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POSĖDŽIAVO AITS 
CENTRO VAIDYBA

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos valdyba po 
ilgesnės pertraukos susirin
ko posėdžio liepos 23 d., V. 
ir S. Abraičių bute.

Sąjungos pirm. Vytau
tas Abraitis pranešė apie 
ALT S-gos atstovų Ameri
kos Lietuvių Taryboje veik
lą. S*gos atstovais yra: 
inž. Eugenijus Bartkus, 
Teodoras Blinstrubas, dr. 
Steponas Biežis, Kazys 
Karpius, inž. Jonas Jurkū
nas, dr. Bronius Nemickas 
ir Albinas Trečiokas.

Pirmininkas taip pat pa
informavo apie dabartinį 
Dirvos finansinį stovį ir 
Vilties spaustuvės reikalus.

Antanas Senikas refera
vo apie A. Smetonos mono
grafiją, kurios darbas jau 
beveik įpusėtas ir dedamos 
pastangos kad nustatytu 
laiku , dar prieš Kalėdas, 
veikalas pasirodytų.

Prenumeratoriai jau ren
kami ir pageidauta/kad su- 
rinktoš lėšos būtų tuojau 
persiunčiamos S-gos iždi
ninkui Povilui Ališauskui, 
nes tolimesnis darbas rei
kalauja apmokėti su spaus
dinimu susijusias išlaidas.

Užsiprenumeruoti galima 
per S-gos skyrių vadovybes, 
centro valdybą ir Dirvoje.

• Be to, posėdyje svarsty
tas ALT S-gos skyrių pir
mininkų ir Tarybos suva
žiavimas, numatomas su
kviesti rugsėjo mėn. gale.

Buvo diskutuota S-gos 
skyrių veikla, iš kurių pa
sižymi East Chicagos sky
rius, gausiai paremdamas 
Tautinės Sąjungos darbus.

LAIŠKAS VALSTYBĖS SEKRETORIUI
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 

atstovai Wash.ųigtone, Pabaltijo 
valstybių de jure pripažinimo su
kakties proga, parašė JAV Vals
tybės Sekretoriui D. Rusk laišką 
kurio vertimą čia spausdiname:

- Prieš keturiasdešimts metų, 
1922 m. liepos 28 d. Jungtinių 
Amerikos Valstijų Vyriausybė su
teikė Pabaltijo Respublikoms, 
Estijai, Latvijai ir Lietuvai de 
jure pripažinimą.

P. Evan E. Young, Jungtinių 
Valstijų įgaliotinis Rygoje, savo 
1922 m. balandžio 6 d. sugestijo- 
jo tuojau pripažinti Pabaltijo Res • 
publikas, tarp kita pabrėžė, kad 
tų Respublikų Vyriausybės yra 
susidariusios su jų pavaldinių 
sutikimu:

"Taip pat svarbu yra priimti 
dėmesin tą faktą, kad kiekviena
me tų kraštų vyriausybių esančių 
valdžioje asmenys atstovauja di
džiąją gyventojų daugumą, jų tau
tiniai rinkimai buvo padaryti vie
šai ir jais suteikta galimybė rin
kikams laisvai pareikšti savo va
lią: trumpai tariant, tų vyriau
sybių valdžios vykdymas eina iš 
jų atitinkamų tautų ir jųjų suti
kimu."

Tat, Jungtinės Valstijos, su
teikdamos de jure pripažinimą, 
formaliai ir iškilmingai patvir
tino laisvo apsisprendimo prin
cipą, pagrįstą suinteresuotų tau
tų laisva valia.

Nuo to laiko, Jungtinės Valsti
jos tvirtai laikėsi pripažinimo 
Pabaltijo Valstybėms teisių pasi
rinkti savitą valdymo formą ir 
likti laisvomis ir nepriklauso
momis. 1940 m. birželio mėne
sį Sovietų Sąjunga sulaužydama 
tarptautines sutartis ir iškilmin
gus savo pasižadėjimus respek
tuoti Pabaltijo Valstybių teri
torinę neliečiamybę ir politinę, 
nepriklausomybę, jas jėga užė
mė, ir aneksavo. Jungtinės Vals
tijos savo nusistatymo nepakeitė, 
bet pasmerkė Šį Sovietų Sąjun
gos neteisėtą veiksmą ir pakar
totinai patvirtino savo nusistaty
mą pasipriešinti bet kokiai in
tervencijos formai į kitų suve
renių valstybių vidaus reikalus.

T virta J ungtinių Valstijų lai ky - 
sena yra nepaprastos svarbos 
mūsų atitinkamų tautų moralės 
palaikymui ir mūsų tautinio pali
kimo išsaugojimui.

Šios sukakties proga,diploma
tiniai Estijos, Latvijos ir Lietu
vos atstovai nori išreikšti Jums, 
Pone, Sekretoriau, ir Jungtinių
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Prezidento kova su
PREZIDENTO NĖ VIENAS DIDESNIS REFOR
MOS PROJEKTAS NEPRAĖJO PER KONGRE
SĄ, NEPAISANT DEMOKRATŲ TURIMOS 
DAUGUMOS. — NEĮTIKĖTINA, KAD TĄ DAU
GUMĄ PADIDINTŲ ŠIŲ METŲ RINKIMAI, NES 
DAUGELIS RINKĖJŲ YRA PRIEŠINGI FEDE
RALINĖS VALDŽIOS GALIOS PADIDINIMUI 

IR GALVOJA KONSERVATYVIAI.

- - - - - - - - - -  VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - - - - - - - -
Per 18 savo valdymo mė

nesių prezidentui J. F. Ke
nnedy nepasisekė per kon
gresą pravesti nė vienos di
desnės vidaus reformos. 
Kongresas pasisakė prieš jo 
pasiūlymus federalinės val
džios priemonėmis (ir su 
tuo susijusiu mokesčiu pa
didinimu) turėti daugiau 
įtakos į švietimo reikalus, 
miestų tvarkymą, žemės 
ūkį ir pagaliau atmetė ne
mokamo gydymo senie
siems projektą. Po pasku
tiniojo atmetimo supykęs 
prezidentas pareiškė, kad 
visą bylą jis atiduosiąs 
spręsti tautai .per šių metų 
lapkričio rinkimus, tačiau 
jis nepaaiškino, kodėl da
bar jau turimos jo parti
jos — demokratų — dau-

Valstijų Vyriausybei, savo atitin
kamų tautų ir savo asmeniniu 
vardu, jų giliausį dėkingumą už 
tą Jungtinių Valstijų Vyriausybės 
tvirtą nusistatymą ginti tvarkos, 
teisės ir teisingumo dėsnius ir 
pripažinti mažoms tautoms teisę 
laisvai pasirinkti jų savitą val- 
dymos formą.

Priimkite, Pone, mūsų pakar
tojamus aukščiausios pagarbos 
patikinimus.

JOHANNES KAIV, E. Esti
jos Generalinio Konsulo p. 
Pa s i unt i nybės Reikalais Iga - 
liotas.

ARNOLDS SPEKKE, įga
liotas Ministras Latvijos 
Chargė d’Affaires

J. RAJECKAS, Lietuvos 
Chargė d’Affaires a.i.

ŽINIOS IŠ VISO 
PASAULIO

• Alžiro laikinosios vy
riausybės galva Ben Kheda 
šaukiasi visų politinių frak
cijų sutarimo, nes kraštas 

JADVYGA PAUKŠTIENĖ Kauno vizija (Aliejus)

gumos abejuose kongreso 
rūmuose: senate ir atsto
vų rūmuose — neužtenka 
jo pasiūlymams pravesti. 
Gali atsitikti, kad demokra
tų balsų padidėjimas abe
juose rūmuose dar neatneš 
paramos jo projektams.

Iš viso JAV istorija žino 
tik vieną atsitikimą, kada 
per tarpinius rinkimus, t. 
y. ne tada kada renkamas 
pats prezidentas, o tik at
stovų rūmai ir trečdalis se
nato, kaip šiais metais, bū
tų laimėjusi prezidentą tu
rinti partija. Tai buvo 1934 
metais prezidentaujant F. 
D. Rooseveltui. Tačiau tada 
buvo kiti laikai, visi jautė 
ūkinę depresiją ir tikėjosi 
atkutimo iš Roosevelto. 
Prezidentas Kennedy toli 
gražu neturi tokio populia
rumo, kokį turėjo Roose- 

stovįs prie ūkinės ir admi
nistracinės suirutės kran
tų. Tuo tarpu vienas iš jo 
kabineto vicepremjerų, Mo- 
hamedas Boudiaf, buvo su
imtas vizituojant gimines 
Ben Bellos užimtoje terito
rijoje. Ben Kliedai ir Ben 
Bellai susitarti kliudo jų 
skirtingos pažiūros į kraš
to tolimesnius ryšius su 
Prancūzija, Ben Bellai ne
abejotinai ”šviesos laukiant 
iš rytų.”

• Prezidentas Kennedy su 
kabineto nariais ir kitais 
nusiginklavimo patarėjais 
liepos 30 d. svarstė galimy
bes didesnėms nuolaidoms 
n u s i ginklavimo kontrolės 
klausi muose. Kontrolės 
klausimu jokiu nuolaidų ne
daro Sov. Sąjungos vyriau
sybė.

• švedu ir amerikonų 
bendradarbiavimo pasėkoje, 
iš Švedijos šiaurės bus iš
šaunamos raketos į erdvę 
stratosferos mokslin i a m s 
tyrinėjimams.

kongresu
veltas ar kitas moderniųjų 
laikų ryškus demokratų 
prezidentas — W. Wilsonas.

Kai Eisenhoweris laimė
jo rinkimus 1952 m., res
publikonai turėjo daugumą, 
nors labai nežymią, abejuo
se kongreso rūmuose, ta
čiau jos neteko per 1954 m. 
rinkimus. Per 1958 metų 
rinkimus Eisenhovveris va
rė labai plačią kampaniją 
už savo partiją, tačiau ne
paisant jo asmeniško pres
tižo, rezultatai buvo stačiai 
katastrofiški.

1960 m. Kennedy laimėjo 
prezidentūrą, galima sakyti, 
mikroskopiška persvara, o 
jo partija, palyginus su 
1958 m., pralaimėjo atstovų 
rūmuose 21 vietą! Tai tarp 
kitko reiškė, kad balsuoto
jų tarpe reiškėsi gana 
smarkus polinkis į respub
likonų siūlomą konserva
tizmą ir nenorą platesnių 
reformų.

Čia reiktų dar pastebėti, 
kad dėl rinkimų sistemos 
nuostatų rinkimų rezulta
tuose ne visados atsispindi 
tautos daugumos valia. 
Ryškiausias pavyzdys yra 
’medicare’ atmetimas. Prieš 
balsavo 52 senatoriai, kurie 
buvo išrinkti 24.254.000 
balsų, už — 48 senatoriai, 
kurie gavo 40.159.000 bal
sų ! (Tai dėl to, kad Arizo
nos du senatoriai turi toki 
pat balso svorį kaip du di
džiulių New Yorko ar Ca- 
lifornijos valstijų senato
riai) . Tačiau nepaisant to, 
kaip teigia W. Lippmanas, 
Kennedy administrac i j o s 
šalininkas, yra faktas, kad 
prieš administracijos plačių 
reformų pasiūlymus balsa
vo visi respublikonai ir be
veik trečdalis demokratų, o 
tai reiškia, kad jie jaučia 
savo rinkikų nusistatymą. 
Todėl Lippmanas iš to išve
da dėsnį, kad prezidentas, 
norėdamas pravesti bet ko
kia didesnę reformą z turi 
turėti 2 3 daugumą.

Kitas komen t a t o r i u s 
James Reston nurodo, kad 
metų bėgyje pasikeitė kon
greso ir prezidento santy
kiai. JAV konstitucijos au
toriai tikėjosi, kad kongre
so nariai turės daugybę 
įvairiausių pasiūlymų, nuo 
kurių apsiginti jie prezi
dentui suteikė veto teisę. 
Dabar pergyvename visai

Nepriklausomybės laikais Vytauto D. muziejaus sodelyje stovėjęs 
paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę, bolševikams okupavus 
Lietuvą, buvo nugriautas, kad neprimintų lietuviams nepriklauso
mybę.

Tūkstančiai lietuvių gyvybę 
paaukojo, kad Lietuva būtų 

laisva ir nepriklausoma! •
šių metų liepos 28 d. su

kanka 40 metų nuo to laiko 
kai JAV cyriausybė pripa
žino Lietuvą de jure.

Tai buvo didelės reikšmės 
aktas- Jį lietuvių tauta, su 
išeivija imtinai, sutiko su 
dideliausiu džiaugsmu.

Šios sukakties proga Lie
tuvių Tautos ir išeivijos dė
mesys su dėkingumu nu
kreiptas į JAV. Jos, rem- 
damosios laisvo tautų apsi
sprendimo principu, pripa
žino Lietuvą de jure. Kai 
ant Lietuvos nusileido nak
tis ir Sovietų Sąjunga ją 
okupavo, JAV pasmerkė tą 
Sovietų smurto aktą. Jos 
atsisakė pripažinti Lietuvos 
okupaciją. Panašiai pasiel
gė ir eilė kitų prietelingų 
Lietuvai valstybių. To kil
naus nusistatymo dėka, 
Lietuvos valstybė ligšiol 

priešingą reiškinį: prezi
dentas siūlo veržtis pirmyn, 
o kongresas jį stabdo! Tai 
atsitinka iš dalies dėl to, 
kad dauguma senatorių ar 
atstovų negalvoja visos 
valstybės mastu, bet turi 
skaitytis su lokaliniais sa
vo rinkikų interesais ir 
nuotaikoms.

Čia patiektos dvejų ko
mentatorių nuomonės at
stovauja daugiau ar mažiau 
demokratų pažiūrą. Res
publikonams artimesni po
litinių įvykių aiškintojai 
nurodo, kad ne visos prezi
dento siūlomos reformos 
buvo taip tobulos, kad būtų 
sutiktos su visuotinu prita
rimu. Faktas, kad kongre
sas pritarė tiems adminis
tracijos pasiūlymams, ku
rie turėjo gyvybinės reikš
mės JAV, kaip karo reika
lų biudžetui, siekiančiam 
rekordinio dydžio 50 bilijo
nų dolerių, bendradarbia
vimui su Europos Bendrąją 
Rinką (muito tarifų nusta
tymas prezidento nuožiūra) 
ir pagaliau pritarė pagalbai 
užsieniams. O kas liečia ki
tus pasiūlymus, dėl jų tiks
lingumo nuomonės smarkiai 
skyrėsi ir už tat jie nepra
ėjo.

tebėra tarptautinės valsty
bių bendruomenės narys. 
Lietuvos Diplomatinė Tar
nyba tebeveikia ir Lietuvos 
trispalvė gali ir garbingai 
plevėsuos tos sukakties die
ną šios šalies sostinėje, Wa- 
shingtone.

Lietuvos laisvė ir nepri
klausomybė didelės veiklos, 
aukų ir ryžto vaisius. Vi
sai teisingai Karo Muzie
jaus šventovėje, Kaune, 
buvo pažymėta, kad laisvė 
laimėta per aukas ir pasi
šventimą.

Tūkstančiai lietuvių gy
vybę paaukojo ant Lietuvos 
aukuro, kad Jinai būtų lais
va ir nepriklausoma, kad Ji 
amžiais gyvuotų laisva.

