to pageidavo?

Ne - 63.0%. Taip - 32.6%,

2. Ar jūs pritariate Adminis
tracijos planui padidinti užsie
nio pagalbos programas?

Ne - 86.3%. Taip - 10.3%.

3. Ką mes turime daryti Viet
name?

a. Visiškai pasitraukti 11.2%; 
b. Tęsti šiolaikinę politiką 
15.7%; c. Padidinti karines prie
mones 69.2%.

4. Ar turi Administracija rei
kalauti kad Didžioji Britanija ir 
kiti Amerikos sąjungininkai nu
trauktų savo paramą ir tiekimą 
Šiaurės Vietnamui?

Taip - 86.4%.

5. Ar jūs tikite, kad taip va
dinamas karas su vargu buvo 
sėkmingas ir ar tas padėjo ne
turtingiems žmonėms?

a. Daug padėjo 1,7%; b. Šiek 
tiek padėjo 36,9%; c. Nesėk
mingas 58,9%.

Reikia atkreipti skaitytojo dė
mesį dėl nepilno 100% klausimų 
atsakymo. Kalkuliavimo mašina 
negalėjo suskaičiuot atsakymų, 
kurie buvo nepilnai atsakyti.

Aš taip pat nevardinsiu ir li
kusių klausimų, kurie lietė kas
dieniškesnius gyvenimo reika
lus. Tačiau dviejose atskirose 
valstijose eiliniai piliečiai tarė 
savo žodį ir jūsų vedamasis 
"Neišarti dirvonai" turėtų at
kreipti dėmesį tų mūsų asme
nų, kurie savo veikimui neran
da tinkamos dirvos, arba dažnai 
kreipiasi neaiškiu ir netikru ad
resu.

Pats laikas lietuviams pasi
maišyti įvairiuose amerikietiš
kuose susirinkimuose ir paieš
koti progų savo tėvynei naudin
gomis temomis pasišnekėti. Tu- 
rime daug daugiau lanksčių gal- 
votojų (ypač politiniuose reika
luose) negu procentaliai masės 
amerikiečių. Padėdami formuo
ti viešąją nuomonę, rasime pro
gų ir savo reikalais šnekėti. 
Neišarti dirvonai laukia naujų 
darbininkų!

V.Š. 
Omaha

NEJAUGI NEŽINO ISTORUOS?

V. Alseika iš Vokietijos ap
rašinėja kaift Bavarijos kata
likai paminėjo Lenkijoje šven
čiamą tūkstantmetį jubiliejų 
nuo katalikybės įvedimo. Api
būdindami katalikybės nuopel
nus kultūros srityje ir užjaus
dami lenkus, pamiršo jiems pa
darytas skriaudas. Jis rašo: 
"Lenkai neteko Vilniaus ir Lvo
vo, laimėjo Opolį ir Breslau 
(dabar Wroclow)". Kiekvienam 
lietuviui ir ukrainiečiui kyla 
mintis, argi vokiečiai nežino, 
kad nei Vilnius nei Lvovas nė
ra ir nebuvo Lenkijos. Kaip gi 
gali vokietis daryti tokias is
torines klaidas? Gal tas kalbė
tojas buvo lenkas?

Tokiais atvejais mūsų veiks
niai ir bažnytinė vadovybė tu
rėtų reaguoti. Reiktų skubiai ra
šyti protestą ir reikalauti at
siprašymo už istorinių faktų 
iškraipymą. Nereikia tylėti, bet 
griežtai reikalauti pasiaiškini
mo ir atsiprašymo. Kas gi bū
tų, jei Amerikos spauda rašy
tų, kad Berlynas priklauso Len
kijai. Manau, kad tuojau reaguo
tų iš kairės ir iš dešinės.

Budėkime ir veikime sku
biai.

A.M.
Detroit

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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Lituanicos tunto paviljonas Chicagos amerikiečių skautų metinėje parodoje "Fun Fair". Prie stalo 
V. Vijeikis, P. Burba, L. Ramanauskas, R. Kunstmanas, G, Valantinas ir K. Mačiulaitis.

CHICAGOS LIETUVIU SKAUTU VEIKIA
Praėjusių metų pabai

goje buvo gauti oficialūs 
BSA Chicagos Area 
Council vadovybės laiš
kai, adresuoti Lietuvių

Skautų Brolijos Vyriau
siam skautininkui Bro
niui Juodeliui, kaip BSA 
gilvelistui ir lietuvių 
skautų vadovui laisvame

Chicagos Lituanicos tunto jūrų skautai pašnekesio metu.

pasaulyje, kviečiant pra
dėti artimesnį bendra
darbiavimą tarp ameri
kiečių ir lietuvių skautų.

Po pasikeitimo oficia
liais laiškais, LS Broli
jos vyr. skautininkas 
js.s. Br. Juodelis turėjo 
kelis pasitarimus su 
amerikiečių skautų aukš
taisiais vadovais ir po 
to jie apsilankė Kaziuko 
mugėje, kuria buvo la
bai sužavėti.

Neseniai amerikiečių 
skautų vadovybė pakvie
tė.mūsų skautus dalyvaus 
ti j'ų ruošiamoje "Fun 
Fair”. Nors jų Chicago
je yra 65.000, o mūsų 
berniukų skautų apie 400, 
bet jų parodoje mes gra 
žiai pasirodėme.

LSB Lituanicos tun
tas šioje parodoje daly
vavo, kaip BSA svečias 
su savo atskiru paviljo
nu, kuriame buvo išsta
tyti medžio drožiniai, 
skautavimo priemonių 
modeliai, mūsų skautų 
įvairūs ženklai ir kt. Įdo
miai paruoštas pasaulio 
žemėlapis rodė Lietuvių 
Skautų Brolijos vienetus 
išbarstytus po laisvąjį 
pasaulį, o kiti ženklai 
rodė, kaip lietuviai skau
tai iš savo tėvynės atke
liavo į laisvąjį pasaulį. 
Be to, paviljono lankyto
jams buvo dalinama įvai
ri propagandinė litera
tūra. Už dalyvavimą šio
je amerikiečių skautų pa
rodoje Lituanicos tuntas 
gavo gražų garbės kaspi
ną.

Parodoje lietuvių pa
viljonas buvo labai gau
siai lankomas ir savo 
turiniu išsiskyrė iš ame. 
rikiečių paviljonų.

Po parodos įvyko kon
ferencija, kurioje daly
vavo BSA Chicagos Area 
Council Scout executive 
A. Barber, vadovaująs 
65 000 Chicagos skau
tams ir jo pavaduotojas 
J. Anglim , Lietuvius 
skautus atstovavo LS 
Brolijos vyr. skautinin
kas j.s. Br. Juodelis, 
LSB tarptautinio sky
riaus vedėjas s. dr. To
mas Remeikis, Litua
nicos tunto pavaduotojas 
ps. inž. Z. Ramanauskas, 
tunto adjutantas v.v. R. 
Kunstmanas ir s. Vladas 
Vijeikis.

Konferencijoje buvo 
aptarti tolimesni bendra
darbiavimo galimumai.

(k)

Chicagos Lituanicos tunto vilkiukai su draugininku Vytautu Na- 
miku ir pavaduotoju Alvydu Joniku.

A. SMETONOS
MONOGRAFIJA,

parašyta A. Merkelio,
sukėlė didelį tuo leidiniu susidomėjimą. Veikalas 
plačiai pasklido lietuvių visuomenėje, spaudoje 
komentuojamas, nagrinėjamos jo gerosios pusės 
ir iškeliami trukumai.

