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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTISDIR
NAMŲ GYNIMAS

RIAUŠĖS LIETUVIŠKAME MARQUETTE PARKE 
PRIMENA VIENĄ AMERIKOS PROBLEMĄ, DĖL 
KURIOS LIEJAMA NEMAŽAI TIKRŲ IR KROKO
DILO AŠARŲ, SKIRIAMI ĮSTATYMAI, BET KU
RI GALI BŪTI IŠSPRĘSTA TIK LABAI TYLIU IR 

RAMIU BŪDU.

Vytautas Meškauskas

Sovietų Sąjungos val
džia paskelbė naują de
kretą, kuriuo griežtina
mos bausmės už chuli
ganizmą. Tie nuostatai 
bus taikomi ir Lietuvoj.

Lietuvoj pastaruoju lai
ku padažnėję nusiskun
dimai chuliganų siauti
mu yra ne Lietuvos, o 
visų pirma Rusijos pro - 
blema: ten, baigiantis
jau penktam "sovietinio 
žmogaus" auklėjimo de
šimtmečiui, chuliganiz
mas — paprastai susi
jęs su nekontroliuojamu 
girtavimu —pasireiškia, 
kaip vienas iš vešliausių 
to auklėjimo vaisių, ku
rio nebesiseka suvaldy
ti nei prieš keletą metų 
jau pastiprintomis bau
džiamosiomis priemo
nėmis.

Dabar baudžiamosios 
priemonės dar pagriež- 
tinamos. Už vadinamą
jį smulkų chuliganizmą 
numatytos bausmės nuo 
10 iki 15 parų arešto, 

ŠIANDIEN IR RYTOJ
VIETNAME, neperdedant, galima sakyti, situacija gerėja gen. 

Ky vyriausybės naudai. Vietkongas ir šiaurės vietnamiečiai iki 
šiam laikui nepradėjo žadėtos "mousson" ofenzyvos, budistų suki
limas aprimo ir maštingasis Tan Chau pasiūlė paliaubas centri
nei vyriausybei, kad galėtų būti įgyvendinti rinkimai. Gen. Ky vy
riausybė pasidarė labiau "civilinė". Taryba, sudaryta iš 60 civi
lių ir 20 kariškių, duos karinei junta i patarimus, sprendžiant po
litines, ekonomines ir socialines problemas.

Kiek tai liečia karinę situaciją, amerikiečių jėgų viršinin
kas gen. Westmoreland pritaria gen. Ky optimizmui ir sako: "Mes 
pradedame laimėti!"

Strateginių centrų sunaikinimas prie Hanoi ir Haiphong su
silpnino komunistų puolimus. Vietkongo ir šiaurės vietnamiečių 
ištekliai baigiasi ir Ho Chi Minh pranešęs Pekinui ir Maskvai, 
kad ateinančių metų vidury bus priverstas derėtis jei iki to laiko 
kas nors neatsitiks. Pekinas pasisako už karo tęsimą ir žada dides
nę paramą ginklais, net jei tektų rizikuoti pasauliniu karu. Atrodo, 
kad Hanoi vyriausybė pasiryžusi aukoti dar daugiau žmonių gyvybių 
šiam karui, kurį vargu ar galės laimėti, net ir pasaulinio karo kai
na.

Komunistinio bloko valstybės pažadėjo duoti savanorių, jei ... 
Hanoi paprašys. Bet iš viso ko matyti, Maskva nenoriai leidžiasi 
įtraukiama į konfliktą, kurį Pekinas stengiasi išplėsti, rusus pa
statant prieš amerikiečius.

Nemanoma, kad kiniečiai artimoj ateity pakeis taktiką. Jie ir 
toliau rems tik ginklais, kol kris paskutinis vietnamietis...

JAUNAS kaunietis, grįžęs iš darbo, sako motinai:
-- Aš vyksiu savanoriu į Vietnamą. Aš noriu kovoti už teisybę, 

padėti vietnamiečiams įgyvendinti troškimus, kad ten įsiviešpatau
tų taika.

-- Tu teisus, sūnau! Jei apsisprendei, važiuok! Bet nepyk ant 
savo senos motinos, jei ji melsis, kad tavęs amerikiečiai nepri
imtų..., (vg)

areštuotus pristatant 
prie darbų viešose vieto
se — valyti gatves, kie
mus, viešas išvietes. Ne
leidžiama susirašinėti, 
gauti maisto siuntinių. 
Bausmė skiriama mili
cijos sprendimu, ne vė
liau kaip vieną dieną nuo 
suėmimo, ir ji vykdoma 
neatidėliojant. Už nepil
namečių chuliganiškus 
veiksmus skiriama pini
ginė bauda tėvams ar at
sakingiems globėjams.

Už tyčinius chuliganiš
kus pasielgimus, per 
teismą, bet irgi neatidė
liojant, bausmės numa
tytos nuo pusmečio iki 
metų kalėjimo, o sun
kesniais atvejais — nuo 
metų iki penkerių metų. 
Jei chuliganiško pasiel
gimo pasekmė yra suža
lojimas, bausmė gali bū
ti kalėjimas nuo trejų iki 
septynerių metų.

Lietuvoj (kaip ir Rusi
joj) laikraščiai nerašo 
apie viešą pasipiktini

mą ir pasibaisėjimą ke
liančius chuliganizmo 
reiškinius tuojau, kai jie 
įvyksta. (Dažniau tokius 
dalykus praneša iš New 
Yorko ar Chicagos). Ta
čiau apie bent kaikuriuos 
tokius įvykius papasako
ja vėliau, straipsniuose, 
kuriuose svarstomi... 
moralės klausimai.

Iš tokių straipsnių per 
palyginti trumpą laiką 
paaiškėjo, kad neseniai 
iš Vilniaus atklydę "di
dvyriai” Pikeliškėse (22 
km. nuo Vilniaus pake
liui į Pabradę) įsibrovė 
į kultūros klubą pasi
linksminimo metu, prikū
lė vietinius jaunuolius ir 
merginas, sudaužė klubo 
baldus, pridarė nuosto
lių per 600rublių... Ties 
Pabrade kiti toki "rite
riai" primušė stovyk
laujančias mergaites... 
Kitoj vietoj, taip pat ne
toli nuo Viniaus, įgėręs 
devyniolikmetis, užsi
dėjęs ant veido skuduri
nę kaukę, "linksmino
si"... šautuvu šaudyda
mas įmiškelinpasivaikš- 
čioti išėjusią šeimą, ir 
vieną nušovė... Visais 
atvejais "didvyriai" — 
šimtanuošimtiniai "nau
jo sovietinio žmogaus" 
mokyklos auklėtiniai, ir 
pavardėmis — M ar i nov,

Mao : — Aš jumis dižiuojuos, kad nutarėt kovoti iki paskutinio kario!...
I

VIRŠUJE: Argentinos lietuvių 
jaunimas, po jaunimo kongreso 
Chicagoje lankydamas lietuvių 
kolonijas, buvo sustojęs dvi die
nas nemokamai paviešėti p. Sli- 
vynų vasarvietėje "Blue Water" 
prie Lk. George, New Yorko 
valstijoje. Svečiai buvo sužavė
ti pasakišku vasarvietės gro
žiu, aukštais kalnais ir ramiu 
ežeru, lyg būtų Šveicarijoje. 
Nuotraukoje trečias iš kairės 
vasarvietės savininkas D. Sli- 
vynas. Vyt. Maželio nuotrauka

'Stasevič, Tarasenko, Sa- 
veljev, Siubariov, Bara- 
nov, Korennikov, Zyrja- 
nov...

Prieš aštuonerius 
metus, — berods, kai 
gydytojai rimtai įspėjo 
patį Chruščiovą susilai
kyti nuo alkoholinių gė
rimų, — Maskvos val
džia išleido dekretą: su
stiprinti kovai su girta
vimu ir patvarkyti stip
riųjų spiritinių gėrimų 
pardavinėjimą.

Nors Lietuvoj kaiku- 
rie propagandistai dar ir 
dabar tebesiaiškina, kad 
girtavimas esąs tik "bur
žuazinių laikų atgyvena" 
arba "buržuazinės san
tvarkos palikimas", bet 
jau tasai 1958 metų po
tvarkis buvo aiškus pri
sipažinimas, kad girta-

(Nukelta į 2 psl.)

man's house is 
castle ... for 

where shall a man 
be safe, if it be not 
in his house?”

Taip rašė dar 17-ta- 
me šimtmetyje žinomas 
britų teisininkas Sir Ed- 
ward Coke, komentuoda
mas pagal tradicijas su
siklosčiusią britų teisę. 
Toji pažiūra yra artima 
ir lietuviams, kuriems 
visada norėjosi savo 
žemės ir namų. Šita tei
sė, nors ir netiesiogiai, 
buvo paliesta per vadina
mo 'pilietinių teisių’ sąjū
džio demonstraciją Chi
cagos pietvakarių daly
je, kurios metu demons
trantai buvo nedraugiš
kai sutikti ir Marąuette 
Parke, kur yra susispie
tusi Chicagos lietuvių 
dauguma. Demonstran
tai norėjo iškelti neteisy
bę, kuri yra daroma neg
rams neparduodant 
jiems namų baltųjų ap
gyventuose kvartaluose. 
Tie, kurie nedraugiš
kai pasitiko taip reika
laujančius, gali pasitei
sinti, kad negrų įsileidi
mas į bent kurį rajoną 
iki šiol jį paversdavo 
lūšnynu ir tokiu būdu ne
noras parduoti ar išnuo
moti negrams yra, taip 
sakant, savo nuosavybės 
ir jos vertės apgynimas. 
Iš kitos pusės, grynai 
principiniai žiūrint, ne- 
įsileidimas kokio nors 
nuomininko ar namų pir
kėjo vien dėl jo odos 
spalvos yra didelė netei
sybė, kuri turi būti, jei 
ne gyvenimo praktikos, 
tai bent įstatymo pa
smerkta. Tiesa, teisė, 
kad žmogaus namai yra 
jo pilis, tvirtovė, yra 
plačiai įsišaknyjusi, ta
čiau yra visa eilė po
tvarkių, kurie tą teisę 
įvairiausiais būdais ap
karpo. Pvz., žmogus ne

gali savo namuose ati
daryti krautuvę, jei tas 
namas yra neprekybi- 
niam rajone ir panašiai. 
Iš tos praktikos išveda
mas ir norimas įvesti 
draudimas diskriminuo
ti namų pirkėjus ir nuo
motojus. Tokius įstaty
minius potvarkius jau 
turi 17 valstijų ir 34 di
desni miestai, tačiau 
praktikoje jie nepakeitė 
gyventojų susiskirstymo 
būdo. Negrai ir toliau gy
vena savo ’ghetto’.

Nepaisant to, šias eilu
tes rašant kongresas 
svarstė visom JAV tai
komą ’open-housing’ įs
tatymą. Tiksliau tariant, 
prezidento pasiūlytą 
1966 m. pilietinių teisių 
įstatymo IV skyrių (Titu
le 4), kuris neleidžia ra
sinės diskriminacijos na
mų pardavime ir nuo
mavime. Būdinga, kad

(Nukelta į 2 psl.)

IŠ VISO PASAULIO

• LUCI IR PATRIKAS NU- 
GENTAi, po istorinių preziden
tūrai vestuvinių apeigų, poves
tuvinei kelionei išvyko į Baha
mas salas.
• BERLYNĄ skirianti "gė

dos siena”, sulaukusi 5 metų 
sukakties ir pareikalavusi daug 
vokiečių gyvybių, dabar remon
tuojama, vietomis atnaujinama 
ir daroma visai neįmanoma per
kopti.

Sienos sustiprinimo darbai 
siejami su galima įtampa toje 
pavojingoje zonoje, spėjant, kad 
Sov. S-ga sieks vienokio ar ki
tokio revanšo už JAV akciją 
Vietname.

• FBI DIREKTORIUS J. E. 
Hooveris, kalbėdamas apie at
naujintą JAV komunistų par
tijos veiklą, pareiškė, kad tos 
partijos vadovybės tiksluose žy
mią vietą užima darbininkų 
unijų infiltracija, panaudojimas 
rasinių neramumų. Tik čia, sa
ko, negrų masė įžiūri jiems 
nenaudingų pradų ir komunistų 
kišimąsi stengiasi atmesti.

Be to, per įvairias "naujo
sios kairės" organizacijas jie 
numato kelti demonstracijas, 
neramumus miestų centruose ir 
universitetuose.

Toji aktyvesnė komunistų 
veikla išplaukianti iš Vyr. Teis
mo nutarimo, sumažinusio 1950 
m. priimto vidaus saugumo akto 
galią.

Komunistų pagrindiniu tikslu 
liekanti revoliucija Amerikoje.

• VYKSTĄ "VALYMAI" R. 
Kinijos viršūnėse siekia kur kas 
gilesnius klodus, negu buvo mano
ma. Pranešimai byloja, kad gen. 
štabo viršininko nušalinimas, 
palietęs kariuomenės vadovybę, 
atidaro kelią tiems, kurie į R. 
Kinijos - JAV konfliktą žiūri 
kaip į neišvengiamą dalyką, ne
atsižvelgiant į tai, kad patys ki
niečiai žino, jog dėl to teks 
smarkiai nukentėti. Kol kas jie 
daug tikisi iš t.v. "psichologi
nio karo”, naudojant įvairius "pa
cifistus", propagandą ir pan.

Nežiūrint viso to, R. Kinijoje 
vykstą studentų riaušės prieš 
Mao ir jo politiką.
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ŠNIPU KARAS... it)

Nepasitiki savo šnipų žiniomis
Tie, kurie galvojo, 

kad sovietų žvalgyba po 
Stalino mirties susilp
nėjo, klydo. Pirmieji įsi
tikino prancūzai nese
niai de Gaulle lankantis 
Sovietų Rusijoje. Francu' 
zų rankose atsirado au
tentiški dokumentai, ro
dą, kad sovietų žvalgyba 
dabar sustiprinta. Nuo 
šių metų pradžios sovie
tų žvalgyba, kurios pa
grindą sudaro KGB ir 
GRU, perorganizuota ir 
jos veiklai paskirti toki 
milžiniški kreditai, ko
kių dar niekad nebuvo ga
vusi Sovietų Rusijos is
torijoje. Ypač išplėsta 
KGB, kuri anksčiau vadi
nosi Čeką, GPU ir 
NKVD, veikla užsieny
je. Sovietų diplomatinė
je tarnyboje dabar dau
giau šnipų negu tikrų di
plomatų.