Šia sukaktuvine proga, 
laikau garbinga pareiga 
prisiminti ir pareikšti dė
kingumą žuvusiems dėl Lie
tuvos laisvės. Aš reiškiu 
taip pat gilią padėką ir vi
siems gyviesiems Lietuvos 
ir išeivijos veikėjams bei 
geraširdžiams tautiečiams, 
kurie, vienu ar kitu būdu, 
krutėjo dėl Lietuvos. Man 
ypatingai malonu reikšti 
padėkos žodį lietuvių išei
vijai JAV. Ji nieko iš Lie
tuvos sau nelaukė; ji jai 
besąlyginiai atidavė savo 
širdį, laiką ir turtą.

Ji ir šiandieną tebetęsia 
kovą už Tėvų žemės išlais
vinimą.

Dėkoju ir už moralinę 
paramą, kurios iš savo tau
tiečių susilaukiu dabartinė
se Lietuvos Atstovo parei
gose. Jos sunkios, bet jas 
saldina pasišventėliai tau
tiečiai. Jų gretose, dėl bend
ro labo, smagu kovot, pa
vargt ir kentėt.

Lietuvių sus iklausyme, 
vieningume ir ryžte — Tau
tos galybė ir šviesesnio ry
tojaus viltis. Kova už Lie
tuvos laisvę — garbinga ir 
dėkinga kova. Tat, tęskim 
pasišvęsti ir ištverti iki ga
lo. Neklauskim, kaip ilgai. 
Pasišventimo mumyse turi 
būti daugiau Lietuvą iš
laisvinti, negu okupanto 
ryžto mindžioti Lietuvos 
žemę ir jos šventąsias tei
ses.

J. Rajeckas,
Lietuvos Atstovas
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ĮSPŪDINGOS PABALTIEČIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS
Liepos 14-15 d., Udora vieto

vėje, esančioje apie 50 mylių į 
šiaurę nuo Toronto, įvyko 1962 
m. Š. Amerikos Pabaltiečių Žai
dynės. Varžybų rengėjai buvo 
Toronto estų sporto klubas 
"KALEV”.

Žaidynių programoje buvo leng. 
voji atletika, plaukymas, futbolas 
(soccer), lauko tenisas, krepši
nis, tinklinis ir šaudymas. Visos 
varžybės, išskyrus tenisą, vyko 
Udoroje, pačių estų rankomis 
pastatytame stadione, plaukymo 
baseine, ir šaudykloje. Tenisas 
vyko Toronte.

Estai norėdami suteikti šioms 
varžyboms ypatingos reikšmės 
pavadino jas I-siais Š. Amerikos 
Pabaltiečių Olimpiniais Žaidi
mais. Nors iš mūsų ir latvių pu
sės oficialaus sutikimo dėl šio 
olimpinio titulo suteikimo ir ne
buvo duota, tačiau, atsižvelgiant 
į estų didžiulius užsimojimus 
šias varžybas organizuoti ir į jų 
parodytą nuosaikumą bei nuošir- 
dutną, šis titulas buvo toleruo
jamas.

Tiek savo apimtimi, tiek vi
sa organizacija ir visapusišku 
pasiruošimu šios žaidynės pra
lenkė visas iki šiol buvusias. 
Nors jau keletą preliminarinių 
rungčių buvo įvykdyta šeštadie
nį prieš pietus, oficialus žaidy
nių atidarymas įvyko vidudienį. 
Visų trijų tautybių dalyviai, ne
šini Kanados, JAV-bių ir savo 
tautybių vėliavoms parado eise
noje apžygiavę apie stadioną, iš
sirikiavo aikštės viduje prieš 
tribūną. Parado eisenai vadovavo 
FASK-to vicepirmininkas V. Jo
kūbaitis iš Clevelando. Žaidynes 
atidarė estų konsulas Kanadoje. 
Estų dešimtkovos meisteris P. 
Musting, nešinas olimpinį fake
lą, apibėgęs vieną ratą apie sta
dioną, įžiebė Olimpinę ugnį, kuri 
ruseno per visą žaidynių laiką. 
Sugrojant atatinkamus himnus, bu
vo pakeltos Kanados, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vėliavos. Bu
vo paskaityta olimpinė priesaika. 
Žaidynes sveikino Kanados Amą - 
teur Athletic Union vicepreziden
tas. Lietuvių vardu pasveikino 
FASK-to pirmininkas J. Nasvy- 
tis. Tenka pasakyti, jog žaidynių 
atidarymo ceremonijos buvo la
bai įspūdingos.

Lengvoje atletikoje, plaukyme

so light, so right, and oh, so rejreshing

AMERICA’S ONLY FIRE-BREWED BEER
The Stroh 8rewery Co., Detroit 26, Michigan

enjoy 
STROH'S 

and taste 
what 

fire-brewing 
does for 

beer flavor!
Premium 

quality always . . . 
popular prices 

everyvyhere!

ir tenise dalyvavimas buvo atvi
ras visiems lietuvių, latvių bei 
estų sportininkams. Nors didelė 
dalis lietuvių sportininkų nega
lėjo atvykti, reikia pažymėti, kad 
mūsų atstovavimas lengvojoje at
letikoje buvo patenkinamas. Iš 27 
rungčių mūsiškiai laimėjo 8 auk
so, 10 sidabro ir 7 bronzos me
dalius.

Moterų lengvojoje atletikoje 
mūsiškės vyravo. Vyrų lengvo
joje atletikoje neblogai pasiro
dyta šuoliuose ir trumpų nuoto
lių bėgimuose, tačiau ypatingai 
silpni buvome mėtymuose. Vy
rų klasėje A. Žaliauskas (Toron
to PPSK Aušra) laimėjo pirmas 
vietas šuolyje į tolį ir trišuoly- 
je bei antrą šuolyje į aukštį. P. 
Bubnys (Chicagos Aras) laimėjo 
šuolį į aukštį su kartimi ir E. 
Alexejūnas (Chicagos Aras) 400 
m kliūtinį bėgimą. Moterų kla
sėje - V. Mockutė (Clevelando 
Žaibas) laimėjo pirmas vietas 
80 m kliūtiniame bėgime, šuoly
je į tolį ir antras vietas - 60 
m ir 100 m bėgimuose. O. Bal
sienė (Toronto Vytis) iškovojo 
pergalę rutulio stūmime, o R. 
Besperaitytė (Clevelando Žai
bas) - šuolyje į aukštį. Be to 
nugalėtojomis tapo ir mūsiškių 
moterų 4 x 60 m estafetė (M. 
Romanovaitė (Aušra), V. Mocku
tė, D. Čiurlionytė ir R. Bespe
raitytė (visos Žaibas).

Moterų plaukyme gerai pasi
rodė N. Kėkštaitė (Aušra) iško
vojusi 3 sidabro medalius ir 
sesers Jonušaitės ir Rocheste- 
rio Sakalo. Mūsiškės laimėjo 4 x 
50 m laisvu stiliumi ir 4 x 50 m 

įvairaus plaukimo estafetes.
Vyrų plaukyme negalėjome pri

lygti stipriems estams ir lat
viams.

Futbole lietuvius atstovą ve 
Chicagos LFK Lituanica. Mūsiš
kiai parodė gražų žaidimą ir šeš 
tadienį įveikė estus 1:0, o sekma
dienį latvius 3:1. Sveikiname šau
niuosius futbolistus, nepabūgu
sius ilgos kelionės ir išlaidų. Es
tai nugalėję latvius 2:0 liko antro
je vietoje.

Krepšinyje lietuviškas spalvas 
gynė Toronto PPSK Aušra sus
tiprinta E. Modestavičiumi (Cle
velando LSK Žaibas), A. Vašiu ir 
Juška (abu Chicagos Aras), kurie 
buvo atvykę į lengvosios atleti
kos varžybas.

Mūsiškiai nugalėjo estus 40:26 
ir latvius 64:57 tuomi tapdami 
laimėtojais. Latviai pa r klupdę es
tus liko antroje vietoje.

Tinklinyje mūsiškiai nedalyva
vo. Tiek vyrų, tiek ir moterų kla
sės nugalėtojais išėjo latviai.

Lauko teniso vyrų vienete mū
siškis W. Lubes (Rochesterio Sa
kalas) iškopė į baigmę,tačiau,po 
labai gražaus žaidimo, buvo pri
verstas nusileisti latviui Ditma- 
niui. Mūsiškiai iškovojo pergalę 
vyrų dvejete - kada W. Lubes ir 
O. Rautinš baigmėje įveikė estų 
porą.

Visi pirmųjų trijų vietų lai
mėtojai buvo apdovanoti aukso, 
sidabro ir bronzos medaliais. 
Medalių įteikimas buvo vykdo
mas aikštėje tuojaus rungčiai pa
sibaigus. Laimėtojams užlipus 
ant specialių laiptelių, buvo su- 
grojamas pergalės maršas ir 
ant trijų stiebų virš tribūnos, 
pakeliamos atatinkamų tautybių 
vėliavos. Medalių įteikimas buvo 
labai įspūdingas.

Nėra abejonės, kadpabaltiečių 
varžybos taip surengtos yra įdo
mios ir prasmingos. Mūsų jauni
mas turėjo progos reprezentuoti 
lietuviškas spalvas prieš kitus, 
susipažino ir suartėjo su latvių 
bei estų sportininkais, bei parung
tyniavo stiprioje konkurencijoje. 
Kai kurių mūsų sporto darbuoto
jų abejonės dėl pabaltiečių var
žybų reikalingumo yra tikrai ne
pagrįstos. Reikėjo jiems pamaty
ti varžybas Udoroje ir įsitikinti!

Žaidynių proga buvo visų trijų

SVARSTYMAI IR NUOMONĖS

Pietų Amerika ir Tadas Mickus
\ ALG. NASVYTIS

I mano diskusijas suB.K. Nau
joku dėl socialinių, komunistinių 
bei kapitalistinių problemų, įsi
jungė T. Mickus, kritikuodamas 
mano pareiškimus dėl Pietų 
Amerikos ūkinių reformų (Žiūr. 
Dirvos 69 nr.). Kaip matote 
strapsnių antraštės yra labai as
meniškos. Tačiau diskutuojami 
klausimai yra bendrinio pobūdžio 
todėl ir manau, kad tiek laik
raščiui tiek mūsų visuomenei 
tos diskusijos gali būti įdomios.

Ateities pasaulio socialinė 
struktūra, ūkinė pažanga ir ūki
niai laimėjimai priklausys nuo to, 
kaip realiai visuomenė sugebės 
suprasti ūkiškus ir socialinius 
fenomenus. Demokratiškoje sis
temoje neužtenka turėti eilę pa
tyrusių valstybininkų ir ūkio ži
novų, reikia, kad visa visuomenė 
turėtų atitinkamą socialinį lygį. 
Priešingu atveju neatsakingi de
magogai ir gražių šūkių skelbė
jai gali laimėti visuomenės pa
lankumą ir įstumti ištisus kraš
tus į žalingus eksperimentus. At
rodo, kad šiandien yra pakanka
mai faktų, ypatingai iš socia
listinių ir komunistinių eksperi
mentų, kad pasimokius ir kore
gavus ekonominę bei socialinę 
pasaulėžiūrą. Bet reikia paste
bėti labai keistą visuotiną reiš
kinį, kad vietoje realios tikro
vės mes dažnai studijuojame pro 
pagandinius šūkius, ar niekuo ne
paremtus tvirtinimus. Šita liga 
sergame ne tik mes, bet ir aplink 
mus vadinamas laisvasis pasau
lis.

Amerikoniškoje spaudoje retai 
teužtiksime faktą, kad Sovietų Są
jungoje žemės ūkio prižiūrėtojų, 
kontrolierių, įvairių varovų ir 
kolchozų biurokratijos sumoje 
yra daugiau asmenų, nei Ameri- 

tautybių atstovų pasitarimas, ku
riame nutarta pabaltiečių sporti
nę veiklą dar geriausukoordinuo- 
ti, įsteigiant bendrą vadovybę 
JAV ir Kanados federaciją. Nu
matoma kas metai vykdyti žie
mos ir vasaros varžybas. Žie
mos varžybos apims krepšinį, 
tinklinį ir stalo tenisą, o vasa
ros - 1. atletiką, plaukymą, fut
bolą ir lauko tenisą' ir šaudymą. 
Be to numatoma ateinančią žie
mą įvykdyti pirmąsias slidinėji
mo varžybas. Kiek preliminariai 
numatoma, ateinančio sezono 
žiemos varžybas vykdys estai 
Toronte, o vasaros - latviai Chi
cagoje. Kas 4 metai bus vykdo
ma Pabaltiečių Olimpijada - vi
sos šakos kartu, vasaros metu. 
Sekantį kartą - 1966 m.

Iš kitur atvykusius lietuvius 
sportininkus globojo Kanados 
Sporto Apygarda ir Toronto PPSK 
Aušra. Jiems priklauso visų lie
tuvių sportininkų padėka. Ypatin
gai tenka padėkoti nenuilstamam 
tėvui Pauliui, OFM ir vaišingie
siems Toronto lietuviams. Jau 
darosi nerašyta taisyklė, kas iš 
kitur į Torontą atvykę sportiniu-' 
kai jaučiasi kaip namie.

Dalyvavimu varžybose aktyviai 
prisidėjo Chicagos Aras, Chica
gos LFK Lituanica, Clevelando 
LSK Žaibas, Rochesterio LSK 
Sakalas, Hamiltono LSK Kovas, 
Toronto LSK Vytis ir bene gau
siausia - Toronto PPSK Aušra.

S. V. 

koje ūkininkų. O Amerikos ūki
ninkai dabar pagamina kelerio
pai daugiau produktų nei penke
riopai didesnis Sovietų Sąjungos 
baudžiauninkų su biurokratais 
skaičius. Ir galėtų pagaminti dar 
daugiau, jei tik turėtų žemės ūkio 
gaminiams pakankamą rinką.

Tendenciją kovoti su šūkiais 
vietoj realybė? galime pastebėti 
ir pas T. Mickų. Dar blogiau, 
T. Mickus yra taip skambių šū
kių paveiktas, kad jis savo ar
gumentuose, reikia spėti, nesą
moningai vartoja labai jau pa
viršutinišką leksikoną. Pav.: 
"Pietų Amerika negailestingai 
eksploatuojama iš užsienio, žmo
nės sąmoningai laikomi beraš
čiais, bandoma pasukti laiko laik
rodį atgal, užsispyrus laikomasi 
atgyventų dalykų, nemokama bū
ti objektyviais vertinančius dabar 
vykstančius didelius socialinius 
pasikeitimus, reformos yra bū
tinos, kurioms laikas pribren
dęs ir t.t."

Būtų labai naudinga eilę tų 
problemų panagrinėti ir padisku
tuoti. T. Mickus nevisai tiksliai 
atpasakodamas mano mintis ban
do jas lengvai sukritikuoti.

Aš visai nesakiau, kad socia
linių reformų nereikia. Aš tik 
iškėliau momentą, kad nereikia 
viešai tvirtinti, ypač demokra
tinio pasaulio vadams, kad dary
kim reformas tik todėl, kad ap
sisaugojus nuo komunizmo. To
kie posakiai primityviam Pietų 
Amerikos ūkininkui veikia kaip 
komunistinė propoganda. Aš pa
reiškiau, kad vietoje to reikėtų 
aiškinti kaip gyvena ūkininkas 
komunistinėje sistemoje. Žino
ma, kad ten kur yra skurdas ir 
žmonių nepasitenkinimas, dema
goginės socialinės idėjos visuo
met gali turėti didesnį pasiseki
mą, bet vistiek man atrodo, kad 
ūkinė bei socialinė pažanga ir 
žmonių gerbūvio didinimas yra 
tikslas pats, sau ir neturi būti 
rišamas su psichologiniu apsi
saugojimu nuo skurdą, priespau
dą ir vergiją nešančių sistemų.

