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ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

BONNA IR MASKVA
SURASTA FORMULĖ SUGYVENIMUI, BET...

Specialus kanclerio 
Brandto įgaliotinis Egon 
Bahr per 14 pašnekesių 
su sovietų užsienio rei
kalų ministeriu Gromy
ko, kurie užtruko per 36 
valandas, sutarė kaip su- 
normalizuoti abiejų kraš 
tų santykius. Mat, nors 
nuo karo pabaigos praė
jo 25 metai, jokia taikos 
sutartis iki šiol dar ne
buvo sudaryta. Pagrin
dinė tam priežastis yra 
sovietų noras legalizuo
ti nusistovėjusią būklę, 
kas Bonnai iki šiol buvo 
nepriimtina, nors ir ne
turėta vilties ją greitu 
laiku pakeisti.

Bahras ir Gromyko 
sutarė:

1. kad abi valstybės at
sisako nuo prievartos pa 
vartojimo tarpusavio 
santykiuose ir grėsmės 
ją panaudoti;

2. abi valstybės pasi
žada ’respektuoti’ dabar
tines sienas ir. 'gerbti’ 
visų valstybių teritorinį 
integritetą;

3. abi valstybės pasi
žada vadovautis JT char
tos 2 straipsniu, kuris 
kalba tą patį ką ir mūsų 
nurodytas 2 susitarimo 
punktas. Tačiau pakar
totinas pasižadėjimas 
laikytis chartos 2 str. 
buvo reikalingas todėl, 
nes pagal tos pačios 
chartos 53 ir 107 straips - 
nius 2 straipsnis jos ne
taikomas chartos pasira
šymo metu dar kariavu
siai Vokietijai;

4. abi valstybės pripa
žįsta 4 didžiųjų atsako
mybę visai Vokietijai.

Kaip matome, Mask
va pasirodė ’sukalba- 
mesnė’ negu Rytų Ber
lynas ir Varšuva, kurie 
reikalauja griežtesnio ir 
daugiau formalaus dabar
tinės situacijos pripaži
nimo, įskaitant Rytų Vo
kietijos suverenumą ir 
Oderio - Neisės linijos 
paskelbimo oficialia sie
na.

Bonnos vyriausybė ta
čiau skaitė, kad susita
rimas su Maskva yra 
svarbesnis už susitari
mus su Rytų Berlynu, 
Varšuva ar kuria kita so 
vietų satelitų sostinei Už 
tat užsienio reikalų mi
nisteris Scheel jau ren
gėsi važiuoti Maskvon 
aukščiau minėtą susitari - 
mą galutinai suformu
luoti ir 'parafuoti' — t. 
y. ant kiekvieno pusla
pio padėti savo inicia
lus. Formaliai sutartis 
būtų pasirašyta vėliau, 
kai keturios didžiosios 
valstybės sutartų Berly
no statuso klausimu. Tų 
pasitarimai turėtų pra
sidėti netrukus. Jei so
vietai tuose pasitarimuo
se garantuotų laisvą su
sisiekimą su Vakarų Ber
lynu ir pakartotinai pri
pažintų jo nepriklauso
mybę, Bonnos vyriausy
bė galėtų savo susitari
mą su Sovietų Sąjunga 
formaliai pasirašyti ir 
tikėtis seimo (Bundes
tago) ratifikacijos.

Bahro-Gromyko suta

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

rimo rezultatai buvo ap
tarti Romoje įvykusioje 
NATO ministeriu kon
ferencijoje ir dėl jų bu
vo pareikštas vienbalsis 
pasitenkinimas.

Opozicija jiems tačiau 
pasireiškė pačioje Vaka
rų Vokietijoje. Krikš
čionys demokratai susi
tarimą vadina 'Ausver- 
kauf' — vokiečių teisių 
ir vilčių išpardavimu, 
kas yra pilnai supran
tama. Kartu tačiau nepa
sitenkinimas pasireiškė 
ir socialdemokratų park 
nerio koalicinėje vyriau 
sybėje Laisvųjų demo
kratų (FDP) eilėse. Jei 
tačiau dalis FDP atsto
vų pasisakytų prieš tą

susitarimą, vyriausy
bė netektų daugumos 
seime ir greičiausiai tu 
rėtų seimą paleisti ir 
paskelbti naujus rinki
mus, kad tokiu būdu ga
vus naują įgaliojimą iš 
visos tautos.

Dėl viso to užsienio 
reikalų ministeris 
Scheel, kuris pats pri
klauso FDP, kanclerio 
Brandto įtaigojimu ati
dėjo savo kelionę į 
Kremlių iki liepos mėne
sio. (Jis buvo numatęs 
ten važiuoti jau šio mėn. 
pradžioje). Per tą laiką 
vyriausybė tikisi įtikin
ti FDP atstovus ir gal 
net dalį krikdemų, kad 
susitarimas su Maskva 
yra būtinas ir faktinai 
nieko neišduoda, nors ir 
palaidoja viltis, kurių

KVIEČIA NENUILSTAMAI VESTI AKTYVUI VISUOTINA 
KOVA UŽ UEIUVOS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBE

PLIAS ir ALIAS suvažiavimo, įvykusio s.m. gegužės 30-31 d. Toronte, rezoliucijos
1. Suvažiavimas svei

kina visame pasaulyje iš 
sisklaidžiusius ir Tėvy
nėje likusius Lietuvos in-

įgyvendinimui vistiek nė
ra jokių galimybių. 
Krikščionys demokratai 
ir dalis FDP kol kas ir 
toliau pasilieka nuomo
nės, kad jei susitarimas 
neduoda vilties kokiems 
nors pasikeitimams, nė
ra ko su juo ir skubin
tis. Be to, opocizijama
no, kad gal geriau būtų 
susitarti pirma ne su 
Maskva, bet su sateli
tais, kas tačiau vargiai 
sutinka su gyvenimo re
alybe — satelitai daro 
tą, ką jiems Maskva 
įsako.

žinierius, architektus ir 
gamtos mokslų atstovus 
ir linki visiems, kur są
lygos leidžia, dirbti Lie
tuvos Valstybės atsta
tymui.

2. PLIAS ir ALIAS na
riai kviečiami aktyviai 
dalyvauti lietuvių išeivi
jos organizacijose, rem
ti mūsų bendrinių orga
nizacijų veiklą konkre
čiu darbu, bei materiali
ne parama, ir nenuilsta
mai vesti aktyvią visuoti
nę kovą už Lietuvos Lais
vę ir Nepriklausomybę.

3. Suvažiavimas reiš
kia padėką esamai 
PLIAS Centro Valdybai 
jos pirmininkui J. V. 
Daniui, ir buvusiai 
ALIAS Centro Valdybai, 
jos pirmininkams — J.
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Visų Lietuvos Respublikos piliečių ir gyventojų žiniai
Rimties ir darbo!

Šių melų birtrbo H d. 23 ral. • inrerndlnim* le r/.^a. autramdy- Iki birtelio IS d. 10 „I. ryto. Jte- 
.mūaų laikui Sovietų Soun,oa f Ii „tartie, prlrtua. ((avlmaa Lietuvo, vyriauaybte ataee
liaudie, konuaarų laryho, pirminin-1 31 Kad tuojau Mtų lalduotaa kymo iki to t-—m- bu, vertinama,
ka, ir utoiemų reikalų komlaaru lamu praleldlmaa | Ltetuvo, tari- kaip ataiaakymaa nuo įvykdymo 
Mnlotov (teik* Lieluvo, utoienių rei- lonj. Sovietų karteMenta dalinių aukUlau nurodytų Sovietų S^un- 
kalų miniatrul Urbki ui u—i-— .j»i -i,,,!,,-1 ,,, ■ reikalavimų.
ultunatumų. kuriuo buvo reikalau-' tuvo, rentruoae tekiame kiekyje, įteikto ultimatumo pradtioje bu. 
jam* iki budelio 15 d. 10 vai. ryto • 
(Maskvos laiku) įvykdyti Akuos tn*
reikalavimus:

11 Kad tuojau būtų atiduoti teis
mui vidaus reikalų ministre* Sku
čas ir vaislybė* saugumo departa
mento direktorių* Povilaitis, kaipo 
tiesioginiai kaltininkai provokacinių 
veiknmų pneė Sovietų įgulą Lietu
voje-

2; Kad tuojau būtų suformuota 
Lietuvoj* tokia vyrtausybė, kuri su
gebėtų ir būtų paairyiusi laiduoti 
garbingą Sovietų Sąjungo* ir Lietu
vos aavttarptaė* pagalbos sutartie*

—__ ____ kiekyje,
kurio pakaktų. kad Mtų laiduotu
Sovietų S«juncw Ir Uetuvo, „rl-1 dautvmoje m0*ų 
tarpine, pafalba, aManlea vykdy
mą, ir uiklntl ĮauRkai Inlii vėlu
mai. nukreipti prta|- tovietų Ūkių 
Lietuvoje.

Sovietų SkJuafo, yyriauayb* 
rvikalavunų jvykdJreH laiko 
rlemratartna aųlynv'ka kurio, 
faiuna palaku to. W BovMų

tiyu
--------------- 8ą- 

jurgoa ir Lietuvos savitarpinė* pa
galbon sutarti* bitą vykdoma gar
bingai ir aąimtngal.

Sovietų Sąjungos pvriausybė lau
kia Uetuvoa vyriaag^Ma atsakymo

{teikto ultimatumo pradžioje bu
vo pUčial JO “‘C*1-
daugumoje mOaų rlnotnend >auH- 
noml Ii .pandoj, Mtff 
komunUtatp ąpj* Sovietų Sąjungos 
Karių (tingimą Lietuvoj* Ir kai kū
rinos kitu* dalyku*.

O*vu*j gintą apie ij ultimatumą. 
Lietuvos vyriausybė tuojau susirin
ko posėdlio. kūnam pirmininkavo 
pat* Itespubliko* Preaidmtaa. Tame 
posėdyje buvo nutarta vlau* Sovie
tų Sąjungo* vyriausybė* reikalavi
mus priimti ir apie tai ją per minis
trą Urtėj Maskvoje nurodytu laiku 
palafonąuatL Ministre pirmininko

„Ta****“ paskelbė tokį koanuni- Į kantlnų pereoaako, dtolbėjų ir kt., o I vyriausybės nedreugiAki 
katą apie Sovietų Sąjungo* Lietuvos taip pat masintai sMbataėjtmai Ue-1 Sovietų Sąjungų* ativili 
konflikto likvidavimą: I . ........ ,

„Birtelio 14 d- Sovietų Sąjungos' technikų tarpo, ■
komisarų tarybos pirminin-trivialų statyba*

|i)ldų rigoa mrt* sunka tuo* 
fv>ki*R %i«aj t i Imliai jiertlatl. To
dėl palikime jų apibūdinimą airJėiaJ. 
Alaadlr* tegalime koantatsoti. kad 
M* dienų įiyklų eiga nUto niu* 
rimtų faktų aklvaivdojr. Rasdj da
rni vertinti aplinkybe*, karione Mų 
dtoaų (vykiai kilo, ihų pirma turi
mo dar kartą pabrėtti. kad vijoje 
Netaiki ląstoje naatjklų na Solietų 
Hąjaaga * 11% ilgi* iKada vyrai o 11e
na* asnintatirnaa: jie turi būti kuo 
geriasal Sudarant pereitą rudenį 
*■ Soiletų Sąjunga •atarij. kuri kal- 
bamumlun Maut iki na (vedė | ***‘9 
faif. mlaetank* aunUtalyma* deta
lių tautoje dar labi** nunUprėjs. 
Ir asnUprėjo v kai nuoėlrdiiai. ka
dangi naujank santykių aatvarky- 
ma» Ir aplink) bėn. karione tai įvy 
tokiam na*htat)-m*i tik a**tl
pagrindą. B*v kukio* aipaka 
mintie*, kuria būtų II n k* lama 
bamuo*e naati kluone in geru V 
lt atvirai prisiimtųjų naalykiav 
ribų iškrypti. liHuiių tauta segtai
laikyti *a\a mintimi. Jei v|n dėK* 
galėjo kilti drl Lq abejojimų ar prie
šingų )*i|lkiiilmu. tai tan galėjo būti 
tik |m***ka gilini a|>g-tilelinų nr*unl- 
pratimų. Tokie n<xUx. p ratiniai juo 
laidau apgvilrtini. jeigu jie kita M 
atxkiru asmenų ar atbukusio ataa- 
koniybėn |RU*mo tinuomraea data* 
Wagiape«h<.Vų pakitimą- Wa> 
įkloję tore »'k n.-.lrj*Uune iaatla tei
sėjų įaidntrtin ir nagrinėti ka* tadl 
kokio lal|»«nl<i šia pranme yra sual- 
kalte*- •‘♦'t iw*hej<Mlaml turime pa
mato pan iksfi. kad kieki Iena* toka 
RUnikaltlmi*. jeigu jin kurioje ilris- 
je ji)kr*, ii* i»en — nąmlniagai ar 
uenąmnningai. lietuiių tautai yra 
skaudu* nr įlen dėl pasėkų, bet Ir 
gryaa) moraliai, lietui a itaada tai
kėsi nuonlrdiiaanin ilsų aavo tarp
tautinių psnltadėjimų i vkdymo dėa- 
ata Ir U principo nmerkla bet kokį 
■uo to dėnuto Bukrypimą.

Apgailėtina yra, kad. ueBiriat 
grattoa aa*tykių tarp Soilrtų Są
jungo* Ir Lietui on reido* Iki pank*- 
ttalų taikų, dabar atsirado reikalą* 
sudaryti spectaltas apdraudimo są
lygas suturėtai vykdyU Bet. jrigu 
tok* reikalas yra, Mstuitą tauto ra
stai Ir rytatagai tą reikalą nutinka.

