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Chruščiovo kiniškas gambitas
BIJODAMAS KINŲ NIKITA CHRUŠČIOVAS
VIRTO TIKRU TAIKOS BALANDŽIU! — TAIP
NORIMA TIKĖTI VAKARUOSE, UŽMIRŠTANT,
KAD TAS PATS CHRUŠČIOVAS NUO 1961 ME
TŲ VEDĖ SISTEMATINGĄ PROPAGANDĄ,
VAIZDUOJANČIĄ KINŲ KARO KURSTYMĄ. —
IŠ TIKRO GI VISI KARINGI POSAKIAI YRA
KILĘ Iš PATIES KREMLIAUS, O NE Iš PE
KINO.
------------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS -------------

Valstybės Sekret orius
Dean Rusk Sovietų Sąjun
goje gavo įspūdį, jog Chruš
čiovas taip yra susirūpinęs
'ideologiniais’ kivirčais su
kinų komunistais, kad šiuo
metu visai nenori viršūnių
(summit) k o n ferencijos,
kurias jis, kaip žinia, labai
mėgsta. Atrodo, kad taikos
balandėlis Nikita Sergejevičius tik dabar praregėjo,
įžiūrėjo koks pavojus jam
gresia iš kiniečių masių I
Bet toks įspūdis nėra tei
singas. čia pravartu prisi
minti patarlę, kad velnias
nėra toks baisus kaip jį
paišo. O Nikita baisaus vel
nio kaukę ant kiniečių ko
munistų veido paišo jau ne
nuo šiandien.
Tiesa, teoriškai galvojant
labai lengva įžiūrėti intere
sų skirtumą tarp Sovietų
Sąjungos ir Kinijos. Prak
tiškai tačiau visos žinios
apie sovietų-kinų nesusitarimus dėl ideologijos, apie
ii, kad kinai nori atominio
aro, kilo iš . . . sovietų šal
tinių. Bene pirmas laikraš
tininkas, kuris paskelbė,
kad kinai sovietus kursto į

karą, buvo britų sovietologas Edward Crankshaw.
1961 m. vasario mėn. jis pa
skelbė gavęs sovietų slaptą
dokumentą, iš kurio aiškė
ja, kad kinai atominį karą
laiko neišvengiamu.
Už poros mėnesių kitas
sovietologas, britų publicis
tas ir Trockio biografas
Issac Deutscher, jau paskel
bė, kad kinai įkalbinėja so
vietus pradėti preventyvinį
karą. Ir jo žinių šaltiniu
buvo slapti komunistų do
kumentai, patekę į jo ran
kas.
Kai su tokia teze visi ap
siprato ir ją pradėjo skai
tyti įrodytu faktu, Italijos
komunistų dienraščio L’
Unitą Maskvos korespon
dentas Giuseppe Boffa 1963
balandžio mėn. paskelbė,
kad neo-stalinistai spaudžia
Chruščiovą susitaikyti su
Mao ir pradėti griežtesnę
politiką prieš Vakarus.
Būdinga, kad visos trys
žinios kilo iš sovietinių šal
tinių ir nereikia būti dideliu
sovietologu, kad atsiminus,
jog sovietai savo paslapčių
ir slaptų dokumentų nepla

Šiandien ir rytoj
CHRUŠČIOVAS ne kartą darbininkams žadėjo auk
so kalnus ir rojų žemėje, sakydamas, kad Sovietija greit
pralenksianti Ameriką. Bet tuo pačiu jis pripažįsta, jog
kapitalistinėje Amerikoje darbininko gyvenimas yra
geresnis ir Sovietija tegali apie jį dar tik svajoti.
Ne taip seniai jis buvo pažadėjęs, kad Sovietija
1960 metais pasivys Ameriką. Deja, tos jo pranašystės
neišsipildė. Priešingai, sovietų pilietis turėjo dar labiau
suveržti diržą, tad dabar, Nikita pasidaręs atsargesniu,
"rojų” žada jau tik 1980 metais.
— Draugai! — sako Chruščiovas. — Mes turime 10
milijonų partiečių, 20 milijonų komsomolų ir 70 milijo
nų darbo unijose narių. Jeigu visos šios jėgos įsijungtų
kontroliuoti mūsų ekonomiją, tai ir uodas negalėtų pa
kilti. nuo žemės be mūsų žinios. Gi dabar iš po komu-,
nistų paitijos nosies vagia ir eikvoja valstybinį turtą,
tinginiaujama ir visur viešpatauja neleistinas favoritiz
mas ...
Visi tie faktai rodo, kad sovietų ekonomija yra la
bai blogoj padėty. Didžiausį sunkumą sudaro žemės
ūkis, kur dirba 38,87< visų darbininkų, tuo tarpu kai
Amerikos ūkyje dirba tik 10% ir tie patys pagamina ke
turis kartus daugiau, negu ta kolchozininkų armija, ne
pajėgianti patenkinti net vidaus rinkos reikalavimų.
Naujasis sovietų planas numato, kad 1980 metais
žemės ūkis turės netik patrigubinti gamybą, bet paliuosuoti nuo žemės darbų 10 ar 13 milijonų darbininkų,
perkeliant juos į pramonę.
Neįsivaizduojama kokiu būdu sovietams pavyks pa
sivyti Ameriką, jei jau dabar ten prie darbo sumobili
zuota 857< darbo jėgos, tuo tarpu kai Amerikoje dirba
tik 65%.
Sovietai nori 1980 metais pasivyti ir pralenkti Ame
rikos gyvenimo lygį, bet jie užmiršta, kad Amerikos
gyvenimas taip pat nestovi vietoje ir kasdien daro mil
žinišką pažangą. Bet Chruščiovo noras pasivyti Ameri
ką negąsdina vakariečių. Priešingai, visi džiaugtųsi, jei
anapus geležinės uždangos gyvenantieji pagaliau susi
lauktų geresnio gyvenimo.