Liko nedidelis to veikalo kiekis dar neišpla
tintas.

Kol dar ne vėlu, užsisakykite tą didelio for
mato, 786 psl., kietais' viršeliais leidinį, siunčiant 
čeki ar pašto perlaidą:

K. POCIUS
3908 Fir Street
East Chicago, Indiana 46313

arba
DIRVA
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103

KAINA — 12,50 DOL.

PARAMA-
VIEŠĖBANI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE 

MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE
2534 WEST S9th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Asbach Uralt — Import.
Germ. brendy ..................

2. Imported Canad. vviskey
3. Coeur de France Cordials
4. Banana Liųueur ..............

5. May VVine — Imported ............. 5th — $0.98
5th — $5.49 6. Riccadona Vermouth ...................5th—$1.29
5th — $3.98 7. Christian Brothers Wine  ........ 5th — $1.49
5th — $2.98

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

======== JUOZAS ŠLAJUS 

KA RASIU SUGRĮŽĘS? 
ATSIMINIMAI ' = (9)

Buvo prieš 
Staliną ir Hitlerį. Priešais, kitame šone buvo 
penki lenkai, kaltinami už, nelegalų sienos perė
jimą. Trys iš jų buvo iš Vilniaus krašto. Gale 
kameros — buv. nuovados viršininkas K-nas, 
policijos vachmistras S-tis, buvęs Daugų viršai
tis S-kas, vienas kažkurios darbininkų unijos 
pirmininkas iš Kauno, vienas šoferis, o kiti — 
moksleiviai. V. J-kaitis pasižymėjo dideliu nuo
širdumu ir draugiškumu. Kai per pietus jo lėkš- 
tėn papuldavo spirgas lašinių, jis pasemdavo iš 
savo lėkštės ir įmesdavo mano lėkštėn sakyda
mas, kad niekuomet negalėjęs valgyti lašinių ar
ba kaip kitaip sumeluodavo. Buvo stiprios svei
katos, nors daug kankintas per tardymus. Vienas 
lenkas, gana inteligentiškos išvaizdos, sakėsi 
esąs ekonomistas ir per Varšuvos radio skaity
davęs paskaitas ūkiniais klausimais, buvo huma
niškas ir nuoširdžiausias kameroje. Dalydavosi 
su visais maistu ir papirosais. Nuovados v-kas 
K-nas buvo labai įdomus pasakorius. įdomiai 
pasakodavo iš gyvenimo ir tarnybinius nuotykius. 
Su pasididžiavimu pasakodavo vienos žmogžu
dystės kaltininko suradimą. O kai buvęs Daugų 
viršaitis S-kas pakildavo nuo savo čiužinio, su- 
nerdavo rankas už nugaros ir pradėdavo vienas 

neskubančio keleivio kelionę aplink stalą, visi 
nutildavome ir laukdavome jo pasakojimo pra
džios. Kaip taisyklė, pradžioje jis apeidavo ke
letą kartų aplink stalą, ir kaip pamokslininkas 
pradėdavo pasakoti įvairius ir įdomius "savo 
pergyvenimus”. Nors jo fantazijomis mažai kas 
tikėjome, bet tuo momentu kameroje įsiviešpa
taudavo ramybė ir tyla, o laikas slinko nenuo
bodžiai.

Mažiausiai mėgiami ir sunkiausiai sugyvenami 
kameroje buvo anie trys Vilniaus krašto lenkai. 
Būdinga toks menkniekis. Stalą laikydavome pa
čiame aslos centre. Man -ir kitoje pusėje gulin
čiam lenkui teko gulėti po storos stalo kojos, 
kuri mum abiem kliudė ištiesti savo kojas. Tek
davo gulėti pusiau susirietus. Laimingesni buvo 
tie, kurių kojos papuolė pastalėn. Anas lenkas 
kiekvienu atvėju kariaudavo su manimi dėl grin
dų lopo — kojomis stumdavo stalą mano pusėn. 
Pagalvodavau, ar tai yra lenkiško charakterio 
požymis grobstyti svetimų valstybių žemes.

Vakarais sargai pasikeisdami darydavo patik
rinimą, įėję kameron suskaičiuodavo kiek mūsų 
yra, temstant įžiebdavo palubėje lemputę ir be
rods 9 valandą išgirsdavome "Gulk!”

Vieną naktį labai išsigandau, kai staiga atsi
darė mūsų durys ir su triukšmu įgūžėjo būrys 
enkavedistų ir kalėjimo tarnautojų.

— Visi sustokit prie savo čiužinių ir nejudėkit! 
- užrėkė vienas enkavedistas.

Visi kiti pradėjo daryti kratą čiužiniuose, dra
bužiuose ir visuose kameros kampuose. Surado 
beveik visas šachmatų figūrėles ir vieną trumpą 
pieštuką. Bet nerado mano iš duonos padaryto 
kandiklio. Duona būdavo ne visai iškepusi, leng

vai lipdėsi, o sudžiūvusi buvo tvirtesnė už molį. 
Kandiklį kaip suvenyrą parsivežiau į Tauragę ir 
kasmet, švęsdamas iš bolševikų išsilaisvinimo 
sukaktį, birželio 23 d. rūkydavau iš šio kandik
lio. Šį kartą aš buvau laimingas dar ir kitu at
vėju: enkavedistai nerado mano pieštuko, ištik- 
rųjų tik pieštuko angliuko. Tą pieštuką "įgijau" 
Tauragėje per kvotą, nes žinojau, kad pieštukas 
kalėjime yra brangenybė. Pieštuko medį nulupau, 
o trumpus angliukus buvo nesunku paslėpti, ir 
gerai tarnavo kalėjime ryšiui palaikyti.

Vieną dieną pasijutau visiškas ligonis su pa
kilusia temperatūra. Daug rūpestingumo man 
rodė ukrainietis sanitaras ir kiti kalėjimo drau
gai. Paprašė sargą, kad atsiųstų gydytoją arba 
atneštų aspirino. Aspirino neatnešė, o.gydytojas 
ar sanitaras atėjo tik po kelių dienų, kuomet 
temperatūra pati savaime buvo nukritusi ir bu
vau pradėjęs stiprėti.

Porą kartų per mėnesį mus vesdavo į pirtį ir 
darydavo drabužių dezinfekciją, kas išgelbėdavo 
nuo utėlių antplūdžio. Einant mums į pirtį ar 
vedant į tardymą, kai įvykdavo kelyje ar korido
riuje prasilenkimas su kitu asmeniu ar grupe, 
mažesnis vienetas turėdavo nusisukti į sieną.

Maždaug kas antrą dieną, o kartais ir kas
dien mus vesdavo į kiemą trumpam pasivaikš
čiojimui. Mums išėjus sargai palikdavo atidary
tas kameros duris išvėdinimui. Grįžę kurį laiką 
turėdavome šviežesnį orą; Kieme buvo aukšto
mis lentomis aptvertos, keleto metrų skersmens 
būdos, kuriose turėjome vaikščioti poromis ap
linkui.