N*tou*tei suidtajuaių apitak/Hų 
sutrikdyta Hg IM gero Ltatuv** ir 
Ssvtaėą Sąjoaga* saatyktevtare aao- 
Mhk -H gdte rtM ) ■■"■■Hm »*- 
•m. >« M MUIky-
te. rinrt,», rt>4. VU.tyW. H- 

i|Ur»i m m 
-M .Utafi, purlca. krt Ir Mte- 
IMi r...... • Ulp Ir Jm f»rw«
Myk*. Ukfil- įkala nunam- Ir 
4Mtl Ma, aea miMuMta. M, 
a^yk« gla, MpntbM, 
kMvtaa, bAr »■'«>-
H)—

ka* Molotovas vyriausybė* vardu 
padarė toki parriAkimą LAstuvo* už
sienių reikalų minkitnii UriiMui, 
reanėiam Maskvoje, perduoti j| Lie
tuvos vyriausybei: „Pasikeitus pas
kutiniu metu auomooėmi* Maskvo
je Sovietų Sąjungos liaudies komi
se rų tarybos pirmininkui Molotovui, 
ii vieeo* pusėn, ir Ltatevta ■ėak*- 
trui nįrmintakri Merktai k otoAcsdų 
reikalų ■tabtnal UrbM. M ostoas 
pusė*. Sovietų Sąjungos vyriausybė 
laiko nustatytai* sekančiu* faktu*: 
1) Paskutiniais mėnesiais jvyko iA 
Lietuvos organų pusė* keletas pa
grobimų karių, pnk būnančių Sovie
tų Sąjungos kariuomenės daliniams, 
įkurdintiems Lietuvos teritorijoje 
pagal Sovietų Sąjungo* Lietuvos 
savitarpinė* pagalbos sutartį. Ir 
kankinimas tų asmenų su tikslu 
lėgautl Sovietų valstybė* karines 
paslaptį*. Be to, buvo nustatyta, 
kad karys Rutajeva* buvo ne tik pa
grobta*. bet Ir Uetuvo* policijos uA- 
muAtas po to. kai Sovietų 8ąjungo* 
vyriausybė paprašė j| grąiintl 
Dviem pagrobtiems Sovietų kariama. 
Ptoarevut Ir Smavgonecul pavyko 
pasprukti ii Lietuvos policijos ran
kų. kuri juo* buvo pagrobusi ir kan
kino. Kary* Sutovaa, kuri* buvo 
Lietuvoje pagrobta*. Hgtiol dar ne- 

į buvo surasta*. Tokiais veiksmais. 
, daromais Lietuvoje įkurdintų Sovie
tų kariuomenės dalinių karių atlvil- 
giu, Lietuvos vaidilos organai nori 
padaryti neįmanomą Sovietų Sąjun
gos kariuomenė* daltadų buvimą 
Lietuvoj*. Tai liudija taip pat kai 
kurie ypatingai dalai paskutiniu 
metu įvyky faktai, kaip gausta *u- 
Iminėjiaaai ir aiuntlmal į koncentra
cijos stovyklas Lietuvos piliečių i* 
tų asmenų skaičiaus, kurie aptar
nauja Sovietų kariuomenė* dalinius:

Naujas SSSR Vokietijos susitarimas
„Tasao" linkimi*, birielin 10 dieną 

Maskvoje buvo pasirašytas tarp So
vietų Sąjungo* u Vokietijų* susitarimas 

dėt procedėro* tvarkyti sienos kori- 
■tktama k IneMralams, 

kaip tatai buvo nustatyta 10.19 tiriu

i veiksmai 
__I _______ _______  Sąjungos ativiigtu įvyko 

I tuvo* plltaėių M ta tartotauikų ir nepaisant išimtinai palankios Ir aub- 
1 techniku tarno. tatata*J|r^ą prie ka- kiai proliatuviėkos StMetų Sąjungos 

Bų Rąjungo* politikos atžvilgiu Lietuvos, kūnai 
. Tas bs jo-1 Sovietų Sąjunga, kaip yra iinoma. 
ir napatabo- ‘ savo pačio* iniciatyva perleido VII- 
— piliečių! niaus mie*tą ir sritį. Sovietų Są- 

Sovietų I jungo* vyrtausybė ©ano. kad pantai
turi padėtis ilgiau negali trukti. Sovie

tu laiko būti
nai : kad vi-
dMS prikalu minJstre* Skučas ir 
saugumo dspartamemto virėuuaka* 
FatotoHis htoą odėtosri teismui kaip

Vokietijos draugiškumo ir sienos sutar
tyje Pasitarimai buvo vedami draugiš
ka dvasi* ir buvo laimingai baigti po 
mėnesio Suritarimą Sovietų Sąjungos 
vyriausybės vardu paarraM Aleksandro
vai • Vokietijos vyriausybės vardu —K4ip (KIBI nuvu i • • j - --------- - —■ -

rugsėjo 2* dieno* Sovietų Sąjungo* i» ReinhoM von Šaukėnų. Elta.

Atidaryta IV Baltijos savaitė
R*l.indri<i IA dieną Litine buvn 

kilmingai sudaru* ketvirtoji l<alh|.H 
Mvaitė .Ministras pirmininkas prof 
l'lunts atihn<hmas ms Mvaitg. savo 
kalboje p.i/)niėj" kad i 1 alins susirin
kę Haitinm Vahtibių atsiuvai pirmoje 
eilėje turi rūpinti* spręsti bendradar
biavimo klausimu* ekonominėje ir kul
tūrinėje srity le Ji« pahrėlė. kad Balti
jos tauto* galėjo g>venti taikoje dėl to. 
kad bwo sudariusio* paktu* tu b'>v»e-

tų Sąjunga Jis taip pat pahrėlė. k.nl 
praeitis ir bendras gyvenamasis plotas 
taip pat prisidėjo prie trijų Baltijo* vata- 
lybių susiartinimo. Toliau pasakė kal
bas Lietuvos ir Latvijos pasiuntiniai 
Taline. Eita.

Telefonini J pranešimoj 
Ii BERLYNO 4 pusU

kad Lietuvos vyrtausybė grubiai 
paėeidlia jos sudarytą su Sovietų 
Sąjunga ssvltarptad* pagalbos su
tartį ir rengia taputalmą Sovietą 
įgulų. įkurdintų Ltatuvojs pagal tą 
sutartį.

2) Netrukus po aaritastao pagal
bos sutarti** tarp Ltetisao* ir 80- 
vietų Są(ungv* sudaryme. Uetuvo* 
vyriausybė sudarė karinu aantarvų 
su Latvija ir Estija, tas bBdu pa
versdama trijų valstybių karine 
santarve tai, kas anksčiau buvo va
dinama Baltijos Santarve, kurioj* 
anksčiau vien tik Latvija ir Estija 
buvo sujungto* karine santarve. 
Sovietų Sąjungo* vyriausybė laiko, 
jog yra nustatyta, kad to santarvė 
yra nukreipta prieė Sorietų Sąjun- 
gą. Lietuvai priaidėjtl* prie to* ka
rinės santarvės, ryėtal tarp Latvi
jos. Lietuvos Ir Estljco kariuomenių 
ėtabų, sudaryti be Sovietų Sąjungos 
iinios, buvo sustiprinti Taip pat 
yra iinoma, kad nuo 1M0 metų tos 
karinės santarvė* spaudo* organas 
..Revue Balttaue" yra laldUama* 
anglų, prancltaų ir vokiečių kalba. 
Visi tie faktai rodo, kad Uetuvo* 
vyriausybė iiurtačiu bčdu sulaukė 
Sovietų Sąjungos Uetuvo* savitar
pio pagalbos sutartį, kuria abiem* 
tolima dreudiiama .pudarytį bet' 
kokią santarvės sutartį ar dalyvauti 
koalicijose, nukreiptose prie* vieną 
ta susitarusiųjų lėlių*' (sutarties 
• str.).

Visi tta Rcvtatų Sąjkngoa Lietu
vos sutartie* laufymai ir Uetuvo*

Vyriausybės 
MuIMmm teka tntemyte. 

reUblni,,:
„AteMvtectaM I tUVtMtteteryt*- 

ImM, Uro aklvatodaR U«> Eare- 
po, a*>y)t teikal Ir MteC-
mul ,«wU,HaU k,v» teUulI,,, p^l- 
dlatl HorlH, HųJu|W lterl«awi,te 
lirete, Urtavate. kute >« <te Imv, 
Mm* Šovėte flOtete* Ir I-tefem, 
Kr^abMko, „vlteiptel, p^pUbo, 

.„tartimi.
Mrlrll, 11 d. 1» rte. k-

.Irt, kartetanrete, daly,,
kai, J»» r»*ta. ,rrte«cr

■u* prie* Sovietų Sąjuągv* įgulas 
Lietuvoje; 2) kad tučtuojau būtų 
Lietuvoje sudaryta vyriausybė, su
gebanti ir norinti patikrinti Sovietų 
Sąjungos ir Lietuvos s* vi tarpų, pa- 
galboa sutarties padorų vykdymą 
ir ryžtingai nuslopinu sutartie* 
prieAu*: kad tučtuojau būtų pa
tikrintas laisva* įėjima* j Lietuve* 
teritorijų Sovietų Sąjungo* kariuo
menė* dalinių, kurie bus įkurdinti 
paėiuoae svarbiausiuose Lietuve* 
centruota ir bus pakankamai gau
sūs. kad galėtų patikrinti galimumą 
(gyvendinti Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos savitarpio pagalbos sutartį 
ir užkirsti kelią provokacijos veiks
mams. nukreiptiems prieš Sovietų 
Sąjungos įgula* Lietuvoje. Sovietų 
Sujungta vyriausybė tu reikalavimų 
jgyveodinimą laiko pirmaeile sąlyga, 
b* kuria* nemanoma patikrinti So
vietų Sąjungos ir Lietuvos savitar
pio pagalbos sutartie* padoraus ir 
lojalaus vykdymo. Sovietų Sąjun
gos vyriausybė Lietuvos vyriausy
bė* atsakymo laukia Ori blrAcllo IS 
dieno* 10 valandos vyto. Lietuvos 
vyriausybė* atsakymo negavima* 
Iki to laiko bu* laikoma* atsisaky
mu patenkinti Sovietų 8ąjungos 
reikalavimus, kurie aukAUsu pami
nėti".

.JBirielio 15 dieną 9 valandą ry
to. Urbėya |telkė Molotovui Lietu
ve* vyriausybė* atsakymą kad So
vietų Sąjungos vyriausybės lAksIto* 
talygo* yra pdlsaamoa“. Vita.

pareiškimas
vyksta įvairiomis kryptimis | jotas 
Ramsty*** vietas Urtovsj*.

LMavaa vyriaasyto kvtaėta Ue- 
tam pilierias taikytas ramiai, dirbti 
nava įprasttaį darbą. padėti palaiky
ti tvarką savo saalktamyiaa Ir vyk
dyti pareigi n ą Įsakymas.

Lietuvon vyriausybė pasitiki, kad 
IJMuvos pilkėtai. Ir praeityje fval- 
rtoml* svarbiomis spNnkybėmfa pa
rode ■•'o politine Hknlrrtj ir rimtį, 
pagristą tėvynės meile Ir jos reikalų 
e u pratimo. Ir Alna siurbia meta taip 
pat elgsis, kaip tora dreanmtogs* 
tautas įtariama kr savo lėvvnta gi
li UI (<W3>

Merkto vadovaujama vytiMtejiU 
tuojau atslatatydlno. Nauj* vy- 
riaoayb, „daryti Raapubllko, nu
ridenta, paved* generolui RaktlktaL 
Generolą, Raltlki, tuojau ateitai 
vyrlauuybta audaryteo darbo. IX- 
iiau Maakvoj, tetaų miniatrul So
vietų Sujunkite liaudie, koakter* 
larvboa pirmininku tr utalenlų rei
kalų komlaanu Molotov pareilka. 
kad Raitlkia Sovietų 3<jun(o, *T- 
riaiutyMa nepatenkina tr kad M 
premjero Ir kitų vyriaimybta nerti 
reikia n Sovietų Sųjunfoa vyrtte- 
•ybe „• Įtarti.

Greitai po to mlnlatrea Urblyu 
telefonu praneta. kad Šovinių tte- 
tunųite karluomeeta daliniai li«a- 
dlen. birtelki IS d. lt vai. nur-dy- 
toee vietom pertenka Uetuvo, Hafc 
oubllkoa alenų Ir vyk, | nurodyta, 
•verbemilu, Uetuvo, eentvua. A.pta 
tai v*l‘au buvo preneita atvira te- 
leeroma. kuri yre paduota ak i rtum 
Eito, blulrtenvle.

Uetuvo® vyriauBvbt. vien rimtu
mu įvertindama tltalp ,urtl*juate 
•ItiiaclH. tuojau dav* per aavo or. 
naru, iMkvmua bei nurodymu,, kad 
alvvkrtantl I Uotu v. Sovietų 9a- 
lunfia kartuomen* botų „tikta 
taip, kaip to pratai Sovietų SaJuaJite 
vvriausybė.

į Ksuną specialiu lėktuvu B 
Msskvos si skrenda aukAti Sovietų 
Sąjungi>u vinaūsybto atstovai, su 
kuriai* mūnų vyriausybė tfkisi dr*u- 
gingai sus.tsrti dėl visų klausimų, 
takilusių r><ium "u nauja situacija

IJriaiOR KrspaNIlios pilkėtai Ir 
ibi mte* krtato gyvreėojal yre 
prato** tataytaa k»o remtovdri. HM 
m*v*i k a* d j *!*■■* pse^igaa ir dirbti 
mio kasdtaątai** darbas Al** ■*•- 
*M«t« avarktautoiii dalykas yre M- 
saagoU krtato rimtį, tvarką ir dar
bo draoMnę Kits.

Atskrido Dekanozov Ir 
Pozdniokov

Metelio 1S d. I» vai | Kam* ,t- 
rtrtdo Smtetil <t*jun(<i, uMralų 
relkat, komlrtro pavadaotojre Pe. 
kammov Ir Hoitetų S*ju,*oa Ikalte- 
taa mlal.troa Uetuvri Povlatakre.

Kauno aerodrome juo, paaltlko 
miniatro pirmininko pavaduotoju 
Hiaauaka,. Sovietų Sųjunn, putua- 
tinybta nariai ,u charų, d'aHalrea 
Semionovu prtetakyja. karo avteei- 
joa virtimnkM froerola, Ourtaltta, 
protokolo direktorių, IfaUotaa mi
ni. Iru Auktauolla ir Kauno komen
dantu pulkininku Bnbatta.

(Dta).
SSSR griežtai protestas 

Vailngton*
ONB praarta, kad Berietu BajuMta 

ambuadoruu VaMaųtou U, i arti, 
paretek, utatanlų rrikrt* adatatert- 
joj. tjjj2*^r<*^LteB Ate«*m 

pertu* rirtttete | Si rite* B«*m«a. 
Pmnrtama. kad 3ua«ttaM Vriatyte* 
vyrtuayM p.reM* mrelt* kuv* M- 
lalkluri kai kurtu, | Bulatų Bajtete* 
riuntlamua prrid* riaattaBte. Mta.

Crlppio paitango* 
Maskvoj*

Reuftrio linkimi*. Oiditosio* Brits- 
mji»* amha**dortu* CnppM* Mtsdireį 
vakare tsrė* su Sovietų Sąjungos uA- 
aiemų prekybos liaudie* komoar* Ml- 
knjanu Pasitarime dalyvavo dar keturi 
britų ambasadų* nariai. Turimomis H- 
niornm. paaitsnmat buvo parengiamojo 
pobfafiio SeAtadienj popiet Crippass pa. 
darė nnt| tastemų reikalų vicekomta- 
rui l.nroi-sh'ui E.

Kirkoi grįš | Berlyną
HNR ImH^mis. Jungiimu Valstybių uL 

*ien«ų reikalų ministras Hulhs spaud a 
atstovams pareiškė kad Jungtinių Valu, 
fyhių thargė d’sffaire Vokietijai KP- 
ka*. kuris i| Miaitėa galų praleidi!* pre. 
ivdenio famMvelta jsętarsje. netaiki* A- 
vyks I Berlyną E.

Istorinio Rytinio Lietuvos Aido 1940 m. birželio 16 d. pirmojo puslapio nuotrauka. Paskel
biant paskutinį Lietuvos vyriausybės pareiškimu, spaustuvės tarnautojai reikšmingai padėjo 
Eltos parašą apverstą...

Nasvyčiui ir Dr. S.J. Ma
tui už jų atliktą darbą.

4. Suvažiavimas su 
pasitenkinimu pažym i 
gausią ir aktyvią jaunes
niųjų kolegų veiklą mū
sų organizacijose ir ska
tina naująją ALIAS Cent
ro Valdybą ieškoti būdų 
visuotiniam jaunesniųjų 
kolegų įtraukimui į orga. 
nizaciją.

5. Suvažiavimas, dė
kodamas Centro Valdy
boms už lietuviškų vasar
namių projektų konkurso 
surengimą, pageidauja 
ir toliau konkursų bei ki
tokios veiklos, lietuviš
ko architektūros kūry
bai skatinti.

6. Suvažiavimas pri
taria parengiamiesiems 
Pasaulinės Lietuvių 
Mokslo Akademijos (ar 
Draugijos) steigimo dar
bams ir skatina steigi
mą pagreitinti, bendra
darbiaujant su Pasau
lio Lietuvių Bendruome
nės Valdyba.

