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Sovietų špionažo veikla
KAIP Iš GAUSYBĖS RAGO PASKUTINĖM DIE
NOM PASIPYLUSIOS ŽINIOS APIE SOVIETŲ
ŠNIPŲ VEIKLĄ JAV, D. BRITANIJOJE IR KI
TUR NĖRA ATSITIKTINĖS. — TAI SĄMONIN
GA KONTRA-žVALGYBOS ĮSTAIGŲ AKCIJA,
SIEKIANTI ATKREIPTI PLATESNĖS VISUO
MENĖS DĖMESĮ Į SOVIETŲ ŽVALGYBOS
TINKLĄ^ KURĮ TVARKO NEBE IDEALISTAI,
BET UŽKIETĖJĘ PROFESIONALAI.

--------------

Vytautas Meškauskas ------------

Kiekvienam sąmoningam laik
raščių skaitytojui pastaruoju me
tu turėjo kristi į akis žinių gau
sumas apie... sovietų šnipus. To
ji žinių banga prasidėjo birželio
20 d. su Švedijos ats. pulkininko,
vyriausybės patarėjo nusiginkla
vimo klausimams, buv. karo attache Maskvoje ir Washingtone
Stig Erik Constans Wennerstroem suėmimu ir prisipažini
mu: "Taip! 15 metų buvau sovie
tų šnipu!" Už kelių dienų -- bir
želio 24 d. pasirodė pranešimas
apie įtartiną ’Call-girl* veikimą
Jungtinių Tautų būstinėje. Liepos
1 d. D. Britanijos Antspaudo Sau
gotojas (ministeris be portfelio)
Heath pranešė, kad iš Libanono
dingęs britų diplomatas, o vėliau
žurnalistas Harold Philby buvo
trečiasis partneris 1951 m. į Mask
vą pabėgusių šnipų poros, aukštų
užsienio reikalų ministerijos pa
reigūnų, Burghes ir MacLean. Tą
pačią dieną Washingtonas prane
šė apie sovietų bandymą šanta
žuoti
feder alinėje tarnyboje
esantį vieną naują ateivį. Tam
reikalui iš Sovietų Sąjungos bu
vo atgabentas to ateivio brolis.
Sekančią -- liepos 2 d., buvo
pranešta apie dviejų sovietų šni
pų porų suėmimą. New Yorke bu
vo suimti JT sekretoriato tar
nautojas sovietų pilietis Egorovas ir jo žmona, o Washingtone
Robert K. Baltch ir Joy Ann
Garbef Baltch. Savaime aišku,
kad tos pavardės netikros. įdo
mu, kad sovietų agentas Baltch
naudojo tikrai egzistuojančio ir

Amsterdame gyvenančio kunigo
Roberto Keistučio Balčio (Baltch)
vardą! Liepos 5 d. pasirodė žinia
apie sovietų špionažo vadovybės
konferenciją dabar Gudijai pri
klausančiam Gardino mieste, o
tą pasiekė liepos 11 d. praneši
mas, kad šiuo metu D. Britani
joje vieši vienas sovietų špiona
žo šulas, kuris, pasakManchester Guardian,daugiau žino negu
visi pabėgę pas sovietus britų
diplomatai kartu. (Vėliau paaiš
kėjo, kad tas sovietų pareigūnas
pabėgo į JAV jau prieš pusantrų
metų). Tuo pat metu Vokietijoje
prasidėjo trijų aukštų vokiečių
špionažo tarnybos pareigūnų:
Heinz Felfe, Hans Clemens ir
Erwin Tiebel byla. Jie visi buvo
aukšti valdininkai nacių žvalgy
boje, o po karo perėjo pirmiausiai
britų, vėliau amerikiečių i r paga
liau federalinės Vokietijos Res
publikos (Vakarų) tarnybon. Kar
tu visą laiką nuo pat įstojimo bri
tų tarnybon dirbo ir sovietų žval
gybai. (Felfe aiškinasi tai pada
ręs norėdamas keršyti britam ir
amerikiečiams už Dresdeno su
naikinimą!)
Būtų kiek naivu galvoti, kad vi
sa tai buvo paskelbta vienu laiku
atsitiktinai. Atvirkščiai,greičiau
čia galima įžiūrėti sutartiną Va
karų kontrašpionažo įstaigų veik
lą, kurios siekia sualiarmuoti vi
suomenę ir atkreipti jos dėmesį į
sovietų špionažą. Kartu galima
pastebėti vieną būdingą bruožą
visuose paskutiniųjų laikų pra
nešimuose. Sovietų šnipais pasi-

Dar viena rezoliucija Lietuvos
laisvės reikalu
"Sovietai turi pasitrauk
ti iš Lietuvos, Latvijos ir
Estijos, ir toms trims lais
vę mylinčioms Pabaltijo
respublikoms turi būti su
grąžinta pilna laisvė ir ne
priklausomybė” — kalbėjo
kongresmanas Ray J. Madden (D. — Indiana), mes
damas Į Atstovų Rūmus
naują rezoliuciją (H. Con.
Res. 195) Pabaltijo valsty
bių laisvinimo reikalu. Kon
gresmanas Ray J. Madden
šią rezoliuciją įnešė Į JAV
Kongresą 1963 metų liepos
mėn. 11 d., ir tai yra tris
dešimt ketvirtoji rezoliuci
ja virš minėtu klausimu.
Rezoliucijos Įnešimo rei
kalu į kongresmaną Ray J.
Madden buvo kreipęsi kun.
kleb.

Jonas

Washington 25, D. C.
Kiekvienas geros valios
lietuvis turėtų kreiptis į sa
vo senatorius ir Į savo kon
gresmaną, prašydamas, kad
jie Įneštų rezoliucijas Lie
tuvos laisvinimo reikalu.
Koki laišką rašyti ir kokios
rezoliucijos prašyti Įnešti,
— visa tai mielai sutinka
nurodyti Rezoli u c i j o m s
Remti Komitetas, kurio ad
resas: Post Office Box
77048, Los Angeles, California, 90007.

rodė esą ne komunistai, kaip
ankstyvesni jų agentai: Klaus
Fuchs, Harry Gold, DavidGreenglass, Ethel ir Julius Rosenbergai, vilkaviškietis Soble ir pan.,
bet profesionalai. Visi iš idealiz
mo dirbę sovietams šnipai, anks
čiau ar vėliau jautė sąžinės grau
žimą, ar jie tikrai gerai daro.
Toks sąžinės graužimas sovie
tams atrodė taip pavojingas, kad
jie vieną jiems daugiausiai pasi
tarnavusių šnipų -- britų atominį
fiziką Fuchsą — patys išdavė.
Iš viso, iki šiol pati silpniau
sia vieta visoje sovietų špiona
žo sistemoje buvo jos dvilypu
mas. Sovietai, panašiai kaip vo
kiečiai nacių laikais, turi dvi
špionažo tarnybas. (Vokiečiaitu
rėjo kariuomenės su gen. Canaris priešakyje ir Gestapo su Reinhard Heydrichu priekyje). Tarp
dviejų tarnybų visados būna var
žybos ir intrigos. Sovietai turi
karinę žvalgybą GRU (Glavnoje
Rasvedivatelnoje Upravlenije -vyr. žvalgybos valdyba) ir politi
nę -- KGB (Komitet gosudarstvenoj besopasnosti -- Valstybių
Saugumo Komitetas). 1937 m.
GRU šefas generolas Bersin ir
jo pavaduotojas Aleksandr Korin
buvo sušaudyti ir visa tarnyba
perimta politinės vadovybės ži
nion. Prie Chruščiovo karinė žvak
gyba vėl atgavo savo reikšmę ir
nepriklausomybę. Karinė žvalgy
ba tiesiogiai priklauso maršalui
Malinovskiui, o politinė Vladimi
rui Semičastni; abiejų tarnybų
veiklą koordinuoja generolas lt.
S. Paniuškin. kuris klauso tik
paties Chruščiovo. Visi vėliau
siai suimti sovietų agentai pri
klausė karinei žvalgybai, kas by
loja už tai, kad sovietai vis dau
giau ir daugiau naudojasi profe
sionaliniais šnipais, "ideologi
niais" bendradarbiais pasikliau
dami tik kokiam nepaprastam
reikalui ištikus. Savaime aišku,
kad profesionalus sunkiau susek
ti negu mėgėjus.
Sovietinės žvalgybos pradžią
galima įžiūrėti seno bolševiko
Moisejaus Abramovičiaus Triliserio veikloje, kuris Lenino pa
vedimu pradėjo rinkti biografi
nes žinias apie kompartijos na
rius. Greitai pasirodė, kad tokios
konfidenciali nės pastabos yra
reikalingos ne tik po mirties se
nų bolševikų nuopelnam iškelti,
bet ir jiems ... šantažuoti. Pa
našus metodas buvo pritaikintas
ir visiems kiek daugiau žinomesniems viso pasaulio gyventojams.
Tame archyve rūpestingai regis
truojamos visos žinomesnių
žmonių silpnybės, kad jomis rei
kalui esant pasinaudojus. Tokiu
metodu, dar caro Rusijos žvalgy
ba į savo pinkles pagavo Austri
jos - Vengrijos gen. štabo II sky
riaus viršininką pulk. Alfredą
Redl, kuriam daugiau patiko jau
ni berniukai negu mergaitės. Šve
dijos pulkJVennerstroemo atveju
nebuvo jokio "nenatūralaus" po
linkio -- tik būdamasWashingto-

Jutkevičius

(Athol, Mass.), dr. Kazys
Ambrozaitis (Portage,
Ind.), dr. Jonas Paukštelis

(East Chicago, Ind.) ir kiti
lietuviai. Kongres m anas
Madden yra vienas iš di
džiųjų Lietuvos bylos gy
nėjų Washingtone; buvęs
Kersteno komiteto narys;
už nuopelnus kovoje už Lie
tuvos laisvę apdovanotas
Lietuvos Vyčių organizaci
jos medaliu (Knights of Li
thuania Medai). Prisimin
kime kongresmaną Madden
padėkos laiškučiais, adre
suodami savo laiškus: The
Honorable Ray J. Madden,
House Office Building,

Papūsk man... I

Nuo Atlanto iki Pacifiko įvairiose vietose šiuo metu vyksta lietuvių jaunimo stovyklos. Lietuviai
jūrų skautai irgi pasiruošę vykti į savo jubiliejinę stovyklą, kuri kaip ir praėjusiais metais, įvyks
Rako ūkyje. Custer, Mich. prie gražaus ežero, kuriame jau stovi buriavimui paruoštas laivelis.
L. Knopfmilerio nuotrauka

SVARSTO, AR PASITIKĖTI AMERIKIEČIAIS
Jei spręsti JAV prezidentui pa
reikšto Berlyno gyventojų entu
ziazmo ir jo paties iškilmingo
patikinimo, kad amerikiečiai pa
siryžę ir toliau garantuoti to mies to saugumą, pagaliau iš Kennedy
plačiai nuaidėjusio posakio, kad
"Ich bin ein Berliner" (Esu ber
lynietis) atrodytų, kad amerikie
čiais tenka pasitikėti viso 100%.
Tačiau pasižvalgius plačiau, par
tijų veikėjų tarpe atsiras svyruo
jančių dėl to pasitikėjimo ame
rikiečiais, kiti vėl siūlys labiau
neutralų kelią, o dar kiti palan
kiau traktuos ir sovietinius pa
siūlymus.

ne jis turėjo aferą su viena 18
metų mergina, kuri neturėjo iš
eiti viešumon. Svarbiausias mo
tyvas Wennerstroemo bendra
darbiavimui buvo pinigai. Sovie
tai jam kasmet mokėjo po 10.000
dolerių ir dar už atskirų užda
vinių išpildymą papildomai. Ži
nia, vieną kartą pradėjęs dirbti
sovietams žmogus iš to tinklo
jau negali pasitraukti, nenorėda
mas eiti į kalėjimą. Už tat visos
atskiros žinios apie sovietų
špionažą, paskelbtos paskutinėm
karštos vasaros dienom, turi vie
ną tikslą: pakelti likusių šnipų
atsargumą ir budrumą.