(Bus daugiau)
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IlI-čios DAINŲ ŠVENTĖS DIRIGENTAI

ALICE STEPHENS BRONIUS BUDRIONAS ALFONSAS MIKULSKISJERONIMAS KAČINSKAS

LIEPOS i LIETUVIŠKOS
DAINOS DIENA

Chicagos lietuviškos 
dainos pasaulis jau ver
da pasiruošimu liepos 
3-jai, kada tūkstančiai 
dainininkų iš tolimiau
sių JAV ir Kanados vie
tovių suplauks į lietuviš
kąją Chicagą ir didžia
jame amphiteatre pra
bils į pasaulį, lietuvio, 
šaukiančio laisvės sa
vam kraštui, daina. Pa
siruošimas prie galo. 
Dr. Stepono Biežio vado
vybėje šventės komite
tas didžiausiu preciziš
kumu planuoja kiekvieną 
dainininkų judesį. Viso 
laisvojo pasaulio lietuviš
kasis jaunimas, suvažia
vęs į savo kongresą, įsi
lies į lietuviškos dainos 
demonstraciją masiniu 
dalyvavimu ir eisena.

JAV Kongreso ir Se
nato nariai pakviesti ste
bėti didėjantį laisvojo pa
saulio lietuvių prisiri
šimą netik prie savo dai
nos, bet ir prie savo tau
tinės kultūros, kalbos ir 
papročių.

Ir pesimistai galės įsi
tikinti, kad netik jauni
mas, bet ir vaikai tebe
myli lietuviškas dainas 
ir savo tėvų kalbą. Jų

liūdnos kalbos apie jau
nimo nutautėjimą nepa
grįstos, nes kiekviena 
dainų šventė susilaukia 
vis daugiau jaunų daini
ninkų ir sutinkama vis 
gausesnių klausytojų su 
džiaugsmo ašaromis aky
se.

Birželio 1 d. nedidelė 
grupė svečių sukviestų 
John J. Kaznausko irdr. 
Stepono Biežio Mutual 
Federal banko patalpose, 
2212 W. Cermak Rd., 
Chicagoje, per porą va
landų išpirko iš Onos 
Biežienės 19 ložių po 
100 ir 150 dolerių.

Dar beveik mėnesis 
iki šventės, o tūkstan
čiai bilietų jau išpirk
tų iš Grėbliūno bilietų 
pardavimo įstaigos Mar- 
ąuette Parke. Laiškai iš 
tolimų Amerikos vieto
vių prašo rezervuoti 
jiems vietas dainų šven
tėje.

Liepos 3 d. per dvy
liką šimtų suaugusių ir 
tūkstantis vaikų prabils 
lietuviška daina į Tave, 
laisvas lietuvi, Chicago
je. Ar gali Tu ten tada 
nebūti?

V.A. Račkauskas

Danguolė ir inž. Eugenijus Bartkai, birželio 1 d. užsisakė 1 
Dainy šventę ložę. Nuotraukoje iš kairės: Danguolė ir Eugeni
jus Bartkai, Ona ir dr. Steponas Biežiai.

V.A. Račkausko nuotrauka

TĖVIŠKĖS NAMAI

Piano F- 7
Kantata

Sopranui, Bosui, Mišriam ęhorui ir Fortepijonui

Bernardas Brazdžionis
Andante (J = 66) Bronius Budriūnas
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Iš visų kelių keleiviai grįžta
I šiltuosius tėviškės namus, 
Tiktai man širdis iš skausmo plyšta, — 
Kas priglaus ilgoj kelionėj mus?..

Visos mūsų upių upės renkas 
I Neries ir Nemuno sroves... 
Stebuklingos gero Dievo rankos 
Ieškančius namų — namo parves!

Namai! Namai pavasariu pražydę, 
Didysis žemės rojaus atspindy, 
Jūs atsiliepiate, kai šaukiam mes paklydę, 
Kaip Dievo balsas, degantis širdy.

"Grįžkit! — pavergta tėvynė šaukia, — 
Grįžkite vaduot tėvų tautos!...” 
Ašaros ir kraujas upėm plaukia, 
Ašaros ir kraujas netelpa krantuos...

"Grįžkit žemę kelt, kapais nusėtą, 
Į akis pažvelgt tėvų dievams, 
Amžiais jūsų bus dangus žvaigždėtas, 
Amžina diena — vaikų vaikams...”

Namai! Namai, kaip karštas džiaugsmo 
vynas 

Rudens naktų auksiniam sidabre, 
Gyvi Sibiro geliančiuos pusnynuos. 
Gyvi gyvenimo gailiajam vakare...

Kantata "Tėviškės Namai" bus

O tėvyne, ar tai tu šauki mus?..
O, brangieji protėvių namai, — 
Jūsų laisvės Šventas atminimas 
Lydi mus dienų dienom ištikimai.

Tylią tylią vasarvidžio naktį 
Kai dangus gimta žvaigžde pamos,
Ims krūtinė džiaugsmo pulsu plakti 
Po atodūsiais ir po ledu žiemos!..

Liesis džiaugsmas, liesis skausmas 
begalinis

Nuo žvaigždės lig plastančios žvaigždės* 
Kris žiedai iš žydinčios mėlynės
Ir daina aidų aidais aidės!..

Namai! Namai, gyveniman išvedę 
Tėvynės ryto spinduliuos, — 
Mes giedam jūsų gyvąją baladę, 
Namų ieškodami visuos keliuos.

Iš visų kelių keleiviai randa 
Kelią, mylimųjų šaukiami, 
Ten, kur tėviškės namų legenda 
Grįžęs amžinai gyvent imi.

Iš visų kelių tėvynė šauks mus!.. 
Skamba žingsnių deganti daina, 
Širdį neša vienas mūsų džiaugsmas — 
Lietuvos pavasario dienai

išpildyta Dainų šventėje liepos 3 d. Chicagoje
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HELP WANTED MALĖ

ABC WELDERS — first 
shift and second shift, 
apply in person between 
8:30 and 5:30 in plant. 
Full or part time. Pres
ently. Working 10-hour 
shift, 6 days per week. 
ANDERSON TANG Mfg. 
2702 N. Dort Hwy., Flint, 
Michigan. Also welders 
needed at Subsidiary, 
Holly Tube & Manufac- 
turing, Holly, Mich.

(65-68)

WELDERS
Automatic welders.....................$3.20 hr.
Micro Welders ..........................$3.20 hr.
inner Shield Welders ..............$3.20 hr.
Submerged Are Welders ..$3.20 hr.

MUŠT BE ABLE TO PASS TĘST

Whitehead & Kales
58 Haltiner

River Rouge, Mich.
An Equal Opportunity Employer.

(62-76)

DIE MAKERS
Leaders or journeymen experienced 
on small blank, form, and progres- 
sive dies. Steady vvork on day shift. 
fringe benefits and overtime.

BARCY-NICHOLSON CO.
8100 Joy Rd.
D^troit, Mich.

(54-67)

MALĖ

PLASTICS EXTRUSION
IMMEDIATE OPENINGS

EXPERIENCED WORKERS TRAINEES 
SHEET EXTRUDER OPERATORS

EXTRUDER HELPERS
UTILITY MAN

pood wages, steady vvork, good vvorking conditions. ton benefits.. 
Easy access to Paterson, Butler, W.ayne, Pompton Lakęs.

Apply 9 A. M. — 5 P- M. Monday through Friday

RARITAN PLASTICS CORP.
1 RARITAN RD. OAKLAND, N. J.

LOCATED JUNCTION RTE. 202 AND 208
An Equal Opportunity Employer

(66-68)SĖT UP MAN '
Experienced Blow Molding Eąuipment Set-up Man

TOP FRINGE BENEFITS
STEADY EMPLOYMENT

APPLY 9 A. M. — 5 P. M.

RARITAN PLASTICS CORP.
1 RARITAN RD. OAKLAND, N. J.