7. Suvažiavimas reiš
kia padėką Lietuvių En
ciklopedijos Leidyklai, 
vadovaujamai J. Kapo
čiaus, už Lietuvių Enci
klopedijos anglų kalba 
išleidimą ir siūlo kole
goms ją užsiprenume
ruoti ir platinti amerikie 
čių, o ypač lietuvių kil
mės tautiečių, tarpe.

8. Suvažiavimas reiš
kia gilią padėką Chica
gos kolegų grupei, nenu
ilstamai dirbančiai spau
dos darbą, redaguojant 
ir administruojant Tech
nikos Žodį.

Suvažiavimo 
Prezidiumas

LIETU VOI SUSIRŪPINU 
TURISTU PRIĖMIMU

Okup. Lietuvoje pasta 
ruoju metu susirūpinta 
tinkamesnių turistų iš 
užsienio priėmimu.

"Tiesa" (bal. 30 d.) 
informavo, kad A. Ta
rybos "užsienio reik, 
komisijoje" įvyko posė 
dis, kurio metu atskaitą 
padarė "Inturisto", 
maskvinės įstaigos, 
Lietuvos skyriaus valdy 
tojas A. Sutkus.

Kalbėjo visa eilė pa
reigūnų. Nurodyta, kad 
turistai Lietuvoje lan
kosi, atvykę iŠ: Lenki
jos, rytų Vokietijos, 
JAV, Anglijos, Kana
dos, Fed. Vokietijos, Ita
lijos, Prancūzijos. 1969 
metais turistų skaičius 
padidėjęs, palyginus su 
1968 m., dviem tūkstan
čiais.

Esą, dabar "pagal pa
geidavimus", užsienio tu
ristai galėsią lankytis 
Kaune ir Druskininkų ku
rorte. Susirinkime buvo 
iškelta ir visa eilę trū
kumų turistus aptarnau
jančių įstaigų veikloje. 
"Susirūpinta" geresniu 
turistų aptarnavimu vieš
bučiuose, jiems perkant 
suvenyrus bei pramonės 
prekes ir pan, (E)
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PO PIETŲ KRYŽIUM
VLADAS RADZEVIČIUS

Du laiškai Kęstučiui Gaidžiūnui

SKATINIMAS JAUNIMUI
Adelaidės Lietuvių Sąjunga, turinti per 200 na

rių, įgijo ir administruoja Adelaidės Lietuvių Bend
ruomenės turtą, kurio vertė šiandien jau prašoka 
$60.000. Ji bus bene seniausia bendruomeninė or
ganizacija, turinti juridinio asmens teises, būti
nas nejudomam turtui įsigyti ir valdyti. Jau anks
čiau ši Sąjunga didelį dėmesį kreipė į jaunimą; ji 
turi "atsargoje" 10%, jaunų narių, kurie sulaukę 18 
metų, automatiškai taps Sąjungos nariai.

Šiomis dienomis visuotinis šios sąjungos susi
rinkimas padarė naują žingsnį, kuris aiškiai favo- 
rizuoja jaunesnius narius. Keisdamas Sąjungos 
Statutą, susirinkimas nutarė, kad vykdomųjų org°nų 
rinkimuose dviems kandidatams gavus po lygų bal
sų skaičių, išrinktu laikomas jaunesnio amžiaus 
kandidatas.

Tas nutarimas yra aiški priešingybė ligšiol ga
liojusiam principui, kad išrinktu laikomas vyres
nio amžiaus kandidatas. Šis principas ligšiol tebė
ra taikomas visuose bendruomeniniuose rinkimuo
se (tiesa, šios sąjungos statutas tokiais atvejais 
reikalaudavo perbals avimo).

Entuziazmas, kuriuo visi Adelaidės Lietuvių 
Sąjungos susirinkimo dalyviai priėmė minėtą pa
siūlymą, duoda pagrindo tarti, kad ir kitose lietu
viškose institucijose, netrukus bus pradėtas taiky
ti šis naujasis, jaunimui palankus principas. Kadan
gi Lietuvių Sąjungos nariai yra ypatingai veiklūs ir 
aktyvūs vietos bendruomeniniame gyvenime, jie, at
rodo ir rūpinsis, kad jis būtų plačiau taikomas. Ade
laidėje galvojama, kad nebus sunku jį įgyvendinti ir 
visos Australijos prasme, pradėjus atitinkamą ak
ciją per Australijos Lietuvių Bendruomenės Kraš
to Tarybos suvažiavimą, kuris šaukiamas šių me
tų pabaigoje.

Nors praktikoje šis principas didesnės reikš
mės neturės, tačiau jis bus tam tikras paskatini
mas ir tarsi tam tikra direktyva rinkimuose palai
kyti jaunesnius kandidatus. Čia pat pridurtina, kad 
šį principą gyveniman tempia pačių jaunųjų kart
kartėmis daromi priekaištai, kad jaunimas ne įjun
giamas į vadovaujantį darbą.

Tam tikrą, kiek siauresnės prasmės, kelio ati
darymą galima pastebėti ir kitame šios sąjungos 
susirinkimo nutarime. Keisdamas statutą, susirin
kimas įrašė, kad nuo dabar sąjungos nariais gali 
būti ne tik lietuviai, bet ir nariai mišrių šeimų, ku
rių vienas yra lietuvis. Sąvoka, be abejonės, apima 
ne tik vyrą ir žmoną, bet ir jų vaikus. Jie visi dabar 
laisvi pasidaryti pilnateisiais sąjungos nariais.

Skirstydamiesi po susirinkimo, o ypač pasi
šnekučiuodami prie baro, įsismaginę adelaidiškiai 
pradėjo galvoti, kad "mišrios šeimos" sąvoką vie
naip arba kitaip netrukus būsią galima įjungti įbend- 
ruomeninį judėjimą. Tačiau šis klausimas esmėje 
yra daug komplikuotesnis. Tokiu atveju, laikui bė
gant, pasiliktų, bent Australijoj, tik lietuvių bend
ruomenės vardas, turintis mišrų beprasmį kūną be 
bendros sielos, kuri dabar yra ir turėtų pasilikti 
pačia svarbiausia jungtimi. Faktas, kad Australijos 
lietuvių kolonijose galima rasti apsčiai mišrių šei
mų, kuriose abu nariai produktyviai jungiasi prie 
lietuviško darbo, dar neduoda pagrindo ugdyti tuš
čiavidurės mišrios bendruomenės ".

***

Gediminas J. Rakauskas

MILIJONINĘ APYVARTĄ jau 
kelinti metai daro veiklus Ade
laidės lietuvis Gediminas J. Ra
kauskas, kuris šiomis dienomis 
įsteigė naują statybos bendrovę 
pačioj Australijos šiaurėj — 
Darvine. Tai jau šešta jam pri
klausanti bendrovė. Viena staty
bos bendrovė gražiai bujoja lai
vę statybos centre V/hyala, kuris 
ypač smarkiai plečiasi, kita pa
čioj Adelaidėj. Atskira jo bend
rovė prekiauja čia statybinėm 
medžiagom, o dar viena verčia - 
si statybinių mašinų, ypač sun
kiųjų kranų ir buldozerių nuo
mavimu. Visų šių įmonių apy
varta šiais metais jau prašoko 
du milijonus dolerių. Jose dir
ba eilė lietuvių; keli vadovau
jančiose pozicijose. Pats Ra
kauskas aktyviai reiškiasi Ade
laidės lietuviškoj veikloj ir yra 
gražiai medžiagiškai parėmęs 
Adelaidės Lietuvių Namus, ypač 
juos plečiant. Savo laiku, keliau
damas aplink pasaulį, jis vie
šėjo Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse ir šiuo metu priklauso 
A merikiečių - Australų Sąjun
gai. Rotary Klubo narys.

ANTRAS LAIŠKAS
I lietuvišką areną pra

dėjo skverbtis nauja jau
nimo banga. Tai Ameri
koj gimę, Amerikoj au
gę 'jauni lietuviukai. Čia 
jau nebėra Metmenų kar
tos skaudžių išgyvenimų 
•— atvykėliai jaučiasi vi
sapusiškai pilnateisiais 
piliečiais ir jų akyse lie
tuvybė yra tik malonus 
priedas, žavi, gal kiek eg
zotiška, privilegija.

Tuo tarpu kai praėju
sioji karta, logiško reak
cijos jausmo vedina, su 
panieka išsireikšdavo 
apie "grandinėlės pobū
džio minėjimus", jauno
ji karta aistringai grie
biasi mūsų liaudies me
no. Šokiai, apranga, dai
nos, muzika, visi mūsų 
liaudies lobiai juos trauk
te traukia įsave;spalvin
ga butaforija kontras
tuoja su pilkų didmies
čių gyvenimu, pro ją žiū
rint Lietuva įgauna pa
sakų karalaitės ar nu- 
grimzdusio dvaro aure
olę. Gilumoj širdies yra 
didelis noras arčiau su
sipažinti su ta paslaptin
ga, viliojančia Lietuva.

Jaunųjų tarpe lietuvių 
kalbos mokėjimas yra 
aiškiai pranašumo ženk
las. Tėvai, mokytojai, 
šokių ar chorų vadovai 
kurie griežtai reikalau 
ja lietuvių kalbos yra 
gerbiami ir mėgiami. Nu- 
sigręžim as nuo lietuviš
ko gyvenimo, atšakumas 
ir net užsikirtimas įvyks 
ta tik tada, kai vyres
nioji karta per neapdai
rumą pradeda statyti jau
nimui neįmanomus rei- 
kalavim us.

Štai konkretus pavyz
dys. Vyresnieji užsispy
rę reikalauja tokio pat 
pobūdžio veiklos kokią 
jie yra turėję kadaise 
Lietuvoje, ar kokią turė
jo Metmenų karta. "Eik 
į simpoziumą, dalyvauk 
diskusijose, skaityk 
spaudą, RAŠYK (!)įspau 
3ą" ir t.t. Visa tai atsi
muša lyg į sieną ir ne
trukus pavirsta aim anų 
ir priekaištų jūra. Neno
rima suprasti, kad jau
nimas nesijaučia pajė
gus šiose srityse ir kad 
jis vengia rodytis sau ne
palankioj šviesoj.

Jaunieji puikiai žino 
kad jų lietuvių kalbos ži
nojimas rubežiuojasi 
namų apyvokos žodynu, 
ir jie griežtai atsisako

leistis į bet kokias in
telektualines avantiū
ras. Jie supranta, kad 
aukštesnio lygio disku
sijose, jie negalės pa
rodyti tikro savo pajė
gumo. Jie žino, kad net 
jeigu jie visą likusią sa
vo gyvenimo dalįpraleis- 
tų Lietuvoje, jie niekad 
taip plunksnos nevaldys, 
kaip Lietuvoj gimęs ir 
augęs žmogus.

Jauniesiems visa tai 
yra savaime aiškus fak
tas, bet vyresnioji kar
ta, emocijos apakinta,to 
nenori nei žinoti, nei 
suprasti.

Kartą apsilenkus su 
tikrove, dalykai painioja
si kas kart labiau. Ky
lanti spraga palieka jau
nimą be apsaugos, kaip 
tik tuo momentu, kairau- 
donėjančioj universitetų 
aplinkoj lietuvybė daro
si mūsų studentijos 
svarbiausias atsparos 
taškas. Kol mes sustoję 
graibaliojamės nesusi
kalbėjimų komedijoj, 
raudonieji draugai bėga 
ristele.

Rimtas, Prancūzijoje 
leidžiamas ispanų kalba, 
"Este - Oeste" žurna
las kartą išspausdino Ku
boje užsienio agitato
riams duodamų instruk
cijų santrauką. Pirmas 
taikinys nurodomas ... 
universitetai. Priežas
tys: į universitetus eina 
buržujų vaikai; vaikus 
indoktrinavus, buržuazi
ja bus išsprogdinta iš vi
daus. Taigi mūsų vai
kams lankant universi
tetus, ir mes galime pa
siruošti "sprogimams iš 
vidaus".

Prieš kelis metus, Ca 
racaso mieste, Venezu- 
eloje, lietuvių jaunimas 
jau susidūrė su tokia 
"sprogimo" situacija. Sa
vo iniciatyva, net neatsi
klausę vyresniųjų, jau
nieji suorganizavo iš už 
geležinės sienos kilusių 
studentų sambūrį. Susi
rinkimų metu diskusijos 
buvo vedamos visiems 
bendra ispanų kalba. Ga
na netikėtai šio sambū
rio išdava buvo stiprios 
tautinės sąmonės atsi
radimas. Sambūryje 
kiekvienas studentas at
stovavo savo tautai, dis
kutavo, darė praneši
mus. Reikėjo suartėti su 
vyresniųjų karta, ieško
ti paramos, informacijų. 
Iš kitos pusės, studentų 
drąsa universitetinių

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD-OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

A N ŠONŲ VASARVIETĖS VILOJE

^AUDRONE

♦

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

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt 
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

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

(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 20 D iki RUG
SĖJO MĖN. 7. D. ir jau DABAR priimami užsakymai.

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

I

MARIJA JANSONAS.
Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir 

didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

bos pretendavo į vadovavimą, o tarp dviejų auklių vaikas be gal
vos). Dabar ir čia grįžtama prie vienalytiškumo. Būdinga, kad 
Sydnėjaus lietuviai, demonstruodami savo pritarimą Krašto Valdy
bai, "Mūsų Pastogės" redaktorių V.-Kazoką išrinko į Garbės Teis
mą. Naują apylinkės valdybą sudaro žinomi sydnejiškiai: T. Reis- 
gienė, J. Ramanauskas, A. Reisgys, B. Stasionis ir V. šliteris.

Sydnejiškiai pradeda atšaukinėti savo parašus po skundu, ku
riuo rėmėsi gegužės 2 dienos ultimatumo statytojai.

• KUN. PRANAS VASARIS, Australijos Lietuvių Katalikų Fe
deracijos Dvsios Vadas ir "Tėviškės Aidų" redaktorius, gegužės 
pabaigoje atšventė savo kunigystės 30 metų jubiliejų.

• ABU LIETUVIŠKI LAIKRAŠČIAI plačiai aprašė VLIKo 
pirmininko dr. J.K. Valiūno viešėjimą Adelaidėje.

džiunglių kovoje iššau
kė vyresniųjų pagarbą. 
Vėlesnis jaunųjų inte
gravimas į bendrą lie
tuvių kolonijos gyveni
mą nurodo, kad Venezu- 
elos eksperimentas pil
nai pavyko ir, kad jis 
yra vertas dėmesio.

Venezueloje išryškėjo 
būdingas dabartiniam 
mūsų jaunimui bruožas: 
tarptautinėje aplinkoje 
mūsų jaunimasyra aukš
to lygio, gerai pasiruo
šęs ryšininkas. Čia glū
di svarbiausia mūsų jau
nosios kartos paskirtis.

Jauni lietuviukai gerai 
žino savo vertę svetimų
jų tarpe. Jie gana leng
vai rankioja visokius 
"outstanding", "cum lau 
de" ir t.t. Specializuotis 
geriausioje pasaulyje 
mokslo įstaigoje yra vi
sai natūralus dalykas. 
Lietuva dar niekad netu
rėjo tiek daug ir taip ge
rai ruošiamų, tarptau
tinio lygio akademikų.

Užsienyje išeitas 
mokslas daug kuo ski
riasi nuo veikiau loka
linio pobūdžio išsilavi
nimo kurį kadaise yra 
gavę tėvai ar seneliai. 
Teisingai tat jaunimas 
sprendžia, kad jis turi 
veikti kitokioj plotmėj. 
Palikime jaunimo laik
raštėlių rašymus tiems, 
kurie auga Lietuvoje, 
nes jie tai atliks kal
bos atžvilgiu tobuliau už 
mus. Dirbkime ten, kur 
Lietuvoje augantis jau
nimas negali prieiti, kad 
ir kaip jis to norėtų.