Komunistai dieną ir naktį siun
čia į Pietų Ameriką propogandą 
tvirtindami, kad jie yra išnau
dojami užsienio kapitalo, kuris 
net neleidžia pakelti-’tų kraštų 
švietimą ir t.t. Kokiu būdu už
sienio kapitalas gali išnaudoti 
tuos kraštus, esant ten laisvai 
rinkai ir laisvoms kainoms? Įsi 
vaizduokime, kad T. Mickus šian 
dien turėtų porą milijonų dole
rių ir bet kokiame iš Pietų Ame
rikos kraštų, kur yra naudingų 
žaliavų, investuotų pinigus ir ati
darytų stambią įmonę. Ar jis ga
lėtų mažiau mokėti darbininkams 
kaip kad dabar jie ten uždirba? 
Jeigu jis tai bandytų, niekas pas 
jį neitų dirbti. Ar jis galėtų 
brangiau pardavinėti savo pre
kes, nepaisant nusistovėjusių pa
saulinės rinkos ar tų kraštų kai
nų?

Jis mokėtų vietos savivaldy
bių ir valstybės mokesčius. Atsi
radus daugiau darbo ir pastovaus 
uždarbio, didėtų tos apylinkės 
ūkinis pajėgumas, kiltų apyvar
ta ir vietovės gerbūvis. Jei T. 
Mickus išsivežtų iš to'krašto sa
vo pelną, tai sudarytų tik kelis 
procentus įmonės apyvartos ir jei-' 
gu ta įmonė gamintų eksportui, ji 
padėtų pagerinti tautos ūkio ba
lansą, nes pajamos už išveža
mus produktus būtų daug didės-
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nės už T. Mickaus išvežamų pi
nigų kiekį. Greičiausiai T. Mic
kus negalėtų apsieiti be JAV ar 
Vakarų Europos specialistų, tech
nikų bei inžinierių. Kad juos pri
siviliojus jis turėtų mokėti ati
tinkamas algas, kurios yra žy
miai didesnės nei Pietų Ameri
kos darbininko ar specialisto. Re
zultate, prie jo įmonės vartų at
sistotų demagogas agitatorius, 
sakydamas:"Žiūrėkite, kaip pui
kiai gyvena tie užsieniečiai, nes 
jie mus eksplotuoja ir kaip mes 
jų eksplotuojami skurstame". Sa
vivaldybės ir valstybės įstaigos 
iŠ pajamų padidėjimo per T. Mic
kaus malonę galėtų gerinti švie
timą, jeigu jos to norėtų. Nema
nau, kad T. Mickus priešintasi 
mokyklų bei švietimo gerinimui 
nes jam pačiam būtų naudingiau, 
kad jo darbininkai būtų labiau 
apsišvietę.

Visas šis palyginimas apie T. 
Mickaus įmonę neturi realaus pa
grindo, nes aš neabejoju, kad jei 
jis turėtų porą milijonų, jis Pietų 
Amerikoje jų neinvestuotų. Jis 
negalėtų būti tikras, kad jo įmo
nė po naujų rinkimų ar revoliuci
jos nebūtų nusavinta. Pietų Ame
rikos nelaimė nėra užsienio kapi
talo išnaudojime, bet fakte, kad 
užsienio kapitalas nenori ten eiti. 
Dar daugiau, eilė turtingų Pietų 
amerikiečių geriau laiko savo pi
nigus nors ir be nuošimčių, Švei
carijos ar kitų valstybių bankuo
se, bet neinvestuoja į savo kraš
tą, kur galėtų uždirbti labai dide
lius nuošimčius.

Žinoma, užsienio kapitalas gali 
išnaudoti kraštą, jeigu susitaru
sios įmonės sudaro monopolį ar 
monopolis ar speciali koncesija 
yra gauta iš valstybės. Pav. Bel
gų elektros stotis Kaune, ar Šve
dų degtukų monopolis. Deja, tuo 
laiku Lietuva turėjo imtis spe
cialių priemonių kapitalui iš kitų 
kraštų prisivilioti, nes Sovietų 
Sąjungos artumas gązdino pasau
lio kapitalistus.

Grįžtant prie Pietų Amerikos, 
norint pakelti tų kraštų gerbūvį 
laisvoje ūkinėje sistemoje, rei
kia politinio stabilumo ir abso
liutinės privačios nuosavybės 
tiesių garantijos. Be to visi pla
nai liks tik popieriuje. Žinoma, ne 
reikia manyti, kad yra greitų 
vaistų Pietų Amerikos ūkinėms 
ir socialinėms negerovėms pa
šalinti.

Nepaprastos reikšmės turi pati 
visuomenė, tautų papročiai, mo
ralė ir žmogaus gyvenimo filoso
fija. Jei eilinis žmogus neturi 
ambicijos progresuoti, nenori 
aukotis savo gerbūvio pagerini
mui, jei jis pasitenkina mažu, to
kią visuomenę pagerinti labai 
sunku. Kaž kodėl iš tam tikrų ide
ologinių principinių sumetimų ei
lė politikų nenori šito savaime 
aiškaus reiškinio matyti. Ypatin
gai tuo pasižymi Amerikos kai
rieji demokratai. Jeiguvisuome- 
nė nėra priaugusi, tai net dirb
tinai pastatyta į aukštesnį stan
dartą, ji nesugebėtų jo išlaikyti 
ir smuktų žemyn. Kas šiandien 
pasidarė iš žydinčių Rytprūsių, 
kur gyvena prie buvusio standar
to nepriaugęs rusas kolonistas? 
Kaip greitai nyksta Amerikoje 
didmiesčių centrai, kada juos 
gerame stovyje perima apsigyve
nimui Amerikos negrai su kita 
gyvenimo filosofija.

Taigi, pažangos problema yra 
labai komplikuota ir jai nėra vie
nalyčio ir greito recepto.
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Ne lengvą, bet įtemptą savaitgalį praleido organiza
cijų atstovai, susirinkę aptarti ALT tolimesnį likimą. 
Pasiekus susitarimo ALT pagrindams praplėsti, nugalėta 
kliūtis ne tik paties ALT organizacijai tobulėti, bet kar
tu buvo užkirstas kelias tolimesniam mūsų visuomenės 
susiskaldymui, kurio kas kart didesniu įnirtimu ir kas 
kart rafinuotesnėm priemonėm siekia tie, kuriems rūpi' 
išeivijos jėgų paraližavimas, nuotaikų žlugdymas, pa
lenkimas viliojimams „bendradarbiauti” kultūrinėje sri
tyje ir t.t.

Skilimo pavojus, priartėjęs briaunos, žlugo. ALT re
formų klausimas nebuvo tam keliamas, kad ALT žlug
dyti, bet kad jį plėsti, pagyvinti ir padaryti taiklesniu 
kovos už Lietuvos laisvę ginklu patriotiškosios išeivijos 
rankose.
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Vietoje ligšiolinio Vykdomojo Komiteto sutarta su
daryti 11 atstovų valdybą, kuri išsirinks sau vykdomąjį 
organą. Naujai sudarytoji valdyba apspręs ir sudarys są
lygas iki šiol ALT nedalyvavusioms politinėms grupėms 
ar organizacijoms į ALT įstoti. Apie kitas sutartas įvyk
dyti reformų detales sužinosime iš ALT suvažiavime da
lyvavusių atstovų pranešimų. Tuo tarpu tiek aišku, kad 
ALT iki šiol sudariusių politinių grupių ir susivienijimų 
atstovai suprato padėties rimtį ir, nors kietai laikyda
miesi savo nusistatymų ir principų, rado kelių ir būdų 
kompromisams ir susitarimams.

Kompromisai tokiais atvejais neišvengiami, jei su
sitarimo siekiama turint prieš akis ne įstatų raidę, bet 
pačios organizacijos dvasią ir jos tolimesnį likimą. Kom
promisinius susitarimus visada bus laiko taisyti, tobulin
ti ir priderinti prie sąlygų ir laiko reikalavimų. Tat nevel
tui ir ALT S-gbs atstovas inž. Jonas Jurkūnas savo žodyje 
ir paminėjo, kad ALT S-ga, sveikindama padarytą pa
žangą ALT reformų klausime, palieka sau laisvas ran
kas siekiant tolimesnių reformų ir organizacinių tobu
linimų.

JADVYGA PAUKŠTIENĖ Prie upelio (Aliejus)

*

Pagal priimtus susitarimus atsiveria galimybės ALT 
papildyti didesniu organizacijų bei jų atstovų skaičiumi. 
Bet ne čia pati esmė. Esmė yra į ALT įeinančių organi
zacijų atstovų geroje valioje, jų pozityviame nusiteiki
me, ne jų siekimuose įnešti dar daugiau erzelio ir vaidų 
į organizaciją, kuri dėl tų vaidų jau buvo beprieinanti 
liepto galą.

Ne skaldymosi ir užsispyrimo, o susitarimo dvasia 
vadovaujantis ALT ne tik atgaus mūsų visuomenėje už
tarnautą pagarbą ir paramą, bet įgys didesnį svorį ir 
galės tarti svaresnį žodį ten, kur einama ne sau garbės 
ieškoti, bet ieškoti ir surasti paramos gyvybiniams mūsų, 
tautos ir valstybės interesams. f j. č.j

KAIP Aš SUPAŽINDINAU 
AMERIKIEČIUS SU 

„LITUANUS”

pasireiškimas. Kultūringa aplin
ka, gero skonio programa ir 
skaidri nuotaika pakėlė mūsų 
dvasią ir padarė gilaus įspūdžio 
svečiams amerikiečiams, kurie 
nesitikėjo tokio aukšto lygio po
būvio. Nėra jokios abejonės, kad 
šis "Tėvynės Garsų" vakaras dar 
ilgai ir plačiai skambės taurios 
tautos laisvės vertumu.

Julius Smetona
Cleveland

Prieš kiek laiko prenume- 
žurnalą 
jį skai- 
metais 

šis žur-

ravau „Lituanus” 
sau ir vienas pats 
tydavau. Pereitais 
tik susipratau, kad 
nalas skirtas ne tiek mums
lietuviams, kiek amerikie
čiams bei kitiems angliškai 
k a 1 b a n tiems svetimtau
čiams. Todėl pereitų m.etų 
prenumeratas 2 dol. pasiun
čiau ir užsakiau žurnalą ne 
sau, bet mūsų nedidelio pro
vincijos miestelio (kuriame 
tik aš vienas esu lietuvis) 
bibliotekai. Po šio darbo se
kiau, kas dėjosi su „Litua
nus” mūsų bibliotekoje: 
laiks nuo laiko mačiau žmo
nes jį vartant, kai kuriuos 
atidžiai skaitant, bet di
džiausias siurpryzas atėjo 
man šiemet. Prenumeratai 
išsibaigus užmiršau 2 dol. 
vėl pasiųsti, tačiau „Litua
nus” nenustojo bibliotekos 
lankyti. Pasiteiravau ir su
žinojau, kad skaitytojams 
pageidaujant, pati bibliote
ka prenumerątą atnaujino!

Mieli skaitytojai; pasekit 
mano pavyzdžiu ir paauko- 
kit 2 dol. dar šiandien — 
atlikit vieną iš svarbiausių 
žingsnių lietuvių bylos kė
lime. Užsiprenumer u o k i t 
„Lituanus” savo vietos bib
liotekai. žurnalas metams 
tik 2 dol., redakcijos adre
sas: LITUANUS, 916 Wil- 
loughby Avė-, Brooklyn 21, 
N. Y.

• "Laisvės kovu 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 
N e p riklausomybės Fondui 
auką, ne mažesnę, kaip 10 
dol.

Liepos 18-19 d. Vilniuje 
buvo sušauktas respubliki
nio komunistų partijos cen
tro komiteto posėdis (tre
čiasis plenumas). Sniečkus 
ilgame pranešime (sutrum
pinta jo stenograma užima 
du didelius laikraščio pusla
pius) dėstė „visų didžiausį 
rūpestį” — kaip stiprinti 
vadinamą visuomeninį ūkį, 
tai yra, kolchozus ir sov- 
chozus. šalia pamokymų, 
Sniečkus minėjo kiek ir 
faktų bei skaičių.

1. Per pastaruosius aš
tuonerius metus' Lietuvos 
žemės ūkio bendroji pro
dukcija padidėjusi pusantro 
karto (t. y., 50% prieaug
lis). Būdinga, kad padidė
jimas dabar skaičiuojamas, 
lyginant su 1953 metų pa
dėtimi, tai yra, su padėti-

■ mi po Stalino mirties. Visą 
tą laiką buvo raginamasi 
kasmet pakelti žemės ūkio 
gamybą po 20, 25 ar dau
giau nuošimčių kasmet. Bet 
po aštuonerių metų prie
auglis tesiekiąs tik 50%, 
taigi tik apie 6% kasmet.

2. „Kolūkių ir tarybinių 
ūkių lyginamasis svoris 
bendroje mėsos pardavimo 
valstybei apimtyje 1961 
metais sudarė 60% ir pie
no —- 73%„, — sakė Snieč
kus.

Ko jis, tačiau, nepami
nėjo, tai kad tie kolūkiai ir 
tarybiniai ūkiai naudoja
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V. J. šliupas

PUIKUS VAKARAS

Tėvynės Garsų radijo vaka
ras Clevelande buvo ne tik gra
žus mūsų solidarumo įrodymas, 
bet ir įspūdingas lietuviškumo
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& LOAN ASSN.
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apie 95% visos ūkinės že
mės, o „nevisuomeniškaį” 
naudojamų sklypelių tik 
apie 5%. Pora aritmetikos 
veiksmų parodo, kad priva
tinis naudojamos žemės 
vienetas pagamina valsty
bei mėsos apie t r y 1 i k ą 
kartų ir pieno apie sep
tynis kartus daugiau, 
negu „visuomeninės” že
mės vienetas. Be to, kol
chozai bei sovchozai mėsą 
gamina tik valstybei par
duoti, o pieno irgi tik mažą 
dalį vartoja jauniems gy
vuliams šerti, tuo tarpu iš 
privatinės žemės mėsa ir 
pienu turi apsirūpinti be
veik visi žemės ūkių darbi
ninkai ir jų šeimos. Tad, 
jei būtų imama dėmesin 
visa gamyba, tai priva
tinės ir „visuomeninės” že
mės našumo skirtumo ro
diklis padidėtų apie trigu
bai. 1957 metų duomenimis 
(to paties Sniečkaus pa
skelbtais duomenimis), v i- 
s a pieno gamyba privati
nėje žemėje buvo net apie 
45 kartus geresnė, negu 
”visuomeninėje„. Tas skir
tumas, matyt, ne kažinkiek 
bus pasikeitęs ir dabar, jei 
privatiniai sklypai vien 
valstybei parduoti sugebėjo 
po septynieriopai daugiau, 
negu kolchoziniai.

3. Kalbėdamas apie elek
trifikaciją, Sniečkus prane
šė, kad „šių metų pradžioje 
buvo elektrifikuoti 1058 
kolūkiai, arba 57% bendro 
jų skaičiaus, ir 223 tarybi
niai ūkiai, arba... procen
tai visų tarybinių ūkių”.

Tarybinių ūkių (sovcho- 
zų) procentų skaitmenys 
kai kuriuose laikraščiuose 
išskusti, kituose pa
skutinė sakinio dalis visiš
kai praleista. Taigi, arba 
Sniečkus buvo suklydęs nu
rodydamas sovchozų pro
centą, arba partija nenori 
atskleisti tikro sovchozų 
skaičiaus.

