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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KARO SPARTINIMAS BRONIUS K. BALUTIS IŠRINKTAS SLA GARBĖS NARIU

ĮVYKIAI rodo, kad prezidentas john
sonas APSISPRENDĖ IŠPLĖSTI KARO VEIK
SMUS VIETNAME. TIKĖDAMASIS IKI RINKI
MU PASIEKTI BENT DALINĖS KARINĖS PER
GALĖS, KURI UŽTIKRTNTU ILGESNI POLITI

NĖS PERGALĖS PROGRESĄ.

------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS -----------

Teigiama, kad prezi
dentas nemiegojęs tą 
naktį, kai JAV bombo
nešiai pagaliau puolė ne
toli Šiaurinio Vietnamo 
sostinės Hanoi ir svar
biausio uosto Haiphong 
esančius naftos sandė
lius. (Tiesa, tuo laiku, 
kai bombonešiai puolė 
savo taikinius Šiaurinia
me Vietname ten buvo 
diena, tačiau Amerikos 
rytiniame pakraštyje 
laikrodžiai rodė 3 vai. 
nakties kai prezidentas 
gavo žinią, kad visi lėk
tuvai, dalyvavę tame puo
lime, išskyrus tik vieną, 
laimingai grįžo į savo ba
zes). ”It’s incredible, 
its really incredible that 
this could happen with the 
loss of only one plane” 
— sumurmėjęs . paten
kintas prezidentas.

Kiek iš tikro JAV avi
acija yra pranašesnė už 
savo priešus, įrodyta lie
pos 6 d.3 kada JAV lakū
nai sugebėjo išvengti 28 
ar 29 priešo raketų, pa
leistų įjuos. Dar nela
bai senai tos sovietų ga
mybos raketos, kurios 
pačios suranda savo tai
kinius, buvo laikomos 
baisiu ginklu, neįmano
mu nugalėti. Čia reikia 
atsiminti, kad sovietai 
tas raketas pasiuntė jau 
prasidėjus karo veiks

ŠIANDIEN IR RYTOJ
HO CHI MINH buvo nuskridęs į Pekiną "pasiskųsti” Mao Tse- 

Tungui dėl amerikiečių bombardavimų ir pasitarti dėl tolimesnių 
karo veiksmų.

Šiaurės Vietnamu! atėjo lemiama valanda apsispręsti: sutikti 
su Amerikos pakartotinai siūlomom derybom, arba toliau tęsti ka
rą, kuris gali visiškai sunaikinti kraštą.

Šiandien Hanoi vyriausybė neabejoja, kad amerikiečiai gali sa
vo grasinimus tesėti ir Šiaurės Vietnamas neteks visos pramonės. 
Vakarietiška logika nedvejotų tarp dviejų blogybių, visad pasirinktų 
mažesnę. Bet azijatai galvoja kitaip. Tad sunku numatyti ką toliau 
darys Šiaurės Vietnamas. Žinant, kad kinų kompartija dabar per
gyvena krizę ir dominuoja griežtieji, tai vargu jie ar patars viet
namiečiams derėtis. Tad neaišku, kaip toliau Ho Chi Mink elgsis?

Iki šiam laikui buvo žinoma, kad Amerika siekia tik garanti
jos Pietų Vietnamo saugumui ir nepasiryžusi sunaikinti viso blo
gio lizdą -- komunistinį Šiaurės Vietnamą. Reikalauta tik, kad 
vietkongas sustabdytų karo veiksmus ir Hanoi nustotų karą rėmęs. 
Jei dėlto negalima susitarti, lieka viena išeitis -- sunaikinti tos 
paramos šaltinį. Visi su džiaugsmu priimtų tokį sprendimą, bet 
Washingtonas dar svyruoja ir nenori pereiti į pilną puolimą prieš 
šiaurės Vietnamą, ypač kai sąjungininkai, kaip Anglija, neremia šia
me žygyje.

Esant dalykams taip, kaip dabar, amerikiečiai gali amžiais 
kariauti Vietname ir tas kainuos ne tik bilijonus, kuriuos galima 
būtų panaudoti naudingesniems reikalams, bet šis karas neleidžia 
išspręsti kitas politines problemas.

Kai susiduriama su Hanoi užsispyrimu nesiderėti, prisimena
ma hitlerinė Vokietija. Bet Ho Chi Minh elgesys yra absurdiškes- 
nis už Hitlerio. Tada sąjungininkai iš Vokietijos reikalavo besąly
ginės kapitualiacijos, kas vertė Hitlerį kovoti iki paskutiniųjų. Tuo 
tarpu niekas tokios kapituliacijos nereikalauja iš Ho Chi Minh, Su
tikdamas derėtis jis nieko neprarastų, priešingai, gal net laimėtų 
iš vakariečių ekonominės pagalbos...

Bet komunistinio fanatizmo apakintas Ho Chi Minh nemato re
alybės ir negali atskirti kas geriau būtų jo kraštui.

*
\

VILNIAUS universitete profesorius aiškina studentams:
-- Pas mus žmogus labiau vertinamas už pinigą...
-- Tas tiesa, — pastebėjo vienas studentas. -- Kapitalis

tiniuose kraštuose užrakinę laiko pinigus, o pas mus žmones...
(vg)

mams Vietname, atseit, 
puolimas prieš priešo 
skysto kuro sandėlius bū
tų buvęs daug sėkminges 
nis ir mažiau pavojingas 
saviesiems lakūnams, 
jei būtų atliktas ką tik 
pradėjus bombarduoti 
Šiaurinį Vietnamą. Ta
čiau, kaip žinia, prezi
dentas, kuris asmeniš
kai patvirtindavo kiek
vieno taikinio parinki
mą, neleisdavo tuos ver
tingus taikinius pulti. 
Kodėl? Atrodo, jog pre
zidentas, prilaikydamas 
savo karius, norėjo pa
brėžti, kad jis tik norįs 
apginti Pietinį Vietna
mą ir jam visai nerūpi, 
kas valdo šiaurinę kraš
to pusę. Panašios takti
kos buvo laikomasi ir 
Trumano laikais, ginant 
Graikiją nuo jos komu
nistinių kaimynų puoli
mų ir Pietinę Korėją. 
Paskutiniuoju atveju vi
sai aišku, kad pačių arhe- 
rikiečių nenoras įsipa
reigoti ginti Pietinę Ko
rėją paskatino Staliną 
pradėti Pietinės Korė
jos "išvadavimą”. Jei 
raudoniesiems kinie
čiams įsimaišius į tą 
karą JAV aviacijai būtų 
duotos laisvos rankos 
pulti kiniečių taikinius, 
šiandien greičiausiai vi
sai nebūtų buvę Vietna

mo konflikto.
Ir dabar pagrindinis 

motyvas susilaikyti nuo 
Hanoi - Haiphongo bom
bardavimo buvo tas, kad 
toks subombardavimas 
prives prie tiesioginio ki
niečių įsimaišymo ir ka
ro su Kinija. Iš tikro to
kia baimė tik skatino 
šiaurinius vietnamie
čius toliau tęsti tą karą, 
o sovietai, kaip ir kinie
čiai, galėjo džiaugtis, 
kad amerikiečiai rizi
kuoja savo patyrusiais 
lakūnais ir brangiais lėk
tuvais puldami tokius tai
kinius, kaip sunkvežimis 
ar traukinio vagonas. 
Jei kiniečiai ar sovietai 
norėtų pasinaudoti Viet
namo karu tiesioginiam 
konfliktui su JAV, jie jau 
seniai būtų radę tam prie
kabių. O jei jie to neda
rė, reiškia jie nieko ge
ro nesitiki iš atviro kon
flikto ir jo vengs. Tai 
veda prie išvados, kad 
JAV gali siekti karinės 
pergalės, praktiškai nie. 
kuo nerizikuodamos.

Iš kitos pusės, ame
rikiečiai negali tęsti ka
rą, ypač nelabai popu
liarų, iki begalybės. At
eina rinkimai, prieš ku
riuos turės iškilti Viet
namo karo klausimas. 
Bus tokių, kurie reika
laus tą karą baigti pasi
traukimu, netruks ir to
kių, kurie kritikuos pre
zidento karo vedimo bū
dą. Abiejų nuomonių ša
lininkus sudėjus kartu, 
prezidento kritikų skai
čius galėtų perviršyti jo 
santūrios politikos ša
lininkus. Visi tie moty
vai prezidentą pagaliau 
privertė ryžtis rizikuoti 
ir suduoti Šiauriniam
Vietnamui smūgį, kuris 
galėtų priversti Hanoi 
valdovus pagalvoti, ar 
verta toliau kovoti su ga
lingiausia pasaulio ka
riuomene, sovietams ir 
kiniečiams padedant tik 
’neoficialiai’. Dar prieš 
bombardavimą viename

(Nukelta į 2 psl.)

Kantatos "Tėviškės namai", kuri dideliu pasisekimu buvo išpildyta dainų šventėje Chicagoje, auto 
rius kompozitorius Bronius Budriūnas su solistais Dana Stankaityte ir Rimantu Dabšiu.

V. Juknevičiaus nuotrauka

Bronius K. Balutis, Lietuvos įgaliotas ministeris Anglijai, Clevelande liepos 11-13 d. įvykusiame SLA 
jubiliejiniame seime buvo išrinktas Susivienijimo Lietuvių Amerikoje garbės nariu. Iki šiam laikui 
SLA turėjo tik du garbės narius: dr. J. Basanavičių ir dr. J. Šliupą. Min. K. Balutis, kuriam šiuo me
tu yra 87 metai amžiaus, negalėdamas asmeniškai dalyvauti seime, atsiuntė įrekorduotą į juostą svei
kinimą seimui ir amerikiečiams lietuviams. Plačiau apie min. B.K. Balučio veiklą bus kitame nume
ryje.

Įteikiamos Jaunimo Kongreso
peticijos Jungtinėms Tautoms
Liepos 8 d. nuo 10 ligi 

11:30 vai. ryto įvyko Lie
tuvių Jaunimo Kongreso 
demonstracijos prie 
Jungtinių Tautų, reika
laujant Lietuvai nepri
klausomybės. Dalyvavo 

300 lietuvių patriotų, jų 
tarpe 50 atstovų iš įvai
rių kraštų. Vėliau de
monstruotojai nužygiavo 
prie Sovietų Sąjungos mi
sijos ir šauksmu kaltino 
sovietus už Lietuvos pa

vergimą. Demonstraci
joms vadovavo Antanas 
Mažeika.

Kadangi savaitės metu 
buvo gautas JT sekreto
riato sutikimas priimti 
PLJK peticiją ir parašus 
buvo nuspręsta veikti se
kančiu keliu: peticija ir 
parašai yra pateikiami 
tiems kraštams, iš kur 
parašai surinkti, prašant 
tų kraštų įnešti Lietuvos 
bylą savo vardu į JT, o 
ten kur tie kraštai atsisa
ko tai daryti, peticija ir 
parašai siunčiami tie
sioginiai JT generali
niam sekretoriui.

Liepos 8 d. Australi
jos ambasada priėmė 
PLJK Australijos delega 
ciją, vadovaujamą Cibo, 
ir sutiko Australijos var- 
du įnešti peticiją ir pa
rašus į JT. Mūsų dele
gacija buvo tikrai pavyz
dinga: gausi, veržli ir 
principinga. Taipogi de
legacija turėjo sveikini
mo raštą savo uždavinio 
sėkmingam įgyvendini
mui iš Australijos minis 
terio pirmininko. Tą pa
čią dieną Italija priėmė 
lietuvių delegatą Šulcą ir 
savo vardu perėmė glo- 

(Nukelta į 2 psl.)
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ŠNIPŲ KARAS... O)

VIENOS ŠNIPĖS ISTORIJA
Pirmasis aliarmo 

skambutis, parodęs Ame
rikos žvalgybos silpnu
mą, buvo japonų užpuoli
mas Pearl Harbore. Tik
rumoje Amerikos žval
gyba turėjo užtenkamai 
žinių apie japonų pasi
ruošimą pulti, bet nebu
vo organizmo, kuris tas 
žinias įvertintų ir imtų
si sprendimo kas daryti. 
Dvidešimt penkių tūks
tančių lapų raportas 
apie Pearl Harbor katas
trofą rodo, kad Ameri
kos vykdomieji organai 
mažai kreipė dėmesio į 
žvalgybos pranešimus. 
Laivyno atsakomingieji 
pareigūnai galvojo, kad 
japonai niekad nedrįs 
pradėti masinį puolimą 
ir atsisakė rimtai žiūrė
ti į žvalgybos praneši
mus. Taip pat įtariama, 
kad Washingtone buvo ty
čia nekreipiama dėme
sio į pranešimus, nes su 
japonų užpuolimu norė
ta išprovokuoti Ameri
kos įstojimą karanprieš 
Vokietiją ir Japoniją.

Kitas aliarmo skambu
tis suskambėjo Kanado
je, kur rusas IgorGuzen- 
ko, Sovietų ambasados 
šifravimo skyriaus tar
nautojas, su slaptais do
kumentais pabėgo ir pa
siprašė Kanados polici
jos prieglaudos. Iš tų 
dokumentų buvo sužino
ta apie sovietų šnipų veik
lą Kanadoje ir Ameriko
je. Nuo šio momento 
Amerika rimčiau pradė
jo žiūrėti į sovietų špio
nažą ir buvo padaryta ke
li sensacingi šnipų ati
dengimai, kaip preziden
to Roosevelto patarėjo 
Alger Hiss ir kitų. Tarp 
tų atidengimų daug 
triukšmo sukėlė šnipės 
Judy Coplon, teisingumo 
departamento tarnauto
jos, byla, kurią žmonės 
jau primiršo, bet tai bu
vo vienas įspūdingiausių 
špionažo istorijų atiden
gimas pokario metu. Ju-

Peticijos...
(Atkelta iš 1 psl.) 

boti peticiją ir Italijoje 
surinktus parašus. Va
karų Vokietija, būdama 
tik stebėtoju JT, simpa- 
•.izuoja mūsų reikalui.

Liepos 8 d. vakare 
PLJK Kanados delega
cija turėjo pasimatymą 
su Kanados ambasado
rium JT. Pirmadienį, lie - 
pos 11 d., pasimatymai 
numatyti pas Prancū
zijos, Brazilijos, Urug
vajaus ir kt. ambasado
rius. Savaitės gale bus 
matomasi su Amerikos 
ambasadorium.