★
ANTANAITIS, grįžęs iš kompartijos mitingo Kau
ne, rado žmoną beskaitančią sūnui pasaką apie Snie
guolę ir septynius nykštukus, kad vaikas greičiau už
migtų.
— Nustok skaičiusi tas buržujų pasakas, geriau
paskaityk jam kokį skyrių iš komjaunuolių veiklos!
— Kodėl, tėte? — atsiliepė sūnus. — Juk aš nieko
blogo nepadariau ir visą dieną gražiai elgiausi!
(vg)

tina, o jei jie tai daro, tai
turbūt turi atitinkamą tiks
lą.
Pagaliau ta kampanija
pasiekė savo kulminacinį
punktą. Liepos 14 d. bolše
vikų partijos CK paskelbė
atsišaukimą "Į visus Sovie
tų Sąjungos komunistus”,
kuriame smarkiai buvo už
pulti Kinijos komunistai. Iš
tikro tas atsišaukimas nu
kreiptas ne į 'visus komu
nistus’, bet daugiau į Washingtoną. Tai buvo ryšių
su Kinijos komunistais nu
traukimo demonstracija ar
tikriau vaidinimas.
Į kinų komunistų vadų lū
pas buvo įdėtas teigimas,
kad atominio karo pavojus
nėra baisus. Girdi, jei ato
minės bombos ir išžudys
300 milijonų kiniečių, jų ir
po to dar pakaks pasauliui
užvaldyti. Kai daugiau
skeptiškai nusiteikę sovietologai pradėjo ieškoti, kas
iš tikro taip pasakė, jie ra
do, kad pats Chruščiovas
1961 m. liepos 8 d. pareiš
kė :
"Po to (po atominio ka
ro) žmonija vieną kartą ant
visados išnaikins santvarką
(suprask kapitalizmą), ku
ri veda prie užkariavimų”.
O apie 300 milijonų žmonių
auką kalbėjo ne patys ko
munistai, o Jugoslavijos Ti
to, kuris pagal New York
(Nukelta į 2 psl.)

KONGO ŠAUKIASI...
BELGŲ PAGALBOS

Kongo, naujos Afrikos
valstybės, valdovai šaukiasi
buvusių kolonijalistų pa
galbos ... Premjeras Adoula, vizituodamas Europą, iš
siderėjo, kad belgai dengs
dalį Kongo biudžeto nedatekliaus, siųs daugiau tech
ninių patarėjų ir kitais bū
dais padės Leopoldvillės vy
riausybės sunkumams nu
galėti.
Jau dabar Konge dirba
virš 2000 technikų ir moky
tojų. JTO pagalba žmonė
mis siekia vos 700.
Belgai ir sako, kad jie
peranksti apleidę Kongo,
nes paruošti savarankiškam
valdymuisi reikėjo dar 5
metų. Gi rimtesni kongoliečiai sako, kad nors per tre
jus metus ir išmokta nema
žai, bet toji patirtis sakanti,
jog dar reikia, kad belgai
sugrįžtų ... "Laimei, jie su
pranta mūsų šauksmą".

Praeitą savaitgalį, rugpiūčio 8-11 d. Clevelande įvyko Susivienijimo Lietuvių Amerikoje pildomo
sios tarybos narių pasitarimas su Clevelando ir kitų apylinkių SLA kuopų valdybomis ir veikėjais
aptariant Naujos Aušros vajų, organizacijos plėtimo ir naujų narių įrašymo į SLA reikalus. Ta pro
ga Clevelande buvo įsteigta nauja SLA moterų kuopa. Nuotraukoje: SLA centro valdybos sekretorė
Bronė Pivaronienė ir SLA prezidentas Povilas P. Dargis, dalyvavę pasitarimuose, šypsosi paten
kinti pasitarimo rezultatais.
J- Garlos nuotrauka