LOCATED JUNCTION RTE. 202 AND 208
An Equal Opportunity Employer

(66-68)

aaa 9 vai. ryto iki * vaL po pio t«. 
ArtvinadiaaĮ aao 9 vaL ryto iki 8 v. vak. 
ša&adlaaĮ toao 9 vai. ryto iki l vai. po plotoj 
T«s$adiaaį aMaryta via* dioaĄ.

Cbartcred aad Sapcrviaed by the Uatted Statės Govcraanat 

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO &, ILUNO6

Pfeoae VIrgMa 7-774/ Jobą J. Firmala Prea.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MUSU ĮSTAIGOS

PLANINGAS TAUPYMAS
I pradėk TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MEN

MEN

MENMEN
WE NEED YOU

To train for secure well 
paying positions in our 
growing class ring divi- 

sion.

JOSTEN’S, INC.
191 NORTH MAIN ST.

ATTLEBORO, MASS.
(66-69)

JOURNEYMEN
DIE MAKERS

To build small progressive dies from 
part prints, Full or part time. Top 
wages & overtime. Life and hospita- 
lization, fringe benefits. Steady work.

CASS MACHINE
69 1 ANTO1NETTE 
DETROIT, MICH.

(58-67)

Skaityk ir platink
DIRVĄ

Scena iš "Snieguolės". Vaidina: ragana — R. Lišauskaitė, bitutė
— Z. Idzelytė ir Snieguolė -- V. Bliudžiūtė. J. Gaižučio nuotrauka

SNIEGUOLĖ' DETROITE
Detroito Gabijos ir Baltijos 

skautų tuntai paruošė ir insce
nizavo brolių Grimų pasaką 
"Snieguolę". Režisierė D. Jan- 
kienė sulietuvino, sueiliavo ir 
pritaikė scenai.

Lietuvoje buvome pripratę 
prie panašios, bet sulietuvin
tos, o gal ir visai lietuviškos 
pasakos: "Miegančioji karalai
tė", kitur panaši pasaka vadi
nama "Miegančioji gražuolė". 
Pasakas tautos skolinasi, jas 
pritaiko savo skoniui, būdui, 
tradicijoms. Jūrininkai ir kiti 
keliautojai jas išplatindavo vi
same pasaulyje. Yra milijonai 
pasakų apie kurias sunku pasa
kyti: štai ši pasaka yra lietuviš 
ka, štai ši -- rusiška, o štai 
ši -- vokiška ar angliška. Jos 
tinka visoms tautoms. Tačiau 
yra ir grynai tautiškų pasakų. 
Turime tūkstančius ir šimta
procentinių lietuviškų pasakų. 
Šias turėtume stengtis ir vai
dinti vaikams: leiskime joms 
pirmauti.

Taigi, nūnai, 1966 m. gegu
žės 30 d. reikėtų laikyti Det
roito Jaunimo Teatro gimimo 
data. Bet ar šis eksperimen
tinis bandymas - vaidinimas 
pavyko? Ar J.T; gimimo data 
nebus kartu jo ir palaidojimo 
data? Tikėkimės, kad taip ne
bus.

Šio vaidinimo rengėjai, Det
roito skautės ir skautai, o ypač 
J. Pečiūrienė ir D. Jankienė

UNSKILLED HELP
To run drill presses. Full or part. 
Steady vvork. Top vvages & overtime. 
Life and hospitalization. Fringe ben
efits.

CASS MACHINE
69 I ANTOINETTE 
DETROIT. MICH.

(58-67)

Ist CLASS
SURFACE GRINDERS 

CLEĄN MODERN SHOP
58 hour veek. Days onlv. Steady 
vvork. Ali benefits & pension. 

MONARCH TOOL & GAUGE CO. 
23450 Telegraph Rd. 

Southfield. Mich.
3I3 — 444-I288

(68-69)

HELP VVANTEI) FEMALE

OPPORTUNITIES FOR 
PROFESSIONAL HELP

REGISTERED NURSES
For all services & shifts. Good start- 
ing salary differential for evening & 
night duties. Salary revue after 6 
months.

INSTRUCTORS—FOR 
SCHOOL OF NURSING

Salary commensurate vvith experir 
ence & abiliti.

Excellent vvorking conditions. Lib- 
eral fringe benefits.
Apply call or write Personnel Director 

BUTTERWORTH HOSPITAL
100 MICHIGAN AVĖ. N. E.

GRANO RAPIDS, MICH 
(57-66)

IGS AND LOAN ASSOCIATION
Joxeph F. Gribiusktt, Exec. Secy.

so. m ct. • cicero • 40450 • phone 4544330 
^^NOVRSt MOK. M; TUO, TMUR5., FRL 9-5; SAT. 9-1; WiO. UOSIO 

f CICERO. ILLINOIS 

We Invite 
Your Savingi

(režisierė), parodė su kaupu tik
rai jaunatviškos energijos, di
delio ryžto ir pasiaukojimo. Vi
si jutome vaidinimų vaikams 
Detroite tikrai permaža. Ta
čiau iš užburto rato vis nega
lėjome išeiti. Nebuvo kas im
tųsi šios atsakomybės. Ir šiuo 
vaidinimu įrodyta, jog mūsų 
vaikams panašūs vaidinimai rei
kalingi. Lietuvių namų salė be
veik pilnai prigūžėjo tėvų ir vai
kų. Visuomenė šį kultūrinį už
mojį parėmė. Bet vistiek dar 
didelis klausimas ar apsimokė
jo medžiagine prasme, ar pa
vyko siekiamo tikslo pasiekti 
vaidybos meno požiūriu?

Dekoracijos? -- pakankamo
je aukštumoje. Garderobas? — 
irgi patenkino žiūrovus, ypač 
vaikus. Vaikai tylėjo, stebėjo, 
— reiškia patiko. Muzika ir dai
nos sklido iš užkulisių magne
tofono juostos. Dainavo D. Pet
ronienė. Tuo tarpu būtų kur kas 
įspūdingiau, kad snieguolės dai
nas (V. Bliudžiūtė) pati dainuotų 
scenoje. Ji muzikali, moka skam 
binti pianinu, gal gi įstengtų ir 
padainuoti? Jautėsi, jog tarpais 
Snieguolė, jos draugės, šoku
sios minuetą, nykštukai, gėly
tės, vabaliukai, bitutės, grybe
liai, žiogeliai ir kt. lyg būtų 
statistai, o ne aktoriai. Daž
nai stokojo ryšio ir veiksmo. 
Daugeliui to laiko buvo per
daug. Perdaug to lūkuriavimo. 
Lyg Grimų pasakoje būtų trū
kę žodžių? Bet šiaip, atsimi
nus begaliniai sunkias sąlygas, 
neprityrimą, niekam neprie
kaištaujame... Nes gal tik vie
na Lišauskaitė (karalienė) buvo 
vaidybos aukštumoje. Bet, mie
li rengėjai, -- skautės ir skau
tai, o taip pat ir artistai ne 
skautai, tegu nepagalvoja, kad 
žiūrovas norėtų ką įskausti. No-1 
rėta patarti, jog ateity daug 
kas taisytina. Nebuvo viskas 
tvarkoj. Jokiu būdu vidutiniš
kumo riba neperžengta. Gal rei
kėtų įtraukti į Jaunimo Teat
rą senus teatralus, scenos, dai
nos, muzikos žinovus? Žino
me taip pat, kad daug reikalau
ti negalima. Juo labiau, kad "ar
tistai" didžia dauguma vaidino 
gal pirmą kartą savo gyvenime. 
Ateity reikėtų visas dainas (gal 
tik būtų leistina groti magne
tofonu užkulisiuose muzikai) sce
noje pildyti.^ Reikia duoti ar
tistams darbo. Reikia vaidy
binės dvasios ir veiksmo, veiks - 
mo, veiksmo!... O to nebuvo.