Iš esamų 6200 sovietų 
valdininkų užsienyje, dip
lomatinėje tarnyboje ar 
prekybinėse misijose, 
60% priklauso KGB ar 
GRU. Tikrųjų diplomatų 
nuošimtis labai nedide
lis.

Prancūzų žiniomis iš 
75 nekomunistiniame pa
saulyje veikiančių sovie
tų ambasadų tik 25 pra
eity neturėjo reikalo su 
špionažu, arba tikriau sa
kant, jos sugebėjo savo 
veiklą užmaskuoti. Šiaip 
visi sovietų ambasado
riai yra buvę saugumie
čiai, arba ir dabar to
kiais esą, kuriems dip- . 
lomatinė tarnyba tik prie
danga šnipinėjimui.

Pavyzdžiui, dabarti
nis sovietų ambasado
rius Kuboje Aleksejev tik

KAS 11600 CHULI6ANIZMĄ
LIETUVOJE?

(Atkelta iš 1 psl.) 
vimui plisti labai palan
kias sąlygas sudaro so
vietinė svaigalų parda
vinėjimo tvarka- O tos 
tvarkos būdinga žymė 
yra ta, kad visas mais
to prekybos ir viešojo 
maitinimo įmonių tink
las yra skatinamas svai
galų parduoti ko daugiau: 
taip lengviausia toms 
įmonėms įvykdyti joms 
paskirtus pajamų gavimo 
planus, ir taip daugiau pa
jamų turi valstybės iž
das.

Nors 1958 metų potvar
kiu lyg bandyta apriboti 
svaigalų prekybą, tačiau 
minėtosios priežastys 
stengtis jų daugiau par
duoti pasiliko. Girtavi
mas visoj Rusijoj dėl to 
potvarkio netiknesumen- 
kėjo, bet priešingai, to
lydžio plinta, o su juo 
drauge plinta ir chuli
ganizmas, kuriam su
drausti valdžia dabar 
griebiasi pagriežtintų 
baudžiamųjų priemonių. 
Tik prieš chuliganizmą 
priemonių imasi, o dėl 
girtavimo tuo tarpu nie
ko nedaro. Bando, kad 
gal pakaks, jei esamasis 
potvarkis bus tiksliau 
vykdomas.

Lietuvoj tačiau jis 
esąs vykdomas visai ne* 
patenkinamai. Tą nese
niai per Sov. Litva laik
raštį (1966/155) pareiškė 

rumoje yra KGB pulkinin
kas Šitovas. Jo pagrindi
nė misija yra Amerikos 
pašonėje suorganizuoti 
tokią žvalgybą, kuri bū
tų verta to žodžio. Ka
merūne iš penkių sovie
tų diplomatų keturi yra 
KGB karininkai. Etijopi- 
joje iš 16 sovietų diplo
matų 13 yra KGB ar GRU 
tarnyboje. Senegalijoje 
iš aštuonių diplomatų net 
7 yra šnipai.

Visiems tiems sovietų 
šnipams nemažai padeda 
vakariečiai. Ypač stip
rią paramą, kol nebuvo 
skilimo su Kinija, ras
davo komunistų parti
jos nariuose. Kim Phil- 
by, kuris Anglijoje buvo 
numatytas į britų žval
gybos viršininko vietą, 
pasirodė ilgą laiką dir
bęs sovietų ambasadai. 
Vokietijoje kontražval- 
gybos viršininkas Heinz 
Felfe buvo Kremliaus 
agentas. Prancūzas Ge
orge Faąues, tarnauda
mas NATO, net 19 metų 
sovietams išdavinėjo pa
slaptis.

Sovietijoj yra trys 
žvalgybų tarnybos tie
sioginiai priklausančios 
kompartijos centro ko
mitetui ir ministrų ta
rybai. Iš jų tik viena 
GRU/Glavnoe Razvedi- 
vatelnoe Upravlenie) 
yra krašto apsaugos mi
nisterijos žinioje ir at
lieka tikrojo špionažo 
funkcijas. Ją galima pa
lyginti su amerikietiška 
G-2, nes tai daugiau ka
rinių informacijų rinki
mas. Tikrasis GRU virši
ninkas yra krašto apsau
gos ministras. "Legalų” 

vilniškės prokuratūros 
bendrosios priežiūros 
skyriaus viršininkas, vy
resnysis teisės patarė
jas T. Šukys Jis rašė: 

"Kaikuriose krautu
vėse, nepaisant pakabin
tų skelbimų, degtinės ir 
degtininių gaminių par
davinėjimas vyksta be jo
kio laiko apribojimo. Tie 
gėrimai parduodami ir 
nepilnamečiams, netgi 
jau neblaiviems. Nere
tai svaigalai parduodami 
valgyklose, kavinėse ir 
bufetuose, o restoranuo
se nesilaikoma nustaty
tos jų tiekimo tvarkos. 
Nekovojamą su asmeni
mis, atsinešančiais spi
ritinių gėrimų į valgyk
las ir restoranus”.

Pusmetinio plano įvyk
dymo statistikoj skelbia, 
kad mažmeninių prekių 
apyvartos planas įvykdy- 
tas 104%-tais, kad par
duota daugiau pieno pro - 
dūktų ir kitokių dalykų, 
bet nėra jokios pasigy
rimo žymės, kaip sekė
si degtinės pardavimas. 
Tik iš prokuratūros pa
reigūno papasakotų pa
vyzdžių — tikrų girtavi
mo orgijų — nesvyruo
jant galima patikėti, jog 
kur nekur, o "ugninio 
vandens” platinimo sri
ty "komunizmo statyto
jai" Lietuvoj tikrai yra 
pralenkę priešbolševi- 
kinius laikus. (ELTA) 

jos šnipų tinklą sudaro 
užsieny esą kariniai at- 
tache, kurių svarbiau
sias tikslas rinkti infor
macijas apie tą kraštą, 
kuriame jie reziduoja, 
kariuomenės jėgas ir ka
rinius įrengimus. Bet ša
lia dar yra "slaptasis” 
tinklas, kurio sąraše bu
vo Klaus Fuchs, Rosen- 
bergai, Gubičevas, Abe
lis, Lonsdale ir garsu
sis šnipas Richard Sor
ge.

GRU štabas yra Mask
voje, Znamensky gatvėje 
No. 19. Ten dirba 5000 
tarnautojų keturiuose pa
grindiniuose skyriuose: 
operacijos, žinių rinki
mo, apmokymo irpagel- 
biniame. Operacijos sky
rius dar suskirstytas į 
atskiras sekcijas, kaip 
Vakarų Europos, Arti
mųjų Rytų, Amerikos, 
Tolimųjų Rytų, teroriz
mo ir netikrų dokumentų 
gamybos.

Per II Pas. karą GRU 
stipriai pasižymėjo 
špionaže ir po Bėrio s nu
šalinimo mažiau nuken
tėjo, negu kitas žvalgy
bos organas, visų nemė
giamas KGB.

KGB (Komisariat Go- 
sudarstvenoj Besopas- 
nosti) yra Čekos,GPUir 
NKVD tęsinys. Be tiesio
ginio špionažo, KGB dar 
rūpinasi kontrašpiona- 
žu, pasienio apsauga, 
cenzūra, Kremliaus sar
gyba ir vidaus saugumu.

KGB štabas yra įsitai
sęs Maskvoje Džeržins- 
kio, Kuzneckoj Most bei 
Ogareva gatvių rūmuo
se, kurie stipriai saugo
mi nuo pašaliečių akių ir 
čia niekam nepatartina 
landžioti. Jau vien pap
rastas pro šalį praėji
mas sukelia įtarimą.

Svarbiausias KGB sky
rius yra špionažasužsie- 
nyje (INU), kuris veikia 
savistoviai nuo GRU. Ki
ti skyriai irgi nemažiau 
svarbūs, kaip Specia
lios Politikos Adminis
tracija (SPU), Ekonomi
nė Administracija (EKU) 
Kontrašpionažo Admi
nistracija (KRU) irKon- 
trašpionažas (GUKR).

Antagonizmas tarp 
KGB ir armijos vyksta 
nuo pat pirmųjų sovieti
nio režimo dienų. KGB 
yra teroro organizacija, 
kurios didžiuma bijo ir 
nemėgsta, kai armija rū
pinasi tik krašto gyny
ba.

KGB, kaip ir GRU turi 
teroristinę sekciją (Spec- 
biuro), kuris sau priski
ria Trockio nužudymą
1940 m. arba buvusio žval 
gybos viršininko Walter 
Krivitskio likvidavimą
1941 m.

Pasak perbėgusio į va
karus KGB agento Peter 
Deriabino, 1952 m. KGB 
užsienio špionažo sky
riuje centre dirbo 3000 
asmenų ir užsienyje 
15000 agentų. Po Berios 
likvidavimo sovietų sau
gumas buvo padalintas į 
dvi skirtingas organiza
cijas: KGB ir MVD. Jei 
KGB rūpinasi daugiau 
špionažu ir kontrašpio- 
nažu, tai MVD palikti vi
daus reikalai, kaip mili
cijos kontrolė, kalėjimai, 
pasienio apsauga, viešų
jų darbų priežiūra, de
portavimai, iždo saugoji
mas, mobilizacijos vyk

dymas, belaisvių saugo
jimas ir net gaisrinin
kai.

Bet sovietų žvalgyba 
nėra dar tokioj aukštu
moj, kaip vakariečių, ku
ri aprūpinta geresnėm 
techniškom priemonėm 
ir geriau paruoštais tai 
profesijai asmenimis. 
Vienas sovietų aukštas 
pareigūnas, lankydama
sis Amerikoje, buvo la
bai nustebintas, kad 
amerikiečių žvalgyba tu
ri pilnas informacijas ne 
tik apie sovietų valdžioj 
stovinčius asmenis, bet 
ir tuos nežymius, kurie 
gal vieną dieną bus pa
šaukti užimti atsakingą 
vietą.

Washingtone pasako
jamas anekdotas, kuris 
galįs būti ir neišgalvo
tas. Vienas tarnybos vir
šininkas norėjo sužino
ti daugiau informacijų 
apie nedidelio sovietų fab
riko direktorių. Jis abe
jojo, ar ČIA savo archy
vuose ras apie tokį nedi
delį žmogelių žinių. Bet 
jam buvo parūpintos pil
nos informacijos, tarp ku
rių buvo net pažymėta, 
kad to fabriko direkto
riaus meilužė savo plau
kus dažo kas mėnesį.

Amerikos žvalgyba 
kas mėnesį gauna apie 
200,000 spausdinių iš So
vietų Rusijos, Europos 
komunistinių kraštų ir 
Kinijos, kurie atidžiai iš
nagrinėjami, nepralei
džiant nė mažiausios 
smulkmenos. Viskas čia 
svarbu: traukinių tvarka
raščiai, mažų provinci
jos valdininkų kalbos, 
paršiukų statistika ir net 
mažo miestelio kino pro
grama. Taip pat klauso
masi radijo programų iš 
kurių, nežiūrint sovietų 
cenzūros, sužinoma irgi 
dalykų, kurių trūko dide
liam dalykui nustatyti.

Jei sovietai ir stebina 
su savo tūkstančiais šni
pų išmėtytų visame pa
saulyje, tai jų žinios daž
niausiai menkavertės. 
Maskvoj į tų agentų ži
nias žiūri su nepasitikė
jimu, juos prilygina šu
nims, kurie landžioja at
matų dėžėse. Kartais 
tų agentų ir "rezidento” 
(svarbiausiojo agento re
ziduojančio svetimame 
krašte) raportai būna 
klaidingi, parašyti taip, 
kad patiktų centrui. Dėl 
to centras į visus rapor
tus žiūri su įtarimu, ar 
tai nėra "vakariečių pro
vokacija”.

Ismail Akmedof pasa
koja, kad centras atme
tė iš labai gerų šaltinių 
informaciją įspėjant 
apie 1941 m. vokiečių ka
riuomenės koncentravi
mą Sovietijos pasieny. 
Akmedof, tada buvęs 
GRU majoru, sako, kad 
tame raporte buvo pra
nešama, jog vokiečiai 
1941 m. birželio vidury 
puls rusus... Ir kad tai 
buvo vienas iš svarbiau
sių pranešimų. Jis buvo 
perduotas Stalinui, bet 
šis atsakęs, kad tai bri
tų provokacija ir parei
kalavo surasti tos tele
gramos pranešėją ir nu
bausti.

Sovietų šnipas Šveica
rijoj Aleksandras Foot ir
gi pasakoja, kad sovietai 
į kiekvieną jo pranešimą 
žiūrėjo su įtarimu.

Kitas svarbiausias so
vietų žvalgybos neapsi
žiūrėjimas buvo nenu
matyti Tito susipykimo 
su Stalinu. Centre buvo 
gauti raportai, bet atsa- 
komingi pareigūnai bijo-

Be žodžių...

Namų gynimas...
(Atkelta iš 1 psl.) 

kaip tik praeitą trečia
dienį atstovų rūmai 179 
balsais prieš 179 (pir
mininko balsui nusvėrus) 
priėmė atstovo Charles
M. Mathias (resp. Md) 
pataisą, kuri numato, kad 
įstatymas turi būti tai
komas tik namų savinin
kams, turintiems išnuo
mavimui keturis ar dau
giau butų. Atseit, dides
nių namų savininkai ne
gali diskriminuoti, bet 
mažesnių — gali. Logiš
kai žiūrint, tai geroka 
nesąmonė. Praktiškai 
tas įstatymas turėtų bū
ti taikomas tik dides
niuose miestuose, tuo 
tarpu priemiesčiuose, 
kur namai yra mažesni, 
jis nebūtų taikomas. Tuo 
pačiu būtų toliau skatina
mas didmiesčių gyvento
jų bėgimas į priemie- 
čius. Ir visai konkrečiai 
kalbant, Marąuette Par
kas būtų beveik neliečia
mas, nes ten visai maža 
didesnių namų. Senato
rius E. Dirksenas (Rep. 
III.) ir kiti yra pažiū
ros, kad bet koks namų 
savininkų suvaržymas, 
kiek jis liečia pardavi
mą ir nuomas, yra ne- 
konstitucinis. Tos pažiū
ros šalininkai yra pakan
kamai gausūs, kad ne
leistų tokio įstatymo pra
leidimą per senatą. Tai 
turint galvoje lengva su
prasti ir 'nelogišką’ at
stovo Mathias pasiūlymą, 
juo norėta pasiekti kom
promiso ir maždaug 60% 
visų JAV namų išimti 
iš numatomo įstatymo 
kontrolės. Taip surašy
tą įstatymą tikimasi pa
daryti daugumai pri
imtinu.