PLJK delegacija susi
dedanti iš įvairių kraštų 
atstovų ir vadovaujama 
J. Miklovo, buvo priim
ta tą pačią dieną New 
Yorko mėra atstovo John 
S. Palmer, CityCommis - 
sioner of Public Events.

Apie visa tai žinios pep 
duotos pasauliui per AP 
ir UPI agentūras.

Liepos 8 d. vakare de
legatai buvo dr. Valiūno 
svečiai kelionėje laivu 
aplink Manhattaną, lie
pos 9 d. vakare Santaros 
- Šviesos kult, paren
gime.

dy Coplon buvo pirmoji 
amerikietė civilė teisia
ma už šnipinėjimą sovie
tams.

Jos sekime dalyvavo 
apie 80 FBI agentų. Ir 
kai kurie įrodymai, kaip 
užrekordavimai telefo
ninių pasikalbėjimų, teis
me nebuvo priimti kalti
namąja medžiaga.

Judy Coplon, nors tu
rėjo visus gabumus dirb
ti literatūrinį darbą, ga
vusi diplomą, stojo tar
nauti į teisingumo depar
tamento ekonominio karo 
skyrių New Yorke. Ji pa
sirodė labai darbšti ir 
1945 m. buvo perkelta Wa- 
shingtonan. Teisingumo 
departamente darbas jos 
neviliojo ir ji darė žy
gius patekti į ČIA (Cent
rai Intelligence Agency), 
Amerikos kontražvalgy- 
bon. Ber perpirmąjįtik- 
rinimą jos kandidatūra 
buvo atmesta.

Nauja vieta, kuri jai 
buvo patikėta teisingumo 
departamente, buvo sve
timų valstybių agentų re
gistracijos skyriuje. Pa
gal veikiančius įstaty
mus, visi svetimų vals- 
tybių agentai turėjo re
gistruotis teisingumo de
partamente. Už nepildy
mą šio įstatymo grėsė 
bausmė iki 5 metų kalė
jimo. Karo metu, kai per
sekiojo nacius, šis sky
rius buvo išplėstas, bet 
nuo 1945 metų tarnauto
jų skaičius buvo sumažin
tas iki šešių asmenų. Bu 
vo palikti tik skyriaus 
viršininkas, du advoka

rasite ir Stroh’sKur tik rasite pramogaujančius,
liepsna darytą skonį populiariuose 8 pakiete su 8 
lengvai atidaromomis, be deposito . .. negrąžintino
mis bonkutėmis. Sekantį kartą vykdami pramogauti, 
pasiimkite keletą 8 pakietą Stroh’s. Amerikos vienin
telis liepsna darytas alus.

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan LIEPSNA DARYTO SKONIS

tai, du tarnautojai ir po
litinis analizuotojas. Ju
dy Coplon pradėjo dirbti 
šiame skyriuje kai prasi
dėjo tarnautojų mažini
mas. Pradžioj jai pavedė 
registraciją belgų ir 
prancūzų agentų. Bet 
1946 m. ji pasiliko vie
nintelė politinė anali
zuotoja ir jos atsakomy
bė padidėjo. Ji gavo at
skirą biurą, kuriame bu
vo daug spintų su agentų 
bylomis. Iki 1949 m. ji 
dirbo viena, kai didžiau
siam jos nepasitenkini
mui, tame pačiame kam
bary buvo pasodintas ir 
advokatas Nathan Len- 
vin.

Dabar ji jau speciali
zavosi sovietų ir anapus 
geležinės uždangos esan
čių kraštų agentų regis
tracija. Ji turėjo teisę 
skaityti FBI raportus, 
kurie buvo atsiunčiami 
teisingumo departamen- 
tan, nes juose rasdavo 
tų asmenų įvairius pra
sižengimus su Amerikos 
įstatymais. Tarp tų ra
portų buvo daug medžia
gos ir apie sovietų diplo
matus, kuriuos FBI sek
davo.

Vyriausybės įstaigoje, 
kur suplaukia slapti do
kumentai ir konfidenci
alūs pranešimai, dažnai 
viešpatauja neatsargu
mas. Tarnautojai pri
pratę ant bylų matyti už 
rašus "Labai slaptai”, 
dažnai jas nebeuždaro 
po raktu, o kartais net 
užmeta dokumentus. Vie
na skyriaus sekretorė

8
STIKLINĖS 
BONKOS
BE DEPOSITO — 
NEGRĄŽINTINOS

kartą prausykloje paliko 
slaptą raportą. Judy ra
do ir jai grąžino, susi
pažinusi su bylos turi
niu.

1947 m. skyriaus vir
šininkas Raymond P. 
Whearty paprašė josper-
žiūrėti visų įtariamųjų 
asmenų kartoteką ir at
rinkti tik svarbesnius, 
kad spintoj paliuosuoti 
vietą, nes ten nebetilpo 
visos bylos apie tuos as- 
menis. Ji pasirodė tokia 
pavyzdinga tarnautoja, 
kad 1948 m. pabaigoje 
jai pavedė daryti ištrau
kas iš FBI raportų kiek 
tai lietė komunistus. 
Greit ji pasidarė teisin
gumo departamente ko
munistų klausimu spe
cialistė. Ir tai buvo tuo 
laiku, kai ji susipažino 
su Gubičevu ir FBI pra
dėjo nerimauti dėl pas
lapčių "perbėgimų".

Buvo pastebėta, kad 
FBI surinktos žinios 
apie sovietų ir jų sate
litų diplomatus, greit pa
siekia suinteresuotuo
sius asmenis. Jie tai su
žino ne iš tiesioginių kon
taktų Amerikoje, bet iš 
Maskvos... Vadinasi, kaž 
kas turėjo galimybės pri
eiti prie FBI bylų ir jas 
persiųsti Maskvon. Ten, 
sovietų žvalgyba išnagri
nėja ir vėliau diploma
tiniu keliu įspėja sovie
tų ambasadas ir konsu
latus.

Pradžioj FBI galvojo, 
kad paslapčių išdavimas 
vyksta jų pačių įstaigo
je. Bet po stiprios kon
trolės įtarimas buvo pa
šalintas. Tada pradėta 
žiūrėti kas dedasi tei
singumo departamente, 
kur buvo FBI raportai 
siunčiami.

Kaip pradėjo įtarinė
ti Judy Coplon, pasilieka

Stroh’s 
eina kartu 
su pramoga... 

paslaptimi. Galimas da
lykas, kad FBI pradėjo 
sekti visus to skyriaus 
tarnautojus, kas nebuvo 
sunku, nes 1948 m. jų bu 
vo likę tikpenki. Gal būt, 
besiklausant Gubičevo 
Jungtinėse Tautose tele
foninius pasikalbėjimus 
siūlas atvedė iki Judy 
Coplon, nes ji prisipaži
no kartą skambinusi Gu- 
bičevui į jo biurą.

Kiti aiškina, kad vie
nas FBI agentas Matt 
Cvetic, kuris ilgus me
tus dėjosi komunistu, iš 
vienos komunistės išgir
do pasididžiavimą mote
rų komunisčių veikla. Ji 
jam pasakiusi: "Mes tu
rime vieną draugę, kuri 
dirba teisingumo depar
tamente ir FBI nieko ne
žino. Tai mūsų geriau
sia agentė ir atlieka ge
rą darbą revoliucijai".

1949 m. pradžioje WiP 
liam E. Foley, naujasis 
skyriaus viršininkas, įė
jęs Judy Coplon biuran, 
rado ją skaitančią ra
portą apie sovietų špio
nažą Amerikoje. Jis jai 
pastebėjo, kad turįs nau
jesnį raportą.

— Ar galėčiau gauti 
paskaityti? — paklausė 
Judy.

— Nežinau, nes jis 
"labai slaptas".

Kitą dieną Foley bu
vo nustebintas iškvies
tas pas generalinio pro
kuroro pavaduotoją Fey- 
ton Ford, kuris jam pa
sakė, kad Judy Coplon 
įtariama perduodanti 
slaptus raportus sovie
tams ir buvo keletą kar 
tų "išėjusi su vienu ru
su".

Foley buvo pasakyta 
sekti jos darbą nesuke
liant įtarimo. Coplonbiu
re įrengė mikrofonus ir 
pradėjo rekorduoti jos te

lefoninius pasikalbėji
mus, o taip pat sekti 
telefono liniją jos moti
nos Brooklyne.

Judy Coplon telefoni
nius pasikalbėjimus Wa- 
shingtone sekė 20 FBI 
agentų ir tiek pat sekė 
New Yorke. Kai buvo nu
statyta, kad rusas, su 
kuriuo Judy susitikinė
ja, yra Gubič.evas, jo biu
ro ir namų telefonai ir
gi buvo sekami.

Foley nepatenkintas, 
kad jo skyriuje vyksta to
kie dalykai iš Coplon at
ėmė bylas, kurios lietė 
vidaus saugumą.

— Šios bylos jums ne
reikalingos, nes dirbsi
te daugiau prie svetimų
jų agentų registracijos. 
Aną darbą atliks Ruth 
Rosson.

Judy buvo nepatenkin
ta tokiu sprendimu, bet 
nepagalvojo, kad yra įta
riama. Ji manė, kad kri
tika nukreipta prieš ją 
asmeniškai, tad kitą die-

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
DIRVĄ

' Karo 
spartinimas...

(Atkelta iš 1 psl.) 
Prancūzijos savaitraš
tyje pasirodė žinių, kad 
Ho Či-minas įspėjęs 
Maskvą ir Pekiną, kad 
jis prie dabartinės ka
ro spartos galėsiąs lai
kytis tik iki kitų metų 
vidurio.

Jei prezidento dabar
tinis karo paspartinimas 
iš tikro ves prie taikos, 
jo populiarumas, kuriuo 
jis esąs labai susirūpi
nęs, vėl pakils. Žmonės 
yra linkę greitai užmirš
ti klaidas, jei geras ga
las. Tačiau giliau pagal
vojus vertėtų atsiminti, 
kad jei tas karas iš tik
ro bus baigtas dėl da
bartinių priemonių pa
naudojimo, jis visai ir 
nebūtų pradėtas, jei pre
zidentu būtų buvęs iš
rinktas... Bar r y Gold- 
wateris ir niekam ne
būtų abejonių dėl JAV 
pasiryžimo kariauti. Ir 
dar dabar, pagal Time, 
Hanoi (ir kitose komu
nistų sostinėse) tiki
masi, kad JAV liausis 
priešinusiosis komunis
tų agresijai dėl spaudi
mo iš vidaus. Esą ame
rikiečių nuomonės tyri
nėjimas bei senatorių ir 
kongreso atstovų pareiš
kimai duodą komunis
tams vilties, kad ameri
kiečiams pristigs pasi
ryžimo išnaudoti savo 
jėgą. "Ir dėl to, ironiš
kai, karas gali būti nu
spręstas ne Indo-Kini- 
joje, bet pačiose JAV- 
bėse" — konstatuoja da
bar Time tą patį, ką mes 
jau teigėm nuo pirmos 
kovų dienos.

ną paklausė Foley, ar ji 
turinti kokią ateitį jo 
tarnyboj.

— Jūs galite būti kiek
vieną dieną atleista, jei 
koks politikas nutars su
mažinti mūsų biudžetą 
ir pasakys, kad mes ga
lime apsieiti be politinių 
analizių.

Už kelių dienų ji iš 
naujo kreipėsi į Foley 
klausdama, kada ji gaus 
pamatyti aną labai slap
tą raportą apie sovietų 
špionažą Amerikoje.

— Aš nemanau, kad 
jūs galėtumėte jį skaity
ti, — atsakė Foley.

(Bus daugiau)
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UGDOMOJO DARBO LINKMĖ
Dideliame vieningume 

glūdi stipri atrama žiū
rint mums į ateitį. Sie
kiant tos vienybės,rei
kia išauklėti stiprius tau
tiškai įsisąmoninusius in
telektus, kurie giliai pa
žintų savo tautos gyvuo
sius reikalus ir sieki
mus, kad galėtų bendrai 
ir nuosekliai su visais 
dirbti kultūrinį ir visuo
meninį lietuvišką darbą. 
Todėl kiekvienas jaunas 
lietuvis inteligentas tu
rėtų būti gerai apsiskai
tęs, mokėti svetimų kal
bų, suprasti šių dienų ei~ 
namojo gyvenimo politi
nius, visuomeninius, kul
tūrinius ir ekonominius 
klausimus. Mat, atomi
nio amžiaus laikas rei
kalauja veiksmo ir dar
bo. Ypatingai svarbus 
įsisąmoninimas tautinės 
sąvokos, nes ji yra ne 
tik reikšminga bet ir 
reikalinga. Be sąmonin
gos šios sąvokos supra
timo ir išsilavinę ir 
šviesūs ne tik kad sa
vo tautai nepadeda, bet 
kartais trukdo.

Gyvenantiems svetur 
labai svarbu turėti ide
alas, atsidėjimas ir 
darbštumas. Gyva tau
ta, kuri nori augti ir tvir
tėti svetimoj aplinkoj, 
reikalauja iš savo vai
kų aukštų idealų, didelių 
darbų ir pasiryžimo. 
Žmogus be aukštesnių 
siekimų, be idealų, nors 
materialiniai ir pertekęs 
išsigema, merdi, nyksta. 
Tauta be savo vaikų pa
siryžimo bei pasiaukoji
mo jos gerovei, laisvei 
ir garbei, be didelių dar
bų, nyksta ir pamažu 
dingsta stipresnių tautų 
jūroje.

Ir carų priespaudos 
metu, kada lietuvių tauta 
buvo spaudžiama sveti
mo jungo, į jų gyvenimą 
galvoseną • ir širdis

PATIKSLINIMAS

Savo trumpam žody
je laike PLJ Kongreso 
banketo Conrad Hilton 
viešbuty Chicago j, po 
paprasto įžodžio prieš 
kalbą, turėjau sekančiai 
pasakyti...

Su džiaugsmu pasitin
ku PLJ Kongresą. Min
tis sušaukti jaunimą 
Kongresan rado atgar
sį viso laisvojo pasau
lio lietuvių tarpe, o jau
nimo atvykimas iš Euro
pos, Australijos, Pietų
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skverbėsi svetima kul
tūra, svetimi papročiai. 
Tik lietuvišką spaudą at
gavus tepradėta savaran
kiškiau galvoti. Tada ir 
lietuvių kultūrinis gyve
nimas pagyvėjo. O didie
ji mūsų tautos vyrai sto
jo į lietuvių tautos sa
varankišką kultūros dar
bą.

