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Kennedy vizito Vokietijoj pasėkos
pos kontinente. Ir vokiečiai
psichologiškai yra geriau
paruošti galvoti apie naują
politinį junginį, kaip pavyz
džiui, Atlanto sąjunga, ne
gu prancūzai.
Pačiose JAV į prezidento
kelionę žiūrima daugiau
skeptiškai ir laukiama, kas
bus toliau, kai sukeltas
triukšmas nurims. Vokie
čiai, kaip rašiau pereitame
čia neturi daug
--------- Vytautas Meškauskas -------------- numeryje,
simpatijų, bet iš kitos pu
Jei Vokietijoje būtų rin susijųngimo galimybe neto sės kiekvienai sąjungai rei
kimai, J. F. Kennedy būtų limoje ateityje. Vietoje to kia bent dviejų partnerių ir
juos laimėjęs. Taip bent at jis piršo Atlanto tautų kari kito tokio paklusnaus są
rodo iš jo entuziastiško su nę, ūkinę ir politinę vieny jungininko nerasi,
tikimo. Jis pasakė visą eilę bę, pasitenkindamas dau
Kiekvienu atveju atrodo,
kalbų, kurios buvo gerai pa giau bendromis frazėmis ir kad iš trijų besiperšančių
rašytos ir įspūdingai per nesileisdamas į smulkme jaunajai Vakarų Vokietijos
duotos. Priešingai jo kal nas, iš kurių, deja, ir susi federalinei respublikai jau
bom pačiose Jungtinėse daro visas gyvenimas.
nikių J. F. Kennedy turi
Kas gi liko iš tos, vieto daug daugiau šansų negu jo
Amerikos Valstybėse, vo
kiečiams pasakytos skam mis labai sentimentalios, konkurentai de Gaulle ir . ..
bėjo kiek karingiau ir opti viešnagės? Amerikiečių-vo- Chruščiovas. Vieno Pary
mistiškiau, bent tada, kai kiečių santykiai, bent iš pa žiaus laikraščio tyrinėji
jis kalbėjo ne iš popierio, viršiaus žiūrint, įėjo į labai mais po taip pat labai
nuoširdžią fazę. Jau ir prieš triumfalinės de Gaulle ke
bet daugiau iš širdies.
Aplamai imant, jis pasa J. F. Kennedy kelionę buvo lionės po Vokietija, 50'/
kė vokiečiams, kad ginant visai aišku, kad dabartinė apklaustų vokiečių pasisakė
Europą rizikuos totaliniu vokiečių vyriausybė, vistiek pritaria de Gaulle jungtinės
karu, Įskaitant ir pačių kas stovės jos priekyje: Vakarų Europos planui. To
JAV miestų sunaikinimą, Adenaueris ar Erhardas, paties laikraščio teigimu,
”dėlto, kad mums reikalin savo politiką yra pasiryžu po Kennedy viešnagės net
ga jūsų laisvė, kad apginus si remti draugiškumu su 76 7< vokiečių pasisakė pri
mūsų”, šalia tokios garan JAV. De Gaulle "maištas” tariu amerikiečių pažiūrai.
tijos dabartinei būklei, jis vokiečius pavertė pagrindi
(Nukelta į 2 psl.)
tačiau abejojo Vokietijos niais sąjungininkais EuroJ. F. KENNEDY VIEŠNAGĖ VOKIETIJOJE
VIRTO JO ASMENINIU TRIUMFU, KURIO RE
ZULTATAI DAR NE VISAI AIŠKŪS. — PAČIO
JE AMERIKOJE JIE VERTINAMI GANA SKEP
TIŠKAI, TAČIAU TAS VIZITAS IR PAREIŠKI
MAI GEROKAI SUSTIPRINO VOKIEČIŲ POZI
CIJAS BŪSIMUOSE POKALBIUOSE SU PRAN
CŪZAIS IR SOVIETAIS. — BENT DABAR AT
RODO, KAD VOKIEČIŲ NORAS IŠTIKIMAI
BENDRADARBIAUTI SU AMERIKIEČIAIS BU
VO SUSTIPRINTAS.

Lietuvis jaunikaitis neša Amerikos žvaigždėtąją vėliavą...

BRAZILIJA TURI NAUJĄ VYRIAUSYBĘ. BET...

JURGIS ŠATORIUS,
Ilgokai lauktas naujos vy
riausybės sudarymas už Dirvos spec. korespondentas
Brazilijoje
baigtas birželio 17 d. Dau
gumai prityrusių stebėtojų
buvo visiškai nelauktas ka
ro ministerio gen. Kruel tracija yra paraližuota.
Pasitraukęs kabinetas at
pašalinimas; su juo buvo
atstatyti karo aviacijos ir stovavo tautinio atkutimo
karo laivyno ministeriai. vyriausybei: kabinetas tu
Gi, birželio 17 d. naujai su rėjo programą, numatytą
daryto kabineto paskelbi taip vad. trijų metų plane.
mas buvo taip pat staigme Krašto finansams vadovavo
Ryšium su Lietuvos Pa sulas pabrėžė, kad Lietu mis brošiūromis "Present- na: nepadėjo joki pranaša talentingas San Tiago Dan
viljonu Chicagos Tarptau vos Paviljono tikslas yra ing Lithuania”. Prie kairio vimai, kad finansų ministe- tas, kuris teikė viltį, kad
tinėje Prekybos Parodoje, reklamuoti Lietuvos išlais jo stalelio galo vitrina ris San Tiago Dantas lik brazilai dar gali sulaukti
Lietuva ir lietuviai gauna vinimą ir ateities prekybą (show-case) su tipingais siąs savo poste. Jis, kaip ir geresnių dienų.
Buvusiame kabinete taip
gerą reklamą . Pačiame su laisvuoju pasauliu; kad medžio kryželiais ir gražio kiti dešiniosios pažiūros at
pat
būta negatyvių asme
stovai
privalėjo
atsisveikin

mis
lėkštėmis.
Prie
jo
tvo

dabar
Lietuva
užsienio
pre

Parodos leidinyje, Lietuvai
nybių. Toks teisingumo miyra paskirtas vienas pusla kybos neturi — ką ji paga relė, ir kairiajam gale, sker ti su savo kėde.
Atrodo, kad prez. Gou- nisteris Joao Mangabeira
pis su trumpu tekstu ir gra mina, jos okupantai — So sai, kita vitrina su gintaru,
lart, susirūpinęs naujo mi- nepadėjo kabinetui pasiekti
žiomis iliustracijomis. Pra vietų Sąjunga — pasiima ir lėle ir kitais gražumynais.
Paviljone visuomet budi nisterių kabineto sudary reikiamo darnumo. Gi pa
eito sekmadienio (birželio parduoda, kaip savo prekę
ir
aiškinimus teikia pasi mu, visiškai užmiršo kitus starajam labai panašus
ten,
kur
rinką
randa.
23) Chicago Tribūne pasky
keisdamos
dvi lietuvaitės pagrindinius krašto reika kraštutinis kairysis darbo
Transliacija
buvo
nacio

rė lietuviams du trečdaliu
tautiniuose rūbuose. Jos at lus, tuomi pastumdamas vi ministerisAlmin Afonso pa
puslapio — įdėjo dvi nuo nalinė — Į visą šalį.
Lietuvos Paviljonas Chi lieka didelę paslaugą. Jų są tautą į abejonių, baimės sižymėjo tuo, kad rėmė ir
traukas ir aprašė lietuvių
šokius, kurie bus šokami cagos Tarptautinėje Preky yra apie 40. Didžiuma jų ir netikrumo padėtį. Po šio skatino politinius streikus.
pasikeitimo krašto adminis- Virš minėtų dviejų ministeParodoje. Tiek vietos Tri bos Parodoje yra nedidelis yra skautės.
būne nenupirktuni už tuos (200 kv. pėdų), bet pa
pinigus, kurie išleidžiami trauklus ir būdingas, gero
je vietoje — kampe dviejų
Paviljonui.
alėjų prieš poilsio aikštę.
Parodos atidarymo dieną, Priešakinėje jo dalyje yra
birželio 19 d., WGN radijo Vytis, ir auksinėmis raidė
stoties pi’anešėjas Paul Sa mis užrašas — LITHUAlinei' pakvietė Lietuvos Ge NIA. Gilumoje mažesnis už
neralinį Konsulą dr. P. rašas LITHUAN1A. Po juo,
Daužvardį pasikalbėj imu i. Valstybės Departam e n t o
Jis buvo trumpas, bet daug Sekretoriaus Dean Rusk
pasakantis: pats Salinei’ pareiškimas Vasario 16-tos
pabrėžė, kad transliacija proga ir įrašas: ”This Pavi
daroma iš žavingosios Tarp lioti is presented under the
tautinės Parodos, kurioje auspices of the Government
dalyvauja 33 valstybės, jų of Jndepondent Lithuania”.
Centrinę vietą Paviljone
tarpe ir Nepriklausomoji
Lietuvą, paprašė Konsulą užima meninis Lietuvos že
papasakotį apie Lietuvos mėlapis, pieštas jauno dai
Paviljoną. Konsulas pareiš lininko A. Trinkūno. Po juo
kė, kad Lietuva dalyvauja yra suolelis su lėlėmis ir ki
Parodoje jau penktą kartą, tais eksponatais. Kairėje
kad jos Paviljonas yra me žemėlapio pusėje yra trys
ninis ir simbolinis — šiais gražios Lietuvos vaizdų
metais eksponuojąs medžio nuotraukos ir lietuviškas
rankdarbius, kurie, vpatin- rankšluostis meniškoje abgai kryžiai-koplytėlė, vaiz rusinėje; dešinėje žemėla
duoja tautos religingumą, pio pusėje, koplytėlė ir vyškančią, ir viltį viską nuga niavas audinys ir meniškos
medinės lėkštės. Priešakyje
lėti — laisvę atgauti.
Tautinių šokių šokėjai.
Be kelių smulkmenų, Kon- stalelis su ALT parūpinto-

Lietuvos paviljonas Chicagos parodoje duoda
gerą reklamą lietuviams

J. Grabausko nuotrauka.

rių pakeitimas būtų buvęs
patenkinamas esamomis są
lygomis. Taip pat dar būtų
pateisinamas kai kurių ne
gabių administratorių paša
linimas. Bet žmonės jokiu
būdu negali suprasti ir pa
teisinti šiuo metu įvykdyto
viso kabineto pevtvarkvmo.