Laisvi santykiai su ki
tų kraštų jaunimu, lygi
namoji kalbotyra, visos 
mokslo šakos kuriose lie - 
tuviški aspektai gali būti 
rišami su pasauliniais 
ar vakarų Europos davi
niais yra jaunimą domi
nantys klausimai.

Atsiradus svarbes
niems reikalams, atsi
ras apie tai ir raštas. 
Jei kalba mums bus ne 
"issue", o priemonė, at 
slugus įtampai ji pati pa

mažu iškils į paviršių.
Jau dabar, ten kur jos 

reikia pačiam jaunimui, 
kalba savaime atsiran
da. Štai, spaudos žinio
mis, Dr. M. Gimbutie
nės ir Pulk. Andriaus 
duotos paskaitos sutrau
kė netikėtai daug jauni
mo. Panašų susidomėji
mą teko patirti ir Cara- 
case, skaitant paskaitą 
apie Česlovo Gedgaudo 
darbus. Visos trys pas
kaitos plėšia izoliacijos 
skraistę, kurios pagalba 
buvo atkertama lietuvių 
kultūra nuo ja supančio 
pasaulio. Jaunieji berną 
tant įvertina jiems šioje 
srityje atsiveriančias ga 
limybes. Kartą susido
mėjus , modernių žinių 
bagažas jiems padeda 
vikriau už tėvus susi
orientuoti paskaitų te
mose.

Didelio darbo dėka lie 
tuvių išeiviai pajėgė duo 
ti savo vaikams aukštąjį 
mokslą. Tėvų ir moky
tojų pasišventimas pajė
gė įžiebti patriotizmo ki
birkštį net dviem kar
tom . Būtų tragiška, jei 
mes nepajėgtume išnau
doti Lietuvos labui taip 
sunkiai sukrauto kapita
lo.

Jūratė St.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

F E M A L E

Opportunity 
OPERATING ROOM 

SUPERVISOR 
For 100 bed accredited hos- 
pital in Lebanon, Missouri. 
Mušt be Registered Nurse 
with operating room exper- 
ience, and capable of as- 
suming full responsibility. 
Contact Personnel Office or 

Director of Nurses 
WALLACE HOSPITAL 

305 Hardwood Avė.
Lebanon, Missouri 

417-532-2136 
(44-46)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

• iŠ VISŲ Australijos lietuvių kolonijų siunčiami Krašto Val
dybai sveikinimai, kad ji pasipriešino prievartavimams, kurie bu
vo į ją nukreipti š.m. gegužės 2 dienos ultimatume. Krašto Valdy
bai pažadama visokeriopa parama.

"Minties" spaustuvės savininkui P. Nagiui atsisakius spausdin
ti "Mūsų Pastogę", Krašto Valdyba dabar ją leidžia perfotografuo
dama rašomąja mašinėle paruoštą tekstą. Laikraščio išvaizda ap
verktina, bet Krašto Valdyba greitosiomis nieko kito negali pada
rytu Grįžimą prie normalios padėties nulems aukos spausdinimo 
priemonėms įsigyti. Krašto Valdyba netrukus skelbs aukų vajų.

• SYDNĖJAUS LIETUVIAI nusikratė metus trukusio dvily
pumo, kuris sunkino jų bendruomeninį darbą (dvi apylinkės valdy-

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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BIRŽELIS TEBŪNA MŪSŲ 
NAUIAS RYŽTAS

Ženkliname Lietuvos okupacijos trisdešimtąją 
sukaktį. Pasitinkame ją su dideliu liūdesiu, skaus
mu ir rūpesčiu. Minėdami ją, mes vėl žvelgiame 
atgal į trijų dešimtmečių vergijos laikotarpį, nu- 
gąstingai prabėgame šiurpius įvykius, lyg ieškoda
mi juose kažko ir ne taip baisaus, lyg norėdami sa
ve paguosti ir sau pasakyti, kad gal dar nėra taip 
blogai, kad gal dar ne viskas prarasta, kad iš skur
džios dabarties, dar gali sušvytėti gražesnė ateitis.

Deja, praeity tesimato tik vergija, jos blankios, 
šiurpios ir nuobodžios dienos, o ateitis lieka vis dar 
neaiški ir miglota.

Prisimename mes vėl aną tragišką birželį, 
prisimename vagonuose alpstančius mūsų brolius, 
prisimename tuos nežinomus ir niekada nebesuran- 
damus Sibiro kapinynus ir nežmoniškas skausmas 
iš naujo suspaudžia mūsų širdis. Liūdni ir susimąs
tę, mes vėl pražygiuojame Lietuvos genocido kelius. 
Šiurpo sukrėsti ir susikaupę, nulenkiame galvas ir 
gerbiame žuvusius už tautos laisvę.

Bet tai jaupraeitis. Šiurpi, tragiška, skausmin
ga ir nežmoniškai gėdinga, tačiau neatitaisoma ir ne 
pakeičiama. Tai žiaurus mūsų tautos istorijos frag
mentas, kurio mes niekada neužmiršime.

Su mumis, betgi, eina gyvenimas, ir mes nuo jo 
negalime pabėgti. Mes esame jo dalis. Juo turime 
gyventi mes, juo turi gyventi ir pavergta Lietuva. 
Gyvenimas nemėgsta praeities. Jis šuoliais lekia 
pirmyn, veržiasi į naujus horizontus, augina naujas 
kartas ir kuria naujas vertybes. Ir niekas negali nuo 
to gyvenimo atsilikti.

Trumpai pažvelgę praeitin ir prisiminę didžią
ją savo tautos tragediją, mes tačiau neturime pa
skęsti liūdnume ir nuleisti rankas, bet ryžtis dar 
kietesniam darbui ir dar didesne energija siekti 
tautai šviesesnių dienų. Mes neturime pamiršti sa
vo pareigos, mes neturime prarasti kovingumo, 
mes neturime pamiršti savo priešo. Mums reikia 
visada atminti, kad mūsų priešas yra mūsų paver
gėjas, okupantas, atėjūnas, o lietuvis yra mūsų bro
lis. Laisvas ar priešo pavergtas, mums brangus 
yra kiekvienas savos tautos sūnus.

Liūdna okupacijos sukaktis tenetampa tik tra
faretiniu anų įvykių paminėjim u ir nostalgišku pa- 
verkšlenimu, bet nauju ryžtu sujungti visus pasau
lio lietuvius mūsų didžiajai kovai už Lietuvos lais
vę, tautos išlikimą, už gražesnę ir laimingesnę 
kiekvieno lietuvio ateitį visam e pasaulyje.

Birželis tebūna mūsų naujas ryžtas.

1939 m. spalio m. 2 d. 
Lietuvos Užsienių reika
lų m inistras Urbšys bu
vo iškviestas į Maskvą. 
Jam buvo pasiūlyta suda
ryti savitarpinės pagal
bos sutartį ir įsileisti į 
Lietuvos teritoriją 20. 
000 Sovietų -gos karių. 
Už tai pažadėjo grąžin
ti Vilniaus kraštą ir 
miestą. Dėl karių įsilei
dimo Lietuvos Vyriau
sybė priešinosi, nes bu
vo pasiskelbusi neutra
lia valstybe. Bet veltui. 
Spalio m. 10 d. toks pak
tas buvo pasirašytas. Pa 
sirašius tuos klastin
gus dokumentus Lietu
vos delegacija išvyko 
traukiniu į Kauną. Tai 
buvo istorinis traukinys, 
kuris vežė Lietuvių Tau
tai sostinę Vilnių ir jo 
kraštą, vežė savitarpi
nės pagalbos sutartį su 
20.000 Sovietų S-gos ka
riuomenės įgulų įsilei
dimo, vežė apgavystės 
ir klastos keliu įkvėptą 
Lietuvos delegacijai vil
tį, kad laisvė nebus iš
plėšta, bet faktinai tai 
buvo Lietuvių Tautai pa
ruošti vergystės pančiai 
kančios, naikinimas ir 
ašarų upės. Vilniaus da
lies krašto su miestu bu
vo grąžinta Lietuvai. Pa
sklido gandas — Vilnius 
mūsų — Lietuva rusų. 
Su įgulų atsiradimu atsi
rado sąmoningų provo
kacijų ir kaltinimų Lie
tuvos Vyriausybei.

KLASTINGI SOVIETŲ
S-GOS PASIŽADĖJIMAI

JAV LB Centro Valdyba

SUPERIOR 
SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 

INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Už įvairius taupymo certifikatus moka 

5 >4% iki 6%
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

JUOZAS JUREVIČIUS

Nuo 1920 m. liepos 12 
d. taikos sutarties pasi
rašymo ir, Lietuvos, kai
po atskiros valstybės pri
pažinimo iki 1939 m. spa
lio m. 10 d. Lietuvos san
tykiai su Sovietų S-ga, 
nežinant užkulisių, atro
dė buvo normalūs ir ge
ri, kadangi Hitleris pa
gal 1939 m. rugpiūčio 23 
d. slaptą sutartį, Balti
jos valstybes buvo per
leidęs Sovietų S-gos įta
kos sferon, tai Krem
liaus valdovų norai ir bu 
vo kuo greičiausiai tas 
valstybes inkorporuoti į 
Sovietų S-gą. 1940 m. bir
želio 14 d. Kremliaus va 
dai įteikė Lietuvos už
sienių reikalų ministe- 
riui Urbšiui ultimatumą, 
kuriame reikalavo:

1. kad būtų atiduoti teis- 
mui vidaus reikalų minis 
teris gen. Skučas ir sau
gumo departamento di
rektorius Povilaitis, 
kaip tiesioginiai kaltinin-

kai provokacinių veiks
mų prieš sovietų kariuo
menės įgulas Lietuvoje.

2. Kad tuoj būtų suda
ryta Lietuvoje tokia vy
riausybė, suprask komu
nistų, kuri būtųpasiruo- 
šusi ir pajėgtų patikrin
ti garbingą sovietų Lietu
vos savitarpinės pagal
bos sutarties vykdymą ir 
energingą šios sutarties 
priešų sudraudimą.

3. Kad tuoj pat būtų pa
tikrintas laisvas pralei
dimas Lietuvos teritori- 
jon sovietų kariuomenės 
dalinių, jų paskirstymas 
Lietuvos centruose to
kiame kiekyje, kurio pa 
kaktų patikrinimui gali
mybių sovietų-lietuvių 
savitarpinės pagalbos su
tarčiai vykdyti ir užkirs
ti -kelią provokaciniams 
veiksmams, nukreip
tiems prieš sovietų įgu
las Lietuvoje.

Sovietų vyriausybė lau
kia Lietuvos Vyriausy
bės atsakymo iki 10 vai. 
ryto birželio 15 d.

Sovietų S-ga savo ul
timatume antrame punk 
te kalba apie savitarpi
nės pagalbos sutarties 
nevykdymą.

Dabar pažiūrėkime 
kaip skamba savitarpi
nės pagalbos sutarties 2 
punktas, kuris buvo su
redaguotas Sovietų S- 
gos valdovų ir abiejų 
valstybių pasirašytas, 
nors Lietuva jo nenorė
jo.

Cituoju: — "Tuo būdu 
tarptautiniame kivirče, 
atsižvelgiant į galiojan^ 
čias susikivirčijusių ša
lių sutartis, užpuolike 
valstybe bus pripažinta 
ta, kuri pirma padarys 
vieną iš šių veiksmų:

1. Paskelbs kartą kitai 
valstybei;

2. įsibraus ginkluoto
mis jėgomis, net ir ka
ro nepaskelbusi, į kitos 
valstybės teritoriją.

Dabar pažiūrėkime, 
kuri valstybė pirma su
laužė pasirašytą savitar
pinės sutarties ir nepuo
limo paktą ir tuo būtu pa
darė tarptautinįnusikal- 
timą, kuris kada nors tu
rės būti viešai iškeltas 
ir užpuolikas nubaustas.

Cituoju: — "Birželio 
15 d. 1940 m. apie 14 vai. 
prisiuntė Lietuvos užsie
nių reikalų ministeris 
Urbšys iš Maskvos įKau- 
ną, užsienių rekalų mi
nisterijai, tokią telegra
mą:

1. Sovietų S-gos liau

dles kom isarų tarybos 
pirmininkas ir užsienių 
liaudies komisaras Mo
lotovas įteikė man tokį 
pranešimą:

a. Sovietų S-gos ka
riuomenė birželio m. 15 
d. 3 vai. po pietų per
eis Lietuvos sieną šiose 
vietose — Eišiškėse, 
Druskininkuose, Gudago- 
jo stotyje, Druskininkė- 
liuose, Dūkšte ir Pabra
dėje.

b. Atskiros Lietuvos 
sieną perėjusios Sovietų 
Sąjungos kariuomenės 
dalys įžengs į Vilnių, 
Kauną, Raseinius, Pane
vėžį ir Šiaulius.

c. Kiti Sovietų S-gos 
kariuomenės dalių iš- 
skirstym o punktai bus 
nustatyti susitarus iš So
vietų S-gos pusės gene
rolui Pavlovui ir iš Lie
tuvos pusės — gen. Vit
kauskui.

d. Gen. Pavlovas su 
gen. Vitkausku susitiks 
Gudagojo stotyje birže
lio m. 15 d. 8 v.vakaro, 
Nepageidaujantiems ne
susipratimams ir kon
fliktams išvengti Lietu
vos valdžios organai tuoj 
įsako kariuomenei ir gy
ventojams netrukdyti So 
vietų S-gos kriuomenės 
judėjimo Lietuvos teri
torijoje". Ką tik pacituo
ti žožiai rodo su kokia 
klasta ir apgaule Sovie
tų S-ga karinėmis jėgo.

nais okupavo Lietuvos 
Valstybės teritoriją. Tai 
dvidešimtojo amžiaus 
barbariškas Sovietų S- 

• gos nusikaltimas prieš 
Lietuvos valstybės už“ 
grobimą. Jungtinių Ame 
rikos Valstybių sekreto
rius Herteris 1960 m. 
vasario 16 d. proga yra 
pareiškęs: — "Prieš ke
turiasdešimt dvejus me
tus Lietuva, Latvija ir 
Estija pasiskelbė savo 
nepriklausomybę. Jų ne
priklausomybės pareiš
kimai rėmėsi stipriomis 
tautinėmis tradicijomis, 
kurios išsilaikė per 
šimtmečius, nepaisant 
sunkios priespaudos lai
kotarpiais. Sovietų vy
riausybė buvo tarp tų, ku
rie anksti pripažino, ir 
atsisakė visiems am
žiams suvereninių teisių 
naujose Baltijos valsty
bėse. Tačiau po 2-jų de-

. šimtmečių Baltijos kraš
tai prievarta buvo įjung
ti į Sovietų Sąjungą... 
Mes pasilaikome tvirtą 
įsitikinimą, kad Lietu
vos, Latvijos ir Estijos 
žmonės turi teisę lais
vai 
bes
ną,

pasirinkti vyriausy- 
ir žiūrime į tą die- 
kada Baltijos kraš

tai galės vėl džiaugtis 
valstybine nepriklauso
mybe". Bet agresorius 
ir didžiausias imperi
alistas iki šios dienos ne 
pasitraukia iš užgrobtų 
kraštų.