VYT. ALSEIKA
Dirvos korespondentas
V. Vokietijoje
Vokietijoje būdinga tai, kad
didelį svorį turi kai kurie ne
vokiško, o semitinio kraujo laik
raštininkai, JAV terminais kal
bant — kolumnistai. Vienas jų,
JAV pilietis--WilliamSchlamm,
parašęs ir kelias knygas, kitas
Sebastian Haffner, buvęs "Observer" atstovas Vokietijoje, britų
pilietis, tačiau jau ilgai gyvenąs
Vokietijoje, Berlyne. Jie abu
laisvai rašo ir kalba vokiškai,
abu turi daug šalininkų skaityto
jų tarpe, abu reiškia dažnai kontraversines, radikalaus pobūdžio
pažiūras, nuomones ar pasiūly
mus, pagaiau, nors ir ne iškar
to, pradėjo dirbti milijoninio ti
ražo vokiečių iliustr. žurnale
"Stern".
Dar galima pridurti, kad tiedu
kolumnistai iš esmės reiškia
griežtai antikomunistines pažiū
ras, tačiau kaip matysime, toks
Haffneris -- gal panašiai kaip ir
W. Lippmann --originalumo, ra
dikalaus polinkio vedamas, nu
vairuoja į kraštutinumus. Tai ir
kelia visuomenės dėmesį bei po
litinių sluoksnių reakciją.
Dar maždaug 3-4 savaites
prieš JAV prezidentui pradedant
triumfalinę kelionę Vokietijoje,
minėtas Seb. Haffner metė min
tį: "ne, mes neprivalome aklai
pasitikėti Amerika". Jo nuomone,
amerikiečių pasiūlymai Berlyno
klausimu praktiškai blokuoją ga
limybes apjungti abi Vokietijos
dalis, nes abi valstybės palieka
mos dviejų priešingų blokų rė
muose.
Haffnerio nuomone, mažesnis
blogis esąs sovietiniai pasiūly
mai -- taikos susitarimas tarp
abiejų Vokietijų. Esą, abi dalys
atsipalaiduotų nuo varžtų, ku
riuos joms buvo primetę sąjun
gininkai, po metų abi dalys būtų
demilitarizuotos ir... atsidarytų
kelias kraštų susijungimui. O
kadangi vak. Vokietija turi žymiai
daugiau gyventojų ir jos ūkinis
pajėgumas nepalyginti didesnis,
tad ir tai turėtų įtakos visai atei
ties apsijungimo plėtrai.
Haffnerio mintys sudomino ir
pačias partijas bei jų atstovus.
Pirmasis, Laisvųjų Demokratų
Partijos žmogus, dabartinis Bun
destago (vok. žemųjų rūmųpar-

lamento)vicepirm. Dr. T. Dehler
nesvyruodamas pareiškė, kad
amerikiečiai jau seniai nesirūpi
na Vokietija ar bent jos apjungi
mo reikalą yra atidėję kitiems
laikams. (Beje, ir prez. Kennedy
savo pareiškimuose Vokietijoje
daug kalbėjo apie "kantrybę", kad
negalįs pateikti jokių pažadų).
FDP atstovas prikišo ir pačiai
Fed. Vokietijos vyriausybei: ji
net nedėjusi pastangų tą padėtį
ar Vakarų pasyvumą pakreipti
savo naudai. Bonna net nepanau
dojusi tuos atvejus, kai Maskva
buvo pasirengusi (žinoma savo
sąlygomis) tvarkyti vokiečių klau
simą. Tai įvyko paskutiniais Sta
lino metais, kai europinė gyny
bos sąjunga atrodžiusi pavojinga
Sovietų S-gai ir šioji norėjusi
eiti į nuolaidas. Antras atvejis
buvęs Stalinui mirus, kai dėl vi
daus sunkumų Malenkovas ir Be
rija buvę pasirengę atsisakyti ry
tų Vokietijos, pagaliau, 1958 m.
kovo m. Mikojano viešnagės Bonnoje metu buvusi pasiūlyta taikos
sutartis su viena vokiečių vals
tybe, tačiau su sąlyga, kad vak.
Vokietija atsisakytų atominio ap
siginklavimo. Dabar Dehleris
teigia, kad Bonnos vyriausybė
visų tų pasiūlymų nė nesvars
čiusi. Jo nuomone, Vakarų poli
tiniams vadovams nerūpinti nei
Vokietija, nei Berlynas, bet tik
kaip nors sutvarkyti "nenorma
lią" Berlyno padėtį.

Dehlerio samprotavimai apie
ateitį maždaug sutampa su Lais
vųjų Demokratų ne kartą skelb
tomis pažiūromis. Dar 1959 m.
toji "trečioji partija" buvo iškė
lusi tokias mintis: apjungtoji Vo
kietija negalėtų dalyvauti nei ka
rinėse sąjungose, nei blokuose.
Ji turėtų priklausyti tokiai sis
temai, kurios tikslas būtų patik
rinti (sutvirtinti) visos Europos
saugumą, o tokioje sąjungoje da
lyvautų visos keturios didžiosios
valstybės -- JAV, sovietai, bri
tai ir prancūzai. Tik tokios sau
gumo sistemos rėmuose būtų pa
sirašyta taikos sutartis ir rytų
sienų klausimas būtų išspręstas
laikantis teisingumo bei politinės
išminties dėsnių. Pagaliau, verta
priminti tris FDP-jos reikalavi
mus užsienio politikos srity: Fed.
Vokietijos vyriausybė pati turi
imtis iniciatyvos bei ją laimėti
(Nukelta į 2 psl.)
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LIETUVIU SĄJUNGOS BRAZILIJOJE NEAIŠKI ATEITIS
Lietuvių Sąjunga Brazilijoje
yra viena iš seniausių lietuviškų
organizacijų Sao Paulo mieste.
Ji įsteigta 1931 lapkričio mėnesį
buvusio Lietuvos konsulo Dr.
Petro Mačiulio iniciatyva ir pas
tangomis (Dr. P. Mačiulis dabar
gyvena Chicagoje). Svarbiausias
šios organizacijos tikslas buvo
globoti ir prižiūrėti Sao Paulo
mieste jau tada veikusias ketu
rias lietuviškas mokyklas, iš ku
rių viena -- Vytauto Didžiojo mo
kykla, turėjo įsigijusi nuosavus
rūmus. Konsulo Dr. Mačiulio
pastangomis ir vietinių lietuvių
parama buvo pastatyti vėliau dar
dveji lietuvių mokyklų rūmai. Vieni Dr. J. Basanavičiaus Vila Anas
tazijos rajone ir kiti Dr. V. Ku
dirkos, Mokos rajone.

VOKIETIJA...
(Atkelta iš 1 psl.)
ir vakarų valstybėms tiek Vo
kietijos klausimu aplamai, tiek
ir siekiant taikos sutarties. Dėl
tos sutarties reikia laukti Vaka
rų valstybių ir Sovietų S-gos su
sitarimo, gi pačios derybos jau
turinčios aiškiai numatyti bend
ros Vokietijos būsimą politinį ar
karinį statusą.
Vokiečių krikšč. demokratų -CEU partijos atstovas, Dr. J. B.
G radi iš vak. Berlyno pažymi:
ponas Haffneri, jūs per daug
suprastinate reikalus, nes lau
kią sprendimo uždaviniai nėra
jau taip paprasti. Pagrindinė su
sitarimų kliūtis -- sovietų dali
nių buvimas vokiečių žemėje.
Tad, jis teigia, reikia dėti visas
galimas pastangas tuos dalinius
--ne karo, bet taikingomis prie
monėmis pašalinti iš rytinės Vo
kietijos.
Sovietų manymu, pirma tenka
sudaryti sutartį su abiejomis Vo
kietijos dalimis ir... daliniai pa
sitrauks. Tačiau, jei sutartis pa
sirašoma su abiejomis Vokietijomis, jau pripažįstamas krašto
padalinimas.
Siekiant iškrapštyti sovietinius
dalinius ir apjungti Vokietijos da
lis, pagal CDU politiką, reikalin
gos dvi sąlygos: sovietai turėtų
suprasti toli nenueisią vesdami
savo grąsinimų bei spaudimų po
litiką ir, antra, palaipsniui ten
ka siekti sudaryti abi puses api
mančią saugumo sistemą, kuri at
sirastų vietoje dabar esančių ka
rinių blokų.
Gradl nurodo, kad amerikiečių
įsipareigojimais ir patikinimais
abejoti negalima. Juk jie Berly
no atžvilgiu linkę griebtis ir pas
kutinės rizikos (plg. prez. Ken
nedy kalbas Vokietijoje ir ypač
vak. Berlyne).
O kokia socialdemokratų, ant
ros pajėgiausios vak. vokiečių
partijos, nuomonė? Vienas par
tijos prezidiumo narys, Fritz
Erler įspėja, kad sovietų siūly
mas, sutartį pasirašius, atitrauk
ti sovietinius dalinius esąs klas
tingas. Jei rytų Vokietijos gyven
tojai tokiu atveju siektų laisvės,
bematant įsikištų Sovietų Sąjun
ga, ji pultų vak. vokiečius, taę- ■
riamai kišantis į "suvereninės"
valstybės reikalus ir, svarbiau
sia, veiktų J. Tautų vardu, nes,
sovietų nuomone, grėstų pavojus
kitam J. Tautų nariui...

Socialdemokrato nuomone so
vietiniai pasiūlymai turi paslėp
tą tikslą: panaudojant rytų Vo
kietiją veikti į laisvąją Vokieti
jos dalį. Tai būtų dar lengviau
pasiekiamas dalykas, jei Fed.
Vokietija netektų savo glaudžių
ryšių su Vakarais ir jei JAV
daliniai Europą apleistų. Vokie
tijos apjungimas tegalimas sutin
kant bei pritariant visiems part
neriams.
Svarbu, teigia socialdemokratų
atstovas, kad Vakarai būtų pasi
rengę rimtai kalbėtis vokiečių
klausimu. Tiesa, tuo tarpu visų
pasitarimų raktas dar sovietų
rankose. O vakarų Vokietija tik
tuo atveju galėtų rimtai tartis su
sovietais, jei ji lengvai nepaauko
tų savo Vakarų sąjungininkų. Izo
liuota Fed. Vokietija nebus tinka
mas pasitarimų dalyvis. O kas
reiškia nepasitikėjimą JAV, tas
bus atsakingas už būklę, kada nu
sivylusi Amerika pasitrauks iš
Europos.
Tai nuomonės, kurios reiškia
ir didelį vokiškųjų socialistų nuo
monių pasikeitimą, jei palyginsi
pvz. laikus prieš kokį dešimt
metį. Taip, solidarumas su Va
karais negalįsbūti laikomas kliu
viniu
vokiečiai privalą išnau
doti,
i būtinas.

ST. VANCEVIČIUS
Pirmieji rūmai, kol dar nebuvo
suorganizuota Lietuvių Sąjunga
Brazilijoj, buvo įgyti konsulo Dr.
P. Mačiulio vardu. Kiti dveji rū
mai ir jų žemės sklypai jau bu
vo įgyti Liet. S-gos Brazilijoj
vardu. Tokiu būdu ši organiza
cija ne tik globojo mokyklas, bet
buvo, ir dabar kol kas dar tebė
ra, jų judamo ir nejudamo tur
to juridinis savininkas. Pagal
tradicijąLietuvos konsulas vi
sada buvo kartu ir Liet. S-gos
garbės pirmininkas, nes prie mi
nėtų mokyklų nejudamo turto įsi
gijimo daugiausia prisidėjo Lie
tuvos Vyriausybė, o vėliau Drau
gija Užsienio Lietuviams Remti.
Lietuvos konsulas, kaip garbės
pirmininkas-daugiausia ir tvarkė
bei prižiūrėjo tiek mokyklų, tiek
pačios S-gos svarbiausius reika
lus.
Nežiūrint visokių nepalankių
aplinkybių ir trūkumų, ši orga
nizacija daugelį metų dirbo kolo
nijoje lietuvišką darbą. Kilus paskutiniam pasauliniam karui ir nu
trūkus ryšiams su Lietuva, orga
nizacija pergyveno sunkias die
nas. Bet karui pasibaigus ir bend
ram Brazilijos gyvenimui įeinant
į normalias vėžes, šios organiza
cijos veikla vėl pradėjo po tru
putį gyvėti. Buvo daug sunkumų,
daug nemalonių klaidų, bet L.Sga, kaip jau stambaus turto glo
bėja, tęsė lietuvišką kultūrinį dar
bą. Jos kasmet renkamos valdy
bos dirbo sutartinai su Lietuvos
konsulu, atseit, organizacijos
garbės pirmininku.
Prieš keleris metus į Liet. Sgos Brazilijoj vadovybę pateko J.
Čiuvinskas. Dėdamasis dideliu
patriotu,buvo kelis metus iš ei
lės perrenkamas organizacijos
pirmininku. Pradžioje iš jo buvo
daug tikėtasi, bet po kelių metų
pirmininkavimo jisprivedėorganizaciją prie bedugnės krašto.
Išstumdamas veiklesnius ir dau
giau dirbančius narius iš organi
zacijos, liko su mažu būreliu savo
šalininkų, įklampindamas ne tik
pačią L.S-gą, bet ir jos turtą į
tikrą balą. Su niekuo nesiskaity
damas, net su Lietuvos Konsulu,
pradėjo taip tvarkyti organizaci
jos reikalus, kad jos likimas šiuo
metu atsidūrė tikram pavojuje.
Nerasdamas išeities, dar prieš
porą metų sugalvojo visą S-gos
turtą (kurio vertė šiandien sie
kia 100 milijonų ar daugiau kruzeirų, arba 150.000 dolerių) per
duoti lietuviams Tėvams Jėzui
tams. Tam sumanymui pasiprie
šino Lietuvos konsulas A. Polišaitis, daugumas S-gos narių ir
ypač Dr. J. Basanavičiaus lietu
vių mokyklos globėjų būreli s, ku
ris gražiai ir pavyzdingai tvarko
tos mokyklos rūmus.
S-gos vadovybė, įklimpusi į
skolas, pačius didžiausius ir ar
čiausiai centro esančius Dr. V.
Kudirkos rūmus pusdykiai išnuo
mavo vienam svetimšaliui. Viena
kita iš lietuviškų organizacijų,
Dr. J. Basanavičiaus vardo liet.
mokyklos Globėjų Būrelio pavyz
džiu, norėjo iŠnuomuoti minėtus
rūmus tokiomis sąlygomis, kad
juose galėtų toliau klestėti lietu
viškas veikimas. S-gos vadovybė
nesutiko. Rūmai buvo iŠnuomuo
ti svetimšaliui, kuris iš savo pu
sės patalpas išnuomavo japonų
mokyklai, kuri jam moka daugiau
kaip dvigubai, negu pastarasis
S-gai. Tikra ironija! Lietuvių
nuosavose patalpose veikia ne
lietuvių, bet japonų mokykla...
Tai dar neviskas. Nepavykus tur
to perduoti Tėvams Jėzuitams,
sugalvota jiems išnuomuoti Dr.
V. Kudirkos rūmus trisdešim
čiai metų be jokios nuomos, su
sąlyga, kad jie mokėtų mokes
čius, darytų reikalingus remon
tus ir bendrai prižiūrėtų pastatus
organizuojant kokią nors lietu
višką veiklą, kurios pati S-gos
vadovybė nesugebėjo suorga
nizuoti. Nežiūrint, kad įstatuose
aiškiai pasakyta, jog S-gos neju
damą turtą parduoti, perleisti ar
išnuomuoti gali tik visuotinas na
rių susirinkimas, tos organizaci
jos vadovybė be susirinkimo ži
nios ir nutarimo pasirašė sutartį,
išnuomuojant Dr. V. Kudirkos rū
mus Tėvams Jėzuitams. Tokią
juridiniai nelegalią sutartį pasi
rašė iš L. S-gos pusės jos pir
mininkas J. Čiuvinskas ir iš'T.
Jėzuitų pusės Tėvas J. Bružikas.
Pagal L.S-gos įstatus nariais
gali būti tik Lietuvos piliečiai.
Kadangi dabar mūsų išeivijoj yra
jau labai daug priaugančios kar
tos, tai yra, Brazilijojegimęlie

