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Kinijos pakraštyje... ir prieš
taraujantys pranešimai atei
na iš ten apie {vairius pasi
ruošimus.

Bet anglai, kurie yra ge
riausi stebėtojai komunisti
nėje Kinijoje, visam tam duo
da savotišką paaiškinimą.

Iš pranešimų žinome, kad 
komunistinė Kinija šiuo metu 
koncentruoja savo karines pa
jėgas, artileriją ir aviaciją 
priešais Ouemoy salas, lyg 
būtų pasiruošę kariniams 
veiksmams prieš nacionalis
tinę Kiniją. Anglai aiškina, kad 
tie pasiruošimai daromi ne 
puolimui, o tik politiniam ir 
psichologiniam tikslui atsiek
ti.

Pekino vyriausybė žino apie 
Tchang Kai Sheko ketinimą, 
pasinauddjant Kinijos katas
trofiška ekonomine situacija, 
išbandyti strateginę operaci
ją, bandant susprogdinti ko
munistinę Kiniją iš vidaus. 
Washingtonas pasipriešino 
šiai operacijai ir Kennedy {sa
kė VII amerikiečių laivynui 
plaukioti tarp dviejų Kinijų.

Washingtonas nenori sun
kinti situacijos prieš sutvar
kant Laoso reikalus atnaujin
toje Ženevos konferencijoje 
liepos mėnesi, kur prie stalo 
atsisės ir komunistinės Kini
jos atstovas. Iki šiam laikui 
buvo manoma, kad ta konfe
rencija bus grynai ceremonia
linė. Bet iš visų davinių at
rodo, ji atneš politinių netikė
tumų.

Pekinas ruošiasi dideliam 
diplomatiniam manevrui. Ame
rikiečiai iš savo pusės yra nu
tarę kietai laikytis, mobili
zuodami savo sąjungininkus. 
Bet rusai žada irgi nepasilik
ti vien stebėtojais...

*
CHRUŠČIOVO kelionės { 

Rumuniją vienas svarbiausių 
tikslų buvo {gyvendinimas se
nos, dar prieš pirmąj{- pas. 
karą kilusios svajonės, sukur
ti Balkanų ir Dunojaus valsty
bių federaciją.

Laimindamas rumunų su ju
goslavais susitaikinimą, Niki
ta nukalė pirmąją grandj tos 
svarbios sąjungos.

Vakaruose nepridavė dide
lės svarbos, kad suChruščio- 
vo atvykimu buvo užbaigtos 
tarp rumunų ir jugoslavų de
rybos susitarimu pastatyti ant 
Dunojaus užtvanką, kurios 
elektros jėgainė duotų 11 bili
jonų kilovatų energijos visoms 
aplinkinėms valstybėms.

Ten kur politika buvo be
jėgė, ekonominiai ryšiai ga
lės pasidaryti geopolitinio 
pastato cementu...

*
MIKOJANAS, išlydėdamas 

sovietų prekybos atstovus { 
Egiptą, {spėjo:

- Jei norite pas egiptiečius 
laimėti, , nediskutuokite su 
jais. Būkite jų ambicijoms 
nuolaidūs. Net jei jums saky
tų, kad jų kultūra yra senes
nė už mūsų, užmerkite akis ir 
sakykite, taip!

MAO: - Jūs rasite ko valgyti Formozoje...
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BILIJONAI KARO REIKALAMS
BUV. PREZIDENTAS IR GENEROLAS EISENHOWE- 
RIS ABEJOJA KARO REIKALAMS IŠLEIDŽIAMU MIL
ŽINIŠKU SUMU TIKSLINGUMU. — KARO BIUDŽETE 
ATSISPINDI POLITINĖ IR KARINĖ VYRIAUSYBĖS 
SAMPRATA. — AMERIKIEČIAI IŠLEIDŽIA MILIJO
NUS TAM, KAD SOVIETAI... GALĖTŲ PASIRINKTI 

GINKLUS.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Buv. prezidentas gen. Dwight 

D. Eisenhower pereitą penktadie
ni pareiškė, kad JAV karo reika
lų biudžetas, siekiąs 51.6 bilijo
nus dolerių yra per daug išpūstas. 
Jo {sitikinimu dabartiniame biu
džete atsispindi nereikalinga bai
mė ir kai kurių sluoksnių pase
nusios pažiūros.

Eisenhoweris kalbėjo Wash- 
ingtone suruoštuose respublikonų 
pietuose, kurių tikslas buvo iš 
vienos pusės sukelti pinigų rinki
minei propagandai (3.000 dalyvių 
sumokėjo po 100 dol. kiekvienas), 
iš kitos pusės padaryti tai propa
gandai pradžią. Už tat nebuvo ga
lima laukti, kad ten kas nors val
džią girtų, tačiau karinio biudžeto 
už kurf balsavo ir respublikonai, 
kritikos nebuvo laukiama.

Antrą vertus, jei demokratai 
prieš rinkimus teigė, kad krašto 
gynimo reikalai buvo Eisenhowe- 
rio administracijos apleisti, tai 
iš Eisenhowerio nebuvo galima 
tikėtis, kad dabartinj biudžeto pa
didinimą jis apeitų tylomis, lyg 
prisipažindamas kaltu. Iš tikro 
karo biudžete atsispindi adminis
tracijos politinės ir strateginės 
pažiūros. Eisenhowerio Valsty
bės Sekretorius JohnFoster Dul- 
les buvo {sitikinęs, kad JAV turi 
laikytis "massive 
strategijos t.y., jei sovietai kur 
pradėtų koki konfliktą, JAVmes
tų savo atominių ginklų jėgą prieš 
pačią Sovietų Sąjungą. Tačiau 
praktika parodė, kad tokios rū
šies politikai vyriausybė turi tu
rėti nepaprastai stiprius nervus- 
negi dėl kokio nors pasienio su
sišaudymo pradėsi atominj karą, 
kuris gali sunaikinti visą pa
sauli? Todėl John Foster Dul- 
les mirus, pradėta abejoti tokios 
politikos tikslingumu, o adminis
tracijai perėjus {demokratųran
kas buvo apsispręsta turėti viso
kių rūšių kariuomenės, kad gali
ma būtų vesti tok{ karą, kokio so
vietai užsimanytų. Savaime aiš
ku, kad tuo būdu ir karo reika
lams skirtų lėšų suma turėjo la
bai smarkiai padidėti. Tokios 
naujos pažiūros turi ir savo silp
nų pusių. JAV turėjo atiduoti 
Laosą neutraliesiems, po kurių 
kailiu slepiasi komunistai, dėl to 
kad Laoso teritorijoje būtų buvę 
nepaprastai sunku kariauti, o so
vietams pagrąsinti "massive re- 
taliation" nebuvo kaip. Jei so
vietai apsispręstų plėsti savo in
vaziją J pietini Viet Namą, ame
rikiečiai pagal "naujas pažiūras" 
turėtų padidinti savo pagalbą, kas

retaliation
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privestų prie beprasmiško Korė
jos karo pakartojimo. Už tat J. 
F. Dulles pažiūra, kad už kiek
vieną smulkmeną reiktų griebti 
pačius sovietus už sprando, ne
buvo bloga. Iš viso, užsienio po
litikoje paisoma to, kuris turi 
jėgos savo pažiūrom paremti.

Kai JAV administracija turi 
skaitytis su viešąja nuomone, 
Kremliui dauglengviautvarkytis. 
Politiniame pokerio lošime 
Kremlius labai dažnai gali grieb
tis blefo, kas visai neįmanoma 
Washingtonui. Už tat pakliūta { 
tokią situaciją, kad JAV žymiai 
didesnė galybė už sovietus, turi 
apie juos tūpčioti ir prie jų tai
kytis: kokiais ginklais jūs pra
dėsite karą, tokiais ir mes at
sakysime. Dėl to ir biudžetas 
turi būti labai didelis.

Koks ištikro yra pajėgumo san
tykis,- galime lengvai suprasti iš 
šių gamybos skaičių:

JAV pereitais metais pagamino 
5.5 milijonus automobilių - so
vietai tik 149.000;

JAV pagamino 6 milijonus te
levizijos aparatų, sovietai 2. Ra
dijo aparatų JAV pagamino 17 mi
lijonų, sovietai 4,

Mėsos šiame krašte buvo pro- 
duktuota 12 milijonų tonų, sovie-

LIETUVOS JAUNIMO IŠSIUNTIMAS
Kazachstano komsomolo 40 

metų sukakties proga,Komjauni
mo Tiesa Vilniuje paskyrė visą 
puslapi to Maskvos kolonizacijos 
(o Lietuvai -- tremties) krašto 
žavumui pavaizduoti. Ta pačia 
proga paskelbė tokius skaičius:

"LIETUVOS KOMJAUNIMAS 
PASIUNTĖ:... Įsavinti dirvonų ir 
plėšinių -- daugiau kaip 2,000 
jaunuolių... statyti Pavlodaroaliu
minio kombinato -- 800 jaunuo
lių... tiesti geležinkelių Kazachs
tane -- 800 jaunuolių... padėti nu
imti derlių Kustanajaus ir Kok- 
četavo srityse — daugiau kaip 
10,000 jaunuolių".

Tai būtų beveik oficialus vie
šas pranešimas, kad iš viso iš 
Lietuvos išsiųsta negrjžti- 
nai mažiausia 3,600 jaunuolių, 
o laikinai (3-4 mėnesiams) ten 
dirbti važinėjo per 10 tūkstan
čių.

Dėl laikinai, derliaus nuėmi
mo sezonui, siųstųjų skaičiaus 
pastebėtina, kad jis gali būti apy- 
tikris, tačiau dėl visiškai iš
siųstųjų per keletą metų skai- 

tuose - 4 mil.
Batų čia pagaminta 600 mili

jonų porų, sovietai - 442. mili
jonus.

Sovietai pasigamino daugiau 
sviesto 894.000 tonų prieš 
678,000 tonų, tačiau amerikiečiai 
žymiai daugiau pasigamina ir su
vartoja augalinių taukų. Sovietai 
daugiau išsikasė ir anglies 510mi- 
lijonų tonų prieš 379 mil. Bet čia 
reikia neužmiršti, kad Ameriko
je jau nebėra anglim kūrenamų 
garvežių, tuo tarpu sovietai tik 
jas naudoja ir kartu geležinkeliai 
pas juos yra svarbiausia susisie
kimo priemonė.

Plieno gamyboje sovietai pasi
gamina tik 8O7o amerikiečių ga
mybos, panašiai ir geležies.

Šie skaičiai parodo koks yra 
didelis skirtumas tarp JAV ir So
vietų Sąjungos, pastarosios ne
naudai. žinoma, sovietų režimas 
turi tą privalumą, kad jis nesi
skaitydamas su savo piliečių pa
togumais gali nukreipti visą ga
mybos pajėgumą l kurią nors ša
ką, pvz. ginklų gamybą arba su
sikoncentruoti raketų tobulinime. 
Ką tas režimas ir daro su pasi
sekimu. Rezultate JAV karinis 
biudžetas pasiekė rekordinio dy
džio, tačiau tiems reikalams iš
leidžiami bilijonai nedaro reika
lingo {spūdžio. Už tat, man atro
do, kad "massiveretaliation" ka
rinė politika, kurios laikėsi Eisen- 
howerio administracija buvo kiek 
tikslingesnė už dabartinę. Tačiau 
ir tai administracijai trūko pasi
ryžimo pasistatyti sau atitinka
mus užsienio politikos tikslus ir 
jų visa jėga siekti.

čiaus yra nemaža neaiškumo, ka
dangi, kai prasidėjo siuntimai, 
tai buvo didžiuojamasi, kad per 
vieną pavasari "prašyte išsipra
šydavo išsiunčiami" apie porą 
tūkstančių ar net daugiau. Jei 
tiesa, kad Kazachstano plėšiniuo
se dabar tėra 2,000 jaunuolių iš 
Lietuvos, tai arba didelė dalis 
išsiųstųjų pabėgo , arba Lie
tuvoje veikiantieji komsomoliniai 
emigracijos biurai vengia girtis 
išsiųstųjų skaičium, nes žmonės 
tuos skaičius ima lyginti su emi
grantų skaičiais "buržuazinės 
eksplotacijos laikais". Jaunimo 
emigravimas iš Lietuvos dabar 
vaizduojamas, kaip viena iš di
džiųjų ano meto nelaimių... Rū
pestingai stengiamasi nutylėti, 
kad vėlesniais Lietuvos nepriklau
somo gyvenimo metais emigraci
ja jau buvo visiškai sumažėjusi, 
net visai baigė nykti.

"Vienaip šneka, kitaip 
daro”

"Vienaip šneka, kitaip daro".
— taip atsiliepia apie Rozalimo 
komunistus ne kas kitas, o LKP 
CK organas "Valstiečių laikraš
tis" (birželio 6 d.), ir dar pride
da: "Komunistai nesirūpina kau
piamosiomis kultūromis".

Nors ir lėtai, sunkiai, betgi 
jau yra pristeigta komunistų par
tijos skyriųC’Pirminiųorganiza- 
cijų") ir daugumoje kolchozų. I 
tuos skyrius dedama daug vilčių: 
jie turi būti tie rūpestingieji kol
chozų tvarkos ir ūkininkavimo 
juose prižiūrėtojai ir skatintojai, 
jie turėtų būti kolchozuose tie 
žmonės, kurie dirba "kaip sau".

Ir Rozalime turėta panašių vil
čių. Bet:

"Daug gražių žodžių buvo pa
sakyta apie darbą su kolūkio kom
jaunuoliais, apie būsimą viduri
nės mokyklos mokinių paramą 
kaupiamųjų auginimui. Atrodė, 
kad kolūkis kalnus nuvers.

Praėjo beveik du mėnesiai. Be
lieka- tik pažiūrėti, kaip pirminė 
partinė organizacija kovoja už 
priimtų nutarimų {gyvendinimą.

Jeigu pirminės partinės orga
nizacijos susirinkimuose buvo

Kino aktorė Rūta Lee-Kilmonytė dažnai apsilanko { lietuvių pa
rengimus, aktyviai { juos įsijungdama. Štai viename tokiame Los 
Angeles lietuvių pobūvyje, Rūta Lee-Kilmonytė tarp konsulo J. 
Bielskio (dešinėje) ir teisininko V. Kazlausko.