(Bus daugiau)

JANITOR
Small office facility seeks responsible person to clean 
premises on a permanent 2nd shift basis, 3:30 P. M. 
midnight.
Duties include maintaining floors, general office 
area and some outside work. Previous janitorial ex- 
perience preferred. Ability to be your own boss es- 
sential. Good starting wages with full employee 
benefits. If interested stop or call the:

PERSONNEL OFFICE 761-4200
OLANKRAFT INC.
220 W. NORTH BEND 

CINCINNATI, OHIO 45216
An Eųual Opportunity Employer

(44-46)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

iran™;
6845 SO. M'ESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL’.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

įgd MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

ON ACCOUNTS OF $500 OR M

Cleveland Crust
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MAY’S
APJUNGIA PO

VIENA VĖLIAVA
KETURIAS

SAUS

Keletas programos idėjų

PIRMADIENIS

he May Co

The Ukrainian Youth Associatic 
dance group
Pastalnieki, Latvian folk dances 
Cleveland German Youth Choir

Thomas and Cynthia Zgonc, pianists 
Thomas and Cynthia Zgonc, pianists 
Thomas'and Cynthia Zgonc, pianists 
Bill Wingfield, African Folk Drummer 
Cleveland Gaelic Society Dancers 
Polish National Alliance Youth Group 
Kilty Band, Daughters of the British 

Empire 
Russian Orthodox Malė Chorus

Sts. Constantine <S Helen 
Philioptohas Society, Gre

ANTRADIENIS 
Thomas and Cynthia Zgonc, pianists 

12:00 
Thomas and Cynthia Zgonc, pianists 

12:30
TREČIADIENIS 

Thomas and Cynthia Zgonc, 
pianists 12:00 

Thomas and Cynthia Zgonc, 
pianists 12:30 

KETVIRTADIENIS 
Thomas and Cynthia Zgonc, 

pianists 12:00 
Thomas and Cynthia Zgonc, 

pianists 12:30

KETVIRTADIENIS
6:00

May’s sveikina Clevelande esančias daugybę puikių tautinių 
grupių su šešių dienų kilmės pagerbimo švente! Pradedant 

pirmadienį, mūsų septintas aukštas mieste pasidarys junginio centru 
keturių pasaulio šalių. Ateikit, įsijunkit į mūsų specialius tarptautinės 

mugės paviljonus (21 iš viso) maloniam pajutimui savo kilmės, pasirinkti 
savo krašto meno darbų ir daugiau... tik už šilingą ar du. Kol jūs ten 

būsite, stebėkite ten vykstančius pasirodymus mėgiamų dainų ir šokių.
Tai mūsų sakymo būdas, mes džiaugiamės, kad jūs pasirinkote Clevelandą 
"best location in the nation". Greitai! Pasakykit ir kitiems. Tada visi 

kartu, po viena vėliava, skubėkite į May’s raudonas-baltas ir mėlynas dienas!

PENKTADIENIS
12'00 Thomas and Cynthia Zgonc, 

pianists
12:30 Thomas and Cynthia Zgonc, 

pianists
ŠEŠTADIENIS
12:00 Happy Wanderers Polka Band 
12:30 Happy Wanderers Polka Band

1:00 Argentine Society of Clęveland, 
dance group

1:30 Clevelander Scuhplatler 
Bavarian Folk Dancers

2:30 St. Steven's Choir, 
Hungarian

3:30 Margaret Hulmos' Students 
Buckeye Hungarian Dance Group

4:00 Meena Datt, East Indiari Dancer
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Ir Kultūros Klubo sezono, baigėme
Ne visada pritenka laiko, ne 

visada pritenka ir jėgų visiems 
parengimams aplakstyti (žino
ma, visur užsimokant vadinamą 
"įžangos mokestf, nes gi spau
dos žmonės mūsuose turi būti 
ištikimi visuomenės vergail), 
pagaliau, ne visi mūsų parengi
mai būna tokio lygio, kad galė
tų pretenduoti į spaudos dėme
sį-

Tačiau praėjusi sezoną Dirvos 
bendradarbiai, gyveną Bostone, 
buvo beveik pagirtinai uolūs ir 
pareigingi — tegu ir ne visus 
čionykščių lietuvių parengimus 
savo laikrašty jie užregistravo, 
bet, kiek dabar galima prisi
minti, nebuvo tylom praleistas 
beveik nei vienas kultūrinis įvy
kis.

Gyvesnio dėmesio Dirvoj su
silaukė ir L.B. Kultūros klu
bas, prieš kelioliką dienų bai
gęs savo darbų aštuonioliktą 
ar devynioliktą sezoną. Tad ir 
reikėtų kibti J tą klubo pabaig- 
tuvinf susirinkimą, užregis
truoti j| ir padėti tašką.

Nelinksmos apraiškos prade
da įsisiautėti mūsų gyvenimel 
Jos ne juokais apsunkina ir spau - 
dos žmonių darbą. Gal tikrai ne 
reikėtų abejoti, kad kiekvienas 
sąžiningas laikraščio bendradar
bis gaišta laiką, nuoširdžiai dir
ba ir nuoširdžiai nori, kad jogy 
venama sala būtų gyva ir pla
čiau pažįstama. Ir gal nesigin
čysim, kad informacija apie lie ■ 
tuvių visuomeninio ir kultūrinio 
gyvenimo įvykius Amerikoj 
kiekvienam laikraščiui yra svar
bi ir labai reikalinga.

Deja, spaudos žmogaus pro
blema nėra tik laikas, tik var
gais negalais suranklojami at
liekamo laiko trupiniai, bet kie
tas ir atsakingas darbas. Kai 
laikraštininkas stebi savo kolo
nijos gyvenimą ir apie j| infor
muoja spaudą, tai juk jis pri
valo matyti ne tik baltas, bet, 
kiek jo akys aprėpia, ir kitas 
spalvas, neišskiriant ir tam
sių tonų. Taip visuomet buvo, 
taip visuomet ir turėtų būti.

Ir, štai, kuris nors laikraščio 
bendradarbis, tų senų spaudos 
tradicijų besilaikydamas, net jo 
kios pavardės neminėdamas, 
ima ir parašo tik truput} nepa
lankiai apie tą ar kitą veikėją. 
Va, tada ir prasideda kova.

Tai, va, žmogau, ir darbuokis 
savos visuomenės labui! rašai 
tik truputi kritiškai -- baisiai 
negerai, parašai teigiamai — 
taip pat nevisiem patinka. Ma
tai, man ir jam tai pagailėjo 
gero žodžio (visai nestatant 
klausimo, ar aš nusipelniau to 
žodžio), o tau tai liaupses gie
da!... Vienu žodžiu, paskubom 
varomės | akligatv|, o ten, kai 
nebeliks atviro kelio | tikrąsias 
aukštumas, turbūt,netruksimir 
vieni kitų gerkles perkąsti...

L.B. Kultūros klubo baigia
masis 1969-1970 m. sezono susi
rinkimas Jvyko gegužės 23 d. 
vakare. Internacionalinio Ins
tituto patalpose. Paskaitą skai
tė rašytojas Kazys Almenas. 
Jis palietė gal mažiausiai ap
šnekėtą Lietuvos - Lenkijos 
valstybės saulėlydi, 1720-1770 
m. laikotarpi ir to laikotarpio 
valdovus bei istorinius įvykius 
Paskaita buvo tikrai |domi, su
traukė gausų bflr| klausytojų, 
kurių tarpe matėsi mūsų jaunie
ji intelektualai, o taip pat ir 
nemažai studentų. Rašytojas K. 
Almenas už {domia paskaitą su
silaukė nuoširdaus dėkingumo.

Rašant apie LJ3. Kultūros klu • 
bą, vienu'kltu geru žodžiu tek
davo minėti jo pirmininką inž. 
Cesl. Mickūną. Ir tas buvo da
roma ne Bostono lietuviams, ku 
rių draugumas inž. Česlovą ne
blogai pažjsta, o tam, kad | mū
sų visuomenės ir kultūros gyva, 
nimą turi ateiti jaunesni žmo
nės, kad jiems reikia nors tru
put} pagelbėt, kai jie apsikrau
na mūsų bendrinėm naštom. Ir 
dabar bandysiu pabrėžti nors ne 
gilų akcentą, kad neatrodytų, 
jog Bostone viskas nutils, vis
kas pasibaigs su senelių ir tė
vų kartom.

Inž. Cesl. Mickūnas yra vidu
riniosios generacijos vyras. 
Gimnaziją jis baigė Raseiniuo
se, o inžineriją ir inžinerijos 
administraciją išėjo JA V. Bos
tone jis verčiasi privačiom sta 
tybų parangom, ir tie darbai 
jam gerai sekasi. Tačiau jo ntxx 
pelnai telkiasi kultūrinėj ir vi
suomeninėj veikloj. Čia inž. Čes
lovui daug padeda tiesus, atvi
ras, nuoširdus ir tolerantingas 
būdas, tasai itin geras žmogaus 
talkininkas, kai reikia dirbti 
kartu su kitais žmonėmis. Kaž 
kurio bendro darbo proga vie
nas Bostono lietuvis inž. česl. 
Mickūną itin taikliai apibūdino: 
"Bepig Česiui dirbti, daugumą 
žmonių jis asmeniškai pažjsta, 
visi j| myli, na, ir priešų jis 
beveik neturi".

Keliolika metų inž. Cesl. Mic 
kūnas aktyviai darbuojasi Baltų 
-Amerikiečių d-joj, kuri kasmet 
geroj salėj (Jordan Hall’e) su
rengia tris pabaltiečių koncer
tus. Kam nors reikia rimtai pa
dirbėti, kad tie koncertai būtų 
pakilaus meninio lygio (nes juos 
recenzuoja ir amerikiečių spau
da), kad jie išsilaikytų ir ženg
tų | penkioliktą sezoną.

Būdamas ALIAS Bostono sk. 
pirmininkas, inž. Česl. Mickū
nas tom pareigom atsidėjo su 
rūpestingumu, surengė savo ko
legoms ir jų šeimoms tokių 
pramogų ir parengimų, kurie 
atskirų organizacijų gyvenime 
nebūna dažni

Ypačiai stiprūs jo darbų pėd
sakai liko dviejuose stambiuo
se Bostono lietuvių parengimuo
se. Kai, sunkios nelaimės iš
tiktas, pas tėvus l Bostoną gri
žo jaunas komp. Darius Lapins
kas, čia mes surengėm jo kū
rinių koncertą (komiteto pirm, 
buvo poetas Ant. Gustaitis). 
Inž. česl. Mickūnas ėmėsi itin 
sunkaus darbo — lėšų telkimo. 
Ir us jo darbas pralenkė net 
optimistų viltis -- mes paden- 
gėm ne tik nemenkas koncerto 
išlaidas, bet naujakurystei pra
dėti apskritą sumą |teikėm ir 
komp. D. Lapinskui.

Kitas parengimas, be abejo
nės, dar rizikingesnlo polėkio 
buvo Lietuvos Nepriklausomy
bės atsutymo 50-mečiui skir
tas koncertas, kai buvo šuto
ma JuL Gaidelio kanuta kovo
tojai su amerikiečių choru Pro 
Musica (Komiteto pirm, buvo 
Juozas Kapočius). Tada jau gal 
niekas neabejojom: jei lėšų tel
kimui vadovaus inž. ČesL Mic
kūnas, ui gal pakelsim ir š| 
rizikingą bandymą. Nepaisyda
mas pesimistinių "pranašavi
mų", inž. Česlovas pareigos ne 
atsisakė, žinoma, daug lakstė ir 
dirbo, kol ir šio parengimo apy
skaita buvo užbaigų su kelių 
šimtų dolerių pelnu...

Vadinasi, jei Dirvos bendra
darbio reporužuose inž. Cesl. 

Mickūnų! teko vienas klus ge
ras žodis, ui jis tikrai tų žo
džių nusipelnė.

Ir I^B. Kultūros klubo valdy 
boj inž. Cesl. Mickūnas dirbo ne 
vienus metus. Dabar penkis mė - 
nesiūs jis buvo to klubo pirmi
ninkas. Ir š| jo darbą tenka ver 
tinti tik teigiamai — kluban su 
gr|žo akademinė rimtis ir gera 
nuouika, visos paskaitos buvo 
{domios ir aktualios, paskaitinin
kais kviesta daugiausia viduri
niosios kartos intelektualai. Ir 
tai yra sveikintina veiklos kryp
tis, nes laikas ir to laiko užda
viniai dabar atitenka tai karui, 
kuriai priklauso ir pats inž. 
Cesl. Mickūnas.

Geri ir uolūs pirmininko 
bendradarbiai buvo klubo valdy
bos nariai CeslavaAIeksonienė, 
Aldona Navickienė, Skirma Ma- 
kaitytė ir Mykolas Drunga.

Baigiamajame Kultūros klu
bo susirinkime buvo pristatytas 
naujas klubo pirm. inž. Vikto
ras Kubilius. Ir jam tegu pučia 
palankūs paatlantės vėjai.

St. S.

J. GRAUDA

Trojos arklio ieškant...
Lietuvių bendruomenės tarybos rinkimų aki

vaizdoje atsiranda tikrų entuziastų, pasiaukojančių 
bendruomenės gerovei. Dulce ėst pro patria moril 
Ir detroitietis Nakas, ankstų rytą nutarė apžvelgti 
bendruomeninių kandidatų būstines ir pristatyti tą 
apžvalgą spaudoje. Iš tikrųjų, jeigu asmenybė ver
žiasi viešumon, ji neprivalo bijoti viešumos. Jeigu 
įžengi virtuvėn, neprivalai bijoti krosnies kaitros. 
Todėl Nakas tarybinių kandidatų asmenybes minėjo 
atvirai, pavardėmis. Taip ir mums tenka daryti.

Rytinės apžvalgos tikslas, kaip matyti iš Nako 
raporto, buvo susekti, ar bendruomenės priešai ne
sikėsina per tuos rinkimus, kaip graikai (Trojąme
dinio arklio pilve, įsibrauti bendruomenėn ir išskers - 
ti naivius lietuvius. Bendruomenės priešai, kaip ži
nia, yra frontininkai. Kaip Daunora ar Kaniava (lie
tuvių sales, frontininkai įlenda bendruomenėn, o ta
da jau sukalbėk "amžiną atilsį".

Nakas norėjo susekti, ar kandidatai nerengia 
molotovo kokteilių bendruomenės sesijai, ar ne
spausdina proklamacijų, ar negamina padegamųjų 
bombų?

Sustojęs prie dr. Dėdino namo, Nakas atsklei
dė Lietuvių Enciklopediją. Iš tos biblijos, ir šiaip 
ir taip nesimatė, kad Dėdinas būtų susitepęs su fron
tininkais. Prie dr. Keblio namų Nakas atsiminė, 
kad Keblys yra kontraversiškiausias kandidatas. 
Čia ir be Lietuvių Enciklopedijos buvo aišku, kad 
Keblys nuo fronininkų yra už tūkstančių mylių. Keb
lys flirtuoja su akiratininkais, ergo, jis tikrai nėra 
trefnas. Prie Nijolės ^lapelytės namų Nakas netik
tai sustojo, bet ir atlankė kandidatę. Mat Nijolė 
yra grakšti Šilainės šokėja. Kur čia nepalflš vyriš
ka širdis? "Nėėė!" užtikrino Nijolė, "aš nesu 
frontininkė".

Telefonu Nakas pakalbino Rugienijaus žmoną: 
ar vyras nesusitepęs su frontininkais? Liuda kate
goriškai užtikrino, kad vyras yra doras lietuvis ir 
kiek ji žino, kaip žmona savo vyrą, viskas yra 
tvarkoj.

Ir Algis Zaparackas, prie kurio namų Nakas 
nė negaišo, buvo vyras o.k.

Vytautas Kutkus buvo apsiginklavęs tokia gau
sybe aukščiausių visuomeninių ir tarnybinių titulų, 
kad ir įtarimo nekilo: toks negali būti frontinin
kas. Mat, jeigu Kutkus savo pareigas vykdo iki 
apalpimo, jis nebus trojos arklys, jis yra darbo 
arklys.