tuvių vaikai bei lietuviai priėmę
Brazilijos pilietybę, kurie negali
būti S-gos nariais, tai dar prieš
kelis metus buvo kilusi mintis
pakeisti organizacijos įstatus ta
prasme, kad joje galėtų būti na
riais lietuviai Brazilijos piliečiai
ir čia gimę lietuvių vaikai. J.
Čiuvinskui tam pasipriešinus,
klausimas buvo ilgą laiką atidė
liojamas. Bet, pagaliau, praeitais
metais S-gos narių susirinkime
buvo principiniai nutarta S-gos
įstatus pakeisti. Tuo reikalu rū
pintis ir paruošti naujus įstatus
buvo pavesta valdybai. S-gos val
dyba su pirmininku J. Čiuvinsku
priešaky tą reikalą daugiau kaip
metus laiko delsė ir atidėliojo,
bet, pagaliau, dabar jau paruošė
tokį naujų įstatų projektą, pagal
kurį Lietuvių Sąjunga Brazilijoj,
likviduojama ir jos visas turtas
perduodamas ne lietuviams, bet
TĖVAMS JĖZUITAMS BRAZI
LAMS. Naujų įstatų projektas
dar nebuvo svarstytas visuoti
nam Liet. S-gos Brazilijoj su
sirinkime, nes nuo š.m. pradžios
iki šiol dar nebuvo sušaukta nė
vieno susirinkimo. Visi tokie gy
vybiniai organizacijos ir jos tur
to reikalai svarstomi S-gos va
dovybėje "už uždarų durų". Tas
Sao Paulo lietuviu kolonijoje ir
pačios S-gos rimtesnių narių tar
pe sukėlė rimtą susirūpinimą dėl
šios organizacijos ir jos turto
likimo.
Labai gaila, kad tokius neigia
mus mūsų kolonijos gyvenimo
reiškinius tenka kelti spaudoje.
Kaip bus išspręstas Lietuvių
Sąjungos Brazilijoj ir jos turto
likimas, tuo tarpu nežinoma. Tai
priklausys nuo vietos lietuvių ir
ypatingai S-gos narių reakcijos.
Galimas dalykas, kad tiek S-gos
rimtesnieji nariai, tiek visi su
sipratę lietuviai padarys atatin
kamus žygius prieš Lietuvių
S-gos dabartinės vadovybės pa
sikėsinimus organizaciją lik
viduoti ir jos turtą perduoti sve
timiems.

KAZYS VOSYLIUS
PASAULIO MĄSTO
FOTOGRAFAS
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Rio de Janeiro ir Sao Salvador (Bahia estade) mies
tuose. Daugelį kartų daly
vavo tarptautinėse ir Bra
zilijos fotografijos parodo
se, gaudamas vertingus pa
žymėjimus.
Kazys Vosylius yra bu
vęs Lietuvos Steigiamojo
Seimo narys. Yra didelis pa
triotas ir susipratęs lietu
vis. Nežiūrint, kad gyvena
tolokai nuo lietuvių koloni
jos centro Sao Paulo mies
to, jis mielai skaito ir re
mia lietuvišką spaudą.
TRYS LIETUVIAI
PRELATAI BRAZILIJOJ

K. MILIAUSKAS, pirmasis lie
tuvis prelatas Brazilijoje.

Neseniai popiežiui pakė
lus kan. Aleksandrą Armi
ną į prelatus, dabar Brazili
joje yra trys lietuviai pre
latai. Pirmuoju lietuviu pre
latu, dar prieš kelis metus,
buvo pakeltas kun. Kazi
mieras Miliauskas, dabar
Santo Andre miesto (neto
li Sao Paulo) Kurijos Gene
ralinis Vikaras. Antrasis
lietuvis prelatas tapo Sao
Sao Paulo šv. Juozapo pa
rapijos klebonas kun. Pijus
Ragažinskas.
Lietuvių kunigų Brazili
joje yra, berods, apie 15,
bet tik deja, maža jų dalis
veikia lietuvių kolonijos
tarpe. Daugumas dirba sve
timiesiems.
PAKRIKĘS LIETUVIŲ
ORGANIZACINIS
VEIKIMAS

KAZYS VOSYLIUS, fotografas.

Sao Paulo valstijoj, Campinas mieste (100 km. nuo
S. Paulo) jau daug metų,
kaip gyvena ir dirba visoje
Brazilijoje pagarsėjęs foto
grafas lietuvis Kazys Vo
sylius.
Fotografas Kazys. Vosy
lius aukštus fotografijos
mokslus yra baigęs Berlyne
dar prieš paskutinį karą.
Atvykęs į Braziliją 1930
metais ilgesnį laiką gyveno
ir dirbo Mogy das Cruzes,

D i d žiausioje Brazilijoje
Sao Paulo lietuvių kolonijo
je organizacinis ir visuome
niškas veikimas paskuti
niais laikais labai pakriko.
Iš kelių kadaise gražiai vei
kusių organizacijų gal tik
pora jų nenuleidžia rankų
ir, kiek sąlygos leidžia, dir
ba lietuvišką kultūrinį dar
bą. Kitos gi tik merdi, nešiodamos organizacijos var
dą, bet be jokio konkretes
nio veikimo. Dar kitos mirė
be laiduotuvių ...
LIETUVIŠKO DARBO
VETERANAI

Sao Paulo lietuvių koloni
joje buvo ir yra nemažas
skaičius lietuvių veikėjų,
kurie dirbo ir dirba lietu
višką kultūrinį darbą. Yra
nemaža ir tokių, kurie ka
daise buvo gyvi ir pagarsė
ję veikėjai, bet ilgainiui pa
sitraukė iš lietuviško veiki
mo ir beveik niekur daugiau
nesirodo. Bet yra ir tokių,

JADVYGA KUTKIENE, ilga
metė Sao Paulo Lietuvių. Kat.
Moterų Draugijos pirmininkė.

VINCAS KUTKA, Sao Paulo
lietuvių kolonijos ilgametis vei
kėjas.

kurie nuo pat savo atvažia
Praeitais metais Jadvyga
vimo į Brailiją nuoširdžiai Kutkienė lankėsi Kanadoje
dirba ir nesitraukia iš lie pas dvi ten ištekėjusias ir
tuviškos veiklos. Nedauge gyvenančias jos dukteris
lio tokių lietuvių tarpe Sao Toronto mieste.
St. Vencevičius
Paulyje gyvena Vincas ir
Jadvyga Kutkai, kurie jau
35 metai nenuilstamai dirba
ATSIŲSTA PAMINĖTI
lietuvišką kultūrinį darbą.
Į LAISVĘ žurnalo birželio mėn.
Vincas Kutka yra gimęs
1904 m. spalio 10 d. Rubi (32) numeris skirtas okup. Lietu
kių kaime, Anykščių vals vos padėčiai analizuoti. V. Vai
čiuje, Utenos apskrityje. tiekūno, LLK nario, apžvalginė
"Lietuva okupacijoje"
1912 m. buvo išvykęs į Ru santrauka
užima net 26 psl. Toliau seka J.
siją. 1919 metais Tomske Vidzgirio, L. Galinio ir M. Mus
(Rusijoje) vedę Jadvygą teikio straipsniai, atvaizduoją pa
Kutkienę ir su ja 1920 m. dėtį okup. Lietuvos įvairiose gy
grįžo į Lietuvą. 1927 me venimo srityse.
tais Kutkai atvyko į Brazi
V. Volertas ir P. Gaučys rašo
liją ir tuojau įstojo į lietu mūsų bendruomeniniais klausi
mais.
višką veiklą.
Spaudos idėjų skyriuje repli
Jadvyga Kutkienė dar
prieš karą buvo viena iš kuojama į Dirvoje tilpusį V.
Lietuvių Moterų Draugijos Alksninio straipsnį, nurodant,
kad, pa v., ukrainiečių ir lietuvių
steigėjų. Karui užėjus ir keliai į laisvės siekius dažnai iš
draugijos veikimui susto siskiria dėl to, kad ukrainiečiai
jus, po karo ji organizavo dažnai Lietuvą įrikiuoja į vieną
iš naujo Lietuvių Katalikių jų grupę su Sov. S-gos respubli
Moterų Draugiją, kurios komis, kai tuo tarpu Lietuvos tei
pirmininkės pareigas eina sinis ieškinys Sov. S-gai prilygs
ta satelitų statusui.
jau daug metų.

POttAWAttAMIE
Naujausia lietuvių įsi
gyta vasarvietė, 7 mylios
į šiaurę nuo St. Joseph ir
Benton Harbor, Mich.
prie 3 1 - 33 US kelio. (100
mylių iš Chicagos, 30 mylių į šiaurę nuo Union Pier,
Mich.).
Tai dvidešimt penki akrai gražios Michigano ežero pakran
tės su tūkstančiu pėdų privačiu paplūdimiu. Iš Chicagos pasie
kiama važiuojant Indiana greitkeliu, UŠ-12 ir nuo Union Pier
US-94; St. Joseph’e įvažiuojama į US-31-33 kelią.
• švarūs motelio ir atskirų namukų kambariai su visais patogu
mais.

• Erdvios žaidimams ir poilsiui skirtos patalpos.
• 250 svečių talpinanti valgykla.
• Gausus ir įvairus maistas.
• Puošnus baras.

Ideali vieta organizacijų ir grupių išvykoms, suvažiavi
mams, studijų savaitėms ar savaitgalių pramogoms.
Dėl informacijų skambinti ar rašyti: P. Ambutas
Chicagoje,
REpublic 7-0770
(po 6 vai. vakaro).

POTTAWATTAMIE RESORT
Route 3, Box 400
Benton Harbor, Mich.
Tel. WAlnut 5-6243.

VISI KELIAI VEDA | POTTAWATTAMIE ...

jti.