L. Briedžio nuotrauka

pasmerkta žalieninė sistema (tas 
pasmerkimas atsirado po Chruš
čiovo kalbos Minske, kur tasai iš
barė Lietuvos agronomus ir liepė 
jiems karves klaustis, kas joms 
naudingiau), tai jau kolūkio garny- 
biniame-finansiniame. plane, kuri 
pasirašė kolūkio agronomė ko
munistė O. Lukošaitienė ir ko
lūkio pirmininkas komunistas A. 
Kapustinas, vaizdas visai kitoks. 
...iškaršusių dobilienių palieka
ma nei daugiau, nei mažiau kaip... 
1230.4 ha. O iš viso naudmenų 
(ariamos žemės, pievų ir ganyk
lų) kolūkyje tėra 29111.7ha. Reiš
kia, žalieninė sistema pasmerkta 
o žalienųplotai sudaro net 42 pro
centus naudmenų".

Išskaičiavęs visą eilę panašių 
prieštaravimų patiems sau, 
"Valstiečių laikraštis" apie Ro
zalimo komunistus dar kartą pik
tinasi:

"Matyti, kolūkio "Į šviesią 
ateiti” (taip vadinasi Rozalimo 
apylinkėse {steigtas kolchozas) 
komunistai vienaip kalba, kitaip 
daro, ir, priėmę gražius nuta
rimus, nekovoja už jų {gyvendi
nimą. Belieka paklausti, kodėl 
šio akių dūmimo nepaste
bi LKP Pakruojo rajono komite
to instruktorius J. Račkauskas ir 
Joniškio teritorinės gamybinės 
valdybos inspektorė-organizato- 
rė V. Likienė, kurie yra dažni 
svečiai šiame kolūkyje".

Paaiškinimas } tą klausimą gali 
būti labai paprastas. Ne vien Ro
zalimo, bet ir visos Lietuvos 
žemdirbiai, nekomunistai ir net 
komunistai (tai yra, partijos na
riai,— ar visi jie ir komunisti
nių {sitikinimų, tai vėl kitas klau 
simas) yra tokios nuomonės, kad 
Chruščiovas ūkininkavimo reika
luose nėra jiems didelis autorite
tas, ypač ne didesnis autoritetas 
už mokytus ir patyrusius Lietu
vos agronomus. Kadangi jis turi 
visą galią, tai nėra kitos išeities, 
kaip tik žodžiais pritarti viskam, 
ką jis sako, bet darbuose nebūti
nai taip ir padaryti. Todėl darbai 
nuo žodžių ir skiriasi, ir su tuo, 
matyt, sutinka taip pat ir vyres
nieji tų darbų prižiūrėtojai. 
Nuostabu tas tiknaiviarrrlaikraš- 
čio korespondentui, kuriam kadai 
Stalino, dabar Chruščiovo žodis 
atrodo viskas.

Dabartinių dvarų darbinin
kų darbo tvarka Lietuvoje

"Valstiečių laikraščio" teisi
nis patarėjas štai kaip paaiški
na apie valstybinių dvarų (sov- 
chozų) bernų darbo ir atlyginimo 
tvarką:

"Darbų užduotys darbinin
kams, kaip taisyklė, turi būti 
duodamos iš vakaro. Išimtinais 
atvejais, kai nėra galimybės duo
ti užduočių iŠ vakaro, jos gali 
būti pranešamos iš ryto, prieš 
darbo pradžią. Administracija 
privalo planuoti darbą taip, kad 
darbininkai nebūtų dažnai per 
dieną kilnojami nuo vieno darbo 
prie kito, nes kiekvienam darbuj

ŽINIOS 1$ 
___ VISUR ____

• Venezueloje vyksta 
įtempta kova tarp prez. 
Betancourt ir komunistų. 
B e t a n ėourt neatlaik i u s 
spaudimo, komunistai lai
mėtų didelės reikšmės tu
rinčią bazę Amerikos žemy
ne.

• Ceylonas, atsilyginda
mas už JAV suteiktą ekono
minę paramą (74 mil. dol.), 
rengiasi nusavinti apie 200 
gazolino stočių, gaso vamz
džius ir kitą turtą, priklau
santį JAV ir Anglijai.

Panašiai elgtis numato ir 
Indonezija, gavusi 598 mil. 
dol. paramos.

• K. Adenauerio ir gen. 
De Gaullio įtarimai ir nepa
sitikėjimas prez. Kennedžio 
politika kyla iš tariamos 
patarėjų Ch. Bohleno ir Foy 
Kohler įtakos tai politikai. 
O jų įtaka ir tezės atitinka 
"Rostovo planams”.

• Sovietiniai tankai Kubo
je naudojami "nuramini
mui” publikos, kuri jau iš
drįsta išeiti viešumon šū
kiais, kaip — "Mes esam al
kani!, šalin komunizmas!” 
Cardenas mieste po to buvo 
suimta 400 žmonių.

• Gydytojai, pabėgę iš 
Raud. Kinijos, aiškina, kad 
badas siekia žymiai plates
nes mases, nei kad įsivaiz
duojama. Užklausus, ko jie 
bėga, palikdami mirštančius 
nuo bado, — jie atsakė: 
”Ką gi mes galime padary
ti ? žmonės reikalingi mais
to, ne vaistų”.

pasiruošti darbininkai sugaišta 
tam tikrą laiką, už kur{ atskirai 
neapmokama".

"Prieš darbo pradžią adminis
tracija privalo duoti darbinin
kams paskyras ir aprūpinti juos 
darbo įrankiais. Darbų paskyrose 
turi būti, be kita ko, nurodyta iš
dirbio norma, atlyginimas už 
darbą, kuris bus mokamas dar
bininkui už {vykdytą išdirbio nor
mą".

"Darbininkams, kaip taisyklė, 
turi būti mokamas vienetinis at
lyginimas už atliktus darbus ir 
tik išimtinais atvejais, kai darbi
ninkams netikslinga mokėti vie
netini atlyginimą arba dėl paties 
atliekamo darbo pobūdžio nega- 
Įima normuoti darbuotojo darbo, 
tai yra, kai negalima apskaičiuoti 
produkcijos vienetų skaičiumi, 
kurie pagaminami per tam tikrą 
laiką, gali būti mokamas palai- 
kinis atlyginimas už darbininko 
faktinai dirbtą laiką”.

(Nukelta } 2 psl.)

i
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BUSIMAM ŠNIPUI PLAUNA’ SMEGENIS
Dirvos Nr. 72 pradėjome 

spausdinti vieno buvusio so
vietų šnipo dokumentą apie 
šnipų paruošimą Sovietijoje, 
kuriame parodyta, kaip pa
renkami kandidatai slapta
jai tarnybai ir kokĮ pirmąjĮ 
apmokymą jie gauna, visai 
nežinodami, kad skirti špio
nažui.

Tau pasisekė Įsiskverbti {sovie
tų slaptąją tarnybą, kad galėtum 
savo šeimininkams duoti infor
macijų. Bet dabar tu, šunies vai
ke, esi atidengtas.
' Aišku, tardomajam tai būna 
naujiena. Jis susijaudina. Kaip 
gali jam daryti tok{ kaltinimą.

-Tai netiesa,-šnibžda jis. - Tai 
klaida. Jūs apsirikote...

Po egzaminų, kol jų likimas bus 
išspręstas, šnipų mokyklos mo
kiniai siunčiami vienam mėne
siui atostogų Į Kislovodsko ku
rortą Kaukaze.

Tie, kurie bus pripažinti tin
kamais užsienio tarnybai, gaus 
paskyrimą Į vyriausĮjį štabą 
Maskvoje, o tie.kurie bus pripa
žinti tinkami vidaus tarnybai, 
pereis KGB žinion.

Ten dar bus mokinami apie me
tus laiko. Be ŠĮ kartą mokinys jau 
būna laisvesnis ir šio išbandymo 
metu jis "areštuojamas"...

Vieną dieną kandidatas, jis vis 
dar nežino kokiai tarnybai ruo
šiamas, areštuojamas be ma
žiausio paaiškinimo. Uždaromas 
saugumo patalpose ir prasideda 
jo tardymas, stovint nusigręžus 
į mūrą, rankas laikant užpakaly 
galvos. Nuo tokio ilgo stovėjimo 
organizmas pavargsta, po kūną 
pradeda bėgioti "skruzdės" ir 
kyla noras pasikasyti, bet sargy
binis šaukia:

- Stovėk ramiai, o nudėsiu 
kaip šunį...

Pagaliau, kai tardytojas pama
to, jog tardomasis jau visai nu
vargęs ir nebeturi noro priešin
tis, pradeda tardyti:

- Tu esi vakariečių šnipas.

Bet tardytojas pradeda griež
čiau ir griežčiau tardyti.

- Prisipažink, nes kitaip bus 
blogai!

Kaltinamasis bando neprisipa
žinti nusikaltimo, kurio jis nepa
darė.

JĮ išveda Į kamerą. Bet vos tik 
jis kritė guolin išvargęs ir pra
deda verkti dėl savo bejėgiškumo, 
kaip sargybinis išveda naujam 
tardymui.

ŠĮ kartą jam leidžiama atsi
sėsti, bet Į akis šviečia stipri 
šviesa.

-Tavo prisipažinimas man ne
bereikalingas, - sako tardytojas. - 
Aš gavau pasirašytą parodymą 
tavo draugų. To užteks, išdavike 
tave sušaudyti!

Areštuotasis protestuoja. Jis 
nepažĮsta jokio sąmokslininko 
apie kurį tardytojas kalba. Bet 
tas mušdamas kumštimi Į stalą, 
vėl pradeda kolioti.

Kartais prieš areštuotąjį pa
vartojami ir fiziniai kankinimai. 
Pagaliau jam pakiša pasirašyti 
lapą.

-Pasirašyk, kitaip būsi vietoj 
sušaudytas...

Nežiūrint nuovargio, nežiūrint 
viso to kankinimo, jis atsisako 
pasirašyti.

Tada prasideda "smegenų plo
vimas", kurĮ atlieka specialistai. 
Žmogus, kurio jis nepažĮsta,ma
loniai pasitinka savo biure ir pap
rašo atsisėsti. ŠĮ kartą Į veidą 
nebešviečia stipri šviesa. Jam 
net pasiūloma cigaretė.

- Drauge, tu esi vertas būti 
sovietų slaptoje tarnyboje. Tu iš
laikei su pasisekimu išbandymą. 
Sovietų Sąjunga gali tavimi di
džiuotis.

Košmaras pasibaigė ir jis tam
pa šnipu visai to nežinodamas.

Tik dabar jam darosi supranta
mos visos tos mokyklos, kurias 
jis lankė trejus metus...

*

Po visų tų išbandymų kandi
datas, skirtas užsienio tarnybai, 
išsiunčiamas Į Gačiną, apie 150 
km. pietryčiuose nuo Kuibiševo, 
gauti paskutinį šnipo apmokymą.

Ši slapčiausia sovietų šnipų 
mokykla yra netoli Totorių res
publikos sienos ir per 50 km. vi
si keliai Į tą vietą yra stipriai 
saugomi specialių sovietų ka
riuomenės dalinių.

Gačinos vardo nerasite jokia
me Sovietijos žemėlapyje. Pačioj 
Sovietijoj irgi niekas nėra apie ją 
nieko girdėjęs.

Susisiekimą su miestu palaiko 
tik MVD lėktuvas ir sunkveži
miai. Ir tie jaunuoliai, kurie čia 
atvyksta, skirti tapti žymiais so
vietų šnipais anglo-saksų terito
rijose.

Bet tai Įvyksta ne greitai. Tik 
po dešimties metų, kuriuos kan
didatas čia turi praleisti,atskir-

tas nuo likusio pasaulio, užmirš
damas rusų kalbą. Nes tai yra 
vienintėlė vieta Sovietijoj, kur vi
si kalba tik angliškai.

Naujokas atvykęs Į Gačiną tuoj 
nukreipiamas Į vieną iš keturių 
sekcijų. Šiaurės vakaruose yra 
Amerika. Šiaurėje - Kanada, 
šiaurės rytuose - Anglija ir pie
tuose - Australija, Naujoji Zelan
dija, Indija ir Pietų Amerika.

Nuo to momento, kai kandida
tas čia atvyko, jis turi teisę tik 
angliškai kalbėti ir per dešimt 
metų jis stengiasi Įprasti už
miršti, kad jis rusas. Jis tampa 
amerikiečiu, kanadiečiu, anglu, • 
australu ar zelandiečiu. Jis turi 
susigyventi su savo nauja kilme 
tiek, kad areštavus net ir per 
kankinimus, ar apsvaiginus ne
pasisektų iš jo ištraukti prisi
pažinimą, kad jis rusas.

Kitame numeryje: GRIEŽTAI 
DRAUDŽIAMA KALBĖTI RUSIŠ
KAI...

LIETUVOS
JAUNIMO -

(Atkelta iš 1 psl.)
"Jei išdirbio normų darbinin

kai neįvykdo dėl savo kaltės, tai 
jiems apmokama pagal jų paga
mintos produkcijos kiekį ar ko
kybę, neužtikrinant darbininkams 
kurio nors minimalaus uždarbio. 
Be to, jei darbininkai normalio
mis darbo sąlygomis dėl savo 
kaltės sistemingai neįvykdo nus
tatytų išdirbio normų, jie gali 
būti atleisti iš darbo arba per
kelti Į kitą darbą. Jei išdirbio 
normos yra neįvykdomos ne dėl 
darbininkų kaltės, tai jie turi

teisę gauti ne mažiau kaip du 
trečdalius savo tarifinio atlygi
nimo".

Vienetinio atlyginimo sistema 
("akordinė" sistema, "piece- 
work") visų darbininkų profesi
nių sąjungų yra laikoma pikčiau
sia darbo jėgos kraštutinio iš
sėmimo ir išnaudojimo sistema, 
ir su ja darbininkijos sąjūdžiai 
visur atkakliai kovoja, reikalau
dami, kad atlyginimas būtų pa- 
laikinis, tai yra, už darbo laiką. 
Darbdavio rūpestis yra, kad tas 
darbo laikas būtų išnaudotas pro
duktyviam darbui, o ne dykinėji
mui. Lietuvoje anksčiau net ir 
pramonėje vienetinio atlyginimo 
sistema nebuvo labai Įsigalėjusi, 
o žemės ūkyje tai buvo visai ne
girdėtas dalykas: daugiausia bu
vo praktikuojamas arba metinis, 
ar padienis atlyginimas. J darbo 
laiką visur būdavo Įprasta Įskai
tyti ir perėjimas iš vienos dar
bo vietos (lauko) Į kitą, o taip 
pat ir visus reikalingus paruo
šimus. Dabar už perėjimus ir 
pasiruošimus neatlyginama, nors 
nuo administracijos pareina, kiek 
darbininko laiko ji tiems daly
kams sugaišins. Apsileidęs, tin
ginys ar šiaip silpnas darbinin
kas, žinoma, galėjo būti visada 
iš darbo atleistas, kaip netinka
mas, bet ligi jis pasamdytas, jam 
už gerai ar blogai dirbtas dienas 
vistiek turėjo būti užmokėta. Da
bar, jei darbininkas mažai tepa- 
dirbs, tai jam ir užmokėta bus 
tik už tiek, kiek pagamino (kie
ki apskaičiuoja administracija), 
o jeigu jis neįvykdys nustatytos 
normos net ir ne dėl savo kal
tės (dėl netinkamo oro, arba net 
ir dėl kokios nors administraci
nės klaidos), darbininkas net ir 
už tą ne savo kaltę baudžiamas, 
tai yra, jam nutraukiama iki
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trečdalio atlyginimo, kurį nor
maliai turėjo uždirbti per fak
tiškai sugaištą laiką.