Gyvenant svetur nepa
teisintume savo istori
nės paskirties, kaip at
skira lietuvių tautos ka^ 
mieno šaka, jei nepa- 
reikštume savo ,sielos 
stipria savaiminga lie
tuviška kultūra. Tik sa
vo sukurtomis dvasios 
vertybėmis tegalime už 
imti garbingą ir nemirš^- 
tamą vietą pasaulio tau
tų tarpe.

Be to, turime patys sa
vimi pasitikėti, kūrybi
nių jėgų savyje ieškoti, 
jei norim, kad mūsų dar
bas būtų lietuviškas ir 
kad mūsų tauta dar la
biau iškiltų kitų tarpe. 
Vadinasi, kūrybos dar
bas turi kilti iš mūsų 
pačių reikalavimų ir gy
venimo. Pašalinių pagal
bų daug nelaukime, pir
miausia savimi pasiti
kėkime.

Nepateisinamas savo 
gimtosios kalbos darky
mas ir jos nemokėji
mas. Gimtoji kalba yra 
žmogaus tautinės pri
gimties ugdytoja.

Kultūringa tauta ir ne 
priklausomybę praradu
si lieka neįveikiama. Pa
vyzdžių turime daug. Di
džios tautos, pavergu
sios mažąsias, kad ir 
nugali jas, bet praryto 
kąsnio dažnai nesuvirš
kina.

Būkime tikri, kad Lie
tuvos pavergėjai susi
lauks katastrofiško li
kimo. Nebūtinai tvirtas 
tas, kas didelis. .. .(]m)

Amerikos parodo lietu
vių tautinės grupės pajė
gumą ir sąmoningumą. 
Tikėjausi Chicagoje ma
tyti gyvą lietuvių jauni
mą iš visų kraštų, mano 
troškimas išsipildė. Di
džiuojuos Kongresan su
sirinkusiais ir to Kongre
so suruošimui dirbu
siais. Tik pasiaukoji
mas, darbštumas ir ne
išsemiamą energija įgali 
no šios tautinės demons
tracijos įgyvendinimą.

PLJ Kongresas — tai 
karšta lietuviška ugnis, 
kurią jaunimas su savi
mi išsiveš į namus po 
platųjį pasaulį, kad ten 
savo tautiečiuose su
stiprintų tikėjimą savo 
tauta, sava bendruome
ne. Neabejoju, kad suda
rytas ryšys tarp įvairių 
kraštų jaunuomenės su
stiprins PLB nes jos pa-

JIE SAUGO MUSU LAIMĘ
Dariaus Lapinsko operos 'Lokys’ atspindžiai

Liepos pirmosios vakaras 
užfiksavo įvykį: Dariaus Lapins
ko penkių epizodų operos "Lo
kys" du premjerinius vaidini
mus.

Karšta vasaros diena ir tvan
kokas Marijos mokyklos erd
vios salės prieglobstis nesu- 
kliudė į retą, lyg stebuklo iš
šauktą, įvykį pavilioti per du 
tūkstančius žiūrovų. Sensacin
gą įvykį pergyventi ar viltyje 
susitvirtinti.

Premjera vyko po Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso vė
liava. Pačios lietuviškos ope
ros sukūrimas buvo Kongreso 
rengėjų stimuliuotas.

Poetės Vitalijos Bogutaitės 
libretas ir pati opera bei jos 
orkestrinė partitūra sukurti re 
kordine sparta. Spektaklis ir
gi tapo įgyvendintas rekordiš
ku greičiu. Su palaimintos jau
natvės įkarščiais, su dideliu 
ryžtu, su menui pagarba.

Operinės premjeros įkūniji
me kompozitoriui - dirigentui 
Dariui Lapinskui kūrybiniai tal
kininkavo dvidešimt penki as
menys. Administracinėje ar 
techniškoje pagalboje reiškėsi 
dvidešimt žmonių. Operą lydėjo 
nemenkos kokybės orkestras, su - 
dėtimi net skaitlingesnis, negu 
kad per operinius spektaklius 
pasitaikydavo. Kiekvienam or
kestrantui teko parūpinti jo ins
trumento partiją (gaidas). Kė
lė galvosūkį ir trijų sceno
vaizdžių realizacija. Ir taip to • 
liau, ir panašiai. O viskas įgy
vendinta darniai, disciplinuotai, 
rimtai ir pavyzdingu užsidegi
mu. Faktas, kurį norisi ypatin
gai iškelti.

Kompozitorius Darius La
pinskas (jo operos svorį bei 
efektą tegu sprendžia specia
listai) išsiskiria tuo, kam šio 
apžvelgimo kaltininkui,deja,ne
atsiranda tinkamas ar tikslus 
apibūdinimas. Ką aiškiai bei 
stipriau nusako anglų kalba cha- 
rakterizavimas: a flairforshow 
manship (aišku, tauriaja žodžiu 
prasme -- teatriškumui palin 
kimas). Savo kūryba jisai trokš
ta žiūrovus ir klausovus paveik
ti jaunystės įkarščiu, įkvėpimo 
degimais. Kad ir palinkęs į nau
joviškas išraiškos formas, į 
perkūnijos gaudesį ar į būdin
gus jai poveikius, vidumi yra 
lyriškai šiltas, jautrus bei švel
nus. O tuo pat metu negalįs at
sižadėti jaunuoliškų antpuolių, 
teatrinių gaivalų, momento po
veikio. Toks šiandien yra D. 
Lapinskas: talentingas, muzikai 
atsidavęs, jėgos ir sugebėjimo 
kupinas, drąsus ir sugebąs tiks
lo siekti.

Būdinga, jog mūsų kalbamas 
žodis -- jam neišvengiamas mu * 
zikos bei dainavimo papildy
mas, neatskiriama kompozicijos 
dalis. Tartumei, išeiviškoje tik
rovėje alinamą šnekamąjį žodį 
helinistiniu taurumu vainikavi
mas, žodžio kultūros piršimas. 
Ir tauraus kalbėjimo muzikos 
tikslams artumo pabrėžimas.

Paryžiuje yra buvęs (o gal 
dar ir tebėra) muziejus, ant ku
rio durų švytėjo pavadinimas: 
Lietuvos meškos. Lokių iškam
šos, medžioklių įrankiai, Lie
tuvos giriose medžiojimų pa
veikslai, nuotraukos ir kitkas 
sudarė to muziejaus inventorių.

Prancūzų rašytojas, gal iš ku
rio emigranto išgirdęs pasaką, 
parašė legendą apie Lokį. Gal 
net Hoffmann’o ar Poe įtakoje. 
Savo laikotarpio tipinga for
ma. Toji Prosper Merimee le
genda įkvėpė Darių Lapinską 
pasirinkti kaip temą užsakytam 
operiniam kūriniui. Libretui pa
gaminti buvo pakviesta poetė 
V. Bogutaitė, šiame amate nau
jokė, draminio rutuliojimo dar 
nebandžiusi. (Operinis libre
tas apskritai reikalauja išskir

skirtis ir yra visus jung
ti.

Bet... reikėjo apeliuo
ti į susirinkusius dėl pi
nigų parvežimui jaunimo 
delegatų į jų kraštus ir 
tuomi visą kultūringą 
banketo nuotaiką paga
dinau. Gaila...

Juozas J. Bachunas 

tino instinkto bei specifinio ta
lento). "Lokiui" pateiktas teks
tas buvo sąžiningai ir skubiai 
paruoštas, pagarbiai atliepė 
apysakos turinį, autoriaus ke
tinimą. Jame tik stigo veiks
mo įtampos bei tragiškos ir 
laipsniškai išugdytos kulmina
cijos (Meškys nužudo mylimą 
Dalią!). Libretas epiškas, o gą- 
lėjo būti veiksmingesnis. Situ
acijas net ir praplečiant.

Režisierius Robert D’Attilio 
"Lokio" legendos, tarsi, nėra 
pajutęs. Jam nepasisekė iš
spręsti likiminės mistikos nei 
(per prancūziškąją prizmę) lo
kalinės bajoriškos aplinkos, 
kad ir išgalvoto, tačiau vistik 
lietuviškojo kolorito. Labai įdo
mus dviejų interieur’ų išspren
dimai. Bet personažai nuskriaus
ti ( ypač komplikuotas Grafo 
Meškio tipas!). Ko nesuteikė li
bretas, tenka gi režisieriui iš
ryškinti, papildyti. Norisi spė
lioti, kad efektingos miškinių 
scenos buvo todėl sėkmingos, 
nes prie jų suspėjo prisidėti 
pats kompozitorius. (?)

Dailininko Vytauto O. Virkau 
miško scenovaizdis -- vienas 
pačių ryškiausiųjų spektaklio at- 
siekimų. Pirmasis interjeras, 
deja, abstraktus, nesudaro nuo
taikos, prašosi kitokio dekorą- 
tyviškumo, stilistinės puošme
nos, daro rūmų užuominos.

Nežinia, ar pats Darius La
pinskas yra patenkintas savo pir 
mojo operinio kūdikio insceni
zavimu? Gal ne visai. Jo lie
tuviškai operai, tur būt vai
denosi kitoks fonas, -kad ir de
formuotos, mūsiškės legendos 
veiksmingumas ir tragingaspa- 
sakiškumas? Nors sceninė in
terpretacija visada būna laimės 
ieškojimų, tinkamų bendradar
bių loterija.

Jaunučio Puodžiūno choreogra
fija (Gražinos Giedraitienės ir 
jo paties šokyje) irgi lygprašo- 
si kitokios idėjos. Ar kitoniškes - 
nio sprendimo.

Kalbantis (net ir dainuojantis) 
choras įspūdingas. Stipriai Ber
nardo Prapuolenio pa ruoštas, pa
sirodė pareigingas’ir jaunatviš
kai užsidegęs.

###

Operoje "Lokys" tėra keturi 
pagrindiniai solistai. Kuriems 
teko nugalėti vokalinius sunku
mus ir vaidybinius libreto ne- 
dasakymus. Dainininkams įvadų 
žodžiais ir reziumavimu talki
ninkauja daktaras - pasakotojas 
(Su dainuojama fraze prakalba 
ir tarnas.)

PIRMA SKAUTIŠKU 
DAINŲ PLOKŠTELĖ 

LAUŽI! AIDAI
ŽYMIŲ KOMPOZITORIŲ 16 PO
PULIARIŲ DAINŲ, SKAMBĖ
JUSIŲ TĖVYNĖJE LIETUVOJE 
IR VISO PASAULIO MIŠKUO
SE, KUR TIK STOVYKLAVO 
LIETUVIAI SKAUTAI.

Į D A 1 N A V O :
NEVY YORKO VYRŲ OKTETAS, vad. A. Mrozinsko 
CLEVELANDO VYRŲ OKTETAS, vad. R. Babicko 
CHICAGOS SKAUTININKIŲ OKTETAS, vad. B. V a r i a k o j i e n ė s 
CHICAGOS SKAUTŲ VETERANŲ DVIGUBAS OKTETAS, 

vad. A. Gečo
IŠLEIDO:

Filisteriu Skautų Sąjunga atžymėti Akademinio Skautų Sąjūdžio 40 
metų veiklos sukakčiai ir 1966 Jaunimo Metų proga.

PLOKŠTELĖS PLATINTOJAI:
BOSTONE: A. Treinys. 57 Vermont St.. West Roxbury 32, Mass. Tel.: 617 FA 3-2923 
CHICAGOJE: R. Merkys, 6650 So. Fairfield Avė.. Chicago. III. 60629 312 RE 7-8823 
CLEVELANDE: R. Minkūnas. 1359 Elvvood Rd.. E. Cleveland. Ohio 44112. Tek: 

216 PO 1-2398 ir Dirvoje. 6907 Superior Avė.. Cleveland, Ohio 44103.
DETROITE: Šv. Antano Parapijos Spaudos Kioskas.
LOS ANGELES: V. Pažiūra. 1284 Live Oak Dr.. Anaheim, Calif. Tel.: 714 KE 3-4284 
NEW YORKE: R. Kezys, 62-15 69th Place, Middle Village. N. Y.
ROCHESTERYJE: V. Draugelis, 62 Woolacott Rd.. Rochester, N. Y. 14617 
WORCESTERYJE: P. Molis. 72 Topsfield Cirele. Shrevvsbury, Mass.

Tel.: 617 844-8092
Plokštelė taip pat gaunama ir kai kuriose lietuvių krautuvėse ir laikraščių kios

kuose. Platininio reikalais kreiptis į Filisterių Skautų Sąjungos Centro Valdybą:
c o Rimvydas Minkūnas, 1359 Elvvood Rd., East Cleveland, Ohio 44112. 
Tel.: 216 PO 1-2398

Muzikos kritikų kompetencija 
prakalbės apie specifinius daly
kus, įvertins kompozitoriaus 
pastangas ir atsiektus laimėji
mus. Iš žiūrovo kėdės į atmin
tį krito ir joje užsiliko sunkaus 
dainavimo sėkmingas nugalėji
mas.

Daiva Mongirdaitė (Dalia) 
džiugino ir vokalinėmis frazė
mis, lygiai ir lanksčia vaidyba. 
Kaip "Traviatoje", paliko jaukų 
įspūdį.

Stasys Baras (grovas Meš
kys), auksaburnis dainininkas, 
režisieriaus buvo labiausiai nu
skriaustas. Nei charakterio, nei 
laikotarpio romantinio stiliaus, 
nei lokio prigimities sugestijų, 
nei situacijų, matyt, iš sceni
nio pastatymo vadovo St. Baras 
nebuvo gavęs. O Meškys reta 
sceninė figūra! Nedažnai operi
nėje literatūroje ir jos perso
nažuose užtinkama. Gaila, jog 
žiūrovai turėjo pasitenkinti tik 
prie širdžių limpančiu dainavi
mu.

Aldona Stempužienė (Medei
nė) -- ryškus ir aiškus tipas, 
tikra legendos įkūnytoja. Voka- 
liai ir vaidybiniai visais atve
jais pasisekusi figūra. Padėjo 
ir įgimtas gabumas ir įgyta sce
ninė rutina.