Kolchozų skaičių galima 
matyti iš paminėjimo, kad 
1058 yra 57%' viso kolchozų 
skaičiaus. Išeina, kad iš vi
so kolchozų Lietuvoj dabar 
yra 1856, ar gal vienu dau
giau ar mažiau. 1959 me
tais jų buvo truputį per du 
tūkstančius, o sovchozų bu
vo nepilnas šimtas. Bet ta
da kaip tik pasirodė žinelių, 
kad tai šen tai ten kolcho
zas yra paverstas sovcho- 
zu. Tačiau tokių žinelių te
buvo labai mažai. Apie to
kias transformacijas buvo 
vengiama viešai 
kalbėti. Suprantama 
kodėl. Teoriškai kol
chozas rodomas, kaip jo 
„narių” kolektyvinė nuosa
vybė. Kolchozo pavertimas 
sovchozų jau yra antras 
nusavinimas, bū
tent, nusavinimas žemės, 
kuri juk buvo gi kolchozo

nariams „duota naudotis 
nemokamai ir amži
nai”, o taip pat ir nusa
vinimas turto, kuris kol
chozo „narių” yra buvęs 
sudėtas arba vėliau bendrai 
uždirbtas. Tokios transfor
macijos metu kolchozo „na
riai” iš „savininkų ir šeimi
ninkų” paverčiami valsty
binio dvaro bernais, samdi
niais. Nors praktikoje žmo
nėms ta transformacija gal 
ir nesudaro nieko blogiau, o 
gal net geriau, nes tapdami 
valdinio dvaro samdiniais 
jie ima gauti nustatytą at
lyginimą už darbą (o kol
chozo atlyginimas — „kiek 
išeis”), bet teoriškai tokia 
transformacija vistiek yra 
iškilmingai duoto žodžio 
laužymas iš partijos ir val
džios pusės. Ta ir buvo prie
žastis, kad partija nesi
gyrė tomis reformomis. 
Tačiau dabar savo prane
šime Sniečkus prasitarė, 
kad

„Didelė tarybinių ūkių 
dalis įkurta 1959 metais 
ekonomiškai silpnų kolūkių 
pagrindu”.

Vadinasi, sovchozais bu
vo paversti faktiškai visai 
bankrutavę kolcho
zai. Matyt, kad. subankru
tavusių kolchozų būta per 
pusantro šimto, nes iš dvie
jų su kaupu tūkstančių kol
chozų liko tik 1856, o iš 
nepilno šimto sovchozų pa
sidarė daugiau kaip 223. 
čia įvyko panašus proce
sas, kaip kartais atsitinka 
ir kapitalistinėj sistemoj, 
kai kreditorius perima nu
skurdusį ūkį savo nuosavy
bėn, o buvusiam savininkui 
leidžia pasilikti jame dar
bininku. Komunistai tokius 
reiškinius labai smerkia, 
todėl patys tą padarę ven
gė girtis ...

4. Sovchozai, tačiau, nėra 
tikra priemonė išsigelbėti 
iš nuostolingo ūkininkavi
mo. Anot Sniečkaus, esą 
sovchozų, kuriuose ūkinin
kaujama neblogai (nurodė 
pavyzdi, nors ir nelabai 
įspūdingą — Beinoravos 
ūkis Radviliškio rajone 
1961 metus baigęs su 26 
tūkstančiais rublių pelno, 
bet tai yra tik po keliolika 
rublių pelno iš hektaro ...), 
bet, sako, kad

„eilėje tarybinių ūkių 
darbo našumas dar tebėra 
žemas, produkcijos savikai
na aukšta, o dėl to šie ūkiai 
duoda nuostolį... Ypač ne
pakenčiama padėtis susida
rė mėsos kombinatų pagal
biniuose ūkiuose ir Miškų 
ūkio ir miško pramonės 
ūkiuose. Antai, Kauno mė
sos kombinato pagalbinia
me Alšėnų ūkyje, kurio 
bendras plotas sudaro dau
giau kaip penkis 
tūkstančius hekta
rų, pernai buvo nupenėta

VIENYBĖ (liepos 27 d.) prisi
minė Drauge ir Dirvoje tilpusį 
"Atvirą laišką studentui paverg
toje Lietuvoje".

- " Kiek studentų jį perskai
tys?" - klausia Vienybė. Dar gi 
kai autorius net pavardės nedrįs
ta pasirašyti! Ir štai kas siūloma 
Vienybėje -

"Ar ne vyriškiau.nuvažiuo
ti į Vilnių ir asmeniškai žodį 
kitą sumesti? Bet vyru būti 
sunkiau negu vaikiškai žais
ti laišku, kuris, aišku, adre
sato nepasieks."

Nors ne Vienybės patarimu pa
sinaudojęs, bet laisva savo valia 
į Vilnių nuvažiavęs čikagietis 
Dan Kuraitis, "žodį, kitą sume
tė," bet su sovietiniais saugu
mo žmonėmis. Pagaliau, dides
nių nemalonumų išvengė, pasi
rašęs Tiesoje atspausdintą "ap
gailestavimą" už okup. Lietu
vos gyvenimo aprašymą knygoje 
"Anapus geležinės uždangos". 
Dan Kuraičio kelionės įspūdžiai 
šį kartą bus tikrai įdomesni ir 
būdingesni. Kaž kas atsitiko, kad 
smarkokai jį prigriebę sovietų 
saugumo vyrai turėjo pasitenkinti 
išreikalavę "apgailestavimą". 
Čikagiečiai tikisi, kad jam pavyks 
sveikam išnešti kudašių. Bent 
"Naujienos" (liepos 28 d.) mano, 
kad iš Washingtono sovietinės am
basados, Vilniun pasiųsta teleg
rama pakeitusi "Vilniujeveikian
čių rusų policininkų taktiką".

Yra dar viena galimybė. Dan 
Kuraitis grįžęs ir "prisiminęs" 
kas gręsia jo giminėms okup. 
Lietuvoje jam vėl. atvirai išsi
žiojus apie tikrą padėtį, gali ir 
neberašyti kitos knygos. Kad jos 
ir nebereikia. Tarp Vienybės pa
tarimų ir Dan Kuraičio įvykių 
ryšys aiškus ir be aiškinimų.

tik 77 galvijai ir 100 kiau
lių. Ūkyje daug pašarų iš
švaistyta, pašarų naudoji
mo apskaita apleista. Per
nai ūkis turėjo 93 tūkstan
čius rublių nuostolio”.

Bet sovchozai negali 
bankrutuoti, kadangi savi
ninkas valstybė, nuostolius 
ji apmoka per biudžetą, 
žmonių pinigais, surinktais 
netiesioginių mokesčių bū
du — apyvartos mokesčiu, 
glūdinčiu visų, ypač plataus 
vartojimo prekių kainose, o 
dabar dar ir maisto kainose.

5. Apie garantuotą atly
ginimą svajojama ir kol
chozuose. Partija ragina 
kolchozus nustatyti ir mo
kėti dirbantiesiems garan
tuotą atlyginimą su prie
dais už geresnius darbo re
zultatus. Ta sistema turi 
pakeisti darbadienių siste
mą, kuri dirbantiesiems vi
są laiką pasilieka skaudi 
mįslė: kiek galų gale išeis 
už darbadienį. Bet Sniečkus 
pranešime nurodė, kad „pa
žangesnių formų kolūkiečių 
darbui apmokėti” ieškoji
mo rezultatas tuo tarpu tik 
toks:

„Pernai 72-uose kolūkiuo
se buvo taikomas garan
tuotas darbo apmokėjimas 
pagal piniginius įkainius, 
nepriskaitant darbadienių”.

Taigi, apie 96%' kolchozų 
Lietuvoj dar nesugebėjo 
pereiti prie „pažangesnio” 
atlyginimo, nors kalbama 
apie tai jau treji metai. Iš 
kitos pusės, tas „pažanges
nis” atlyginimas turi ne tik 
šviesesnių, bet ir tamses
nių žymių. Geriau, kada 
žmogus žino, kiek jam pri
klauso už jo atliktą darbą, 
bet tas „pažangesnysis” at
lyginimo apskaičia v i m a s 
kaip tik yra remiamas pa
čiu aršiausiu „kapitalisti
nio išnaudojimo” pagrindu, 
būtent, vienetiniu atlygini
mo apskaičiavimu, tai yra, 
visam pasauly darbininkų 
nemėgiama ir keikiama 
akordine („piecework”) sis
tema, kuri žemės ūkyje yra 
ypač nepatogi ir erzinanti.

(Pabaiga kitame numeryje)
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Tyla didžiojoj dauboj
- - - - - - - - - - - ANDRIUS NORIMAS - - - - - - - - - - - - - - -

Tarytum žalia kepurė stovi 
eglėmis apžėlęs kalnas. Jo pa
pėdėje miesto namai atrodo lyg 
žaisliukai. Ankstyvo ryto žemi 
saulės spinduliai veržiasi iš abi
pus kalno į miesto slėnį ir nuo 
pat viršūnės didžiulis šešėlis 
krinta ant miesto milžinišku il
gu ruožu. Keista - vienoj miesto 
daly šviesu, o kitoj - sutemos. 
Rytais Flagstaffo miestas yra 
tikroj milžino paunksmėj.

Antanas kurį laiką žvalgosi ap
link. Gaivus ryto oras ir rasota 
žolė liudija apie buvusią šaltą 
naktį. Atsisėdęs kėdėje prie iš
sinuomoto kambario durų, klai
džioja akimis į geležinkelio bė
gius, šalia jų riedančias plentu 
mašinas, į atokiau stūksančias 
atskiras užmiesčio vilas. Gal
voja apie šio automobilistų vieš 
bučio sutvarkymą. Moteliais to
kie pakelės viešbučiai vadinami.

"Keliaują automobiliais žmo
nės sustoja pailsėti ir praleisti 
naktį beveik kaip namie. Švariai 
paklota lova, elektros šviesa ir 
šildymas, vanduo ir purkšlė, at
skiras prausimuisi kambarėlis, 
laikrodis-žadintuvas ir net tele
vizijos aparatas, veikiąs įmetus 
25 centų monetą.* Tokių kamba
rių yra apie trisdešimt. Gal ir 
ne visi kas naktį būva užimti, 
bet ne mažiau kaip pusė jų at
neša gerą pelną savininkui. Pa
manyti tik - už vieną naktį ima 
po 8 dolerius. Už 15 kambarių 
jau 120 dolerių per vieną tik die
ną. Aš nė per savaitę tiek ne
uždirbu. Tiesa, reikia kamba
rius valyti, tvarkyti, įvairius 
mokesčius mokėti. Kaštuoja elekt
ra, dujos, vanduo. Tokiam mote
liui įsigyti nemažą kapitalą rei
kia turėti."

Antanas atsidūsta. Ir jis norė
tų panašaus verslo imtis, kad 
tik turėtų tam pakankamai pini
gų*

"Juk toks motelis vertas ma
žiausiai šimto tūkstančių dole
rių. Pirkti galima būtų ir už 
mažiau, įmokėjus, prileiskim, 
dvidešimt tūkstančių. Likusi 80, 
000 dolerių suma būtų pa skirsty
ta tam tikrais įmokėjimais, sa
kysim, dvidešimčiai metų. At

seit, į metus po keturis tūkstan
čius skolos... Bet ar norės Genė 
tokią skolą užsitraukti? Ji grei-' 
čiausiai nenorės, kaip ji sako, 
rizikuoti... Žinoma, prisidėtų dar 
procentai ir mokesčiai. Na, saky
sim, po penkis tūkstančius į me
tus, vietoj keturių, būtų skolos. 
Tai sudarytų virš 400 dolerių kas 
mėnesį. Reikia pridėti dar elekt
rą, dujas, švaros palaikymo, 
skalbyklos išlaidas. Gal per mė
nesį susidarytų iki 600 dolerių 
išlaidų. Na, o dabar pajamos".

Antanas išsiima užrašų knygu
tę ir pieštuką. Bailiai pasižiūri 
į paliktą durų plyšį, ir kurį lai

ką klausosi, lyg bijodamas, jog' 
jo mintis išgirs žmona, visada 
priešinga jo geriems sumany
mams. Rašydamas skaičius, to
liau samprotauja:

"Pajamas negalima skaičiuo
ti nuo visų 30 kambarių. Imsim 
tik pusę - 15 kambarių pajamas. 
Tai sudaro 120 dolerių į dieną. 
Per mėnesį... Vaje, per mėne
sį išeina net trys tūkstančiai 
šeši šimtai! Palauk... ar ne 
mažiau? Juk žiemos mėnesiais 
į Arizoną mažai kas tekeliauja. 
Tačiau su reikalais daugelis 
žmonių važinėja. Taigi, vistiek, 
reikia imti ne 15 kambarių vi
durkį, o dar mažiau. Sakysim, 
tik penki kambariai vidutiniškai 
kasdien yra išnuomojami. Tai 
sudaro dienai 40 dolerių. Mė
nesiui būtų 1200. Vistiek geras 
pelnas!"

- Ko tu taip anksti atsikėlei? 
- Antano žmona blaško jo sva
jones pro atdaras duris. - Dar 
tik šešios.

- Nebenoriu miego... Galvo
ju apie šio motelio biznį... Na, 
bet aš manau, kad mums laikas 
keliauti. Dar geras galas iki 
Grand Canyon, o be to, dar pa
čią daubą reikia apžiūrėti.

Antanas įeina į kambarį. Še- 
šerių metų dukrelė Nijolė dar 
miega. Antanas ją pajudina už 
petuko.

- Kelkis, Nijole, važiuosim!
- Duok mergaitei išsimiego

ti... - draudžia žmona, - neža
dink jos. Užteks to laiko. Tau 
kad tik lėkti-važiuoti... Ko mes 
taip skubam? Juk atostogas tu
ri, o ne į gaisrą bėgi.

- Ir man gaila jos žadinti, 
bet juk ji pati norėjo kasdien 
anksti keltis ir viską pamatyti.

Tačiau Nijolė jau nebemiega. 
Ji pakelia susitaršiusią švie
sių plaukų galvutę.

- Ar jau važiuojam į daubą?
- Kelkis, mažyte, - sako An

tanas, o žmona padeda mergytei 
nusiprausti ir apsirengti.

Tuo tarpu Antanas išeina į 
gatvę ieškoti kokio nors resto
rano, kur jie galėtų gauti ka
vos. Tačiau nuėjęs kelis blokus 
jokio atdaro restorano ar net 
užkandinės neranda. Dar anksty
vas laikas ir viskas uždaryta. 
Grįžta į motelį. Visa šeima at
sigeria pakeliui vakar nupirkto 
pieno ir pavalgo iš turimų mais
to atsargų - padžiūvusios duonos 
su išsileidusiu nuo šilimos svies
tu ir dešros gabalu.

Daug ruoštis nereikia, nes juk 
ir taip jie keliauja - visa kas 
reikalinga kelionėje su savimi 
vežasi. Netrukus visi susėda į 
žalsvą Chevroletą. Antanas pri
važiuoja prie gazolino stoties. 
Mieguistas patarnautojas pri
pildo benzino, nes prieky visa 

diena kelionės.
Pagaliau viskas atlikta. Ni

jolė nekantriai šokinėja užpa
kalinėj sėdynėj, z Genė dairosi į 
Flagstaffo miesto vis retėjan
čius namus, o Antanas, stoty pa
žvelgęs į žemėlapį, pro didįjį 
Humphrey kalną pasuka į 89 ke
lią. Tarp eglių ir pušų platokas 
kelias vis leidžiasi žemyn. Ke
liautojai atsiranda kalnuotoj Wup- 
atki dykynėj. Pusiau smėlio, pu
siau molio kalvos, krūmais ir 
sausa žole apaugusios.

Po gero pusvalandžio, priva
žiavęs kryžkelę, Antanas pasuka 
į 64 kelią. Dabar jau automobi- 
lis urgzdamas kopia vis aukštyn, 
apleisdamas dykynės slėnį. Čia 
netoli Navajo indėnų rezervacija. 
Genė nervuojasi ir baiminasi kai 
automobilis kyla vis aukštyn 
siauru ir labai vingiuotu keliu. 
Protarpiais automobilis atsiran
da tarp kybančių vienoj kelio pu
sėj uolų, o iš kitos pusės Genė 
mato čia pat staigiai žemyn vi
liojančias prarajas. Tik medžių 
viršūnės iš gilaus griovio teky- 
šo.