Pažymėtina, kad dabartinių 
"dvarų" administracijos darbi
ninkams duoda tik Įrankius, bet 
neduoda nei drabužių, nei mais
to, todėl net ir pilnas atlygini
mas dabartiniam darbininkui iš
eina kur kas mažesnis, negu bū
davo pas privačius ūkininkus ar 
net ir dvarininkus.
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Ar Amerikos Lietuvių Tarybos 
praplėtimas yra jos griovimas?
Dirvoje nagrinėjamas ALT dabartinis statutas, aiškios daugelio 

organizacijų nuotaikos ALT reformų klausimu, kai kurių ALT Tarybos 
žmonių vistiek dar aiškinamos ALT pagrindų griovimu. Sandara bir
želio 22 d., rašo, kad "tie vyrukai patys nesusigaudo, ko jie siekia ir 
ką jie kalba". Sandaros vedamųjų autoriaus nuomone "iki jie (atseit 
ALT "reformatoriai") galės pretenduoti į kokius nors ALT kontrakto- 
rius» jie turės dar gerokai pasimokinti lietuviškos veiklos privalumų, 
atsižadėti arogancijos ir {prasti žmoniškai sugyventi su kitais".

Na, tai neblogas pamoksliukas visokiems svieto lygintojams,neži
nantiems ir neišmokusiems suprasti lietuviškosios "veiklos privalu-- 
mų". Bet iš viso ko atrodo, kad tų reformų ALT Tarybos seniorai 
tiek ir nesibijotų, jei jie patys nesivadovautų jau Įkyrėjusių kivirčų 
su Bendruomene ir kartu su ja atliktų vizitų patirtim. Tada nereikėtų 
baimintis, kad ALT pavirs {"bendruomenišką kolchozą"., anot Sanda
ros.

Jei ALT Tarybos seniorai, taip gerai išmaną apie lietuvišką veiklą, 
būtų kiek anksčiau apsidairę, jie gal būtų pamatę, kad pasaulis aplink 
juos pačius ir aplink ALT yra šiek tiek pasikeitęs per pastaruosius 
20-25 metus. Visur atsiekta pažanga, niekas nestovi vietoje. Tat ar 
nuostabu, kad toje pat kėdėje sėdint tiek laiko, prakiūra kelnės, tik 
blogai, kad prakiūra ten, kur sunku tai pamatyti. Tai kokia jau čia 
revoliucija, jei kas pasiūlo tas kelnes kiek pritaikyti naujiems lai
kams, naujiems gyvenimo reikalavimams. Kas gi sako, kad ALT iŠ 
viso nereikia? Kas ginčija ALT atliktus darbus ir jo nuopelnus? O 
svarbiausia, kas kaltas, kad tų reformų siekia kaip tik tos grupės, 
kurios ALT dirba ir jame ne nuo šiandien atsirado?

Nieko nepadarysi, Jiepos mėnesy šaukiamame ALT suvažiavime re
formos klausimas bus iškeltas ir jis bus siūlomas tų grupių, kurios 
kaip tik {ALT ir {eina. Jokia paslaptis, kad, pav., ALT Sąjunga jau tu
ri paruošusi metmenis, kuriais remiantis specialiai tam sudaryta ko
misija ruošia’ konkretų ALT organizacijos projektą.

Jokia paslaptis, kad ir ALRKF jau nutarusi siekti ALT kai kurių 
pertvarkymų. Tegul niekas nesistebi kad tų pertvarkymų mintis ir 
turinys kai kuriuose klausimuose sutampa, nes jie išplaukia iš natū
ralaus ir gyvenimiško lietuvių organizacijų judėjimo, jų veiklos ir 
jų bendrų siekių, kiek jie liečia Lietuvos išlaisvinimo reikalus.

Nėra ko slėpti, kad ir liepos 7 d. šaukiamame Sandaros seime ALT 
klausimas bus keliamas ir svarstomas.

Tat išeitų, kadALT reformos bijosi tik du ar trys laikraščių redak
toriai. O atrodytų, kad kaip tik jų būtų pareiga ne ginti, kas jau senai 
atgyventa, o eiti kartu su gyvenimu ir vyriškai svarstyti naujas su
gestijas, naujus pasiūlymus. Išeikit { viešumą su savo projektais ir 
nepaverskit diskusijų tais klausimas nepagrįsta histerija.

Štai, dar kartą patiekiame ALT S-gos siūlomų reformų metmenis. 
Ar tuo siekiama ALT griauti ar pastatyti ant tvirtesnių pagrindų, yra 
ir bus diskusijų objektu. Bet diskusijų dėl esmės, ne dėl kokios aro
gancijos ir ne dėl noro su kuo nors nesugyventi.

1. Vyriausias sprendžiamasis ALT organas yra Amerikos Lietuvių 
Organizacijų Suvažiavimas (Seimas, Kongresas), šaukiamas kas dveji 
(ar ketveri) metai. Suvažiavimą sudaro visų Amerikos lietuviųcentra- 
lizuotų organizacijų atstovai (Centralizuotų -- reiškia, turinčių Ame
rikoje padalinių ir centrines vadovybes, ar šiaip veikiančių visame 
JAV plote, ne paskiroje vietovėje). Suvažiavime turi teisę dalyvauti 
politinės, kultūrinės, sportinės, profesinės, jaunimo ar studentų cen
tralizuotos organizacijos, savo veiklą siejančios su pastangomis pa
dėti Lietuvai atgauti nepriklausomybę. Kiekvienos tokios organiza
cijos centras gali savo lėšomis siųsti į Suvažiavimą po tris atstovus 
ir kiekvienas tokios organizacijos padalinys, turįs rinktą savo val
dybą, --po vieną atstovą, o kiekvienas esamas Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyrius -- po du (ar tris) atstovus. Organizacijų centrų at
stovai gali būti parinkti iš betkurios JAV vietovės, o jų padalinių ar 
ALT skyrių atstovai -- tik iš atitinkamų padalinių-skyrių narių tar
po. Atstovai negali savo teisės perleisti kitiems asmenims.

2. Amerikos Lietuvių Organizacijų Suvažiavimas išrenka 35 - 
40 narių Amerikos Lietuvių Tarybą. Tarybos darbams planuoti ir 
vykdyti ALT kasmet renka iš savo tarpo Vykdomąjį Komitetą, 
kuris yra atsakingas Tarybai ir Am. Liet. Organizacijų Suvažiavi
mui.

3. Dabartinė Amerikos Lietuvių Taryba (Vykdomasis Komitetas) 
turėtų kviesti visas centralizuotas Amerikos Lietuvių organizaci
jas įsijungti { Amerikos Lietuvių Tarybą ir turėtų sušaukti pirmąj{ 
Am. Lietuvių Organizacijų Suvažiavimą perorganizuotos Amerikos 
Lietuvių Tarybos statutui priimti ir išrinkti numatytiems organams.

(jč)

Skuba mūsų žydriosios sesės
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Neva smerkdamas Staliną, Ni
kita Chruščiovas tuščiai giriasi, 
kad jis sugalvojęs geresni ir iš
mintingesni komunistinės Rusi
jos bendradarbiavimo būdą su 
laisvuoju pasauliu. Tą būdą jis 
pavadino "taikingu sugyvenimu". 
Mes galime versti "taikingu sam
būviu" ar net "migdančiu sangu- 
liu".

Taip pliaukšdamas, Nikita spe
kuliuoja, kad žmonių atmintis yra 
labai trumpa.

Pirmuoju, daug drąsesniu ir 
gudresniu "taikingos koegzisten
cijos" {kūrėju visdėlto buvo anas 
"genialusis tautų vadas" Juoza
pas Stalinas. Tuomet dvi gro- 
buoniškiausios diktatūrinės im
perijos - vokiečių "Gross- 
deutsches Reich" ir bolševikų 
"Sovietų Sąjunga" -1939m. vasa
rą pasirašė draugiškumo ir abi
pusio plėšimo sutarti, tuo pradė
damos labai pelningą taikingo su
gyvenimo būdą.

Du banditai sutarė pasidalinti 
Lenkiją ir užgniaužti Baltijos 
valstybių nepriklausomybę. Len
kiją jie tuoj pasidalino, o 1940 m. 
birželio mėnesi savo sutarti su
sibičiuliavę sambūvininkai sėk
mingai užbaigė {vykdyti ir Pabal
tijy.

Tai buvo šlykščiausi ir begė
diškiausi tarptautinio banditizmo 
veiksmai.

♦♦♦
Bet dar po metų rudasis bro

lis nutarė pačiupti raudonąjjbro-
H.

1941 m. birželio 22 d. Hitleris 
užpuolė Rusiją, jo žodžiais ta
riant, pasiryžęs š{ kartą galuti
nai nudėti Kremliaus bestiją. Ir 
nacinė Vokietija, kuri prieš tai 
per du metu Rusijai buvo gera, 
tuojau pat tapo bloga, virto na
ciniu žvėrimi ir imperialistiniu 
užpuoliku.

Mums, lietuviams, abu labu bu
vo tokiu pat. Bet mes siekėme sa
vo laisvės atstatymo, ir Birželio 
sukilimo pasisekimui mums buvo 
geras kiekvienas sąjungininkas, 
kuris tik galėjo mums kuo nors 
padėti nublokšti bolševikinę ver
giją. Trumpu laiku vokiečiai 
mums padėjo išvyti raudonuosius 
okupantus, o mes savo ruožtų pa- 
lengvinom jų žyg{ { rytus. BetWi‘ 
netrukus paaiškėjo, kad naciai 
buvo suplanavę virsti mūsų amži
nais okupantais, mūsų bendra
darbiavimas su jais bematant nu
trūko. Lietuvių antinacinės re
zistencijos pogrindis buvo vienas 
iš veikliausių ir geriausiai orga
nizuotų rytinėje Europoje. Pas 
mus jis prasidėjo anksčiau, negu 
Amerika, Hitlerio užpulta, stojo 
karan prieš Reichą.

Mums nėra pagrindo savo anų 
laikų veiksmų gėdytis ar juos 
slėpti. Mes siekėm savo tautai 
laisvės. Mes naudojome kiekvie
ną politiškai tikslingą ir anomis 
sąlygomis būtiną galimybę savo 
laisvės kovai.

Dėdamiesi užmiršę, kaip pir
miausia Kremlius glaudžiai 
bendradarbiavo su nacizmu, ran
ka rankon grobdami ir dalinda
miesi laisvąsias rytų Europos 
tautas, vėliau bolševikai... ėmė 
kaltinti lietuvius, latvius ir es
tus, lenkus, rumunus, vengrus ir 
jugoslavus, jog mes esame buvę 
nacių batlaižiai, o jie, ruskiai 
mus išvadavę ir atnešę laisvės 
rojų! Bet kai Stalino "asmeny
bės kultas" buvo pasmerktas ir 
jo lavonas išmestas iš Kremliaus 
mauzolėjaus, tai Stalino užgrobi
mai liko visvien geri ir, tariant 
tų gen. Raštikio posakių, Krem
lius neatsisakė nevienos pagrob
tų žemių pėdos...

Ir meška mėgina visai prie
šingon pusėn išversti kailinius. 
Kremliaus imperialistų akyse 
Šiandien pikčiausi "karo kursty
tojai" ir aštriausių puolimų tai
kiniu tapo ypač tie, kurie mora
liškai nepasidavė, neatsisakė iš
silaisvinimo vilties ir siekimo 
atstatyti savo kraštų nepriklau
somybes.

Kas liečia Lietuvą, tai jau bus 
daugiau kaip dešimtmetis, kai 
bolševikinis Kremlius išvystėat- 
kakliausią propagandą niekinti 
mūsų tautos ir valstybės nepri- 
klausomybinį sąjūdj, su purvais 
maišyti aktyviuosius rezistenci
jos veikėjus, skaldyti, dergti ir 
demoralizuoti kiekvieną mūsų 
gyvąją išlaisvinimo pastangą. Su- 
žmeižti Birželio sukilimą ir jo 
dalyvius - yra vienas iš okupan
to reguliarių kasmetinių tikslų.

BRONYS RAILA

Kremliaus bolševikai, naudo
dami savo "tarybinės Lietuvos" 
batlaižius, šiemet pirmą kartą 
sėkmingai jau {kėlė koją ir { 
Amerikos lietuvišką spaudą. 
Brooklyno "Vienybė", kaip da
bar jau tampa {prasta, atvėrė 
jiems savo puslapius, dėdama 
rašinius, kurių tikslas teršti 1941 
m, Vilniaus išsilaisvinimo Komi
teto pirmininką prof. S. Žymantą 
ir kitus Komiteto dalyvius bei 
bendradarbius. Maža to, "Vieny
bei" tapo prieinami ir {vairūs 
"dokumentai", vieni ‘formaliai 
tikri, tik savaip nušviečiami, gi 
kiti gryni kompartijos agitpropo 
falsifikatai, ir dar blogai su
galvoti, nes pilni nesąmonių.

Kas "Vienybei” parūpino tokius 
"dokumentus", kurie yra vien tik 
bolševikų vartojami propagandos 
trankiai ir skirti pravesti oku
panto interesams naudingą pro
pagandą? Ar ji gavo juos tiesiai 
iš raudonųjų draugų ar iš jųgau- 

MIKAS TILVIKAS

PO VODKOS IR IKROS — 
VAIZDAS VISAD TIKRAS

Važiuoja ir plaukia
Į Kremlių antai
Vis delegatai ir vis 
Deleguoti rimtai

Ir ten nenutilsta 
Triukšminga puota, 
Nes moka vaišinti svečius 
Nikita.

Netrūksta ten vodkos
Ir ikros tikros, 
Gražuolės svaigina 
Lig ryto aušros.

Po to ir plunksnelė
Gėrėtis palinkus,
Širdis atlaidesnė
Šalies šeimininkui.

Kodėl nerašyti,
Kad keičias Maskva,
Kad ten komunizmo 
Mažai jau bėra.

O jei prieš akis
Kas negera — ša, ša...
Čia vodka, čia ikrą,
Čia vėl lašiša...

Tada jei ir veda
Pavaikščiot po "rojų", 
Akis neprimato, 
Ir linksta jau kojos.