John Lueck (Danyla), vokiš
kos kilmės amerikietis, vaidy
biniai išlaikytas, santūriai kil
nus personažas. Parodęs gero 
dainavimo savybes, nustebino 
veik tobula lietuviška tarsena.

Pasakotojas (Leonas Baraus
kas) buvo tinkamiausias kai fi
nale (Meškys ir lokys abudu to
kie) atpalaidavo įsitempimą 
(raumenis) -- tai vienas įspū
dingiausių spektaklio momentų. 
Šiaip, priverstas kelti balsą, 
naudojo gerklinį kalbėjimo bū
dą, kas kenkė intymumui. Nors 
pasakotojo vaidmuo visada būna 
sunkus, jei iš anksto nebuvo su
rastas ryšys su auditorija ir 
kai reikalas verčia improvizuo
ti.

Susidarė įspūdis, jog švie
siai operos "Lokys" premjerai 
stigo: režisieriui rūšinių, spal
vingumo, stilistinių patarimų. 
Trūko ir mizanscenų. Ypač Meš
kio ir Dalios duetuose bei nu
žudymo scenoje. Daug kur pa
dėtį gelbėjo D. Mongirdaitė. Ta
čiau nuotakos pasmaugimo aks
tinui ar nebuvo permažai ir mu
zikos.

Betgi lietuviškoji opera "Lo
kys" jau yra įrašyta į istoriją. 
Kuone žaibišku suliepsnojimu 
sukurta, per mėnesį surepetuo

ta, įrodė, jog tariamieji stebuk
lai tampa tikrove, jei vyrauja 
entuziazmas ir pasišventėlių nu - 
manus darbas.

Opera "Lokys" nėra nei tra
dicinė, nei šaukianti griauti pa
saulį. Itališkų saldybių mėgė
jams ji neleis pasiskonėti. Kon
servatoriai pasigęs malonaus, 
nes jau subanalinto, melodingu
mo. Naujovės paprastai ne iš
syk prigyja. Nors "Lokyje" ne 
vien mauroja, bet ir skambiai 
bei lipšniai pragysta.

Visų menų raidoje pasikarto
ja tos pačios temos variacijos: 
čia kaž kas neįprasto, kaž kas 
nesuprantama. Bet tam ir menai 
yra gyvi, kad jų versmėmis 
plauktų sraunūs vandenys ir kad 
drąsių audrapaukščių nesibaidy
tų.

O gal ji saugo mūsų gyvybi
nę laimę?

E. Virinta

SKAIČIUOJA VIS 
SENOVIŠKAI...

Bolševikiniuose kolchozuose, 
kur reikia be galo daug skaičia
vimų, knygvedyba yra vienas iš 
didžiųjų ūkininkavimo darbų. 
Lietuvoj maždaug dviejuose 
tūkstančiuose kolchozų bei sov- 
chozų dirba 8000 apyskaitininkų 
ir vis nesuspėja visko suskai
čiuoti. Kai viskas stengiamasi 
mechanizuoti, skaičiavimo sri
ty vartojamos žilos senovės 
priemonės: pagrindinė skai
čiavimo priemonė tebėra skai
tytuvai, rašo birželio 22 d. Tie
soj V. Stašionis, Žemės ūkio 
ekonomikos instituto mokslinis 
bendradarbis. (Skaitytuvai -- 
abacus, arba juokais vadinama 
kiniška "skaičiavimo mašina").

Tie septyni tūkstančiai kol
chozinių apyskaitininkų turi tik 
339 skaičiavimo mašinėles, o 
šiais metais žemės ūkio minis
terija numato pridėti tik 180, 

(ELTA)

• Danys ir Ona Mekišius, 
gyv. Lng Beach, Calif., įsi
rašydami į LF rašo: — Esa
me pensininkai, bet norė
dami prisidėti prie lietuvy
bės išlaikymo kilnaus tiks
lo, siunčiame 100 dol. čekį 
Lietuvių Fondui.

Lietuvis patriotas, kad ir 
pensininkas, norėdamas pa
sitarnauti geram lietuvybės 
išlaikymo tikslui, nors ir 
per ilgesnį laiką gali sutau
pyti bent 100 dol. Lietuvių 
Fondui ir tapti jo nariu. 
Tenelieka nė vienos lietu
viškos šeimos, kuri nebūtų 
Lieuvių Fondo nariu.

Lietuvių Fondas, 6643 S. 
Maplewood, Chicago, III. 
60629. Tel. PR 8-2858. (Sk.)
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Velionė Ligija Bieliukienė buvo labai veikli moterų organiza
cijose. Nuotraukoje} kuri daryta prieš jos mirtį f (stovi kairėje) 
pasauliniame moterų suvažiavime Chicagoje kalbasi su vadovy
bės narėmis.

latvių atstovės, dalyvavo 
egzilių moterų veikloje 
iy veržėsi vis į plates
nius svetimtaučių mote
rų sluoksnius, skelbda
ma Lietuvos tragediją ir 
jos laisvės siekius.

Pagaliau, jos pastan
gomis Pabaltijo Moterų 
Taryba buvo priimta na
riu įpasaulinę moterų or
ganizaciją, turinčią 11 
milijonų narių — Ge
neral Federation of Wo- 
men’s Clubs ir Ligi ja 
greit suspėjo įgyti tiek 
simpatijų, kad buvo iš
rinkta į tos organiza
cijos prezidiumą. Tai di
delis laimėjimas lietu
vėms, nes ši organiza
cija ruošia kasmet savo 
suvažiavimus įvairiuo
se laisvojo pasaulio kraš
tuose ir mūsų atstovė Li
gi j a visur važiuodavo ir 
gaudavo progos tarti at
virą, drąsų ir tiesos žo
dį prieš savo tėvynės 
Lietuvos pavergėją, ieš
kojo Lietuvai simpatijų 
tūkstantinėse miniose ir 
sugebėjo atkreipti didžio
sios spaudos dėmesį, pa-

V. Noreikos nuotrauka

II6IJĄ BIELIUKIENĘ
ATSISVEIKINANT E. Čekie nė

Š.m-. birželio 28 die
ną, kada iš visų laisvo
jo pasaulio kraštų lietu
vių išeivijos jaunimas 
visomis priemonėmis 
vyko į Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresą 
Chicagoje, o paskui juos 
traukė vyresnieji dau
guma tuo laiku pradėję 
vasaros atostogas, o ki
ti bent ilgajam savaitga
liui po sunkių darbų at
sikvėpti, tai ji, retam 
lietuviui negirdėta Li- 
gija Bieliukienė-Bezu- 
mavičiūtė buvo prieš 
dvi savaites iš Chicagos 
grįžusi, pasaulinėj mo
terų organizacijoj Ge
neral Federation of Wo- 
men’s Clubs konvenci
joje reprezentavusi Lie* 
tuvą, kėlusi jos tragedi
ją ir lietuvių tautos tei
ses į laisvę ir nepriklau
somybę, amerikiečių 
spaudoje sėkmingai iš
garsinusi Lietuvą, stai
ga ir netikėtai iškelia
vo amžinų atostogų ... 
būdama savo amžiaus, 
organizacinių planų ir 
visuomeninės veiklos 
darbų pačiame žydė
jime. New Yorko lietu
vius ši žinia skaudžiai 
palietė.

Ligija Bieliukienė mi
rė sulaukusi 42 metų 
amžiaus ir per tokį 
trumpą gyvenimo lai
kotarpį ji nuėjo nepap
rastai ilgą visuomeninės 
veiklos kelią, neįkainoja
mai išeivijos sąlygose

tekdama į pirmuosius 
puslapius su Lietuvos 
vardą garsinančiomis 
kalbomis.

Man teko su ja bendra
darbiauti nuo 1953 m. ir 
skaityti visus svetimos 
spaudos aprašymus apie 
jos laimėjimus, kurie 
kartu buvo ir mūsų visų 
laimėjimai.

Visuomeniniam darbe 
ji buvo kietai užgrūdinta, 
dėl nepasisekimo rankų 
nenuleisdavo. Kai nusto
ja vienos darbo jėgos, su
siranda kitas. Ji turėjo 
tikslą ir jo siekė nežiū
rint, ar kas jos veiklą 
vertina ar ne. Kai drau
gai ir draugės jos darbu

pasitarnaudama Lietu
vos vardo kėlimui sve
timųjų tarpe ir tam dar
bui organizuodama lie
tuves moteris.

Ji buvo kitokia visuo
menės veikėja nei dau
guma kitų. Ji nekritika
vo jau esamų lietuvių 
organizacijų, bet pati mė
go kurti, organizuoti, nau- ir pastangomis Lietuvos 
jo ieškoti ir, tenka pri
pažinti, jai netrūko tam 
talento.

L. Bieliukienės veik
la nesireiškė blaškantis 
visose organizacijose. 
Ji koncentravo savo jė
gas į vieną darbo sritį 
— moterų organizavi
mą. Ji buvo viena iš jau
nųjų lietuvių moterų at
stovių įsteigiant 1950 m. 
šiame krašte Lietuvių 
Moterų Atstovybės klu
bą, dabar vadinamą Lie- sutikta kliūtimi, lyg no. 
tuvių Moterų Klubų Fe
deracijos klubu. Ji vie
na dėjo daugiausiai pa
stangų tokių klubų įsteig 
ti galimai daugiau visuo
se kraštuose, apjungiant 
visas lietuves moteris, 
trokštančias savo tėvy
nei laisvės, nežiūrint jų 
asmenišku įsitikinimų. 
Per keletą metų tokių 
klubų jau buvo beveik vi
suose didesniuose JAV 
miestuose ir kituose 
kraštuose, kuriems Li
gija vadovavo būdama jų 
centro valdybos pirminim lę įr tik ką pražydusią 
ke. Vadovavo Pabaltijo ramunę, taip Vyriausio 
Moterų Tarybai, kurią Pasaulio Šeimininko dal- 
sudaro lietuvių, esčių ir gis pakirto Tave Lietu-

naudai nesidomėjo ir ne
vertino, ji draugystės 
dėl to nenutraukė, bet ir 
savo siekių neatsisakė. 
"Jei mano draugai ni
hilistiškai nusiteikę, aš 
jaučiu pareigą juos už
krėsti savo tėvynės mei
lės entuziamu ir Lietu
vos laisvinimo prasmin
gumu," — sakydavo.

Velionė ėjo gyveni
mo keliu atkakliai besi- 
grumdama su kiekviena

rėdama kuo greičiau ir 
kuo toliau nubėgti, tar
tum nujausdama, kad die
nų skaičius liko nebeil
gas. Teisingai V. Jonuš- 
kaitė-Leskaitienė, viena 
iš artimiausių Ligijos 
talkininkių ir palydovių 
tarptautinėse konvenci
jose atsisveikinimo žo
dyje Lietuvių Moterų Fe
deracijos Klubų vardu 
sakė:

"Kaip Lietuvos ūkinin
ko dalgis bešienaudamas 
kerta ir prinokusią žo-

vos laukų ramunę pačiu 
žydėjimo metu, pakirto 
pilną energijos ir naujų 
idėjų, kada buvai pilnai 
įsipilietinusi visuome
niškoj veikloj, kada lie
tuvėms moterims įgijai 
vietą pasaulio moterų 
šeimoje..."

Ligijai Bieliukienei 
tarti paskutinį atsisvei
kinimo žodį liepos 1 d. 
atėjo Lietuvos konsulas 
A. Simutis, VLIKo atsto 
vas dr. B. Nemickas, LB 
J. Šlepetys, GFWC vice
prezidentė, egzilių mo
terų, pabaltiečių ir New 
Yorko lietuvių org-jų at
stovai ir daug draugų. 
Bet neatėjo jos mamytė, 
kurią aplankius Ligija 
grįždama namo pasijutu
si blogai pasuko auto
mobilį į šoną ir išlipo 
gal gryno oro atsikvėpti 
ir čia suklupo amžinam 
poilsiui. Motina, sukrės
ta tos žinios ir nuvežta į 
ligoninę, nepajėgė ateiti 
išklausyti atsisveikini
mo kalbų, išgirsti, kad 
ne tik ji nustojo mylimos 
vienturtės dukters, bet 
ir visa lietuvių tauta nu
stojo savo darbais ir tė
vynės meile pavyzdingos 
dukros.

KONSULO A. SIMUČIO 
ATSISVEIKINIMO ŽODIS

Šiandien susirinkome 
atiduoti pagarbą ir amži
nai atsisveikinti su vie
na iš veikliausių lietu
vių moterų laisvajame 
pasaulyje. Dar gimnazis
tė būdama velionė 1941 
metais įsijungė į po
grindžio veiklą pradžio
je prieš Lietuvą okupa
vusius Rusijos komunis- 
tus, o vėliau prieš vokiš
kuosius nacius. Kaip ko
votoja ir veikėja ji bren
do lietuvių studentų va
dovybės eilėse Vokieti
joje, o vėliau jau Jungti
nėse Amerikos Valsty
bėse. Čia ji iškilo į pir
maeiles vadoves netik 
lietuvių moterų tarpe, 
bet buvo šviesi žvaigždė 
tarpe egzilių moterų. Ji 
greit prasimušė į vieną 
iš stambiausių ir įtakin
giausių amerikiečių mo
terų organizacijų vado
vybę — General Fede
ration of Women’s Clubs 
Būdama šios didelės ir 
garbingos organizacijos 
vadovybėje visur kalbė
jo už Lietuvą ir kitas pa
vergtąsias tautas. Gali
ma sakyti, kad iki pas
kutinių savo gyvenimo 
valandų velionė buvo dar 
be už Lietuvos laisvę.

Kada velionė čia gu
li pašarvota, lietuvių 
laikraščiai vis dar atei
na su aprašymais ir fo
tografijom apie jos gra
žias pastangas General 
Federation of Women’s 
Clubs neseniai įvykusia 
me suvažiavime Chica
goje. Liūdi pavergtoji

(Nukelta į 5 psl.)

VIEŠĖDAMI CHICKUR PIRKITE MlIJOJE MODERNUJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

1. Asbach Uralt — Import.
Germ. brendy .............................. 5th — $5.49

2. Imported Cariad. wiskev ...........5th— $3.98
3. Coeur de France Cordials 5th — $2.98
4. Banana Liųueur ......................... 5th — $3.98

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

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

= JUOZAS ŠLAJUS 

KĄ RASIU SUGRĮŽĘS? 
ATSIMINIMAI = = (20)

— Tikrai? Laimingi, kad dabar ten galime 
įžengti be palydovo enkavedisto.