VIESĖIMMl CHimUE PIRKITE MI.IO.IE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

PARAMA

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

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
BARNETT PRANC. KONJAKAS ....... 5th $4.98
GERMAN BRENDY ................................ 5th $3.98
CANADIAN WHISKEY .......................... 5th $3.98
VODKA pilna kvorta................... -.............
$3.59
KRON BRANNVIN
AOUAVIT (švediška) ..........
5th $3.98

COCTAILS MANHATTAN OR
MARTINI kvorta
................................ $2.98
LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas ..... 5th $0.89
NAPOLEON FRENCH BRANDY ....... 5th $3.35
RICCADONNA IT AL. VERMOUTH 33 onz. $1.15
BORDEAUK pranc. vynas................................... 5th$0.98
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MAŽAS KELMAS - DIDELIS
VEŽIMAS
Dirva, o taip pat ir kiti laikraščiai, pasitaikančia šventės proga,
nepasirodo vienu ar kitu numeriu. Apietai paskelbiama iš anksto, net
pakartotinai, per kelis numerius. Po to visuomet gauname pabarančių
laiškų, kad toks ir toks prenumeratorius negavo to ar kito Dirvos nu
merio.
Malonu, kai žinai, jog yra dar žmonių, pasigendančių lietuviško
laikraščio. Malonu, kad netrukus reaguoja. Zinutės prabėga pro akis
nepastebėtos. Bet svarbu, kad laikraštis reikalingas --jo pasigenda
ma.
Tų mažų, nepastebimų žinučių tarpe pasitaiko ir perliukų, kurias
skaitytojai praleisdami nustoja ne tik informacijos, bet nustoja me
džiagos , kartais vertingesnės už ilgo straipsnio išvedžiojimus.
Šiuo atveju leiskite sustoti ties maža, irgi daugelio nepaste
bėta, Australijos lietuvių laikraščio Mūsų Pastogės liepos 10 d.
žinute, kuri nepraslinko nepastebėta, o krito iš karto į akį, kaip
retai užtinkamo šviesumo Šv. Jono vabalėlis.
Žinutė labai paprasta -- tik gaila, kad spaudoje taip retai už
tinkama. Štai ji:
MELBOURNO LIETUVIAI REMIA SAVĄJĄ SPAUDĄ!
Birželio 23 d. p.p. Savickienės ir Butlerienės suruoš
tame pobūvyje iškilo graži mintis -- paremti lietuvišką
bendruomeninę spaudą. Mintis įgyvendinta faktais: šei
mininkės ir svečiai paaukojo 10.15.6 svarų Mūsų Pasto
gei paremti.
Tikrai gražu, kad draugai savo tarpe besilinksminda
mi neužmiršta ir savosios spaudos!
Dalyvis
Kaip retos mūsų spaudoje tokios žinutės, taip reti ir atsitiki
mai, kada laikraštis būtų užsakomas, kaip dovana geram bičiuliui.
Laikraščio pasigenda Vokietijoje vargstą džiovininkai, jo pasigenda
visa eilė lietuvių, nepajėgiančių jo užsisakyti.
Laikraštyje dažnai randame žinias apie įvairius parengimus,
gegužines. Tos žinios atsiunčiamos rengėjų, kaip -- informacija.
Ne vienas tų parengimų duoda ir pelno. Bet gavus pelną jis paskirs
tomas ir šen ir ten. Kad laikraštyje tilpo skelbimai, pranešimai, ra
giną kuo skaitlingiau atsilankyti, po to aprašymai su nuotraukomis -visa tai yra savaime suprantama ir kasdieninė laikraščio duona...
Visa tai yra informacija, vaizduojanti mūsų veiklą, mūsų veiklos
pirmūnų veidus.
Nenorėtume paneigti įvairios informacijos reikalingumą spau
doje. Nenorėtume taip pat paneigti, kad įvairūs parengimai ruošia
mi ne vien pasilinksminimui. Tai vienas iš pajamų šaltinių, kuriuo
naudojasi organizacijos ne tik savo, bet dar ir kitų organizacijų
veiklai paremti. Būdinga tik tai, kad iš to pelno retai kada atlie
ka centas prisiminimui tų, kurie ne tik išlaiko mūsų spaudą, bet
kurie taip pat privalo rengti parengimus, kad užkamšius laikraš
čio finansines skyles.
Tai užburtas ratukas, kuriame cirkuliuoja ne mažos pinigų su
mos. Nenorėtume šiais žodžiais reikšti didelių pretenzijų. Ratukas
sukasi ir suksis.
Ta proga norėtume tik priminti, kad retkarčiais mažas prisimi
nimas, simbolinis gestas, kartais nežymi kurtuazija negalėtų pakenk
ti parengimų kasai, prisiminus, kad be laikraščio pagalbos vargu ar
būtų galima bet kuriam parengimui patraukti reikalingą skaičių
žmonių.
Tautinių Šokių Šventės rengėjai, suprasdami spaudos reikšmę,
jau iš anksto sąmatoje buvo numatę tam tikrą pajamų dalį spaudai.
Už tai tebūnie čia išreikšta padėka.
O būna ir kitaip. Būna, kad rengėjai spaudos veltui atliktu pa
tarnavimu lieka nepatenkinti. Prasideda priekaištai. Girdi, laikraš
tis tik rašo, bet duonos neprašo...
(j.č.)
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RUSII IMPERIALIZMAS
Pavarčius naujos rusų emigra
cijos Amerikoje žurnalą "Rosijskaja Nezavisimost" (Rusijos
Nepriklausomybė) 20 nr. 1963
m. susidarai įspūdį, kad naujoji
rusų išeivija Amerikoje kovoja
ne tik prieš komunizmą, bet ir
prieš visus kitus, kurie bando
aiškinti rusų tautos kilmę ir Ru
sijos istoriją ne taip, kaip jie
norėtų aiškinti. Suprantama,
jie visais galimais būdais gina
carų sukurtą Rusiją, "nedalina
mąją" Rusiją, "motiną" Rusiją,
tokią Rusiją, kokia ji buvo iki
I pasaulinio karo, taigi, su Lie
tuva, Latvija, Estija, Lenkija,
Gudija, Ukraina, Kaukazu, Tur
kestanu ir Sibiru -- nuo Palan
gos iki Vladivostoko.
Jie pyksta ant visų vakarie
čių istorikų, kurie "savaip" aiš
kina Rusijos praeitį. Jie pyksta
dėl "nerusiško" Rusijos istorijos

mokymo Amerikos mokyklose.
Jiems nepatinka amerikiečių mo
kykloms išleisti vadovėliai, ku
riuose sugretinami baltųjų carų
ir raudonųjų carų Rusijos sie
kiai ir parodoma rusų ekspan
sija.
Štai, iš amerikiečių prof. Lengiela "The Soviet Union, Its Land
and Its People" veikalo du pa
veikslai: pirmame parodoma Ru
sija nuo Palangos iki Vladivos
toko Petro Didžiojo laikais, sto
vi Petras Didysis su kardu ir Sta
linas su pypke. Ties vienu para
šyta "18th Century", ties kitu
"Today", o paveikslo viršuje —
"Different Times --OneHistoric
Drive"; antrame vaizduojamas
caras su skydu "Russia’s Holy
Mission" ir Stalinas su įrašu vė
liavoje: "The USSR hasthehistoric mission of leading the peoples of the world to communism,
peace and security" -- su tuo pa
čiu fonu užpakalyje -- su Krem
liaus cerkvėmis. Būdingame pa
aiškinančiame Drieraše tarp kit
ko žurnalo redakcijos parašyta:
"Bednyje amerikancy!... (Varg
šai amerikiečiai...).
Iš pirmo paveikslo matyti, kad
ir amerikiečių profesorius Lengiela pasiklysta Rusijos istori-
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nuostolis, jeigu jų kūriniai lieka
neskaityti.
Jeigu knyga vertinga ir pakan
kamas jos pareikalavimas, tai
biblioteka pati ją nupirks ir dar
ko gero daugelyje egzempliorių.
HYPATIA YČAITĖ-PETKUVIENĖ
Reikia tik pareikšti susidomėji
mą: vietoj to, kad šokti knygą
labai daug. Vis svajojame, kad
mis kalbomis? Be kelių istorinės, dovanoti, gerau yra biblioteką
ateis tas laikas, kada mūsų ra
meninės ar bibliografinės reikš Įtikinti, kad ji turėtų ją nusi
šytojai išplauks iš siaurų nacio
mės dokumentų (kurias bibliote pirkti. Tam tikslui fondų yra pa
nalinių rėmų į plačiuosius pa
ka laikys kad ir šimtus metų, jei kankamai. Mes patys, šio krašto
saulio vandenis, bet ar mokame
gu ir nebūtų nė vieno pareikalavi piliečiai, tuos pinigus sudedame
mo), yra tūkstančiai ar net mili mokesčių pavidale ir mūsų pagei
tokias pasitaikiusias progas iš
jonai tokių, kurie ilgainiui turės davimai knygų pirkime bus iš
naudoti? Ar aukų rinkimas, kny
savo vietą užleisti kitiems. Bi klausyti, jeigu mūsų balsas bus
gų supirkinėjimas ir jų dovano
jimas bibliotekoms tikrai padeda
bliotekose nuolat dėl vietos sto pakankamai stiprus. Kalbu čia
mums atsiekti savo tikslą?
kos eina valymo procesas (wee- apie viešas bibliotekas -- Public
Retkarčiais pasirodo kokia kny ding). Pridedant prie rinkinio nau Library -- kurios išlaikomos iš
ga, kuri galėtų sudominti Ameri
jus pavadinimus, tenka padaryti mokesčių mokėtojų kišenės (o ne
universitetų,
specialiu
kos visuomenę, kaip sakysime jiems vietos, reiškia, išimti iš apie
Armonienės Leave Your Tears in apyvartos tas, kurios "nejuda iš mokslo įstaigų ar privačių orga
nizacijų bibliotekas, kur sąlygos
Moscow. Tuojau pasigirsta šūkiai
vietos" (do not circulate).
Leidiniai svetimomis kalbomis kitokios ir kur eilinis pilietis
kad, girdi, rinkime aukas, dova
nokime bibliotekoms... Tokių šū įskaitant ir lietuvių,-yra perkami tik išimties keliu prie knygų ga
kių galima laukti ir pasirodžius proporcingai pagal vartotojų li prieiti).
skaičių ir jų vartojimas yra nuo
Gliaudos House Upon the Sand,
"Išnyksiu kaip dūmas, blaško
kuris nesenai pakliuvo į Time lat sekamas. Įdomu pažymėti, kad mas vėjo, ir niekas manęs nemi
didesnėse bibliotekose eina nuo nės/’ kadaise dainavo poetas
Magazine skiltis. Nors ir turi
nys ne lietuviškas, bet knyga, be latinis pasikeitimas knygomis su Maironis. Jeigu norime, kai tau
abejo, sudarys neblogą reklamą kitomis bibliotekomis: viena ki tinė grupė Amerikos bibliote
lietuvių rašytojiškam sugebėji tai siutinėja knygas, kurios joms kose paliktų savo pėdsakus, turi
mui. Dovanojimas knygų yra ge atrodo nereikalingos. Teko man me pareikšti susidomėjimą ta li
ras sumanymas -- nenoriu to pa kartą matyti ir lietuviškų knygų teratūra, apie kurią nuolat kalba
neigti -- bet iš bibliotekos taško tarp to "nereikalingo balasto", me ir dejuojame. Lankydami sa
žiūrint, tai nėra pats efektingiau kurį mūsų įstaigai siunčia ar tai vo vietos bibliotekas ir pareikšsias būdas. Dovanota knyga, ko kokia universiteto biblioteka, ar dami ten savo pageidavimus, pa
kia ji bebūtų, kartais visai nepa tai Library ofCongress, Washing- sitarnausime svarbiam lietu
tenka į bibliotekos apyvartą. O ton, D.C. Žinoma, tai galėjo būti viško rašyto žodžio palaikymo
vieną kartą patekusi, ji turi sun ir atliekami egzemplioriai: fak darbui.
kiai kovoti už savo būvį ir įrody tas,. kad jos nebuvo tenai pagei
ti, kad ji yra naudinga ir reika daujamos. Tai dar pats geriau
linga. Tos sunkenybės ypač di sias atvejis, nes pakavimas ir
delės, jei ji yra neamerikietiško persiuntimas sudaro dideles iš
turinio ir dar ne anglų kalba. laidas, taigi dažniausia nepagei AUSTRALIJOS LIETUVIŲ
Bibliotekų rūsiuose guli tūks daujamos knygos yra metamos tie
METRAŠTIS
tančiai sudovanotų knygų,kurios siai lauk. Kyla klausimas: kiek
tik ypatingu atveju bus skubiai su mūsų sunkiai suaukotų - sudo
Australijos Lietuvių Ben
kataloguojamos ir sudėtos ant vanotų knygų sulaukia panašaus druomenės pastan g o m i s
lentynų, t.y. paleistos į apyvar likimo?
laikraščio Mūsų Pastogė iš
Dar gerai, jeig tūlos bibliote leistas A. L. metraštis su
tą. Daugeliui bibliotekų dovanos
sudaro daugiau galvosūkio, negu kos Knygų Išrinkimo (Book Se- teikia pilną Australijos lie
džiaugsmo, nes kiekvienas nepa lection) skyriuje sėdi kokia nu
tuvių gyvenimo vaizdą.
žįstamos knygos turinys reikia simananti bibliotekininkė (mūsų
Tai, palyginti, tiksli ir
nuodugniai tyrinėti ir nustatyti profesija yra beveik išimtinai
plati
informacija apie kul
vertę ir galimą naudą. Mastas vi moterų rankose!), sugebanti įro
tūrinių
organizacijų Įstei
sada tas pats: AR KAS NORS TĄ dyti, kad dovanota knyga yra ver
KNYGĄ SKAITYS? Pirmenybė vi tinga ir reikalinga. Bet kiek yra gimą, jų plėtimąsi ir veik
sada buvo ir bus toms knygoms, tokių lietuviškais reikalais nusi lą. Metraštyje išryškinti ir
kurias biblioteka nusiperka ar manančių asmenybių, o tuo labiau paskiri visuomenininkai bei
įsigyja pati, nes apie jas jau ži kiek yra lietuvių bibliotekininkių kultūrininkai.
noma ar numanoma iš anksto. Amerikos bibliotekose?
Metraščio kaina 10 dol.
(Pasitaiko, kad bibliotekos tar
Taigi, labai aišku, kad daryti
Galite Įsigyti ar užsisa
nautojai, būdami žmogiški, blogai mūsų įprastus "pasiaukojimus pa kyti Dirvoje.
nuspėja ir padaro klaidų. Kartais triotizmo labui" ir dovanoti kny
tenka grįžti prie "išbrokytos" gas bibliotekoms dar neužtenka.
knygos ir ją dideliais kiekiais Reikia tas knygas vartoti, įro
pirkti, esant įkyriam pareikala dyti bibliotekų administracijoms, BLEZDINGĖLES
PRIE
vimui!)
kad kas nors tų knygų pageidau
Kodėl biblioteka perka vieną ja. Atrodo, kad lietuviai retai T O R R E N S O
ar kitą knygą, kodėl vieną laiko kada eina į bibliotekas ir mažai
J. J. Bachuno išleista kny
ant lentynos, kur ji prieinama naudojasi jų patarnavimais. Bent
ga
apie lietuvių Įsikūrimą
skaitytojui, o kitą pasmerkia į dul mūsų įstaigoje per visą eilę me
Pietų Australijoje.
kėtą rūsį arba tiesiog į miesto tų, retai kada teko ant pareika
Knygą redagavo PUL
šiukšlyną? Visai paprastai: kny lavimo lapelio (reąuest) matyti
GIS ANDRIUŠIS ir VLA
gos paklausa nulemia jos ateitį. lietuviškos knygos pavadinimą ir
Taigi, parūpinę lietuviškai knygai dar rečiau lietuvio skaitytojo pa
DAS RADZEVIČIUS.
vietos bibliotekoje, turime jos vardę. Lietuvių mūsų apylinkėje
Gausiai Australijos lietu
reikalauti, patys skaityti (arba tikrai netrūksta, ne tame klausi
vių gyvenimo vaizdais ilius
bent namo parsinešti) ir raginti mas. Yra kažkaip įsivyravusi
truota ir turininga knyga
kitus, kad tą patį darytų. Turime nuomonė, kad lietuvišką knygą
artimai supažindina mus su
pageidavimus išreikšti raštiškai skolintis yra "nepatriotiška". Sa
toli atsidūrusių brolių Įsi
(vien žodžiu nepakanka, tai nepa koma, kad reikia "remti mūsų
kūrimo vargais, jų veikla.
daro reikiamo įspūdžio), naudo rašytojus" ir patiems pirktis jų
Knygos kaina —
jant specialius pareikalavimo la knygas. Kartą vienas mūsų vadi
2
dol.
Užsisakykite per Dir
pelius (request slips). Biblio namas literatas mano akivaizdo
vą!
tekos atkreipia dėmesį į raštiš je subarė pilietį, kuris norėjo iš
kus pageidavimus ir stengiasi jo pasiskolinti knygą: "Pirk kny
skaitytojams parūpinti jų nori gą pats, aš savo neskolinsiu..."
R. SPALIO
Pilietis pasipiktino -- nepirko -mas knygas.
Spausdinto žodžio gamyba nuo ir knyga liko neskaityta! Gražus
naujai pasirodęs
sumanymas, kad kiekvienas turė
lat auga. Amerikoje anglų k. lei
novelių rinkinys,
diniai siekia mažiausia 20,000 tų steigti savo privačią bibliote
ANGELAI IR NUODĖMĖS,
naujų pavadinimų kas metai (bro- ką ir pasirūpinti, kad mūsų rašy
tojams bei leidykloms nebūtų
šūros ar kiti, mažesni kaip 40
išleistas Nidos Knygų Klu
psl. leidiniai, į tą skaičių neįei nuostolio. Bet nebūtinai tie, kurie
bo Londone,
na). O kur dar Anglijoje, Kana perka tas knygas, patys jas skai
jau gaunamas Dirvoje.
doje, Australijoje ar kituose an to. Gal tik iš "patriotizmo" jomis
Kaina — 2 dol.
puošia savo lentynas. Man atrodo,
glosaksų
kraštuse
išleisti
spausdiniai ir leidiniai svetimo kad rašytojams yra dar didesnis