Ir taip po kiekvieno stiklelio 
Stipraus
Maskva vis gražesnė 
Žiūrėt iš viršaus.

Ir sistema keičias.
Ir keičia visus.
Ir komunizmas
Netoks jau baisus...

O tos gražuolės — 
Pabudęs nežino, 
Kas jį nuo vakar 
Tebesvaigina.

Sugrįžus namo,
Dar sapnuojas Maskva,
Prisiminimuose'
Svaigsta galva.

Ir laikraščių skiltys
Pražysta rausvai...'
Ir juokiasi Kremliuj
Net ir avinai.

siai leidžiamos tos rūšies "lite
ratūros"?

Mums atvirai kalbant ne tiek 
svarbu jų gavimo būdas ir ke
lias, bet patsai faktas. O jis ne
bereikalingas aiškinimų. Jis pa
kartotinai paliudija, kad buvęs 
tautinis Brooklyno lietuvių sa
vaitraštis su kiekvienu mėnesiu 
vis atviriau ir nesivaržydamas 
pasirinko sau "draugišką koeg
zistenciją" su kitais panašių idė
jų kupinais bolševikiniais lietuvių 
kalba laikraščiais ir su kitais 
draugais iš to Vilniaus, kuris 
"vasarą pilnas gėlių ir toks gra
žus".

*♦*

Savaitę prieš tai savo naujojo 
veido papuošimui "Vienybė" įsi

dėjo ir neįprastai didžiulę nuot
rauką, kur būrys tautiškai pasi- 
rėdžiusip jaunimo džiaugsmingai 
skraido Neries pakrantėmis ne
toli Vilniaus.

Tokios agitpropo fotografų nu
imtos scenos yra akiplėšiškiau- 
sias okupantotyčiojimasis iš mū
sų pavergtos tautos ašarų. Kągi, 
ne viena Rusija, bet visi imperi
alistai mėgdavo leisti paverg
toms tautoms nepavojingai tau
tiškais rūbais rengtis, šokti, dai
nuoti ir vaidinti laimingus. Bet 
tos puošmenos tik paradams, kur 
galima šokti, dainuoti ir girti di- 
d{j{ baltąjį (Afrikoje)ar raudoną
jį (Lietuvoje) poną. Tik ligi tiek 
ir ne daugiau!

Po šia nuotrauka ponios drau
gės "Vienybės" redaktorės {dėjo 
paaiškinamąjį parašą eilėmis:

"Sesuo žydrioji Vilija,
Skubėk, skubėk l Nemuną - 
Sakyk, kad laisvę mylime 
Labiau mes už gyvenimą".

Puikus parašas, vertas gal 
penkių rublių! Ir nufotografuotie

ji ten taip myli Maskvos suteik
tą laisvę, kad jiems iš tikrųjų ir 
nebelieka kitokio gyvenimo. Tik 
kažkodėl "Vienybės" redaktorės, 
kurių narsumas dabar taip sužy
dėjęs, dar pabijojo suminėti šio 
eilėraščio tikrą autorę, - kitą Sa
lomėją, kuri su dabartine "Vieny
bės" redaktore {gauna daugiau 
panašumo, negu tik vardais.

Šios keturios eilutės yra pas- 
-kutinis posmas iŠ žinomos Lie
tuvos išdavikės ir Stalino padlai- 
žės Salomėjos Nėries eilėraščio, 
parašyto 1944 m. liepos 10 d., jai 
esant Maskvoje, kada ji sveiki
no artėjanti rusu kariuomenės 
sugrįžimą ir džiūgavo raudon
armiečių žygiais, jiems iš naujo 

okupuojant Lietuvą. Ji sveikino 
sugrfžtančią sovietinę "laisvę"...

Tad gyvenimas nestovi vieto
je ne tik prie žydriosios Vilijos.

Nestovi vietoje ir mūsų žyd
riosios sesės iš Brooklyno. Ir 
jos sparčiai skuba pamilti "Lais
vę", daugiau negu gyvenimą.

Negu skaistų gyvenimą tų tau
rių lietuvių, kurių tūkstančiai 
žuvo Birželio sukilime ir vėliau 
partizanų kautynėse.

Ir tų, kurie liko gyvi tėvynėje 
ar užsienyje, bet nesutiko talki
ninkauti okupantui ir niekada ne
išsižadės tautos laisvės ir vals
tybės nepriklausomybės nema
riųjų troškimų.

Pamilus tokias tiesas, kurias 
skelbia NKVD "dokumentai", ir 
tokią laisvę, kurią Lietuvos sos- 
tinėn atnešė raudonarmiečio ba
tas, kas gi bepaliko?

Tik skubėti sušokti septynių 
permatomų vualių šokj, kaip ana 
Biblijos Salomėja, priešais Jono 
Krikštytojo galvą ant padėklo.

Šokis šaunus, vertas dešimt 
rublių, ir dar su eilėraščių mu
zika. Bet galva ant padėklo - tai 
mūsų tauta tenai.

LIETUVIU KULTŪROS DIENOS 
DUESSELDORFE

Birželio 16 ir 17 dienomis 
Westfalijos LB apylinkių pirmi
ninkai ir veiklieji darbuotojai 
buvo susirinkę Duesseldorfe ap
svarstyti lietuviškosios bendruo
meninės veiklos problematikos 
ir dvasioje atsinaujinti kultūros 
dienų parengime.

Svarstymuose dalyvavo 25 as
menys iš 8 apylinkų ir keletas 
svečių. Paskaitą apie Lietuvių 
Bendruomenės Vokietijoje užda
vinius ir perspektyvas skaitė 
PLB Vokietijos Krašto Valdybos 
pirmininkas kun. Bronius Liubi- 
nas.

Pradėdamas jis trumpai pri
minė birželio reikšmę lietuvių 
tautai ir paprašė susirinkusiųjų 
tylos minute pagerbti lietuvius 
žuvusius kovoje už laisvę. To
limesniųjų svarstymų pagrindan 
kalbėtojas paėmė Lietuvių Bend
ruomenės statuto Vokieti jos kraš 
tui II ir V paragrafus: "Bendruo
menės tikslas - savitarpė socia
linė, kultūrinė globa bei parama" 
ir "Kiekvienas Vokietijoje gyve
nąs lietuvis ar lietuvė yra Bend
ruomenės narys".

Birželio 17-toji diena, sekma
dienis, buvo pradėta pamaldomis 
R. katalikams, kurias atlaikė kun. 
Petras Girčius, atvykęs iš Os- 
nabruecko. 11 vai. sekė Vinco Nai
kaus iš Hechingeno paskaita apie 
"Lietuvių tautos gerąsias dvasi
nes ypatybes".

Kultūros dienų užbaiga {vyko 
Maironio 100 metų sukakties mi
nėjimu. Dalyvių susirinko virš 
100 asmenų. Minėjimui vadovavo 
Duesseldorfo apylinkės pirmi
ninkas M. Valaitis. Po jo {veda
mojo žodžio trumpai pakalbėjo 
apie Maironį ir ilgėliau apie 
birželio 17 dienos reikšmę vo
kiečių tautai dr. Jonas Norkai- 
tis jr. Labai gilią, bet kartu ir 
visiems puikiai suprantamą pas
kaitą, tema "Maironio reikšmė 
lietuvių tautai", skaitė dr. Jonas 
Grinius. Tarpe kitų Maironio as
mens ir poezijos savybių kalbė
tojas ypač išryškino Maironio 
įsiamžinimą lietuvių tautoje per 
jo eilėraščius virtusius daino
mis. Nėra nė vieno kito lietuvių 
poeto, kuris būtų taip mielai ir 
plačiai lietuvių dainuojamas ir 
per dainą tapęs nenusavinamu vi
sos tautos turtu. Su paskaita buvo 
sujungtas lietuviškų dainų kon
certas, išpildytas dainininkės 
Marijos Panse-Simaniukštytės. 
Ir jos giliu išgyvenimu perteikto
se dainose vyravo Maironis. Pia
ninu palydėjo muzikas D. Lapins
kas, šiuo .metu besidarbuojąs 
Stuttgarto ir Tuebingenoteatruo
se.

Menininkams, paskaitininkams 
visiems prisidėjusiems prie kul
tūros dienų pasisekimo ir vi
siems J jas atsilankiusiems pa
dėkojo Ona Boehm-Kr utulytė. Sa
vo ruožtu susirinkusieji jai ir 
jos vyrui Gerhardui Boehm, ve
dusiam techniškąją parengimo 
dal{, sukėlė triukšmingas ovaci
jas. Kultūros dienos baigtos visų 
bendrai sugiedotu Lietuvos Him
nu.

KAS DIRVOS NESKAITO 
- DAUG NUSTOJA!
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Pereiname { trečiąjį statuto 
skyrių, kuris štai kaip atrodo:

' III. VEIKLA

1. Savo tikslams siekti ALT 
laiko savo raštinę ir biurą, lei
džia 'periodinius ir neperiodi
nius raštus, steigia reikalingus 
fondus, rengia paskaitas, šau
kia susirinkimus.

2. Lėšoms sukelti ALT daro 
rinkliavas, priima aukas iš 
draugijų ir atskirų asmenų ir 
ima nustatytus mokesčius iš 
prisidėjusių draugijų.

3. Savo darbams tiksliau at
likti ALT insikorporuoja.

4. ALT gali būti likviduota 
trijų ketvirtadalių nutarimu, 
jos turto likimas sprendžiamas 
tuo pat keliu.

Jau pats skyriaus pavadinimas 
klaidingas, nes visai neatitinka jo 
turinio. Čia gi kiekviename 
straipsnyje kalbama vis apie kitą 
reikalą, bet nei viename apie 
veiklą. ALT veikla yra apibrėž
ta jau pirmajam e statuto 
skyriuje. Tiesa, kaip jau paste
bėta, ir tenai prirašyta daugiau 
nereikalingų, negu reikalingų da
lykų. Bet ALT veiklos esmė vis
tiek lieka ne kas kita, kaip sie
kimas Amerikos valdžios ir vi
suomenės paramos Lietuvai at
gauti valstybinę nepriklauso
mybę. Nei daugiau, nei mažiau, 
o tik tas yra ALT veikla.

Kad tokiai veiklai skirta or
ganizacija gali ar net ir turi tu
rėti kokią nors raštinę (kok{ skir
tumą statuto redaktoriai bus tu
rėję tarp "raštinės" ir "biuro" 
sąvokų, jei rado reikalo {rašyti, 
kad "ALT laiko savo raštinę ir 
biurą"?), kad jis neišvengiamai 
turi stengtis savo idėjas, skati
nimus, prašymus skleisti žodžiu 
(per susirinkimus, o jei pajėgia, 
tai ir per radiją, per televiziją, 
nors statute tos priemonės if 
nepaminėtos) ir raštu (individu
aliais laiškais ar multiplikuotais 
atsišaukimais, biuleteniais, laik
raščiais, knygomis)--yra savai
me aiškus dalykas, tad nėra rei
kalo tai Į statutą ir rašyti. Kai 
tokios technikinės veiklos prie
monės Į statutą {rašytos, tai 
siūlosi klausimas -- argi ALT 
negali vartoti ir nevartoja kitų

individualaus ir masinio susiži
nojimo priemonių? Ar nenaudoja, 
pavyzdžiui, telefono, telegrafo, 
traukinių, lėktuvų ar kitų keliavi
mo priemonių? O kaip yra, saky
sim su Informacijos Centru, kurį 
ALT laiko: ar tai raštinė, ar biu
ras, ar kas nors, ko statute nėra?

Būtų prasmės pažymėti statu
te, kad ALT turi teisę steigti 
fondus, ar net ir reikalin
gus fondus jeigu jau statuto 

‘leidėjai {tartų, kad ALTgali kar
tais sugalvoti ir nereikalin
gų fondų... Bet, jei steigti lei
džiami fondai apibūdinami rei
kalingumu, tai turėtų būti nuro
dyta, koki fondai bus pripažinti 
esą reikalingi. O jei reikalingu
mas paliekamas spręsti ALT or
ganams, tai statutas turėtų kal
bėti tik apie leidimą steigti fon
dus, pasitikėdamas, kad nerei
kalingų fondų nebus steigiama.

Bet jeigu organizacija inkor
poruojama, tai ir ta fondų stei
gimo teisė nebūtina statute žy
mėti, kadangi inkorporuotos or
ganizacijos teisės yra surašytos 
tokių organizacijų veikimą tvar
kančiame {statyme: jeigu {staty
mas fondus steigti tokiai organi
zacijai leidžia, tai ji ir gali steig
ti, o jei neleidžia, tai vien tik { 
statutą (by-Laws) tokios teisės 
{rašymas nieko nepadės. Beje, 
ALT, berods, jokių specialių fon
dų nė ne{steigė. •

Kažkodėl bandoma teisin
tis, kodėl ALT inkorporuoja
ma... Girdi, "savo darbams tiks
liau atlikti". Inkorporacija nie
kam nepadeda "tiksliau atlikti 
darbus". Inkorporacija padaro 
organizaciją tik viešosios teisės 
subjektu, užtikrina organizacijos 
teises, ir jas apibrėžia, nurodo, 
ką ji gali teisėtai daryti. Net ir 
inkorporuota organizacija, jeigu 
ji savo darbo dirbti nemokės, 
atliks darbus visiškai netiksliai, 
gal net blogiau už kitą neinkor
poruotą...

Todėl, vietoj šio skyriaus 1 
ir 3 straipsnių, užtektų vieno aiš
kaus pareiškimo, būtent, kad ALT 
yra inkorporuota ten ir ten, pa
gal tok{ ir tok{ tokios ir tokios 
valstybės {statymą. Nekenktų pa
žymėti ir inkorporacijos datą ar 
net akto numerj ir {statyme var
tojamą organizacijos apibūdini
mą, gal paminėti net atitinkamus

{statymo straipsnius, kuriuose 
išdėstytos tokių organizacijų tei
sės.

2 straipsnis stengiasi nurody
ti, iš kur ALT turi teisę gauti 
lėšų. Šaltiniai numatyti tik du: 
aukos ir organizacijų mokesčiai 
(rinkliavos, ar šiaip aukų pri
ėmimas iš esmės yra tas pats). 
Klausimas, ar Illinois valstybės 
tokių organizacijų {statymas pa
gal kurj ALT inkorporuota, drau
džia turėti pajamų ir iš kitokių 
šaltinių? Pavyzdžiui, ar ALT ne
gali savo leidinių pardavinėti už 
pinigus ir, galbūt, iš to turėti 
net pelno (ne nariams, o pačios 
Tarybos reikalams)? Ar neturi 
ALT teisės surengti tokį, saky
sim, Lietuvos nepriklausomybės 
dienos minėjimą, kur šalia ar net 
ir be aukų rinkliavos būt gauta 
pelno, ir ar ALT neturi teisės 
tokio pelno priimti { savo iždą? 
Jei lėšų šaltiniai nurodomi, tai 
tikslingiau būtų nurodyti visas 
{statymo tokioms organizacijoms 
leistas galimybes. Iš kitos pu
sės, kartoti statute {statyme nu
rodytas teises irgi nėra būtino 
reikalo, išskyrus tuos atvejus, 
kur yra reikalo teisės naudojimą 
smulkiau apibūdinti. Kaip tik toks 
atvejis yra mokesčiai iš "prisi
dėjusių draugijų".