Kaip karo korespondentas Kambodijos sanc- 
tuary, su atsargumu ir baime, Nakas pravažiavo 
pro dr. Klimo ir J. Urbono būstines. Jie buvo, kaip 
patvirtino mūsų karo korespondentas, šimtas ir pen
ki procentai frontininkai. O kas gi žino, gal prie jų 
būstinių buvo spąstai korespondentam s pagauti: mi
nos, vilkduobės, etc.? Gal jų namuose gaminami 
molotovo kokteiliai bendruomenei atakuoti? Todėl 
karo korespondentas Nakas nė nemėgino paspausti 
tų žm onių durų skambučius.

Su nenurimusiu pavojaus jausmu koresponden
tas sugrįžo namo, ir jam prisisapnavo toks sap
nas:

... skambina durų skambučiu, o prie durų stovi 
frontininkas; užsuka į virtuvę, o prie dinetto stalo 
sėdi frontininkas; įeina į walk-in drabužinę, o už 
plastikinių maišų slapstosi frontininkas; įsuka į tą 
patalpą, kur karalius pėsčias ateina, o ten, sostą 
užėmęs, šypsosi jam frontininkas...

Košmariškas sapnas išmušė prakaitą. Kores
pondentas pabudo.

— Tu baubei, — su priekaištu tarė žmona.
— Ir tu baubtum, — pasakė sukaitęs kores

pondentas, — jeigu tavo namus okupuotų fronti
ninkai.

— Paimk iš spintelės sominex, —patarė žmo
na ir užmigsi. Tik nesumaišyk su serutan tabletė
mis.

• LB Bostono Kultūros 
Klubas Dirvai paremti at
siuntė 10 dol. auką. Pirm, 
inž. C. Mickūnas rašo: ”Jūs 
negailėjote skirti vietos 
Dirvoje LB Bostono kultū
ros klubo kviečiamiems su
sirinkimams ir korespon
dencijai apie jo veiklą. Iš
reikšdami padėką, siunčia
me Dirvos parėmimui 10 
dolerių dovanėlę”.

Už auką klubo vadovybei 
dėkojame.

Kritikos balsai apie
AGONIJĄ

Tik gyvos, lakios vaizduotės 
kūrėjas ir neeilinis žodžio me
nininkas gali sukurti skaityto
jui tokius vaizdus.

Jakštas (Dirva, 1966)
Agonijos būsenoje atsidūru- 

sios Lietuvos laisvė yra pa
grindinė romano jungiančioji 
idėja, kurią galėtume pava
dinti vyriausiu romano perso
nažu.

J. Kojelis (Draugas, 1966)

Uzsisakykit 'Agonija'
---------------------IŠKIRPTI---------------------- -

DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu ..... dol., už kuriuos prašau atsiųsti:

...... egz. J. Gliaudos romaną "AGONIJA". 
Kaina 5 doleriai.

Pavardė ir vardas....................................... ....................

Adresas .... -....................................................................
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LOS ANGELES

• BIRŽELIO ĮVY
KIŲ minėjimą šiais me
tais rengia lietuviai,pro
gramoje dalyvaujant lat
viams ir estams. Minė
jimas įvyks birželio 14 
d., Šv. Kazimiero para
pijos salėje.

Šiais metais Pabalti
jo Komitetą sudaro: 
pirm. A. Skirius, vice
pirm. Avo Piirisild (es
tas), I. Kapralis (latvis), 
K. Liaudanskas ir J. Žu
kas (lietuviai), sekr. Van
da Mažeikienė ir V. Vi
dugiris, ižd. A. Tely- 
čėnas ir fin. sek. B. 
Stančikas.

• JAUNIMO ŠVENTE 
įvyko birželio 6 d. Vete
ranų salėje, Culver City, 
Calif.

Mininėje dalyje dalyva
vo jungtinis Sv. Kazi
miero lituanistinių mo
kyklų ir jaun. ansamblio 
choras, vadovaujamas 
G. Gudauskienės ir O. Ra- 
zutienės. Taip pat daly
vavo solistė K. Bichne- 
vičienė, smuiku solo A. 
Draugelis, piano solo Ra
sa Draugelytė ir V. Tu
mas padeklamavo eilė
raščių.

SAVE AT_ INSUREDI

Mutual Federal į 
Savings and Loan

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Peter Kazanauskas, President TeL 847-7747

KAIP ŽALIUOJA "RŪTA"
Santa Monica, Calif. 

yra labai graži, kuror
tinė vieta prie Pacifiko 
vandenyno. Miesto gat-

Buvo įdomu stebėti tau 
tinių šokių grupių pasi
rodymus. Šokių grupės 
vadovavo: O. Razutienė, 
O. Gustienė, O. Orlovai- 
tė, D. Razutytė, R. Ski- 
riutė, I. Tumienė ir L. 
Zaikienė.

Stilizuotiems šokiams 
muziką paruošė komp. 
Giedrė Gudauskienė, o 
choreografiją pritaikė ir 
grupę mokė RūtaSkiriu- 
tė.

LIETUVOS KANKINIŲ 
KOPLYČIA

vės plačios, švarios. Gy
venamieji namai kuror
tinio stiliaus, aplink na
mus medeliai, gėlės. Že
mė namų statybai čia la
bai brangi, todėl ir na
mų kainą iškelia sklypų 
brangumas. Kiek čia įsi
kūrę lietuvių, niekas tik
rai nežino, bet manoma 
apie kelis šimtus.

Santa Monicoje lietu
viai įkūrę bendrovę 
Rūta. Ji apima: namų 
statybą, namų, sklypų 
pirkimą ir pardavimą. 
Bendrovės nariais gali 
būti kiekvienas: pirkęs 
šėrus, arba investavęs į 
namus, sklypus, o tuo jie 
pasidaro bendrovės tur
to dalininkais gaudami 
įkeitimo lakštus ir aukš-

ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE, 
»pasaulyj e garsiausioje vietoje jau 

baigiama įruošti.
Kiekvienam lietuviui branginančiam savo tautos 
kankinių atminimą dera būti šio paminklo kūrėjų 

tarpe.

Šių metų liepos 7 dieną 
koplyčia bus dedikuota.

SAVO AUKĄ ATSIŲSKITE PRIEŠ KOPLYČIOS 
DEDIKACIJĄ.

Rašykite:
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND 

2701 W. 68 St., Chicago, III. 60629.

Paid and 
Compounded 

Qua rt e rl y

tesnius nuošimčius. Man 
lankantis tenai Rūta jau 
turėjo 3 naujai pastaty
tus puikius namus: vie
nas šešių šeimų, o du po 
keturias. Namai gražio
je vietoje ir juos nuomo
ja, arba parduoda.

Bendrovės valdybą 
sudaro: inžinieriai, pre
kybininkai, administra
toriai. Visi savo srities 
diplomuoti specialistai. 
Valdybos nariai algų ne
gauna. Rūta yra dar jau
nutė, bet žaliuoja pui
kiai: įvykdė kelias nau
jas statybas, pardavė ke
lias nuosavybes su geru 
pelnu ir jau vienu kitu 
šimtu dolerių prisidė
jo ir prie lietuvybės dar
bų.

Rūtos valdyba labai pa 
geidauja, kad didesnis 
skaičius tautiečių susi-

Saugus ir pelningas santaupų „ 
investavimas į nekilnojamąjį turtą

Jūs gaunate Kalifornijos 
valstybės įstaigose įregis
truotą nuosavybės lakštą, 
be Jūsų sutikimo ar su Ju
mis neatsiskaičius niekam 
neperleidžiamą. Dėl smul
kesnių informacijų kreip
kitės į mus, lietuvių įkur
tą ir vadovaujamą inves
tavimo Bendrovę

RŪTA Ine., 3002 Santa Monica Blvd. 
Santa Monica, Calif 90404 
Tel.: (213) 828-7525

ON 8AVINGS CEHTfflCATES
OF $10.000. OR MORE,

2 YEAR MATURITY

REGULAR
% PASSBOOK 

ACCOUNT 
PER ANNUM

N0WINSURED TO $20,000.

domėtų jų darbais, sau
giai pas juos investuotų 
gaudami didesnius nuo
šimčius ir tuo kiekvie
nas prisidėtų prie sukė
limo didesnio apyvartos 
kapitalo. Čia dabar didės 
nį pelną atneša dideli 
moderniški pastatai, bet 
jie ir reikalingi didesnių 
investavimo sumų.

Šioje apylinkėje įvai
rių organizacijų yra 
daug, bet praktiška eko
nominė - prekybinė Rū
ta — vienintelė Califor- 
nijoj. Pilnai pateisina
mas valdybos telkimo di
desnio skaičiaus narių ir 
didesnio apyvartos kapi
talo, nes nuotopriklau- 
so ir ateities ''Rūtos" ge 
rovė, o ta nauda bendro
vė ir investuotojas galė
tų pasidžiaugti.

Alfonsas Burneika

REGISTERED NURSE 
FULL OR PART TIME 
2:30 - 11 P.M. or 11 - 7 A.M.

Retponilble, mature per- 
»on aought for flrat cI«m‘ geriatric 
nuraing home in eaatern suburb. 
ECF certified. Competitive aalary 
range, fringe benefiti. Referencea 
requlred. Call 371-5500 8 a.m. - 
5 p.m.

THE 
MONTEFIORE 

HOME 
3151 Mayfield Rd.

CLEVELAND HEIGHTS, OHIO 
(42-48)

MŪRINIS NAMAS

9 kambarių kolonialinis. 
Biblioteka ir salionas. 
Nauja moderniška virtu
vė. 3 1/2 vonios. 3 ži
diniai. Geros kokybės na 
mas gerame rajone. Pra
šo virš 40.000. Skambin
ti C. Russo 261-5100.

WM. T. BYRNE
REAL ESTATE, INC. 

26101 Euclid Avė. 
Euclid, Ohio 
Tel. 261-5100

WANTED
Ist CLASS
BROACH STRAIGHTENER

WITH HEAT TREAT EXPE- 
RIENCE HELPFUL ON HIGH 
SPEED SEALS.
TO OPERATE COLONIAL 
STRAIGHTENING PRESS. TOP 
WAGES, BENEFITS, PROFn* 
SHARING. DAY SHIFT. UNl- 
FORMS & GLOVES FURNISHED 
TOP BROACH COMPANY LO- 
CATED IN EL MONTE CALI
FORNIA.

SEND RESUME OR CALL

MR. EDWARD R. ANTON
341 N. WILLOW AVĖ.
WEST COVINA, CALIFORNIA 
213 - ED 7-9650
An Equal Opportunity Employer 

(39-44)

Džiaugsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie 
Adirondakų kalnų perlo —

LAKE GEORGE, N.Y.

LAIKO UŽTĘSIMO 

TAKTIKA J-GLIAUDA
(3) 

IŠTRAUKA IŠ ROMANO AGONIJA, KURIO 
ANTRĄJĄ LAIDĄ IŠLEIDO VILTIS

Birželio 11 d., apie vienuoliktą vakare, 
Merkys gavo trečią audienciją Kremliuje. Į 
Kremlių vyko Merkys, Natkus Ir prieš kelias 
valandas iš Kauno atvykęs Urbšys. Jų ginklas 
buvo Lietuvos Prezidento lojalumo pareiški
mas pasirašytosioms sutartims. Tuo Lietuvos 
vyriausybė iš karto buvo pastatyta l besigi
nančiojo vaidmenį, ir tai teikė pirmumą sovie
tams.

Pareiškimas buvo adresuotas Kalininui. 
Urbšys ir Natkus Jau anksčiau buvo matęsi su 
Kalininu. Tai buvo sukumpęs senis, jo veidas 
sulysęs, kaip būdinga skilvio ligoninis. Jo nosis 
ir barzdelė aštrios, švarkas per platus ties pe
čiais, iš veido šviečia nuolatinis rūpestis dėl 
skilvio kataro ir nuobodumas atliekamai ai pa
reigai. Būdamas sukumpęs, jis lenkė galvą į 
priekį, dėl to žiūrėjo iš padilbų. Iš jį pasieku
sių pusiau slaptų gandų Natkus žinojo, kad 
visus pabaltiečius Kalininas laikąs rusais. Kad 
ir kaip savo išore Pabaltijo diplomatai nesi
skirtų nuo vakariečių, bet jie kalbėjo rusiškai, 
buvo išėję rusų mokyklas, pažino rusų kultūrą 
ir gyvenimo būdą. Kodėl jie taip atkakliai sa
kėsi esą nerusai? Buvo tvirtinama, kad vie
nam pabaltlečiui jis pasakęs girto atvirumo 
minutę: „Liaukitės durnius krėsti, my i vy — 
vsle rusklje liūdi“ (mes ir Jūs visi esame 
rusai).

Tos irzlios nuotaikos Kalininas nejuto, 
santykiaudamas su kitų šalių diplomatais, ku
rie atvykdavo Maskvon iš Jo neregėtų žemių 
ir tikrai nemokėjo rusiškai ir buvo rusams 
„čužakl“.

Štai Jis pats, Natkus, šeimyniškai artimas 

su Paryžium, bet ne paryžietis; vos beatsime- 
nąs lietuvišką kaimą, bet tebeartimas tam sen
timentui. Apsirengęs a Iš Paris, bet be perdė
tos elegancijos. Stambus sangvinikas, tokia 
priešprieša niurzgai Kalininui.

Ir Merkys — jo solidi povyza, jo aptingę, 
apskaičiuoti Judesiai, Jo artistiškai puoselėja
ma, žilstanti šukuosena, aplombas, sunkiai 
įpykinamas, visada šmaikštus atsikirsti, kai Jį 
kas smarkiai įpykina.

Ir Urbšys— grakštus jo laikymasis, iš Jau
nų dienų kariuomenės treningo ir šokių salėse 
įskiepytas. Atviro, melancholiško veido, kuria
me Natkus norėtų matyti daugiau šešėlių, gi
liau slepiančių valstybines paslaptis.

Jis permetė mintimi savo diplomatinius 
kolegas latvius. Jų veidai vokiški, Junkeriški 
(Munters, Kocinš, Bergs), ir estus — jų veidai 
vokiški, bet baueriški. Kvailys Kalininas! Jis 
norėtų pabaltietyje matyti rusiškai nekalbantį 
rusą apsimetėlį. Kvailys Kalininas, pagalvojo 
Natkus, ir vykti pas tą Kalininą jam pasirodė 
menka politinė avantiūra, nes tas Kalininas 
yra nereikšmingiausia figūra Kremliaus sfe
rose. Keista, kad šio tarpvalstybinio ginčo tar
pininku Kaunas pasirinko sukumpusį seną 
Kalininą.

Lietuvos atstovams atvykus Kremliun au
diencijos, pradėjo veikti sinchronizuoti etapai, 
dusindami lankytoją savo mašlnizmu: skubus 
ėjimas ilgu, apvalių užuolankų koridorium, ei
lė aukštų, baltų durų koridoriaus sienose, ne
bylūs palydovai ir nebylūs žingsniai korido
riaus take, orientacijos netekimas ligoje kelio
nėje koridorium iki audiencijai paskirtosios 
patalpos.

Susitikimas buvo vėl Molotovo kabinete. 
Ateinančiųjų laukė Molotovas ir Pozdnlako- 
vas. Kalininui adresuotąjį pareiškimą jie tu
rėjo priimti ir perduoti Kalininui. Taip pasiūlė 
Molotovas, ir lietuviai turėjo sutikti. Kalininas 
dažnai sirgo.

— Ar atvykęs ponas užsienių reikalų mi- 
nisteris turi ką nors naujo pranešti? -*• pa
klausė Molotovas, iš padilbų stebėdamas Urbšį.