Čia reikia pastebėti, 
kad integracijos proble
ma gali būti daugiau ar 
mažiau išspręsta tik vi
sai ramioje ir taikingoje 
atmosferoje. Reikia at
siminti, kad didmiesčių 
negrai yra daugumoje ki
lę iš Pietų. Visai natū
ralu, kad atsikėlusieji 
pradžioje gyvena vieno

jo Staliną painformuoti.
Šiandien sovietai paste

bėjo, kad jie negali pa
sitikėti šnipinėjimui ko
munistų partijos nariais 
ir sunku rasti idealistų 
kurie jiems pagelbėtų. 
Tokių asmenų, kurie gal
voja apie "padėjimą Ru
sijai” atsiranda vis ma
žiau. Tad špionažui da
bar pradėjo skirti neri
botas sumas pinigų ir 
stengtis geriau paruošti 
tai profesijai asmenis, 
sugebančius padaryti net 
perversmus. 

je vietoje — panašiai bu
vo su įvairių tautinių ma
žumų imigrantais. Tik 
kiek vėliau prasideda 
sklaidymasis ir maišy- 
masis. Integracijos jėga 
šalininkai sako, kad neg
rai dėl savo odos spal
vos tuo keliu negali ei
ti, jie negalį ilgiau lauk
ti. Pats viceprezidentas 
Hubert Humphrey pa
reiškė New Orleane, kad 
jei jis būtų priverstas gy
venti ghetto, ir jis maiš
tautų. Vėliau jis tą saki
nį prašė spaudos nespaus, 
dinti. Mat, prezidentas 
Johnsonas pareiškė, kad 
riaušėmis reformų ne- 
pravesi.

Iš tiesų, žmonių tarpe 
lygybės nėra ir pasieki
mui geresnės vietos ci
vilizuotam pasauliui visų 
pirma reikia įrodyti, kad 
esi jos vertas. Yra tei
gimų, kad riaušes kelia 
pašalinis elementas, 
ypač komunistai ar 
jiems palankūs. Tvirtų 
įrodymų tam nėra ir toks 
New York Times teigia, 
kad jo korespondentai, 
tyrinėdami paskutiniųjų 
2 metų riaušių kilmę įsi
tikinę, jog jos buvusios 
spontaniško pobūdžio. 
Agitacija prasidėdavusi 
po kokio nors incidento. 
(The agitators always 
flock to the scene im- 
mediately afterward). Vi
sos 'karingos’ negrų or
ganizacijos turi paly
ginti mažą pasisekimą.

Kartu reikia atsimin
ti, kad ir vadinamieji 
nuosaikieji negrų vadai 
nori įtampos ir tik tam 
jie ir organizavo eise
nas į Marąuette Parką.

Save laikąs negrų va
du dr. Martin Luther 
King taip vadinamam 
'laiške iš Birminghamo 
kalėjimo’ samprotavo: 
"Be smurto, tiesioginė 
akcija (nonviolent direct 
action) siekia iššaukti 
krizę ir paskatinti tokią 
įtampą, kad bendruo
menė, kuri nuolat atsisa
ko derėtis, yra privers
ta atsisukti stačiai įpro- 
blemą... Aš turiu prisipa
žinti, kad aš nebijau žo
džio 'įtampa' (tension)”.

Toji akcija, aplamai 
imant, negrams daug pa
dėjo. Galima sakyti, kad 
tam tikrais atvejais jie 
įsigijo privilegijų, kurių 
neturi baltieji. Įvairiau
si jų prasilenkimai su įs
tatymais yra teisinami 
jų bloga būkle. Ko dar 
trūksta, yra tik įrody
mas, kad jie visai tinka 
integracijai. Tą įrodymą 
gali duoti tik gyvenimo 
praktika, o ne potvarkiai 
iš viršaus ar 'įtampos' 
padidinimas. Kingo ir 
panašių proteguojama 
'įtampa' gali būti žalin
ga visam kraštui, neiš
skiriant ir negrų.
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TAUTYBIŲ GRUPĖS 
PRIVALO BUDĖTI
Lapkričio mėn. rinki

mams artėjant, abi di
džiosios Amerikos par
tijos - demokratų ir res
publikonų - sujudo, pir
miausia tyrinėjant vi
suomenės nuotaikas dėl 
tų problemų, kurios lai
komos pagrindinėmis ir 
yra kilusios ryšium su 
demokratų vyriausybės 
valdymo metodais, spren 
dimais ir planais atei
čiai.

Ne tik karas Vietname 
bet ir auganti infliacija, 
rasiniai neramumai, ten
dencijos pakelti mokes
čius,. augą pragyvenimo 
kaštai ir t.t. — visa tai 
sudaro bazę nuotaikų ska- 
lei, kurios tikslus nusta
tymas vargu ar šiuo me
tu būtų įmanomas.

Kaip ten bebūtų, artė
jančių rinkimų nuotaikas 
bandą atspėti laikrašti
ninkai jungiasi į bendrą 
mintį, būtent, kad lenk
tynės politinei įtakai lai
mėti prasidėjo, o tos lenk 
tynės žada būti išimti
nai svarbios ir rimtos 
šio krašto ateičiai. Svar
bu ir tai, kad ne vien p ar
ti jų, kaip tokių svoris le
mia, oficialiai vienaip ar 
kitaip pasisakant princi
piniais klausimais, bet 
lemia ir asmenys siekią 
politinių postų, bet neven
giu pareikšti ir savo skir
tingą nuomonę, ne visada 
sutampančia su partijos 
varoma politika.

Gerai ar blogai, bet 
abiejų partijų skirtumai 
praktiškoje politikoje 
yra taip susipainioję, 
kad Senate ar Kongrese 
balsavusių už ir prieš tar 
pe visad rasite abiejų par 
tijų atstovus. Visa tai ir 
verčia žmones apsigal
voti, ar galima iš anksto 
bazuotis partiniu nusi

Tautybių atstovai Clevelande susitinka vienoje geužinėje. Iš kairės: buv. čekų dienraščio Novy Svet 
red. Vaclav Hivnar, italų organizacijų veikėjai George Zucco.Mrs. Mary Colona, County Auditor Ralph 
J. Perk, Joe Cancila, įtakingos italų org. Italian Sons and Daughters of America Avante Amaria sk. 
prezidentas, inž. R. Kudukis, Tautybių sąjūdžio koord. k-to pirmininkas.
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statymu ir priklausomy
be, ar pasirinktinas as
muo, savo principais ar
timesnis balsuotojo pa
žiūroms. Žinoma, tokį 
nusistatymą lydi rinki
mų tvarka ir procedūra, 
kiek varžanti laisvą pa
sirinkimą.

Žvelgiant į praėjusius 
rinkimus, daugelis bus 
pastebėjęs, jog iki šiol 
buvę populiarios asme
nybės laimėjo labai ma
ža balsų dauguma. Paly
ginti mažas balsuotojų 
skaičius verčia renka
muosius branginti kiek
vieną balsą, kiekvieną 
grupę su patikimais, kad 
ir keliais balsais. Ypa
tingai sparčiai susiorga
nizavęs negrų balsuoto
jų blokas sudaro rimtą 
jėgą balsavimo rezul
tatų balanse. O šiais 
miestų gyventojams ne
ramiais laikais tai di
desnio dėmesio vertas 
reiškinys, nebūtinai iš
sprendžiamas tik akme
nų į demonstrantus mė
tymu. Reikia įsidėmėti, 
kad kai kur akys, yra nu
kreipiamos ir į tas tau
tybių grupes, kurios 
miestuose taip pat gali 
sudaryti rimtą politinę 
jėgą ir atsvarą bando
mam sudaryti politinės 
jėgos balansui.

Čia verta priminti vie
ną atsitikimą, kuris dau
geliui privalėtų atverti 
akis. Neseniai, svarbios 
švietimo reikalais kon
ferencijos metuWashing- 
tone, D.C., vienas aukš
tas pareigūnas išsireiš
kė, kad ”JAV etninės 
grupės yra pagrindine 
kliūtimi (main obstaele) 
mokyklų integracijai 
šiaurinėje Amerikos da
lyje”. Tai užsipuolimas, 
susilaukęs tinkamo pro

Argentinos lietuvių jaunimas, nemokamai viešėdamas dvi dienas Blue Water vasarvietėje, turėjo 
malonumo pasivažinėti motorlaiviu po George ežerą. V. Maželio nuotrauka

testo. Bet protestas ga
lėjo būti įteiktas ir turė
ti svorio, kai tai buvo 
atlikta t.v. National Con- 
federation of American 
Ethnic Groups.

Matome, kad aplinky
bės verčia organizuotai 
ir bendromis jėgomis re
aguoti į tuos reiškinius, 
kurie meta neigiamą še
šėlį į tas tautines gru
pes, kurioms mažiausia 
rūpi "kova su neturtu”, 
kurios tą kovą jau se
niai yra laimėję ne rei
kalavimais, bet savo 
sugebėjimu išnaudotit 
jiems teikiamas šiame 
krašte sąlygas.

Yra prasidėję antpuo
liai tautybių grupių link
me. Yra prasidėjęs ir di
desnis susidomėjimas 
tautybių grupių galimy
bėmis ne tik antpuolius 
atremti, bet ir parodyti 
tą jų svorį krašto poli
tiniame gyvenime, koks 
joms ištikrųjų priklau
so. Iki šiol toje srityje 
tai buvo "miegantis lo
kys", bet nuo jo akys ne
buvo nukrypę.Jis yra ste
bimas ir jo galima jė
ga atitinkamai vertina
ma. Dabar tik nuo jų su- 
siorganizavimo, savo jė
gos supratimo ir tinka
mo įvertinimo priklau
so, ar neatėjo laikas pa
busti ir akyliai budėti 
savo interesų sargyboje. 
Laikas taip pat persvars
tyti pasenusią pažiūrą, 
kad rinkimai — tai kaž
kieno kito "vidaus reika
las", tautybių veiklai ne*" 
priklausąs ir svetimas 
jai dalykas. Ameriką val
do tų tautybių žmonės, 
kurie jau seniai kitaip 
galvoja.

Kvietimas į talkų
ALT pirm. A. Rudžio kalba, pasakyta Lietuvių 

' Dienoj Kenoshoje, Wisc., š.m. liepos 17 dieną

ALT pirm. inž. A. Rudis, 
atpasakojęs prieš 25 metus so
vietinio okupanto padarytus nu
sikaltimus Lietuvoje masiniai 
išvežant ir žudant niekuo nenu
sikaltusius, ramius krašto gy
ventojus, priminęs didvyriško 
sukilimo sukaktį, kiek plačiau 
sustojo ties ALT veikla, tai 
organizacijai taip pat sulaukus 
25 mėty sukakties.

— Dar tų baisiųjų Įvykių Lie
tuvoje pačioje pradžioje -- 1940 
metų rugpiūčio 9 d., Pittsburg- 
he, Pa., jau susiorganizavo da
bartinė Amerikos Lietuvių Ta
ryba. Jos tikslas buvo ir yra 
Lietuvai vėl atgauti laisvę ir ne- 
priklausoymbę. TamTaryba ap
jungė visas Amerikos lietuvių 
patriotines organizacijas.

Amerikos Lietuvių Taryba, 
kaip šios šalies piliečių organi
zacija, nuo pat savo įsikūrimo 
tvarkosi ir kovą dėl Lietuvos 
laisvės bei kitus aukštus ide
alus grindžia pagal JAV kons
tituciją, įstatymus ir etiką bei 
prisilaiko šios šalies instituci
jų demokratiškų principų -- kaip 
Valstybės Departamento, Kon
greso ar Baltųjų Rūmų. Taip 
pat Amerikos Lietuvių Taryba 
ir jos skyriai savo veikloje 
tampriai bendradarbiauja su 
šios šalies atskirų valstijų, ra
jonų ar miestų vadovybėmis bei 
atskirais mums palankiais pa
reigūnais. Kadangi mūsų dau
guma yra arba čia. gimę, arba 
jau seniau į šią šalį atvykę, 
tai gerai yra žinoma ir šios 
šalies įstatymai, papročiai ir 
taisyklės.

Suprantama, kad savo veik
loje esame pergyvenę ir liūd
nesnių momentų, nes ne visa
da ir ne visi ir amerikiečiai su
pranta teisingai tuos darbus ir 
tikslus, už kuriuos mes kovo
jame. Bet dėl to mes niekada 
nenusiminėme ir neprivalome 
nusiminti ir kas kaip bebūtų 
— stengtis tęsti tą garbingą 
darbą visomis savo jėgomis ir 
visu išmanymu. Kartais kai ku
riais atvejais mumyse pasireiš- 
kiąs lengvabūdiškas nerūpestin
gumas šiame darbe- - mums tu
rėtų būti visai svetimas.

Amerikos Lietuvių Taryba 
per šiuos dvidešimts penkis sa
vo veiklos metus dėl Lietuvos 
laisvės atstatymo yra Įsigiju
si nemažai praktiško, gyveni
miško patyrimo. Taryba turi 
draugiškus ir labai vertingus ry
šius su šios šalies vadovau
jančiais politikais ir svarbio
mis valdžios institucijomis. Sa
vo veiklos sėkmingumui Tary
ba savo kovos strategiją tiks
liai ir protingai derina su šios 
galingiausios pasaulio šalies iš
mintingą, tikslia ir griežtai 
prieškomunistine strategija. Ir 
todėl gerai žino, kurie mūsų 
veiklos gyvybiniai reikalai gali 
būti vykdomi šiandien, rytoj ar 
kitu metu ir nuo kurių vykdy
mo tenka susilaikyti dar neži
nomam laikui, derinantis prie 
vienokios ar kitokios greit be
sikeičiančios pasaulinės opini
jos padėties. Kitokios išeities 
šiandien mums ir nėra.