Bendras dėsnis yra, kad orga
nizacija turi teisę imti iš narių 
(individų ar kolektyvų) mokes
čius, tik statute organizacija tu
ri patikslinti, iš ko konkrečiai 
tas mokestis priklauso ir kiek jo, 
arba kas bei kaip tą nustato.

Tarybos statute tas patikslini
mas kaip tik visiškai neaiškus. 
Čia nėra kalbos apie narių mo
kesčius. Statute minimi Tarybos 
nariai, bet tai yratik(dabarti- 
niu metu 34) Tarybą sudarančių 
(dabartiniu metu šešių) organiza
cijų atstovai. Straipsnyje apie 
mokesčius kalbama tik apie "nu
statytus mokesčius iš pri
dėjusių draugi jų". Kas tai: 
ar tos šešios "centralizuotos ide
ologinės" ir "centralizuotos kul
tūros bei labdaros" organizacijos 
(ar, kaip kitose vietose sakoma, 
grupės), ar kokios kitos draugi
jos?

Tik ketvirtame skyriuje, kur 
kalbama apie ALT skyrius, yra 
minimos "prisidėjusios draugi
jos", ir tai yra tokios draugijos, 
kurios veikia tokiose vietose, kur 
nėra ALT skyriaus, ir kurios dėl 
to gali pačios vienos tiesiogiai 
užsiregistruoti ALT centre ir tuo 
būdu tapti "prisidėjusiomis drau
gijomis" (negirdėti, ar tokių 
draugijų praktikoje yra).

Tai dabar klausimas, ar mo
kestį ALT teima tik iš tokių 
(praktikoje nesamų?) draugijų? 
Jei tokių draugijų būtų, tai būtų 
tokia padėtis, kad yra draugijos, 
Tarybą sudarančios, turinčios 
joje savo atstovus, bet mokesčių 
nemokančios, ir yra draugijų, ku
rios Taryboje neatstovaujamos, 
bet iš kurių imamas nustatytas 
(kieno ir kur?) mokestis... Be
je, prisidėjusiomis vadinamos ir 
tos lokalinės organizacijos, ku
rios sudaro ALT skyrių, tik ne
aišku, ar { tą kategoriją {eina ir 
ALT sudarančiųjų organizacijų 
padaliniai, ar tik kitos organiza
cijos. Šioms yra pačiame statu
te nustatytas nario mokestis (ne 
mažiau kaip... vienas doleris per 

metus!), arba skyrius gali nusta
tyti ir daugiau. Pažymėtina, kad 
daugumoje ALT skyrių tos ap
mokestinamos organizacijos net 
ir vietos skyrių valdybose neturi 
savo reprezentacijos, o tik esti 
pakviečiamos atsiųsti atstovus 
pasižiūrėti, kaip keturių privile
gijuotų organizacijų vietiniai pa
daliniai paskiria savo atstovus { 
ALT skyriaus vadovybę.

Organizacijų mokesčių klausi
mui esant statute taip miglotai te
paminėtam, praktikoje, berods, 
niekas tokių mokesčių ir nemoka: 
aukos (ir kartais parengimų pel
nai) lieka vieninteliai ALT paja
mų šaltiniai.

Likvidacijos sąlyga -- 3/4 na
rių nutarimas. Vėl klausimas -- 
kokių narių? Ar Taryboje esan
čių atstovų (visų, ar tik posėdy
je dalyvaujančių?), artikrųTary- 
bos narių -- ją sudarančių orga
nizacijų?

Dabartinėj padėty skirtumas 
labai akivaizdus. Ideologinės (po
litinės) grupės turi Taryboje 28 
atstovus, tai yra daugiau kaip 3/4 
o susivienijimai turi tik 6 at
stovus. Vadinasi, jei sprendžia 
nariai-atstovai, tai Taryba gali 
būti likviduota vien politinių gru
pių sutarimu, prieš susivieniji
mų valią. Jei pagrindiniais na
riais laikomos Tarybą sudaran
čios organizacijos, tai likvidavi
mo nutarimui praktiškai dabar 
reiktų 5/6 (nes 3/4 iš šešių 
būtų puspenkto...). Kitaip sakant 
be bent vieno susivienijimo su
tikimo Tarybą likviduoti nebūtų 
galima.

Jeigu Taryba sudaryta tam tik
rų organizacijų susitarimu, tai 
ir jos likvidavimas turėtų pri
klausyti nuo to susitarimo pakei
timo arba iširimo. To klausimo 
perkėlimas { atstovus, tarp kita 
ko, dar ir dėl to netikslingas, kad 
Tarybos posėdžiuose gali daly
vauti net ir ne organizacijų pas
kirtieji atstovai, o jų pačių {ga
lioti kiti asmenys (Žr. {II sky
riaus 4 straipsnio pastabą). Te
oriškai {manomas toks atsitiki
mas, kad susirenka {Tarybos po
sėdi beveik vien įgaliotinių įga
liotiniai, apie kurių dalyvavimą 
posėdyje Tarybą sudarančių or
ganizacijų centrai gali net ir ne
žinoti, ir jie 3/4 balsų gali 
nutarti Tarybą likviduoti, nors 
tikrieji Tarybos nariai, tai yra 
ją sudarančios organizacijos (jų 
vadovybės) tos intencijos nebūtų 
turėjusios. Kad bent tas per{ga- 
liojimas nebūtų atiduotas atstovų 
nuožiūrai, o negalint} posėdyje 
dalyvauti atstovą galėtų pakeis
ti kitu tik atitinkamų organizaci
jų vadovybės! Taip, berods, kai- 
kada ir daroma, bet statutas to 
nereikalauja, {sakmiai leisdamas 
pasiųsti savo pavaduotoją kiek
vienam atstovui pačiam.

Taigi ir šis statuto skyrius ne
tikslumais ir neaiškumais, per- 
tekliais ir trūkumais nei kiek ne
nusileidžia kitiems. Jei būtų da
roma pagrindinė statuto revizija, 
jis irgi būtų iš pagrindųpertvar- 
kytinas.

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER
ATOSTOGAS

GARSIAME CAPE COD — OSTERVILLE, MASS, KU
RORTE PRIE ATVIRO ATLANTO, LONG BEACH PLIA- 
ŽO, PUŠŲ PAVĖSYJE, GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE VA

SARVIETĖS VILOJE

"AUDRONĖ“
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 

TEL. GA 8-8425

Ištaikinga vila, erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 
akrų pušynas — parkas • Šiltos Golfstromo srovės, atvi
ras jūros pliažas 5 min. pėsčiom • Rami aplinkuma, daug 
vietos poilsiui ir žaidimams • Geras lietuviškas maistas 

ir malonus patarnavimas.
VILA ATIDAROMA NUO BIRŽELIO MĖN. 16 IKI 

RUGSĖJO 15 D.
Lietuviai savininkai Dr. Eduardas ir Marija 

Jansonai visus maloniai kviečia atvykti.

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

Tel. GA 8-8425.

GREETINGS and BEST WISHES

QUA BUICK INC.
BUICK—OPEL—RENAULT— 

PEUGEOT

10250 Shaker Blvd.

RA 1-6000

BEST WISHES

MILSON PURE 0IL
SERVICE STAT1ON

8000 Bessemer Avenue DI 1-9807

• Laisvės Kovu Dainos^ 
LNF išleistos knygos.visais 
reikalais kreiptis j E. če- 
kienę, LNF pirm., 87-80 96 
St., Woodhaven 21, N. Y.

Be to, New Yorke galima 
knygą įsigyti per L. Tamo
šaitį, 90-34 78 St., Wood- 
haven 21, N. Y.; J. Kiaunę, 
180-24 Grand Centrai Park- 
way, Jamaica 32, N. Y. ir 
A. Daunį, 18 Cedar St., 
Syosset, L. I., N. Y.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

WILSON and CO. 
INSURANCE

ALL KINDS OF INSURANCE

11800 Shaker Blvd. Call WY 1-5800

M°“M‘ MUTUAL FEDERAL BENDROVES BEST WISHES

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

REKORDAS...
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metu pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Stote* Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanouskat, Pre*.

OUALITY 
BEVERAGES

i n to 
your home.

TO BEGOOD

MARVE L
BEVERAGE CO.

8915 CHANE AVĖ.
BR 1-4400

GREETINGS and BEST WISHES
THE L & K HOTEL

654 BOLIVAR ROAD SU 1-4197

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

RABB JOSKAS GYPSY CELLAR
11123 BUCKEYE RD.

WE SPECIALIZE IN CHICKEN, PAPRIKASH 

AND HUNGARIAN STEAK BROUGHT TO YOU 

ON A WOODEN PLATTER

Call GA 1-9220
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Birželio 16 d. Chicagoje Čiurlionio galerijoje ASS surengė jau
no dailininko Kęstučio Zapkaus kūrinių parodą, kurioj išstatyti 38 
darbai. Nuotraukoje dalis svečių parodos atidarymo metu.

J dail. K. Zapkaus parodą apsilankę dailininkai: Mykolas Kizys, 
Bronius Murinas, Aleksandras Marčiulionis, Povilas Kaupas ir 
Adomas Varnas.

Dail. Kęstutis Zapkus kalbasi su dail. Birute Bulotaite.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

THE LINDSEY 
SANITATION CO 

SANITATION SERVICE

MAINTENANCE SUPPLIES

JANITORIAL EQUIPMENT 
”FOR COMPLETE DEPENDABLE 

SANITATION”

393 East 131st Street MU 1-8000

Kęstučio Zapkaus vienas darbų, kuris išstatytas parodoje Čiur
lionio galerijoje - "Ratas keturkampyje" (aliejus).

V. Račkausko nuotraukos

PABALTIEČIŲ VASAROS ŽAIDYNĖS
Š. Amerikos Pabaltiečių vasa

ros varžybos įvyks 1962 m. lie
pos 14-15 d., Udora, Ont., Kana
doje. Varžybas vykdo Toronto 
Estų Sporto Klubas "KALEV".

Varžybų programoje: lengvoji

enjov
STROl rs 

and tastc 
vvhat 

fire-brevving 
dies for 

beerflavor!
Premium quality 

always ... 
popular prices 

everyvvherel

_ __ _________ __  ___ JB
The Stroh Brewery Čo., Detroit 26, Michigan

BUY STROH’S BY THE CASE

atletika, plaukymas, lauko teni
sas ir futbolas (soccer). Šalia 
šios programos papildomai bus 
vykdoma ir šaudymo varžybos.

Udora vietovė yra apie 50 my
lių į šiaurę nuo Toronto. Visos 
varžybos bus vykdomos estų va
saros sportinėje stovykloje, kur 
visi įrengimai yra pastatyti pačių 
estų, kaipolimpiniųstandartų400 
metrų stadionas, 50 metrų plau
kymo baseinas, 50 metrų šaudyk
la bei aikštės žaidimams.

Lengvoji atletika vyrams: 100 
m; 200 m; 400 m; 800 m; 1500 
m; 110 m kliūtinis: 400 m kliūti
nis: j tolį; j aukštį; su kartimi; 
trišuolis, rutulys; diskas; ietis; 
kūjis; 4 x 100 m estafetė; 4 x 400 
ėst.

Lengv. atletika moterims: 60 
m; 100 m; 200 m; 80 m kliūti
nis; į tolį; į aukštį; rutulys; dis
kas; ietis; 4 x 60 m estafetė.

Plaukymas vyrams: 100 m lais
vu stiliumi; 400 m 1 st.,; 1500 m 
1 st.; 100 m. krūtine; 200 m krūti
ne; 100 m nugara; 100 m peteliš
ke; 4 x 100 m estafetė laisvu st.; 
4 x 100 m estafetė įvairaus plau
kimo.

Plaukymas moterims: 50 m 
laisvu st.; 100 m laisvu st.; 200 
m laisvu st.; 50 m nugara; 50 m 
krūtine; 50 m peteliške; 4 x 50m 
estafetė laisvu st.; 4 x 50 m es
tafetė įvairaus plaukimo.

Lauko tenisas - vyrų vienetas; 
moterų vienetas: vyrų dvejetas; 
moterų dvejetas; mišrus dveje
tas.

Futbolas (soccer) - vyrams.
Šaudymas: šautuvai .22 kalib

ro. 3-jose pozicijose. Individu
aliniai ir komandiniai. Komandą 
sudaro 4 žmonės.

Varžybose dalyvauti gali visi 
lietuviai sportininkai registruoti 
FASK-te ir FASK-to aprobuoti. 
Lengvojoje atletikoje ir plaukyme 
dalyvių skaičius neapribotas. 
Lauko tenise dalyvių skaičius yra 
dalinai apribotas. Futbole atsto
vauja tautybių rinktinės.

Sporto klubams yra išsiuntinė
ta smulkios informacijos bei re
gistracijos formos. Klubams ne
priklausantieji norintieji daly
vauti prašomi registruotis nevė
liau kaip iki š.m. liepos 5 d. 
FASK-te, 1211 Carlyon Rd., East 
Cleveland 12, Ohio.

Ypatingą dėmesį prašomi at
kreipti šaudymu suinteresuotie
ji, kadangi organizuoto šaudymo 
sporto lietuvių tarpe nėra, tačiau 
norintieji kviečiami dalyvauti in
dividualinėse varžybose.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

JUD6E

Bernard J. Conway

MUNICIPAL COURT

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

RICHMAN BROS.

10 STORES IN GREATER 

CLEVELAND

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

MONARCH FINER 
FOODS

QUAL1TY FOODS FOR OVER

100 YEARS

6560 Juanita HE 1-6868

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

GEORGE

McCARTHY
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DETROITO LIETUVIŲ NAMŲ PROBLEMA
Pereitų metų pavasari Dariaus 

ir Girėno klubas pasiskelbė per
kąs namus. Pradėjo tam reikalui 
iš visuomenės rinkti pinigus ir 
daryti žygius baro leidimui gauti. 
Pinigai buvo renkami kaip pasko
la ir tikinama, kad nenupirkus na
mų vienų metų laikotarpy, jie bus 
grąžinami. Visa pinigų rinkimo 
akcija buvo grindžiama patrioti
niais motyvais: neduodi pinigų 
- nenori lietuviškų namų.