Prezidentas, kuriam kon
stitucija yra suteikusi žy
mias galias, paliko įsivėlęs
intrigų bei tarppartinių gin
čų klampynėje. Prieš kabi
netą sudarant daug naujų
pavardžių buvo minėta, bet
niekam nesuprantama, ko
dėl šie asmenys buvo pa
liesti ryšium su kabineto
reformomis.
Šiuo metu yra nutrūkę
visi tarptautiniai pasitari
mai. Tačiau tuo pat metu
artėja terminai apmokėti
žymias tarptautines pasko
las. Taip pat skubiai artėja
diena, kada Brazilija priva
lės mokėti JAV už nusavin
tus turtus. Jeigu Brazilija
JAV nemokės, tada . . . gali
būti nutrauktas šiam kraš
tui paramos teikimas. O ši
to įvykio gal kaip tik ir lau
kia kai kurie Brazilijos po
litikai. Jeigu JAV parama
bus nutraukta, tada plačiai
atsidarys moratoriumo du
rys. Krašto pažanga bus
sustabdyta ir tauta bus pri
nokusi komunizmo perga
lei !
Leonei Brizolos pagrindi
niai politikos siekimai yra:
nutraukimas santykių su
JAV, moratoriumas ir ne
varžoma infliacija. Jo gimi
nystė su prezidentu gali
brangiai kainuoti brazilams.
Dabar jau niekas neabejoja,
kad viso kabineto reforma
buvo įvykdyta vien tik tam,
kad pašalinus tris ministerius — karo, prekybos ir fi
nansų — t. y. tuos, kurie
nepagailėdavo aštrios kriti
kos L. Brizolos adresu.
(Nukelta Į 2 psl.)

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ YRA MUSU TAUTINĖ DEMONSTRACIJA!
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PASKUTINE SENOJO PASAULIO DIENA [6)

LINKSMŲ IŠDAIGŲ VAKARAS

VISOS VILTYS DAR NĖRA DINGUSIOS...
Hitlerio prieškambary pil
na žmonių, laukiančių pri
ėmimo. Daugumoje tai vy
riausybės nariai, generolai
ir aukštieji pareigūnai. At
rodo, kad jie žinojo, jog
Schmidt matėsi su anglų
ambasadoriumi, tad apipylė
klausimais, bet Schmidt
nieko nenorėjo sakyti, ne
matęs Hitlerio. Jis tik
trumpai atsakė: „Nebus
antrojo Muencheno”.
Hitleris sėdėjo už stalo
ir Ribbentropas stovėjo prie
lango. Jie posėdžiavo nuo
ankstyvo ryto ir atrodė la
bai užsiėmę. Abu pakėlė
galvas, kai į kambarį įėjo
Schmidt. Po trumpo pasi
sveikinimo „Heil Hitler”,
Schmidt lėtai vokiškai per
skaitė anglų ultimatumą.
Kai jis baigė, užstojo ilga
tyla. Porą minučių niekas
nekalbėjo. Hitleris sėdėjo
nejudėdamas
už
stalo,
įsmeigęs žvilgsnį į tolį. Rib
bentropas taip pat pasiliko
sustingęs prie lango. Staiga
Hitleris pasisuko į Ribbentropą. Jo laukiniškas žvilgs
nis atrodė kaltino ministerį,
kad jis blogai pramatė ang
lų reakciją.
— O kas dabar atsitiks?
— paklausė jis
Ribbentropas truputį pa
galvojo.
— Dabar mes galime
laukti kiekvienu momentu
prancūzų ultimatumo, —
atsakė jis ramiai.
Ir Hitleris su Ribbentropu pradėjo diskutuoti būsi
mus sprendimus, ar reikia
iškviesti tokį tai ambasado
rių ir kt. Schmidt toliau ne
belaukė. Jis atliko vertėjo
uždavinį ir, pasakęs „Heil
Hitler”, išėjo iš kabineto.
Prieškambary dabar jis bu
vo laisvas atsakyti į klausi
mus.
Kada jis pasakė, kad Hit
leriui perdavė anglų ulti
matumą, prieškambary įsi
viešpatavo tyla. Visų veidai
buvo susirūpinę. Ten buvęs
Goeringas pasakė: „Jei mes
pralaimėsime šį karą, tegu
Dievas mus saugo”.

švedas pradėjo abejoti ko
nors pasieksiąs iš Goeringo.
Pagaliau Goeringas sutiko
bandyti dar kartą kalbėtis
su Hitleriu. Bet Dahlerus
suprato, kad net ir paten
kinamu atveju, jau per vė
lai. Tad jis nutaria susisiek
ti tiesiog su Foreign Oifice
Londone. Gretimame Goe
ringo kambary buvo telefo
nas ir Dahlerus nutarė juo
pasinaudoti.
Telefono centrinė Berly
ne atsakė, kad visas susi
siekimas su Londonu nu
trauktas. Jis paprašė tele
fonistę visvien sujungti,
su Londonu. „Tai gy
vybės ar mirties klausi
mas”, pasakė jis. Beviltiš
kas balsas ir matomai, kad
skambinta iš Goeringo bu
to, pakeitė telefonistės
sprendimą ir gavo Londoną.
Ten anglų telefonistė atsi
sakė sujungti su ministeri
ja ir vėl turėjo maldauti.
Galutinai 10 vai. 15 min. jis
buvo sujungtas su vienu
Foreign Office pareigūnu,
tūlu Mr. Roberts. Dahlerus
žinojo, kad kiekvienas jo
žodis užregistruojamas ir
bus perduotas Hitleriui ir
Ribbentropui. Tas jam ne
svarbu. Jis maldauja Ro
berts tuoj pat pasakyti
Chamberlainui, kad Hitle
ris negalįs daugiau nusileis
ti, kaip sustabdyti kauty
nes.
Roberts išklausė Dahle
rus nieko nesakydamas,
paskui pastebėjo, kad jo
pranešimas bus perduotas.
Dahlerus pasiūlė Goeringui sėsti į lėktuvą ir tuoj
pat skristi į Londoną. Jis
dar galėtų pataisyti situaci
ją, kurią sudarė Ribbentro
pas. Goeringas ir Hitleris
tam pritarė. Teliko tik pus
valandis iki ultimatumo ter
mino. Dahlerus aiškino
Goeringui, kad jis turįs iš
skristi dar prieš 11 vai.
Paskui jis telefonavo į ang
lų ambasadą Ogilvie-Forbes,
paaiškindamas apie savo
iniciatyvą, šis jam atsakė,
kad Goeringo vizitas būtų
nepageidaujamas, kol ne
Goebelsas buvo pasitrau gautas atsakymas į ultima
kęs į kampą nusiminęs.
tumą.
Tas parodo, kad nei Hit
10 vai. 50 min. Dahlerus
leris, nei armijos vadai ne
vėl
kalba telefonu su Mr.
laukė karo paskelbimo. Tik
gal Ribbentropas numatė. Roberts ir pamini Goeringo
Hitleris puldamas Lenkiją ketinimą skristi Į Londoną.
buvo tvirtai įsitikinęs, kad Roberts jam atsakė, kad
Anglija ir Prancūzija nepa Halifax prašęs pasakyti,
judės ir jis galės sutvarkyti jog Anglijos vyriausybė
lenkų klausimą kaip jam
patiks.
Prieškambary buvęs ad
mirolas Raeder pasakė:
„Kiekvienu atveju mes ne
turime įžiebti karo vaka
ruose, nes tai bus Vokieti
jos galas”.
Dahlerui nuvykus pasi
matyti su Goeringu į Pots
damą, rado jį blogai nusi
teikusį.
— Kur jūs matėte, kad
mūšius laiminti armija turi
pasitraukti prieš pradedant
derybas? — sušuko jis.
Ir kai kieviena minutė ar
tėjo prie vienuoliktos valan
dos, ultimatumo termino,

šiuo metu nelinkusi priimti
Goermgo, bet kai bus gau
tas atsakymas į ultimatu
mą, bus labai patenkinta su
juo diskutuoti.
Goeringas sužinojęs ang
lų reakciją nusikeikė. Bet
Dahlerus stengiasi dar įti
kinti jį, kad jis turįs pasi
matyti su Hitleriu ir pri
kalbinti duoti palankų atsa
kymą į ultimatumą.
— Visos viltys dar nedin
go, — kartojo jis Goerin
gui. — Jūs dar galėsite iš
skristi į Londoną...
Kitame numeryje: Gamelin nori nudelsti įstojimą
karan.

Brazilija...
(Atkelta iš 1 psl.)