— Gi galėjo būti, kad šią pačią dieną bent ku
rį iš mudviejų galėjo nusivesti enkavedistas kan
kinimui ar net žudymui, — jautriai kalbėjo Ju
lius.

— Na, tik jau ne šitokią saulėtą ir skaidrią 
dieną, Juliau. Tu gerai žinai, jog enkavedistai bi
jojo šviesos ir pačius žiauriuosius tardymus, kan
kinimus ir žudymus atlikdavo nakties metu.

— Nejuokauk, kai ten įeisi, pradings visi ta
vo džiaugsmai, — barė mane Julius, tebebūda
mas suerzintas regėto vaizdo.

— Gerai. Dabar skubu į ligoninę, kur tikrina 
kalinių sveikatą, o grįžęs būtinai apžiūrėsiu.

Grįžęs iš ligoninės, prie įėjimo į Departa
mentą, vėl sutikau Julių, kuris turėjo kitą naujie
ną.

— Juozai, Departamento šeimininkai jau yra 
vokiečių geštapininkai. Pasakė, jei kas norės čia 
pasilikti, turi duoti jiems savo pasižadėjimą ir 
parašą.

Išgirdus šiuos Juliaus žodžius užslinko keis
tas jausmas. Pasijutau lyg kažko netekęs. Pradė
jo dilti net padėkos jausmas vokiečių kariuomenei 
už gyvybės išgelbėjimą. Sužinojęs, kad atėjęįDe- 
partamentą vokiečiai prisistatė kaip viršininkai, 
kilo mintis, kad vienam okupantui išsikrausčius, 
kitas mūsų kraštą okupuoja, o Lietuvos nepriklau
somybės viltį vėl gaubia tamsūs šešėliai. Nė su 
vienu neatsisveikinęs šiuos rūmus apleidau ir 
daugiau ten nebegrįžau. Ir taip neteko man maty
ti to baisaus garažo.

Bet Jonas Mažiukas "Naujienų" atkarpoje sa
vo atsiminimuose vaizdžiai yra perdavęs šio "ga
ražo" aprašymą, kurį norėčiau trumpai čia paci
tuoti. Jonas Mažiukas rašo:

"... Apie Kauno tardymo baisenybes rašė 
I Laisvę Nr* 8, o pakartojo Marijampolės Nau
ja Gadynė 1941 m. liepos 11 d. Nr 5, 8 pusi. Jau 
daug kas sovietų žiaurumus užmiršo, todėl iš- 
kėlusiems klausimą dėl bendradarbiavimo su 
okupantu, pravartu citata priminti.

"Kai kuriuos buvusius Valstybės Saugumo 
Departamento tarnautojus bolševikų tardytojai 
klausdavo: Kur buvo jūsų įstaigos kankinamieji 
kambariai?

"Kai tardomasis nustebintas imdavo aiškin
ti, kad tokių visai nebuvo, tai tardytojai siųsda
vo, kodėl, girdi, tardomasis tai slepia, ir reika
laudavo būtinai atsakyti teigiamai... Jie jokiu bū
du negalėjo suprasti, kaip policijos įstaiga gali 
veikti be kankinimo kambarių...

"Buvusiame Valstybės Saugumo Departamen
to garaže padaryta šiokių tokių patvarkymų. Per
tvarkymai paprasti, bet reikšmingi. Iš garažo pa
talpos dalies padaryti keturi kambariai. Pirma
jame kambaryje paliktas buvęs senas langas (ne
permatomas) ir jame yra primėtyta pistoletinių 
šovinių dėželių, didelė geležinė dalba ir... vais
tinėlė. Durys paprastos. Į antrąjį kambarį įei
nama taip pat iš garažo patalpos, bet durys į jį 
jau apmuštos garso nepraleidžiančia medžiaga. 
Grindys cementinės, langas užmūrytas, kamba
rys visai tuščias'. Iš jo jau dvigubos izoliuotos 
durys veda į kitą taip pat tik elektra apšviečiamą 
kambarį, ant kurio grindų guli sudėvėtas kilimė
lis, stovi rašomasis stalas, trys kėdės, o kampe, 
už tamsios užuolaidos, vandens kranas rankoms 
nusiplauti. Nieko ypatinga, tik... ant dviejų sienų 
daug kraujo šlakų... O iš to kambario vėl dvi
gubos izoliuotos durys veda į paskutinį kambarį, 
kuris jau kiek ypatingiau įrengtas. Iš lentų pada
rytos antrinės sienos ir lubos apie 10 cm. atstu
mo * nuo mūro sienų ir lubų. Tarpas užpildytas 
piuvenomis. Lentos tamsiai nudažytos ir jose yra 
nemaža skylučių — kulkų pėdsakai. Taip įreng
tame kambaryje galima šaudyti — kulkos nuo 
mūro sienos neatšoka. Cementinių grindų vidu
ryje lyg vandeniui nubėgti latakas, bet dar bir
želio 24 dieną jis buvo raudonas nuo kraujo. Ant' 
grindų mėtėsi keliolika pistoleto šovinių tūtelių. 
Iš šio kambario kitos durys išeina atgal į gara
žą...

"Aiškinti, kas tai per kambariai buvo, tur
būt nereikia. Sienos ir latakai patys kalba..." 
(Naujienos 1966 m. kovo 28).

POLITRUKO MEDŽIOJIMAS

Vieną vakarą abu su Juliumi iškilome į Ža
liakalnį aplankyti pažįstamą P. P. mus draugiš
kai priėmė ir išsivedė į atvirą verandą pasi
kalbėti. Maloni vakaro vėsuma skatino pašneke
sį, o žavingas miesto vaizdas teikė pasigrožėji
mą. Žvelgiant iš verandos, Kaunas skendo erd
viame ir plačiame slėnyje, žalioje gamtoje ir va
karo žaroje. Didelį pasigrožėjimą teikdavo Kau
no miesto vaizdas, kai laisvos Lietuvos laikais jį 
tekdavo matyti iš šios pačios vietos paskendusį 
plačioje ir neužmatomoje jūroje elektros šviesų.

(Bus daugiau)
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Lietuva netekusi ją taip 
mylėjusios ir už ją ko
vojusios dukros, liūdi
me mes visi.

Generalinio Konsulo 
Vytauto Stašinsko ir sa
vo vardu reiškiu užuo
jautą liūdesyje likusiam 
Broniui Bieliukui, velio
nės mamytei p. Bezuma- 
vičienei, giminėms ir lie
tuvių moterų organiza
cijų vadovybėms.

Ilsėkis ramybėje nors 
ir svetimoje, bet laisvo
je Amerikos žemėje. Ta 
vo darbų jos laisvei pri’- 
sikėlusi Lietuva neuž
mirš.

Birželio 19 - 25 d. Dainavos 
stovykloje vyko jaunimo vadovų 
stovykla. Ji buvo artimai su
rišta su Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresu; ji buvo lyg sa
votiškas Kongreso įvadas, su
teikęs progą artimiau susipažin
ti įvairių kraštų atstovams ir 
tuo pačiu mesti žvilgsnį į klau

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E 

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildo

mas Golf’o srovės; SILVER BE ACH smėlis; Lietu
viška aplinka ir geras maistas, suteikia puikias są
lygas pavasaroti bei pailsėti.

SPORTO mėgėjams: sail-fish buriuoti, teniso 
aikštė, ping-pong, kroketas.

Vakare TĖVAMS išvykus prižiūrimi vaikai.
SEZONĄ pradedame BIRŽELIO mėn. 19 d.

MEŠKA
42 BEACH STREET 

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS.

Tel. (617) 759-3251

TIK PER 10 DIENŲ...
trumpam vasaros sezonui ir už labai papigintą kainą 
siūlome ypatingai gerus ir praktiškus siuntinius, 
kurie pristatomi j Lietuvą oro paštu laike 10 dienų.

Šie taip praktiški ir reikalingi siuntiniai suteiks 
Jūsų artimiesiems malonią staigmeną ir netikėtą pa
ramą, tad nepraleiskite šią retai pasitaikančią progą 
ir pasinaudokite šiuo mūsų specialiu pasiūlymu.
Mergužėlė fOl).

Itališkas labai populiarus lietpaltis, vilnonė kos
tiumui arba vasariniam paltui medžiaga, 4 iardai 
gėlėtos šilkinės suknelei medžiagos, 1 nailono skarelė, 
1 šilkinė labai graži gėlėta skarelė, 2 poros geriausių 
nailono kojinių, 1 nepermatomo nailono bliuskutė. 
Kaina $65.00.
Bernužėlis (02)

Nailoniniai spalvoti arba balti viršutiniai marš
kiniai, 1 terelyno kaklaraištis, vilnonė vasariniam 
kostiumui medžiaga, arba juoda kostiumui medžiaga, 
1 specialus labai stiprus itališkas lietpaltis, viena po
ra nailono kojinių su 6 mėnesių garantija, 1 be ran
kovių su kostiumu dėvimas megstukas.
Kaina $65.00.

Jungtinis Mergužėlės ir Bernužėlio siuntinys 
kainuoja tik $120.00.

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio 
pasisekimo turėjusieji siuntiniai: V-3 — ĮO1/^ jardo 
angį. medž. trims kostiumams už 55 dol.; P-3 — 9 j. 
trims paltams viln. angį, medžiagos už 60 dol.; N-4 
— 16 jardų nepermatomo nailono gražiausių raštų 4 
suknelėms už 45 dol.; ir M-13 vertingas aukšto kalo- 
riteto maisto siuntinys 22 Ibs. už 30 dol.

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti 
pageidaujamų dovanų iš mūsų katalogų arba Jūsų 
pačių nupirktų prekių. Jūsų pačių siuntinius ekspe- 
dijuojame iš Londono tik už 12 dolerių, plius fakti- 
nos Sovietinio muito išlaidos. Tokius siuntinius ga
lite mums siųsti žemiau nurodytu adresu pažymė
dami mūsų tranizitinio sandėlio ženklą:

B. O. 11690/64.

BALTIC STORES LTD.
421 Hackney Rd. 
London, E. 2. 
Great Britain.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garan
tuotas ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas per 
3-4 savaites. Visos siuntos registruotos ir apdraus
tos.
Atstovai: L. Venckus. 7030 Talman Avė., Chicago, 

III., tel. 136-0491; Gaiva. 3570 W. Vemor, 
Detroit, Mich.; ir A. Kusinskis, 124 Park 
St., Sudbury. Ont., Canada.

Jaunimo vadovų stovykloj A. Saulaitis, S.J., aiškina jaunimo tikslus. G. Naujokaičio nuotrauka

JAUNIMO VADŲ STOVYKLA DAINAVOJ
simus, kurie iškils Kongreso 
metu. Buvo atstovauti 11 kraš
tų, atsiuntus virš 100 atstovų. 
JAV kontingentą sudarė 29 na
riai, Australija atsiuntė 25, Ar
gentina 22, Vokietija 12, Kana
da 7, Urugvajus 2, Anglija, Aust
rija, Brazilija, Italija ir Nau
joji Zelandija po vieną. Stovyk
lai baigiantis ir prasidedant Pa
saulio Lietuvių Jaunimo stovyk
lai šie skaičiai jau buvo stip
riai pasikeitę, nes apskritai, 
beveik kas dieną atvykdavo nau
jų atstovų.

Stovykla buvo pirmoje eilėje 
studijinio pobūdžio. Pagrindinį 
darbo nugarkaulį sudarė spe
cialiai vadovų problemoms su
planuotas paskaitų bei referatų 
ciklas, kuris logiškais žings
niais vystė organizacinės veik
los temą nuo veikiančios asme« 
nybės per grupės dinamiką, va
dovavimą iki organizacinių 
struktūrų bei bendruomenės. 
Dvi ilgesnes paskaitas skaitė 
dr. A. Damušis (Asmuo kultū
rų greitkeliuose) ir kanadietis 
dr. J. Sungaila (Bendruomenė 
ir jaunimas), gi kitus referatus 
paruošė vietiniai dalyviai. Kiek * 
vieną rytą po referatų dalyviai 
skirstėsi Į diskusinius būrelius, 
kurie klausimą aptardavo savo 
tarpe ir grįžę salėn pasidalin
davo išvadomis su kitais. Kaip 
matėsi iš būrelių protokolų, ši
tas metodas pasirodė gana su
gestyvus ir vaisingas.

Šalia šito užsiėmimo, sto
vyklos nariai dar pasidalino į 
studijinius būrelius, kurie ke
lias dienas iš eilės rinkdavosi 
svarstyti kurią nors su jauni
mo veikla susietą temą. Pra
matytų temų buvo 7: spauda, 
organizacijos, kūryba, politika, 
lituanistika, Bendruomenė, sto
vyklos, o pačių dalyvių buvo 
pasiūlyta dar viena, būtent, lie
tuviškasis charakteris. Pora šių 
būrelių nepatraukė pakankamo 

' dėmesio, bet, iš kitos pusės, 
keletas kitų pasirodė esą gana 
našūs. Diskusinių ir studijinių 
būrelių protokolai buvo atspaus - 
dinti ir išdalinti nariams.

Apskritai, stovykla sutraukė 
daug talentingo jaunimo, nes, 
beveik visi nariai buvo įvairių 
organizacijų atstovai arba at
rinkti Jaunimo Kongreso vieti
nių komitetų kaip veiklūs as
menys savose vietovėse. Kūry
binių deimančiukų Šioje stovyk 
loje turbūt buvo daugiau negu 
betkurioje kitoje išeivijoje vy
kusioje, stovykloje ar suvažia
vime. Tai matėsi iš palyginti 
aukšto diskusinių bei studijinių 
būrelių lygio, narių susidomė
jimo kalbama tema, stiproko at
sakomybės jausmo bei tautinio 
sąmoningumo. Išskirtinai tenka 
paminėti meninius ir literatūri
nius talentus, kurių stovykloje 

Grupė jaunimo vadovų stovykloj prie ežero. G. Naujokaičio nuotrauka

jokiu būdu netrūko. Savaitės bė
gyje buvo suruošti du literatū
ros bei meno vakarai, kurie 
akivaizdžiai parodė, kad narių 
tarpe esama daugiau gabumų, 
negu iš pirmo žvilgsnio galėtų 
atrodyti.