Mūsų jėga ir mūsų stipry
bė yra mūsų pačių vienybėje 

susiklausyme ir vieningame 
darbe. To dėka iki šiol Washing. 
tone Kongresas, Valstybės De
partamentas ir patys Baltieji 
Rūmai buvo ir yra puikiai infor
muoti apie šiandieninę Baltijos 
valstybių padėtį ir rodo mums 
ypatingą respektą ir nuoširdu
mą.

Atvykdami į šį kraštą nau
jieji ateiviai davė priesaiką JAV 
atstovams - konsulams, jog gins 
šio krašto konstituciją ir, jei
gu reikės -- nesigailės paauko
ti nė gyvybės. Dabar jau dauge
lis čia susikūrė geras gyvenimo 
sąlygas ir įsigydami šio kraš
to pilietybę, pakartotinai davė 
priesaiką gerbti JAV konstitu
ciją ir ginti šią šalį nuo prie
šų. Tai yra kiekvieno doro šio 
krašto piliečio pareiga.

Tačiau mus stebina’ saujelė 
žmonių, kurie po visuomeni
nės veiklos priedangą drįso su
eiti Į kontaktą su lietuviškai 
kalbančiais asmenimis iš So
vietų ambasados, kad iš oku
panto sužinotų "teisybę", kas 
dabar yra "gero" pavergtoje Lie
tuvoje? Ir ryšy su tais "ne
kaltais pasikalbėjimais", šian
dien jau Vilniuje leidžiamoje 
specialiai išeiviams mulkinti 
spaudoje su pasigardžiavimu 
skelbiami tų "pasikalbėjimų" re. 
zultatai. To laikraščio teigimu, 
tokių "bendradarbių" atsirandą 
jau įvairiose Amerikos lietuvių 
kolonijose.

Taip pat esame pastebėję šia 
me kelių metų laikotarpyje, kad 
saujelė žmonių karts nuo karto 
prabilsta savo niekam nepati
kimomis neigiamomis minti
mis, kad esą šiandien Lietu
voje jau yra "kiti laikai", kad 
ten jau nėra iš viso to, kas 

buvo seniau, šiandien ten jau 
esanti daug "pažangesnė ir žmo
niškesnė valdžia".,. Šitaip ne
gudriai tie naujieji apaštalai 

ANTANAS

TAUTUS ISTORIJA
Tai Lietuvos istorija eilėmis nuo ledų slinkimo gadynės ligi šių 

dienų. -Knygos išleista 300 egz., liuksusiniame popieryje, drobės 
viršeliais, lenktais celofanu, 8 1/4 xl01/4colio formato, iliustruota 
35-kiais VIKTORO PETRAVIČIAUS medžio ir lino raižiniais.Kaina 
5 doleriai. Knyga niekur kitur neplatinama, gaunama tik pasiuntus 
5 (penkis) dolerius šiuo adresu: Mr. A. Rūkas 3346 W. 65th O1 
Chicago, Illinois 60629.

nori apraminti išeiviją, kad ji 
saldžiai užmigtų ir užmirštų ko r 
vą už Lietuvos išlaisvinimą iš 
bolševikų vergijos.

Kiti vėl kitaip drįsta sulaužy
ti savo lojalumo priesaiką, duo
tą JAValstybėms, ieškant čia 
politinės ir žmogiškojo gyveni
mo prieglaudos. Jie kažkokiais 
lietuviškąją išeiviją klaidinan
čiais tikslais ėmė skelbti, kad 
JAV vyriausybės aiškiai ir vie
šai išdėstytas pareiškimas apie 
Lietuvos okupacijos nepripaži
nimą ir iki šiol sąžiningai vyk
domas... yra tiktai fikcija.

Kad būtų aišku, katroje pusė
je ištikrųjų yra "fikcija", leis
kite man pacituoti porą ištrau
kų iš paties Valstybės Depar
tamento išleisto stambaus vei
kalo -- "Digest of International 
Law", tomas 5, pusi, 950:

"The United Statės, for its 
part, maintains the diplomatic 
recognition which is extended 
in 1922 to the three Baltic na- 
tions. We continue to deal with 
their diplomatic and consular 
representatives who served the 
lašt independent governments 
of these statės.

"Some may say that it is un- 
realistic and impractical not to 
recognize the enforced incor- 
poration of Estonia, Latvia 
and Lithuania into the Soviet 
Union. We believe, however, 
that a despotism of the Soviet 
type cannot indefinitely per- 
petuatę its rule over hundreds 
of millions of people who love 
God, who love country, and who 
have a sense of personai digni- 
ty"«

Amerikos Lietuvių Taryba 
yra mielai pasiryžusi bendra
darbiauti ir pasidalyti savo pa
tyrimais su visais, kam tik rū
pi Lietuvos laisvės reikalai. 
Mes žinoma iš gyvenimo prak
tikos, kad visos tautos pasauly
je, kurios tik mėgina susidėti 
su komunistais ir paklausyti jų 
apgavysčių, visada tampa komu,, 
nistų kaliniais. Todėl ir laisva
me pasaulyje mes dar kartą tu
rime žinoti, kad niekada negali 
būti jokio bendradarbiavimo su 
Lietuvos pavergėjais -- komu
nistais.

šia proga kreipiuos į visus ge . 
ros valios šios šalies lietuvius, 
kviesdamas į bendrą talką Ame
rikos Lietuvių Tarybai. Kiekvie
nas savo darbais ir savo suge
bėjimais prisidėkime prie ko
vos už Lietuvos išlaisvinimą. 
O darbų yra begalės visiems ir 
niekas ton talkon nebus nieka
da pasivėlinęs.

Ypatingai kviečiu visus kal
bėtojus, mokančius gerai šio 
krašto kalbą, įsirašyti Į Ame
rikos Lietuvių Tarybos orga
nizuojamą kalbėtojų - paskai
tininkų - pranešėjų biurą, kad 
suglaustomis jėgomis galėtu
mėm tinkamai ir plačiai infor
muoti Amerikos visuomenę ir 
gausias šio krašto organizaci
jas, kur tokie paskaitininkai - 
kalbėtojai yra mielai pageidau
jami. Tuo būdu galėsime tinka
mai informuoti amerikiečius 
apie pavergtos Lietuvos padė
tį, jos vargus, nelaimes ir tra
gišką lietuvių tautos likimą so
vietinių okupantų žiaurioje prie
spaudoje.
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Jaunimo Kongresas dar ilgai bus prisimintinas lietuviškame gyvenime. Nuotraukoje vaizdai iš ban
keto. Viršuje prie garbės stalo vysk.Brazys, vysk. Brizgys, Lietuvos atstovas Washingtone J. Rajec
kas, baliaus programos vedėja M. Lenkauskienė, dr. E. Lenkauskas ir kt. Apačioje dalis svečių.

A, Gulbinsko nuotrauka

LAIKRAŠTININKŲ VARGAI LIETUVOJ
Net ir komunistai Lie- vęs neblogas, ilgainiui

tuvoj vieni kitus cenzū
ruoja. Pas Jaunimo Gre
tų žurnale dirbantį laik
raštininką-komunistą at
ėjo pasiguosti keletas 
žmonių iš to laikrašti
ninko gimtinės. Prašė 
padėti apsiginti nuo juos 
skriaudžiančio kolchozo 
pirmininko, dėl kurio el
gesio jie jau penkeri 
metai skundžiasi net 
partijos centro komite
tui, bet niekas negelbs
ti. Mat pirmininkas irgi 
komunistas...

Laikraštininkas, re
dakcijoj pasitaręs su ki
tais komunistais, ryžosi 
patyrinėti padėtį. Ir at
rado, kad tas pirminin
kas, jei pradžioj ir bu- 

tikrai pasidaręs žmo
nėms nepakenčiamas. 
Bet nespėjo jis nei ap
galvoti, ar ir ką apie tai 
rašyti, grįžęs redakci- 
jon jau atrado, jog pirmi 
ninko būta redakcijoj ir 
reikalauta, kad apie jį 
nieko nerašytų... Netru
kus redakcijoj pasirodė 
rajkomo sekretorius — 
ir tas ėmė priekaištauti 
laikraštininkui, kam no
rįs užpulti gerą pirminin 
ką komunistą. Nieko ne
laukus, ir iš centro komi
teto, pats žemės ūkio sky
riaus viršininkas, pa
reikalavo laikraštininką 
pasiaiškinti, kas jam lei
do važiuoti kaiman ir 
kompromituot pirminin-

ką. O Vilniaus rajkomo 
sekretorė, išsišaukusi 
laikraštininką, ėmė ka

VIEŠĖDAMI CHIMD.IE PIRKITE MIIJME MDDERMUE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Chateau Gib. 3 Str. French
Cognac .................. -................. —5th — $4.98

2; Imported Scotch Wiskey
80 proof ..................... ....

3. Napoleon Brandy ..........
4. Hiram Walkers cocktails

mantinėti jį patį, kas jis 
toks, kaip į partijąpate- 
kęs, ar ko nenuslėpęs ir
1.1.

Neiškentęs, laikrašti
ninkas visa tai išliejo 
laiške į pačią... Mask
vos Pravdą. Ten laišką 
išspausdino. Bet dar ne
aišku, kas ką prigriebs 
Vilniuje. Ypač, kad UPI 
(United Press Interna- 
tional, Amerikos infor
macijų agentūra), pasiga
vusi tą laišką Pravdoje, 
tų nuotykių atpasakojimą 
perdavė į Amerikos laik
raščius.

Amerikos laikrašti
ninkams — spaudimas ir 
grasymas, kad laikraš
tininkas "nužudytų" sa
vo informaciją, yra bai
sesnis įvykis Lietuvoj, 
negu, pavyzdžiui, kelių 
šimtų ar tūkstančių žmo
nių išsiuntimas į Sibirą.

(ELTA)

KORP! NEO-LITHUANIA 
STOVYKLA IR TARYBOS 

POSĖDIS
Korp! Neo-Lithuania va

saros stovykla šiais metais 
Įvyks nuo rugpiūčio 27 d. 
iki rugsėjo 5 d. CHR1STIA- 
NA LODGE, EDWARDS- 
BURG, MICHIGAN.

Ten pat, rugsėjo 3 ir 4 
dienomis, yra šaukiamas 
Korp! Neo-Lithuania Tary
bos posėdis. Visi korporan- 
*ai vra kviečiami kuo skait
lingiausiai dalvvauti.

Kom! NeoLifhuania 
Vyr. Valdyba

5th — $3.98
,5th — $3.35
5th — $2.98

Argentinos lietuvaitė Suzana Valatkaitė, Argentinos lietuviams 
studentams viešint gražioje Blue Water vasarvietėje, padainavo, 
savo gražiu balsu sužavėdama vasarvietėj atostogaujančius ame
rikiečius ir lietuvius. Pažymėtina, kad šioje gražioje vasarvietės 
menėje kas vakarą vyksta vasarotojams nemokomos programos, 
koncertai, operetės, šokiai ir t.t. Vyt. Maželio nuotrauka

5; Leabfraumilk — German Wine 5th—$0.98
6. Napoleon Vermouth ................... 5th — $1.19
7. Da-Silva Domain Wine .............. _5th — $0.98

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

RAUDONASIS TERORAS
ARBA KAS ĮVYKO 1989 METAIS...

Istorikas Max Laugham, vietoj nagrinėjęs praeities 
įvykius, bandė įsivaizduoti besimuosius. Tai ne science- 
fiction, bet tikriau political-fiction. Štai kas, Laugham žo
džiais, galėtų įvykti 1989 metais...

(2)
Kitą rytą Anne sėdėjo tribūnoje šalia Marco, 

kuris be išraiškos veide, užsidėjęs ausines žiū
rėjo į šimtatūkstantinę minią. Daugumoj tai buvo 
azijatai, Kinijos ir kitų Azijos kraštų komparti
jų nariai. Anne irgi užsidėjo ausines, kai stam
bus kinietis prisiartino prie mikrofono. Iš jo 
nuskustos galvos Anne atpažino, kad tai buvo Ki
nijos komunistų partijos galva Liang Chan.

—■. Draugai, pasveikinkime mūsų broliškus 
ICR atstovus.

Ir Liang Chan ? atsisukęs į tribūną}pradėjo 
ploti, o su juo ir visa salė plojo keletą minučių.

Anne nesiklausė toliau jo kalbos ir nuėmu
si ausines lyg užhipnotizuota žiūrėjo į šį vyrą, 
kuris atstovavo bilijonų žmonių troškimus. Mar
co jai davė ženklą užsidėti ausines ir toliau klau
sytis

— Atėjo momentas, — rėkė į mikrofoną 
Liang Chan, — pakelti kumštį prieš vagis. Rei
kia juos išžudyti! Sutraiškyti!...

Anne prisiminė vieną istorinį filmą iš vi
duramžių laikų, kur valstiečiai staiga nutaria 
užpulti, žudyti, deginti,..

Ji prisispaudė prie Marco. Jau dešimt me
tų kai ji buvo profesionalė revoliucionierė. Šį 
darbą dirbo iš idealizmo, galvodama, kad Kini
ja eina teisingu keliu ir yra visų viltis. Ji buvo 
didžiosiose manifestacijose Bukarešte, Romoje, 
Sofijoje. Bet pirmą kartą ji dalyvavo tokiame mi
tinge, kur minia baisiu balsu rėkė reikalaudama 
keršto.

Išsigandusi ji norėjo užsikimšti ausis. Bet 
Liang Chan vienu žestu nutildė minią.

— 1989 metai pradeda naują erą. Mes sukil
sime kaip audra ir išrausime kapitalizmo supu
vusius medžius, bei nušluosime reformizmo mi
rusius lapus...

Minia vėl pradėjo rėkti.
***

Anne ir Marco grįžo į savo apartamentą, ku
riame praeitą naktį jie vienas kitą pažino. Čia 
gimė jų meilė. Marco jai pasidarė žmogiška bū
tybe, su kuria ji norėjo dalintis mintimis.

— Tai tikri barbarai, — pasakė Marco. — 
Tu ir aš niekad to nesuprasime. Tai pusgalvių 
tauta. Tai Azijos puritonai.