Tačiau bendras vaizdas buvo 
geras. Ir dekoracijos priminė 
mišką. Drabužiai, aišku, pa
reikalavo daug rūpesčio ir dar
bo valandų. Pilies vidus buvo 
dekoruotas visai tinkamai.

Pagal dail. V. Ogilvio škicus, 
dekoracijas paruošė jūrų skau
tai. Snieguolės dainas dainavo 

DIVIDEND CHICKS MAILED 
OUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINGS ACCOUNTS

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

D. Petronienė. Grimas - G. 
Anužytės ir R. Garjiauskaitės. 
Visuose darbuose talkininkavo: 
A. Plečkaitis, A. Šatraitis, A. 
Atkočaitienė, C. Naumienė, E. 
Zubrickienė, A. Butkūnienė, A. 
Bačkaitienė, G. Rudžiūnienė, E. 
Idzelienė, P. Heiningienė, A, 
Kasputienė.

Vaidintojai: pasakotojas — 
H. Dūda, mergytė — A. Bač- 
kaitytė, Snieguolės draugės — 
G. Anužytė, A. Banionytė, V. 
Baukytė, R. Kaunelytė, V. Rat- 
nikaitė. Juokdarys - V. Hotra, 
Snieguolė -- V. Bliudžiūtė, ka
ralienė R. Lišauskaitė, balsas 
užkulysy -- H. Dūda, medžioto
jas -- R. Selenis, kiškučiai -- 
D. Rudžiūnaitė, R, Rudžiūnas; 
nykštukai: S. Dūda, V. Jankutė, 
V. Kaunelis, L. Guobis-, N.Bač- 
kaitytė, D. Atkočaitis, K. ŽiŪ- 
kaitė; gėlytės: R. Naumaitė, B. 
Zubrickaitė, A. Naumaitė; vaba
liukas — K. Jankutė, grybeliai 
— D. Rugienytė, L. Švereckai- 
tė; bitutė — Z. Idzelytė; žio
gas -- R. Matveikaitė, karalai
tis — V. Baukys.

Baigus šią "Snieguolės" vai
dinimo apžvalgėlę, žiūrovui ding
telėjo mintis: "Kodėl gi mes tu
rime statyti tiek brangiai kaš
tuojančias, sakyčiau, kosmopo
litines pasakas, kitaip tarus — 
tarptautines? Juk turime bega
lybę gražių lietuviškų pasakų. 
Būtų lengviau, ir lietuviškumo 
požiūriu prasmingiau". Džiugu, 
kad D. Jankienės asmeny susi
laukėme ne tik skautės, bet ir 
režisierės. Tačiau jos laukia 
sunkūs darbai...

Po vaidinimo skautus rengė
jus ir visus vaidintojus pasvei
kino atvykusi iš Chicagos v. 
sk.. O. Zailskienė. Ji apdova

Neringos tuntininkė M. Barniškaitė sega ordinus "Už Nuopel
nus" R. Nasvytienei ir S. Mockienei, Kairėje tunto adjutantė G. 
Kavaliūnienė. V. Bacevičiaus nuotrauka

INSURED SAVINGS

HOME and 
REMODELING 

LOANS

1INCI 1909

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

nojo D. Jankienę - režisierę
i

ir (kelias dėžutes saldainių) 
-- vaikus vaidintojus. Be to, 
režisierė D. Jankienė buvo ap
dovanota gėlėmis. Sk. J. Pe
čiūrienė padėkojo visiems bet 
kuo prisidėjusiems prie vaidi
nimo sėkmingumo.

Padarytas didelis darbas. 
Laukiame pakartojimo rudenį 
ar žiemą. vi. Mingėla

CLEVELANDO PARENGIMU
- KALENDORIUS —
BIRŽELIO 19 D. Vysk. Valan

čiaus mokyklos gegužinė.
BIRŽELIO 25 d. Gegužinė — 

Joninių laužas Čiurlionio An
samblio sodyboje. Rengia L.V.S. 
Ramovė.

BIRŽELIO 26 D. Naujienų gegu
žinė Armonų sodyboje.

LIEPOS 10 d. Lietuvių Budžių 
plaukiojimo diena.

LIEPOS 31 d. Lietuvių Budžių 
gegužinė. Rengia L. Budžiams 
Remti Tėvų Komitetas.

RUGSĖJO 24 D. Dirvos Vaka
ras, Šv. Jurgio parapijos salė
je-

RUGSĖJO 25 D. Tautos Šventė- 
Lietuvių Diena. Rengia Lietuvių 
Bendruomenė.

SPALIO 15 D. Šv. Kazimiero 
Lit. Mokyklos parengimas.

■SPALIO 22 D. Lithuanian Vil- 
lage Ine. parengimas Lietuvių 
salėje.

SPALIO 30 D. Kristaus Kara
liaus šventė nauj. parap. salėje.



1966 m. birželio 13 d.

• Mašininkei N. Maželie- 
nei grįžus prie pareigų, pus
meti gydžius susikomplika
vusį dešinės rankos kaulo 
Iūžį, Dirvos redakcija reiš
kia nuoširdžią padėką A. 
Raulinaitienei, D. Valodkie- 
nei, D. Orantaitei ir J. Ka
raliūtei už talką, kuri leido 
vykdyti Dirvos išleidimą be 
sutrikimų.

Dėl viso to kiek teko už
vilkinti kitus numatytus
darbus, kaip užsakytų kny
gų atspausdinimą ir 1.1.

Šiuo metu baigiama ruoš
ti spaudai V. Šliogerio at
siminimai apie prez. A. 
Smetoną kaip asmenį. Kny
gos leidėju yra J. J. Bachu- 
nas. Taip pat baigiamo pa
ruošti Noremo knygos 
”Timeless Lithuania” ant
roji laida.

• Atostogų mėnesiais — 
liepos ir rugpiūčio — Dir
va pasirodys 2 kartu į sa
vaitę. Tai 1965 metais įves
ta tvarka susitarus su paš
to įstaiga. Tuo metu Dirvos 
tarnautojai iš eilės turės 
savo atostogas.

Dirvos krautuvė bus at
dara kaip ligi šiol — kas
dien nuo 9v ai. ryto iki 5:30 
vai. vak., šeštadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 3 vai. p. p.

Krautuvėje gausus pasi
rinkimas lietuviškų knygų, 
plokštelių, medžio drožinių, 
tautinių juostų ir kt. audi
nių. šalia kitų prekių dova
noms, gauta nauja siunta 
gintarinių karolių (kainos 
nuo 12 iki 45 dol.), sagučių 
ir kt.

Šiuo metu Dirvos krautu
vės sienas puošia clevelan- 
dietės dali. K. Šlapelienės 
paveikslai, kuriuos galima 
įsigyti labai prieinamomis 
kainomis.

• šv. Kazimiero liet, mo
kyklos Tėvų Komitetas, už
baigdamas savo kadenciją, 
prisiuntė Dirvai 15 dol. au
ką.

Veikliam ir daug mokyk
lai padėjusiam ir glaudžiai

Šv. Kazimiero lit. mokyklos 4-to skyriaus mokiniai per mokslo 
metų pabaigtuves. Deklamuoja Vilija Nasvytytė.

V. Bacevičiaus nuotrauka
(62-68)

Avė.)

Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos užbaigimo iškilmėse mokiniai ir tėvai. J. Garlos nuotrauka

Vysk. M, Valančiaus lituanistinė mokykla Clevelande Įstojo 
nariu į Lietuvių Fondą su 100 dol. įnašu. Nuotraukoje mokyklos 
tėvų komiteto pirm. V. Palūnas (dešinėje) įteikia 100 dol. Cleve
lande vykdomo LF vajaus pirmininkui dr. E. Lenkauskui.

V. Pliodžinsko-nuotrauka

• Rita Karsokaitė birže
lio 7 d. baigė St. Peter’s 
gimnaziją su pagyrimu 
(honors). Buvo aktyvi 
skaučių veikloje ir priklau
sė Čiurlionio Ansamblio 
kanklininkių grupei. Rude
nį pradės studijuoti Cleve
lando ,Valstybiniame Uni
versitete. Ruošiasi mokyto
jos profesijai.

MILKMAN
Major dairy wishes to inter- 
view men who feel they are 
ųualified to operate a milk 
route. Should be married 
and not over 40. Experience 
not reųuired. Blue Cr.oss, 
siek and injury benefits, 
paid vacation and optional 
retirement at 57. Call be- 
tween 9-4 883-0700. We
have stations east and west.

(65-66)

su Dirva bendradarbiavu
siam Tėvų Komitetui reiš
kiame nuoširdžią padėką.

* ALGIS ŠIRVAITIS baigė ad
vokato mokslus Cleveland-Mar- 
shall Law School ir š.m. bir
želio 10 d. Music Hali of Cle
veland Public Auditorium jam 
su kitais buvo įteiktas teisių 
mokslų daktaro laipsnis (Juris 
Doctor).

1961 metais Algis baigė John 
Carroll Universitetą, kurį lai
ką mokytojavo gimnazijoj ir jau 
2 metai teisme eina atsakingas 
pareigas, gaudamas gerą tei
sinį patyrimą.

Algis yra aktyviai pasireiš
kęs ir visuomeniniam darbe. 
Yra buvęs Clevelando Studen
tų Ateitininkų Draugovės pir
mininkas, Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenės II Apylinkės pir
mininkas, Dainavos ir Kenne- 
bunkport stovyklų komendantas 
ir vadovas, Cleveland-Marsha 11 
Law School Phi Alpha Delta tei
sininkų korporacijos valdybos 
narys.

MOKINĖS 
SIUVAMOMS 
MAŠINOMS

Priimamos ir nevartojančios 
anglų kalbą, nes turime įvai
riausių tautybių tarnautojus 
2000 žmonių tarpe. Dieninė pa
maina, didžiausi atlyginimai 
mokami moterims šiame rajo
ne. Patirtis nereikalaujama. 
Atlyginame besimokinant, po 
trumpo bandymo.

Teiraukitės mūsų Employ
ment Office nuo 8:30 iki 5 vai. 
p. p. nuo pirmad. iki penktad.

JOSEPH & FEISS 
CO.

2149 W. 53rd St.
(2 blokai į pietus nuo Lorain

DIRVA

HELP WANTED MALĖ

MACH1N1STS

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

£41-1700 
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Čomponetits 
KELLER- 

HYDROTEL 
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS.

Interviewing Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL 

341-1700 
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportunity Employer

WANTED AT ONCE 
1ST CLASS SKILLED 

SET-UP MEN 
OPERATORS

FOR

CONOMATICS
BR0WN AND SHARPE

Days. Overtime. New plant facilities. 
ExcellenL benefits.

SLABE MACHINE 
PRODUCTS CO.

4659. INDUSTRIAL PARKAVAY 
W1LLOUGHBY, OHIO

(East at 370 and Euclid Avė.) 
(62-68)

GRINDERS FLAT FORM
CUTTING TOOLS. STEP DRILL 

Excellent company benefits, overtime 
available. Permanent. West Side. 
Days.
OHIO CUTTER GRINDING CO

216 — 671-3377
(62-67)

MACHINE TOOL 
OPERATORS

If you have worked in a machine 
shop before, we may have an 
interesting job for you in one 
of our modern plants building 
precision machinery. You will 
work on short-run, precision 
jobs using the most up-to-date 
eųuipment in our clean, well-run 
shop. We need experienced men 
for our:

MAIN PLANT 
Carnegie at East 55th St.

ST. CLAIR PLANT 
13000 St. Clair Avenue

If you are interested in talking 
to someone about these well- 
paying jobs with excellent ben
efits, pension plan, etc., cal MR. 
JAMISON AT 431-5580 for the 
Main Plant, or M R. CRAN- 
DALL AT 851-9100 for the St. 
Clair Plant.

Warner & Swasey
We are an eųual opportunity 

employer
(65-67)

Neringos tuntininkė M. Barniškaitė įteikia tunto vėliavą naujai 
tuntininkei N. Kersnauskaitei. V. Bacevičiaus nuotrauka

NERINGOS TUNTO NAUJA VADOVĖ

Birželio 5 d. Clevelan
do Neringos Skaučių tun
tas, gražioje trumpoje 
tunto sueigoje buvo per
duotas naujai tuntininkei 
s. N. Kersnauskaitei.

Uniformuotoms skau
tėms stovint darniose 
gretose buvo sutikta tun
to vadovybė: v.s. M. Bar
niškaitė, s. N. Kersnaus- 
kaitė ir brolių tunto tun- 
tininkas V. Staškevičius, 
įnešus vėliavą ir sugie
dojus himną, sekė įsa
kymai Vyr. Skautinįnkės 
ir Tuntininkės.

Labai mielas buvo 
jaun. skautės mažytės 
Januškytės įžodis, aiš
kiai ir sąmoningai at
likus pasižadėjimą; džiu
gu buvo klausytis jaun. 
sk. eilės pavardžių įsi
gijus įvairias specialy
bes.

HELP WANTED MALĖ

MACHINE HELP 
WANTED

TOOLMAKERS
experience on making cutting 
tools for multiple & spindle 
screw machines & turret lathe.

TURRET LATHE
SETUP & OPERATE

BROWN & SHARPE 
AUTOMATIC
SETUP & OPERATE

MAINTENANCE 
MECHANICS

Experience on machines & 
maintaining above machines. 
Steady employment, high 
hourly rate plūs bonus, paid 
vacations and holidays,
fully paid hospital sickness 
and pension plans. Uniforms 
furnished. Apply weekdays 
9-11 a. m.; 1-3:30 p. m.

HANSEN MFG. CO. 
4031 W. 150 St. 
Cleveland, Ohio

(58-67)

ELECTR1CIAN
for machine tool and panel 
wiring. Steady employment. 
Excellent company benefits.

APPLY IN PERSON

AMERICAN 
MONORAIL CO.

1111 E. 200 ST.
216 — 486-5000 

EUCLID, OHIO 44117
(Located betvveen Euclid and St. Clair 
Avė. i. I’ublic transportation via CTS 
bus from Windemere station.

An Equal Opportunity Employer 
(58-66)

W A N T E D
EXPERIENCED

DIE CAST
DIE MAKERS 
TOOLROOM 

LATHE 
OPERATORS 

Modern air conditioned plant. 
Steady work, benefits & over
time.
17920 South Waterloo Rd. 

Cleveland, Ohio 
216 _ IV 1-3040 

(65-67)

Nr. 66 — 7

Pagaliau tunto vėlia
vos perdavimas ir buvu
sios tuntininkės v.s. M. 
Barniškaitės žodis su 
prasmingu linkėjimu Jau
nimo Metais mūsų tuntą 
perimančiai jaunai idea
lizmo kupinai Vadovei.