Antanas gi jaučia didelį malo
numą, kas minutę vis kiton pu
sėn puikiai dirbančios mašinos 
vairą sukiodamas. Pasitaiko iš 
priešingos krypties atvažiuojan
čių automobilių, bet daugiau vis 
kas nors pralenkia juos, labai 
drąsiai siauru kalnų keliu pra- 
ūždami kone 50 mylių greičiu. 
Tačiau Antanas laikos nustatyto 
čia 35 mylių greičio, dabodamas 
vingius ir posūkius, kur kelio 
ženklai rodo greičio sumažini
mą net iki 15 mylių staigesniuo
se posūkiuose. Antanas dar ne
įpratęs kalnuose važinėti.

Vairuodamas Antanas nedaug 
gali gėrėtis puikiais kalnų vaiz
dais, kaskart besikeičiančia pa
norama, augalais ar apačioje 
šniokščiančiu kalnų upeliu. Ta
čiau jis džiūgauja galįs nors kar

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

Rochesterio lituanistinės mokyklos baigimo iškilmės buvo sujungtos su birželio įvykių minėjimu, tad 
baigusieji mokyklą mokiniai programą pritaikė tos dienos nuotaikai. Nuotraukoje mokiniai skaito Braz
džionio "De profundis". Iš kairės: M. Sinkutė, Z. Vitkutė, A. Vitkutė, V. Reginaitė, A. Sabalis, M. Poš- 
kutė, G. Regina, L. StaŠkevičiūtė, A. Jankus, D. Janušaitė, N. Jurkutė, I. Jankūnaitė.

tą raižyti plačiąją Ameriką ir gė
rėtis jos gamta. Juk anksčiau jis 
keliaudavo tik trumpais nuoto
liais. O, taip... Su Maryte jis bu
vo nuvažiavęs net iki Niagaros 
krioklio... O, tai buvo puiki, ne
užmirštama kelionė!

- Žinai ką, Genute, taria žmo
nai, norėdamas užmiršti buvu
sios meilės vaizdus, - man at
rodo, motelio savininkai padaro 
gerą biznį... Kad taip mums kokį 
motelį įsigijus...

- Dar ką išsigalvosi.. - mur
ma Genė, jau kiek įpratus prie 
siauro kelio vingių ir taip pat 
ėmusi gėrėtis aplinka.

- Rimtai, aš apskaičiavau, kad 
per dieną jie mažiausiai gauna 
40 dolerių pajamų. Per mėnesį 
tūkstantis du šimtai, o permetus 
mažiausiai keturiolika... taip,ke
turiolika tūkstančių ir keturi 
šimtai. Išlaidų būtų nedaug...

- Tik jau nesvajok, pats uba

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

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

• 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

Charterod and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phane: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Rochesterio lituanistinės mokyklos pirmosios laidos abiturientai 
su LB valdybos nariais ir mokyklos vedėju. Sėdi iš kairės abitu
rientės: M. Sinkutė, Z. Vitkutė, A. Vitkutė, M. Poškutė. V. Regi
naitė, L. StaŠkevičiūtė, D. Janušaitė, N. Jurkutė, I. Jankūnaitė. 
Stovi: LB valdybos narys J. Jurkus, mokyklos vedėjas B. Krokys, 
LB valdybos pirm. K. Sabalis ir abiturientai G. Regina, A. Saba
lis, A. Jankus, R. Obalis.

gas būdamas, - griežtai nukerta 
Antaną žmona. - Tam reikia tu

rėt kapitalo. Reikia taupyt ir tu
rėt ką nors. O mes niekad nesu- 
taupom, nes tu kasmet vis kur 
nors keliauti išgalvoji...

Antanas pajunta Genės baisėtą 
pažįstamą jam pagiežą. Jis žino, 
jog jei dar kalbėtų ta pačia te
ma, tada jau sektų žaibai ir per
kūnija... Todėl diplomatiškai nu
tyla.

Nijolė plačiomis akytėmis žval
gosi į apylinkes. Ir jai baisu žiū
rėti pro automobilio langą sta
čiai žemyn, kur baugūs skar
džiai, apžėlę krūmokšniais, vi
lioja gilybe. Bet dabar jos tė
velis užskrieja į patį aukštu
mos viršų. Čia puikus mišrus 
miškas gaubia kelią iš abiejų 
šonų. Tačiau miško kvapas ir 
malonus mašinos supimas mig
do mergaitę. Nijolė kurį laiką 
spiriasi miegui, bet netrukus pra 
deda snausti.

(Bus daugiau)

KAS DIRVOS NESKAITO
- DAUG NUSTOJA

Tai Julija, dantimis kalendama iš šalčio, buvo pa
siūliusi ateiti čion, kitur jiems neradus vietos, kur galėtų 
netrukdomi pasikalbėti; "Baltasis Angelas” buvo vienin
telė kavinė, tebelaikoma atidara šioje apylinkėje. Į dalį 
salos, kaip ji buvo paaiškinusi, po sutemos buvę uždrausta 
įeiti, tačiau tas draudimas nebuvęs griežtai kontroliuo
jamas. Patruliai būdavę iš viešosios, ne slaptosios poli
cijos, o tarp šių policininkų ir AVO narių būta tokio skir
tumo, kaip tarp dangaus ir žemės. Reinoldas, kuriam 
buvo vienodai šalta, džiaugsmingai tam pasiūlymui pri
tarė, ir tašytų akmenų krūvų bei smalos statinių apsupta 
medinė pašiūrė, su šalčių pradžia dingus iš ten gatvių 
grindėjams, taip pat atrodė tiesiog ideali vieta.

Čia jam Julija papasakojo, kas per tą laiką atsitiko 
namuose. Abu žmonės, kurie taip intensyviai sekė namą, 
buvo neatsargūs — tiesa, tik vieną kartą, bet tai buvo 
ir paskutinis kartas. Jie pasijuto perdaug saugūs ir, vie
toj vaikščioję, kaip ligtol, antra gatvės puse, pradėjo 
žingsniuoti ta puse, kurioje buvo įvažiavimas į garažą. 
Radus atidarytas garažo duris, juos apėmė smalsumas., 
ir jie rizikavo žvilgterėti į garažo vidų — tai ir buvo jų 
klaida, nes ten tykojo Sandoras. Ar tai būta apmokamų 
šnipelių ar AVO narių, ligšiol nepasisekę nustatyti, nes 
Sandoras kiek stipriau, .negu reikėję, stuktelėjo jų galvas 
viena į kitą. Dabar jie tebesą užrakinti, taigi Reinoldas 

galįs be pavojaus ateiti galutiniams profesoriaus "pagro
bimo” planams aptarti. Bet ne anksčiau kaip vidunaktį, 
pareiškė Julija, taip reikalavęs Janscis.

Reinoldas iš savo pusės jai papasakojo,, ką per tą 
laiką buvo pergyvenęs, ir dabar, dingus trims policinin
kams, jis pašiūrės tamsoje žiūrėjo į ją. Jis vis tebelaikė 
jos ranką, ko ji, kaip atrodė, visiškai nejautė: jos ran
kos tebebuvo sugniaužtos ir nugrubusios.

— Iš tikrųjų Jūs visiškai nepakeliate tokių susijau
dinimų, panele Iljurinaite, — ramiai pasakė jis. — Ma
žiausiai galite tai. Bet, jeigu čia pasiliekate ir tokį gyve
nimą tęsiate, tai juk ne dėlto, kad Jums tai daro malo
numą, o gal?

— Malonumą? Mielasis Dieve, kam toks gyvenimas 
darytų malonumo! Vien tik baimė, badas ir priespauda, 
o mes — mes turime be paliovos lakstyti iš vienos slėp
tuvės į kitą, nuolat turime dairytis, ar kas mūsų neseka, 
ir kartu bijoti pasidairyti, jeigu iš tikrųjų kas nors mus 
seka- žodis klaidingoje vietoje, arba nusišypsojimas klai
dingu laiku ...

— Jūs greičiausiai mieliau išvyktumėte į Vakarus 
šiandien, negu rytoj, ar ne?

— Taip. Tai yra, ne. Ne, aš negaliu. Matote ...
— Dėl Jūsų motinos?
— Mano motina! — jis pajuto, kaip ji nusisuko ir 

žiūrėjo tolumon. — Mano motina yra mirusi, pone Rei
noldai.

— Mirusi? — paklausė jis nustebęs. — Jūsų tėvas 
taip negalvoja.

— Aš žinau, aš žinau, — jos balsas buvo švelnus, 
kai ji kalbėjo toliau: — Vargšas Janscis, jis niekada ne
tikės, kad motina mirusi. Ji jau buvo mirštanti, kai ją 
išvežė, dalis plaučių jau beveik neveikė, jai tebuvo likę 
gyventi nedaugiau dviejų dienų. Tačiau Janscis niekada 
netikės. Jis gyvens viltimi, kol pats bus gyvas.

— O Jūs, Jūs dar stiprinate jo viltis?
— Taip. Aš lieku čia, nes Janscis neturi nieko dau

giau šiame pasaulyje, ir aš negaliu palikti jo vieno- Ta
čiau, jeigu jam tai pasakyčiau, jis jau sekančią dieną 
išgabentų mane per sieną j Austriją — jis niekada ne
leistų, kad aš rizikuočiau savo gyvybe dėl jo. Ir dėlto aš 
įtikinėju jį, kad lieku čia, laukdama savo motinos.

— Aš suprantu.
Tai buvo visa, ką Reinoldas galėjo tą akimirką pasa

kyti. Jis klausė save, ar galėtų taip elgtis, kaip toji mer
gina. Tada jam dingtelėjo, kad jis susidaręs įspūdį, lyg 
Jansciui būtų vistiek, kas jo žmonai atsitiko.

— Sakykite, ar Jūsų tėvas tikrai rūpinosi Jūsų mo
tina? Norėjau pasakyti, ar jis jos ieškojo?

— Jūs tikite, kad jis jos neieškojo, ar ne? Jis visada 
taip elgiasi; kodėl, aš nežinau. — Ji nutilo akimirkai, 
paskui pridūrė: — Jūs netikėsite, niekas netiki, o tačiau 
tai tiesa: Vengrijoje yra devynios koncentracinės sto
vyklos, ir per pastaruosius aštuoniolika mėnesių Janscis 
buvo penkiose iš jų, ieškodamas ten motinos. Jis įėjo į 
jas, ir kaip matote, vėl išėjo iš jų. Tai skamba neįtikė
tinai, ne tiesa?

— Taip, tai skamba neįtikėtinai, — lėtai pasakė Rei
noldas.

— Ir jis jos ieškojo tūkstantyje, daugiau kaip tūks
tantyje kolchozų — arba ten, kas prieš porą porą metų, 
iki sukilimo, buvo kolchozai. Jis jos niekad nerado, ir jis 
jos niekad neras. Tačiau jis niekad nesiliaus jos ieškojęs 
ir jos niekada neras.

Kažkas jos balse sužadino Reinoldo dėmesį. Jis iš
tiesė ranką ir palietė jos veidą: jis buvo šlapias nuo 
ašarų, tačiau ji nenusisuko šalin, ir neatrodė, kad jo pa
lietimas būtų buvęs jai nemalonus.

— Aš Jums jau pasakiau, kad šitoks gyvenimas ne 
Jums, panele Iljurinaite.

— Tamstai aš esu Julija, visada tik Julija. Tamsta 
neturi ištarti tos pavardės, taip, tamsta neturi apie ją 
net pagalvoti. Ir kodėl iš tikrųjų aš Jums pasakoju tai?

— Kas žino? Bet kalbėkite toliau, papasakokite man 
apie Janscį- Truputį žinau apie jį, bet tik truputį.

— Ką aš galiu Jums papasakoti? Sakote, kad žinote 
truputį; daugiau ir aš nežinau. Mano tėvas niekada ne
kalba apie praeitį, jis net nesako, kodėl nenori apie tai 
kalbėti. Aš tikiu, kad jis tegyvena tik dėlto, kad dirbtų 
taikai ir pagelbėtų tiems, kurie patys negali sau pagel
bėti. Aš tikiu, kad jį kankina prisiminimai apie ankstes
nius laikus. Jis tiek daug prarado, ir tiek daug kraujo 
praliejo.

(Bus daigiau)
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JUOZO AKSTINO atminimui
Liepos 19 dieną visą lie

tuviškąjį Montrealį sukrėtė 
šiurpi žinia. Mirtis ‘ išplėšė 
iš gyvųjų tarpo Juozą Aks
tiną — pačiame gyvenimo 
vidurkelyje, pačioje kūry
binėje jėgoje, trisdešimt 
aštuntųjų metų slenkstyje.

Velionis paliko gedinčią 
žmoną Nijolę, sūnų ir duk
relę. Tačiau prie gilaus ar
timųjų liūdesio širdimis 
jungėsi platus montrealie- 
čių ratas, nes šviesios at
minties Juozas buvo ne tik 
iškilus menininkas, bet ir 
retos šilumos žmogus, dau
geliui brangus draugas ir 
bičiulis.
* Nors Juozas Akstinas 
pagrečiui sėkmingai reiškė
si ir dailėje (studijavęs 
Freiburgo Ecole dės Arts 
eUMetiers, ruošęs savo ta
pybos darbų parodas, ilius
travęs knygas ir pastaruo
ju metu dirbęs dekorato
rium prabangioje Montrea- 
lio parduotuvėje), šiomis 
eilutėmis norėtumėm bent 
trumpai paminėti antrąjį 
Juozo kelią: žėrinčią, nepa
mirštamą jo kūrybą lietu
vių dramos teatre-

Turbūt, pati Aukštaičių 
žemė, jį išsupusi švelnios 
rytmečio miglos peisaže, iš
mokiusi graudžios dainos ir 
sambrėškio pasakos, sutei
kė jam tą didelę išraiškos 
dovaną — aktorišką galią, 
kuri per eilę metų liepsnojo 
jo rankose ir lūpose. Jo te
atrinis talentas buvo tie
siog neribotas: draminė jė-

BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ

ga, ašara ir šypsena, visa 
žmogiškų jausmų skalė — 
kažkur giliai, pasąmonėj, 
buvo jam intuityviai aiški.. 
Lyg pirmapradis šaltinis, 
kuriam pasiekti jis turėjo 
tiesų ir trumpą kelią. Pui
kiai valdydamas balsą ir 
judesį, turėdamas lakią 
vaizduotę ir drauge kūdi
kiškai skaidrią sielą, jis 
tarsi žaidė brangakmeniais, 
kurių pilnos buvo jo rieŠ-

JUOZAS AKSTINAS, pasakoto
jas "Baltaragio malūne."

Vargiai Montrealyje bū
tų susikūręs dramos vie
netas, jeigu Juozo nebūtu
mėm savo tarpe turėję. Nuo 
pąt pirmųjų M. L. Dramos 
teatro užuomazgos dienų 
Juozas savo talentu nu
šviesdavo visus mūsų spek
taklius: ”živilę” (Karijo
tas), ”Bubulį ir Dundulį” 
(Bubulis), ”šilkinius pan
čius” (Jeronimas), ”Pabu- 
dimą” (dekoratorius ir Ku
nigas Antanas), „Melagėlį’ 
(režisorius ir 
”Baltaragio malūną' 
sakotojas), „Milžino 
unksmę” (Sigismundas ir 
Švitrigaila). Pastarųjų dvie
jų spektaklių vaidmenys 
skamba ir dar ilgai skam
bės besisukančiose plokšte
lėse ...