„Brazil Herald’, anglų
kalba išeinąs dienraštis, sa
vo politiniame komentare
apie naują kabinetą birže
lio 18 d. taip rašė:
„Kabineto reforma iššau
kė baimę bei kenksmingas
konvulsijas valdžios ir pri
vataus biznio veiksniuose...
Dėl kai kurių veiksnių įta
kos, prezidentas dar visiš
kai nepašalino finanso mi
nisterį Sr. Dantą: jis pa
skirtas specialios finansų
misijos vadovu, kuri netru
kus išvyksianti į JAV ir
Europą, bei į Sovietų Są
jungą.
Evandro Lins e Silva,
naujasis užs. reikalų minis
teris taip pat esanti staig
mena daugeliui politinių
stebėtojų. Nors Silva ir pri
klauso socialistų partijai,
bet jis yra daugiau nukry
pęs į kairę, negu kiti šios
partijos nariai; laukiama,
kad Silva skatins glaudes
nius santykius su „socialis
tiniu bloku”.
Naujasis švietimo minis
teris Paulo de Taršo, nors
oficialiai ir priklauso krikš
čionių demokratų partijai,
bet jis yra buvęs Jan Quadros pasekėjas; jo politinės
pažiūros nieko nesiskiria
nuo pačio kairiojo partiečio.
Taigi, nors to ir nebuvo
laukta (kaip ir paprastai
laikraštinės pelės neužuodžia, kur lašiniai kabo), bet
įvyko! Nėra jokios abejo
nės, kad prezidentas Goulart visiškai pasidavė savo
švogerio L. Brizolos įtakai,
kuris skatina, kad puskari
ninkiai sukiltų prieš kon-

ASD ir Korp! Vytis Chicagos ir Korp! Vytis juniorų globėjas
skyriai Dubysos salėje buvo su tėvūnas Vytas Mišelis.
ruošę tradicinį susipažinimo va
karą su kandidatėmis ir jumo
Vakaras prasidėjo visiems su
rai s. Susirinkime dalyvavo ne sėdus prie stalų, linksmai skam
mažas būrys studentiško jauni bant dainoms ir studentiškiems
mo. Programą pravedė ASD kan kupletams. Vėliau buvo išrikiuo
didačių globėja Ina Pavilčiūtė ti kandidatės ir juniorai ir pa
puošti specialiais kaspinais. Prisegimo apeigas atliko -- mer
gaitėms Dana Kriščiūnaitė, ber
stitucinę vyriausybę. O taip niukams S. Grėbliūnas. Po atitin
neseniai dar buvo tvirtina kamos kalbos jiems buvo išda
ma, kad prezidentas vykdy lintos anketos, kurias turėjo čia
užpildyti. Reikalingus davi
siąs tautinę politiką. Taigi, pat
nius ir atsakymus kiekviena kan
dar nepraėjus pusmečiui, didatė ir junioras turėjo gauti iš
kai Gaulart gavo tautos tikrųjų narių ir seniorų. Vargšai
mandatą ir tapo patvirtin turėjo labai stengtis palenkti iš
tas konstituciniu preziden didžiuosius seniorus ir tikrąsias
tu, Brazilija krypsta į kai nares, kad gauti reikalingus da
vinius.
rįjį bloką.

Po linksmų sąmojų ir Įvairių
išdaigų vakaras užsibaigė šo
kiais.
Danguolė M.

PIRMAS PASIRINKIMAS!
STRHO’S “NEGRAŽINAMAS“ ŠEŠIŲ DĖŽĖ

PATOGUS!
SANDARAS!
BE ĮNAŠO!
NEGRĄŽINTINAS!

-t
*
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THE STROH BREWERY COMPANY, DETROIT 26, MICHIGAN

Taip malonus stiklinėje ir patogus — Stroh’s negrą
žintiname šešių paketas iš sandarų 12 oz. bonkų. Įsi
gykite porą šiandien! Kiekvienu metu — maloniu
metu! Visuomet aukščiausios rūšies ... ir visur po
puliariomis kainomis.

BUY STROH’S

T. C LA IR
AVINGS

(Atkelta iš 1 psl.)

ALL SAVINGS DEPOSITED THROUGH

JULY 15th EARN

from

July Ist

(currenf rate)

4 LOCATIONS

813 EAST 185th STREET

26000 LAKE SHORE BOULEVARD

6235 ST. CLAIR AVENUE

light
smootn
firebrewed

BY THE CASE

Kennedy...
Už tat šią savaitę įvyksian
čiam de Gaulle vizitui Vo
kietijai atmosfera bus ge
rokai sugadinta, nebent jis
sugalvos ką nors naujo.
Rezultate, atrodo, Kennedy vizitas sustiprino Vaka
rų Vokietijos pozicijas pa
sikalbėjimuose ir su pran
cūzais ir su sovietais, kurie
norėdami vokiečius ati
traukti nuo amerikiečių,
turi pasiūlyti ką nors dau-

€

25000 EUCLID AVENUE
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nauji Ąžuolynai
Tremtinys gali prarasti ne tik tėvų žemę, joje kuriamą atei
tį. Tremtinys gali prarasti ir pats save ir pražūti savo pastangose
pabėgti nuo savųjų, nuo savo prigimto kelio. Tuo via dolorosa
keliu yra nuėję tūkstančiai. Jie nebesuranda bazės nei egzisten
cijai nei vilties ateičiai.
Nes jie yra pabėgę nuo savęs.
Profesija, patenkinamas įsikūrimas, pastovios pragyvenimo
sąlygos — ar tai viskas? Ar visi nukirsti medžiai nebesužaliuoja?
Yra pasaulyje stebuklų. Vienu tų stebuklų yra — persodintas
medis, kuris sužaliuoja.
Sužaliuoja beržynai ir ąžuolynai tremtinių gyvenimo laukuose. Bet sužaliuoja ten, kur neprarandama viltis, kur ateitis
nėra nurašyta į nuostolius, kur tų žaliuojančių ląukų vizija nėra
išblėsusi materialistinės ir pesimistinės traukos įtakoje.

Lietuviai tremtiniai yra kovos lauke. O tai jau optimistinis
reiškinys. Kovos lauke su defetizmu, su neviltim ir piktomis
vilionėmis. Kovos lauke yra žaliuojančių laukų ir pievų, ku
riose bręsta derlius ateičiai, kuriose randamas pateisinimas
gyvybei, optimistiniam ryžtui, ne vien tik rezignacijai ir pasku
tiniam amen.
Tremtinių tarpe kas kart labiau, kas kart aiškiau ryškėja
elitinės jėgos, kurios išsiskiria iš neturtingųjų dvasioje. Gi tie
neturtingieji dvasioje nebeturi tikėjimo nei kovos prasme, nei
savo buitim ir skęsta pesimizmo sūkuriuose, dažniausia pačių
beviltiškume sukurtuose. Tai nelaimingo protekcijonizmo au
kos. tai nelaimingos kosmopolitanizmo aukos, tai nelaimingos
prarastų svajonių ir anų kartų sukurtų pirmyn šokti sugriuvu
sių tramplinų aukos.

Ant naujai sukurtų pagrindų stoja tremties jaunimas, vado
vaujamas tų elitinių jėgų, kurios tiki į žaliuojančius ąžuolus,
kad ir persodintus. Jis šoks lenciūgėlį ne ironijai sukelti, bet są
moningai ir su entuziasmu tam pasiruošęs. Nes tas jaunimas jau
nuvokia, kad nesužaliuos persodintas tuščiaviduris ąžuolas. Nu
stojęs syvų ir gyvybės beržas nebus vertas ir degtukams ga
minti.

Jaunimas šoks, senimas spręs bendruomenines problemas.
Vieni šoks ir suklys, vieni diskutuos ir klaidų pridarys. Tai įvyks
ne iš blogos valios. Tai įvyks ne piktu tikslu pareikšti, kad po
nai. sustokim, viskas gi veltui! Nutautėjame, liejamės į skystą
tautybių katilo viralą. Daugiau dirbsime, jėgas aikvosime, lik
sime nevertais nei to viralo sosui praskiesti. ..
Ne. Tai vyksta turint skaidrią, lietuvišką dvasinę jėgą, tau
tinę trauką, kuri nugali kliūtis, klaidas ir nedateklius. Tai trauka,
kuri savyje nešioja pionierišką dvasią. Joje gimsta gyvenimo ir
optimizmo dvasia, suteikianti jėgos ne tik individo asmeniškai
egzistencijai, bet kartu kurianti jėgą, nugalinčią dvasios uba
gystę, kurioje žūsta tūkstančiai bevalių, ryžto ir vilties nustojusių.
(j. c.)
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Spaudoje
pasidairius
A

Mūsų Pastogė, paminėda
ma Vinco Ramono novelių
rinkinį Dailininkas Riauba.
Išleistą Vilties leidyklos
Clevelande, rašo:

MOKAME

metinį dividendą už
visas taupymo sąs
kaitas.

INSURED i

— Autorius Vincas Ra
monas mums pažįstamas iš
eilės jo stiprių romanų, kaip
„Dulkės raudoname saulė
lydy’’, „Kryžiai”, „Miglotas
rytas”, čia minima knyga
yra autoriaus debiutinė ir
pakartotinai išleista išeivi
joje. Jos pirmoji laida pa
sirodė Lietuvoje 1934 m.
Nors ir pirmoji V. Ramono
knyga, bet ji ir ano meto
kritikos buvo labai palan-

IAV NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS PROGA
K. S. KARPIUS

Amerikos revoliucija ir
kelias į laisvę

Kas lietuvių tautai yra
Vasario 16-ta, Jungtinių
Amerikos Valstybių gyven
tojams yra Liepos 4-ta, ne
priklausomybės paskelbimo
diena, kada ginklu ir krau
ju 1776 m. šio kontinento
kolonistai atsikratė Brita
nijos globos.
Skirtumas tarp Lietuvos,
kuri būdama sena, didele
valstybe, laiko bėgyje nu
silpo ir pagaliau buvo už
valdyta Rusijos, ir Ameri
kos kolonijų tas, kad čia
atvykdami mažais būriais
kolonistai įsispraudė indėnų
žemėse, iškart buvo paten
kinti europiečių karalių glo
ba, iki toji globa pradėjo
įgristi. Kai pasijuto galį sa
vistoviai gyventi, juos pra
dėjo dar labiau spausti ir
išnaudoti.
Anglija savo kolonijas
įkurdinėjo Atlanto pakraš
tyje naujame pasaulyje lė
tai, 125 metų bėgyje. Pa
skutinė kolonija, Georgija
pietuose, buvo įsteigta 1732
metais, jau kai ankstesnės
kolonijos kuždėjo apie atsi-

kiai sutikta, ir autorius pasirodė talentingas ir daug
žadąs rašytojas. Knygos
meninė verte neprarado sa
vo blizgesio ir iki šiai die
nai. Labai džiugu, kad Vil
tis, ryždamasi duoti skaity
tojams pakartotinų veikalų
dar iš nepriklausomos Lie
tuvos laikotarpio, kaip tik
pasirinko šį meniškai stiprų
veikalą. —
V. Ramono Dailininkas
Rauba gaunama Dirvoje,
6907 Superior Avė., Cleve
land 3, Ohio ir pas visus
knygų platintojus.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS
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• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite
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• 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 Statės Government
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kratymą už Atlanto vande
nyno esančio valdovo val
džios.
Pirmutinė Anglijos kolo
nija buvo įsteigta Virginija
pavadintoje srityje 1584
metais, toje dalyje kur da
bar yra sostinė Washingtonas. Massachusetts srityje,
pietuose nuo Bostono, ang
lai piligrimai išlipo 1620
metais, tą vietovę pavadin
dami Anglijos miesto Plymouth vardu. Bostone kolo
nistai išsėdo 1635 metais —
taip ateiviai pradėjo plisti
indėnišku vardu pavadinto
je srityje, tapusia Massa
chusetts valstija.
Pirmutiniai revoliucijos
šūviai