(Bus daugiau)

lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

MANOR
vienoje pirmaujanlių visame Lake George rajone

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas.
SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio 
puikus* pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens 
ski (yra instruktoriai), įvairios valtys — irklinės, burinės, 
canoes ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate. 
Tenisas, ping-pong, kroketas ir tt. 'Vakarais salėje kon
certai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Šalia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtom virtuvėm).
Nuo New Yorko per 200 mylių. 14 New York Thruvvay Exlt 24, 1 
Northway 87 Iki Lake George Village; 18 ten 0N keliu 7 myl. 1 šiaurę. 
Vasarvietė skelbiama N. Y. Tlmes ir Daily Newa sekmad. laidose.

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis:

BLUE WATER MANOR
DIAMOND POINT, N.Y. 12824 Tel. (518) NH 4-5071



1970 m. birželio m. 12 d,

J-
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

OHIO APYGARDOS 
RINKIMŲ REZUTATAI
Į JAV LB Vl-tąją Tary

bą Ohio apygardoje išrink
ti šie asmenys:

Dr. inž. Stepas Matas 
gavo .........  365 balsus

Dr. Edmundas
Lenkauskas ...........365

Algis Rukšėnas ....... 328
Julius D. Staniškis —.268 
Dr. Antanas Butkus 244 

Kandidatais išrinkti:
Dr. Juozas Skrinska 231
Milda Jokūbaitytė —.211 

Kiti kandidatai gavo:
Petras Balčiūnas ......179
Juozas Žilionis ..........175
Kazys žiedonis ........125
Ohio apygardoje balsavo 

560 asmenų (1967 m. bal
savo 1225).

• KORP. GIEDRA Cle
velande Dirvai paremti 
atsiuntė 10 dol. Už au
ką nuoširdžiai dėkoja
me.

PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS

ALTS-gos Clevelando 
skyriaus išrinkta nauja 
valdyba, antradienį bu
vo susirinkusi posėdžiui 
ir pasiskirstė pareigo
mis sekančiai:

Pirmininkas — Anta
nas Garmus, vicepirmi
ninkas — Vytautas Stuo- 
gis, sekretorius — Jo
nas Mockus, iždininkas 
— Vladas Blinstrubas, 
parengimų vedėjas — 
Stasys Lukoševičius, na 
rys — Kazys Karalis.

Valdyba aptarė savo 
šių metų veiklą. Yra nu
mačius surengti smagią 
gegužinę vasaros metu, 
o rudenį rugsėjo 26 d. 
darbuosis surengimui 
ALTS-gos ir Dirvos me
tinio didelio vakaro.

MACHINIST
Experienced in machine 
assembly

also
STEEL FITTERS 

For Conveyor Assembly 
Days & Nights. 

Will consider part time 
help.

MAYFRAN, 
INCORPORATED 

1710 Clarkstone Rd.
Euclid, Ohio 

(44-50)

Jus džiaugsitės 
gyvenimu daugiau 
su Statė Savings

MĖNESINIU 
ČEKIU

Mes siusime Jums čekį se
kantį mėnesį — ir kiekvieną 
mėnesį — kol jūs pasakysite 
mums sustoti!

Tik investuokit $1,000 ar 
daugiau i Statė Savings tau
pymo certifikatus — Jūs už. 
dirbsite milžinišką 5.25% per 
metus, išmokamus Jums (ar 
kam kitam nurodytumėte) su 
MĖNESINIU ČEKIU.

Skambinkit ar VĮ 
ateikit pilnom 

smulkmenom nemokamo 
patarnavimo!

Statė 
Savings 

AND LOAN COMPANY

4065 Mayfield Rd , South Euclid 

11623 Buckeye Rd . Cleveland 
30500 lake Shore Boulevard. WiHowick
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IŠVYKO J KALIFORNIJĄ LIETUVIU JAUNIMO ATSTOVU.
Šiomis dienomis iš

važiavo automobiliais į 
Kaliforniją Jonas Moc
kus su žmona ir inž. 
Snarskis su žmona ir 
dukra. Numatę aplanky 
ti kai kurias tolimų va
karų gamtos įdomybes. 
Kelionėje išbus tris sa
vaites .

• ALGIRDAS KASU- 
LAITIS, VLIKo narys ir 
Lietuvių Krikščionių De 
mokratų Sąjungos Cent
ro Komiteto pirminin
kas, pasakys pagrindinę 
kalbą Lietuvos okupaci
jos — tragiškųjų birže
lio įvykių minėjime Cle
velando Lietuvių Kultū
riniame darželyje, sek
madienį birželio mėn. 21 
d. 12 vai.

• DANGUOLĖ TAMU- 
LIONYTĖ studijuojanti 
prancūzų kalbą ir litera
tūrą Clevelando Case 
Western Reserve univer
sitete šių metų gegužės 
mėn. 25 d. išlaikė egza
minus doktoratui gauti. 
Gilinosi prancūzų kalbos 
Montrealio ir Paryžiaus 
universitetuose. Studijų 
metu aktyviai reiškėsi 
vietos ateitininkų viene
tuose, Moksleivių ir Stu
dentų Ateitininkų Cent
ro valdybose. Šiuo metu 
įsijungė į Lietuvių Stu
dentų Centro Valdybos 
kolektyvą.

NAUJI DARŽELIO 
NARIAI

Į Lietuvių Kultūrinio 
Darželio Sąjungą įstojo 
dar dvi organizacijos: 
Akademikių Skaučių Šat
rijos Raganos Draugovė 
ir Amerikos Lietuvių Ta 
rybos skyrius.

PASITARIMAS CLEVEVELANDE
Gegužės mėn. 16-17 

dienomis Clevelande, 
PLB Valdybai pavedus, 
jos vykdomasis vice
pirm. dr. Antanas But
kus ir jaunimo rei
kalams vicepirm. Mil
da Lenkauskienė sukvie
tė jaunimo organizacijų 
LB atstovų ir jaunimo 
laikraščių redaktorių 
pasitarimą, kuriame da
lyvavo virš 70 asme
nų. Pasitarimo pagrin
dinis tikslas buvo aptar
ti Antrojo Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso 
rengimo reikalą ir nu
statyti pagrindus, ku
riais vadovaujantis bū
tų sudarytas Kongresui 
Rengti Komitetas bei ki
tos Darbo Komisijos.

PLB Valdybos buvo 
pageidauta, kad Kongre
so didžiąją ruošos dalį 
turėtų atlikti pats jauni
mas, dirbant glaudžiu 
tarporganizaciniu būdu, 
prie Kongreso suruoši
mo pritraukiant kaip ga
lima daugiau jaunųjų tal
kininkų. Tam tikslui bu
vo kreiptųsi į LB vadovy
bes visuose kraštuose, 
prašant užmegsti glaudų 
kontaktą su jaunimo or
ganizacijomis ir suda
ryti jaunimui sąlygas

UŽSIENIETIŠKI VALGIAI 
TARPTAUTINĖJE 

MUGĖJE
Virš dviejų tuzinų tauti

nių grupių Clevelande da
lyvaus tarptautinėje mugė
je ”Po viena vėliava” nuo 
birželio 15 iki 20 d. May Co. 
krautuvėje mieste 7 aukšte.

Čia bus galima gardžiai 
pavalgyti įvairių dešrų, 
balandėlių, tortų, o taip pat 
įsigyti įvairių meno dirbi
nių.

šalia to įvairios tautinės 
grupės pasirodys su savo 
dainomis ir šokiais. Plačiau 
apie programą žiūrėkite 
May skelbime Dirvos 4 psl.

Šioje tarptautinėje mu
gėje ”Po viena vėliava” 
May krautuvėje, šalia kitų 
tautų dalyvauja ir lietuvių 
tautinė grupė, o taip pat 
mūsų kaimynai latviai ir 
estai.

For sale by owner off 
East 185 St. Single 
house. Wood frame. As
bestas shingles. For in- 
formation call 531-2942.

PARDUODAMAS mū
rinis 3 didelių miegamų 
vienos šeimos namas 
šiaurėj nuo Lake Shore. 
Holy Cross parapija. Pil 
na vonia apačioj ir vir
šuj. Didelė virtuvė, val
gomasis ir salionas. 
Prieky uždara veranda 
su įėjimu. Sklypas 50 x 
133 pėdų. 2 automobilių 
garažas. Skambinti va
kare RE 1-6140. Dieną 
WH 2-4440. Prašo 
$29,500. 

susitikti, užmegsti dialo 
gą jaunimui rūpimais 
klausimais ir jį globoti. 
Buvo prašom a atgaivinti 
LB Jaunimo sekcijų veik
lą bei stiprinti tarporga- 
nizacinį jaunimo bendra 
vimą visose lietuvių ko
lonijose, darban pri
traukiant kaip galima ir 
vyresniųjų klasių gimna
zistus, kurie, Kongreso 
metu, jau bus aktyvūs jo 
dalyviai.

PLB Valdybai pagei
daujant, kovo mėn. To
ronte ir balandžio mėn. 
Chicagoje LB Jaunimo 
Sekcijų iniciatyva buvo 
sukviesti Kanados bei 
JAV Jaunimo atstovų pa
sitarimai regionali- 
niems Kongreso reika
lams svarstyti. Clevelan
de susirinko visų Šiau
rės Amerikos jaunimo 
organizacijų bei LB Jau
nimo sekcijų atstovai, 
tad ir jų nutarimai, ku
rie dalinai jau buvo pa
skelbti spaudoje, yra au. 
toritetyvus pasisakymas 
J. Kongreso reikalu, tu
rįs neabejotiną oficialu
mo pobūdį ir galįs kal
bėti tarporganizaciniais 
jaunimo reikalais.

Clevelando pasitari
mas nutarė ryžtis II-jį 
Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresą įgyven
dinti, kviečiant prie šio 
didžiojo tautinio tikslo 
aktyviai dėtis visas lie
tuvių jaunimo organiza
cijas, spaudą bei paski
rus asmenis. Prašyti vi
sų kraštų LB ir plačiąją 
lietuvių visuomenę Kon
gresą moraliai ir mate
rialiai remti.

Kongresui ruošti komi
tetą nutarta sudaryti or
ganizacijų delegavimo 
būdu: po vieną išcentri
nių jaunimo organizacijų 
ir po vieną iš PLB, JAV 
ir Kanados Krašto Jau
nimo Sekcijų atstovą. Į 
šį komitetą po tris atsto
vus paskirs JAV ir Ka
nados Krašto valdybos. 
Viso 21 atstovas. Prirei
kus ir PLB Valdybai pri
tarus narių skaičius ko
mitete gali būti papildy
tas. Šalia išvardintų 3- 
jų Jaunimo Sekcijų at
stovų į komitetą įeina po 
vieną iš sekančių jauni
mo organizacijų atsto
vą: Lietuvių Studentų Są
jungos, Studentų Ateiti
ninkų Sąjungos, Mokslei
vių Ateitininkų Sąjungos, 
Akademinio Skautų Sąjū 
džio, Korp! Neo-Lithu
ania, Sandaros-Šviesos 
Federacija, JūrųSkauti- 
ja, LSS Brolija, LSS Se
serija, Lietuvos Vyčiai, 
Lietuvių Evangelikų Jau 
nimo Ratelis ir Sporto ir 
Fizinio Auklėjimo Sąjun 
ga-

Komiteto būstinė pa
rinkta Chicagoje. PLB 
Valdybos vykd. vice
pirm. ir Jaunimo reik, 
vicepirm. pavesta pa

kviesti čia išvardintas 
jaunimo organizacijas 
pasiųsti į komitetą po 
vieną atstovą ne vėliau 
iki š.m. spalio mėn. 1 d.

Clevelando pasitari
mas įpareigojo Kongre- 
K-tą, atsižvelgiant į li- 
kiminius Lietuvių Tau
tos siekimus, rūpintis, 
kad II-sis Jaunimo Kon
gresas protestuotų prieš 
genocidinę Lietuvos oku
paciją ir pasisakytų už 
Lietuvos laisvės atsta
tymą. Pasitarimas taip 
pat prašė PLB Valdy
bos dar šiais metais su 
rengti jaunimo simpoziu
mą bendravimo su kraš
tu klausimu ir to simpo
ziumo dalyvius, klausi-

L.K. MINDAUGO DRAUGOVĖS VEIKLA

L.K. Mindaugo draugovės skautai. Pirmoje eilėje sėdi abitu
rientai: Algis Meilus, Kęstutis Karsokas, Algis Nasvytis, Romas 
Vasiliauskas ir Kastytis Giedraitis. Stovi: A. čiuberkis, R. Švar
cas, A. Gudėnas, A. Žemaitis, A. Nagius, V. Nikštėnas (nesimato 
veido) R. Stoškus ir d-vės globėjas V.A. Stoškus. Nuotraukoje trūks
ta: V. Klimaičio, N. Mačio, S. Cbelenio, G. Puškoriaus, R. Ramo- 
nio ir J. Vasio. y. Bacevičiaus nuotrauka

Penki draugovės skau
tai šiais metais baigė 
gimnaziją: sk. vyčiai — 
d-vės drg. Kastytis Gied
raitis — St. Joseph High 
School, Algis Nasvytis ir 
Romas Vasiliauskas — 
St. Ignatius High School. 
Sk. vyčiai kandidatai: 
Kęstutis Karsokas — 
Cathedral Latin ir Al
gis Meilus — Parma 
High School.

Draugovės skautai su
sirinkę savo globėjo V. 
A. Staškaus rezidenci
joje, pagerbė abiturien
tus. Pagerbime taip pat 
dalyvavo Neringos tun
to tuntininkė s. N. Kers- 
nauskaitė, s. A. Mulio- 
lienė, Pilėnų tunto tunt. 
A. Meilus, sk. v.s. A. 
Muliolis ir nepailstantis 
s. Vladas Bacevičius.

D-vės skautai pradė
jo pasiruošimo darbus 
vasaros stovyklai, suei
gos iki stovyklos vyks 
kas antrą savaitę. Sk. vy
čiai kandidatai, kurie jau 
yra 17 metų, pradės inten
syviai ruoštis vyčio įžo
džiui.

Arūnas Čiuberkis ir 
Kastytis Giedraitis iš
vyksta į Pietų Ameriką 
— abu priklauso Grandį 
nėlei. Birželio 19-20 die 
nomis d-vės atstovai ruo - 
šiasi aplankyti sk. aka
demikus Dainavoje.

Prieš porą savaičių 
broliai: Vidas Klimai- 
tis, Algis Nasvytis, Sau
lius Obelenis ir Ričar
das Staškus pravedė

VIRŠUJE: Clevelande po
sėdžiavę jaunimo organizaci
jų Ir LB atstovai. Sėdi iš kai
rės: dr. A. Butkus, J. Sadaus
kas, G. Breichmanas, J. če- 
ponkutė, A. Razgaltis, dr. S, 
Čepas, St. Barzdukas, A. Ku- 
blliūtė, M, Jokūbaitytė, N. Kers 
nauskaitė, S, Gedgaudienė, A. 
Kalvaitis ir stovi F. Eidimtas.

Gedimino Butkaus nuotrauka

mą išstudijavus, savo 
pageidavimus ir sugesti 
jas pateikti Kongresui 
Rengti K-tui. Pasitari
mas praėjo darnioje ir 
darbingoje nuotaikoj. 
Atviram išsikalbėjimui 
buvo sudarytos geros 
sąlygos. Gi be jo joks 
didelis užsimojimas nė
ra įmanomas. (ab)

D.L.K. Vytauto d-vės iš
kylą Hinkley Park. Sk. 
vytis kand. Gediminas 
Puškorius vasaros atos
togas ruošiasi praleisti 
Anglijoje.