Šalia jo sukurtų vaidme
nų tolygia reikšme iškyla 
dailusis skaitymas, kuria
me Juozą Akstiną tektų lai
kyti tikrai neeiliniu lietu- . 
vių grožinės literatūros in
terpretatorium. šią duoklę 
Montrealio lietuviams Juo
zas atidavė su kaupu: nei 
vienas didesnis parengimas 
be jo neapseidavo. Mielai jį 
kviesdavosi ir tolimesnės 
kolonijos: Chicaga, Cleve- 
landas, Hamiltonas ir kt- 
Klausytojų atmintyje ilgam 
laikui išliks gyvi jo meist
riškai perteikti prozos frag
mentai (V. Ramono, M. Ka-

Jurgelis), 
” (Pa- 

pa-

JUOZAS AKSTINAS - Švitrigaila "Milžino paunksmėje".

nepasiteisina". (O iš kolchozi- 
ninkiško "uždarbio", kaip irgi 
yra žinoma, niekas negali pra
gyventi, todėl reikia mokėti nors 
pusę fabrike gaunamos algos,ki
taip niekas negalėtų net ir lie
piamas į tas "talkas" eiti).

Toliau sako: "Šios išlaidos aiš
kiai nepasiteisina, įtraukiamų į 
kolūkių ir tarybinių darbą pa- 
š alinių žmonių darbo na
šumas labai mažas. Jei
gu vadovai apskaičiuotų, kiek kai
nuoja produkcija, kuri nuimama 
tokiais "metodais", jie pagalvotų 
ar reikia kviesti pašalinius dar
bininkus". (Bet kam jiems galvo
ti, jei anksčiau valdžia tokių "tal
kininkų" atvarydavo, ir jei pro
dukcija vistiek išeina nuostolin
ga, su talka, ar be talkos).

Tačiau, kur kolchozai vis dar 
tikrai negali be miestiečių pa - 
galbos išsiversti, Maskvos val
džia leido respublikinėms val
džioms siųsti ten pernykštėmis 
sąlygomis darbininkų, studentų, 
moksleivių. Bet šį kartą toki 
kolchozai turės gana smulkiai 
pasiaiškinti, kodėl jie negalėjo 
be tokios talkos išsiversti, ir 
turės duoti smulkią apyskaitą, 
kiek ir ko tie talkininkai pas juos 
atliko.

Išimtis daroma tik paties 
"Chruščiovo dvarams", tai yra 
vadinamoms "plėšininėms že
mėms" Kazachstane. Į ten ir 
šįmet, kaip ir kitais metais, 
siunčiami talkininkai derliaus 
nuimti iš visos imperijos. Jau 
keli ešalonai išsiųsti ir iš Lie
tuvos. (LNA)

VISAIS
APDRAUDOS
REIKALAIS.
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę
PAULINA

MOZURAITIS-BENNETT 
Hl 2 4450

642 Meadov Lane Dr. 
Cleveland 24

kūčios: žaidė lengvai, jau
natviškai, pats nušvitęs kū
rybiniame džiaugsme, žiū
rovai juo gėrėjosi scenoje, 
gi mes, jo draugai, dažnai 
būdavome liudininkais to
kių aktoriško darbo viršū
nių repeticijose, kurių ne- 
įstengėm protu nei supras
ti, nei išsiaiškinti: prie jų 
galėjome prisiartinti tiktai 
s.u nuostaba.

Teatrinis Juozo kelias bū
dingas visai išeivijos trage
dijai. Debiutas Ukmergės 
teatre, ”Aušros sūnų” spek
taklyje, vėliau labai aki
vaizdus jauno talento blyk
stelėjimas ”Skapeno išdai
gose”, pabarstytos Fronto 
teatro išvykos, kelionės po 
Vokietiją, talkinant St. Pil
kos rečitaliams, ir galop 
dvylika metų Montrealyje, 
mažutėje išeivių nausėdijo
je, toli nuo didesnių lietu
viškos kultūros centrų.

3
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muzikalumas, subtili niu- 
ansuotė, jautrus lyrinio žo
džio išgyvenimas. Kas bent 
sykį yra girdėjęs jo skaito
mas Vyt. Mačernio ”Vizi
jas”, pilnai supras tikrąjį 
interpretatoriaus pašauki
mą, kai poetas ir aktorius 
skamba, susiliejęs į vieną 
akordą, — neatskiriamai.

Gedulas gaubia šiandien 
visą lietuvių dramos teat
rą, nes Juozo asmenyje jis 
neteko nuostabaus akto
riaus — scenos menininko 
pačia šviesiąja, pačia tikrą
ja prasme.

Tau per mažas, per var
ganas buvo išeivijos teat
ras, Juozai. Gražiausieji 
vaidmenys dar turėjo Tave 
pasitikti. Tau scena buvo 
žadėta: Tau priklausė kau
kės ir koturnos.

Tačiau Tu liksi gyvas 
mūsų tarpe. Kur bedirbtu- 
mėm, ką bedirbtumėm, Ta
vęs mes visados stokosim. 
Ten, kur susilies visos žmo
giškos aistros, sielvartas, 
džiaugsmas ir laimės ilge
sys, ten kur teatrinis sap
nas taps viena ir tikra tie
sa.

■

JUOZAS AKSTINAS, Vengrų 
karaliaus Sigismundo rolėje 
"Milžino paunksmėje".
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tiliškio, L. Dovydėno ir 
ypač- P- Andriušio knygų 
ištraukos). Gi jam, kaip 
poezijos skaitytojui, sun
kiai surastumėm varžovą 
lietuvių aktorių rate, čio
nai tarsi susikristalizavo 
visa tai, kuo prigimtis taip 
gausiai buvo Juozą apdova
nojusi — retai aptinkamas

ŠIAULIUOSE BAUDŽIA UŽ 
BATUS, KAUNE - UŽ DOLERIUS
Liepos vidury respublikinio 

teismo išvažiuojamoj sesijoj Šiau
liuose buvo sprendžiama 20 as
menų byla. Visi buvo kaltinami 
vogę iš valdinio batų fabriko(" El
nio", buv. Nurokų) batus ir juos 
pardavinėję "iš po stalo" įvai
riuose Lietuvos miestuose. Svar
biausias kaltinamasis -- A. Me
jerovičius, kuris, būdamas vieno 
fabriko skyriaus meistras, susi
taręs su sandėlininku E. Ruku, 
įsitaisė pasigaminti "neapyskai- 
tinių" batų (tai yra, neįtrauktų į

CLEVELANDO GYVENTOJAI!
APSAUGOKITE SAVO BALSĄ — APSAU

GOKITE GYVENTOJŲ BALSĄ — APSAUGO
KITE MŪSŲ DEMOKRATINES TEISES.

GEGUŽĖS 8 D., GYVENTOJAI BALSAVO 
NE DĖL $5,400,000 MOKESČIŲ PADIDINIMO. 
DABAR KAI KURIE POLITIKAI SIEKIA AP- 
EITI GYVENTOJŲ VALIĄ SPECIALIU BALSA
VIMU (MANYDAMI, KAD GYVENTOJAI PA
MIRŠ BALSUOTI).

TAS MOKESČIU PAKĖLIMAS 
NEREIKALINGAS!

1. JIE NORI 580 DAUGIAU TARNAUTOJŲ, BET 
MIESTO GYVENTOJŲ SKAIČIUS MAŽĖJA!
JIE NORI DAUGIAU PINIGŲ AERODROMO 
VEIKIMUI. E ET AERODROMAI 1961 METAIS 
TURĖJO $1,148,000 PELNO!!
JIE NORI DAUGIAU BEDARBIŲ PAŠALPOMS 
— O SAMDO ŽMONES, GYVENANČIUS Už 
MIESTO RIBŲ!!
TIE MOKESČIAI PAKELS JŪSŲ MOKESČIŲ 
NORMĄ Į AUKŠČIAUSIĄ CLEVELANDO ISTO
RIJOJE!!

2.

3.

4.

Balsuok NE dėl mokesčių pakėlimo 
siūlymų rugpiūčio 14 dieną

Cleveland Association of Building Owners and Managers 
Ąpartment and Home Owners Association

Forest City I’ark Civic Assn., Ine. — Drake Area Street 
Club — Liga Orhrony Gospodarczej — Tax Payers 
Protective League, Ine. — Buckeye Home Owners 

Improvement Association — Harvard-Scott-Lee Association 
KARL DULDNER, Chairman, 691 The Arcade

WASHINGTONE DAROMI ŽYGIAI MOKES
ČIAMS SUMAŽINTI! CLEVELANDO POLITI

KAI NORI MOKESČIUS PADIDINTI!
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VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA 
MIDWEST 
2515 West 69 St.

Telef.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
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MAISTO ir LIKERIŲ 

KRAUTUVĘ 
Marąuette Parke 

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

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:

BISQUIT 3 star Cognac......... 5th 4.98
CHIANTI Imported Wine Quo. . 0.98 
MARTINI or
MANHATTAN KVORTA ... 5th 2.98 
GERMAN BRANDY
10 metų senumo .........
DUJARDIN GERMAN 
BRANDY ....................
LONDON DRY GIN
80 proof KVORTA ... ^ 
KRON-BRANNVIN 
AQUAVIT....................
IMPORT. PRANC. LIKERIAI 5th 2 98 
BORDEAUX pranc. vynai .. 5th 0.98

knygas). Jiems parduoti suorga
nizavo pardavėjų tinklą iš krau
tuvių vedėjų Vilniuje, Kaune, Klai
pėdoje, Panevėžyje, Joniškyje ir 
kitur. I tinklą prisidėjo tūlas M. 
Magidas, A. Lipskis, L. Mejero- 
vičius, Z. Dapševičienė, o prie 
"tiekėjų" prisijungė ir buvęs te
legrafo inžinierius V. Vaišvila, 
kuriam kombinato sandėlininko 
pozicija pasirodžiusi patraukles
nė už inžinieriaus profesiją prie 
telegrafo... Šis buvo kaltinamas 
per kelis mėnesius išleidęs į”po 
grindinį" tinklą 400 porų batų ir 
tuo fabrike sudaręs 14,000 rublių 
trūkumą (iš to matyt poros ba
tų savikaina fabrike -- apie 46 
rubliai).

Šios prekybos pradininkas A. 
Mejerovičius nubaustas 12 metų 
kalėti, Rūkas ir L. Mejerovičius 
po 10 metų, kiti po 7 metus.

Liepos 18 d. Kaune prasidėjo 
kita byla -- valiutos spekulian
tams. Kaltinami -- Antanas Ša
kalys, Moisiejus Cukermanas, 
Kauno katedros kūrikas Jonas Ja- 
šauskas, Tamara Juškevičienė ir 
eilė kitų. Pažymėtina, kad Kau
nas jau nuo seniau garsėjo, kaip 
svarbiausias slaptos prekybos 
svetima valiuta centras.

5th 4.39

5th 5.29

5th 3.59

5th 3.98

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

didelis pasirinkimas!

Nebeduoda kolchozams 
talkininkų

Liepos 12 d. Maskvos valdžia 
ir partijos centras paskelbė nu
tarimą, tiksliau -- išbarimą res
publikinėms valdžioms ir kol
chozų vadovams už prašymus 
leisti panaudoti darbininkus iš 
miestų talkoms žemės ūkio dar- 
bymetėje. Pamoksle liepiama ge
riau organizuoti turimas darbin
gas pajėgas ir geriau naudoti ma
šinas, o ne ieškoti studentų ir 
fabrikų darbininkų talkos. Sako: 
"Yra žinoma, kad miestų gyven
tojų įtraukimo į žemės ūkio dar
bus praktika atsieina labai 
brangiai. Daug žmonių ati
traukiama nuo darbo pramonė
je, valstybė moka įtraukiamiems 
į žemės ūkio darbus darbinin
kams ir tarnautojams pusę, o 
kartais ir daugiau darbo už
mokesčio. Šios išlaidos aiškiai

VISIEMS KORP! 
NEO-LITHUANIA 

NARIAMS
Visi korporantai, korpo- 

rantės norintieji vykti į 
Korp! Neo-Lithuania V va
saros stovyklą Osterville 
Manor, Osterville, Cap Cod, 
Mass. turi paskubėti užsi
registruoti iki rugpiūčio 
mėn. 1 dienos savo vietovių 
Korp! Neo-Lithuania val
dybose, įmokant $10-00 pra
dinio — užsiregistravimo 
mokesčio, ar tiesiog pas fil. 
E. Noaką, 103-53 104ts St., 
Ozone Park 17, N. Y., pri- 
siunčiant pinigus jam tie
siog, nurodant 'kada užsi
registruojąs mano atvykti 
į stovyklą ir kiek laiko iš
bus.

Registruotis turėtų ir vi
si tie korporantai ar jų šei
mos nariai, kurie vyksta ir 
nevisam laikui (stovykla 
bus nuo rugpiūčio mėn. 25 
d. iki rugsėjo mėn. 3 die
nos), nors ir vienai parai. 
Tokiu atveju, žinant kada 
užsiregistravęs atvyks — 
vietoje bus parūpinta pa
stogė.

Korp! Neo - Lithuania 
New Yorke valdyba turėjo 
daug paklausimų iš studen
tų ne korporantų — ar jie 
gali dalyvauti Korp! Neo- 
Lithuania stovykloje kaip 
svečiai. Pranešame visų su
interesuotų studentų žiniai, 
jog svečiai visuomet yra 
maloniai priimami, tik ir 
jiems taikoma ta pati re
gistracija — užsiregistruo
ti iki rugpiūčio mėn. 1 die
nos pas Korp! Neo-Lithua
nia padalinių valdybų na
rius — Chicagoj, Clevelan
de, Bostone, Detroite, Phi- 
ladelphijoj, Toronte, New 
Yorke ir sumokėti $10.00 
pradinio — registracijos 
mokesčio. Be to, atvykę į 
stovyklą, nors ir svečio tei
sėmis, turės prisiderinti 
prie stovyklos vadovybės 
bendrų nurodymų ir nusta
tytos stovyklos darbų tvar
kos.

Korp! Neo-Lithuania 
New Yorke Valdyba

• Laisvės Kovų Dainos, 
LNF išleistos knygos visais 
reikalais kreiptis į E. Če- 
kienę, LNF pirm., 87-80 96 
St., Woodhaven 21, N. Y.

Paraginkit savo 
pažįstamus užsipre

numeruoti DIRVĄ
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Pavykęs Tėvynės Garsų vakaras LJETUVIŲ KULTŪRINIO 
DARŽELIO LIKIMAS

Tėvynės Garsų radijo progra
mos vadovas J. Stempužis kas
met, gaila, kad ne dažniau, įga
lina clevelandiečius malęniai ir 
tikrai jaukiai praleisti vakarą. 
Graži proga, šaunus balius dai
lioje salėje ant ežero kranto, įdo
mia programa bei šventišku nusi
teikimu.