1

M a s s achusetts valstija
vadinama Amerikos Revo
liucijos lopšiu, nes Bosto
ne prasidėjo ginkluoti pasi
priešinimai Anglijos kara
liui Jurgiui III, nors revo
liucijos dvasia plito visu
pakraščiu iki Georgijos.
Virginijos pilietis George
Washington, kolonistų kon
greso išrinktas vyriausiu
karo vadu, valstybei įsikū
rus buvo išrinktas pirmuti
niu prezidentu. Massachusėt t s pilietis John Adams
buvo išrinktas antru pre
zidentu. po Washingtonn.
Bostoniečių sukilimas, va
dinamas „Bostono Arbatos
Puota”, istorijoje užimąs
populiarią vietą, buvo dide
lis pasikėsinimas prieš ka
raliaus patvarkymą. Ne
snaudė ir kitos kolonijos,
spaudžiamos ii’ išnaudoja
mos tomis pačiomis kara
liaus ir jo atstovų priemo
nėmis.
Karalius buvo pavedęs
arbatos monopolį Britų-Rytų Indijos bendrovei, kuri,
mokėdama karaliui duokles,
už arbatą iš kolonistų lupo
kiek norėdama. Arbata, su
prantama, buvo tik viena
iš daugybės reikmenų, ku
rias kolonistai turėjo pirk
ti, patys negalėdami ir net
neleidžiami gamintis.
Kai į Bostono uostą at
plaukė laivas su arbata, bū
rys bostoniečių, persirengę
indėnų rūbais ir plunksno
mis ir nusitepę veidus, nak
tį užpuolę laivą, išvertė vi
są arbatą į vandenį. Įtūžęs
karalius nubausdamas ko
lonistus, apkrovė mokes
čiais iki atlygins už sunai
kintą arbatą ir uždarė Bos
tono uostą kitoms reikme
nims įvežti.
Karalius negalėjo sugal
voti geresnės priežasties
kolonistams sukelti prieš
save ii* prieš viską, kas ėjo
iš Anglijos.
Vienas judėjimo vadas,

Samuel Adams, vadovavo
slaptam komitetui, kuris
aprūpino visas kolonijas ži
niomis apie anglų kariuo
menių judėjimą ir kara
liaus įsakymus.

tarimo ir draugingų valsty
bių paskolos gyvenimo pra
džiai.
Nepriklausomybės akto
autorius buvo Virginijos pi
lietis, gabus mokslininkas ir
inžinierius, Thomas Jefferson, vėliau buvęs Prancūzi
joje naujos respublikos am
basadorium, po to trečiu
prezidentu, išrinktu 1801
metais.
Prancūzija ištiesė ranką
paskola ir simpatijomis ir
jos laivynas Atlante ėmė
tramdyti Anglijos laivus,
gabenančius čia kariuome
nę.
Įdomu, kad nepriklauso
mybės pareiškime nėra Jur
gio Washingtono parašo,
vyriausio karo vado ir pir
mutinio prezidento, vadina
mo „respublikos tėvu’’, nes
jis kongreso metu buvo už
imtas karo reikalais toli
nuo Philadelphijos ir nebu
vo kongreso atstovu.
Nepriklausomybę paskel
bęs kongresas pasiėmė nau
jos valstybės valdžios pa
reigas.
Nepriklausomybės gynė
jus - kovotojus, išsidrieku
sius mažais skaičiais nuo
Maine iki Georgijos, buvo
sunku sujungti didesniems
mūšiams, kariauti prisiėjo
nepalankiose sąlygose.
Sunkenybės ir
pasiaukojimai

Nauja valstybė, viso apie
3,900,000 gyventojų, susi
1774 metais Philadelphi dėjusi iš 13 paskirų tauty
joje sušauktame kongrese bių mišinio sudarytų vals
kolonistai paruošė karaliui tijų, karinių nepasisekimų
skundus dėl persekiojimų, akivaizdoje, buvo įpuolus į
reikalavimą sulaikyti baus desperaciją.
mes ir persekiojimus, ir pri
Juodžiausios dienos buvo
dėjo pagrasinimą nutraukti 1777-78 metais, kai anglai
visą prekybą su Anglija, užėmė New Yorką, Philajeigu jų prašymai nebus iš delphiją ir laimėjo kitus di
pildyti.
desnius susirėmimus. Ste
Vietoje skaitęsis su tais buklingu būdu generolui
pareiškimais, karalius pra Washingtonui pavykus sa
dėjo siųsti samdytą kariuo vo kariautojus surikiuoti ir
menę iš Europos ir įsakė sumušti Lordo Cornwallis
gubernatoriams ir kariuo kariuomenę Nevv Jersey
menei kolonistus dar labiau plotuose, karo laimė pasvi
varžyti ir bausti.
ro laisvės siekiančių kolo
Du miesteliai šiaurvaka nistų pusėn.
ryje nuo Bostono — LexPagaliau, 1783 metais,
ington ir Concord — istori
joje įgavo garbingą vietą, Paryžiaus Taikos sutartimi
kartu su bostoniečių kolo Anglija sutiko pripažinti
nistų veikėju Paul Revere, Jungtinių Valstybių nepri
kuris 1775 metų balandžio klausomybę ir užleido nau
18 naktį raitas iš Bostono jai valstybei teritorijas ry
prastais keliukais nuskubė tuose nuo Mississippi upės,
jo į Lexingtoną įspėti ten išskyrus Floridą, kurią per
esančius Samuel Adams ir leido Ispanijai.
Kongrese siautė suirutė;
John Hancock, kad iš Bos
tono siunčiama kariuomenė kiekvienai kolonijai ginant
jiems suimti. Jis nuskubė savo interesus. Krašto gy
jo ir į Concord įspėti ten ventojai nerėmė valdžios,
esančius „Minutės vyrus’’, nemokėjo mokesčių, savo
suorganizuotus kovai, kad tarpe varžėsi už žemių ga
atvyksta kariuomenė užim balus ii- už vandenis ir upes.
ti jų slaptą ginklų ir para Didieji pietinių valstijų že
ko sandėlį.
mių valdytojai savinosi neTiedu veikėju liko išgel grų vergų sistemą, priešin
bėti žygiu ir, nors išblašky gai šiauriečiams.
Tokiai suirutei esant,
ti, kolonistai parodė galį
rimtai stoti į susirėmimus Anglija ir Ispanija pradėjo ,
su anglų kariuomene. Tas nesiskaityti, nepildyti su
žygis įžiebė revoliucijos ug tarčių. Prancūzija negalėjo
nį, išplitusią visose koloni gauti nuošimčių už paskolą.
jose.
Gyventojai iš savo pusės
spyrė valdžią
atlyginti
John Hancock buvo pir jiems už kariuomenės rei
mutinis pasirašęs Nepri kalams imtas provizijas ir
klausomybės skelbimo do padarytus karo eigoje nuo
kumentą. Po šiai dienai jo stolius.
vardu Bostone veikia įvai
Didvyriai — ir išdavikai
riausių rūšių Įmonės ir
įstaigos.
Neatsižvelgiant į visus
Po susirėmimų Lexingto- sunkumus, naujoji respub
ne ir Concorde, kitas lais lika augo ir bujojo. Toles
vės siekiančių kovotojų su niuose karuose garbingai
sirėmimas buvo arti Bos atsilaikė prieš Angliją, Is
tono, Bunker kalne. Ten paniją, — ir išaugo į 180
stovi aukštas paminklas, milijonu gyventoju valsty
kur 1776 metais, jau pa bę.
skirtas vyriausiu vadu, ge
Gen. George VVashington
nerolas Jurgis VVashington,
už
nuopelnus respublikai
įgabenęs į kalną kanuoles,
buvo
išrinktas pirmutiniu
galutinai sumušė anglų ka
prezidentu
ir tarnavo du
riuomenę ir užvaldė Bosto
terminus.
James
Madison,
ną.
vėliau išrinktas ketvirtu
p r e z identu, vadin a m a's
Laimėjimui reikėjo ginklu
„Konstitucijos tėvu’’.
ir kraujo
Greta valstybės vairuoto
Liepos 4 d., 1776 metais jų ii- karo vadų, istorijoje
Philadelphijos kongrese ko- žymimi paskirų kelių asme
lonistų atstovai nutarė pa nų vardai:
skelbti n e p riklausomybę,
Paul Revere už jo žygį
galvodami gausią kitų vals
tybių pasitikėjimo ii* pri
(Nukelta Į 4 psl.)
Skundai ir nesiskaitymas
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TIKROVĖ MŪSU VEIKLOS ORGANIZACIJOJE*
2. ALT nei nesirengia
"pavaduoti” bendruomenės.

Amerikos Lietuvių Tary
ba, kelių Jungtinėse Vals
tybėse veikiančių lietuvių
organizacijų vadovybių su
tarimu, atstovavo
šiame krašte gyvenantiems
organizuotiems lietuviams
Lietuvos nepriklausomybės
gynimo reikalais. Ji čia nei
bendruomenės, nei ko kito
nepavadavo, nenori
pavaduoti ir nepavaduoja.
Kai kilo nepasitenkini
mas, kad taip, kaip ligi šiol
sudaryta, ALT n e p i 1 n a i atstovauja šiame
krašte esančiai lietuvių iš
eivijai, ji ėmė šiek tiek re
formuotis ir ėmė (”po ar
batinį šaukštelį”) įsileisti
daugiau organizacijų, bet
tik ne JAV LB organizaci
ją. Apie kokį gi čia ”lyg ir
pavadavimą” gali būti kal
ba! Be tb, juk ne visa mūsų
politinė išeivija yra Jungti
nėse Valstybėse.
* Plg., P. Stravinskas.
Laisvinimo klausimais (7),
Organizacija, Dirva, 67 nr.