KODĖL AMERIKOS BIBLIOTEKOSE MAŽAI
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ?
Kartais tenka spaudoje matyti
apgailestavimų, kad Amerikos
bibliotekose nerandama pakanka
mai lietuviškų knygų. Turiu gal
voje knygas, vienaip ar kitaip su
rištas su lietuviškais reikalais
(ne būtinai vien lietuvių kalba).
Malonu, kad tuomi neseniai susi
domėjo Lietuvių Bendruomenė,
kaip teko išgirsti per vietos Lie
tuvių Radijo Valandėlės progra
mą. Man, kaip bibliotekininkei,
norisi čia pridėti ir savo tri
grašį.
Visuomeninės veiklos plotmė
je nuveikiama daug gražių darbų,
bet vargiai ar jieturi tiek vertės,
kaip rašytas žodis -- knyga, kuri
bibliotekos prieglobstyje dar il
gai bylos ne tik mūsų, bet ir
amerikiečių kartų kartoms. Pra
kalbos, koncertai, minėjimai,
tautinių šokių pasirodymai, liau
dies meno ar atskirų meno kūrė
jų parodos, aišku turi savo vietą.
Kaip mėgstama sakyti, jie stipri
na mūsų dvasią. Tačiau šviesda
mi ir linksmindami patys save,
nedaug tokiomis priemonėmis
paveiksime kitataučius ar pla
čiąją Amerikos visuomenę. Visa
tai yra lyg praeinantieji šešėliai,
palyginant su tuo kultūriniu ants
paudu, kurį gali palikti mūsų kny
gos.
Taigi, verta susirūpinti, kodėl
Amerikos bibliotekose lietuviškų
knygų, ypač naujesnių leidinių,
palyginti yra nedaug. Sakysime,
mūsų miesto bibliotekoje krenta
į akį praėjusios gadynės -- pa v.
"Aušros" laikotarpio--knygos,o
šių laikų labai maža. Kad ir tų
senesniųjų knygų ten yra -- tai
vis senosios Amerikos lietuvių
kartos nuopelnas, ir reikia pasa
kyti, kad jie šioje srityje pasi
darbavo daug. Inteligentai, atva
žiavo į Ameriką su mokslo diplo
mais ir didelėmis kalbomis apie
kultūrą bei literatūrą, ir galė
tų kai ko pasimokyti iš jų paro
dyto pavyzdžio.
Daugelis mūsiškių mano, kad
reikia bibliotekoms knygų prido
vanoti ir tuo bus atsiektas tiks
las --ne gana aukojame, negana
dovanojame. Kiti vėl mano, kad
per maža turime tinkamų knygų...
Aišku, kad mūsų sena ir garbin
ga lietuvių kalba yra svetimtau
čiams neįkandama ir be abejo
reiktų daugiau gerų vertimų į
anglų kalbą. Tikrai,tokių verti
mų labai trūksta. Tačiau veikalo
pervedimas iš vienos kalbos į
kitą dažnai pareikalauja tikros
kūrybinės galios ir kliūčių sėk
mingam vertimui sukurti yra

joj. Juk Petro Didžiojo valdymo
metu 1695 - 1725 Lietuva buvo
nepriklausoma -- Didžioji kuni
gaikštija sąjungoje su Lenkija.
Kodėl gi amerikiečių vadovėly
je mokykloms Rusija rodoma
su Lietuva, Lenkija, Latvija ir
net gudų žemėmis, kurios tada
dar priklausė Lietuvai?
Žurnalo redaktoriai, vengda
mi minėti Lietuvos vardą, tartum
Lietuva tada neegzistavo ir Ru
sijos istorijoj jokios įtakos netu
rėjo, iš peties ginčyjasi su vaka
riečių istorikais, kurie kalba apie
ukrainiečius ir gudus, kaip apie
skirtingas tautas. Jie bando įro
dyti, kad gudai ir ukrainiečiai nė
ra atskiros tautos, tik jos mažiau
turinčios geltonojo kraujo... Už
tat su didele pagarba įdėtas Bogdan Michailovič Chmelnickij, uk
rainiečių 1595-1657 metų vadas,
kaip didelis valstybininkas, "iš
tikimas pagal kraują vienos rusų
padermės sąjungininkas ir drau
gas". 1648 m. nukentėjęs nuo ge
riau tuo laiku ginkluotos Lenki
jos, 1654 m. sujungęs Ukrainą su
Rusija.
' To rusų žurnalo antisemitines
tendencijas rodo du paveikslai.
Vienoje karikatūroje egiptišku
dviračiu važiuoja Mr. Baruch su
užrašu "Laisvojo Pasaulio Vado
vybė". Botagu, jis užsimojęs kirs
ti pakinkytiems asilui ir dramblii. Ant vežimo dar užrašas
"Priešrusiška propaganda". Ki
tame įdėti hebrajų kilmės ame
rikiečių paveikslai, kurie supa
Amerikos prezidentą.
Jiems, matyt, nepatinka ir ame
rikiečių bazės, kurios išdėstytos
visame pasaulyje ir apjuosia Ru
siją, ką patvirtina įdėtas paveiks
las su bazių išdėstymu pasaulyje.
Ed. Karnėnas

Šių dienų "vargo mokykla’
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JAV PILIETINIS KARAS IR JO PASĖKOS
Pilietinio Karo 100 metų sukak
ties minėjimo laikotarpyje JAV
susiduria akis į akį su nauja re
voliucija. Visame krašte--šiau
rėje ir pietuose -- plečiasi neg
rų keliami neramumai, reikalau
jant lygių teisių įgyvendinimo.
Pilietinis Karas, kruviniausias
ir žiauriausias, kokį šis kraštas
turėjo, prasidėjo 1861 m. baigė
si 1865 m. pietiečių pralaimėji
mu. Atkeršydami pietiečiai nu
žudė prezidentą Lincolną.
To karo tikslai tačiau liko neį
gyvendinti per 100 metų. To karo
pelenuose ir dabar žarstomasi,
ieškant žarijų,kurios šią galin
gą valstybę gali suplaišinti --su
galutinu komunizmo įsigalėjimu
išvadoje.
Pilietinis Karas kilo, kai 1860
m. naujai įsteigta Respublikonų
partija išrinko Lincolną prezi
dentu. Ta partija rėmė negrų
vergijos panaikinimo principą.
Per dešimtmečius augęs baltųjų
šiauriečių tarpe negrų išlaisvi
nimo judėjimas sprogo. Pietie
čiai, vienuolika valstijų, atsime
tę iš federalės respublikos, pa-

taisiais Afrikoje europiečių ko
lonijose. Viena grupė (Blackmuslims) dirba suplaišymui šios ga
skelbė šiauriečiams karą savo lingos valstybės, reikalaujant ke
teisėms apginti -- palaikyti neg leto pietinių valstijų negrų res
rų vergiją.
publikai įsteigti. Išsiblaškę po
Prezidentas Lincolnas 1863 m. šiaurines
valstijas daugelis
pradžioje paskelbė negrų išlais negr įgyvendami baltųjų pašalpo vinimo Proklamaciją, kuri karą mis,į pietus visai negrįš.Taagitik prailgino.
tacija pasitarnauja tik krašto su
irutei plėsti.
Šiomis dienomis negrai, remia
Negrai reikalauja visiškos in
mi NAACP ir kitų organizacijų, tegracijos mokyklose, bažny
veržiasi pirmyn. NAACP įsteigė čiose, organizacijose, gyvenamų
po 1905 m. Rusijos revoliucijos namų rajonuose, neskaitant rei
subėgę čia socialistai žydai. Jie, kalavimų į geresnius darbus, dau
sugalvoję nuversti šio krašto giau darbų valdiškose įstaigose,
"kraugerių kapitalistų" valdžią, teisę pirkti baltųjų krautuvėse,
griebėsi panaudoti sunkiose są valgyti visuose restoranuose, kas
lygose gyvenančius negrus, kaip dalinai šiaurėje įgyvendinta.
sau naudingą priemonę.
Niekas neginčija, kad negrai,
Tą organizaciją paėmė į savo kaip šio krašto piliečiai, turi
globą ir komunistai po 1917 m. teisę į geresnes gyvenimo sąly
Rusijos revoliucijos. Ją remia gas ir darbus pagal jų išsimoks
visi tie, kurie idealizuojamos linimą, išsilavinimą, ir sugebė
lygybės vardu siekia šiam kraš jimus, bet ne visi jų tam pasi
tui sužlugimo, o politiniais su ruošę.
metimais ir demokratų partija.
Demokratų partija iki paties
Negrai čia kurstomi elgtis taip, prezidento, — partiniais sume
kaip juodieji ėmė elgtis su bal timais -- reikalauja negrams vi
siškos civil. teisių lygybės su
baltaisiais. Tuo pasinaudojant,
daugelio miestų komunistuo
jančios mokyklų vadovybės vyk
do savotišką programą maišyti
negrus su baltaisiais mokyklose,
vežant negriukus į baltųjų mo
kyklas, kur negrai negyvena, ir
baltųjų vaikus toli nuo namų į
negrų kvartaluose esančias mo
kyklas, kur baltųjų nėra. NAACP
vadai ir jų rėmėjai nepripažįsta
jokių paskirų negrams mokyklų.

K. S. KARPIUS

HOTEL NIDA CORP.

❖❖❖

ASBURY PARK, N. J.

SEVENTH & PARK AVENUES

PRospect 4-7788

Įvairiais metu laikotarpiais malonu visad
atsilankyti gražiąjame 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.