Šeimininkas gabiai sukėlė 
linksmumą gausiai susirinkusiuo
se svečiuose. Džiaugėsi ne tik vie
tiniai lietuviai, bet ir specialiai 
atvykusieji iš Chicagos, Detroito 
.ir kitų kolonijų, ne tik savieji, 
bet ir kitataučiai, paaukoję drau
gingą vakarėlį mūsų bendram la
bui. Kaikurie ryškesnieji asme
nys buvo supažindinti su publika, 
pakviesti pasirodyti ir tarė trum
pą prielankų žodį. Čia tektų iš
skirti J. Muliolį, stipriai pavei
kusį visus savo sultinga kalba, 
paliesdamas ir politiką, ir kito
kias aktualijas ir mūsų repre
zentacinį meną. Greta rikiuotume 
O. Mikulskienę, Tėvynės Garsų 
bendradarbę, Mecenato - Lietu
vių Taupymo ir skolinimo bend
rovės atstovus, J.T. De Righterį 
ir EI. Ross, Clevelando miesto 
tarybos atstovą E. Kataliną, ap
skrities, iždininką J. Carney, Chi
cagos lietuvių operos valdybos 
pirmininką V. Radžiu, veikėjus J. 
Smetoną (čia pat surinkusį ne
maža parašų svarbiai rezoliuci
jai) ir W. Saxbe, WXEN radio
fono atstovą Bauerį, ir dar kele
tą kitų. Tuo būdu mus jaudino 
ir imponavo glaudūs ryšiai su

• Į Lietuviu Fondą įstojo 
nariu New York Lietuvių 
Gydytojų Draugija, įmokė
jusi fondo sąskaiton 200 
dol. Pažadėjo įnešti dalimis 
vieną tūkstantį dolerių. 
Džiugu, kad šalia gausaus 
pavienių daktarų įsijungi
mo į LF, fondo nariais tam
pa ir gydytojų draugijos. 
New York Lietuvių Gydy
tojų Draugijai vadovauja 
Dr. Antanas Starkus, 195 
Kosciuszko St., Brooklyn 
16, N. Y. Iždin. Dr. Elena 
Mekys, 1558 Greene Avė., 
Brooklyn 37, N. Y.

kongresininkais, Ohio valstybės 
ar Clevelando miesto valdžios 
atstovais. Tatai buvo pritikiu ir 
meilinga. Retas dalykas, kad ir 
kalbų skirtumas buvo beveik ne
pastebimas.

Nuotaika lyg šaute šovė aukš
tyn, prasidėjus meno programai. 
Gražių įspūdžių paliko clevelan- 
diečių iškili ir tuo pačiu metu 
jau platesniame pasaulyje įsiga
linti operos bei koncertų solistė 
A. Stempužienė, sudainavusi: Už 
stalo sėdau - A. Račiūno, trupu
tį perrimtai, bet taikliai; Na, 
tai kas? - K. Kavecko, nuotaikin
gai ir geros mokyklos privalu
mais; Vasara - G. Gershwin, su 
žavingai tobula ir ilga baiga; Va
karas užburtas - R. Hammerstein 
daugeriopai sukaupta ir stiliaus 
ribose pavyzdingai išlaikyta; žiū
rovams nenurimstant, priedas - 
populiarioji Grenada - Lara, 
grakščiai, tartum truputį kitokiu 
(sąmoningai ir gudriai pagilintu, 
sakytume, siunčiamu į galvą) bal
su, netemdančiu tembro, perteik
ta.

Ir galų gale įspūdingiausioji 
koncerto dalis - tos pačios dai
nininkės su Čiurlionio ansamblio 
vyrų choru atliktą: Vilija - iš 
Linksmosios našlės operetės - 
F r. Leharo, šubtiliai santūri, 
svajinga; jau kaip ir suliaudin- 
toji Miškų gėlė, atsargiais niu
ansais ir paveikiu, dar atsarges
niu bendruoju derinimu ir pabai
gai viską viršijanti Habanera - iš 
Carmen operos - J. Bizet, so
listei tarpais vos žymiai įsikū
nijant į čigonės vaidmenį, vaidy
binėmis priemonėmis ir berys- 
kinant karštomis emocijomis, 
dar "paspirginamomis" iš choro 
pusės, sukėlė ilgai nenutrunkan
čių ovacijų.

Dirigentui A. Mukulskiui tik
rai pavyko išlavinti chorą ir iš- 
gludinti detales iki pagirtino ly
gio lyg ir naujame ansamblio 
repertuare.

Ansamblio chormeisteris ir 
vyrų okteto vadovas R. Babickas 
palydėjo visą koncertą, pianu, pa
sižymėdamas tikslumu, laisvais 
polėkiais ir fiksuotomis aliuzi
jomis į pagrindines temas.

Gėlės solistei ir dirigentui ap
vainikavo publikos dėkingumą.

Ar Lietuvių Kultūrinis 
Darželis bus išlaikomas jam 
prideramoje pagarboje, ar 
bus užleistas kaip nereika
lingas ?

Lietuvoje bolševikai iš
vartė visus mūsų tautinius 
paminklus. Clevelando Lie
tuvių Kultūriniame Darže
lyje stovi paminklai trijų 
mūsų žymių vyrų: Dr. Jo
no Basanavičiaus, Dr. Vin
co Kudirkos, kun. Mačiulio- 
Maironio ir didingi Gedimi
no stulpai. Greta to, paso
dinti ąžuolai Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoje ir L. 
R. K. Susivienijimui.

Taigi, Lietuvių Darželiai 
laikytini mūsų tautine 
šventove.

Clevelando Kult ū r i n is 
Darželis tokiu buvo mums 
iki naujiems ateiviams at
vykus:' Darželyje būdavo 
rengiami Vasario 16-tos mi
nėjimai ir kitos svarbios 
šventės, bei lankoma suva- 
žiavimų-seimų progomis.

Naujai atvykusiems pa
ėmus vadovauti didesnėms 
tautinėms šventėms, kultū
rinis Darželis ir jame stovį 
paminklai liko lyg užmirš
tu dalyku.

Visos apeigos Darželyje 
privalo būti pravedamos 
rimtai organizuotai, iškil
mingai ir asmenų supran
tančių darželio prasmę ir

tikslą, nes yra pasitaikę 
negeistinų reiškinių, papik
tinusių Darželių veikėjus.

šiuomi kviečiu naujuo
sius ateivių veikėjus ir jų 
organizacijas stoti į Lietu
vių Kultūrinio Darželio Są
jungą pavieniais atstovais 
ir draugijų įgaliotiniais, 
kaip iki šiol buvo daroma. 
Mokestis metuose tik $1.00 
nuo asmens. Darželio Są
jungos susirinkimai laiko
mi kas mėnesį ar pagal rei
kalą. Atstovai iš savo tarpo 
renka valdybą ir ji vado
vauja veiklai. Planingi su
sirinkimų nutarimai ar pa
šalinių organizacijų pasiū
lymai išvengs tokių keiste
nybių, kokios matėsi pasta
rais, dviem atvejais, Mairo
nio paminklą atidengiant ir 
po to. Darželio Sąjunga pri
valo būti išlaikoma pastovia 
organizacija, ne praeinąs 
dalykas kokiam vienam rei
kalui pravesti ir vėl viską 
užleisti. Juo greičiau atsto
vai papildys Darželio Są
jungą, juo greičiau ji pasi
rodys rimtesniais darbais.

K. S- Karpius

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 14770

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką duoną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’BelI-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius 

mėsos produktus.

EAGLE STAMPS VISADA PADIDINA SANTAUPAS

MAY 4 BASEMENT
DOWNTOWN - HEIGHTS - PARMATOWN - SOUTH GATE

Vėliaus lengvosios atletikos 
varžybų spiritus movens A. Biels- 
kus, apdovanojo tos dienos lai
mėtojus: Tamašauską iš Toron
to, Nausėdą iš Chicagos, Moc
kutę iš Clevelando, Karaliūtę 
iš Clevelando ir Alexejūną iš 
Chicagos. Gera, kad Clevelande 
prigyja paprotys šitaip pagerbti 
sportininkus nugalėtojus plačio
sios visuomenės akivaizdoje.

Vėl norėtųsi kartoti J. Stempu- 
žio raginimus - klausykime penk
tadieniais ir remkime, remkime 
visi mūsų radiją.

Vladas Braziulis

PIRMĄ KARTĄ CLEVELANDO ISTORIJOJE! NIEKADA 
ANKSČIAU VYRIŠKŲ KELNIŲ IŠPARDAVIMAS NESIE
KĖ TOKIOS KIEKYBĖS! ŽYMI GAMYKLA PERKRAU
TA! MES SUSĖMĖME VISĄ JO SANDĖLĮ! 20,000 PORŲ

PUIKIŲ VYRIŠKŲ KELNIŲ

KELNES

KREIPKITĖS Į SAVO 
SODININKĄ

Pavyzdingai sutvark y t a 
sodyba yra kiekvieno šeimi
ninko pasididžiavimas ir di
delis įnašas j jūsų apylinkės 
gyvenimą.

Mes turime Jums pasiū
lyti žemaūgių vaisinių me
delių, vaiskrūmių, spalvin
gų rožių, įvairių dekoraty
vinių krūmų, pievoms Agri- 
co trąšų, piktžolėms naikin
ti chemikalų, durpių ir sėk
lų.

Taip pat galite gauti spe
cialiai paruoštos žemės 
kambarinėms gėlėms.

Užsukit pas Vincą 
A p a n i u, jūsų sodinin
ką —

12518 Lake Shore Blvd., 
Cleveland 8, Ohio, arba šau
kit telefonu PO 1-5614.

KAS DIRVOS NESKAITO 
- DAUG NUSTOJA!

Ilgesnį laiką sergąs Clevelando lietuvių veikėjas inž. Pijus Žiū- 
rys gydosi savo namuose, dažnai aplankomas senųjų draugų. Nuot
raukoje Misčikas ir Žiūrys.

V. Braziulio nuotrauka

SPAUSTUVĖ
6907 Superior, Cleveland 3, Ohio, HE 1-6344

Priima užsakymus iš visų miestų Jungti
nėse Valstybėse ir Kanadoje.
Spausdina ofsetu laikraščius, žurnalus, 
brošiūras, programas, katalogus ir kito
kius leidinius. Jei norite turėti gerai ilius
truotą leidinį, kreipkitės į mus.
Patarnauja organizacijoms, firmoms ir 
profesionalams: vizitinės kortelės, blan
kai, receptų, Sąskaitų, sąmatų, atskaito
mybės ir kitokios formos; Jūsų adresai 
įvairių dydžių vokuose — reguliariuose ir 
languotuose.
Užsakymai išpildomi greitai ir sąžiningai.

PALYGINKIT su 5.99 iki 6.99
Pirkite keletą porų ir džiaugitės 

didelėmis sutaupomis

DYDŽIAI: 29 iki 42 taip pat
44 iki 50

Vasarai tropikinės, automatiškai 
visus metus nesikeičiantis svoris 
daugelis patobulinta su ”scotch-gard”! 
džiausiąs pasirinkimas vyriškų kelnių 
istorijoje! Ateikite ir patys įsitikinsite!

ŽIŪRĖKITE Į ŠIAS MEDŽIAGAS:
• škotiškos siūlės 

dirbtino šilko ir 
acetato

• 55%dacrono ir
45% medvilnės

• Doeskino 
medžiagos

• Vilna ir šilkas

ŽIŪRĖKITE Į
• Klosčių stiliai
• Kontinentaliniai 

stiliai
• Konservatyvūs 

stiliai
• Be diržų stiliai

skalbiamos, 
ir dydis — 

! Di- 
mūsų

• 55% dacronas ir 
45%. dirbtino šilko

• 65% dacronas ir 
35% medvilnė

• Vilnonės
• Dirbtinas šilkas 

ir dynel
• Arnel ir dirbtinas 

šilkas
ŠIUOS STILIUS:

• Jaunimui stiliai
• Siauri stiliai
• Lygaus priekio 

stiliai
• Lenktų galų stiliai
• Atvirų galų stiliai

ŽIŪRĖKITE Į ŠIUOS 
MODELIUS:
• Lygios spalvos
• Flaneliai
• Lininės siūlės
• Pledas
• Gabardinas

MEDŽIAGŲ

• Puošnios
• Kvadratinės
• Paplininės
• Dryžuotos
• Skersiniais dryžais

ŽIŪRĖKITE Į ŠIAS SPALVAS:
• Pilkos
• Juodos
• Metaliniai rudos
• Alyvinės
• Rudos
• Mėlynos

• Pilkos
• Rusvos
• Jūreiviškai mėlyna
• Alavo
• Smėlynė
• Šviesiai mėlynos

GAILA, NEPRIIMAMI PAŠTU AR TELEFO
NU UŽSAKYMAI! Dėl labai žemų kainų pri
valome imti nežymų mokestį už pataisymus.

BASEMENT MEN’S CLOTHING 
DEPARTMENT... THE MAY 
COMPANY, ALL 4 STORES, 

INCLUDING SOUTHGATE
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Clevelando ir kaimyniniu miestų lietuviai - didi ir maži 
kviečiami j

DEŠIMTĄJĄ LIETUVIU DIENA
Ruošiamą LB Clevelando Pirmos Apylinkės

$j sekmadieni, rugpjūčio 5 d.
Neurų sodyboje,Brunswick, Ohio. 

Įvairi programa 

PRADŽIA 12:30 v. IŠKILMINGAS ATIDARYMAS 3 v.

Visi laukiami. Savo atsilankymu paremsite LB tikslus

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

• Neringos skaučių šių 
metų „Šešupės” stovyklau
tojų gražus būrelis jau įsi
kūrė prie Pymatuning eže
ro.

Stovyklauja 26 sesės nuo 
7 iki 16 metų. Jauki lietu
viška nuotaika ir skautiška 
tvarka jau smarkiai pavei
kė iš miesto ištrūkusias 
seses.

Stovyklos vadovybė tikisi 
rugpiūčio 4-5 cl. gražaus bū
rio tėvelių ir svečių iš Cle
velando. Rugpiūčio 4 d. ski
riama Lietuvos atgimimo 
dainiaus Maironio garbei. 
Laužai įvyks, kaip papras
tai, saulei leidžiantis. Sek
madienį pamaldas laikys 
kun. Dziegoraitis.

Penktadienio vakare sto
vyklaujančias seses dr: Vai- 
tėnas apdalins III-jo tipo 
polio skiepais. (ab)

• Lietuviu Operos Chi
cagoje vadovybė su Vyt. 
Radžium priešakyje buvo 
atvykusi į Clevelandą ir lie
pos 28 d. dalyvavo Tėvynės 
Garsų radijo vakare-baliu- 
je. Sekmadienį, liepos 29 d. 
Juozo ir Aldonos Stempu- 
žių bute įvyko pasitarimas 
operos atsikvietimo į Cle
velandą reikalu.

• Jonas Vedegys, Marija 
ir Liudas Stašaičiai iš Chi- 
cagos, atostogų kelionėje 
buvo sustoję Clevelande ir 
ta proga atsilankė Dirvos 
redakcijoje.

J. Vedegys, gyvenęs Ar
gentinoje, dabar dirba 
Draugo spaustuvėje. L. Sta
šaitis yra žinomas Chicago
je statybų vykdytojas — 
rangovas.

Skautų vadovai stovykloje prie Pymatuningo ežero. Iš kairės: V. Jokūbaitis, dr. M. Vaitėnas, skaučių 
stovyklos viršininkė Balašaitienė, kun. S. Kulbis ir skautų stovyklos viršininkas B. Rėkus.

V. Pliodžinsko nuotrauka

• Lietuviai televizijoje. 
Clevelando mokyklų taryba 
su Ch. 5 televizijos stotim 
teikia 15 minučių tautinių 
kultūrinių darželių progra
mas pirmadienio vakarais, 
7:15 vai. Programa apima 
trumpą kalbą angliškai apie 
tą tautą ir jų darželio vaiz
dai ir keletą tautinių šokių 
ar šiaip pasirodymų. Lietu
vių Darželio programa bus 
rugsėjo 3 vakare. Darželio 
Sąjungos pirmininkas Jo
nas Brazauskas tariasi lie
tuvių programos reikalu.

• Tarptautinė diena dar
želiuose. Apie 20 tautų, tu

Kun. S. Kulbis dalija Komuniją Clevelando skautų stovykloje.
V. Pliodžinsko nuotrauka

rinčių Clevelande savo 
kultūrinius darželius, nuta
rė rengti tarptautinę dieną 
d a r ž e 1 iuose sekmadienį, 
rugsėjo 23 su bendra pro
grama. O po to kiekviena 
tauta savo atskiru pasiro
dymu.