JAV...
(Atkelta iš 3 psl.)

nakties metu įspėti Lexingtono ir Concordo gyvento
jus apie anglų kariuomenės
atvykimą.
Virginijos pilietis Patrick Henry, įkvėpęs kitus
kovoti už laisvę, kongrese
šaukė: ”Kas liečia mane —
duokit man laisvę — arba
mirtį!”
Jaunas karys Nathan
Hale savanoriu vyko žvalgybon anglų kariuomenių
bazėse New Yorke ir apy
linkėje. Suimtas, prieš su
šaudymą pasakęs: ”Man
gaila, kad turiu tik vieną
gyvybę paaukoti savo kraš
to gerovei!”
Iš moterų, Philadelphijos
Betsy Ross įgijo istorijoje
vietą pasiūdama pirmutinę
respublikos žaigždėtą vė
liavą.
Iš blogosios pusės: Bene
dikto Arnoldo vardas ir da
bar iškeliamas: ”Nebūk Benedict Arnold”! Jis, pra
džioje narsiai kovojęs už
laisvę, vadovavęs užpuoli
mą anglų Kanadoje, kai bu
vo paskirtas West Point
tvirtovės komendantu, prie
Nevv Yorko, pradėjo vesti
slaptas derybas su anglų
vadais. Laiku susektas, jis
paspruko pas anglus, ir jau
negalėdamas grįžti į savo
kraštą, gyvenimą baigė An
glijoje.
Aaron Burr, tarnavęs
naujos respublikos įvairiose
aukštose pareigose ir buvęs
viceprez.,
buvo pasikėsi
nęs valstybę vėl išdraskyti:
nusibastęs į Texas, bandė
Įkurti savo valstybę, norė
damas tapti imperatorium.
Suimtas ir nubaustas, am
žių baigė skurde.

V. RASTENIS

3. Vlikas tebesivaiko ne
įmanomo „atstovavimo”.

Vlikas atstovauja Lietu
vos valstybinei tautai? štai
čia jau pats ryškiausias
Vliko apologetikos fik
cijomis rėmimo pa
vyzdys! (Ne visi Vliko apo
logetai bedrįsta atvirai šią
fikciją vartoti, bet visgi
dažnai tokiam ar kitokiam.
— pavyzdžiui, ”Wuerzburgo protokolo” — padaže ją
pakiša).
„Vlikologijos” kurse apie
tokius dalykus kalbėti buvo
rekomenduota tik teisinin
kams, nes kiti esą nekom
petentingi turėti nuomonę
tokiu "sudėtingu teisiniu
klausimu”. Bet, jei mūsų
buvęs valstybinės teisės
profesorius išgirstų, kad
kas iš jo studentų kalba to
kius dalykus apie atstovavi
mą valstybinei tautai, tai,
turbūt, ne tik karste apsi
verstų, o pakiltų iš kapo,
skubėtų į archyvą ir, laužy
damas visas savo tradicijas,
išbrauktų visus koliokvijumų ir egzaminų kryžiukus
ir pakeistų juos minusais
ties taip kalbančių pavardė
mis ..,
Mūsų visuomeninės veik
los organizacijos klausimas
ne vien siauros specialybės
teisininkų rūpestis. Visi ly
giai privilegijuoti susidary
ti apie tai nuomonę ir ją
reikšti. Todėl nekalbėkim
apie tai mįslėmis. Išverskim
visiems suprantama kalba
tą kiek mįslingą sąvoką —
"valstybinė tauta”. Tai yra
valstybės piliečių visuma.

Lietuvos valstybinė tauta
yra visi Lietuvos piliečiai:
ir žydai, ir lenkai, ir vokie
čiai, ir rusai, totoriai, kara
imai, čigonai ar kokių dar
jų ten galėjo būti, — ne
vien lietuviai.
Kas šiandien yra Lietu
vos valstybinė tauta? Vien
šis klausimas jau painus
teisinis ir drauge politinis
klausimas. Ar dabartiniai
"LTSR” gyventojai, nešiojantieji Sovietijos pasus,
tik priregistruoti "LTSR”
teritorijoj, įskaitant apie
300,000 rusų kolonistų ? Ar
tik tie kurie buvo Lietuvos

piliečiai 1940 metais? (Kiek
jų gyvų beliko, ir ypač kiek
beliks dar po dešimtme
čio?). Ar gal tik tie, kurie
užsieniuose tebeturi lietu
viškus pasus, neiškeistus į
gyvenamųjų kraštų piliety
bės dokumentus? (Kiek to
kių beliko?).
Valstybinės tautos atsto
vybė paprastai yra tam tik
ra tvarka valstybinės tau
tos ir renkama. Nepapras
tose aplinkybėse tokia lai
kinė atstovybė gali ir kitaip
susidaryti. Bet kas matė to
kią "atstovybę”, kuri, net
ir išrinkta būdama (ką jau
kalbėti apie pačią apsiskel
busią), laikytų save atsto
vybe ne tik ligi originalieji
atstovai tebegyvi ir kaip
nors dar bendrai tebeveikia,
bet net ir "atstovams”
("Jono Petrui duotu pave
dimu”) pasikeitus, netgi
daugumui "atstovų" kitos
valstybės pilietybę pri
ėmus !
Taigi, Vlikas nėra
Lietuvos valstybinės tautos
atstovybė, ir tąja teze ne
galima nei nėra jokio rei
kalo remti samprotavimų
ar išvadų, liečiančių veiklos
organizacijos problemas.
O jeigu (užsimer
kę) ir priimtumėm tą fik
ciją, tai tas būtų tik neper
žengiama kliūtis kokioms
nors "integracijoms” Vlike.
Nes tada bet koks pasikėsi
nimas paskirti atšovus į
"Lieuvos valstybinės tautos
atstovybę” iš organizacijų,
ypač kai jos susideda dau
giausia iš nebe Lietuvos pi
liečių, būtų akivaizdžiai ne
teisėtas. Iš tikrųjų, netgi
dabar Vlike atstovus turin
čios grupės turbūt visos tu
rėtų atsižadėti kaip nors

"bekišti nagus” prie tos
"valstybinės tautos atsto
vybės”, kadangi jų visų na
rių absoliutinė dauguma jau
nebe Lietuvos piliečiai...
Taip suprastas Vlikas (ir
tai su didžiuliu klaustuku
palubėj) turėtų likti tik ne
diduko skaičiaus gyvenimo
saulėleidin beženg i a n č i ų
Lietuvos pilietybę tebepasilaikančių egzilų prerogaty
va . o o
šiaip ar kitaip versi, toji
"valstybinės tautos atsto
vavimo” ar, kaip kitų mėg
stama sakyti, "parlamento
funkcijų atlikimo” tezė ne
išvengiamai veda "ad absurdum". Jeigu tokia tezė
dedama "vienybėn kvieti
mų” pagrindan, tai turėtų
būti jau be tolesnių aiškini
mų aišku, kodėl tais
kvietimais niekas nebesi
naudoja. Ir turėtų būti aiš
ku, kas "sabotuoja vieny
bę”: ar tas, kas susilaiko
ėjęs į absurdan vedančias
"atviras duris", ar kas "at?
veria duris”, o už jų tebepalieka absurde.
4. Nelemta kova susilpni
no ir taip jau ribotas diplo
matų galimybės.

Tiesa, kad Lietuvos dip
lomatai atstovauja Lietu
vos valstybei (imtinai su
valdžia, valstybine tauta ir
teritorija!). Bet esamose
sąlygose Lietuvos diploma
tai neturi progos reikšti sa
vo valstybės valios
(neigi tautos valios), ka
dangi dabar tos valios reiš
kimasis yra sukliudytas. Jų
atstovavimas valstybei šiuo
metu yra tik lyg laikinai
neveik smingo įgaliotojo
interesų rūpinimas ir
gynimas, šios diplomatų
funkcijos vykdymas yra są
lygojamas ne tik Lietuvos
Įstatymų ar buvusios Lie
tuvos valdžios aktų, bet dar
ir kitų valstybių vyriausy
bių politikos: kiek kurios iš

(Bus daugiau)

VISAIS
APDRAUDOS
REIKALAIS,
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki

mų ir gaisro, kraiptis į
atstovę

PAULINA
MOZURAITIS-DENNETT
Hl 2 4450
642 Meadow Lane Dr.
CLEVELAND 24

PINIGAI PADĖTI IKI KIEKVIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MENESIO DIENOS.

HT

/&70

PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME
PENSIONIERIAMS, KURIEM PROCENTAI YRASVARBU
GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.

SEVENTH & PARK AVENUES

ASBURY PARK, N. J.

PRospect 4-7788

SPINET PIANOS OF
DISTINCTION

ST. ANTHONY SAVINGS

E ašy Terms can be

t LOAN ASSN.
1447 So. 49th Court, Cicero 50, III.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS,
sekretorius
Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 656-6330

VIESEU1MI CIIIEUiO.IE PIRKITE NAUJOJE MDIlEOIfl.JE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

PARAMA

energijos didžiumą pašven
tė kovai dėl Lietuvos diplo
matinių institucijų kompe
tentingo susiaurinim o kitų valstybių vyriau
sybių akyse.
Vlikas vienu požiūru tos
kovos nelaimėjo. Būtent ne
laimėjo (nes ir negalėjo lai
mėti) galimybės oficialiai
instruktuoti diplomati nes
institucijas.
Bet šį tą "laimėjo”. Bū
tent, sudarė atrosferą, pa
lankią dipiomatinių insti
tucijų reiškimosi galimybių
susiaurinimui, ypač Washingtone, kur buvo gana
gerų atvirų kelių joms daug
geriau įtvirtinti.
Šia prasme Vlikui gana
gerai sekėsi bendradarbiau
ti ir su ALT lyderiais. Jei
gu tos veiklos čempionai
Vlike dar ir šiandien paten
kinti šiuo savo "laimėjimu",
tai ko gi stebėtis, kad tie
mūsų sluoksniai, kurie se
niai matė tokios "laisvini
mo” linkmės pragaištingu
mą, nėra entuziastai be nie
kur nieko eiti pro tas duris,
tegu ir "atviras", už kurių
dar per ryškiai regimas pa
linkimas tęsti veiklą maž
daug ta pačia linkme.