Marco visą savo gyvenimą buvo paaukojęs 
revoliucijai. Jis pasirinko Kiniją vietoj Rusijos, 
turėdamas 20 metų amžiaus, nes galvojo, kad 
Kinija įleis tautoms naujo kraujo. Į Kiniją jis dė
jo visas savo viltis. Bet šiandien jis įsitikino, 
kad klydo. Visas jo gyvenimas buvo tik klaidin
ga kova.

Anne susisupo į chalatą.
— Gal jie teisūs. Gal tikrai mes išsigimę 

ir gyvename supuvusioje Europoje.
— Nutilk, — pasakė Marco. — Nesakyk to.
Už kelių dienų turėjo prasidėti ICR biuro se

sija. Šį kartą salėje buvo nedaugiau trisdešimt 
asmenų. Dešinėj Marco atpažino ICR Centrinės 
Europos mažumų atstovą Milan Kopet. Atstovai 
pasikėlė, įėjus Liang Chanui, kurį sekė vidutinio 
amžiaus aštraus veido kinietis.

Liang Chan davė ženklą atstovams atsisėsti. 
' Marco bandė kitus atpažinti. Jis pamatė Mokkar 

Ekda, pietų afrikietį. Šalia jo Knox Miller, ame
rikietį negrą. Pirmoj eilėj sėdėjo Brazilijos at
stovas Olmedo Giuliares, toliau buvo japonas Sa- 
tomi Hakadata ir senas Rigorov, jau eilę metų 
atstovaująs Sovietų Rusiją.

■Kinietis, įėjęs su Chan, pasikėlė.
— Štai jau dvidešimt metų kai nenugalima 

revoliucinio komunizmo jėga subūrė aplink ICR 

vargingas tautas ir Europos aktyvių revoliucio
nierių elitą...

Anne atidžiai klausėsi Hu Shih žodžių, Ji 
žiūrėjo į sieną, ant kurios buvo milžiniškas že
mėlapis raudona spalva vaizduojąs ICR įtakos 
zonas: Kinija, visi Azijos pietryčiai, Mongolija, 
Peru, Kuba, Vakarinė Afrika, Zanzibaras, Alži- 
ras, Albanija, Rumunija. Sovietų Rusija ir liau
dies demokratijos buvo nuspalvintos šviesiom dry
žuotom linijom, Vakarų Europa ir Japonija tam
siom linijom, o JAV, Kanada, Australija ir Nau
joji Zelandija buvo nudažytos juodai.

Hu Shih pasisuko į žemėlapį ir, rodydamas į 
raudona spalva nužymėtus kraštus: Indiją, Pietų 
Ameriką, Pietų Afriką, pasakė:

— Kova plečiasi. Brazilijos šiaurė jau revo
liucionierių rankose, Indijos šiaurinė dalis revo
liucinės armijos kontrolėje, o Pietų Afrikoje Uhu- 
ru kariuomenė su kiniečių parama žygiuoja pir
myn...

Po trumpos pauzos jis tęsė:
— ICR sekretoriatas galvoja, kad atėjo lai

kas pradėti revoliucinį karą pačioj Amerikoj...
Atstovai viens į kitą žvilgterėjo klausiamai. 

Hu Shih tęsė toliau:
— Tai misijai mes turime žmones ir prie

mones. Mūsų mokslininkai pagamino miniatiūrinę 
atominę bombą. Ji gali būti pergabenta ir su
sprogdinta kelių žmonių. Jos veikimo plotas ri
botas, kas yra labai svarbu. Jie nepadarys daug 
aukų. Pirmą kartą atominė bomba bus panaudota 
psichologiniam karui. Ja nesiekiama sunaikinti vi
sa tauta, o tik norima pademonstruoti mūsų jė
gą. Mes suardysime priešo gynybą. Mes smogsi
me į išdidžios Amerikos širdį.

Hu Shih'toliau tęsė demonstraciją, pertraukia
mas plojimų. Anne atidžiai klausėsi ir staiga pa
juto -Marco stiprų žvilgsnį. Jis rodė jai į popie
rėlį, kuriame perskaitė: "Nesek manęs".

Marco suglamžė popierėlį ir niekam nepas
tebint įsidėjo į burną.

(Bus daugiau)
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VYT. ALANTAS 

ŠVENTARAGIS 
_ Ištrauka iŠ XIII amž. kronikos —

Tuomet iš vyrų būrio išėjo Švarnas ir, atsi
stojęs prieš tėvą, plačiai išmestomis į šalis ko
jomis, garsiai, kad visi girdėtų, tarė:

— Būtų neišmintinga ir neatsargu dovanoti 
gyvybę tam gyvatei. Mes gi žinome, kad kryžinin- 
kai trokšta mūsų kraujo. Gerai, kad šįkart jam ne
pavyko, bet kitą kart gali pavykti. Žinodamas kelią 
jis atsibastys su savo bendrų gaujomis ir užtrauks 
ant mūsų galvų didelį vargą. Ir vėlgi — aš jį suga
vau, ir jis man priklauso. Tavo sprendimas, tė
ve, teisingas: jis turi būti pakartas.

Per pilėnų minią nuslinko pritariąs murmė
jimas. Pats kunigas Sugintas negalėjo nesutik
ti savo vyriausią sūnų kalbant tiesą. Sėlio gyvy
bė kabėjo ant plauko. Tuomet į reikalą įsikišo 
senasis kunigas Kunotas.

Senasis kunigas Padysnio pilyje užėmė sa
votišką vietą. Į viešuosius reikalus jis seniai ne- 
besikišo, bet jo svoris ir įtaka pilyje buvo kaž
kaip savaime jaučiama. Apie jo jaunystės ir pas
kum subrendusio vyro nutrūktgalviškus karo žy
gius maskoliuose, lenkuose ir latviuose buvo pa
sakojama būtų ir nebūtų dalykų, o taipgi sklido paP 
varūs gandai apie jo tuose žygiuose laimėtus di
delius turtus. Senieji pilėnai porino, kad jei jo 
įpėdinis, kunigas Sugintas, galėjęs praplėsti ir 
sustiprinti pilį ir išplėšti daugiau dirvonų, tai tik 
savo tėvo, kunigo Kūno to, karo grobio bei parva
rytų belaisvių dėka. Sklido pašnibždos ir .apie jo 
nuotykius su .moterimis, gėrynes ir pramuštgal
viškas išdaigas tiek karo žygių metu, tiek ir na
mie. Senieji pilėnai tvirtino, kad jei kunigo Kuno- 
to žmona mirė jauna, tai tik dėl savo vyro palai
dumo, nes pati būdama ramaus būdo ir ištikima 
namų Gabijos sergėtoja, negalėjo perkęsti jo sa
vivalės ir audringo būdo.

Neturėjo senasis kunigas akies ant savo vai
kaičio Švarno, nors iš visko atrodė, kad jis, besi
rūpindamas tik mankšta ir karo žygiais, kaip tik 
eis savo senolio pėdomis. Kunotas iš patyrimo nu
vokė, kad Švarnas gal ir bus geras kalavijo valdy
tojas, nes to vardo siekė patvariai ir atkakliai, 
tik jis netikėjo kad alksnis sušlamėtų kada pla
čiašakiu ąžuolu. Jo akimis žiūrint, vaikaičiui trū
ko dovanos patraukti žmones, juos uždegti, įsigyti 
jų pasitikėjimą, kitaip sakant, trūko tokių savy
bių, kurios būtinos geram karo vadui. Švarnas, 
jausdamas senolio nepasitikėjimą, jo šalinosi ir 
nerodė jokio susižavėjimo senolio jaunystės karo 
žygiais.

Vėlgi pilėnai žinojo senojo kunigo^ silpnybę 
jauniesiems Sugintų vaikams: Mirgai ir Šventara
giui. Mirgą Kunotas mylėjo dėl jos grožio ir švel
numo, o Šventaragis dilgino jo smalsumą savo 
keistybėmis. Jis matė, kad tas jo vaikaitis kaž
kuo išsiskiria iš visos Sugintų giminės, bet kas tas 
"kažkas" — jis nekvaršino sau galvos išsiaiškin
ti. Jam pakako to, kad jis jautė, jog vaikaitis jį 
myli ir moka klausytis jo pasakojimų apie senuo
sius laikus, kaip niekas kitas pilyje.

Išėjęs priekin ir atsistojęs prieš Švarną kuni
gas Knotas tarė:

— Tu pagavai bėglį, tai tiesa, bet atsimink, 
kad aš jį parsivedžiau iš sėlių žemės. Tad pir- 
mon galvon jis man priklauso.

— Jei aš nebūčiau jo pagavęs, kur tavo be
laisvis būtų dabar? — paklausė Švarnas ne be 
tam tikro pašaipėlės balse.

— O jei aš nebūčiau parsigabenęs jo iš karo 
žygio, ką tu būtum šiandien gaudęs? Vėją lau
kuose? — atkirto Kunotas.

Arčiau stovį vyrai prunkštelėjo juokais. Švar
nas sukando lūpas. Kunotas, atsigręždamas į Su
gintą, pridūrė:

— Neužmirškime, kad už tą vyrą, — paro
dė jis akimis Sėlį, — mes dar galime gauti iš
perkamųjų. Nors jis slepia savo kilmę, bet iš šar
vų, kokiuos jis dėvėjo mūšio lauke, lengva buvo 
įspėti, kad jis kilęs iš kilmingųjų, kitaip sakant, 
iš turtingos šeimos.

— Jau antri metai mes laukiame tų išper
kamųjų, -- pašaipiai pastebėjo Švarnas.

— Teisybė, jo giminės kol kas dar neatsi
liepė, betgi buvo atsitikimų, kad belaisvių giminės 
atsiliepia po dvejų ir net po trejų metų.

— Ar tu, tėve, siūlai belaisviui dovanoti gy
vybę? — paklausė Sugintas.

— Čia tu viešpats, ne aš, — atsakė sausai 
senasis kunigas ir nuėjo šalin.

Sugintas suprato, kad tėvas nenori kištis į jo 
reikalus, bet kad jis palaiko Mirgos ir Šventara
gio pusę. Tuomet jis žvilgterėjo į savo žmoną, ku
ri stovėjo su savo moterimis atokiau ir jam šyp
sojosi. Ta šypsena jam pasakė aiškiau už žodžius 
ją irgi pritariant jauniesiems vaikams. Galop jis 
žvilgerėjo į savo jaunylį, Šventaragį. Jis stovėjo 
prieš jį mažas, bet kartu toks kunigiškai išdidus 
ir žiūrėjo į jį tokiomis nevaikiškai rimtomis aki
mis, kad jo paširdžius gnybtelėjo tėviškas pasi
didžiavimas ir kartu kažkoks nerimas. Sūnaus aky
se jis nematė nei maldavimo, nei nusižeminimo, 
kaip Mirgos akyse: jo žvilgsnyje slypėjo kažkokia 
gilesnė prasmė, kurios jis negalėjo suvokti, irtai 
jį labiausiai erzino. (Bus daugiau)

Dailininkas Petras Lukas 
sustojo Angelų mieste

Dailininko Petro Lu
ko gyvenimą galima pa
vadinti realia ir nesiliau
jančia kelione. Jis apke
liavo beveik visą žemės 
rutulį. Tropikų džiung
lės ir Egipto dykumos 
bei piramidės, Indijos 
egzotiškasis pasaulis ir 
klasikinė Roma, Cara- 
cas didmiesčio kvarta
lai ir lietuviškojo kaimo 
idilė...

Visur Lukas jaučiasi 
lyg savo namuose, ta
čiau, kur keliautojas be 
keliautų, lietuviškasis 
motyvas lyg nesulaiko
mas daugelyje jo pa
veikslų. į natiurmorto 
erdvę jis įveda mūsų rū
pintojėlį ir kartais 
džiunglių šviesose susto
ja ties mažyte, vos pa
stebima lietuviška sim
bolika.

Dabar Lukas sustojo 
Los Angeles kaiminystė- 
je, Santa Monikoje 
(438 1/2 Raymond St.). 
Čia jis įsikūrė, sutvar
kė savo kuklią studiją 
ir laukia Lietuvių Bend
ruomenės organizuoja
mos Lietuvių Dienos 
(rugsėjo 11 d.), kada bus 
jo darbų paroda.

Lukas turi daug ką pa
rodyti gana išlepintiems 
losangeliečiams. Jo pa
veikslai žėruoja spalvo
mis; jis įvairus tema ir 
temos traktavimu. Sim
bolika slypi jo drobėje. 
Iš esančių jo studijoje 
darbų ypatingai įdomus 
paveikslas "Svirties ele
gija", kur lietuviško kai
mo kontūrai (stogo lini
jos, tvorų plokštuma ir 
svirties siluetas) žėri 
nepaprastomis spalvo
mis. Jeigu Žmuidzina
vičius savo peizažus už
liedavo romantine žals- 
gana ir melsva šviesa, 
Lukas priverčia mūsų 
kaimo tematiką atgyti 
fantastiškais varsų fe
jerverkais. Tačiau jis 
vėl santūrus ir savai
mingas kitame paveiksle 
"Burės ir pėdsakai", kur 
burlaivis artėja dangų, 
ir rusvos kopos trum
pam bepalaiko pėdsakus, 
nužyminčius atkaklią ke
lionę į tolumą. Jo indiš
kasis vaizdelis spindu
liuoja vietos kolorito ši
luma, kur žemė žėri rau
donais plėmais, o me
džių pavėsis tirštai mė
lynas. Jo "Nendrės" pa
sižymi retu teptuko mos
to tvirtumu ir artėja į 
abstraktą, o "Gėlių spin
dėjimas", visiškas ab
straktas su realiu vardu, 
žavi savo nežabotu gaiva
lingumu.

Luko temų ir tapybi
nės manieros gama ne
paprastai įvairi ir origi
nali. Tai natūralu daili
ninkui, kuriame kunku
liuoja pasaulio įspū
džiai. Jis žėri spalvo
mis, ir, atrodo, tai prob
lema, kurią jis išspren
dė kaip retai kas gali. Jo 
paveikslu dangus galėtų 
būti atskiros studijos te
ma.