Didžiausią kontingentą suda
rė JAV ir Kanados grupės; 
šioms grupėms atiteko pagel- 
biniai stovykliniai užsiėmimai 
kaip laikraštėlis (red. Rima Sa
lytė) meninių programų rengi
mas (Regina Petrikonytė), infor
macijos spaudai (Dalia Skrins- 
kaitė) raštinė, registracija ir 
t.t. Šie dalykai, vykę sklandžiai 
pareikalavo iš atsakingųjų da
lyvių daug darbo, pasišventimo 
ir nemigos.

Iš užsieniečių didžiausią kon
tingentą sudarė Australija, kuri 
atsivežė šokių grupę, keletą 
spaudos žmonių ir nemaža pui
kių muzikinių talentų. Ši grupė 
iš viso buvo aktyvi ir netruko 
energingai įsijungti į stovyklinį 
gyvenimą. Ji buvo stipri in
telektualiniu atžvilgiu (didoka 
jos narių dalis buvo ne studen
tai bet baigę mokslus) davė pa
lyginti daug protokolistų, o kar
tu paliko ir nemažą muzikinį įna
šą, nes buvo atsivežusi naujų ir 
kituose kraštuose dar negirdė
tų dainų, kurios vėliau nenusto
jo skambėti dieną ir naktį.

Argentinos kontingentas vie
nu atžvilgiu skyrėsi nuo kitų. 
Visi nariai buvo jau Argentino
je gimęs jaunimas, kurių tėvai 
ten buvo nuvykę prieš antrąjį 
pasaulinį karą. Tačiau, nors kai 
kurie argentiniečiai jau kalbė
jo ispanišku akcentu (kuris au
siai tarp kitko yra labai malo
nus), tautiškumo atžvilgiu jie 
buvo labai lietuviški ir jų žody
ne atsispindėjo iš tėvų perim
tas Nepriklausomybės Metų ir 
karo nepaveiktas lietuviškas gal
vojimas. Argentiniečių grupė pa. 
sižymėjo dainomis bei tautiniais 
šokiais ir, apie ją kalbant, ne
galima nepaminėti jaunosios so
listės Zuzanos Valadkaitės.

Vokietijos grupė, surinkta iš 
įvairių miestų, buvo gana indi
vidualistinė ir slėpė įvairaus 
talento. Vokietijos grupė pasi
reiškė diskusijose, meno paro
dėlėje ir turėjo savo šokių gru* 
pę. Jos atstovai neblogai pasi
rodė ir impromptu suorganizuo
tose sporto varžybose. Lyg ir 
sunkiausias uždavinys teko 
tiems atstovams kurie buvo vie
ninteliai savo krašto atstovavi
me. Bet kaip tik jie ir pasirodė 
esą vertingais nariais, kurie 
sunkoką atstovavimo naštą iš
nešė tiek per diskusijas tiek per 
meninius pasirodymus.

Stovyklą organizavo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė per Jau
nimo Kongreso Komitetą. Tu
rint galvoje užsienio svečių da

lyvavimą, stovyklos organiza
vimas buvo komplikuotas daly
kas, tačiau tiek administracija 
tiek studijinė dalis buvo supla
nuotos rimtai ir atsakingai. Sto
vyklos viršininku buvo Antanas 
Saulaitis, S.J,, kurio sumanu
mas bei humoristinė tonacija 
pajėgė išvengti sunkumų. Už stu
dijinę dalį buvo atsakinga Sesuo

ŽODIS JAUNIMUI
VLIKo pirminin

ko min. Vaclovo Si
dzikausko sveikini
mo žodis atidarant 
Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą 
Chicagoj, Illinois, 
1966 m. birželio 30 
d.

Man didžiai miela ir 
malonu pasveikinti Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą Vyriausio Lie - 
tuvos Išlaisvinimo Ko
miteto, Lietuvos Lais
vės Komiteto ir Paverg
tųjų Europos Tautų Sei
mo vardu.

Tauta be jaunimo — 
tauta be ateities. Nėra 
jokios abejonės, jog šis 
Kongresas yra paties gy
venimo pašauktas reiš
kinys. Tai įvykis, kuriuo 
mums visiems, reikia nuQ. 
širdžiai džiaugtis. Svar
bus yra pats Kongreso 
faktas, pristatąs mūsų 
jaunąją kartą pasauliui 
ir parodąs jos veidą. Juo 
labiau džiuginančiai vei
kia mus šis Kongresas 
kaip nauja kūrybinė jau
nosios lietuviškos iš
eivijos apraiška. Tai, sa
kyčiau, tam tikras tau
tinių jėgų patikrinimas, 
kuris parodys, kokią 
ateitį mes turime kaip 
tauta.

Išeinančius į visuome
ninio gyvenimo areną, 
jus pasitinka stipri pro
žektorių šviesa iš visų 
šonų. Savieji ir sveti
mieji jus įdėmiai stebi. 
Iš jūsų daugiau ar ma
žiau tvirto žingsnio, 
taiklaus ir ryžtingo pa
sireiškimo ne tik mes 
patys, bet ir mūsų drau
gai ir priešai sprendžia 
apie lietuvių išeivijos ir 

Paulė iš Toronto, kuri į savo už
duotį Įdėjo daug kantrybės, o per 
simpatišką discipliną protokolis- 
tams sugebėjo išsaugoti stovyk
los metu iškilusias mintis bei 
prieitas išvadas, kurios vėliau 
tapo atspausdintos ir išdalintos 
atskiru leidiniu. Ne tiek mato
ma, kiek netiesioginiai jaučiama 
buvo Jūra Gailiušytė, Kongreso 
Finansų Komisijos vicepirmi
ninkė, kuri rūpinosi užsieniečių 
transportu, priėmimu ir dirbo 
beveik 24 valandas per parą.

Apskritai stovykla darė gerą 
įspūdį. Suvažiavę dalyviai turė
jo progos pamatyti, kaip lietu
vybė yra išsaugoma kituose 
kraštuose ir todėl susidaryti 
reališkesnį vaizdą tautinio iš-
likimo klausimu. Bet, svar
biausia, dalyvavimas grupėje ku
rioje vienas kitą papildė, stebi
no savais gabumais ir nuęlat už 
degdavo ar tai kūrybine ar tai 
intelektualine liepsnele, tapo 
aštriu akstinu ateities veiklos 
sugyveinimui. Šia prasme sto
vyklą galima vertinti tik teigia
mai.

Vytautas Doniela

pačios lietuvių tautos 
ateitį.

Man, Lietuvos laisvi
nimo veiksnių atstovui, 
šis Kongresas ypatingai 
miela sveikinti Lietuvos 
laisvės kovų, tautos su
kilimo dvidešimt penkių 
metų sukaktį minint. Tai 
kelią rodantis švyturys 
mūsų tautos prailgusioj 
nelaisvės naktyj. Tegul 
šis Kongresas sutvirti
na visos tautos pastan
gas ir viltis teisingumo 
ir laisvės pergale Lietu
vai.

Jūsų Kongresas tars 
žodį, kurį išgirs visas 
pasaulis — Lietuvos 
draugai ir jos priešai. 
Jūsų žodis nuaidės pa
vergtoj tėvynėj. Vyres
niajai kartai jis įkvėps 
džiaugsmą ir viltį, o jau
najai — padės surasti 
vietą Lietuvai šių dienų 
pasaulio būklėje.

Linkiu jums savo tau
tine veikla ir savo pavyz 
džiu uždegti viso laisvojo 
pasaulio lietuvių jauni
mą.

HELP WANTED MALĖ

INSPECTORS
QUALITY CONTROL

Growing sheet metai products manu- 
facturer in Northern N. J. has excel- 
lent openings on shift vvork for the 
following:

Parts Inspectors
Ability to read blueprints desirable 
būt not necessary. Knowledge of 
measurings instruments such as mi- 
crometer, calipers, steel tapė es- 
sential.

Packing Line Inspectors
Knovvledge of steel tapė desirable.

Excellent company benefits include 
hospitalization, life insurance, pen- 
sion plan, etc.
Arrow Metai Products Corp.

3d Avė., Haskell, N.J. 835-5500 
(75-81)

EXPERIENCED
SCREW MACHINE 

OPERATORS
NAME YOUR WAGE

Setup men to act as foremen. Simple 
setups on Acme Gridley Model (G) . 
50-58 hours per week. Ali fringe ben
efits. Openings for part time help 
also. Day or night shifts.
Call 283-3380 any day betvveen 10 
A. M. & 4 P. M. for >nterview.

TOP NUT MFG. CO.
18720 Krause

Riverview, Mich.
(75-77)

Openings for Experienced
LATHE HANDS- 

DAY WORK
DAWSON TOOL CO.

13301 E. 8 MILE RD.
W. OF SCHOENHERR

(75-77)

Openings for Experienced 
MILL HANDS

DAY WORK
DAWSON TOOL CO.

13301 E. 8 MILE RD.
W. OF SCHOENHERR

(75-7.7)
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NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

MALĖ

W A N T E D
Production ARC 

Welder 
Gang Punch 

Operators 
Rack Punch 
Operators 

Cope Shear 
Operators 

Power Press 
Operator 

FOR ALL SHIFTS.
ALSO 

Draftsmen 
Experienced on detail & layout work. 
Qualified People Can Expect 

Above Average 
Incentive Earnings
• Paid Insurance
• 8 Paid Holidays

And Many Other Fine Fringe
Benefits.

CALL OR WR1TE 
APPLY 

General American 
Trans. Corp. 

4405 EUCLID AVĖ. 
East Chicago, Indiana 

219 — EX 7-1420 
"An Equal Opportunity Employer” 

(77-79)

Birželio 25-26 d. Chicagoje įvyko 19-tasis Lietuvių Evang. Reformatų Bažnyčios tremtyje Sinodo su
važiavimas. Nuotraukoje suvažiavimo dalyviai po pamaldų prie L.E.R. bažnyčios Chicagoje, su kun. 
P. Diliu ir kun. S. Neimanu viduryje. L- Knopfmilierio nuotrauka

ATLANTO RAJONO SKAUTU SPORTO ŠVENTĖ
Š.m. birželio mėn. 18,19 d. 

Maironio Parke Įvykusioje skau 
tų sporto šventėje dalyvavo ko
mandos iš Įvairių vietovių. 
Šventė sutraukė virš 100 spor-

tininkų-kių, o taip pat ir daug 
svečių, kurie praleido savait- 
galĮ kartu su skautišku jauni
mu. Šventės šeimininkai, Wor 
cesterio Skautų "Nevėžio" tun.

NUOMONES IR PASTABOS

Kam reikalinga ’Miss Lithuania’?

DRAFTSMAN
TOOL AND DIES

Experienced detailed lay
out of Draw, Blanking and 
Progressive Dies. Excellent 
wages, benefits and working 
conditions in a country at- 
mosphire.

Send Detailed Resume 
or Call 865-4141 
DEL-KROME

CORP.
WALTON, N. Y.

(75-81)
Atlanto rajono skautų sporto šventės grupė dalyvių su laimėto 

mis dovanomis. Č. Kiliulio nuotrauka
GRINDERS

Experienced operators for Cincinnati 
jįl Centerless grinders. Mus be cap- 
able of job set-up. Position in neW 
modern factory.

EXCELLENT WAGES 
LIFE INSURANCE 
HOSP1TALIZAT1ON 
MAJOR MEDICAL 
PAID HOLIDAYS.

Ecėllent opportunity for right man 
also openings for 

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
OPERATORS

Preferably on Davenport Machines 
Write to Mr. Žane G. Hunter 

HUNTER SCREW 
SOCKET, INC. 

3609 B1G RIDGE ROAD 
Spencerport, New York 1 45 59 

(A suburb of Rochester) 
(74-79)

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, 

tel. PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPOMS

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

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

OR

lst CLASS SKILLED 
TOOLMAKERS 

Experienced on special machines 
<58 hour minimum week. lst & 
2nd shift.

Phone Mr. RAE
313 — JO 4-6800

(70-79)

SIUNTINIAI I LIETUVA
C-

Licenzi.juotą lietuviu Įmonė , registruota 
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2608 W. 69th St.. Chicago. III. 60629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St.. Chicago, III. 60629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 — Tel. CA 5-1864

tas, vad. P. Molio, su pagalba 
tunto vadovų A. Glodo, R. Ja
kubausko, V. Gedminto, A. 
Pranckevičiaus, R. Marcinke
vičiaus, E. Markevičiaus, A. 
Garsio ir padedant skautų tė
veliams ir sesių "Neringos" 
tunto vadovėms, vad. tuntinin- 
kės D. Marcinkevičiūtės, ne
šė visą šventės organizavimo 
naštą. Savo darbu taip pat pri
sidėjo rajono vadovė I. Trei- 
nienėi Rajono vadovas J. Raš
kys ir Rajono Sporto Atstovas

Daugiausia taškų surinko Bos. 
tono vienetas 119 — ir jam ati
teko rajono pereinamoji taurė 
iki sekančios sporto šventės. 
Antrą vietą laimėjo Worces- 
terio skautų vienetas, surinkęs 
97 taškus, trečią vietą--Provi 
dence vienetas, surinkęs 19 taš 
kų ir ketvirtą vietą New Yor
ko vienetas, surinkęs 13 taškų.

Rajono pereinamąją taurę Bos
tono tuntininkui C. Kiliuliui Įtei
kė J. Raškys. Pirmas vietas 
laimėję gavo taures su specia
liu skautų sporto šventės įra
šu, kurias laimėtojams įteikė 
Rajono Sporto atstovas J. Sta- 
rėnas. Laimėjusiems II ir III 
vietas P. Molis Įteikė specialiai 
pagamintus . sporto šventės 
pažymėjimus.

Pirmą vietą laimėjo New Yor
ko sesių komanda, kuriai I. 
Treinienė Įteikė taurę, antrą 
vietą laimėjo Elizabetho sesių 
komanda.

Šeštadienio vakareV/orceste- 
rio bendromis jėgomis buvo pra
vestas Joninių laužas su vaidi
nimu. Po to buvo šokiai.

Sporto šventė praėjo labai gra 
žiai, nuotaika buvo tikrai skau
tiška ir jaunųjų tarpe matėsi di 
delis noras ir toliau tęsti ki
tais metais dar skaitlingiau Į ją 
susirinkti.