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI
PAS MUS!

M. 0. MATTLIN

2027 EUCLID AVENUE
PR 1-7633

tų vyriausybių Lietuvos
valstybės atstovus jų funk
cijose pripažįsta, priima ir
su jais skaitosi.
Iš Lietuvos pūsės nėra
kompetentingo valstybinio
organo, kuris galėtų diplo
matus instruktuoti, arba
galėtų įsakyti jiems kokius
veiksmus atlikti ar nuo ko
kių susilaikyti. Pagal įsta
tymus, jei Vlikas ar koks
kitas komitetas ir turėtų
valstybinės tautos atstovy
bės galią, kurios neturi, vis
tiek jis nebūtų kompeten
tingas instruktuoti diplo
matines institucijas, nes to
kia kompetencija priklauso
tik vyriausybės organams.
O tokių nėra, ir jiems už
sieniuose susikurti būtų
Įmanoma tik kitų valstybių
vyriausybėms sutikus juos
pripažinti, ne vien mūsų
noru.
Dėl to santykis tarp dip
lomatinių (taip pat ir kon
sulinių) institucijų su viso
mis mūsų visuomeninėmis
organizacijomis tegali būti
privataus pobūdžio santy
kis, besireiškiąs susižinoji
mu, pasitarimais, patari
mais, pageidavimais, bet
jokiu būdu ne teisiškai reg
lamentuotas kieno nors da
bar išleistais dekretais ar
dabar sudarytomis sutarti
mis.
Jei šiandien jau ir Vlikas
(kaip ir eilė kitų veiklos
centrų) su diplomatinių in
stitucijų pareigūnais pasi
keičia mandagiais sveikini
mais, — gerai. Bet tikrai to
"lyg ir per maža”, kadangi
galėtų būti ir vaisingesnio
santykiavimo.
Tačiau vaisingesnio san
tykiavimo atmosferą ir są
lygas sugriovė negi kas ki
tas, kaip Vlike vyravusieji
ir tebevyraujantieji veikė
jai, užsimoję vaidinti ne
įmanomą rolę, nuo ku
rios jie dar ir dabar, kaip
iš apologetikos matyti, te
bėra neatsisakę. Jie gi dau
giau kaip dešimtmetį savo

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

GREETINGS and
BEST WISHES

Arranged

1963 m. liepos 1 d.

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

PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
COCTAILS MANHATTAN OR
MARTINI kvorta ........................................ $2.98
LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas ..... 5th $0.89
NAPOLEON FRENCH BRANDY ....... 5th $3.35
RICCADONNA IT AL. VERMOUTH 39 onz. $1.15
BORDEAUX pranc. vynas................................... 5th$0.98
i

Įvairiais metų laikotarpiais malonu visad
atsilankyti gražiajame Asbury Parke prie At
lanto ir pailsėti apskritus metus veikiančiame
viešbutyje ”Nida” 7-tos ir Park Avė. kampe. Tel.
PR 4-7788. švarūs kambariai, pigus ir skanus
maistas.
Prie viešbučio veikia restoranas ir baras.
Viešbučio salė išnuomojama įvairiems pobūviams.
Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusu.
Savininkai P. C.

Mačiuliai.

DIRVA

1963 m. liepos 1 d.

L. .
CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
• Lithuanian Womens
Club pristato naują vado
vybę, kuri iki 1965 m. ka
dencijos galo veiks šiame
sąstate: Mrs. John Gazer —
prezidentė, Mrs. Anthony
Pongonis ir Mrs. William
Mack — viceprezidentės,
Mrs. Anthony Bacevice —
sekretorė, \Mrs. John De
Righter — ižd. ir Mrs. An
thony Montville ir Mrs.
John Heip — patikėtinės.
Klubo narės metinio su
sirinkimo ir pietų metu at
sisveikino su buv. klubo pre
zidente Mrs. Joseph Leiblinger0

Vytautėnai savaitgalio
iškyloje
Birželio 21-23 d. Pilėnų
tunto Vytauto dr-vės skau
tai dalyvavo Clevelando
skautų savaitgalio iškyloje.
Vytautėnų pastovyklei va
dovavo R. Lipnevičius. Skil
tims vadovavo — G. Lazdinis ir M. Jakulis. Abi skil
tys dalyvavo 11-je varžybų,
visas jas laimėjo ir buvo at
žymėtos specialiomis — pi
onierių gairėmis. Iškyloje
buvo surengta vienetų pa
roda. Mūsiškiai joje pasi
žymėjo pašto ženklais ir
signalizacijos Įrankiais.
Vytautėnus iškyloje glo
bojo Pilėnų tuntin. V. Jo
kūbaitis, o V. Bacevičius
buvo virimo instruktorius
skiltininkų kursų daly
viams. šeštadienį skautai
išvirė 5 patiekalų pietus.
Iškylautojus aplankė Pr.
Karalius, V. Civinskas, G.
Juškėnas ir kt.
Po giedriu dangumi pui
kų savaitgalį praleidę vy
tautėnai yra nepaprastai
dėkingi Pr. Karaliui ir V.
Knistautui už atvežtas lauk
tuves, o V. ir A. Apaniams
už stovyklinės mantos tran
sportą į Chagrin parką ir
atgal į tunto sandėlį. Viso
stovyklavo 22 skautai ir va
dovai.
• Tradicinis Laisvės Fes
tivalis rengiamas Clevelan
de liepos 4 d. Tikimasi daly
vausiant iki 250,000 clevelandiečių, laisvai besiren
kančių Edgewater Parko
pašlaitėse. Programoje nu
matyta skambinti visokiau
siais varpais 1 vai. p. p.
skambinimui tęsiantis 4 mi
nutes. Tai tradicija, prime

nanti suskambėjusi laisvės
varpą Philadelphijoje ir at
nešusį džiugią JAV nepri
klausomybės ir laisvės ži
nią.
Trumpa šventės žodinė ir
muzikinė programa užsi
baigs 9:30 vai. vak. gigan
tišku fajerverku, nušvie
čiančiu laisvę mylinčios tau
tos pašvaistę.

• Vila Rūta vasarojimo
sezoną pradeda nuo liepos 6
dienos. Svečiai kviečiami
pasinaudoti ”Rūta” išsinuo
mojant kambarius su pen
sijom! arba be. Skambinti
EV 2-4114 — Gražinai Nat
kevičienei, arba rašyti: Mrs.
V. Nagius, Andover Post
Office, Andover, Ohio. Va
žiuoti 6 keliu iki Andover.
Iš Andover 85 iki Lake Rd.
PARDUODAMAS NAMAS Pasukti į kairę už vienos
ketvirties mylios — Rūta.
Savininkas parduoda na
mą, laisvą apsigyvenimui. 2
• Clevelando vasaros or
šeimų, 5-5, dvigubi porčiai,
kestras
Liepos 4 šventės iš
plytelėmis klotos virtuvės,
vakarėse
pasirodys tai
2 gaso pečiai, erdvus rūsys,
šventei
pritaikyta
progra
naujas lJ/2 garažas.
ma.
Telef. 881-7064. (75-78)
Public Auditorium salėje,
be orkestro atliekamų ame
rikiečio kompozitorių kūri
PARENGIMŲ KALENDORIUS nių (Star Spangled Banner,
National Emblem, Be Glad
LIEPOS 14 D. Lietuviams bu- Then, America, New Engdžiams remti valdyba ruošia ge land Tripiti.ch, When Johny
Comes marching home ir
gužinę Painesville, Ohio.
kt.), jungsis programon ir
LIEPOS 28 D. Niaurų sody choras su istorinėmis Re
voliucijos dainomis. Be to,
boje didžioji lietuvių gegužinė.
Rengia LB Clevelando I-os Apyl, dalyvauja 15 metų gražiai
Valdyba.
pasirodžiusi Weawers —
tautinių dainų ir šokių gru
RUGSĖJO 7 D. LB Clevelando
pė su Zelma George.
1-os ApyL dešimtmečio paminė
’Tops” koncertams bilie
jimas šv. Jurgio parap. slėje.
tus galima iš anksto įsigyti
Severance Hali ir Burrows
RUGSĖJO 8 D. 1863 m. suki
krautuvėje.
limo minėjimas. Rengia ALT

Jūrų skautų stovykla
RUGSĖJO 14 D. Vaidilos teat
ro dešimtmečio sukaktis proga
Lietuvių jūrų skautų Cle
balius šv. Jurgio parapijos salė velando vietininkijos sto
je.
vykla įvyks liepos 13-19 die
RUGSĖJO 28 D. Šv. Jurgio nomis prie Pymatuning eže
parapijos salėje, koncertas - re ro, Pennsylvania valstijos
čitalis Genovaitės Vasiliauskie pusėje.
nės, iš Australijos. Rengia ALTS
Stovyklai vadovaus v. j.
12 skyrius. Pradžia 7:30 vai. vak. s. VI. Petukauskas ir j.