Daugelis entuziastų, norėdami 
turėti lietuvišką pastogę, nepai
sydami, kaip ir kas tuos namus 
valdys ir išlaikys, Įkyriai prašo
mi, davė šimtinę, o kaikurie ir 
daugiau. Negavus barui leidimo, 
namų pirkimas pakibo ore ir pi
nigų akcija aprimo.

Š. m. sausio mėn. 1 d, buvo 
sušauktas pinigų skolintojų su
sirinkimas, kuriame Dariaus ir 
Girėno klubo pirm. J. Atkočai
tis, jj pradėdamas, šitaip bylojo: 
namų Įsigijimo viltys atgijusios, 
nes esąs surastas Įtakingas len
kų tautybės advokatas, kuris ap
siėmęs išrūpinti barui leidimą ir 
sutvarkyti visus namų pirkimo 
reikalus. Jau barui žodinis leidi
mas esąs gautas. Norint jĮ gauti 
raštu, reikią Įvykdyti sekančius 
reikalavimus: 1. iškirsti barui 
duris kitoje namo pusėje, kad pa
didėtų nuotoli? nuo bažnyčios ir 
kad baras būtų Izoliuotas nuoša
lės, 2. Įsteigti kitą organizaciją

namams pirkti ir jiems valdyti, 
nes ta pati organizacija esamo
mis aplinkybėmis negalinti būti 
kartu namų ir baro savininkė. 
Todėl D. ir G. klubas ir sušau
kęs piningų skolintojus, kad jiems 
patiems perduotų namų pirkimo 
ir valdymo reikalus, o D.G. klu
bas pasiliksiąs rūpintis baro lei
dimo reikalais ir būsiąs tik ba
ro patalpų nuomininkas. Pagal 
sutarĮ klubas mokėsiąs oficialiai 
susitartą nuomą ir visą baro pel
ną atiduosiąs namų išlaikymui. 
Trumpai tariant, namai ir baras 
būsiąs naujai Įsteigtos organiza
cijos kontrolėje, o Dariaus-Gi
rėno klubo vardas būsiąs tik 
"ant popieriaus". Atkočaičio žo
džiams susirinkę patikėjo ir nu
tarė steigti naują organizaciją, 
pavadintą Detroito Lietuvių Na
mų Draugija. Tuoj buvo išrinkta 
5 asmenų valdyba, kurios pirmi
ninku man buvo lemta likti.

Pasitikėdamas Dariaus ir Gi
rėno klubo vyrų gerais norais ir 
Įvertindamas jų pastangas (jau 
jie turėjo surinkę 17309 dol.), 
nors perkamų namų rajonas ir 
nebuvo prie širdies, pradėjau or
ganizacinį ir pinigų telkimo dar
bą. Namų fondas pakilo iki 22500 
dol.

Namų Įsigijimo svajones su
griovė vienas iš paties D. ir G. 
klubo narių, painformavęs, kad 
klubo pirm. Atkočaitis neturėjęs

ATOSTOGAUKITE IR PAILSĖKITE 
RAMIOJE IR JAUKIOJE 
VASARVIETĖJE

“VENTA”, Union Pier, Mich.
Čia rasite gaivinančias Michigan ežero ban

gas, puiku smėlį, jaukią namų nuotaiką ir visus 
patogumus. Lengvai pasiekiama ne tik automobi
liu, bet ir South Shore linijos traukiniais, sujung
tais su autobusų linija. Traukiniai išeina beveik 
kiekvieną valandą.

Nuo uodų būsite apsaugoti. Union Pier admi
nistracija uodus naikina.

Užsisakykite vietas iš anksto telefonu arba 
atsilankydami asmeniškai: Pranas Odinas, 6632 
So. Mozart Street, Chicago 29, III. Tel. REpublic 
7-9723 po 3 vai. po pietų ir Union Pier long distance 
tel. LAKESIDE 8510 galite šaukti bet kuriuo laiku.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA UIHU/E^T MAISTO ir LIKERIŲ ffllUnLUl KRAUTUVĘ
2515 West 69 St. Marquette Parke

Telef. RE 7-1731
SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 
Čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:

1. BISQUIT 3 star Cognac........5th 4.98
2. CHIANTI Imported Wine Quo. . 0-98
3. MARTINI or

MANHATTAN KVORTA ... 5th 2.98
4. GERMAN BRANDY

10 metų senumo ......................5th 4.39
5. DUJARDIN GERMAN

BRANDY .. • •......................... 5th 5-29
«• LONDON DRY GIN

80 proof KVORTA.................. 5th 3.59
7. KRON-BRANNVIN

AQUAVIT.................................5th 3-98
8. IMPORT. PRANC. LIKERIAI 5th 2 98 
9- BORDEAUX pranc. vynai .. 5th 0.98

Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!

teisės pažadėti baro pelno na
mams išlaikyti be klubo narių su
sirinkimo nutarimo. Tokio nuta
rimo nėra.

Š. m. kovo mėn 11 d. D.L.N, 
Draugijos susirinkime paklau
siau klubo pirm. AtkočaitĮ: 1. 
Ar Dariaus-Girėno klubas tebe
silaiko savo pažado atiduoti ba
ro pelną namų išlaikymui ir 2. 
jei taip, ar sutiks, kad D.L.N. 
D-jos revizijos komisija kontro
liuotų baro pajamas ir išlaidas? 
į pirmą mano klausimą Atkočai
tis atsakė išsisukinėdamas, o Į 
antrą - ne.

Namų išlaikymo pagrindas bu
vo numatomas baras. Jei bijo
masi revizijos, tai kas ir kaip 
jo pelną nustatys? Juk jo gali nie
kada nebūti, o namo išlaidos di
džiulės, ir jas kas mėnesĮ rei
kės mokėti.

Š.m. balandžio mėn. 8 d. Įvy
ko D. ir G. klubo visuotinis na
rių susirinkimas. Dienotvarkėje 
buvo ir namų pirkimo reikalai. 
Klubo pirm. Atkočaitis, pradė
damas šiuo klausimu kalbėti, ta- 
rė:"Mes visi Dariaus ir Girėno 
klubo nariai esame kaip Darius 
ir Girėnas (?), o ta nauja drau
gija yra tik "ant popieriaus". 
Pasidarė nejauku, būnant "po
pierinės organizacijos" pirmi
ninku, patekus tarp didvyrių. 
Teis. Šnapštys pasisakė girdĮs 
daug priekaištų, kad klubas nebe
žadąs duoti namų išlaikymui pel
no. Priekaištautojams jis pasiū
lė šitaip atsakyti: "Dariaus-Gi
rėno klubas už imažą namo kam
pelį barui mokės 200 dol. mėne
sinės nuomos, o visas kitas na
mų patalpas valdys draugija. Te
gu draugija išnaudoja visus namo 
kampelius, kad gautų po 200 dol. 
kaip iš baro, tai namai puikiau
siai laikysis. "Prašau nesijuok
ti: pražilęs teisininkas taip kal
bėjo. Po gerb. teisininko pamoky
mo paprašiau ir aš balso. Savo 
žody pažymėjau, kad namai, gau
dami iš baro tik 200 dol., neiš
silaikys, jei vienų nuosavybės 
mokesčių už juos reikia mokėti 
2070 dol., jei apytikriai apskai
čiavus per mėnesĮ susidarys ar
ti 900 dol. išlaidų. Šnapščio pa
siūlymas "išnaudoti namo kam
pelius "yra daugiau negu juokin
gas. Baigdamas pasiūliau, kad D. 
ir G. klubas šiame susirinkime 
nutartų, užprotokoluotų ir spau
doje deklaruotų: 1. kol namai ne
išmokėti, visas baro pelnas ski
riamas baro išlaikymui, 2. nerei
kalingoms kalboms ir Įtarinėji
mams išvengti leidžiama D.L.N. 
D-jos revizijos komisijai tikrin
ti baro pajamas ir išlaidas, 3. 
baro tarnautojai priimami ir at
leidžiami ir jiems atlyginimas 
nustatomas, susitarus suD.L.N. 
D-jos valdyba ir4. kadbaregriež- 
tai bus laikomasi valstybės nus
tatytų taisyklių. įvyko diskusijos 
Klubo pirmininkas tylėjo. Sufor
mulavus Šnapščio pasiūlymą, kad 
už barą mokėti -200 dol. mėn. 
nuomos, o baro pelną skirstys vi
suotinis D. ir G. klubo narių su
sirinkimas, pakilo 25 rankos, o už 
mano - 6.

Klubo pirm, savo pranešime 
pasakė, kad klube esą 143 nariai. 
Iš jų 60 esą paskolinę namų fon
dui po 100 ir daugiau dol. ir sudė
ję arti 8000. Vadinasi, 83 nariai 
namų fondui nė cento nėra davę, 
o jie skirstys baro pelną (jų dau
guma) ir spręs namų likimą. 
Reiškia ne tie bus namų ir baro 
valdytojai, kurių pinigais namai 
perkami ir Įrengiamas baras, bet 
tie, kurie sumokės Dariaus ir Gi
rėno klubui 3 dol. nario mokes
čio. Ar čia ne tragikomedija? Iš 
to susirinkimo išėjau, kaip Don
kichoto apgailėtinos išvaizdos ri
teris, kovojęs su vėjo malūnais.

Gavęs barui laikyti raštišką 
leidimą, D. ir G. klubo pirminin
kas š.m. gegužės 20 d. susikvie- 
tė savo ir D.L.N. D-jos valdybos 
narius Į Paškaus barą posėdžio, 
kuriame buvo nutarta už dviejų 
savaičių užpirkti namus, Įnešant 
pradžiai 5000 dol,, ir tuoj pradė
ti remontą. Čekai reikalauja 
26000 Įnešimo, o fonde teturime 
22500 dol. Užpirkti namus ir pra
dėti remontą, išleidžiant keletą 
tūkstančių remontui, Įbrendant Į 
milžinišką skolą (namų kaina 
46000 dol.,) būtų didžiausia ne
sąmonė. f tą posėdĮ buvau ir aš 
pakviestas, bet nevykau dėl se
kančių priežasčių: 1. po anksčiau 
aprašyto D. ir G. klubo visuoti
nio susirinkimo nutarimo nebe
buvo prasmės su jo valdyba tar
tis, nes valdyba nebegali pakeis

ti vis. susirinkimo nutarimo, ku
ris man atrodė nepriimtinas, 2. 
nebuvau aptaręs su valdybos na
riais D. ir G. klubo visuot. su
sirinkimo nutarimo ir susidariu
sios painiavos, 3. pasipiktinau 
klubo pirm, uzurpavimu mano 
kompetencijos šaukti posėdžiui 
draugijos valdybos narius ir 4. 
mano Įstikinimu, susidarius nau
jai situacijai, paskutinĮ žodĮ turi 
tarti draugijos visuotinis narių 
susirinkimas, kuriam klubo pirm, 
ir draugijos valdybos nariai buvo 
priešingi. Draugijos valdybos na
riai,-trys iš jų priklauso D. ir G. 
klubui, - pakluso klubo pirmi
ninkui ir be jokios nuomos su
tarties, be sudarytos ir susirin
kimo patvirtintos sąmatos nuta
rė išmesti 5000 dol. iš visuo
menės surinktų pinigų.

Buvau užsimojęs sušaukti drau
gijos narių visuotinĮ susirinkimą 
savo iniciatyva, bet sužinojus, 
kad valdybos nariai, nepaisyda
mi mano šaukiamo susirinkimo, 
žada savo nutarimą vykdyti, pa
naudojau veiksmingesnę priemo
nę. Pasitarus su kaikuriais vi
suomenės veikėjais, buvo para
šytas šis reikalavimas: "Detroi
to Lietuvių Namų Draugijos Di
rektorių Tarybai reikalavimas. 
1962 m. sausio mėn. 7 d. Det
roito Lietuvių Namų Draugijos 
steigiamajame susirinkime buvo 
nutarta pirkti Detroite Tillman 
gatvėje pažymėtus 3009 nr. na
mus, bet nenustatytos pirkimo 
sąlygos. Tame pačiame susirinki
me Dariaus-Girėno klubo pirmi
ninkas J. Atkočaitis tvirtino ir 
spaudoje buvo skelbiama, kad vi
sas baro pelnas eis namų išlai
kymui, o š.m. balandžio mėn 8 d. 
Dariaus-Girėno klubo visuotinis 
narių susirinkimas nubalsavo, 
kad baro pelną skirstys minimo 
klubo visuotinis narių susirinki
mas. Sužinota, kad Detroito Lie
tuvių Namų Draugijos taryba ar
timiausioje ateityje yra nutarusi 
užpirkti minėtus namus ir tuoj 
pradėti remontą, pastatydama pi
nigų skolintojus prieš ĮvykusĮ 
faktą ir nusižengdama š.m. kovo 
mėn. 11 d. priimtų D.L.N. Drau
gijos Įstatų VII sk. 5 str. nuosta
tams. Todėl mes, žemiau pasi
rašę, pasirėmę išdėstytais moty
vais, D.L.N. Draugijos Įstatų IV 
sk. 2 str. ir VII sk. 5 str., rei
kalaujame: 1. Sušaukti Detroito 
Lietuvių Namų Draugijos narių 
visuotinĮ susirinkimą, sekančia 
dienotvarke: 1. Susirinkimo pra
dėjimas, 2 prezidiumo rinkimai, 
3. pereitų susirinkimų portokolų 
svarstymas ir tvirtinimas,4.ba
ro patalpų perkėlimo ir remonto 
sąmatos tvirtinimas, 5. namo pa
talpų remonto sąmatos tvirtini
mas, 6. baro patalpų nuomos nus
tatymas, 7. namų pirkimo sąlygų 
nustatymas, 8. piniginių fondų su
vienijimas, 9. draugijos direkto
rių tarybos-valdybos pasitikėji
mo patikrinimas, 10. klausimai ir 
sumanymai.

H. Nepadaryti jokio namų už
pirkimo akto ir nepradėti jokių 
remontų darbų be visuotinio Det
roito Lietuvių Namų Draugijos na 
rių susirinkimo patvirtintos są
matos. ŠĮ reikalavimą pasirašė
me:" Seka 35 parašai. Reikalavi
mas Įteiktas birželio mėn. 3 d. 
Tą pačią dieną, susirinkę posė
džio, D.L.N.D. direktorių tary
bos nariai nutarė mane iš pirmi
ninko pareigų atleisti, nors Įsta
tai jiems tokios galios nesutei
kia.

Vis dėlto D.L.N.D-jos valdybos 
nariai reikalavimui pakluso: na
mų nebeužpirko ir draugijos na
rių susirinkimą šaukia š.m. lie
pos mėn. 1 d. 12 vai. 15 min. per - 
karnų namų patalpose 3009 Til
lman.