Šventė buvo užbaigta him
nais. Užbaigimo proga buvo pa
dėkota Maironio Parko vadovy
bei už prieglaudą ir tėveliams 
už paramą. Skautų Tėvų komi
teto vardu sportininkus sveiki
no J. Palubeckas ir Maironio 
Parko vardu J. Pipiras. Spor 
to šventę uždarė "Nevėžio" tun 
tininkas P. Molis padėkodamas 
visiems ir atsisveikindamas su 
visais iki sekančios sporto šven 
tės Maironio Parke.

P.

Ką tik atvykę Į ŠĮ kraštą ste
bėjomės visomis jo skirtingo
mis savybėmis, o senieji mūsų 
išeiviai ramino sakydami: pa
gyvensiu apsiprasit ir jūs taip 
pat tvarkysitės, ir jums atro
dys, kad kitaip ir būt negali.

Mes juokėmės iš vyresnių 
moterų, dėvinčių šviesių spaL 
vų drabužius, gėlėmis apkrau
tas skrybėlaites, piktinomės iš 
pasaulio gražuolių rinkimų ir 
1.1.

Bet praėjo keletas metų ir 
viską nejučiom pasišavinom. 
Pradėjom dėvėti tokias pat 
skrybėlaites, skaisčių spalvų 
drabužius, ir mums atrodo vi
sai natūralu, kitaip ir būti ne
gali, jog čia toks margas kraš
tas, Įvairus klimatas, spalvin
ga gamta. Reikia prisitaikyti. 
Ir štai, šiemet pradėjom rink
ti gražuoles lietuvaites.

Toks gražuolių rinkimo pa
protys buvo jau ir Į nepriklau
somą Lietuvą atklydęs. Gimna
zijų mokiniai neoficialiai iš
rinkdavo savo klasės "miss", 
sakydavo "miss ketvirtokė, 
miss aštuntokė". Iš jų rinkdavo 
visos gimnazijos, baliaus, mies
to ir t.t.

Tačiau rimtesni pedagogai 
pradėjo Įrodinėti, jog tai ne 
pedagogiška. Tokių balsų atsi
rado visose valstybėse, o tuo 
labiau pas mus, kuklioje, tuš
čių reklamų nemėgstančioje 
Lietuvoje. Taip, ši tuščia sen
sacija pas mus ir neprigijo. 
Mūsų dramos aktoriai buvo Įkal*. 
bėję pajuokai net plokštelę, ku
rioje rimtas, protingas kaimie
tis klausia paiką miesčionį 
"Kam reikalingos tos miss Li
thuania". Miestietis, žinoma, ne 
sugebėjo dėdei paaiškinti.

Betgi mums, bent jau dabar 
gyvenantiems JAV-se, visai aiš
ku, kad šiame krašte išgalvoja- 
ma Įvairiausių sensacijų biz
nio tikslams. Ir iš gražuolių 
rinkimų daugelis JAV preky
bos bendrovių įvairiais būdais 
pasipelno. Paskyrę gražuolėms 
dovanas, gauna savo prekėms 
didelę reklamą.

Bet vėliau prieita išvados, 
kad mergaitės grožis nėra jos 
pačios nuopelnas ir todėl pa
saulio gražuolę renkant pra
dėta dėmesio kreipti Į aukštes
nes vertybes: būdą santykiuo
se su žmonėmis, visuomeniš
kumą, išsilavinimą, talentą ir 
kitus sugebėjimus. Teisėjų ko
misija su jomis gyvena visą 
savaitę ir stebi. Tokiu būdu 
mergaitė, nors ir gražiausia 
būdama, bet neturinti jokių ki
tų gerų savybių, Į gražuolių ei
les nebepatenka.

Šiemet, pradėjus ir mums 
savo gražuoles rinkti, visuo
menės tarpe ėmė kilti nepasi
tenkinimo, pasipiktinimo, nes 
esą Įgimtas grožis ne mergai
tės nuopelnas, bet Aukščiausio 
jo dovana. Neteisinga esą, ša
lia gamtos jai suteikto grožio 
dar ir Į garbę pakelti ir net 
pinigine premija apdovanoti, 
tuo pačiu kitas mergaites ke
leriopai pažeminant, leidžiant 
pjausti, kad Aukščiausias Tvė
rėjas to grožio joms pašykš
tėjo.

Man dar nėra žinoma, kaip 
tas mergaites "Miss Lithuania" 
titului Jaunimo Kongrese laimė 
ti Įvairiose vietose rinko. Jei 
teisėjai vadovavosi tiktai gro
žiu, tai didelė klaida, galinti

Įnešti Į lietuvių jaunimo tarpą 
nesusipratimų ir neapykantos. 
Bet jei teisėjų komisijos ver
tino ne vien grožį, o daugiausia 
dėmesio kreipė Į lietuviškumą: 
lituanistinės mokyklos lankymą, 
lietuviškoms organizacijoms pri
klausymą, bendrą laikyseną, 
tvarkingumą, būdo bruožus, su
gebėjimą tarti viešą žodį ir kt. 
tai nebūtų blogas užmojis nei 
smerktinas rinkimų išgalvoji
mas. Tai gal paskatintų mergai
tes iš anksto lavintis lietuvišku
mo požiūriu, rungtyniauti savo 
sugebėjimais, ką beveik kiek
viena gali pasiekti, jei tik turi 
noro.

Miškai dega 
Lietuvoj...

Šį pavasarį Lietuvoj 
vien valstybiniuose miš 
kuose buvo 200 gaisrų. 
Tą praneša pats miškų 
ūkio ministras A. Ma
tulionis birželio 25 die 
ną, Tiesoj. Itin nuosto
lingų gaisrų būta Tau
ragės, Jonavos, Veisiejų 
ir Šalčininkų miškų 
ūkiuose. Bet ypač daug 
gaisrų buvę Kuršių Ne
ringoje (kuri, kalbinin
kų patarimu, dabar daž 
niau vadinama Kuršių 
Nerija).

— Čia vien tik birže
lio 10 dieną kilo 31 gais
ras, — sako A. Matulio
nis, ir prideda, kad iš 
viso Klaipėdos girinin
kijoj kasdien kyla po ke
letą gaisrų. Klausia, kas 
kaltas dėl gaisrų, ir ten 
pat atsako, kad vasaroto
jai, turistai, uogautojai, 
grybautojai...

Grybaujama, uogauja-, 
ma ir šiaip keliaujama 
po miškus Lietuvoj nuo 
senų senovės, bet nie
kad nebuvo taip, kad vie
nam miške per dieną kil
tų keli ar net kelios de
šimtys gaisrų. Krinta .į 
akį aplinkybė, kad tirš
čiausia miško gaisrų 
apie Klaipėdą. Tai mies*- 
tas, kuriame dabar gy
ventojų dauguma — "di
dieji broliai". Jie ir po 
Neriją pasiausti lengviau, 
šiai gauna leidimus.

Miškų ministras, gal
būt, paklydo, skelbda
mas savo atsišaukimą 
("Saugokime žaliąjį drau
gą!") lietuviškai leidžia- 
moj Tiesoj. Gal geriau 
būtų pataikęs, skelbda
mas tą atsišaukimą ru
siškoj Sovietskaja Litva, 
jei "didžiųjų brolių" vai
kezai iš viso kreipia dė
mesį į "čiabuvių", nors 
ir ministrų; atsišauki
mus. (ELTA)

V

£

W A N T E D
lst CLASS SKILLED 
BORING MILL 
OPERATORS

For Lucas Gilbert and G & L. 58 
houę week. Steady work. Good wages, 
Extras.

DECO TOOL & MACHINE
4175 E. 10 MILE RD.

WARRF.N, MICH.
313 — SL 7-3OOO

(73-79)

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS Į mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą.
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

SACRED HEART 
SCHOOL 

RESIDENT SCHOOL 
FOR BOYS 

GRADES 4 THROUGH 8 
BROTHERS OF 
THE SACRED 

HEART 
ANDOVER, MASSACHUSETTS 
ALL INQU1RERS DIRECTED 

TO BROTHER JOSEPH 
' (71-77) Jaunimo Kongreso metu veikęs sporto kampelis. Nuotraukoj M. Sutkevičius iš Los Angeles su paro

dos tvarkytoju P. Petručiu.
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^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

AURELIJA MAČYTE 
baigė Vilią Angelą Aca~ 
demy ir rudenį ruošia
si studijuoti matemati
ką Cleveland Statė uni
versitete. Aurelija yra 
baigusi lituanistinę mo
kyklą ir visą laiką buvo 
aktyvi skaučių eilėse. 
Šiuo metu yra Neringos 
tunto vadovybėje.

* ANTANAS GINTNERIS su 
žmona iš Chicagos atvažiavo į 
Clevelandą savaitei atostogų, 
čia lankys savo pažįstamus ir 
dalyvaus SLA 80 metų jubilie
jiniame seime.

* LIETUVIŲ KONSER 
VATORIŲ KLUBAS penk 
tadienį, liepos 15 d. 
Union Savings and Loan. 
Assoc. patalpose 5106 
Wilson Mills Rd. (Rich
mond ir Monticello kam 
pas) rengia Cleveland 
Press religinio redakto 
riaus Jack Hume paskai
tą "Changing Trends in 
Religion". Paskaitospra 
džia 8:30 v.v. Bus vai
šės.

* VYČIAI - SENDRAU 
GIAI rengia gegužinę lie
pos 17 d. 2 vai. p.p. pas 
Visockus, 14307 Superior 
Avė. Visi kviečiami at
silankyti ir maloniai 
praleisti laiką. (sk)

• F. Eidimtui atostogau
jant, LB Clevelando I apyl. 
valdybos pirmininko parei
gose pavaduoja Juozas Mi- 
konis.

DIRVOJ E
DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
NAUJŲ KNYGŲ!

PARDUODAMAS NAMAS
English colonial stiliuje, 

aluminijum apkaltas, 3 mie
gamieji ir uždaras II aukš
tas. -Didelė su visais prie
dais virtuvė ir indams 
plauti mašina. Didžiuliai 
svečių ir valg. kambariai. 
Plius įv. priedai. Prie pat 
Naujosios parapijos.

Tel. IV 1-6087.
(76-78)

PARDUODAMAS NAMAS
švarus, gerame stovyje. 

4 miegamieji, prie autobu
sų linijos. Už Grovewood.

Tel. SK 2-3400.
(76-78)

HELP WANTED MALĖ
MACHINISTS

THE
CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

Tool Co.s
3784 E. 78 St. 

241-1700
A Subsidiary of

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components
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. 

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

OR CALL 

341-1700 
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportunity Employer

PARDUODAMAS
4 miegamųjų namas prie 
Naujosios parapijos.

Tel. 752-2414.
(-77-78)

MOKINĖS 
SIUVAMOMS 
MAŠINOMS

Priimame ir nevarto j an- 
čias anglų kalbą. Mes turi
me daugelio tautybių žmo
nių 20LO tarnautojų tarpe. 
Dieninė pamaina, didžiausi 
atlyginimai moterims šiame 
rajone. Patirtis nereikalau
jama. Atlyginame besimo
kinant, po trumpo bandy
mo.

Atvykite į Employment 
Office PO LIEPOS 18, 8:30 
vai. ryto iki 5 vai. p. p. nuo 
pirmad. iki penktad.

JOSEPH & FEISS 
CO.

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

Avė.)
(75-79)

FITTERS—CLASS A 
CODE WELDERS 

RYAN 
Industrial Incorporated 
World leader in the 

CRYOGENICS FIELD 
One of Cleveland’s great growth 
companies.
883 E. 70th ST., CLEVELAND. OHIO 
Overtime, fringe benefits, paid hos- 
pitalization, paid holidays. Contact 
J. H. Brady, 9 A. M.—4 P. M.

An Equal Opportunity Employer 
(73-82)

HELP WANTED FEMALE

INSTRUCTORS —in medical, surgical, 
maternity, and pediatric nursing, 
needed immediately for an expanding 
NLN accredited diplomą program. B. 
S. degree required; master's orefer- 
red. Responsible for clinical teaching 
and supervision of students. Salary 
based on education ' and experience, 
liberal personnel policies. General 
hospital of 400 beds has excellent 
facilities and a medical staff of over 
60 specialists. A unique situation of 
a large medical center in a small 
city atmosphere vvith a university 
center. Write or call 715 — 384-9393. 
Educational Administrator, St. Jo- 
seph’s Hospital School of Nursing, 
509 St. Joseph's Avė., Marshfield, 
Wis. 54449. (71-76)

REGISTERED NURSES REQU1RED 
for Moosomin Union Hospital. New 
20 bed residence, extension and ren- 
ovation program just completed. Ex- 
cellent vvorking condition. Salary 
range $350.00-$446.00 vvith an al- 
lovvance for previous experience. Full 
maintenance available. This is a 
progressive tovvn of 2500 on No. I 
Highvvay near the Manitoba border. 
Write or phone reverse to Director 
of Nursing, Moosomin Union Hospital 
Box 400, Moosomin, Sask. (74-80)

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIU KLUBAS

<L>

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

Klube veikia: Lietuvišku laikraščių ir 
žurnalų skaitykla • „Tėvynės Garsų’’ radijo 
valandėlės • Televizija • Bilijardas • ”Pin 
Boll” • Šachmatai • Lietuviška Valgykla: 
Penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais 
— pietūs ir vakarienė. • Visi lietuviai ir lietu
vės kviečiami įsirašyti nariais į Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubą.

JAV KONGRESE PRISIMINĖ LIETUVOS TRAGEDIJĄ
Jungtinių Amerikos 

Valstybių Kongreso Už
rašuose (birž. 13-15 d. 
prieduose) yra atspaus
dinti septyniolikos At
stovų Rūmų narių pareiš
kimai ryšium su 25 ir 
26 metų sukaktimis nuo 
sovietinės okupacijos 
pradžios ir nuo pirmųjų 
masinių deportacijų Lie
tuvoj, Latvijoj ir Estijoj.