TRYS

MODERNIOS

KOPLYČIOS

• Įsidėmėkite Dirvos ad
resą su nauju codo numeriu!
Kad palengvinus pašto
Įstaigai efektingiau ir spar
čiau atlikti pašto paskirsty
mą ir spartesnį jo pristaty
mą adresatui, naudokite
naują ZIP codo numeri. Ad
resuojant Dirvai, rašykite:
Dirva, 6907 Superior Avė..
Cleveland, Ohio, 14103.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS
REKORDAS.

MOKAME

%

metinį dividendą už
visas taupymo sąs
kaitas.

INSURED

Mačiuliai.

Prezidentas Kennedy, gąsdin
damas kraštą plintančiu negrų
teroru, spiria Kongresą kuo sku
biausiai pravesti negrams pa
lankius įstatymus.
Radikalių valdininkų Washingtone keliamas balsas reikalau
jąs nubausti pietiečius už atsi
sakymą vykdyti integracijai pa
lankius teismų sprendimus, pasiunčiant federalę kariuomenę.
Visa tai atsilieps į preziden
to rinkimus 1964 metais. Pietie
čiai po 1860 metų iki šiolei be
sąlyginiai smerkę respublikonų
partiją ir balsavę tik už demo
kratus valdininkus iki paties pre
zidento, ruošiasi 1964 metais
prezidento rinkimus nusverti
taip, kad nei vienas kandidatas
(respublikonų ar demokratų) ne
gautų reikalingo 270 elektorių
balsų skaičiaus, ir prezidento iš
rinkimą perkelti į Kongresą.
Pietiečiai, turį 128 elektorius,
Kongrese remtų prezidentu tokį
kandidatą, kuris sutiktų skaity' tis su pietinių valstijų teisėmis.
Kongresas praeityje yra rinkęs
prezidentą dviem atvejais.
Tačiau ir tai negrų ir jų rė
mėjų nenuramins, kuriamos ug
nies neužgesins. Už negrų pečių
stovi galingos organizacijos. In
tegracijos klausimu šio krašto
ateitis yra tamsi ir neaiški.

• 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
Chartered and Supervised by the United Statės Government

2202 W. CERMAK ROAD
Phone: Vlrginia 7-7747

•

CHICAGO 8, ILLINOIS
John J. Kazanauskas, Pres.

Iš Dariaus-Girėno minėjimo iškilmių Chicagoje. Prie paminklo garbės prezidiume sėdi: gen. kon
sulas dr. P. Daužvardis ir Miss Lithuania -- Irena Mašcenikaitė.
Z. Degučio nuotrauka

AUSTRALUOS LIETUVIU ŽINIOS
REŽISORIUS J. VENSLO
VAVIČIUS PASAKOJA
APIE AMERIKOS
LIETUVIUS

Vienoje Kultūros Fondo
Adelaidės skyriaus sureng
toje kultūrinėje popietėje
(o jis jas rengia čia gana
dažnai), neseniai sugrįžęs
iš atostoginės kelionės po
Jungtines Amerikos Valsty
bes ir Kanadą adelaidiškis
režisorius Jonas Venslova
vičius papasakojo apie Ame
rikos lietuvius ir gyvenimo
sąlygas JAV.
Pačioje pradžioje prele
gentas įsakmiai akcentavo,
kad jis pasakys tik savo as
meninius įspūdžius ir reikš
tik savo asmeninę nuomonę.
— Mano sesuo, — pareiš
kė p. Venslovavičius, — jau
seniai kalbino mane persi
kelti į JAV. Prieš daryda
mas kokius nors žygius tuo
klausimu, panorau pats pa
tirti, kaip Amerikos lietu
viai gyvena, kad galėčiau
viską palyginti su gyveni
mu Australijoj. Tą gyveni
mą stebėjau labai atsidė
jęs. Kalbėjau su visa eile
lietuvių, aplankiau daugu
mą iš Australijos persikė
lusių lietuvių. Lankiausi
kur tik galėjau ir džiau
giuosi, kad tai padariau. Iš
Australijos aš nesikelsiu.

Toliau jis nurodė, kad la
bai maža dalelė Australiją
palikusių lietuvių yra pa
tenkinti gyvenimu Ameri
koje. Patys Amerikos lietu
viai, kurie Australijoj ne
gyveno, neturi mažiausio
supratimo apie gyvenimą
Australijoj. Jiems atrodo,
kad Australija tai laukinis
kraštas. Tiek Lietuvoje,
tiek, ypatingai, Vokietijos
stovyklose buvo įsigalėjusi
nuomonė, kad Amerika, tai
svajonių kraštas. Galimas
daiktas, kad nuvykus Ame
rikon tiesiai iš Vokietijos
lagerių, jis svajonių kraštu
ii- atrodė. Tačiau tam, kuris
pagyveno, kad ir Australi
joj, tas išsvajotas kraštas
atrodo visai kitaip. Pada
rius uždarbių, pragyvenimo
kaštų, socialinio draudimo,
darbo sąlygų palyginimus,
lengvai gali patirti, kad
svajonės didžiai skiriasi
nuo fikj’ovės.
Likvidavus turtą Austra
lijoj, jo ten pusę tegalima,
būtų nusivežti Amerikon.
Pusė ištirpti! transakcijose.
Toliau p. Venslovavičius
smulkiai papasakojo apie
darbo sąlygas, įvairius už
darbius, mokesčius, pensi
jas, bedarbio pašalpas, sir
gimų atvejus ir gydymosi
kaštus, palikdamas patiems
klausytojams padaryti pa
lyginimus ir plačiai atsaki
nėdamas į įvairius klausy
tojų paklausimus, liečian
čias įvairiausias gyvenimo
detales: mašinų kainas, na

mų kainas, atstumus, pra
gyvenimo kaštus ir t.t.

Savo laiku Adelaidėje bu
vo didelė persikėlimo karšt
ligė ir beveik 25 G visų
Adelaidės lietuvių buvo pa
davę prašymus įvažiavimo
vizoms. Tačiau laikui bė
gant ta karštligė atslūgo.
Jai atslūgti daug padėjo
pirmųjų persikėlusių laiš
kai, pasisvečiavimai, pana
šūs kaip p. Venslovavičiaus.
Tokius pasisveč i a v i m u s
JAV turėjo ponios E. Ma
tiukienė, N. Varnauskienė,
A. Linkuvienė, J. Naujelienė, K. Garbaliauskienė. Jos
buvo klausinėjamos, tardo
mos . . . Prie jų prisijungė
ir J. J. Bachunas, kuris at
virai patarė pasigydyti nuo
tos ligos. Jis yra pareiškęs:

Čia jūs gyvenate, o ten ver
gausite. Dabar gi J. Venslovavičius uždėjo antspaudą.
Amerikos lietuviai neturėtų
ant jo pykti. Jis papasako
jo savo įspūdžius ir padarė
savo asmenišką sprendimą,
bet gyvenimo nepeikė; da
vė tik faktus. Jis taip pat
nepamiršo nurodyti, kad
kai kurioms profesijoms
JAV tikrai geros gyvenimo
sąlygos, kad gabūs jaunuo
liai turi daugiau galimybių
studijuoti. Deja, mes žino
me, kad dalis adelaidiškių,
atėmę vaikus iš mokyklų
Australijoj, Amerikoj, juos
išsiuntė ne į mokyklas, bet
į darbus. Australijoj beveik
kiekvienas lietuvis stengia
si duoti savo vaikams aukš
tąjį mokslą.
V. Radzevičius

SKAITYK IR PLATINK DIRVĄ!

Nauja Vaidilos teatro administracija. Sėdi iš kairės: V. Zilionytė,
LB I apyl. pirm. F. Eidimtas, meno vadovas P. Maželis, Z. Dučmanas, Ig. Gatautis ir L. Klimas.
J. Garlos nuotrauka

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI
PAS MUS!
PINIGAI PADĖTI IKI KIEKVIENO MENESIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MENESIO DIENOS.

/fl/
* /2 /O

PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME
PENSIONIERIA MS, KURIEM PROCENTAI YRA SV ARBI
GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.
1447 So. 49th Court, Cicero 50, Iii.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS,
sekretorius
Chicago Phone: 242-1395; Suburhan Phone: 656-6330

DIRVA

1963 m. liepos 22 d.

L,

NAUJA FILISTERIU SKAUTŲ SĄJUNGOS CENTRO VALDYBA

Naujoji Filisterių Skautų Są
jungos Centro Valdyba 1963-64
metams pasiskirstė pareigomis
taip: pirmininkas fil. dr. Stepo
nas Matas (1890 Lampson Rd.,
Cleveland 12, Ohio), programos
vedėjas fil. dr. Mykolas Vaitėnas, sekretorė fil. Audronė Ge• Petronėlė Baltrukonie- lažytė, iždininkas fil. Andrius
nė, iš Toronto, Canadoje, Šenbergas, reikalų vedėjas fil.
atvyko į Clevelandą ir su Vytautas Kamantas.
stojo pas Oną BaltrukonieFSS jungia aukštuosius moks
lus baigusius ar studijas nutrau
nę, 4457 W. 227 gt.
14 metų nesimačius,. O. kusius pilnateisius akademinių
Baltrukonienės iniciat y v a skautiškų vienetų narius. FSS per
ruošiamas pobūvis antra Akademinį Skautų Sąjūdį įeina į
dieni, liepos 23 d., Į kurį Lietuvių Skautų Sąjungą.
Naujoji FSS Centro Valdyba
pakviesta visa eilė viešnios
sudaryta iš clevelandiečių filis
artimų draugių ir pažįsta terių. Valdybon įeina įvairių kar
mų.
tų žmonės, kurie per ateinančius
Ona Baltrukonienė yra metus vadovaus FSS darbui.

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

viena iš seniausių aktyvių
PIRMININKAS
STEPONAS
senosios kartos lietuvių
MATAS,
30
metų,
skautas
nuo
ateivių veikėjų.

SPALIO 12 D. Neringos skau
čių tunto tėvų komiteto rengia
mas balius ir madų paroda šv.
Jurgio parapijos salėje.

1947 m. Vokietijoje, į ASS įsto
jęs 1954 m., buvęs Clevelando
Korp! Vytis ir ASS skyrių pir
mininkas skautas vytis. 1954 m.
Case Institute of Technology ga
vo B.S. ofMetallurgicalEngineering laipsnį, 1957 m. Master of
Science in Physical Metallurgy ir
1960 m. Ph. D. laipsnius. Pri
klausė Liet. Stud. Sąjungai, buvo
skyriaus sekretoriumi, iždinin
ku. Amerikiečių studentų tarpe
buvo Case Metallurgical Society
sekretorius ir pirmininkas. Pri
klauso Sigma Xi (garbės korpo
racijai), AIME (programų komi
sijos narys), ASM ir t.t.
PROGRAMOS VEDĖJAS MY
KOLAS VAITĖNAS skautauti pra
dėjo 1928 m. Ukmergėje. Į Korp!
Vytis įstojo 1932 m. ir į senio
rus pakeltas 1933 m. Vytauto Di
džiojo Universitete Kaune. 1938
m. baigė V.D, U-to medicinos
fakultetą ir buvo to fakulteto asi
stentu, vėliau lektoriumi iki pa
sitraukimo iš Lietuvos. 1943 m.
apgynė disertaciją ir gavo medi
cinos daktaro laipsnį V.D. U-te
Kaune. Vokietijoje dirbo Breslau
ir Erlangen universitetų kliniko
se. Į JAV atvyko 1949 m. ir ver
čiasi medicinos praktika. 1951 m.
padėjo atkurti Korp! Vytis skyrių
Clevelande. Vadovavo lituanisti
nės mokyklos tėvų komitetui, pri
klausė centriniam Lituanus žur
nalui remti komitetui, priklauso
A.M.A. ir Ohio Statė MedicalAssociation.

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.

• DĖMESIO! Paštai įve
dus naują sritinį kodą, vad.
Zip Code, Dirvos vardu
siunčiant korespondenciją:
laiškus, spaudą ir kt., prie
adreso pYašome rašyti 44103

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
PRENUMERATĄ

PARENGIMŲ KALENDORIUS I
LIEPOS 28 D. Niaurų sody
boje didžioji lietuvių gegužinė.
Rengia LB Clevelando I-os Apyl.
Valdyba.
RUGSĖJO 7 D. LB Clevelando
1-os Apyl. dešimtmečio paminė
jimas šv. Jurgio parap. slėje.

RUGSĖJO 8 D. 1863 m. suki
limo minėjimas. Rengia ALT
RUGSĖJO 14 D. Vaidilos teat
ro dešimtmečio sukaktis proga
balius šv. Jurgio parapijos salė
je.

RUGSĖJO 28 D. Šv. Jurgio
parapijos salėje, koncertas - re
čitalis Genovaitės Vasiliauskie
nės, iš Australijos. Rengia ALTS
12 skyrius. Pradžia 7:30 vai. vak.

SPALIO 5-13 D. dailininko A.
Galdiko paroda Čiurlionio an
samblio namuose.

LAPKRIČIO 9 D. Vaidilos te
atro premjera M. Venclausko
"Užburtoji dūdelė" Šv. Jurgio
parapijos salėje.
LAPKRIČIO 17 D. Vaidilos te
atro spektaklis "Užburtoji Dū
delė” vaikams ir jaunimui, Lie
tuvių salėje.
LAPKRIČIO 23 D. Kariuome
nės šventės minėjimas šv. Jurgio.parapijos salėje. Ruošia LVS
Ramovė.