ŠĮ informacinĮ pranešimą ra
šau, tik grĮžęs iš ligoninės, jaus
damas pareigą ir norą D.L.N. 
Draugijos nariams bei lietuvių 
visuomenei, nors labai suglaustai 
atidengti susikomplikavusios per
kamų namų problemos vaizdą 
spaudos skiltyse, nes dėl ligos 
galiu nebeturėti progos išdėsty
ti jos gyvu žodžiu.

Šiame susirinkimeturėtųdaly- 
vauti visi nariai, nes narys, neda
lyvaudamas susirinkime, neša at
sakomybę ir už kito nario Įna
šus.

Patiekta dienotvarkė turėtų bū
ti apsvarstyta šaltai. Neatsargus 
nutarimas gali virsti lietuvių na
mų paminklu ilgiems laikams.

K. JURGUTIS

Pradėk vasarą su J.
Gliaudos knyga 

IKARO SONATA.
Pas visus knygų 

pardavėjus

Taupmenos įneš
tos iki liepos 10 
d. neša palūkanas 
nuo liepos 1 d. — 
4%, kai įnešama 
pilniems metams 
— 3jZ2%» kai su- 
taupos laiko mos 
trumpiau, nei me- 
tus ir ne mažiau 
ketvirčiui metų.

NATIONAL BANK
MEMBER FEOKRAk DEPOSIT INSURANCt CORPORATION

BEST WISHES 
To All the Lithuanian People

A TA-Z PLUMBING CO.
YOUR PLUMBING SERVICE BY THE YEAR

3528 St. Clair Avė. EX 1-8052

GREETINGS and BEST WISHES 

ST. CLAIR BUILDERS 
& SUPPLY C0.

BUILDERS SUPPLIES - BRICK - 

CEMENT - LIME
20020 ST. CLAIR AVĖ KE 1-60

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

O'BRIEN CUT STORE 
COMPANY

19100 Milės Avė. MO 3-7800

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

CLEVELAND STATIONERY 
SUPPLY COMPANY

1260 West 4th St. SUperior 1-8460

GREETINGS and BEST WISHES

UPTOWN PRESCRIPTION 
DRUG STORES

PRESCRIPTIONS OUR SPECIALTY

10543 Carnegie Avė.
10431 St. Clair Avė.
18599 Lake Shore Blvd.

RA 1-2700
MU 1-3600
IV 1-9252

GREETINGS and BEST WISHES
BUDD CLEANERS

FOR THE BEST CLEANING IN TOWN

12702 Shaw Avenue Call GL 1-7417

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

ROTH STEEL PRODUCTS

1335 East 171st St. IV 1-8700



1962 m. birželio 27 d.

L. .
CLEVELANDE

IR APYLINKĖSE
• Ryšium su JAV Nepri

klausomybės švente liepos 4 
dieną, Dirva tą dieną neiš
eis., Tą savaitę Dirva pa
sirodys dviem numeriais — 
pirmadienį ir penktadienį.

• Lietuvių Studentu Są
jungos Clevelando skyriaus 
naujai išrinkta valdyba: 
Kęstutis Gaižutis — pirmi
ninkas, Pranas Mašiotas — 
v i c e pirmininkas, Kristina 
Gelažytė — sekretorė, Šarū
nas Lazdinis — iždininkas.

• Lietuviu Studentų Są
jungos, Clevelando skyrius, 
šį šeštadienį, birželio mėn. 
30 d. rengia Finis Semestri 
prie Roundup Lake. Pradžia 
7 vai. vak.

6 vai. vak. susirinkti prie 
Šv. Jurgio parapijos bažny
čios ir iš čia drauge vyksim.

Kviečiame visą lietuvišką 
jaunimą šiame pobūvyje 
dalyvauti.

• Čiurlionio Ansamblio 
nauja valdyba, š. m. gegu
žės mėn. 20 d. Čiurlionio na
muose įvyko Čiurlionio an
samblio metinis susirinki
mas. Padėkojus senąjai val
dybai, ypač jos pirmininkui 
darbščia jam A. Penkauskui, 
naujon valdybon išrinkti: 
VI. Plečkaitis — pirm., A. 
Penkauskas — vicepirm., N. 
Maželienė — sekr., A. Gela
žytė — ižd., A. Matulionis 
— namu reikalų vedėjas.

Visais Čiurlionio namų 
nuomos reikalais prašom

Clevelando neolituanai birželio 15 d. suruošė gimnazijos baigimo 
proga tradicinį juniorų pagerbimą. Iš dešinės prie stalo sėdi keturi 
juniorai: Dalė Bružaitė, Rimas Gulbinas, Regina Ramanauskaitė ir 
Rūta Mackevičiūtė, kurių garbei {vyko pobūvis. Kairėje sėdi seniorė 
V. Gatautytė. Musteikytės nuotrauka

kreiptis j A. Matulionį — 
1340 East 82 St. Telef.: 
GA 1-4820.

• Jūra ir Vitas Kokliai, 
veiklūs A. S. S. nariai, per
sikėlė gyventi į Los Ange
les, Calif.

• Kviečiame! Tautinės 
Sąjungos 12-to skyriaus 
valdyba kviečia narius, 
vienminčius ir svečius į 
smagų pobūvį šį sekmadie
nį liepos 1 d. A. ir B. Nas- 
vyčių rezidencijoje, 10823 
Magnolia Drive. Pradžia 2 
vai. po pietų.

Linksmoje nuotaikoje pa
minėdami v a r duvininkus, 
turėsim progos išgirsti Dr. 
A. Nasvyčio įdomų prane
šimą ir kitas informacijas, 
ir smagiai praleisime dieną, 
kur nepakenks nei lietus nei 
kitoks oras. Bus jauki me
ninė programėlė.

• Minėjo Jonines.. Tarp 
kitų clevelandiečių Jonų ir

DIRVA

Jonių, sekmadienį minėjo 
savo vardines ir Jonas Ar- 
monas su savo sūnum Jonu, 
kuris su motina išsilaisvinę 
iš sovietų ilgos vergijos ga
lėjo atvažiuoti pas tėvą 
Amerikoje. Armonus ap
lankė daugelis jų artimųjų. 
Jaunasis Jonas Armonas 
studijuoja chemiją Case 
Institute.

Pagerbė juniorus
Birželio 15 d. Korp! Neo- 

Lithuania suruošė tradicinį 
juniorų pagerbimą. Susi
rinko 20 studentų pagerbti 
korporacijos juniorius, gim
nazijos baigimo proga, šie 
juniorai yra: Dalė Bružai
tė, Rūta Mackevičiūtė, Re
gina Ramanauskaitė ir Ri
mas Gulbinas.

Vakarą pravedė Dalia 
Musteikytė, pakvies d a m a 
kol. fil. Joną čiuberkį, pa
sidalinti su studentais ke
liom mintim. Savo trumpoj, 
įdomioj kalboj, prelegentas 
kalbėjo šia temą: Nesvar

bu ar esi daktaras, ar inži
nierius, ar mokytojas, ar ki
tos profesijos žmogus, svar
biausias ir stipriausias žmo
gaus bruožas yra patriotiz
mas ir žmoniškumas. Toms 
žymėms ugdyti ir tarnauja 
korporacija, ugdo jauno 
studento pasiruošimą gyve
nimui, kuriame vien moks
lo dažnai neužtenka.

Po paskaitos, filisteriai, 
senjorai ir juniorai pasi
kalbėję ir padiskutavę, link
sminosi, dainavo ir vakarą 
praleido nuotaikingoje kor- 
porantiškoje atmosferoje.

D. M.
• Bendruomenės I Apy

linkės valdyba turėjo savo 
posėdį šeštadienį, lietuvių 
salėje. Aptarė bėgamuosius 
reikalus, kaip Lietuvių Die
nos rengimas, Maironio me
tų minėjimas ir kiti reika
lai.

• Antanas Praškevičius, 
senosios kartos lietuvių vei
kėjas, šiomis dienomis mi
nėjo 50 metų savo atvažia
vimo į Ameriką sukaktį. Jis 
aktyviai dalyvauja SLA 
14-tos kuopos veikloje.

HEARING AIDS

Skambinkite MA 1-0440 
arba rašykite

ACOUSTICON OF 
CLEVELAND 

845 Prospect Avė.

DIDELIS UKRAINIEČIŲ 
PROTESTO MITINGAS

Pereitą sekmadienj, birželic 
24 d., Lincolno High School (vy
ko didelis ukrainiečių mitingas, 
kuriame kalbėjo Ukrainiečių 
Tautinio Kongreso Amerikojeat- 
stovai Ignas Bilinski iš Phila- 
delphijos ir Walter Duchnick iš 
New Yorko. Savo kalbose jie pa
gerbė 1959 metais Chruščiovo 
(sakymu Miunchene nužudytą 
Tautinio Ukrainos Išlaisvinimo 
Komiteto pirmininką Steponą 
Banderą ir pareiškė protestą 
prieš Valstybės Sekretoriaus 
Dean Rusk politiką, nukreiptą 
prieš Jungtinių Amerikos Vals
tybių Kongrese besireiškiančią 
idėją Ukrainos nepriklausomybei 
atstatyti. Susirinkimas vienbal
siai priėmė rezoliuciją, kuria 
prezidentas Kennedy prašomas 
nepasiduoti tokioms defetisti- 
nėms Valstybės Sekretoriaus 
tendencijoms.

Lietuvius tamesusirinkimeat- 
stovavo ALT vicepirmininkas Ju
lius Smetona. Amerikos Lietuvių 
Tarybos vardu jis pareiškė uk
rainiečiams pilną lietuvių solida
rumą Ukrainos laisvės kovoje ir 
skatino ukrainiečius bendromis 
jėgomis su lietuviais siekti pro
komunistinių frontų sunaikinimo 
Amerikoje ir rusiško bolševizmo 
sutriuškinimo Europoje. Lietuvių 
atstovo žodis tame ukrainiečių 
susirinkime buvo sutiktas nuo
širdžiu pritarimu.

• Clevelando vasaros or
kestro koncertai Public Au
ditorium salėje vyksta šia 
tvarka:

šeštadienį, birželio 30 d. 
"šikšnosparnis” ir "Links
moji našlė. Strauso ir Leha- 
ro nesenstantieji muzikos 
garsai. Solo dainuos Bever- 
ly Hills, Edith Gordon, 
Grace Reginald, Richard 
Miller, Robert Nagy ir Dale 
Moore.
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lietuviška 
VASARVIETĖ

BANGA
CAPE COD’E, MASS. 

GREAT MARSH RD., 
CENTERVILLE, MASS.

• 1,5 m. nuo šiltojo Craig- 
ville Beach vandens.

• Patogūs kambariai ir at
skiri namukai.

• Skanūs lietuviški valgiai.
• Grynas pušų oras ir rami 

vietovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų au

tomobilių — transportaei- 
ja i ir iš paplūdimio.

• Šalia "Bangos” randasi 
ežeras su viešu paplūdi
miu. Žuvavimo mėgėjams 
yra laivelis.
Norintieji puikiai praleisti 

atostogas prašomi su užsa
kymais kreiptis šiuo adresu: 

A. Pakštienė, 
15 Wendover St., 
Boston 25, Mass.
Tel. AV 2-8046, 

o po birželio 23 d. i "Bangų”, 
Box 188, Centerville,

Cape Cod, Mass. 
Tel. SP 5-4633.

• Ketvirtadienį, liepos 5 
d. George Gerschwitz — 
Pirmoji naktis. 25 metai po 
Geršvino mirties, jo muzika 
gyvesnė nei bet kada.

Piano solistė Pat Pace 
gros "Rhapsody in blue” ir 
"Concerto in F.”

Koncertų pradžia 8:30 
vai. vakare.

• Milijonai žmonių JAV 
investuoja savo dalį sutau- 
pų į įvairių bendrovių akci
jas. Pirkdami Lithua
nian V i 1 1 a g e akci
jas mes taupome, uždirba
me ir keliame lietuvių eko
nominį gyvenimą.

KAS DIRVOS NESKAITO 
- DAOG NUSTOJA!

ALT S-GOS CLEVELANDO SKYRIUS 
rengia

JONINIU-PETRINIU 
POBŪVI, 
kuris įvyks 

sekmadienį, liepos 1 d., 2 vai. p. p.
10823 Magnolia Dr.

Kalbės inž. dr. A. Nasvytis, be to bus trumpa 
meninė programa.

Valgiai ir alus nemokamai. Kviečiami nariai ir 
svečiai. Įėjimo mokestis: vyrams 2 dol., 

ponioms 1 dol.

DOWNTOWN - HEIGHTS - PARMATOWN - SOUTHGATE

EAGLE STAMPS VISAD PADIDINA SANTAUPAS

MAY 4 BASEMENT
PIRMA KARTA CLEVELANDE TAIP ATPIGINTOMIS KAINOMIS

Aukštos kokybės plaunamas VISCOSE RAYON 
OVALŪS ar APVALŪS PADENGTA APAČIA

UŽSAKYKITE GĖLES TELEGRAFU
Gėlės visoms progoms — vedyboms, laidotuvėms ir t.t.

FR1ENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekmad. nuo 10:30 - 1:30
Telef. namų 431-6558 6901 Superior Avė.
Krautuvės — 431-6339 Cleveland 3, Ohio

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.'

SAVINGS 
EARN OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

4% SUPERIOR 
SAVINGS

ACCOUNTS
INSUREO TO

* 1 O ooo

HOME AND 
REMOOEUNO LOAN3

LN TOWX OFF1CE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST,

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsam uoto jai 
35 metei simpatingo ir rimto patarnavimo.

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

Paštu ir telefonu

Mist Green 
Forest Green 
Turųuoise 
Wedgewood Blue 
Burnt Orange 
Cameo Pink 
Antiųue Gold

14 žavingos spalvos
• Dove Grey 

Purple 
Sunbeam Yellow 
Cardinal Red 
Špice Brown 
White
Belgė

KILIMĖLIAI
24x36 inčų 

Tik Ovalūs — 1.99
Kiti dydžiai žemomis 

kainomis
27x48” dydžio ....
36x60” dydžio.......
24x70” pailgi.......
4x6’ dydžio .........
36” apvalūs...........
48” apvalūs...........
dangčių uždangalai

2.99

8.99
3.99
6.99
1.29

Laimingai pavykę užpirkimai leidžia mums parduoti šiuos geriau
sios rūšies plaunamus cut ir loop viscose dirbtino šilko kilimėlius 
tokiomis žemomis ir atpigintomis kainomis. Štai, tas liuksusinis 
vaizdas, kurį jūs vis norėjote matyti spalvinguose viscose dirbtino 
šilko kilimėliuose.
Pasirinkite iš 14

Nuo slaidžiojimo sulaiko putotos gumos apačios, 
puikiausių dekoratyvinių spalvų.

užsakymai priimami... šaukite CHerry 1-3070

BASEMENT RUG DEPARTMENT... THE MAY COMPANY, 
ALL 4 STORES, INCLUDING SOUTHGATE
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KAS IR KUR?
• ,Ryšium su JAV Nepri

klausomybės švente liepos 4 
dieną, Dirva tą dieną neiš
eis. Tą savaitę Dirva pa
sirodys dviem numeriais •— 
pirmadienį ir penktadienį.