Jaunuoliai kurie lanko 
gimnazijas ir norėtų pri
klausyti L.K. Mindaugo 
d-vei, kreipkitės pas 
drg. sk. v. K. Giedrai
tį, tel. 944-6835, arba 
pas drg. pavaduotoją sk. 
v. R. Vasiliauską, tel. 
843-6647.

RUOŠIASI 

STOVYKLAUTI

Neringos ir Pilėnų tun
tai sparčiai ruošiasi va
saros stovyklai, kuri 
įvyks rugpiūčio 8-23 
dienomis, Tėvų Pranciš
konų stovyklavietėje, Wa- 
saga Beach, Canada. Jau 
yra užsakyti du autobu
sai nuvežimui visų sto
vyklautojų.

Stovyklos mokestis: 
vienam už dvi savaites
— $40.00, dviem iš šei
mos — $75.00 ir trim
— $100.00. Kelionės iš
laidos — autobusu ten ir 
atgal — kiekvienam kai
nuos $12.00.

Pilėnai išvyksta rug
piūčio 8 dieną, o sesės 
nėr ingi etės — rugpiū
čio 9 dieną.

Norintieji važiuoti į 
vasaros stovyklą jau da
bar registruojasi pas 
savo draugininkus, (s)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NAUJAS VILTIES 
ŠIMTININKAS

Dr. Vladas Bložė, gyv. 
Parmoję, Ohio, šiomis die
nomis įstojo į Vilties drau
giją su Šimtu dolerių įnašu.

Naująjį šimtininką svei
kiname įsijungus į tautinės 
spaudos rėmėjų eiles.

PADIDINO ĮNAŠUS
C

ALT S-gos Baltimo
rės skyrius, minėdamas 
skyriaus veiklos 20 me
tų sukaktį, remdamas 
tautinę spaudą, padidino 
savo įnašus Vilties drau
gijoje, atsiųsdamas 30 
dolerių.

Vilties draugijos val
dyba dėkoja už įnašų pa
didinimą.

• EMILIJA ČEKIENĖ, 
Dirvos bendradarbė, su 
vyru dr. Vaclovu Čeku 
birželio 15 dieną iš New 
Yorko išskrenda dviem 
savaitėm atostogų į Los 
Angeles, pas dukrą Dan
guolę ir Algį Ratkelius.

LIETUVOJE MIRĖ 
NADO RASTENIO 
SESUO IR BROLIO 
DUKRA

Pabiržėje š.m. vasa
rio 19 d. mirė Veroni
ka Rastenybė - Kindu- 
rienė, 75 metų amžiaus, 
Palaidota Linkmenų ka
pinėse. Paliko dukrą 
Eleonorą, sūnus Edmun
dą ir Bronių su šeimo
mis, Lietuvoje ir brolį 
Nadą Rastenį Ameriko
je.

Gegužės 4 mirė Genė 
Rastenytė - Jakubėnie- 
nė, Nado brolio Viktoro 
dukra. Palaidota Igna

Vasario 16 gimnazijos moksleivės šią žiemą ir pavasari pasirodė 
daugelyje V, Vokietijos lietuviškųjų kolonijų Įvairių parengimų me
tu su dainomis ir šokiais. Ypatingai simpatiškai nuskambėjo jų dai
nos, skirtos partizanams ir motinoms pagerbti. Šoko mažesniuosius 
šokius sukurtus mokyt. Elizos Tamošaitienės, tai Nemunėlis ir Lė
lytės. Nuotraukoje mokyt. E. Tamošaitienė su šokėjomis Romaną 
Zūtautaite (kairėje) ir Živile Vllčnskaite repeticijos metu.

Kun. J. Dėdino nuotrauka

DR. K. PAUTIEN1UI REIŠKIU GILIĄ 
UŽUOJAUTĄ JO BRANGIAI MOTINAI 
URŠULEI PAUTIENIENEI MIRUS

STEPONAS NASVYTIS SU ŠEIMA

A.A. URŠULEI PAUTIENIENEI LIE
TUVOJE MIRUS, JOS SŪNUI DR. 
KAZIMIERUI PAUTIENIUI IR VISAI 
PAUTIENIŲ ŠEIMAI GILIĄ UŽUO
JAUTĄ REIŠKIA

BIRUTĖ IR JULIUS SMETONAI

linos kapinėse. Paliko 
vyrą Kazį ir dukrą Re
nę. Velionė buvo 50 me
tų amžiaus.

NAUJI LŽS NARIAI

Lietuvių Žurnalistų Są 
jungos Centro valdybos 
birželio 5 dienos posė
dyje Detroite į sąjungą 
buvo priimti nauji devy
ni nariai: Vytautas Alsei
ka, dr. Jonas Balys, dr. 
Kazys Karvelis, dr. Vai- 
dievutis Mantautas, Ka
rolis Milkovaitis, dr. 
Antanas Ramūnas - Pa
plauskas , Vytautas Se
maška, Robertas Selenis 
ir Antanas J. Skirka.

PRISIMENA AGONIJĄ

V. Andruškevičius, Eu 
ropos Lietuvynr. 8, ver
tindamas gen. K. Mus
teikio atsiminimų knygą 
"Prisiminimų fragmen
tai" taip aptaria Jurgio 
Gliaudos AGONIJĄ —

"J. Gliaudos pasakoji
mai tuo auteniški, kad 
yra paremti pagrįstais 
šaltiniais".

Antrąją Agonijos lai
dą išleido Viltis. Gali
ma užsisakyti Dirvoje 
ir pas platintojus. Kai
na $5.00.

EAST CHICAGO

ĮDOMI PASKAITA

ALT S-gos East Chi
cagos skyriaus valdyba 
gegužės 24 d. ištaikin- 
guose ir svetinguose p. 
p.~ Dalės ir Tado Meč- 
kauskų namuose suruo
šė skyriaus poniomis ka

Fil. R. Zotovienė prie dr. A. Zotovo dovanoto A. Tamošaičio pa
veikslo, kuris skirtas laimėjimui A kademinio Skautų Sąjūdžio Pava
sario Savaitėj. Kaip jau buvo rašyta Pavasario Savaitė {vyks Daina
voje birželio 13-21 d. Juozo Vaičiūno nuotrauka

Lietuvos trispalvė vėliavą parade
Detroitas turi gražų 

įstaigų pastatą vardu 
Fisher Building, kuris 
buvo pastatytas 1928 m. 
— septynių brolių Fi- 

vutę, kurios metu buvo 
pravesta diskusinė te
ma — pašnekesys apie 
moters grožį. Prelegen
tei Jarašienei susirgus, 
buvo paskaityta grožio 
specialistės Lilijos Nau 
jokienės. Išsamiai pa
ruošta paskaita apie šių 
laikų m edicinišką kosme
tikos pavartojimą ir pri 
taikymą moters gyveni
me. Skyriaus valdyba 
gavo sutikimą paskaitą 
atspausdinti ir su jos 
mintimis supažindinti ka 
vutėje negalėjusias da
lyvauti skyriaus nares.

Po paskaitos T. Meč- 
kauskas parodė skaidres 
iš skyriaus 12 metų gy
venimo ir veiklos. Buvo 
įdomu prisiminti, kaip 
buvo prieš 12 metų. Tų 
skaidrių tiek daug ir taip 
kruopščiai ir įdomiai p. 
Mečkausko užfiksuotas 
visas skyriaus gyveni
mas nuo įsikūrimo die
nos, kad viską peržiū
rėti reikėtų bent treje
tas popiečių.

Skyriaus valdyba visų 
vardu dėkoja p.Mečkaus- 
kams ųž malonų pakvie
timą jų namuose praves
ti pašnekesį, už vaišes 
ir globą. (ir)

BOSTON
IŠVYKO Į EUROPĄ
Žinomos Bostono m er- 

ginos, Dramos sambūrio 
ir kultūrinių parengimų 
dalyvės, Birutė Vaičjur- 
gytė ir Laima Antanavi
čiūtė, baigusios akademi
nius mokslo metus, V.30 
išskrido Europon. Jos pa- 
siryžusios aplankyti Ang
liją, Daniją, Vokietiją, 
Šveicariją, Austriją, 
Graikiją, Italiją ir Olan
diją. Porą savaičių tikisi 
pabuvoti Lenkijoj, kur 
šiuo metu gyvena Lai
mos Antanavičiūtės se
nelė ir dėdės. Kelionės 
tikslas — pažinti Euro
pos kraštus, susipažinti 
su tų kraštų senomis kul 
tflromis ir žmonėmis, o 
taip pat susitikti su savo 
draugais, kurie šiuo me
tu studijuoja Europoj, 
pvz., su Rita Ausiejūte? 
Paryžiuje.

Į Bostoną jaunosios ke
liauninkės grįš tik rug
piūčio mėn. antroj pusėj, 
taigi, jų kelionė užtruks 
apie tris mėnesius.

Birutė ir Laima yra 
veiklios Bostono neolitu- 
anės. Šeimos, draugai ir 
pažįstami linki joms lai
mingos kelionės, linki ir 
laimingo grįžimo į Bos
toną. 

sherių. Dabar rūmai 
yra kitos grupės nuosa
vybė. Šie rūmai išpuoš
ti viso pasaulio marmu
rais, jųpriskaitomaapie 
40 rūšių. Pastate 28 
aukštus užima įstaigos, 
o kituose 3 aukštuose yra 
mašinos.

Fisher New Center 
Co. vadovybė viename 
kambary surado 84 vėlia
vas, kurios, atrodo, bu
vo visai nenaudotos nuo 
1928 metų kada šie rū
mai buvo pastatyto. Jos 
pagamintos iš drobė. 
Vėliavų dydis yra šešių 
pėdų pločio ir 12 pėdų il
gio. Tarp šių vėliavų yra 
ir Lietuvos trispalvė, 
vėliava pažymėta 45 nu
meriu. Tos visos vėlia
vos iškabintos antrojo 
aukšto balkone.

Vėliavų tarpe yra to
kių kraštų, kurie jau yra 
pakeitę savo pavadini
mus, kiti susijungę su 
naujomis valstybėmis.

Vėliavų parade nėra 
bolševikų, bet yra Rusi
jos. Taip pat yra ir Ry
tų Prūsijos vėliava, ant 
kurios išpieštas raitelis 
su lietuvių šaulių skydu 
— dvigubu kryžiumi.

Rūmų vadovybei ir 
spaudos atstovams buvo 
įdomu žinoti, kuriam

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS | LIETUVĄ IR 

VISAS SOVIETŲ SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS 

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,

(Licensed by Vnesposyltorn)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

Broadway, New York, N. Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūšy firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

ALLENTOWN, PA. — 126 Tllahman Street ...............
BALTI MORE, M D. — 1900 Fleet Street ........................
BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue ................
BUFFALO, N.Y. — 701 Flllmore Avenue .......................
CHICAGO, ILL. — 1241 No. Aehlend Avenue ............
CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenllworth Avenue.....
DETROIT, MICH. •— 11601 Joe Campau Avenue .......
FARMINGDALE, N J. — Freewood Acree ..................
HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Joe Campau Avenue 
HARTFORD, CONN. — 122-126 Hlllslde Avė.
JERSEY CITY, N J. — 219 Montgomery Street ..........
LOS ANGELES, CAL. — 107 So. Vermont Avenue .... 
NEWARK, N.J. — 37$ Markei Street ............................
NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue ......... ............

631 W. Glrard Avenue .......
RAHWAY, NJ. — 47 e. Milton Avė. ................
SO. BOSTON, MASS. — 396 W. Broadway .................
SOUTH RIVER, N J. — 48 Whlteheed Avenue .........
8YRACU8E, N.Y. 13204 — 515 Meroellue Street .....
TRBNTON, N J. — 1152 DouU Avenue ......... ...............
UTICA, N.Y. — 883 Bloooker Street ------------------

• PHILADELPHIA, PA. 
••

PAGALVOK...
• Mums kartais atro

do, kad kitus supančios 
aplinkybės yra pačios ge 
riausios tuo tarpu, kai 
kiti žvelgia į mus — jie 
to paties mums pavydi.

tikslui 1920 metų valsty
bių vėliavos buvoužsaky 
tos. Besiteiraujant pas 
seniausius rūmų tarnau
tojus, paaiškėjo, kad nė 
vienas jų nežinojo tik
rosios vėliavų paskir
ties. Spėjam,a, kad tos 
vėliavo buvusios Fishe- 
rio užsakytos tam, kad 
jeigu pasirodytų tuose 
rūmuose svetimų kraš
tų valstybės atstovai ar 
kiti dignitoriai, galėtų bū 
ti iškąbintos vizitato
riams pagerbti.

Šia gražia proga det- 
roitiečiai ir artimieji 
kaimynai turėtų aplanky
ti gražiausi pastatą ir 
pasigėrėti m ūsų trispal
vės plevėsavimu 84 kr aš 
tų taikingoje šeimoje. 
Lietuvis tikrai jaus pasi 
didžiavimą ir pasigėrė
jimą. (am)

• PAVERGTŲ TAUTŲ 
minėjimas įvyks liepos 
18 d. Veteran Memorial 
Bldg. miesto centre. 
Prieš minėjimą mieste 
bus suruošta automobi
lių su specialiais šūkiais 
paradas. Taip pat bus 
surengta visų pavergtų 
tautų anglų kalba leidinių 
paroda.

Kas nori, nors trumpam, pabėgti iš 
čio ir surasti ramaus ir gaivi- 
poilsio, tas nepravažiuos pro 

Tomkų vasarvietę, kuri yra ant pat 
Atlanto vandenyno ir turi visas sąly- 

, apie kurias kiekvienas didmiesčio 
per ilgus metus svajoja.

Dėl smulkesnių informacijų rašykite: 
V. Tomkus, 700 Ocean Dr. Juno Beach, 
North Palm, Fla. 33403 arba skambin

ėkite: (305) 844-3388.

MŪSŲ SKYRIAI:

• Važiuok atsargiai, 
nes ne vien tik automo
bilis gali būtų pasiųs
tas į laužo vi etę!

• Mokyklos dienos, be 
abejo, yra pačios laimin 
giausios jūsų gyvenime; 
ir ypač, jei dar turite 
mokyklinio amžiaus vai
kų.

• Neužtenka vaikui 
vien patarti ar įsakyti, 
reikia išmokti jįir klau
syti.

• Anksčiau amerikie - 
čiai sakydavo: Pinigai 
kalba! Šiandien pinigai 
tepasako: sudie!

• Džiaugsmas sustip
rina kūną, o skausm as 
— dvasią.

• Jei daržoves valgą 
yra vegetarai, tai žmo
nes ėdą — humanitarai!

• Kai prisiklausai nu
siskundimų ir žvilgteri į 
gydytojų kabinetus — 
gali susidaryti nuomonę, 
kad virš 50 metų žmo
nės yra specialiai parink 
to medicinos darbuotojų 
gerovei pakelti.

• Vedybas galima bū
tų palyginti su JAV ka
riuomenės tarnyba, nes 
abiem atvejais nusi
skundžiama nepakelia
mai dideliais sunku
mais. Tenka tačiau tik 
vienu dalyku stebėtis: ko 
dėl į abi vietas atsiran
da tiek daug savanoriu.

Paruošė V. S.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

5-1654
2-4240
7-6465
5- 0700
6- 2618
1-0696

HE 
.. DI 
. IN 
. TX

HU 
. PR
. 365-6780 
... 363-0494
. 365-6740 

249-6216
. HE 5-6365 
. DU 5-6550

MI 2-2452
OR 4-154C 

. PO 8-4507 

.. 381-8997
AN 8-1120 

. CL 7-8320 
... 475-9746 
. EX 2-0306

RE 2-7476
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