Mažai yra dailininkų, 
kuriems dangus įkvėptų 
vis skirtingą jo trakta
vimą. Nenuostabu, kad jo 
drobėse nerasi tradici
nio, šabloniško dangaus. 
Luko dangus, tai atskira 
stichija. Kaip spalvų ado
ratorius jis randa ne
išsemiamą šaltinį.

Jo gaivalingumas ir

Dailininkas Petras Lukas prie savo paveikslo "Kanklininko sva
jonės".
įvairumas neleidžia pri
segti mokyklos, srovės 
ar linkmės etiketę. Kiek
viena jo kūrybinė tema 
yra jam atskira proble
ma, kuri sprendžiama 
atskiru metodu. Tik vie
na nekintama savybė, 
kaip tinka neeiliniam 
talentui, yra jo drobių 
nuoširdumas, kiekvieno
je drobėje pilnutinis sa
vęs ir įspūdžio išsaky
mas. Tuo paremtas ir jo 
poveikis į žiūrovą.

Jo "Takelis į namus" 
rodosi įprasta mums te
ma, kur apstu mūsų kai
mo elementų. Tačiau, 
beveik suvesta į primity
vų traktavimą tema 
staiga pražysta spalvų 
kontrastavimu. "Bakū
žė” suspindi žalsgana un
dinių pasaulio varsa. 
"Rudens abstraktas", ru
deninių spalvų chaosu 
privers daugelįabstrak-

tistų pavydėti to ypatingo 
sąmyšio rėmuose, ku
riame sutilpo ruduo.

Luko "Himalajai",ku
riuos jis piešė iš natū
ros, stebėdamas dangų 
siekiančius kalnus, yra

tarytum žydinčių gėlių 
puokštė, kada jis iš aukš
tybės numeta žvilgsnį į 
varsų simfonijoje glūdin
čius slėnius.

Šiltos nuotaikos "Kan
klininko svajonėje" Lu
kas išreiškė lietuvio sva
jonę apie pasaulio platy
bes, parymus ties kank
lėmis.

Lukas puikus portre
tistas. "Portreto menas 
atsiskleidė man Indijo
je", sako jis, minėdamas 
Indijos laikotarpį savo 
gyvenime. Ten jis buvo 
Santininketan Universi
tete premijuotas už 
Rabindranat Tagore por
tretą. Ten pat jis nupie
šė apie 70 portretų, ku
rių didžioji dalis figū
ravo jo dailės parodoje, 
surengtoje minėto uni
versiteto. Ir dabar, San
ta Monikos studijoje, Lu
kas mielai atlieka por- 
tretūros darbus.

Losangeliečiai kvie
čiami aplankyti mūsų dai
lininką jo studijoje iki 
rugsėjo 11 d., kada jo kū
riniai bus išstatyti visų 
dėmesiui.

J. Gliaudą

Svirties elegija.

The Stroh Brevvery Company, Detroit 26, Michigan

Patogus 8 pakietas
nereikia depozito 
nereikia grąžinti

FIRE-BREWED FLAVOR

Stroh’s patogiausias savo po
puliariu 8 pakietu 8 lengvai 
naudojamomis be depositų ... 
be grąžinimo bonkomis. Įsi
gykite Stroh’s 8 pakietą. Tai 
Amerikos vienintelis liepsna 
darytas alus.
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Vėliavų pakėlimas dešimtoje mergaičių stovykloje Dainavoje. Šiais metais čia stovyklavo didelė 
clevelandieČių grupė. Garlos nuotrauka

I. Bertulio mokinių koncertas
Žmogui neužmiršta

mą įspūdį padaro labai 
geras arba nepaprastai

blogas įvykis. Prisimi
nus muzikos mokinių pas
kutinius pasirodymus, už-

DIVIDEND CHICKS MAILED 
OUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINGS ACCOUNTS

B gWe Invite 
Your Savlngi

Joseph F. Gribtuskii, Exec. Secv. 
1447 SO. 49th CT. • CICERO, ILLINOIS 60650

HOURS: MON. 9-8; TUES., THUR., FRI. 9-5; SAT. 9-1 ;WED. CLOSED
PHONE 656-6330 . i

Kas tik turi gerą skonį,
-Viską perka pas Lieponj!

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

tel. PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

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

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

SIUNTINIAI I LIETUVA
Licenzijuotą lietuvių 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 

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 i Lietuvą.
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

siliko gražus įspūdis iš 
komp. J. Bertulio forte
pijono studijos mokinių 
koncerto mokslo metus 
užbaigiant. Koncerte da
lyvavo 18, nuo 7 ligi 14 
metų amžiaus. Iš jų 
trys tesimokė vos 5 mė
nesius.

Chicaga pralenkia vi
sas JAV lietuvių koloni
jas savo studijų gausu
mu. Čia veikia prof. V. 
Jakubėno, A.Kučiūno,A. 
Nako, M. Motiekaičio ir 
kt. Jos visos skaitlingos 
mokiniais, kurių tarpe 
yra jau koncertuojančių 
įvairiuose parengimuo
se. J. Bertulio yra pati 
mažiausia ir jauniausia. 
Viso mokinių gerokai 
virš dviejų šimtų. Tai 
yra didelis muzikinės 
kultūros įnašas, ypatin
gai fortepijoninės muzi
kos srityje. Keista, kad 
mūsų lietuviškose radi
jo valandėlėse nepatie
kiama instrumentalinės 
muzikos plokštelių. At
rodytų, lyg mes vien tik 
dainuoti temokame. O 
juk be minėtų studijų 
yra dar ir kitų, kurios 
viešumon nepasirodo. 
Mūsų jaunasis prieaug
lis ( nuo mažens susipaži 
nęs su fortepijonu, kai 
sukurs savo šeimas, re
tas neįstengs turėti savo 
šeimoje piano ir vaiku
čius mokyti skambinti. 
Tuo būdu mūsų muziki
nė kultūra bus padariu
si didelę pažangą.

Pasitaiko šeimų, ku
riose net keletas vaikų 
mokosi skambinti, pav.: 
Siliūnų: Rimas, Vytau
tas, Mindaugas, Algi
mantas ir Danutė. Čepų 
šeimoje: Arūnas, Jū
ratė ir Rasa. Sėdaičių: 
Kristutė ir Judita. Juod
valkiu: Alvydas ir Rūta. 
Griganavičių: Šarūnas ir 
Rasa.

Mokinių tarpe buvo ge
rokai pažengusių ir pasi
reiškusių su neabejo
tinais gabumais. Progra
moje buvo pažymėta, jog 
studijos VI skyriaus mo
kinės R. Čepaitė, D. Si- 
liūnaitė ir L. Jadviršytė 
yra viešai skambinusios 
įvairiuose parengimuo
se.

Programoje buvo ne
mažai skambinama ke
turiomis rankomis ir net 
dviem pianinais. Jdomūs 
buvo visi tie programos 
numeriai, kurie buvo lie
tuviškomis temomis pa
ruošti paties komp. J. 
Bertulio pagal mokinio 
pajėgumą. Iš neseniai iš
leistos Chicagos LB Sky
riaus fortepijonui rink
tinės buvo išpildyta ke
turiomis rankomis ”Ark

liukai” J. Bertulio. Taip 
pat buvo atlikti kūrinė
liai lietuvių komp. k.t. 
E. Laumianskienės, V. 
Klovos, Br. Budriūno. 
Taip pat netrūko ir sve
timųjų komp. kūrinių: J. 
S. Bacho, Fr. Liszto, 
Fr. Schuberto ir kt. Pa
našiai savo muzikos stu
dijoje įveda net 3/4 pro 
gramos lietuvių kūrybos 
žinomas smuikininkas Iz. 
Vasyliūnas. Nors nedaug 
turime savos fortepijonų 
muzikai skirtos kūrybos, 
bet dabartinėms studi
joms yra pakankamai, 
kad apžvalginiuose stu
dijų pasirodymuose būtų 
galima pasirodyti.

Išklausius visą progra
mą jaučiama studijos ve
dėjo pedagoginė sistema, 
nusimančiai naudojama.

Nemažas būrys arti
mųjų atvyko pasiklausyti, 
kaip jų atžalynas žengia 
į meno pasaulį.

J. Žilevičius

SPORTO
ADMINISTRACINIAMS 
PAREIGŪNAMS
KURSAI

Sporto administracinių parei
gūnų pasitobulinimo kursai 
Įvyks Petro Ambuto vadovauja
moje Pottawattamievasarvietė- 
je rugpiūčio 21-28 d.d. adresas: 
Pottawattamie Resort, ftoute 3, 
Box 400, Benton Harbor, Mich.

Kursus rengia ŠALFASS-gos 
Centro Valdyba, remiant ir glo
bojant JAV Lietuvių Bendruome
nės Centro Valdybai. Kursų or
ganizacinis darbas pavestas P. 
Petručiui, J. Bagdonui ir P. 
Žumbakiui. Organizatoriams tal
kininkauja JAV Lietuvių B-nės 
vicepirmininkas V. Kleiza. Lėk - 
toriais ir pareigūnais kviečiami 
sporto darbuotojai. Kursantų 
skaičius ribotas, nedaugiau 30 
asmenų.

Pageidautina, kad kursantai 
būtų bent 17 metų amžiaus ir 
turėtų neabejotinų gabumų ir 
noro sporto administraciniam 
darbui ir instruktavimui. Kur
sų kaina $30.00, Įskaitant kam
barį ir pilną pragyvenimą. Ne
pajėgiantiems apsimokėti, ypa
tingai jaunesnio amžiaus kur
santams, kursų kaina bus su
mažinta.

Kursų programa apima šias 
sritis:

2) Supažindinimas su lietu
vių sporto raida,

b) Mūsų dabartinė sportinė 
struktūra,

c) Klubinė administracija ir 
praktiška veikla,

d) Ideologinis lietuvio spor
tininko paruošimas.

e) Teoretinis ir, pagal ga
limybes, praktiškas supažindi
nimas su paskiromis sporto ša
komis, paruošimo metodais ir 
pa n.
Visi lietuvių sporto klubai 

bei vienetai, o taip pat ir ki
tos lietuvių jaunimo organiza
cijos, kviečiamos pasinaudoti 
proga ir visomis išgalėmis pa
raginti savo narius dalyvauti 
rengiamuose kursuose.

Smulkesnė informacija tei
kiama ir registracija atlieka
ma šiuo adresu:

Jonas Bagdonas, 6421 S. Rich- 
mond, Chicago, III. 60629. Te
lef. 778-8370.

HELP MANTE!) MALĖ

JOURNEYMAN 
or IST CLASS SKILLED 

SĖT UP MAN 
For 5 SPINDLF. W Č< S 

Mušt be experienced. All benefits top 
rates. Long program. Day shift.

AGGRESIVE MFG. CO.
3323 Jerome Detroit, Mich.

TV 1-7320
(83-92)

W A N T E D 
JOURNEYMEN 
Mill Hands 

Surface Grinders 
External Grinders 

Jig Grinder 
Electrician 

Experienced journeymen on Gauge 
vvork. Steady work. Top wages, 
fringe benefits. Days. 

Freeland Gauge Co.
13 300 FOLEY 

DETROIT MICH.
(83-90)

JOURNEYMEN 
DIE MAKERS

DIE REPAIRMEN 
on PROGRESSIVE DIES.

Grovving company. Good wages & 
benefits.

Ask for Mr. KOLODICA 
WARREN FASTENER 

80 NORTH ROSE
MT. CLEMENS, MICH.

293-8520
(83-85)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or IST CLASS SKILLED 
GRINDER HANDS.
I.D 0D. SURFACE. 

MILL HANDS.
Top rates, steady days, benefits. 

SELECTOR SPLINE PRODUCTS CO. 
9330 Milner Detroit, Mich.

VA 3-1750
(83-89)

W A N T E D
IST CLASS SKILLED 

TURRET LATHE OPERATORS 
GRINDERS O.D l.D. OPERATORS 

DAY WORK
Steady vvork. You receive A-l vvork- 
ing conditions, excellent hourly rate, 
cost of living, 9 paid holidays, paid 
vacations, company paid insurance, 
overtime hours & pension plan.

C. M. SMILLIE CO.
1100 Woodward Heights 

Ferndale, Mich.
JO 4-6060

(82-88)

Mask Makers (3)
Capable of working with niekei elec- 
troforms. Steady work. Mušt be wil- 
ling to work overtime.

International Masking & 
Engineering Corporation 

6536 JACKSON RD. 
ANN ARBOR. MICH.

313 — 761-1030
(83-88)

ROLLING MACHINE 
OPERATOR

ROLLING MACHINE 
SĖT UP MAN

KEYS TON METAL 
MOULDING

16410 Stephens Drive
East Detroit, Mich.

(84’91)

M & F HELP WANTED

W A N T E D 
JOURNEYMEN 

OR 
EXPERIENCED 

TORSION MACHINE 
SĖT UP MEN.

Steady vvork. Excellent pay. All 
fringe benefits.

Call 312 — PR 6-6611 
(81-90)

LABORATORY TECHNOLOG1ST -- 
malė or female, 60 bed general 
hospital, north centrai Michigan 
city 8000. Salary open. Good ben
efits and Retirement plan. Contact 
Administrator, Community Hospi
tal, Big Rapids, Michigan. (8288)

female

F1TTERS
want top men for large steel fab- 
ricating shop with 7 year history 
of unlimited overtime with no lay- 
offs.

PROFIT SHARING 
BLUE CROSS-HOSP. 
7-PAID HOLIDAYS 

20hrs. paid vacation after 6 mos. 
40 hrs. paid vacation after 1 year. 
80 hrs. paid vacation after 3 year. 
Vacation seniority starts with date 
of employment.

J & J BURNING CO.
24622 Mound Rd., Warren, Mich.

(81-87)

REGISTERED 
NURSES

Required September I, 1966 for 50 
bed Auxiliary Hospital adjacent to 
70 bed Active Hospital in the beau- 
tifully located and readily accessible 
Northern Alberta Town of Peace Riv- 
er. AHA recommended salaries plūs 
northern allovvance. Room and board 
available at nominal cost. Write or 
phone collect to Director of Nursing 
or Mrs. A. Skelton at 624-255 1 from 
7:30 a.m. to 4:00 p. m. Monday 
through Friday and 403 - 624-3808
evenings and weekends.