• ALT S-gos centro val
dyba yra sudariusi Chica
goje komisiją ALT proble
mai studijuoti, apsvarstyti 
pasiūlymams ir konkrečiam 
r e o r ganizacijos projektui 
paruošti. Komisija sudaro
ma iš šių asmenų: pirm. 
Eugenijus Bartkus, nariai: 
Teodoras Blinstrubas, Ste
ponas Biežis, Jonas Jurkū
nas, Ignas Andrašiūnas, 
Kazys Pocius, Jonas Vasai- 
tis, Vaclovas Mažeika ir Jo
nas Našliūnas.

• Benigna Ilona Balsytė 
birželio 10 d. baigė Miami 
universitetą Oxforde, Ohio 
ir gavo bakalauro laipsnį ir 
mokytojos diplomą su tei
sėmis dėstyti prancūzų ir 
vokiečių kalbas.

Būdama universitete pri
klausė Honor Society Pi 
Delta Phi, prancūzų ir vo
kiečių fraternities. Visus 4 
studijų metus buvo dekano 
garbės sąrašuose.

Studijuodama aktyviai 
dalyvavo lietuviškajame gy
venime, priklausė Korp! 
Neo-Lithuania, Skaučių Se
serijai ir Čiurlionio ansam
bliui.

• Algimantas Tekorius 
birželio 10 d. baigė Purdtte 
universitetą, gaudamas ba
kalauro laipsnį iš Science in 
Industrini Management.

U n i v e rsitete priklausė 
SAM Society. šį rudeni pra
dės kariuomenės karininkų 
apmokymo programą.

Dalyvauja lietuvišk a m e 
gyvenime, priklauso Korp! 
Neo-Lithuania.

• Vilos "Audronė” sav. 
Marija Jansonienė jau iš
vyko į Cape Cod prižiūrėti 
paskutinių pasiruošimo dar
bų šių metų vasarojimo se

Mielam

PRANUI NARVYDUI,

Lietuvos Nepriklausomybes Fondo vi

cepirmininkui, liūdesio valandoje, ne

tekus mylimos žmonos Onos, giliai 

užjaučiame ir kartu liūdime

Lietuvos Nepriklausomybės Talka 
ir

Lietuvos Nepriklausomybės Fondas

zono atidarymui viloje 
"Audronė”.

Nors oficialus atidarymas 
atidedamas ir įvyks tik lie
pos 1 d. Kartu su savininkų 
Dr. Ed. ir Marijos Jansonų 
25 metų sidabrinių vedybų 
sukakties minėjimu, tačiau 
vila jau atidaryta ir priima 
svečius vasarojimui.

• Dr. Romas Viskanta 
birželio 15 d. skaitė paskai
tą Heat Transfer and Fluid 
Mechanics konferencij oje, 
kuri vyko Washingtono uni
versitete, Seattle, Wash. Ta 
proga jis aplankė pasaulinę 
parodą ir Seattle priemies
tyje gyvenantį inž. Rimvy
dą Bajoraitį, kuris anksčiau 
gyveno Clevelande. Rugsėjo 
mėn. dr. Viskanta pradės 
profesoriauti Indianos uni- 
versitete. Pažymėtinu, kad 
dr. Viskanta yra veiklus 
akademinių organizacijų ju
dėjime. Studijuodamas, jis 
kurį laiką buvo Korp! Vy
tis centro valdybos pirmi
ninkas, o baigęs studiją — 
Filisterių Skautų Sąjungos 
Chicagos sk. pir.

• V. Tylienė, Detroite, 
užsiprenumeravo A. Smeto
nos monografiją.

• J. Variakojis, St. Char- 
les, III., užsiprenumeravo A. 
Smetonos monografiją.

• A. Liskevičius, Chicago, 
III., mokėdamas už Dirvą, 
prisiuntė ir $5.00 auką.

• J. Povilaitis, Omaha, 
Nebr., mokėdamas už Dir
vą, prisiuntė ir $2.00 auką.

BALHA1ORE
Gražiai pagerbtas Jonas 

Lietuvninkas

žvalus ir judrus baltimo- 
ž’ietis Jonas Lietuvninkas 
maloniai pasitiko arti 100 
svečių, besiburiančių birže
lio 23 d. Lietuvių salėje pa
gerbti jį 80 metų sukakties 
proga.

Be gausaus būrio balti- 
moriečių, jo pagerbti iš arti 
ir toli atvyko visa eilė or
ganizacijų atstovų ir pa
vienių. Jų tarpe buvo ALT 
S-gos valdybos pirm. Vyt. 
Abraitis ir vicepirm. Ant. 
Senikas, Dirvos vyr. redak
torius J. čiuberkis, inž. Pr. 
Zunde iš Washingtono,ALTS 
Phila. sk. pirm. J. česonis 
su ponia, Dr. Ant. Butkus 
su ponia (neseniai įsikūrę 
JAV iš N. Zelandijos).

Sukaktį rengė ALT S-gos 
Baltimorės skyrius, kuriam 
pirmininkauja Ant. česonis.

Apie J. Lietuvninko su
kaktį daugiau painformuo
sime vėliau.

Waterbury prie paminklo komunizmo aukoms pagerbti. Iš kairės: 
kun. V. Vičas, L. Šeštokaitis, dr. P. Vileišis, t. Bogušas, kleb. kun. 
E. Gradeckas ir prof. Ig. Končius. A. Balsio nuotrauka

BIRŽELIO ĮVVKlį MINĖJIMAS WATERBURY
Sovietą pirmosios okupacijos 

bei pirmųjų masinių trėmimų 
liūdnas minėjimas {vyko čia jau 
trečią kartą iš eilės atvirame 
ore, garyėje, priešais naująją 
parapijos mokyklą. Rengėjų pa
tirta, kad toks minėjimas ir vi
siems dalyviams patogesnis dėl 
vėsumos, ir daug daugiau žiūro
vų - klausytojų sutraukia. Turint 
galvoje, kad beveik pusė progra
mos atliekama anglų kalba, minė
jimo tikslas išpropaguojamas ir 
nelietuvių tarpe.

Minėjimas įvyko birželio mėn. 
16 d. vakare, jį rengė ALT sky
rius. Iškilmės prasidėjo prie pa - 
minklinio lietuviško kryžiaus, 
kur prisimintos sovietinės au
kos. Jų atminimui padėtas dailus 
tautinių spalvų gėlių vainikas. 
Paprastos šeštadieninės pamal
dos parapijos bažnyčiojetapo ne
paprastomis klebonui A.Gradec- 
kui pasakius specialų dienai pri

Bronius Makaitis palydi dukrą Nijolę Į bažnyčią sutuoktuvėms su 
Romu Šležu. Užpakaly eina pamergės: Skirma Makaitytė ir Marytė 
Kavaliauskaitė. B. Kerbelienės nuotrauka

Ir sumainė aukso žiedus... Neolituanai Nijolė Makaitytė ir Romas 
Šležas birželio 10 d. sutuoktuvių metu Norwoode, Mass.

B. Kerbelienės nuotrauka

taikytą pamokslą. Po to, vyko vie
šas minėjimas pačioje gatvėje. 
Ilgesnę kalbą pasakė kongresma- 
nas J.S. Monagan. Kaip žinia, jis 
yra kongreso Pavergtųjų Tautų 
Komiteto pirmininkas. Apžvelgęs 
JAV žygius kovoje su pasaulio 
komunizmu ir užakcentavęs pa
našių minėjimų reikalingumą, 
kongresmanas užtikrino klausy
tojus, kad pavergtųjų tautų rei
kalas nebus užmirštas, iki vi
sas pasaulis vėl nebus laisvas. 
Miesto majoras E. D. Bergin 
taip pat pareiškėsimpatijųmies- 
to gyventojų vardu ir ragino vi
sus remti nelaisvėje esančius 
tautiečius.

Lietuviškai ilgesnę kalbą pa
sakė iš New Yorko atvykęs LLK 
narys Kipras Bielinis. Kalbėto
jas patiekė gana Įdomios ir pa
grįstos statistinės medžiagos 
tiek apie Lietuvos gyventojų nai-

Waterburio skautai ir ramovėnai po vainiko padėjimo iškilmių su 
vėliavomis žygiuoja į bažnyčią. A. Balsio nuotrauka

kinimą, tiek apie pačioje Rusi
joje vykusį masinį žmonių nai
kinimą.

Minėjimą paįvairino šv. Juo
zapo mokyklos choras, vadovau
jamas seselės Liucilės. Pra
džioje choras giedojo abu him
nu, o pabaigoje padainavo keletą 
dainelių.

Sekančią dieną, sekmadienį 
birželio įvykiai gražiai paminė
ti ir Lietuvos prisiminimų radio 
valandos metu. Minėjimo prog
ramą pravedė A. Žemaitaitis, 
talkinamas vietos jaunimo.

V. V.

E. CHICAGO
Kviečia į tradicinę gegužinę

ALTS East Chicagos sky. 
riaus tradicinė gegužinė 
įvyksta liepos 7 d., šeštadie
nį, V. Jonyno sode ties 
Chertertonu, Ind. Pradžia 
12 vai. (pusiaudienyje). 
Bus įdomi meninė progra
ma. šokiams gros skyriaus 
stereo muzika. Vakare bus 
degamas laužas. Niekam 
neteks jausti alkio ar troš
kulio, nes veiks gausus ir 
įvairus bufetas su simpa
tingu patarnavimu. Bus ga
lima laimėti du įdomūs fan
tai. Organizatorių bus pa
daryta viskas, kad galėtume 
smagiai ir maloniai pra
leisti pavakarę.

ALTS East Chicagos 
Skyriaus Valdyba

• "Laisvės kovų dainos’’ ga
lima užsisakyti per Dirvą. 
Toliau nuo skelbiamų pla
tintojų gyveną ir norį įsi
gyti tą vertingą dainų rin
kinį, gali tai padaryti, at
siuntę per Dirvą Lietuvos 
Neprikis usomybės Fondui 
auką, ne mažesnę, kaip 10 
dol. Tuo tarpu tik aukojan- 
tieji LNF tą knygą ir gali 
įsigyti ir jos pas jokius ki
tus knygų platintojus gauti 
negalima. Kadangi ne ma
žas kiekis tos knygos jau 
yra išdalinta aukotojams 
LNFondui, norintiėji ją įsi
gyti yra raginami tai pada
ryti dabar, nes tos knygos 
laida yra ribota.

• "Knygų Lentynos’’ š. 
m. Nr. 1 (leidžia mecenatas 
Vytautas Saulius) išėjo pa
didintas iki 32 psl., buvo 24. 
Padidintas taip pat ir for
matas. Naują viršelį nupie
šė grafikas Algirdas Ku- 
rauskas. Pažymėtina, kad 
dalis laisvojo pasaulio liet. 
spaustuvių atsiliepė į bib
liografų prašymą, taigi šia
me numeryje randame 47 
knygas ir brošiūras, išleis
tas š. m. sausio-kovo mėn. 
laikotarpyje. Pr. metais per 
tą pat laiką pasirodė ma
žiau, tiktai 23.

DALYVAUKIME PAVERGTŲIU 
TAUTU MITINGE

Ryšium su JAV prezidento 
neužilgo skelbsima Pavergtųjų 
Tautų Savaite liepos mėn. vidu
ryje, birželio 22 d. Chicagos 
miesto savivaldybėje įvyko tau
tinių grupių atstovų pasitarimas. 
Jam vadovavo miesto specialių 
įvykių direktorius Reilly. Lietu
viams atstovavo LB Chicagos 
apygardos v-bos vicepirmininkas 
viešiesiems reikalams B. Nainys,
L. Prapuolenis ir J. Kižys.

Pasitarime išryškėjo, jog pa
grindinis įvykis Pavergtųjų Tau
tų Savaitės proga Chicagoje bus 
masinis mitingas liepos 15 d., 
2 vai. p.p., Grand parke.

Siekiant suorganizuoti ko gau
sesnį lietuvių dalyvavimą tame 
parengima, LB Chicagosapygar
dos v-ba ir ALT komitetas kvie
čia visų lietuvių organizacijų ir 
spaudos atstovų pasitarimą bir
želio 29 d., 7 vai, vakaro, Jauni
mo Centre.

Visos lietuvių organizacijos 
turėtų aktyviai dalyvauti ir šiais 
metais išlyginti tai, kas perei
tais metais tapo skaudu ir liūd
na dėl menko dalyvavimo. Per
eitais metais parodytas nesido- 
mėjimas iššaukė kaikurių ame
rikiečių sluogsnių priekaištus ir 
nuomonę, jog, vargu, ar yra lo
giška JAV-ėms rūpintis paverg
tomis tautomis, jei tų pačių tau
tų nariai, esantieji Chicagoje, ne
sidomi tais reikalais. Todėl LB 
v-ba ir ALT komitetas primyg
tinai kviečia Chicagos lietuvius 
šiais metais pasirodyti esant ne 
vien statistiška, bet tikrai orga
niška, gyvybinga visuomene.

(kd)

CICERO

■

V

šv. Antano Draugija, Ci
cero, Illinois, rengia metinį 
pikniką liepos 1 d. Schults 
Grove, Cermak Road ir 
Dės Plaines Avenue. Po
vilas Putrimas ir Juozas 
Gribauskas, St. Anthony 
Savings and Loan Associa
tion valdytojai, pagamins 
skanius valgius ir pavaišins 
visus atsilankusius svečius, 
draugus, biznierius ir pa
žįstamus. Tėvas Bikulčius 
ir Jonas Povilaika su savo 
gimine prižadėjo atvykti. 
Jonas Budnikas ir ’*Charlie” 
Kareckas, draugystės nariai 
ir Cicero biznieriai, žada at
važiuoti ir paremti šį pik
niką. Taipogi tikimės, kad 
Andruliui iš Michigan vals
tybės atvažiuos su skaniais 
sūriais.

Pirmininkas Mykolas Ja
kubauskas kviečia visus na
rius, biznierius, draugus ir 
bičiulius apsilankyti ir pa
matyti visokių įvairumų ir 
garantuoja visiems ”good 
time”. Rengėjai
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