Naujoji tuntininkė s.
N. Kersnauskaitė savo 
gražiam, šiltam žodyje 
parodė ypatingai turinin
gą skautiško-lietuviško 
darbo vagos pajautimą.

Toliau sekė sveikini
mai.

Turėjome staigmenų - 
apdovanojimų. Tėvų Ko
miteto buvusi pirminin
kė Julija Stuogienė apdo
vanota Rėmėjos ordenu 
už nuopelnus ir ilgą ir 
nuoširdų darbą Clevelan
do Neringos tuntui. Bro
nei Pročkienei buvo skir
tas gražus Tunto Vado
vybės adresas,kuri skau
tėms įvairiomis progo
mis ir nuolatos parodo 
daug širdies.

Trumpa, oficiali vie
nos valandos tunto suei
ga baigta skautiška dai
na ir rikiuotėje žygiuota 
bažnyčion šv. Mišioms.

(r)

Buv. Neringos tuntininkė M. 
Barniškaitė su Julija Stuogiene 
(kairėje), kuri apdovanota or
dinu "Už Nuopelnus" už veiklą 
ir paramą Neringos tuntui.

V. Bacevičiaus nuotrauka

• Prieš atnaujindami sa
vo namų arba taip vadina
mų ”Homeowners”, draudi
mus palyginkite savo mo
kesti paskambindami V. 
Giedraičiui tel. 944-6835.

SAVININKAS 
PARDUODA 
NAMĄ

7 kamb., į šiaurę nuo 
Lake Shore Blvd., Nau
josios ir Šv. Kryžiaus 
par. rajone. Moderni 
virtuvė ir vonia, Wal- 
tex užuolaidos, kilimai, 
ir kt. priedai. Privatus 
parkas ir paplūdimis. 
Galima su baldais. Bal
dai beveik nauji. Kaina 
— su baldais $23,000, 
be baldų — $21,000.

Teirautis telef. KE- 
1-2542.

(65-67)



DIRV^
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Dainų šventės komisijos nariai: bilietų platinimo vadovas Juo
zas Vepštas, komisijos pirm. dr. Steponas Biežis, informacijos 
vadovas Vladas Vijeikis ir žurnalistas Jurgis Janušaitis tariasi 
šventės reikalais birželio 1 d. Mutual Federal banko prezidento 
J.J. Kazanausko sukviestame pobūvyje.

V. A. Račkausko nuotrauka

BOSTON
BIRŽELIO ĮVYKIŲ 
MINĖJIMAS

Birželio įvykių ir Pabaltijo 
kraštų okupacijos minėjimas, 
rengiamas bendrai lietuviams, 
latviams ir estams Įvyks š.m. 
birželio 19 d., sekmadieni, 4 
vai. 30 min. p.p., South Bosto
no Piliečių Klubo (368 W. Broad 
way) III-čio aukšto salėje. Pa
grindiniu minėjimo kalbėtoju 
bus Massachusetts gubernato
rius John A. Volpe, kuris yra 
gerai susipažinęs su komuniz
mo grėsme. Jis kalbės tema 
kaip pabaltiečiai gali geriausiai 
Įsijungti Į kovą su komunizmu 
savo laisvei atgauti ir apsaugo
ti ŠĮ kraštą bei visą pasaulį nuo 
tos grėsmės.

Meninėje dalyje bus estų ar
tistė Atteman, latvių solistas K. 
Grinbergs ir Lietuvių šv. Pet
ro parapijos mišrus choras, 
vadovaujamas komp. J. Kačins
ko.

Savo gausiu atsilankymu Į mi
nėjimą atkreipsime dėmesį Į

Kolegai

ALGIUI DYRIKIUI

mirus, jo žmonai ALINAI, sūnui AL

GIUI ir giminėms Detroite reiškiame 

širdingą užuojautą ir kartu liūdime

LST Korp!
Neo-Lithuania
Vyr. Valdyba

Tauriam Lietuviui
A t A

VINCUI ŽEMAIČIUI
mirus, jo žmonai p. ANELEI ŽEMAITIENEI, 
dukrai p. VINCENTINAI JURKŪNIENEI, gimi
nėms bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiš
kia

,A. V. Mažeikai ir šeima

Inž. EUGENTUI LIKANDERIUI ir šeimai, 
liūdintiems dėl brangios motinos

A. A.
DR. STEFANIJOS LIKANDERIENĖS 

mirties, nuoširdžiai užjaučiame
Eug. Bartkus, Petras čelkis,
Jonas Gilius, Edvardas Jakubauskas, 
Jonas Jurkūnas, Juozas Petkūnas, 
Alfonsas Rimas, Juozas šulaitis.

savo tėvynių išlaisvinimo pro
blemą. Minėjimą rengia Baltų 
Draugija susitarusi su Ameri
kos Lietuvių Taryba ir pana
šiomis latviii bei estų organi
zacijomis. (vi)

CHICAGO

JAUNIMO KONGRESAS IR 
OPERA "LOKYS"

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso metu yra statoma 
komp. Dariaus Lapinsko ope
ra Lokys. Jos premjera Įvyks 
š.m. liepos mėn. 1 d. 7:30 vai. 
vakare, Maria High School Au
ditorijoje, Marquette Rd. ir 
California Avė., Chicago, III. 
Bilietai gaunami asmeniškai ar 
ba paštu Marginių'krautuvėje, 
2511 W. 69th St., Chicago, III. 
60629, tel. Area 312, PR 8- 
4585. Bilietų kainos -- $7, 6, 
5. Mecenatų bilietai -- $25. 
Jaunimo Kongreso dalyviai 
gaus papigintus bilietus regis
tracijos metu. Iš kitų kraštų, 
išskyrus Kanadą, atvykstantis

NAUJAS VASARIO 16 
GIMNAZIJOS 
DIREKTORIUS

Kun. dr. Petras Ba- 
činskas iš Australijos 
paskirtas nauju Vasario 
16 Gimnazijos direkto
rium. PLB Vokietijos 
Krašto valdyba jau su
darė su juo sutartį ir 
savo pareigas naujas di
rektorius pradės rugsė
jo 1 d.

Šiuo metu kun. dr. P. 
Bačinskas lankosi Ame
rikoje ir dalyvaus Jauni
mo Kongrese. Savo vieš
nagės JAV ir Kanadoje 
metu naujasis gimnazi
jos direktorius bandys 
atnaujinti pasitikėjimą 
gimnazija ir užtikrinti 
jai ligišiolinę lietuvių pa
ramą.

jaunimas operos bilietus gaus 
nemokamai.

Lokio libretto paruošė V. Bo- 
gutaitė-Keblienė, pasinaudoda
ma prancūzų rašytojo Merimee 
to pačio vardo novele.

Pagrindines operos roles at
lieka: S. Baras -- grafas Meš- 
kys, D. Mongirdaitė -- Dalia, 
A. Stempužienė — Medeinė, J. 
Lueck — Danyla, L. Baraus
kas -- daktaras pasakotojas.

Kalbančiajam chorui vadovau
ja B. Prapuolenis, režisierius 
— Robert D’Attilio, dekoraci
jų eskizai ir išpildymas — dail. 
V. Virkau, choreografija -- Jau
nutis Puodžiūnas, baletą išpil
do J. Puodžiūnas ir G. Giedrai
tienė, techniškas pastatymo va
dovas -- A. Giedraitis, operos 
pastatymo koordinatorė -- D. 
Bartkuvienė, ryšininkas su 
PLJK Komitetu -- Vacį. Klei
za.