PEACE RIVF.R, ALBERTA, CANADA
(83-85)

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildo

mas Golf’o srovės; SILVER BEACH 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

PLANINGAS TAUPYMAS 
ineta, avuit dŪHdendM

| — PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIENI

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

Biaadloaį, lt poaktadimį
am 9 vai. ryta Iki 4 vaL po pte t*. 
KotvinadteaĮ am 9 vaL ryto iki S v. vak. 
SaftadioaJ tom 9 vaL ryte iki 1 va L po pUt* 
Ttetiadi—į eMaryta vio^ <iloa^

Cbarttved aod Sapervtoed by the Uafeed Statės Girs—irai

2212 W. CBRMAK ROAD • CHICAGO A 1LUNOB

Phoae VlrjMa 7-7747 Jota J. Tu........ .... Prea.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOSU ĮSTAIGOS

V

-4-
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

J* TAUTYBIŲ SĄJŪ
DŽIO poatostoginis su
sirinkimas įvyko rugpiū
čio 3 d. 8 vai. vak. jau
kioje vokiečių Banater 
Klubo salėje, 3580 W. 
140 gt.

Susirinkimą pasveiki
nęs vokiečių klubo p-kas 
pirmininkauti pakvietė 
Taut. Sąjūdžio pirminin
ką, County Auditor Ralph 
J. Perk.

Kiekvienas Sąjūdžio su 
sirinkimas vyksta vis ki
tos tautybės patalpose, 
todėl šį kartą šeiminin
kus - vokiečių kolonijos 
veikėjus iš eilės R.J. 
Perk ir pristatė gausiai 
susirinkusiems sve
čiams.

Trumpą, bet tautybių 
bendros veiklos reikšmę 
labai būdingai ir origina
liai iškėlė Cuyahoga 
County Captive Nations 
Week komiteto p-kas 
vengrų atstovas John 
Palasics. Su jo mintimis 
artimiausiu laiku turė
sime progos supažin
dinti ir Dirvos skaityto
jus.

Antroje susirinkimo 
dalyje County Auditor R. 
J. Perk paaiškino apie 
savo įstaigos apimtį, už
davinius ir veikimo meto
dus, aiškinimus paryški
nant ant ekrano spalvo
tais paveikslais.

įdomu pastebėti, kad 
Cuyahoga County - aps
kritis yra viena iš di
džiausių Amerikoje. Su 
2 mil. gyventojų, apskri
tis savo dydžiu viršyja 
5 valstijas.

Nedaug kam žinoma, 
kad ši svari apskrities 
institucija nėra nei mo
kesčių politikos nustaty
toja nei mokesčių kėlė
ja. Mokesčius nustato ir

JAKUBS & SON
FUNERAL KOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VViIliam 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

Veiklūs ALT S-gos Clevelando skyriaus nariai V. Stuogis, J. 
Stravinskas ir P. Morkūnas diskutuoja artėjančio Dirvos paren
gimo, įvykstančio rugsėjo 24 d. Clevelande, klausimus. Tai bus 
pirmas rudens sezono parengimas, kuriame bus pristatytas Dir
vos novelės konkurso laimėtojas. V. Kizlaičio nuotrauka

kelia savivaldybės (šalia 
federalinės valdžios mo
kesčių). County Audi
tor’s įstaiga, šalia dau
gelio kitų uždavinių pri
žiūri, kad tie mokesčiai 
būtų tinkamai surenka
mi, sąžiningai paskirs
tomi ir gražinami į są
matose numatytas pozi
cijas. Tai labai trum
pas, bendras ir suglaus
tas apibūdinimas, tačiau 
svarbu žinoti, kad di
džiausia mokesčių kė
limo priežastim yra pa
tys balsuotojai, pasisa
kę rinkimų metu už pa
siūlomus pagerinimus ir 
sąmatų padidinimus atit. 
miestų reikalams.

Supažindinimas su pla
čios apimties įstaigos 
veikla tokiu sklandžiu, 

vaizdžių būdų visų su
sirinkusių buvo sutik
tas dideliu dėmesiu.

Pabaigai R.J.Perkpri- 
statė visą eilę įvairių 
tautybių atstovų, o po to, 
vaišingoms klubo šei
mininkėms darbuojan
tis prie užkandžių dar 
buvo progos kiekvienam 
asmeniškai susitikti ir 
išsikalbėti klausimais, 
liečiančiais taip įvai
rią ir plačiai išsišako
jusią tautybių veiklą.

Šis susirinkimas pa
rodė, kad Tautybių Są
jūdžio veikla įgauna vis 
ryškesnes formas ir 
bręsta į svarų visuome
niniame ir politiniame 
gyvenime vienetą. Bū
dinga, kad ir nariais gau
sesnės tautybių grupės 
pradeda atsisakyti savo 
šalto atsiribojimo ir jun
giasi į bendrą darbą.

Lietuvius šį kartą at
stovavo Tautybių Sąjū
džio koordinacinio ko
miteto p-kas inž. R. Ku. 
dūkis, Tėvynės Garsų ra
dijo valandos vedėjas 
J. Stempužis su ponia ir 
Dirvos red. J. Čiuber
kis. -č-

* PLB PIRM. J. BA- 
ČIŪNAS su ponia daly
vavo LR,K Susivieniji
mo Seime Pittsburghe, 
kur pasakė sveikinimo 
kalbą. Ta pačia proga 
jis kalbėjo ir per P. 
Dargio vadovaujamą ra
dijo valandėlę.

Grįžtant iš Pittsburghe 
buvo sustojęs Clevelan
de, kur tarėsi su PLB 
vicepirm. St. Barzduku, 
o Vilties leidykloje su
sipažino su jo leidžia
mos pik. A. Šliogerio 
knygos apieprez. A.Sme
toną spausdinimo eiga.

* A. GULBINSKAS, 
lietuvių spaudos foto- 
bendradarbis, lankėsi 
Clevelande pas savo duk
rą M. Lenkauskienę ir 
dr. E. Lenkausko lydi
mas lankėsi Dirvos re
dakcijoje. Čia jis karš
tai gynė fotobendradar- 
bių reikalus didesnių pa
rengimų metu. Kaip ži
nia, daugelis jų jaučia
si rengėjų ir redakcijų 
nuskriausti.

* GIEDRE MATIENE, 
dantų gydytoja, po dvie
jų mėnesių atostogų su
grįžo ir priiminės pa
cientus nuo rugpiūčio 8 
dienos.

* BALYS BARKUS, 
Australijos LB Krašto 
valdybos vicepirminin
kas su šeima svečiuoja’ 
si Amerikoje ir yra ap
sistojęs pas gimines 
Chicagoje.

Šiomis dienomis jis 
lankėsi pas anų skauta- 
vimo dienų bičiulį Vin
cą Kizlaitį ir kt. pažįs
tamus Clevelande. Ta 
proga svečias atsilankė 
į Dirvos redakciją ir, 
kaip artimas Mūsų Pa
stogės bendradarbis, su 
sipažino su Dirvos lei
dimo ir administravimo 
būdais.

* DAR VIENAS leng
vos muzikos, geros nuo
taikos sezonas užbaigia
mas Public Auditorium 
salėje, Clevelando Va
saros Orkestrui bai
giant koncertų programą 
su ”Tops of the Pops” — 
finaliniu pasirodymu 
penktadienį ir šeštadie
nį, rugp. 12 ir 13 d. 8:30 
vai. vak.

Skaičiuojama, kad 
virš 75.000 lankytojų gro
žėjosi Clevelando orkest
ro ir solistų pasirody
mais. Tai bene pats ge
riausias tuo atžvilgiu se - 
zonas Clevelande.

Dainos ir muzikos ins
trumentų solistai papil
dys užbaigiamąją progra
mą, dirigento Louis La
ne parinktą pavykusiam 
sezonui uždaryti.

Bilietai šiems kon
certams gaunami Seve- 
rance Hali kasoje ar 
Burrows krautuvėse.

NEPRALEISKIT 
PUIKIOS PROGOS

Salionas, valgomas, 
moderni virtuvė su dai- 
nete, darbo kambarys, 
vienas miegamas ir tu
aletas apačioj. Trys mie
gamieji ir vonia viršuj. 
Visam name šaldymas. 
Nauji kilimai. Dviejų ma
šinų garažas. Visas na
mas puikiai įrengtas. 
Prie Nauj. Parapijos.

Teirautis: 531-6720. 
Vakarais 486- 0374.

(85-86)

• Apdraudos reikalais go
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi i Z. Obe- 
leni tel. 531-2211.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

MOKINĖS 
SIUVAMOMS 
MAŠINOMS

Priimame ir nevarto j an- 
čias anglų kalbą. Mes turi
me daugelio tautybių žmo
nių 2000 tarnautojų tarpe. 
Dieninė pamaina, didžiausi 
atlyginimai moterims šiame 
rajone. Patirtis nereikalau
jama. Atlyginame be'simo- 
kinant, po trumpo bandy
mo.

Atvykite i Employment 
Office 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.)

Vasario 16 Gimnazijos mokytojas F. Skėrys, lankydamasis Cle
velande, turėjo pasitarimus su LB veikėjais. Nuotraukoje iš kai
rės: Gintautas Sniečkus, Vasario 16 gimn. mokinys Andrius Šmi
tas, F. Eidimtas, dr. A. Nasvytis, S. Barzdukas, Vasario 16 gimn. 
mokytojas Fricas Skėrys, K. Karpius ir J. Mikonis.

V. Kizlaičio nuotrauka

PABALTIEČIŲ VARŽYBŲ CLEVELANDE 

REZULTATAI
Patiekiame 1966 m. Š.A. Pa

baltiečių Lengvosios atletikos 
pirmenybių techniškąsias pa
sekmes. Suaugusių klasėse duo
dama pirmos 3 vietos ir jaunių 
klasėje pirmos 2 vietos.

* Žvaigždutė prieš rungtį 
reiškia naują pabaltiečių re
kordą. Po pavardės kliauste- 
liuose lietuviams pažymėta klu - 
bas, latviams (La), estams (E).

VYRŲ KLASE

100 m. bėgimas: 1) E. Alek- 
sejūnas (Aras) 11.4 sek.; 2) J. 
Sutt (E) 11.6 sek.; 3) P. Mus- 
ting (E) 11.7 sek.

200 m. bėgimas: 1) E. Alek 
sejOnas (Aras) 22.8. sek.; 2) J. 
Sutt (E) 23.5 sek., 3) P. Mus- 
ting (E) 24.3 sek.

400 m. bėgimas: 1) E. Alek- 
sejūnas (Aras) 49.4 sek.; 2) T. 
Lėps (E) 49.4 sek.; 3) T. Onu 
(E) 51.8 sek.

800 m. bėgimas: 1) Robertas 
Frost (Aras) 1:54.6 min.; 2) Ro
mualdas Frost (Aras) 1:55.1 min. 
3) T. Lėps (E) 1:56.4 min.

' 1500 m. bėgimas: 1) Robertas 
Frost (Aras) 4:13.7 min.; 2) 
Ronaldas Frost (Aras) 4:14.5 
min.; 3) T. Lėps (E) 4:19.8 min.

3000 m. bėgimas: 1) M. Smil
ga (La) 10:05.5 min.; 2) J. Kolo- 
vičius (Žaibas) 10-58.2 min.

110 m. kliūtinis bėgimas: 1) 
P. Musting (E) 16.5 sek.; 2) 
V. Narutis (Aras) 17.9 sek.; 
3) A. Urbonavičius (Žaibas) 18.0 
sek.

Šuolis į tolį: 1) J. Sutt (E) 
19’ - 10 1/2"; 2) Z. Žaliauskas 
(Aušra) 19’-4"; 3) K. Tamašaus
kas (Aušra) 18’ - 4 1/2".

Šuolis į aukštį: 1) A. Ža
liauskas (Aušra) 5J-6"; 2) V. 
Laniauskas (Žaibas) 5,-4"; 3) 
P. Musting (E) 5’-2".

* Trišuolis: 1) A. Motiejūnas
(Žaibas) 43’-ll"; 2) J. Stutt (E) 
41’ - 9"; 3) I. Zvaigznite (La)
41’-5".

Rutulio stūmimas: 1) A. Roost 
(E) 48’-7 1/4"; 2) I. Zvaigznite 
(La) 43’-7 1/4"; 3) H. Grabbi 
(E) 37’-8".

Disko metimas: 1) A. Roost (E) 
164’-1"; 2) I. Zvaigznite (La) 
140’-6"; 3) S. Venclauskas (Žai
bas) 114’-8".

Ieties metimas: 1) A. Roost 
(E) 194’-9" ((E) 194’-9"; 2) I. 
Zvaigznite (La) 191’-1"; 3) R. 
Burdulis (Li) 163’-6".

Kūjo metimas: 1) A. Laning 
(E) 104’-9"; 2) A. Roost (E)
87’-10"; 3) I. Zvaigznite (La)
76-9".

PRITYRUSIOS 
SIUVĖJOS 
RANKOMIS

PASTOVI DIENINĖ 
PAMAINA

Aukščiausias akor- 
dinis atlyginimas 

Ateikite į samdos 
skyrių.

JOSEPH & FEISS CO.
2149 WEST 53rd STREET 

(prie Lorain Avė.) 
TEL. 961-6000

4 x 100 m. estafetė: 1) Lie - 
tuviai (A. Malinauskas, Ron. 
Frost, Robt. Frost, E. Alek- 
sejūnas) 44.1 sek.; 2) Estai 
44.4 sek.

MOTERŲ KLASE

60 m. bėgimas: 1) T. Tabu- 
lėnaitė (Aušra) 8.3 sek.; 2) H. 
Kaur (E) 8.5 sek.; 3) M. Jo- 
kūbaitytė (Žaibas) 8.7 sek.

100 m bėgimas: 1) T. Ta- 
bulėnaitė (Aušra) 13.4 sek.; 2) 
A. Pulk (E) 13.7 sek.; 3) I. 
Janeliūnaitė (Aušra) 13.7 sek.

200 m. bėgimas: 1) T. Tabu- 
lėnaitė (Aušra) 28.4 sek.; 2) 
M. Jokūbaitytė (Žaibas) 28.7 
sek.; 3) R. Jokūbaitytė (Žai
bas) 29.2 sek.