SPALIO 12 D. Neringos skau
čių tunto tėvų komiteto rengia
mas balius ir madų paroda šv.
Jurgio parapijos salėje.
SPALIO 12 D. Naujosios pa
rapijos salėje antrasis kultū
rinės talkos koncertas, tos sa
lės pianinui įgyti. Globoja Vy
čių kuopa.
SPALIO 19 D. Lithuanian Village Bendrovė rengia balių.
LAPKRIČIO 3 D. madų pa
roda šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

pskt. Pr. Petraitis.
Stovyklos mokestis už sa
vaitę $15.00, kuris įmoka
mas prieš stovyklą.
Jūrų skautai registruoja-

• Savininkas parduoda
mūrinį namą: 4 miegamie
ji; 4 garažai; varinis van
dentiekis ir lietaus nubėgimai; sklypas 425 pėdų ilgio
su medžiais; naujas cemen
tinis išvažiavimas; randasi
Marcella Rd. — prieš Nau
jos parapijos mokyklą. Te
lefonas: IV 1-5380.
(72-78)
SAVININKAS
PARDUODA
1 šeimos, 8 kamb. namą,
6731 Edna Avė., netoli šv.
Jurgio mokyklos. Erdvūs
kambariai, aukštas rūsys, 2
automobilių garažas, nau
jai nudažytas.
Skambinti A. Dailidei —
HE 1-8516.

PARDUODAMAS NAMAS
Savininkas, turįs apleisti
miestą ir privalo parduoti 2
šeimų namą (5-4) lenkų —
lietuvių rajone — 1234 E.
87 gt. Su siūlymu kreiptis
telef. RA 1-9707.
(73-77)

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER
ATOSTOGAS
GARSIAME CAPE COD — OSTERVILLE, MASS, KU
RORTE PRIE ATVIRO ATLANTO PRIVATAUS PLIA
ŽO, PUŠŲ PAVĖSYJE GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE
VASARVIETĖJE

JANSONŲ VILOJE
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass.
Tel. (Area 617) 428-8425
• Graži vila ir erdvūs kambariai.
• Privatus 2 akrų pušynas — parkas.
• Šiltos Golfštromo srovės atviros jūros pliažas vos 7
min. pėsčioms.
• Rami aplinkuma — daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Geras ir sveikas lietuviškas maistas ir malonus patar
navimas.
ATIDAROMA NUO BIRŽELIO MĖN. 15 D. IKI
RUGSĖJO 15 D.

Lietuviai savininkai Dr. Eduardas ir Marija
Jansonai visus maloniai kviečia atvykti
praleisti atostogas.

BASEMENTS

MAY’S

LAPKRIČIO 9 D. Vaidilos te
atro premjera M. Venclausko
"Užburtoji dūdelė" Šv. Jurgio
parapijos salėje.

Neįtikimai žema kaina!

Visose 4 May Co. rūsio krautuvėse!

LAPKRIČIO 17 D. Vaidilos te
atro spektaklis "Užburtoji Dū
delė" vaikams ir jaunimui, Lie
tuvių salėje.

ŽINOMŲ VYRAMS SIUVYKLŲ

TR0PIK1NIAI
KOSTIUMAI

LAPKRIČIO 23 D. Kariuome
nės šventės minėjimas šv. Jurgio.parapijos salėje. Ruošia LVS
Ramovė.
GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Me
tų sutikimas. Ruošia LB.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
TO $10,000.00

priešatostoginį susirinkimą. žių kalbų ir linkėjimų.
Be einamųjų reikalų, sky
Vaišių metu laimėjimams
riaus pirmininkas Antanas buvo paleista trijų meni
Matjoška padarė išsamų ninkų nupiešti ir skyriui do
Pagerbė Jonus
pranešimą apie ALTS sei vanoti paveikslai ir trys
Birželio mėn. 23 d. ALTS
mą. Pasibaigus susirinki grupės įvairaus turinio lie
Bostono skyrius turėjo
mui, skyriaus nariai ir sve tuviškų knygų. Viso buvo
čiai pagerbė Jonus. Vaišių šeši laimėjimai. Pirmą do
metu Jono Kasmausko — vaną laimėjo buvęs sky
skyriaus garbės pirmininko riaus pirmininkas inž. Daadresu buvo pasakyta gra čys.
Bronius Utenis
si pas savo vienetų vadovus
arba telefonu VI. Petukauskui RA 1-1435 ir Pr. Pet
raičiui 531-1058, iki liepos
8 d. Skambinti vakarais nuo
6-9 vah
Į stovyklą gali būti pri
imti keli ne jūrų skautai,
pagal susitarimą su stovyk
los vadovais.

BOSTON

EAGLE STAMPS ADD TO YOUR SAVINGS!

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

ACCOUNTSINSURED

Nr. 75 — 5

SUPERIOR

DYDŽIAI
Normalūs
36 iki 46

SAVINGS

•
Trumpi
37 iki 44

HOME AND

•

REMODELING LOANS

Ilgi
38 iki 46

Indėliai Įnešti iki LIEPOS 15 DIENOS bus užskai
tyti nuošimčiam^ nuo LIEPOS 1 DIENOS!
IN T0WN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

Spalvos:
Mėlyni
Alyviniai
Pilki
Juodi
Pilkšvi
Rudi

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

6621 Edna Avenue
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 1-7770

Populiarūs kampuoti
Pageidaujami liniuoti
Lygios spalvos
Gražūs pledai
Kiti įmatrūs
audiniai

Medžiagos:
• 55 % dacrono polyesterio,
45% dirbtinio šilko
• Avrono dirbtinio šilko
ir Arnel trįcetato
• Dirbtinio šilko ir
acetate

LYGIOS AR SU KLOSTĖMIS KELNĖS

Della E. Jakubs & William J. Jakubs

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

Modeliai:

Ryšium su žemomis
kainomis imamas
nežymus mokestis
už pataisymus.

VYRAI: pasirinkite iš 842 puikiai atrodančių ilgai nešiojamų tropikinių kostiumų. Kiek
vienas jų turi rankų darbo išbaigimą, randamą aukštesnės kainos kostiumuose, kartu’ iš
kelia šio sezono naujausius modelius ir spalvas. Daugelis jų yra skalbiami ir būsite pa
tenkinti jais visą pavasarį ir vasarą. Ir atsiminkite, kaip jausitės vėsiai ir patogiai tik
už $20! Skubėkite geresniam pasirinkimui!

BASEMENT MEN’S CLOTHING DĖPARTMENT, THE MAY COMPANY, D0WNT0WN AND BRANCHES

j e vasarvietėje įsikūrė Mil
dažiai, gyvenamųjų namų
vaizdą pakeitė pagrindinai.
Ir taip kas vasarą, kai su
važiuoja vasarotojai, jie at
randa ką nors naujo, gra
žesnio, tobulesnio. Tokia pat
staigmena jų laukia ir šiais
metais.
Ne be to, kad vasaroto
jus bei savaitgalio svečius
vilioja ir geras, skoningas
maištas, apie kurį dažnas
pasako: ”prisivalgiau, kaip
mamos namuose.
O jau paežerio gražumas,
kaip Palangoje, švaru, daug
erdvės.
Šeimininkai Mildažiai sve
čius moka priimti, jais nuo
širdžiai rūpinasi ir sudaro
jaukią šeimyninę nuotaiką.
Beje, Beverly Shores ga
lima pasiekti traukiniu, o
iš stoties šeimininkai pasi
ima. Traukiniai iš Chicagos
eina veik kas valanda.
Skambinkite: TR 2-4963
(Michigan City). Arba rašy
kite: J. Mildažis, Box 61,
Beverly Shores, Ind. (vk)

DIRVA
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KAS IR KUR?
• Leonas Sabaliūnas, prieš
kelias savaites įgijęs poli
tinių mokslų daktaro laips
nį Columbijos universitete
New Yorke, šiomis dieno
mis pasirašė sutartį su St.
John’s universitetu New
Yorke dėstyti Jungtinių
Valstybių valdžios santvar
kos ir Rusijos istorijos kur
sus,
• Rašytojo Jurgio Gliaudos angliškai išleista knyga
House Upon The Sand (Na
mai ant smėlio) buvo pa
minėta Time magazino bir
želio 28 d. laidos knygų ap
žvalgoje.
Apžvalgininkas pažymi,
kad novelė priklauso prie
geriausios literatūros apie
nacizmą. Plačiai atpasako
tas novelės turinys kelia
klausimą, ar tokio pat dė
mesio susilauktų knyga, jei
ji būtų parašyta apie komu
nistų žiaurumus.

• JAV Liet. Bendruome
nės Tarybos sesija šaukia
ma liepos 6-7 d. Chicagoje
(Hollywood Inn salėj, 2417
W. 43rd St.). Be apyskaiti
nių centrinių organų veik
los pranešimų, sesijos dar
botvarkėj taip pat ir tokie
klausimai, kaip Bendruome
nės vieta Lietuvos laisvės
kovoje (ref. PLB Valdybos
pirm. dr. J. Sungaila), PLB
antrasis seimas (dr. J,
Sungaila), Bendruome n ė s
premijos ir stipendijos (dr.
P. Kisielius), organizaci
niai Bendruomenės reikalai
— LB mėnuo, šventė, ry
šiai su organizacijomis ir
kt. (V. Izbickas) ir kt. Se
sija pradedama liepos 6 ry
to 10 vai. Ją globoja LB
Chicagos apygardos valdy
ba.
• Balys Raugas, Riverside, N. J., LB apylinkės
pirmininkas, visais galimais
būdais talkininkauja Rezo
liucijoms Remti Komitetui!
Vien aukų tam reikalui yra
surinkęs apie $200.00.