Čia pakartojamos ke
lios ištraukos iš tų pa
reiškimų:

— Nuolatinė patyčia, 
kad komunistai kalbė
dami apie laisvę ir iš
laisvinimo karus, visiš
kai nepaiso to, kad jie te 
bėra vieninteliai pasauly 
dar išlikę užpuolikai. Ge 
riausi to pavyzdžiai yra 
Lietuva, Latvija ir Esti
ja... Dažnas kalba apie 
koalicinę vyriausybę 
Vietname, bet dar negir
dėjau komunistų balso, 
siūlančio koalicinę vy
riausybę Baltijos vals
tybėse... Galbūt, šian
dien minėdami žiaurų tų 
narsių tautų likimą, tu
rėtumėm priminti komu-- 
nistiniams jų priespaudi- 
ninkams, kad reiktų lais
vų rinkimų Baltijos vals
tybėse. Pradžiai galėtu
mėm pareikalauti koali
cinės vyriausybės, ku
rioje būtų ne vienkomu- 
listai, kaip dabar yra, 
bet ir žmonės, tų kraštų 
žmonių laisvai išsirink
ti. Tai būtų pirmas žings
nis į tikrą laisvę. (Cor- 
nelius E. Gallagher, D., 
Bayonne, N. J., ir Ri- 
chard D. White, D., EI 
Paso, Texas).

John J. Rooney (D., 
Brooklyn, N.Y.), primin
damas pernykštę lapkri
čio 13 dienos manifesta
ciją, sakė, kad:

— Tiesa, buvo ten ir 
ašarų, bet buvo ir pasi
tikėjimo bei kovos dva
sia, kurią reikėjo maty
ti, kad patikėtum... Mes 
turim parūpinti daugiau 
radijo programų pa
vergtosioms tautoms jų 
pačių kalbomis, kad tie
sa ir dalykinė informa
cija atremtų sovietų kon - 
troliuojamąją spaudą. 
Turim siekti, kad būtų 
atviri keliai maisto, 

vaistų bei drabužių siun
tiniams, bet užvis labiau 
kaip tai nevaisinga be
atrodytų, turim stengtis 
priversti Rusiją grįžti į 
protą... Tikėkimės, kad 
Jungtinės Valstybės sa
vo veiksmais nusipelnys 
"ačiū jums".

Edward J. Derwinski 
(R., Chicago, III.) pa
reiškė:

— Mano įsitikinimu, 
mūsų ambasadorius Jung
tinėse Tautose, gerb. Ar 
thuras Goldbergas, turė
tų spausti, kad Baltijos 
valstybių apsisprendimo 
klausimas būtų įtrauktas 
Jungtinių Tautų dieno- 
tvarkėn, ir kad tuo būtų 
atkreiptas pasaulio dė
mesys į tebetrunkančią

DIRVOJE
galite įsigyti

ką tik pasirodžiusią Nelės Mazalaitės knygą
MIESTELIS, KURIS BUVO MANO.

Kaina $2.50.
ši knyga laimėjo 1965 m. Aidų žurnalo literatūros 

premiją. Išleido Darbininkas 1966 m. Iliustravo P. Jurkus.
Gauta didesnė siunta Putnamo seselių išleistos kny

gos mūsų mažiesiems. Tai
ALGIS IR ALYTĖ,

spalvavimo knygutė su lietuviškais tekstais. Kaina tik 
50 centų.

Be to, rekomenduojame įsigyti J. Gliaudos premi
juotas knygas:

šikšnosparnių sostas ...........................................$2.50
Orą pro nobis ..... i................................................ $4.00
Delfino ženkle .......................................................$2.50
Namai ant smėlio...........................................  $2.00
House upon the sand ...........................................$3.95

★
Turime pasirinkimui visą eilę mūsų rašytojų poezi

jos, novelių, romanų, prisiminimų ir kt. knygų.
Be to, Dirvoje galite įsigyti ar užsisakyti plokšteles: 

A. Stempužienės — D. Lapinsko — Dainas
Stereo — $7.00, Hi-fi — $6.00 

St. Baro — Operų arijos
Stereo — $7.00, Hi-fi — $6.00

J. Vaznelio dainų ir arijų rečitalis — $5.00
Birutė-Valterienė — Dainos — $5.00
Iz. Vasiliūno — Lietuvių kamerinė muzika — $6.00 ir kt. 

Užsakant knygas ar plokšteles, rašykite čekį ar paš
to perlaidą

DIRVA,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103

PLANINGAS TAUPYMAS 
mcdcaavuu dividendui

■i ■■■ PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

HnetofeM. L
■m* nl. ryte iki ♦ papiatv

Cbarttred od Sapa-rtoed by the Utoted Stota C Ifrtt 
2212 W. CBRMAK ROAD • CHICAGO S, HUNOB

KatvhtoiUaį aw • vaL ryte iki ■ v. vek. 
htoadlal toJnL ryte iki 1 tol. ,• piet^ 
Ttolfadiaį eli»yte vto^ 4ia»

Pboae Vltytato 7-7747 Jch> J. F.........ton Pro.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOSI) ĮSTAIGOS

tų tautų vergovę... Aš vėl 
norėčiau nurodyti Rū
mams Amerikos Balso 
transliacijų į Baltijos 
valstybes nepatenkina- 
mumą. Dabartinės admi
nistracijos patvarkymu, 
Amerikos Balsas perduo
da į Latviją, Lietuvą ir 
Estiją tik plikas žinias, 
kadangi Valstybės De
partamentas bijo įžeisti 
Sovietų Sąjungą. Manau, 
kad turi būti sustiprintas 
Amerikos Balso progra
mų pobūdis ir padidintas 
jų kiekis... Mes tikrai tu
rim imtis paveikių 
žingsnių padėti latvių, lie
tuvių ir estų tautoms mo - 
rališkai ir teisiškai.

(ELTA)

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

ŽIEMINIAI LANGAI IR DURYS
ĮVAIRIAUSIU IŠDIRBINIU TVOROS. STOGELIAI IR KITI 

MODERNŪS NAMŲ PAGERINIMAI 

KOSTAS BUTKUS
C h ic ag o j e.

Telef. PR 8-278 rytais ir vakarais; LU 5-6291 bet kuriuo laiku



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dirvos red. J. čiuber- 
kiui išvykus savaitei atos
togų, jį pavaduoja V. Ged
gaudas.

• Pas. Lietuviu Jaunimo 
Kongreso atstovai, dalyva
vę Jaunimo stovykloj Dai
navoj, Dirvai prisiuntė pa
dėką už gausiai siuntinėtą 
laikraštį.

• STASYS SANTVA
RAS, Dirvos redakcinės 
kolegijos narys, persi
kėlė į naują butą. Jo nau
jasis adresas yra toks: 
St. Santvaras, 862 East 
Third St., Boston,Mass. 
02127.

Taip pat savo adresą 
pakeitė ir rašyt. ANTA
NAS GUSTAITIS, būtent: 
860 East Third St.,Bos- 
ton, Mass. 02127.

Abu rašytojai, ilga
mečiai kaimynai, įsigijo 

Pasižymėjusiam Ziniūnų ūkininkui,

Gedimino Ordino Kavaleriui

VINCUI MALINAUSKUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą jo 

žmonai BARBORAI, dukrai ROMAI ir 

žentui VYTUI BUTKAMS, sūnui AL

GIUI ir marčiai CARVEL, giminėms 

ADOLFUI ir JUOZUI TOTORAI- 

ČIAMS

Dr. Juozas ir Eugenija
Bartkus

Liet. Moterų Federacijos, buvusios Pabaltijo Mote
rų Tarybos pirmininkei ir FGWC Prezidiumo narei

L I G 1.1 A I B I E L I U K I E N E I 
mirus, minimi} organizacijų narėms, motinai MARIJAI 
BEZUMAVIČIENEI, p. BRONIUI BIELIUKUI gilią 
užuojautą reiškia

Buvusios Pabaltijos Moterį) Tarybos ir 
Moterų Atstovybės pirmoji pirmininkė

Dr. Marija Žilinskienė

Mylimai Mamytei
A. A.

MAGDALENAI VILKUTAITIENEI 
mirus. Jos dukrai ALDONAI ir PRANUI AMBRA- 
ZAMS, dukrai LEOKADIJAI ir VYTAUTUI CIVINS- 
KAMS. dukrai BIRUTEI ir VACLOVUI GEDVILAMS, 
dukrai DANUTEI ir PETRUI MIKOLIŪNAMS, sūnums 
VIKTORUI ir VYTAUTUI VILKUTAIČIAMS ir jų 
šeimoms gilią užuojautą reiškia

Valė ir Juozas Šukiai

bendrą nuosavybę ir, kai 
mynais buvę, tokiais ir 
lieka.

CHICAGO
* VASARIO 16 GIMNAZIJOS 

naujai paskirtas direktorius 
kun. dr. P. Bašinskas ir ilga
metis gimnazijos mokytojas F. 
Skėrys, liepos 15 d., penktadie
ni, 8 vai. vakaro, Jaunimo cent
re atsakys į visus paklausimus. 
Kviečiami visi lietuviai pasi
klausyti pranešimą ir tinkamo 
išsiaiškinimo gimnazijos rėmi
mo reikalu.

* LIETUVOS KARIUOMENES 
INVALIDŲ SĄJUNGOS CV po
sėdžiavo Chicagoje liepos 2 d. 
Jaunimo centre. Po posėdžio 
Įvyko pamaldos tėvą jėzuitą kop
lyčioje, kurias laikė kun. J. Bo- 
revičius, SJ ir pasakė labai jau
dinantį pamokslą. Vėliau buvo 
pagerbti žuvusieji už Lietuvos 
laisvę, padedant vainiką prie pa
minklo. Čia kalbėjo prof St. Dir- 

mantas ir sąj. pirm. Br. Tvar- 
kūnas. Apeigas pravedė maj. 
Šeštakauskas. Signalus prie vė
liavą pagerbimo tvarkė: G. Jo
nikas, P. Šimonėlis ir St. Mo
lis, o J. Kiaunė -- filmavo. Vė
liau buvo bendri pietūs Palangos 
restorane. Organizacinius rei
kalus Chicagoje tvarkė Alf. Liš- 
kevičius ir K. Dobilas.

* LŽS CHICAGOS skyriaus 
valdyba suorganizavo ir sėkmin
gai pravedė šią metą pavasarį 
triją mėnesią foto reporterią 
kursus. Juos lankė kas penkta
dienį apie 25 kursantai. Turėta 
12 paskaitą įvairiomis temomis, 
kurias skaitė atskirą sričią ži
novai. Kursantai buvo labai pa
tenkinti paskaitomis ir tvarka. 
Jie taip gi yra dėkingi žurnalis
tą sąjungai už tokią kursą suor
ganizavimą. Rudenį žadama įs
teigti atskirą fotografą klubą 
Chicagoje.

OMĄ H A

* VYTAUTAS KAZ- 
LAUSKAS šį pavasarį 
baigė JAV Laivyno Aka 
demiją ir buo pakeltas į 
antrojo leitenanto (en- 
sign) lapsnį. Karo laivy
no tarnybą pradėjo Long 
Beach, Calif. sviedinių 
kreisery "Topeka”.

* RINGAUDAS POVI
LAITIS baigė Omahos

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS
CHICAGOS SKYRIAUS RENGIAMAS

VASAROS BALIUS
įvyks liepos mėn. 23 d. V. E. Jonyno vasarvietėje,

Veden Road, Chesterton, IncL
Visuomenė kviečiama dalyvauti.

BALIAUS PROGRAMA
6 VAL. VAKARO KOKTEILIAI IR ŠALTI UŽKANDŽIAI.
8 VAL. VAKARO ŠILTA VAKARIENĖ.
MENINĘ PROGRAMĄ IŠPILDYS JAUNOSIOS PAJĖGOS, 
šokiams gros KORP! NEO-LITHUANIA orkestras.

Vietas prašome iš anksto, iki LIEPOS MĖN. 22 D., rezervuotis pas B. PAPLĖNIE- 
NE. 5647 SO. WOOD ST., CHICAGO, ILL., TELEF. RE 7-8186 nuo 6 VAL. VAK. iki 
9 VAL. VAKARO.

Amerikos Lietuviu Tautinės Sąjungos 
Chicagos Skyriaus Valdyba

universitetą bakalauro 
laipsniu, studijuodamas 
anglų kalbą ir retoriką. 
Kartu baigė ir karo avi
acijos rezervo karinin
kų kursą ir buvo pakel
tas karo aviacijos antruo 
ju leitenantu. Šį rudenį 
R. Povilaitis išvyksta į 
karo aviacijos lakūnų 
mokyklą.

* REGINA PETRIKO- 
NYTE baigė socialogijos 
mokslus bakalauro laips
niu Annhurst College 
Conn.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

* ZENONAS PRATKE- 
LIS baigė Omahoje esan
čiame Creighton Univ. 
filosofijos ir sociologi
jos mokslus bakalauro 
laipsniu ir lieka tame 
pačiame universitete stu - 
dijuoti teisės mokslų.

MALĖ OR FEMALE

REGISTERED NURSES
and

Cl.RTIilED NURSING 
ASSIS IAN I s

(Malė and I.-malei 
Required for permanent staff po- 
sitions in a one hundred bed 
aclive treatment hospital. Basic 
starting salary (or General Duty 
Nurse $350.00 and for Certified 
Nursing Assislunt $239.00. C <>n 
sideralion-given lor e.xperien< < 
and .post basic education. Recent 
ly revised personnel policies. Į-nr 
lurther infornialion please coli- 
tact:

Director of Nursing, 
Weyburn Union Hospital 
\Veyburn, Saskatchevvan 

(74-80)

1MMEDIATE OPENINGS
SET-UP OPERATORS: 

LIGHT TURRET LATHE 
IIEAVY POWER BRAKE 

H AND V MILL
LIGHT DRILL PRESS 

DRILL PRESS
ALSO:
SUBASSEMBLER & OTHER 

Job cliissificatlons lst & žnd shift. 
Send Resumes Applv or Call 

U. S. SLICING MACHINE CO. 
I VIRKI.L ~DR. LAPORTE. IND. 

(75-79)

Eugenijus Laidas su dukra Maryte, gimusia Philipinuose, da
bar gyveną San Francisco buvo atvykę į Jaunimo kongresą Chi- 
cagon. P. Petručio nuotrauka

GERIAUSIAI I’AILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
LIETUVIŠKOJE .1 A N S O N V VASARVIETĖS 

CAPE COI) VILOJE

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

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržu i)- 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.

VILA ATIDARYTA VASAROJIMUI IR 
PRIIMA SVEČIUS.

Kreiptis: MARIJA JANSONAS — Vila AUDRONĖ.
87 East Bay Rd.. Osterville. Cape Cod. Mass. 02655 

arba telef. (Area 617) 128-8125.
Visi maloniai kviečiami atvykti Į šią gražiausią ir 

didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusia lietuvišką 
pajūrio vilą.
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