80 m kliūtinis bėgimas: 1)
R. Jokūbaitytė(Žaibas); 15.1sek. 
2) I. Janeliūnaitė (Aušra) 15.4 
sek.; 3) H. Kaur (E) 16.1 sek.

* 400 m. bėgimas: 1) M. Jo
kūbaitytė (Žaibas) 1:05.8 min.;
2) R. Jokūbaitytė (Žaibas) 
14’-9"; 3) T. Tabulėnaitė (Auš 
ra) 14’-7 1/2".

Šuolis į aukštį: 1) I. Janeliū
naitė (Aušra) 4’- 3 1/2"; 2) 
M. Romanovaitė (Aušra) - 
4’-3 1/2"; 3) E. Poolar (E) 
4’-3 1/2".

Rutulio stūmimas: 1) V. Vis- 
kers (La) 32’-3 3/4"; 2), J.
Klimaitė (Aušra) 31'-4 3/4";
3) A. Randlepp (E) 27,-3 1/2"'

Disko metimas: 1) V. Vis- 
kers (La) 94’-6”; 2) J. Klimai
tė (Aušra) 92’-10"; 3) H. Kaur 
(E) 82’-8".

Ieties metimas: 1) D. Čiur
lionytė (Žaibas) 85’-5 1/2"; 2) 
J. Klimaitė (Aušra) 82’-4"; 3) 
M. Jokūbaitytė (Žaibas) 6O’-8".

* 4 x 100 m. estafetė: 1) Lie
tuvės (M. Jokūbaitytė, I. Jane
liūnaitė, E. Giedraitytė, T. Ta
bulėnaitė) 54.4 sek.; 2) Estės 
57.0 sek.

JAUNIŲ A KLASE (16-18 m.)

100 m. bėgimas: 1) J. Stanke
vičius (Žaibas) 11.7 sek.; 2) J. 
Laaniste (E) 12.1 sek.

* 200 m. bėgimas: 1) J. Laa
niste (E) 23.8 sek.; 2) J. Stan
kevičius (Žaibas) 24.0 sek.

* 400 m. bėgimas: 1) R. Kut- 
ka (Aras) 55.9 sek.; 2) V. Klio- 
rys (Žaibas) 58.1 sek.

1000 m. bėgimas: 1) V. Klio- 
rys (Žaibas) 3:09.7 min.; 2) E. 
Staškevičius (Žaibas) 3:14.0 min.

Šuolis į tolį: 1) J. Laaniste 
(E) 19‘-2"; 2) R. Petrauskas
(Aušra) 18,-9 3/4".

Šuolis į aukštį: 1) R. Petraus
kas (Aušra) 5'-4 1/4"; 2) V. Zie- 
dinš (La) 5’-3 1/4".

Trišuolis: 1) J. Laaniste (E) 
38’-9"; 2) V. Ziedinš (La) 36’7"

* šuolis su kartimi: 1) J. Laa
niste (E)H’-5";2) R. Petrauskas 
(Aušra) 10’-0”.

Rutylys (12 Ibs.): 1) R. Pet
rauskas (Aušra) 37’-7 1/2"; 2) 
K. Sušinskas (Žaibas) 37’-ll/4"

Diskas (Vyrų): 1) H. Kernius 
(Aušra) 109’-9"; 2) V. Narutis 
(Aras) 83’-4".

Ietis moterų): 1) V. Zeidinš 
(La) 158’-2 1/3"; 2) K. Sušins
kas (Žaibas) 128’-6”.

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamųjų prie Nau

jos parapijos. $14,800.
Tel. 752-2414. (79-89)



DIR VA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

* TĖVAS J. VAIŠNYS,
S. J. kuriam laikui išvyks
ta į Californiją. Ten ža
da išbūti iki spalio mėn. 
pabaigos. Jo naujas ad
resas yra toks: Rev. J. 
Vaišnys, S.J. 2718 St. 
George St., Los Angeles, 
California 90027.

* SUMANAUS J. F. 
GRIBAUSKO vadovauja
ma St. Anthony Savings 
taupymo ir skolinimo įs
taiga, 1447 So. 49th 
Court, liepos mėn. pa
skyrusi vertingų dova
nų taupytojams, susi
laukė 200 naujų klijentų 
išdalinus 700 dovanų. 
Gauta naujų ar padidinu
sių sutaupų už 1,046.000 
dol.

Bendrovės akcininkai 
metiniame susirinkime 
turės progos pasidžiaug
ti augančia apyvarta ir 
gera vadovybe.

Š.m. liepos 31 dieną iškeliavo amžinybėn ALIAS 
Garbės Narys, Vytauto Didžiojo ir Temple Uni
versitetų profesorius, buvęs ALIAS Centro Val
dybos ir Philadelphia Skyriaus Pirmininkas, 
gilus mokslininkas ir visuomenės veikėjas

Pik. lt., dipl. inž.

ALFONSAS JURSKIS

Šioje skausmo valandoje jo žmonai, dukrai ir 
sūnums su šeimomis, reiškiame gilią užuojau
tą ir drauge liūdime.

z' ALIAS Centro Valdyba

* VINCAS STEPONAI
TIS, savo laiku rašęs 
Dirvai feljetonus Skin- 
kos slapyvardžiu, mirė 
Bostone nuo širdies 
smūgio, sulaukęs 62 m. 
amžiaus.

V. Steponaitis jau 
Nepr. Lietuvoj aktyviai 
bendradarbiavo spaudo
je.

Palaidotas rugp. 3 d. 
Cambridge kapinėse. Nu 
liūdime liko žmona ir 
duktė Rima Bričkienė su 
šeima.

* KORP! NEO-LITHU
ANIA, New Yorke, lie
pos 29 d. Vytauto Jurgė- 
los namuose turėjo su
eigą, kurios metu filis
teris dr. A. Budreckis 
kalbėjo apie korporaci
jos ideologiją ir tradi
cijas. Senioras Vyt. Jur- 
gėla papildė jo praneši
mą apie Korp! spalvas.

Toronto apsigyveno iš Vokietijos atvykęs Stasys Plučas su devy
niais vaikais. Nuotraukoje p. Plučai su vaikais Toronto geležinke
lio stoty. S. Dabkaus nuotrauka

Pirm. Aldona Čekienė 
pranešė apie Korp! Neo- 
Lithuania būsimą stovyk
lą. Sueigoje dalyvavo kor- 
porantai ir svečiai. Tą 
patį vakarą į korporaci
ją įstojo keturi nauji na
riai.

* KORP! NEO-LITHU- 
ania New Yorke geguži
nė įvyks š.m. rugpiūčio 
20 d. šeštadienį, Jonės 
Beach - paplūdimis 9. 
Pradžia 11 vai. ryto. 

A. A.
EMILIJAI VAIŠNIENEI

mirus, jos vyrą A.L.T. S-gos Waterburio sk. 
narį Antantą Vaišnį bei sūnų Arvydą su šeima 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
S-gos Waterburio Skyrius

Mielam draugui ARVYDUI VAIŠNIUI su šei
ma, jo brangiai mamytei

A. A.
EMILIJAI VAIŠNIENEI

mirus reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Vytautas ir Rita Saliamonai
Kęstutis ir Milda Mikėnai

Kviečiami dalyvauti fi
listeriai, seniorai, jumo
rai su šeimomis ir sve. 
čiai.

* F. SKĖRYS, Vasa
rio 16 Gimnazijos moky
tojas, padarys praneši
mą Bostono lietuviams 
rugp. 12 d. 8 vai. vak. 
Liet. Pil. D-jos salėje.

* KORP! NEO-LITHU
ANIA metinė šventė New 
Yorke įvyks š.m. lapkri

čio 12 d. 7 vai. vak. 
Sheraton - Tenney vieš
butyje, 90-10 Grand Cent 
ral Pkwy., East Elm- 
hurst, N. Y. (prie La 
Guardia aerodromo).

ANTANĄ VAITKŲ 
AMŽINYBĖN

PALYDĖJUS

Šių metų birželio 19 d. mirė 
ekonomistas Antanas Vaitkus 
(Vaitkevičius). Velionis buvo gi
męs 1894 m. vasario 22 d. Tran- 
kinių dv., Krakių valsč., Kėdai
nių aps. Vidurinį mokslą ėjo 
Raseiniuose, aukštesniuosius — 
Odesoje. Ekonominius mokslus 
studijavo V. D. U-te Kaune.

Bodamas uolus kooperacijos 
veikėjas, buvo aktyviai įsijun
gęs į visą eilę finansinių or
ganizacijų. Pradžioje dirbo Ry
gos muitinėje, grįžęs iš Rusi
jos, Lietuvos Šaulių Sąjungos 
centro valdyboje. 1923 m. buvo 
išrinktas į Lietuvos kooperaci- 
nių bendrovių valdybą ir vedė 
finansų skyrių. Be to direkto
riaus pareigas ėjo Lietuvos ko
operacijos banke, Paramos val
dybos narys, žemės ūkio minis - 
terijoje vyr. revizorius, kre
dito įstaigų vyr. inspektorius. 
1932-1940 Taupomųjų valstybės 
kasų valdytojas, tuo pačiu me
tu organizavo Valstybės loteri
ją ir buvo akcinės bendrovės 
Pažanga v-bos narys. 1926 m. 
sausio 14 d. einant Lietuvos ko
operacijos banko direktoriaus 
pareigas, buvo deleguotas į Jung. 
tinęs Amerikos Valstybes susi
pažinti su taupymo ir skolini
mo įstaigų sistema bei meto
dais. Grįžęs į Lietuvą, daugelį 
žinių panaudojo Lietuvos tau
pomąsias kasas organizuojant.

Už nuopelnus Lietuvai 1938 m. 
buvo apdovanotas Didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio Gedimino or
dinu II paipsnio.

1944 m. kartu su žmona ir 
dviem vaikais pasitraukė į Vo
kietiją, čia uoliai talkininkavo 
lietuviškiems komitetams re
gistruoti lietuvius - tremtinius. 
1950 m. atvyko su šeima į JAV 
ir dirbo banke. Amerikoje įsi
jungė į Tautinę Sąjungą ir buvo 
pareigingas Chicagos s k. na
rys. Gyvendamas iš kuklios pen
sijos įstojo į Vilties draugiją, 
kiek sąlygos leido rėmė Dirvą. 
A.a. Antanas Vaitkus labai sie
lojosi tautine spauda tremtyje, 
nes dažnai pareikšdavo, kad lie-

LIETUVIŲ 
GOLFO DIENA

Illinois Lietuvių Prekybos Rū
mų organizuojama tradicinė Lie - 
tuvių Golfo Diena įvyksta tre
čiadienį, rugpiūčio mėn. 17 d., 
Silver Lake Country Club lau
kuose prie 147 gatvės ir ŠTave- 
nue, Orland Park, Illinois.

Golfo žaidimas prasidės 9 
vaL ryto. Golfo pirmenybėms 
jau užsiregistravo daugiau, kaip 
150 lietuvių golfininkų, vyrų ir 
moterų. Golfo varžybas laimė
jusiam Lietuvių Prekybos Rū
mai paskyrė labai gražią trofė- 
ją. Atskiri prizai numatyti lai
mėtojams vyrų ir moterų gol
fininkų grupėse. Geriausiai gol - 
fą sužaidęs bus paskelbtas Lie
tuvių Golfo 1966 m. čempijonu. 
Golfas bus žaidžiamas visą die • 
ną. Prie 9-tos duobės ir šiais 
metais bus suorganizuota už
kandinė, kur ištroškę ir pavar
gę golfininkai galės atsigaivin
ti ir užkąsti. Golfo žaidynėms 
pasibaigus, vakare 6 vai. Silver 
Lake Country Club patalpose ruo
šiama galfo žaidėjams ir sve
čiams vakarienė. Vakarienės 
metu laimėtojams bus įteikti pri 
zai, o visiems dalyviams bur
tų keliu išdalintos dovanos. Lie
tuviai prekybininkai yra suau
koję labai daug vertingų dovanų. 
Tikimasi, kad kiekvienas vaka
rienės dalyvis turės progos lai
mėti bent vieną dovaną.

Lietuvių Golfo Diena sutrau
kia golfo žaidėjus ir svečius ne 
tik iš Chicagos bet iš artimes
nių apylinkių ir net kitų Ame
rikos miestų. Tai gera proga 
gražios gamtos aplinkoje susi
tikti su žymiais Chicagos lietu
viais biznieriais, profesiona
lais, visuomenės veikėjais, 
o taip pat sportuojančiu lietu
višku jaunimu.

Visi norintieji Lietuvių Golfo 
Dienoje dalyvauti prašomi iš .u. 
anksto užsiregistruoti pas GoU 
fo Dienos Komiteto pirmininką 
Cha ries D. Macke, telefonu 
425-6613 arba pas komiteto na
rius John Pachankis, Anton J. 
Valonis, Felix A. Raudonis,Bru- 
no Shukis, Peter Vilkelis ir 
Frank Zogas. Dėl papildomų in
formacijų apie rengiamą Golfo 
Dieną galima skambinti Lietu
vių Prekybos Rūmų pirminin
kui Adolfui Balionui telefonu 
CL 4-4470.

(a e)

tuviškas laikraštis geriausia 
priemonė gimtajai kalbai iš
laikyti.

šeima, giminės ir būrys vien
minčių palydėjo a.a. Antaną Vait
kų į amžino poilsio vietą -- šv. 
Kazimiero kapines Chicagoje. 
Tebūnie jam lengva jį priglau
dusi šio laisvės krašto žemė!

B. P.

DIRVOJ E
DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
NAUJU KNYGŲ!

GERIAUSIAI PAILSĖSI! PER SAVO ATOSTOGAS 
LIETUVIŠKOJE J A N S O N V VASARVIETĖS 

CAPE CO1) VILOJE

Prof. inž. pik. ALFONSUI JURSKIUI 

mirus,gilią užuojautą žmonai Onai ir visai šei
mai reiškia

R. Liormonas ir A. Klimas 
su šeimomis

Mieliems Antanui ir Arvydui VAIŠNIAMS 
brangiai žmonai ir motinai

EMILIJAI KRULIKAITEI - VAIŠNIENEI

mirus, gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškia

Elena ir Mykolas GURECKAI

AUDRONĖ
87 East 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.
• ^isai 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 paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.
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