Iš lietuvių pasitarime da
lyvavo Darželio Sąjungos 
pirmininkas Jonas Brazaus
kas, K. S. Karpius ir Pola 
Glugodienė, kurie tariasi 
su meninėmis pajėgomis 
lietuvių programai pridera
mai pravesti.

• Viloje Rūta prie Pyma
tuning ežero netoli Ando-

Prie Pymatuningo ežero stovyklaujantiems Clevelando lietuviams skautams kun. S. Kulbis laiko pamal
das. V. Pliodžinsko nuotrauka

ver, Ohio šiuo metu vasa
roja: Sofija Smetonienė, 
■Jadvyga Tūbelienė, Juzė 
Nasvytienė, Steponas Nas- 
vytis.

Kartu su vilos šeiminin
ke Veronika Nagevičiene, 
jie siunčia Dirvos redakci
jai, administracijai ir jos 
skaitytojams geriausius lin
kėjimus.

• Mirė Stasys Grybaus
kas, L. V- S. Ramovė akty
vus narys. Palaidotas lie
pos 28 d. Kalvarijos kapi
nėse, kur priglausta jau vi
sa eilė Lietuvos karių.

Paliko sūnų Vincentą ir 
dukrą Nijolę.

• Lengvos muzikos ir 
operečių mėgėjams gera 
proga pasinaudoti Cleve
lando Vasaros orkestro pui
kiai išpildomais koncertais 
Public Auditorium vėsina
moje salėje.

šeštadienį, rugpiūčio 4 
dieną, vyks Lernerio ir 
Loewe’s muzikos ir dainų 
divertismentas, kurių tarpe 
„Camelot” ir ”My Fair La- 
dy” užims pagrindinę 
Broadway nuotaikų skalę.

Solistai: Bonnie Murray, 
Carl Olsen, Jack Russell ir 
”Pops” choras.

Koncerto pradžia 8:30 v. 
vak.

• Lithuanian Village ak
cijos yra jūsų indėlis mūsų 
bendruomenės ūkiniam ki
limui. Tai nėra auka — jos 
duoda pelno. Jas įsigyti — 
mūsų visų pareiga.

PAGREITINTAS SIUNTI
NIŲ Į LIETUVĄ PASIUN

TIMAS
Lietuvių Prekybos Na

mai, susitarę su Globė Par- 
cel Co. centru, jau pradėjo 
siųsti savo klijentų siun
čiamus siuntinius per minė
tos bendrovės centrą. Toks 
siuntimas per centrą kai
nuos mums papildomų iš

laidų, bet mes savo kli j eli
tams siuntinio kainos ne
kelsime.

Per centrą siunčiami siun
tiniai turėtų pasiekti adre
satą maždaug viena savaite 
anksčiau, nei siunčiami per

HEARING AIDS

VISKAS
AUSYJE

$99.50

Skambinkite MA 1-0440 
arba rašykite

ACOUSTICON OF 
CLEVELAND 

845 Prospect Avė. 

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.*
SAVINGS

EARN

„ SUPERIOR 
SAVINGS

ACCOUNTS

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

HOME ANO
y REMODĘUNG LOAN3

IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST,

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

FRIENDLY 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

kitas Clevelando siuntimo 
agentūras.

Šiuo metu mes gavome 
daug įvairių medžiagų, ska
relių, bei kitų dalykų tin
kamų į siuntinius. Per visą 
rugpiūčio mėnesį mes duo
sime savo klijentams dide
les nuolaidas. Tat skubėkite 
pasinaudoti nuolaidomis — 
atpiginimais, greitu siunti
nių jūsų artimiesiems Lie
tuvoje pristatymu ir man
dagiu mūsų įmonės patar
navimu.

Mūsų adresas: 6905 Su
perior Avė- (Dirvos namuo
se-.

Lietuvių Prekybos 
Namai

Parduodamas namas
2 šeimų, po 4 kambarius. 
Parduoda savininkas už že
mą kainą.

108 Garfield Hts.
(88, 89, 90)



Nr. 88 1962 m. rugpiūčio 1 d-

KAS IR KUR?
• Kuriasi bendradarbių 

klubai. Laisvosios Lietuvos 
bendradarbiai liepos mėn. 
13 d. įsteigė to laikraščio 
bendradarbių klubą, kurio 
valdybą sudaro: A. Kačins
kienė — pirm., R. Mišaus- 
kas — vicepirm., Dr. K. 
Sruoga — sekretorius, K. 
Radvila — valdybos narys 
bibliotekos reikalams. Lais
vosios Lietuvos ' redakto
rium yra A. J. Kaulėnas.

• Melbourne, Australijo
je, daik A. Vaičaičio ir A. 
Krauso iniciatyva liepos 15 
d. buvo įsteigtas Čiurlionio 
Diskusijų klubas. Klubas 
numato rengti diskusijas 
kultūriniais klausi mais. 
Klubo vadovybę sudaro dail. 
A. Vaičaitis, dail. V. Jo
mantas ir A.- Krausas.

• Filisterių Skautų Są
jungos centro valdyba svei
kino Chicagoje vykusį ALT 
suvažiavimą, išreikšd a m a 
viltį, kad jo sprendimuose 
bus atsižvelgta ne vien tik 
į politinių partijų reikala
vimus, bet ir į visos lietu
vių visuomenės, ypač neap
lenkiant ne jaunosios kar
tos, nuomonę.

• Danguolė Balcerytė ir 
Stasys Vanagūnas ruošiasi 
susituokti Urbanoje šių me
tų rugpiūčio mėn. 18 dieną.

Danguolė baigė Illinois 
Universiteto psichologi j o s 
fakultetą. Pasiryžusi siekti 
Masters laipsnį iš ’social 
work’. Stasys ruošiasi ma
gistro laipsniui iš ekonomi
jos, o vėliau tikisi pasiekti 
daktaratą.

Abu veiklūs organizaci-

Mylimai mamytei, Sibiro tremtinei

STANISLAVAI EIDRYGEVIČIENEI 
mirus, jos dukrai VLADEI MACIEJAUSKIENEI 

ir jos sūnui ir dukrai reiškiame giliausią užuojau

tą ir kartu liūdime

St- ir B. Garlauskai

MARIJAI KASAKAITIENEI
mirus, jos vyrui V. KASAKAIČIUI ir šeimai ir 

sesutei JUZEI ORANTIENEI ir šeimai, reiškia

me nuoširdžią užuojautą

L. J. Jucaičiai

MARIJAI KASAKAITIENEI
mirus, jos vyrui VACL. KASAKAIČIUI, Dr. ČE- 

PULIO šeimai ir artimiesiems gilią užuojautą 

reiškiame

I. ir O. žemaičiai

”VILNIUS LIETUVOS 
GYVENIME” 

prenumeratorių žiniai
VKL S-ga Toronto sky

rius praneša, kad jau išėjo 
iš spaudos dr. A. Šapokos 
knyga ”Vilnius in the Life 
of Lithuania”.

Bereikalingoms išlaidoms 
ir nesusipratimams išveng
ti, prašome prenumerato
rius, kurie pakeitė savo ad
resus, pranešti iki š. m. 
rugpiūčio mėn. 15 d. savo 
naujos gyvenamos vietos 
adresus. Rašyti: J. Cicėnas, 
21 Alhambra Avė., Toronto 
3, Ont., Canada.

niame darbe. Danguolė yra 
Chicagos Korp! Neo-Lithu
ania iždininkė, o Stasys bu
vo Akademikų Skautų Ur- 
banos skyriaus, pirminifi- 
kas. Chicagos neolithuanai 
sveikina Danguolę ir jos 
busimąjį vyrą. Danguolė ir 
Stasy, tebūnie Jūsų vedybų 
diena šviesiausia ir laimin
giausia, o Jūsų šeimyninį 
gyvenimą telydi darnumas, 
palaima ir pasisekimas.

(rs)
• Lietuvos Atsiminimų 

Radijo gegužinė įvyks: 
newyorkiečiams rugpiūčio 5 
d. Lenkų Parke — 108-11 
Sutphin Blvd., Jamaica, L.
I. , N. Y.

New Jersio lietuviams 
bus rugsėjo 9 dieną Royal 
Gardens Park, 990 E. Ha- 
relwood Avė., Rahwav, N.
J.

Pradžia 1 vai. p. p. šokiai 
4 vai. Bus Miss Lithuania 
rinkimai, šokių kontestai ir
k. Gegužinės įvyks ir lietui 
lyjant salėje.

Prof. M. Biržiška

Prezidento Antano Smetonos monogra
fijai garbės prenumeratos ir paprastos pre
numeratos jau renkamos.

Garbės prenumerata — $25.00 ir dau
giau. Paprasta prenumerata — $10.00.

Norintieji tą didelį leidinį užsiprenu
meruoti, čekius siųskite Dirvai.

Garbės prenumeratoriai gaus geres
niais viršeliais įrištą numeruotą leidinį su 
pažymėta savo pavarde.

Pats laikas jau dabar užsiprenumeruoti 
ir tuo paremti monografijos leidimą.

GERIAUSIAI PAILSĖT PER ATOSTOGASPAGERBS PROF. M. BIRŽIŠKA
Los Angeles lietuvių visuome

nė, kur gyvena prof. Mykolas 
Biržiška, iškilmingai minės jo 
aštuoniasdešimtąjį gimtadienį. 
Los Angeles lietuvių bendruome
nės apylinkės iniciatyva, visų Los 
Angeles lietuviškų organizacijų 
atstovų susirinkime išrinktas spe
cialus tam minėjimui suorgani
zuoti ir pravesti komitetas. Nu
tarta, kad iškilmingasis minėji
mas bus rugsėjo 30 d. Los Ange
les mieste.

Profesorius Mykolas Biržiška 
priklauso visai lietuvių tautai, 
brangus kiekvienam lietuviui, 
todėl visi laisvojo pasaulio lie
tuviai, kartu su Los Angeles 
miesto lietuviais, kviečiami mi
nėti garbingojo sukaktuvininko 
gimtadienį. Komitetas maloniai 
kviečia visus laisvojo pasaulio 
lietuvius jungtis į minėjimą savo 
sveikinimais sukaktuvininkui. Lie
tuvių politiniai ^bendruomeniniai, 
kultūriniai sambūriai, pavieniai 
mūsų garbingieji pareigūnai ir 
visi lietuviai maloniai kviečiami 
sveikinti garbingąjį sukaktuvi
ninką.

Kelių pastarųjų metų bėgyje 
profesoriaus šeima turėjo skau
džių nelaimių. Šiais metais pro
fesorius Mykolas Biržiška buvo 
sunkiai susirgęs, gulėjo ligoni
nėje, dabar yra nuolatinėje gydy
tojo ir artimųjų priežiūroje. Ma-

• Į Lietuvių Fondo pilna
teisių narių šeimą įsijungė 
Lietuvių Dantų Gydytojų 
Sąjunga, Chicagoje, įneš- 
dama fondo sąskaiton šim
tą dolerių. Pažadėjo ateity
je įnešti daugiau. Sąjungos 
narės yra tikros, kad LF 
jaučiamai prisidės prie lie
tuvybės gyvybinių reikalų 
parėmimo ir taip pat pa
sieks ir atsikursiančią Lie
tuvą. Sąjungos pirmininke 
yra Dr. Alicija Ruibienė, 
6753 So. Rockwell Avenue, 
Chicago 29, III. LF dėkin
gas sąjungos vadovybei ir 
visoms narėms už malonų 
dėmesį ir nario įnašą fondo 
sustiprinimui. 

teriąlinė jo būklė sunki. Komite
tas maloniai kviečia šia proga 
kartu su sveikinimais, siųsti ir 
auką garbingojo sukaktuvininko 
sunkiai būklei palengvinti. Tokiu 
būdu pats minėjimas bus įpras
mintas suteikta, labai reikalinga 
parama.

Minėjimo diena artėja, todėl 
prašoma nedelsiant siųsti svei
kinimus ir aukas-dovanas. Pada
rykime tą dieną mūsų dvasiniu 
pokyliu, prisimindami ir parem
dami Tą, kuris pasirašė Lietuvos 
Nepriklausomybės deklaraciją ir 
visą savo gyvenimą skyrė Lie
tuvai ir lietuvių tautai.

Sveikinimus ir aukas-dovanas 
(čekius, money orders) siųsti ko
miteto nario, inž. V. Varno adre
su (V. Varnas, 800 N. Van Ness 
Avė. Los Angeles 38, Calif.). 

Komiteto pirmininkas J. 
Gliaudą, nariai: arch. Ed. 
Arbas, V. Irlikienė, inž. J. 
Jodelė, mjr. K. Liaudanskas, 
inž. Br. Stančikas ir inž. V. 
Varnas.

Gražiausioje lietuviškoje vasarvietėje 
CAPE COD, Mass.

JANSONŲ VILOJE

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

Tel. GA 8-8425.
RUGPIŪČIO MĖN. DAR YRA LAISVŲ 

KAMBARIŲ.
Kreiptis Audronė — Jansonas, 87 East Bay Rd., 

Osterville, Cape Cod, Mass.

HOTEL NIDA CORP.

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 pušu oras ir rami 

vietovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavu au

tomobiliu — transportaci- 
ja Į 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., 
Eoston 25, Mass.
Tel. A V 2-8046,

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

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

SEVENTH & PARK AVENUES ASBURY PARK, N. J.

PRospect 4-7788

Visi maloniai kviečiami vasaros poilsiui prie 
Atlanto j viešbutį ”Nida” Asbury Parke, N. J. 
7-tos ir Park Avė. kampe, telef. PR 4-7788. švarūs 
kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas.

Viešbučio salė išnuomojama Įvairiems pobū
viams. Prie viešbučio veikia restoranas ir baras. 
Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais.

Savininkai P. C. Mačiuliai.

JONUI NASVYčIUI

mirus, šeimai ir artimiesiems gilią užuojautą

reiškia

Vytautas ir Algirdas 
Matulioniai

Melbourno lietuviai skautai stovykloje 1962 m. prie stalo....

KUR PRALEISTI ATOSTOGAS?
PENNSYLVANIJOS POCONO KALNAI

Tik čia galėsite pamatyti visa gamtos grožį, 
rasti ramybę ir gerą poilsį, kuris po sunkaus visų 
metų darbo, kiekvienam yra labai reikalingas. 
Echo Valley Lodge.

Tai vieta, kurioje Jūs su ar be šeimos, lietuviš
koje vasarvietėje praleisite laiką, kuris ilgai pasi
liks Jūsų maloniuose prisiminimuose; kartu suteiks 
Jums poilsį, ramybę ir lietuvišką aplinkuma.

Echo Valley Lodge Jūs rasite be 
poilsio, puikų restoraną, erdvius atskirus ir patogius 
kambarius su visais patogumais ar tai viengungiui 
ar su šeima, puikią teniso-krepšinio aikštelę, gerą 
lietuvišką maistą ir malonų patarnavimą.

Echo Valley Lodge be viso kito, po
ilsio ir žaidimų,Jūsų patogumui ir patarnavimui yra 
puiki didelio tipo maudykle (swimming pool) su nuo
savu mažu ežeriuku ir 20 akrų puikaus miško.

Priimami užsakymai taipogi vestuvių puotoms, 
iškyloms, organizacijoms ar pavienėms grupėms.

Echo Valley Lodge atidaroma nuo 
nuo liepos 4 dienos ir veiks per visus ištisus metus.

Lietuviai savininkai Julius ir Elena G a r m a i 
visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:

ECHO VALLEY LODGE, 
Echo Lake, Pa.
Telephone; Stroudsburg 4244920
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