• Išnuomojamas butas 5
kambarių, pigi nuoma. Pa
geidaujama bevaikė šeima.
Kreiptis — 14113 Sylvia
Avė., Cleveland 10, (prie
Lake Shore Blvd.).
(83, 84, 85)

SAVININKAS
PARDUODA
8 kamb. namą, 6731 Edna
Avė., netoli Šv. Jurgio pa
rapijos. Erdvūs kambariai,
2 garažai, naujai nudažytas.
Banko įkainuotas. Įmokėjimas apie $3,000.00.
Skambinti A. Dailidei —
HE 1-8516.

SEKRETORE AUDRONĖ GELAŽYTĖ, skautė nuo 1947 m.,
ASS narė nuo 1958 m., vyresnė
skautė, paskautininkė, buvusi
draugininke, tunto adjutante, ASD
sekretorė. 1962m. baigėUrsuline
College su B. A. laipsniu chemijoj
ir dirba kaip laboratorijos asis
tentė St. John College. Priklausė
Liet. Stud. Sąjungai, buvo valdy
bos sekretorė. Dainuoja LTM
Čiurlionio ansamblyje, buvusi jo
valdybos iždininke.
IŽDININKAS ANDRIUS ŠEN
BERGAS, 24 m. skautas nuo 1948
m. ir ASS narys nuo 1958 m. ASS
Clevelando skyriaus buvęs iž-'
dininkas, dabartinis pirmininkas.
1961 m. Case Institute ofTechnology gavo B.S.E.S. laipsnį ir šiuo
metu yra jau užbaigęs visus rei
kalavimus gauti Master of Science laipsnį. Priklauso Liet. Stud.
Sąjungai, buvęs skyriaus iždinin
kas. LTM Čiurlionio ansamblio
tautinių šokių gurpės vadovas.
Priklauso amerikiečių Sigma Xi
(garbės) ir Tau Beta Pi korpora
cijoms ir profesinei IEEE orga
nizacijai.
REIKALŲ VEDĖJAS VYTAU
TAS KAMANTAS, skautas nuo
1945 m., ASS narys nuo 1951 m.,
skautininkas, gilwelistas, LSS
Tarybos ir LSB Vadijos narys,
buvęs draugininkas, tuntininkas,
Korp! Vytis ir ASS Clevelando
skyrių pirmininkas. 1959 m. Fenn
College gavo B.M.E. laipsnį, 1963
m. Ohio valstybėje registruotas
P. E. Liet. Stud. Sąjungos garbės
narys, buvęs centrinių Lituanus
žurnalui remti komitetų pirmi
ninkas. Buvęs JAV Liet. Bend
ruomenės Centro Valdybos na
rys, dabartinės JAV LB Tarybos
prezidiumo sekretorius, Cleve
lando ALT skyriaus sekretorius.
Priklauso NSPE, OSPE, ASME,
ASHRĄE profesinėms organiza
cijoms.

CHICAGO
LIETUVOS PAVILJONAS
TARPTAUTINĖJE PRE
KYBOS PARODOJE,
CHICAGOJE
Jau penktus metus iš ei
lės duosnių tautiečių lėšo
mis, Nepriklausomos Lietu
vos atstovo, Generalinio
Konsulo Dr. P. Daužvardžio
pastangomis, Lietuvos var
das buvo garsinamas tarp
tautinėje parodoje.
Šiais metais didįjį pavil
jono paruošimo darbą at
liko Akademinis skautų jau
nimas, vadovaujamas pir
mininko inž. Vyto šliupo.
Kuklus savo erdve pavil
jonas talpino nemažai eks
ponatų, įrodančių lietuvio
jautrią sielą menui. Didelis,
gražiai paruoštas Lietuvos
žemėlapis santūriai primi
nė pasauliui jos tragediją
— laikiną okupaciją. Sko
ningai išdėstyti ornamenti
niai lietuviški kryžiai, kop
lytėlės, audiniai, gintaras ir

SERVICE
813 EAST 185TH STREET
6235 ST. CLAIR AVENUE
25000 EUCLID AVENUE
26000 LAKE SHORE BLVD.

S

T. CLAIR
AVINGS

GYDYTOJUI IR
DANTISTUI
KABINETAI
virš Superior Savings
and Loan patalpų,
East 68 ir Superior gt.
kampas.
Teirautis telefonu:
HE 1-2497.
HOUSE FOR SALE
MUŠT SELL TRANSFERR1.D
3-bedrooni colonial.; 3rd floor suitable
for
expansion;
near
Parmatown.
schools and churches; wood burninę
fireplace, new furnace, roof. $18,700.
TU 4-8479.
(82, 83, 84)

0WNER
3 bedrooms; finisbed family room';
storins, patio, fenced-in yard; $1,500
dovvn. Assume mortgage of $16.100
or finance. 243-3980.
(82. 83. 84)

Kaip Lietuvoje... netoli New Yorko.

margučiai patraukė praei
vio akį savo originalumu ir
tvarka ir darė įspūdį prity
rusio parodos dalyvio.
Projektuotojų ir vykdy
tojų grupę sudarė akademi
kai skautai architektai ir
menininkai: V. Kubas, V.
Germanas, K. Ječius, A. Ke
relis, A. Trinkūnas ir D.
Verbickaitė.
Paviljono direktorius —
A. Vengry s.
Nuolat budinčios dvi akademikės skautės, pasipuošu
sios tautiniais rūbais, sau
gojo ne tik paviljono eks
ponatus, bet ir Lietuvos
vardą, priimdamos malo
nius pagyrimus ar apgindamos ją nuo nepalankių
priekaištų. Kalbėdamos už
savo tėvynę, gražiai repre
zentavo susipratusį ir gyvą
Lietuvos jaunimą. Tam
daug valandų reikalaujan
čiam akademikių skaučių
darbui į pagalbą atėjo Ma
ria High School Rūtos bū
relis. Budėjimus organiza
vo ir skirstė V. Kanišauskaitė, B. Kriščiūnaitė ir D.
Končytė, o propogandinio
leidinėlio pristatymu rūpi
nosi J. Tamulaitis.
Tarptautinės parodos gra
žuolių arenoj šįmet Lietu
vą atstovavo Irena Maščenikaitė, išnešusi mums gra
žų laimėjimą. Iš 32 skirtin
gų tautų atstovių pirmąją
buvo išrinkta ispanė, antrą
ja — lietuvaitė ir- trečioji
vieta padalinta tarp vokie
taitės ir graikės.
Sveikintinas Akademinio
skautų jaunimo pasiryžimas
propoguoti savąjį kraštą,
įdedant tiek meilės ir paau
kojant tam daug vargo ir
laiko.
B. A. L.

Vyt. Maželio nuotrauka

FILATELIJOS KAMPELIS
---------------- ANTANAS BERNOTAS _ _ _ _
JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTYBES išleido šiuos naujus paš
to ženklus:
1. Birželio 20 d. išleistas 5 c.
pašto ženklas Vakarinės Virgi
nijos įsisteigimo 100 metų su
kakčiai pažymėti. Ženkle: Vak.
Virginijos žemėlapis ir kapite
lius Charlestono mieste. Ženk
las spausdintas žalia-raudonajuoda spalvomis.

West Virginia, kuri sudarė
Virginijos valstijos dalį, prasi
dėjus Civiliniam karui, nuėjo su
šiauriečiais ir prezidento Lincolno aktu iš 1863 m. balandžio
20 d. buvo paskelbta atskira vals tija. Aktas įsigaliojo birželio 20
d. ir V. Virginija tapo 35-ta są
jungos valstija. Jos sostinė pra
džioje buvo Wheeling miestas,
dabar -- Charlestonas.
Vak. Virginija -- kalnuotas
kraštas (Allegheny kalnai ir aukš
tuma), 70% padengtas kietmedžio
miškais. Kalnuose -- pačios tur
tingiausios JAV anglių kasyklos.
Labai išvystyta pramonė.
2. Liepos 1 d. išleistas 5 c.
pašto ženklas, kuriuo paminima
Gettysburgo mūšio 100 metų su
kaktis. Tai jau trečias iš eilės p.
ženklas, paminįs Civilinį ka
rą. Ženkle matome šiaurietį ir
pietietį kareivius, susikibusius
durtuvų kovai. Ženklas mėlynos ir
juodai mėlynos spalvos.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

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

SUPERIOR
SAVINGS

IŠNUOMOJAMI

with us-

Nr. 83 — 5

HOME AND

REMODELING LOANS
IN T0WN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

JAKUBS & SON

Gettysburgo mūšis įvyko 1863
m. liepos 1-3 dienomis, kuriame
susitiko šiauriečių armija, vado
vaujama generolo George Meade
su pietiečių armija, vadovaujama
gen. Robert Lee. Po trijų dienų
labai kruvinų kautynių, pietiečiai
buvo sumušti ir pasitraukė į Vir
giniją, iš kur ir buvo atvykę.
3. Liepos 12 d. išleistas 6 c.
oro pašto ženklas su plasnojan
čiu ereliu, tupinčiu ant uolos
nuolaužos.
BULGARIJA išleido du pašto
ženklus, kuriais' atžymima bul
garų tautos istorijos parašymo
200 metų sukaktis: 2 stotinkųpaš
to ženkle parodytas tos istorijos
titulinis lapas, 5 stotinkų -- vie
nuolis tėvas Paisij, rašąs tą is
toriją.

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue

EN 14763

936 East 185 St.

KE 14770

Nors bulgarų tauta sena ir se
nai gyvena dabartinėje vietoje,

tačiau savo rašytos istorijos ne
turėjo. Tik bulgarų vienuolis tė
vas Pasisij Chilander (gim. 1722
m.) pirmasis 1762 m. parašė pla
čių bulgarų tautos istoriją. Ši is
torija buvo išleista 1844 m.
Pažymėtina, kad Bulgarija jau
kelis kartus yra išleidusi pašto
ženklų su tėvo Paisij atvaizdu,

KANADA birželio 14 d. išlei
do 1 dolerio pašto ženklą, kuriuo
atžymima labai svarbi eksporto
rolė krašto gyvenime. Pašto ženk
le matoma gervės kablį, keliantį
sunkią dėžę su užrašu CANADA,
tolumoje -- pasaulio žemėlapis.
Ženklas karmininės spalvos.

Kanada jau nuo pat pradžios
buvo garsi, kaip brangiųjų kailių
eksporto šalis. Paskutiniais de
šimtmečiais labai daug ekspor
tuoja kviečių į užjūrio kraštus, o
medį, celiuliozę ir popierįįJAV.
Po paskutinio karo nepaprastai
pakilo žemės ūkio gaminių, įvai
rių žaliavų ir pramonėsgaiminių
eksportas.
Kanada taip pat neseniai išlei
do 2 ir 3 centų pašto ženklus su
karalienės atvaizdu, papildymui
dabar kursuojančios serijos.

CHICAGOS PARENGIMU |
— KALENDORIUS _J
RUGPIŪČIO 21 D. Lietuvių
Prekybos Rūmų golfo diena Silver Lakęs Country Klube.
RUGPIŪČIO 31 ir RUGSĖJO 1
D.D. -- Korp. Neo-Lithuania su
važiavimas Linkų vasarvietėje
Christiana Lodge, Edvzardsburg,
Mich.
RUGPIŪČIO 31 - RUGSĖJO 1 D.
Amerikos Lietuvių Gydytojų Są
jungos 50 metų jubiliejinis suva
žiavimas Conrad Hilton viešbu
tyje.

GINTARO VASARVIE
TĖJE, Union Pier, Michigan, ant pat Michigano
ežero kranto galite ramiai
praleisti savo vasaros atos
togas puikiame didelių me
džių parke, supančiame te
niso, krepšinio ir vaikų žai
dimo aikšteles.
Vasaroti galima su pilnu
išlaikymu; duodamas svei
kas, šviežias lietuviškas
maistas, arba išsinuomoti
naujus modernius vasarna
mius esančius prie pat pa
plūdimio ir patiems gamin
tis maistą. Taip pat galima
gauti atskirus kambarius ir
naudotis virtuve.
Dėl informacijų rašyti:
Gintaras Resort, P. O. Box
74, Union Pier, Mich. arba
skambinti Lakeside 8155.
Sav. Viktorija ir Algirdas
Kuraičiai

AUKOS DIRVAI

1963 m. liepos 22 d.
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KAS IR KUR?
• Emilija ir Vincas Rasteniai praeitą savaitgalį

baigė savo atostogas Maine
valstijoje ir grįžo į New
Yorką.
Maine valstijoje keletą
dienų poilsiui buvo išvykęs
ir ALT S-gos pirmininkas
Vytautas Abraitis.