1963 m. liepos 1 d.

lietuvės gražiai .
atstovavo Lietuvą
General Federation of
VVomen’s Clubs kongreso
pirmoji dalis šiais metais
vyko Milwaukee, Wis., bir
želio 10-14 dienomis. Kon
grese dalyvavo apie 1,500
delegačių. Dalyvavo ne vien
tik moterys, bet ir kai ku
rie aukštieji Amerikos pa
reigūnai. Kalbą pasakė JAV
Viceprezidentas L. B. John
son.
Kongrese dalyvavo trys
lietuvės: iš Chicagos J.
Daužvardienė ir M. Kraučūnienė, iš New Yorko —
L. Bieliukienė. J. Daužvar
dienė, kaip Lietuvos Gene
ralinio Konsulo žmona, da
lyvavo iškilminguose tarp
tautinių delegačių priešpie
čiuose kaip garbės viešnia
ir buvo gražiu žodžiu pri
statyta dalyvėms. Ten pat
dalyvavusi M. Kraučūnienė
uoliai platino įvairią spaudą
apie mūsų krašto nelaimes.
Delegate buvo ir L. Bieliu
kienė, kaip tos organizaci
jos vadovybės narė ir kaip
Lietuvių Moterų Atstovy
bės pirmininkė. Ji vieną
kartą per televiziją demons
travo lietuvių velykinių
margučių papročius, kitą
kart kreipėsi į dalyvavu
sius programoje spaudos
atstovus, prašydama kelti
Rusijos kolonializmo panai
kinimo reikalą. Be to, šiuo
reikalu ji kalbėjo ir pačia
me Kongrese. Taip pat L.
Bieliukienė turėjo atskirą
pasikalbėjimą su vietos
amerikiečių spaudos atsto
vais. Keletą minučių ji kal
bėjosi ir su JAV viceprezi
dentu L. B. Johnson ir Lady Bird.
L. Bieliukienė birželio 28
d. išskrenda į Muencheną,
kur įvyks antroji Kongreso
dalis.\Ta pačia proga ji ap
lankys dar Italijos, Graiki
jos,
Lebanono,
Egipto,
Prancūzijos ir Ispanijos mo
terį! klubus.

ALT Sąjungos Los Angeles skyrius birželio 23 d. atviroje
gamtoje buvo surengęs gegužinę. Nuotraukoje linksmai nusitei
kusio jaunimo būrelis, kurio linksmoms dainoms akordeonu pri
taria VI. Gilys.
L. Kančausko nuotrauka.

V. Pliodžinsko nuotrauka

Gražus šokėjų bukietas...

VASARA
SANDUNUOSE

Po kun. Gintauto Sabataičio, S. J., pirmųjų šv. Mišių Georgeto\vno universiteto bažnyčioje, Washingtone, birželio 18 d., premicijantas kalbasi su Mrs. John Fostei’ Dulles ii' kun. Avery
Dulles, S. J., kuris per Mišias sakė pamokslą. Aidos nuotrauka.

• Solistei G. Vasiliauskie
nei, išvykstančiai Į JAV
koncertuoti, Adelaidės, Aus
tralijoje, visuomenė birže
lio mėn. 15 d. surengė iš
leistuves. Išleistuvių metu
buvo kalbų, linkėjimų, svei
kinimų perduoti JAV lietu
viams. Birželio 19 d. Vals
tybinis radijas suruošė jai
oficialų 30 min. išleistuvių
rečitalį, kuriame ji dalyvau
ja nuo 1952 m. Rečitalyje
dainavo lietuvių komp. kū
rinius. Radijo valandos ve
dėjas padarė su G. Vasi
liauskienė pasikalb ė j i m ą
apie kelionę, kartu aukštai
Įvertindamas jos veiklą ra
diofone. Palinkėjo laimin
gos kelionės, sėkmės kon
certuose ir kvietė grįžus
vėl dirbti toje įstaigoje.

CHICAGOS PARENGIMŲ |
- KALENDORIUS _J
LIEPOS 7 D. II JAV ir Kana
dos Tautinių Šokių Šventė International Amphitheatre salėje.

LIEPOS 9 D. Marąuette Par
ko Namų Savininkų Lygos pikni
kas Bruzgulienės darže.
LIEPOS 14 D. Anglijos lietuvių
klubo gegužinė Spaičio darže,
Willow Springs.
LIEPOS 20-21 D. Pabaltiečių
lengvosios atletikos, plaukymo,
lauko teniso ir futbolo pirmeny
bės.
RUGPl'ŪČIO 31 - RUGSĖJO 1 D.
Amerikos Lietuvių Gydytojų Są
jungos 50 metų jubiliejinis suva
žiavimas Conrad Hilton viešbu
tyje.
RUGSĖJO 28 D. sol. Nerijos
Linkevičiūtės dainų ir arijų re
čitalis Jaunimo Centre.
MAIRONIO
SPALIO 5 - 13 D. Jaunųjų
JAUNOJI
dailininkų meno kūrinių paro
da Čiurlionio Galerijoje, Jau
LIETUVA,
nimo
Centre. Parodos atidary
apknyga be kurios negali
sieiti nei vienas jaunuolis, mas spalio 5 d. 7 vai. vakaro.
moksleivis.
SPALIO 12 D. Lietuvių Gai
Ribotas tos knygos lestingųjų Seserų S-gos tradi
parengimas, Western Bali
skaičius gautas Dirvoje. cinis
Room salėje.

Užsisakykite paštu.
Knygos kaina —
kietais viršeliais 2 dol.,
minkštais — 1,50 dol.

SPALIO 12 D. - gyv. D. Bri
tanijoje lietuvių linksma vakaris,
B. Pakšto salėje.
SPALIO 26 D. 8 vai. vak. so
listės Aldonos Stempužienės kon
certas, ruošiamas Santaros-Švie
sos Federacijos Jaunimo Centre.
LAPKRIČIO 17 D. Pianisto
Andriaus Kuprevičiaus koncertas
Jaunimo Centre.

ŠEIMOS

POILSIUI
PUIKIOS

BEVERLY SHORES
ŽINIOS

• Lietuvių Klubas rengia
Šaunią, gegužinę-laužą, Jo
nynų sode, liepos 13 d., 8
vai.* vakare. Programoje
SVEČIUOSE J. MILDAŽIO dalyvaus Chicagos meninin
VASARVIETĖJE
kai, o turtingą bufetą ir lai
mėjimus
ruošia Klubo na
Vienas geras bičiulis 13
vasarų atostogas praleidęs rės. Sodo savininkas Vyte
įvairiose Amerikos vasar nis Jonynas mielai sutiko
vietėse sugraudino mus, va leisti naudotis sodu ir naudinamųjų Sandūnų, Bever . jai statomos moderniškos
ly Shores, Indiana, garbin svetainės šokių sale. Ren
gėjai tikisi sulaukti 200
tojus.
— Tris mašinas sudulki- svečių, kuriems ruošia eilę
nau, tūkstančius mylių iš siurpryzų ...
važinėjau, pinigų krūvas iš
• Lietuvių kolonija šiame
leidau, bet tokios gražios, gražiame Michigano ežero
ramios vasarvietės, tokių pakraštyje auga ir kuriasi.
gražių maudyklių, puikių Jonas Mildažis, lietuvis konsmėlynų niekur nemačiau, traktorius apsiėmė statyti
kaip kad čia, Sandūnuose, Leonui Nekui su šeima pui
— baigė jis savo pasakoji kią dviejų aukštų vilą. Vis
mus, o mes, vartydami įvai valdas Masiulis, vienas iš
rias nuotraukas ir galvas pirmųjų ”naujakurių”, va
linguodami pritarėme jo žo saros pabaigoje rengiasi
džiams.
persikelti į naują rezidenci- Mėgsta chicagiškiai Be ją.
verly Shores, ką čia jau ir
• Gediminas Kaunas-Kabekalbėti. Daug kas ten gy
čanauskas,
netik susilaukė
vena, daug pasistatė vasa
sūnaus,
bet
ir sėkmingai
ros namus. Vieni lanko tą
vietovę visais metų laikais, užbaigė inžinerijos moks
kiti mėgsta žiemas praleis lus Valparaiso Universite
ti, treti rudenius ar pavasa te ...
rius, o jau vasaros metu ten
suvažiuoja veik visa ChicaCHICAGO
ga.
Ir kai važiuojant iš Chi
• Lietuvos Vyčių choras
cagos į Beverly Shores pra
važiuoji Statė Park, pasu Chicagoje rengia savo me
kęs kairėn pirmuoju keliu tinį dainų koncertą lapkri
ku patenki į gražią Lake- čio 17 d. Dariaus-Girėno sa
side Vilią, kurios savinin lėje. Programa ruošiama iš
kais yra Jonas Mildažis ir naujų, niekur nedainuotų
Čėsna. Sunku turbūt būtų dainų. Po koncerto yyks šo
surasti Chicagoje lietuvi, kiai prie gero orkestro.
kuris ją nepažinotų.
Chorui vadovauja darbš
Pagrindinis vilos pasta tus ir gabus muzikas Faus
tas gana didelis. Apačioje tas Strolia.
yra svečių kambarys ir ga
• Bruno Shotas vadovaus
na erdvi valgykla, o viršu
mūsų
tautinių šokių šokė
je, gražūs, švarūs kamba
jams, kurie yra Chicagos
riai vasarotojams.
O už šios vilos, medžių mero Richard J. Daley pa
pavėsyje, yra dar trys gra kviesti dalyvauti JAV Ne
žūs namukai su šešiais bu priklausom y b ė s šventėje
tais, kuriuose paprastai ap liepos 4 d., 7:30 vai. vakare
sigyvena didesnės šeimos. Soldier Field stadijone.
Yra ir mažesnių butų su vir
tuve ir vienu miegamuoju.
Šalia vasarvietės yra ga
Skaityk ir platink
na didelė aikštė automobi
DIRVĄ
liams pastatyti.
Kai prieš keletą metų šio

(§5’U k

*

LAIVELIAI
ŽUVAVIMAŠ'

IhpnLfc Lodge &
Cottago*
on Chriitiana Lake

Dalis bostoniečių, dalyvavę birželinių įvykių minėjime šv. Petro lietuvių parapijos salėje,
kurį suruošė ALT Bostono skyrius, Balfo skyriai ir LB apylinkė. Programoje gražiai pasirodė O.
Menės tautinių šokių grupės šokėjai, deklamavo B. Adomavičiūtė ir L. Baltušytė, kalbėtoju
<> inž. V. Izbickas.
P- Pliksnio nuotrauka

PLANUOKITE šeimai atostogas
32 akrų įvairių pramogų kupi
noje L1NKU vasarvietėje. Puikus
maistas, baras, linksmavakariai.
Laiveliai NEMOKAMAI. Dėl są
lygų teirautis BOX D-266, EDWARDSBURG, MICHIGAN. arba
telef. J. Linkus, NEptunc 1-505S.

Jono Mildažio vasarvietė Beverly Shores, Ind.