Jaunasis kompozitorius Da
rius Lapinskas ilgai brandino 
šio veikalo muziką ir galutinai 
ją paruošė Pirmajam Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresui. 
Opera yra parašyta modernios 
muzikos stiliuje, Įjungiant ir 
lietuvių liaudies dainų motyvus.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso Komitetas pasirinko 
šią operą, norėdami Kongreso 
dalyviams iškelti bent vieną nau - 
ją pačio jaunimo kūrybinį mo
mentą. Tautos kultūra suklesti 
tik per jos kūrėjus ir meninin
kus. Jaunoji karta ypatingai ver
tina mūsų kultūrinius pasireiš
kimus ir jiems skiria daug dė
mesio.

Šis pirmosios lieuviškos ope
ros tremtyje pastatymas bus ne 
tik vienas iškiliausių Kongreso 
programos momentų, bet taip 
pat ir nepaprastos svarbos Įvy
kis mūsų kultūriniame gyveni
me.

PLJK Komitetas

SVEIKINIMAS
Plokštelės ”Laužų aidai” 

pasirodymo proga LB Chi
cagos Apygardos Valdyba 
sveikina Akademinio Skau
tų Sąjūdžio narius ir kar
tu džiaugiasi gražiais jų 
darbo vaisiais.

Lietuviškos skautų dai
nos atsirado Lietuvoje tik 
po skautų įsikūrimo. Ir čia 
jaunieji lietuviai, susibūrę 
skautų eilėse, liko ištikimi 
senajai lietuviškai dvasiai, 
ir sukūrė visą eilę skambių 
skautiškų dainų, šiandieną 
jau išleista prmoji tų dainų 
plokštelė ”Laužų aidai”.

Giliai įvertiname šio dar
bo organizatorių ir oktetų 
nuoširdų ir pasiaukojantį 
darbą, ir linkime geros sėk
mės ir toliau dirbti taip 
svarbų lietuvišką, kultūrinį 
darbą.

Birutė Vindašienė
LBCAV vicepirmininkė 
kultūriniams reikalams

• RAŠOMOS mašinėlės, 
RADIO, TV, skaičiavimo, 
pinigams priimti maš. ir kt. 
vokiečių ir USA gaminiai. 
Pigiau, nes, paštu. Klaus
kite katalogų ir kt. tiesiai:
J. L. GIEDRAITIS, 10 Bar
ry Dr., E. Northport, N. Y. 
11731.

Dalis žmonių dalyvavusių Stepono Kairio ir Kipro Bielinio palaikų laidojime Chicagoje, birželio 30 d. 
V.A. Račkausko nuotrauka

Mečys Šimkus ALT S-gos centro valdybos vardu kalba laidojant 
Lietuvių tautinėse kapinėse Chicagoje atvežtus Stepono Kairio ir 
Kipro Bielinio pelenus. Prie pelenų urnų stovi ALT pirm. inž. 
Ant. Rudis, viduryje laidotuvių organizatorius Juozas Skorubskas 
ir Mečys Šimkus. V.A. Račkausko nuotrauka

KAIRIO IR BIELINIO PALAIKI) 
LAIDOJIMAS CHICAGOJE

Mirusiųjų pagerbimo 
dieną Stepono Kairio-Ka- 
minsko ir Kipro Bielinio 
pelenai, knygos formos 
urnose, buvo atvežti į 
Chicagą ir čia Lietuvių 
tautinėse kapinėse padė
ti mauzoliejuje ligi bus 
pervežti į Laisvąją Lie
tuvą.

Laidojimo iškilmėse 
dalyvavo keli šimtai lie
tuvių. Mirusiųjų nuopel
nus iškėlė: gen. konsu
las dr. Petras Daužvar- 
dis, dr. Vladas Šimai
tis — VLIKo vardu, An
tanas Rudis — ALT, Jo
nas Jasaitis — AL Bend
ruomenės, dr. Pijus Gri
gaitis — socialdemok
ratų s-gos, Antanas Ku- 
čys — valstiečių liaudi
ninkų, Rapolas Skipitis
— ūkininkų partijos, dr. 
Kazys Šidlauskas 
krikščionių demokratų, 
dr. Jonas Valaitis — 
Santaros-Šviesos, prof. 
gen. Stanislovas Dirman 
tas — lietuvių profeso
rių s-gos, Kostas Burba
— lietuvių architektų, 
adv. Steponas Briedis — 
angliškai, demokratų so
cialistų vardu.

ALT S-gos vyr. vald. 
vardu atsisveikino Me

Jaunimo Metų pobūvyje Philadelphijoje, gegužės 28 d., buvo renkama kandidatė Miss Lithuania rin
kimams. Nuotraukoje kandidatės: Birutė Sedinauskaitė, Brigita Pumpolytė, Anelė Kaulinytė, Estera 
Bendžiūtė, Neringa Dirmauskaitė, pirmą vietą laimėjusi Gema Kreivėnaitė, Valdonė Romanauskaitė ir 
Nijolė Šalčiūnaitė. K. Čikoto nuotrauka

čys Šimkus pareikšda
mas: "Laikas, kuriame 
žmogus gyvena, yra la
bai trumpas žybtelėji
mas, palyginus su visa
ta. Žmogus, jei jis kūry
bingas ir veržlus, suge
ba, kad ir per tą trumpą 
laikotarpį padaryti dar
bų, kuriuos sekančios 
kartos mini, vadovauja

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
LIETUVIŠKOJE JANSONŲ VASARVIETĖS 

CAPE COD VILOJE

”AUDRONĖ“
87 Ėast Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 

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

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki RUG
SĖJO MĖN. 15 D. ir jau dabar priimami užsakymai.

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST., 
BOSTON, MASS. 02124. TEL. 288-5999, o po BIRŽELIO 
18 D. tiesiai Į vilą AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS.

Vis.i maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

si ir gerbia tų darbų at
likėjus. Nūnai, kai dėl 
tironų tragiškos netei
sybės mums, mūsų tau
tiečių kaulais yra nusė
ti visi šios žemės kon
tinentai, mes šiose lie
tuvių tautinėse kapinėse, 
esame susirinkę pa
gerbti pelenus dviejų mū
sų tautos veteranų: Ste
pono Kairio — Lietuvos 
nepriklausomybės akto 
signataro ir VLIKo vieno 
iš steigėjų, o taip pat 
Kipro Bielinio, žymaus 
visuomenininko - kovo
tojo dėl Lietuvos lais
vės. Jie tikrai mylėjo 
savo tėvynę, dirbo jos 
gerovei ir kovojo, pagal 
savo įsitikinimus, dėl tų 
vertybių, kurios yra 
bendros visai žmonijai. 
Jų darbai ir veikla nėra 
užmiršti ir nebus pa
miršti ateityje, kol jų 
vienminčiai degs tomis 
idėjomis, jomis gyvens 
ir jas vykdys. Lietuvių 
Tautinės S-gos vardu, 
jos pirmininko Jono Jur
kūno pavestas pagarbiai 
lenkiu galvą už jų atlik
tus darbus Lietuvai mū
sų tėvynei".

V.A. Račkauskas


	1966 Birz.13 0001
	1966 Birz.13 0002
	1966 Birz.13 0003
	1966 Birz.13 0004
	1966 Birz.13 0005
	1966 Birz.13 0006
	1966 Birz.13 0007
	1966 Birz.13 0008