Dirvos redakcinio kolek
tyvo narys, poetas Stasys
Santvaras su ponia atosto
gas praleidžia J. Kapočiaus
viloje Osterville Manor,
Cape Cod, Mass.
• Muz. J. Bertulis išskri

do atostogų į Europą, žada
lankytis Vokietijoje, Itali
joje ir Šveicarijoje.
• Pranas Narvydas, uo

lus tautinės srovės veikėjas
ir darbų rėmėjas, šiomis
dienomis susilaukė 76 m.
amžiaus. Ilgesnį laiką ligos
pakirstas, nesiliauja domė
jęsis tautinių organizacijų
veikla, šiuo metu uoliai rašo
savo atsiminimus.
• Lietuviai gydytojai Sydnėjuje susiorganizavo. Lie
tuviai gydytojai Sydnėjuje
nutarė įsteigti savo organi
zaciją, j ją įjungiant ir dan
tų gydytojus. Steigiamaja
me susirinkime dalyvavo 8
gydytojai.
• Elmer Peterson, Los
Angeles, Calif., NBC televi
zijos politinių žinių komen
tatorius, neseniai vienoje
savo programoje kalbėjo re
zoliucijų reikalu. Prieš ant
rąjį pasaulinį karą Elmer
Peterson kaip žurnalistas
yra lankęsis Lietuvoje ir
ten sutikęs ir kalbėjęsis su
eile Lietuvos pareigūnų. La
bai šviesiai atsiliepia apie
Lietuvą. Jo dabartinis adre
sas: Mr. Elmer Peterson,
NBC, Ine., Burbank, Calif.

LIETUVIAI PAS
GUB. ROMNEY

Pavergtų tautų atstovų
pastangomis Michigano gu
bernatorius George Romney
paskelbė liepos 14 iki 20
dienos pavergtų tautų sa
vaite. Proklamaciją guber
natorius pasirašė liepos 11
d., Lansinge, dalyvaujant
pavergtų tautų atstovams.
Pavergtų tautų atstovai
turėjo progos pasikalbėti su
spaudos atstovais. Pasira
šymo momentas buvo trans
liuotas per vietines televi
zijos stotis.
Lietuvių delegaciją suda
rė jaunimas: Algis Zaparackas ir tautiniais rūbais
p a s i puošusios lietuvaitės
Audronė Tamulionytė ir ži
butė Zaparackaitė.
G u b e r natorius George
Romney savo kalboje pasi
džiaugė delegatų pastango
mis, nenuilstamai dirbant
ir atstovaujant Sovietų
žiaurios okupacijos paverg
tuosius. Jis taip pat primi
nė esąs labai sujaudintas
rusų žiaurumu, perskaičius
Armonienės knygą ”Leave
Your Tears in Moscow”.
Knyga buvo padovanota jo
žmonai per Pabaltiečių trė
mimų į Sibirą minėjimą De
troite. Gubernatorius už
baigė savo trumpą kalbą
palinkėdamas pavergtų tau
tų komitetui ir toliau dirb
ti, stiprinti demokratiškus
pagrindus Amerikoje ir ne
nustoti vilties, kad komu
nizmas bendromis jėgomis
bus nugalėtas.
Su lietuvių delegacija gu
bernatorius pasikalbėjo at
skirai. Jam buvo įdomu su
žinoti daugiau apie Armonienę, kaip jai pasisekė at
važiuoti į Ameriką ir t.t.
Jaunieji atstovai sumaniai
atsakinėjo į visus guberna-

5-TASIS KORP. NEO-LITHUANIA
SUVAŽIAVIMAS ĮVYKS ŠIŲ METŲ
RUGPIŪČIO 31 IR RUGSĖJO 1 DIENOMIS
Linkų vasarvietėje — Christiana Lodge, Edwardsburg, Michigan. Vyriausioji Valdyba maloniai
kviečia visus neolithuanus ir filijas šiame suvažia
vime dalyvauti.

SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ
Rugpjūčio 31 d. (šeštadienį)
3-5 vai.

5 vai.

6:30 vai.

V. Aleksandrūnas, L.A......... 4.00
B. Užemis, Rochester.......4.00
A. Gruzdys, New Haven .... 4.00
K. Stundžia, St.Catharines 2.00
Dr. J. Mačys, Cleveland ... 4.00
O. Jarašūnas, Cleveland .... 2.00
A. Šimkūnas, Cleveland..... 5.00
K. Žalnieraitis, Chicago .... 2.00
J. Palšis, Chicago................ 4.00
E. Petraška, Omaha............ L00
S. Adomaitienė, Chicago .... 4.00
Z. Jankus, Cleveland........... 1.00
W. Dilis, E. Orange......... 10.00
Pr. Narvydas, Brooklyn .... 1.00
J. Eidukevičius, Chicago ... 2.00

Suvažiavimo dalyvių registracija.

Suvažiavimo atidarymas.
Pirmininko žodis.
Paskaita.
Vakarienė

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimui Toronte ruošti komisijos su PLB valdyba. Sėdi iš kairės:
kun. P. Ažubalis, J. Matulionis, dail. Docienė, dr. J. Sungaila, Meikeljohn-Šernaitė, dr. J. Matulionytė,
Stovi: dail. Bričkus, J. Strazdas, inž. Čiuplinskas, A. Rinkūnas, K. Grigaitis, J. Dvilaitis, Alg. Kuolas,
Bačėnas, muz. S. Gailevičius, F. Senkus, Mangilicas ir J. Cicėnas.
S. Dabkaus nuotrauka

gimų programas, detaliai
nurodant laiką ir vietą. Be
to, Seimo proga bus išleisti
specialūs ženkleliai, ku
riuos iau ruošia dail. Docie
nė. Jie bus dviejų rūšių:
maži metaliniai, prisegami
prie atlapo, ir dviejų rūšių
popieriniai, pritvirti narni
prie, automobilų.
4. Spaudos parodą toliau
intensyviai ruošia Aug.
Kuolas, užmezgęs ryšius su
J. A. Valstybėmis. Paroda
vyks Seimo dienomis Prisi
kėlimo Parapijos, Toronte,
Muzikos studijoje.
5. Kanados Paštų Valdy
ba patenkino PLB Valdybos
prašymą seimo proga per-

PASIRUOŠIMAI PASAULIO LIETUVIU
BENDRUOMENĖS SEIMUI
Programos pakeitimai bei
papildymai

1. Seimo paskaitų eilė pa
pildoma dar viena paskaita.
Antrąją Seimo dieną, šeš
tadienį, Liet. Laisvės Ko
miteto narys V. Vaitiekū
nas padarys pranešimą apie
padėtį Lietuvoje.
2. Atsisakoma nuo numa
tytojo atstovų ir svečių su
sipažinimo pobūvio ketvir
tadienio vakarą. Tai daro
ma turint galvoje, kad ne
visi Seimo nariai bus tą va
karą suvažiavę, o kiti, kad
ir atvažiavę, bus po kelio
nės išvargę.
3. Visi Seimo posėdžiai
bus vieši.

toriaus patiektus klausimus.
Taip pat perdavė guberna
toriui linkėjimus visų lietu
vių, gyvenančių Grand Rapids, Muskegan, Custer,
Union Pier ir kitose Michi
gano vietose.
Antradienį, liepos mėn. 9
dieną, pavergtų tautų at
stovai dalyvavo Detroito
burmistro Cavanaugh raš
tinėje, kur buvo pasirašyta
proklamacija paskelb i a n t
pavergtų tautų savaitę De
troito mieste. Lietuvių at
stovais buvo: Audronė Ta
mulionytė ir Algis Zaparackas.
Detroito dienraščiai ši
tuos žygius aprašė spaudo
je.
Jungtinis pavergtų tautų
pasirodymas įvyks Michi
gano Statė Fa i r, rugpiūčio
mėn. 31 d., vakare. Lietu
viai pakviesti išpildyti lie
tuviškąją programos dalį.
(z)

Komisijų darbai

1. Didysis sekmadienio
koncertas ir akademija
įvyks geriausiame Toronto
reprezentaciniame teatre —
O’Keefe salėje, kurioje yra
3150 sėdimų vietų. Akade
mijoje, kuri yra oficialioji
Seimo dalis, po paskaitos
bus pristatyta naujoji PLB
Valdyba, paskaitytos Seimo
priimtos rezoliucijos ir duo
tas žodis trims valdžios at
stovams — federalinės, pro
vincinės ir miesto. Po to
įvyks koncertas, kaip jau
skelbta. Kantatą išpildantiems chorams diriguos —
muz. St. Gailevičius. Solis
tams
akompanuos
D.
Skrinskaitė ir St. Gailevi
čius.
2. Meno paroda vyks še
šių savaičių laikotarpyje
tos pačios salės parodų
kambaryje. Tūkstančiai ki
tataučių, kasdien lankantie
ji O’Keefe teatrą, turės pro
gos tą parodą matyti. Salės
šeimininkai yra leidę išsta
tyti 30 paveikslų, tuo būdu
meno komisija yra jau krei
pusis į lietuvių 30 daili
ninkų iš visų pasaulio kraš
tų, prašydama po vieną pa
veikslą. Pilnas dalyvaujan
čių dailininkų sąrašas bus
paskelbtas vėliau, kai tik
bus gautas visų sutikimas,
šiuo tarpu yra jau atsakę
teigiamai 14 dailininkų, jų
tarpe iš Australijos, Pran
cūzijos, Pietų Amerikos,
Pietų Afrikos, Kanados ir
JAV. Ruošiamas platus pa
rodos katalogas lietuvių ir
anglų kalba.
3. Informacijos Komisija
jau ruošia leidinį, kuriame
tilps visa Seimo nariams ir
svečiams reikalinga infor
macinė medžiaga, įskaitant
ir visas posėdžių bei paren

Detroito Gabijos tunto skautės davusios vyr. skaučių įžodį su va
dovėmis Nidos vasarvietėje Joninių iškilos metu. Iš kairės: s. J.
Pečiūrienė, G. Petrauskaitė, V. Ogilvytė, Iz. Kukučionytė, A. Virškaitė, V. Daugvydaitė ir v.s. K. Kodatienė. J. Petrausko nuotrauka

JONINĖS NIDOS VASARVIETĖJE
Detroito Baltijos tunto
skautai ir Gabijos tunto
skautės birželio 22 d. su
ruošė tradicines Jonines Ni
dos vasarvietėje Linden,
Mich. Be skaučių-tų dalyva
vo tėveliai ir svečiai iš De
troito ir apylinkių, o taip
pat iš Clevelando ir iš Chi
cagos jūros skautų-čių gru
pė.

7:30 vai. Darbo posėdis.
Valdybos narių ir visų institucijų pranešimai.
Diskusijos dėl pranešimų.
Po diskusijų bendras visų suvažiavimo dalyvių,
stovyklautojų bei svečių linksmavakaris.

Rugsėjo 1 d. (sekmadienį)
10 vai. Pamaldos.
11 vai.

Iškilmingas posėdis — stovyklos uždarymas.
Paskaita.

1 vai. Pietūs.
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3 vai. Darbo posėdis.
Korp. padalinių pranešimai.
Spaudos reikalai.
Sukaktuvinio leidinio redakcinės kolegijos pra
nešimas.
Diskusijos dėl bendros korporacijos veiklos.
Visų komisijų pranešimai.
Statuto priėmimas.

6:30 vai. Vakarienė.
7:30 vai.

Darbo posėdis.
Rinkimai: Vyr. valdybos, kontrolės komisijos,
šalpos fondo, Korp. tarybos, Garbės teismo.
Sveikinimų, rezoliucijų ir nutarimų priėmimas.
Einamieji reikalai.
Suvažiavimo uždarymas.

štampuoti iš Toronto išei
nančius laiškus šiuo tekstu
— Lithuanian World Congress, August 30 — September lst. Perštampavimas bus pradėtas rugpiūčio
18 dieną ir truks dvi savai
tes — iki rugsėjo 1 dienos.
Šimtai tūkstančių laiškų
pasieks tolimiausius pasau
lio kraštus su priminimu
apie mūsų Seimą.

Chicagos neolituanai ir tautininkai organizuotai dalyvavę Pavergtųjų Tautų demonstracijoje liepos
14 d. Grand Parke Chicagoje.
V-A- Račkausko nuotrauka

Visi gražiai praleido po
pietę besigėrėdami gamtos
vaizdais, besiirstydami lai
veliais, besivaišindami.
Vakare erdvioje ežero pa
šlaitėje buvo sukurtas di
džiulis Joninių laužas, čia
vyko įvairūs skautiški pa
sirodymai. Puikiai skambė
jo vakaro tyloje visų kartų
dainuojamos meliodi n g o s
dainos. Laužo metu buvo
pasveikinta ir visi dalyva
vusieji Jonai ir Jonės, jų
tarpe skautų-čių bičiulis-rėmėjas gen. Jonas Černius.
Pasibaigus laužo progra
mai buvo uždegta visa eilė
mažųjų lauželių ir vyko
džiaugsmingas šokinėji m a s
per ugnį. Po to rinkosi visi
prie ežero ir buvo nupluk
dytas skaučių nupintas di
džiulis vainikas, kurio vi
duryje atsispindinčios van
denyje žvakutės teikė pa
sigėrėtiną vaizdą. Su daina
"Lietuva brangi” ir tyliai
plaukiančiu vainiku, tartum
ir kiekvieno mintys plaukė
toli, toli Nemuno pakran
tėmis, prie Rambyno kalno
ir kt. gražiųjų tėvynės vie
tovių.
Šias Jonines gražiai apra
šė vietinė amerikiečių spau
da. Laikraštyje "Linden
Leader" pažymėjo, kad visą
dieną Nidoje plevėsavo
Amerikos ir Lietuvos vėlia
vos, lietuviai skautai su tė
vais ir svečiais gražiai prar
leido popietę, laikydamiesi
savo lietuviškų tradicijų.