BRAZILUOS PAŠTO TARNYBA NEPATIKIMA
Tikiu, kad šiuo rašiniu
nors šiek tiek pasitarnausiu
laikraščio skaitytojams, su
pažindindamas juos su Bra
zilijos pašto tarnyba. Mat,
čia anglų kalba išeinąs Brazil Herald savo liepos 28 d.
laidoje įdėjo vedamąjį,
"Dar apie korespondencijos
pažeidimą", kurio įdomes
nes ištraukas čia cituosiu.
"Mūsų birželio 16 d.
straipsnis apie korespon
dencijos pažeidžiamumą ra
do labai platų atgarsį vi
suomenėje. Mes esame ga
vę papildomų įrodymų apie
nenormalumus šioje srity
je. šiame straipsnyje cituo
sime tris laiškus. Pirmasis
laiškas yra žinomo banki
ninko, kuris atsiuntė iškar
pą iš brazilų finansinio biu
letenio Buletin Cambial
Konfidencialiai. Nors nėra
oficialiai patvirtinta, bet
yra vykdoma laiškų, atei
nančių iš užsienių, cenzūra.
Daug asmenų ir firmų gau
na laiškus su aiškiomis pa
žeidimo žymėmis. Nors tai
gal ir nėra įsakyta iš aukš
tesnės vyriausybės, tačiau

laikraščio O Globo straips
nį, prašantį paaukoti kata
likų akcijai, siunčiant pini
Brazilijoje
gus į Banco da Provedencia.
Mudu su žmona nutarėme
tai yra vykdoma neatsižvel pagelbėti: išrašėme vardinį
giant į jokius įstatymus".
Dom Helder čekį ir pasiun
Viena ponia iš Niteroi, iš tėme registruotu paštu c/o
anapus Guanabaros įlankos, O Globo. Kadangi mes pra
rašo: "Jūs sakote, kad tik šėme, kad gautoji suma bū
laiškai iš JAV yra pažei tų mums pakvituota, o kvi
džiami; tačiau aš galiu Jus to labai ilgai negavome, tad
patikinti, kad laiškai gau prašėme pašto Įstaigos, kad
nami iš Kanados, Anglijos mūsų registruotas laiškas
ir net gi iš kitų Brazilijos būtų surastas. Tačiau į še
miestų yra pažeidžiami. šerius reikalavimus nega
Apie tai privalėtų būti pra vom jokio atsakymo.
nešta visoms angliškai kal
Po ilgo ieškojimo mūsų
bančioms užsienio atstovy korespondentas nuėjo į O
bėms Brazilijoje", šios ra Globo redakciją; čia jam
šytojos nuomone, kai kurie buvo pareikšta, kad jo re
Brazilijos paštų tarnautojai gistruotas laiškas nebuvo
galvoja, jog visi š. Ameri gautas. Beliko eiti į Centri
kos gyventojai yra apsikro nę Pašto įstaigą, kurioje
vę doleriais.
pašto valdininkas mums vi
Visų šių laiškų rekordą sai atvirai pareiškė: "Laiš
"sumuša” šis laiškas: "čia kas yra gautas, bet toliau
Jums prisiunčiu Rio de Ja- neišsiųstas. Asmuo, kuris
neiro arkivyskupo Dom Hel- tvarko šią korespondenciją
der Camara pakvitavimą ir per kurio rankas šis laiš
apie (1961. VIII. 1) jo gau kas perėjo yra už tai atsa
tus 100,000,— kruzeirų. kingas ir už pražuvusi laiš
Mes pasiuntėme arkivysku ką privalės sumokėti 50
pui šią auką atsiliepdami į kruzeirų (Past.: pagal šios
dienos dolerio kursą apy
tikriai 7 c.). Tačiau mūsų
korespondentas, išrašęs če
kį arkivyskupui galėjo jo
vertę panaikinti ir jo laiky
tojas negalėjo tuomi pasi
naudoti.
Mūsų korespondentas ra
šo, kad jis pašto valdininką
paklausęs, kodėl gi jo laiš
kas buvęs pavogtas. Ir at
sakymas buvo greitas ir
aiškus: "Matote, Jūsų laiš
kas buvo adresuotas arki
vyskupui Dom Helder. Visi
laiškai jam adresuoti pri
valo turėti arba grynus pi
nigus arba čekius. Tie, ku
rie šitokius laiškus nusavi
na ieško nevardinių čekių,
kurie būtų lengva iškeisti
banke ] pinigus”, ’— paaiš
kino valdininkas. "Man teks
imtis priemonių, kad apsau
gojus Dom Helder koresi
JURGIS ŠATORIUS,

Dirvos spec. korespondentas

Ideologinė koegzistencija
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CHRUŠČIOVO KINIŠKAS GAMBITAS
(Atkelta iš 1 psl.)

kreipta konferencija, kurio
je sovietų ir kinų komunis
tų delegatai smarkiai susi
barė. Po trijų dienų barnių
sovietų ir kinų delagatai
padavė rankas .turbūt svei
kindami vieni kitus už gerą
vaidybą, ir išsiskirstė pri
ėmę reoliuciją, smerkiančią
Jungtinės Amerikos Vals
tybes kaip didžiausią grės
mę taikai!
Rusai mėgsta žaisti šach
matais ir jie žino, ką reiš
kia gambitas, būtent, pra
dedant žaidimą pasiūloma
tam tikra auka, kuria pri
ėmęs priešas greitai patiria
daug didesnius nuostolius.
Atrodo, kad kažkokį kiniš
ką gambitą Chruščiovas su
galvojo ir tarptautinės po
litikos šachmatų lentai.

tone dabar galvojama apie
Times 1958 m. birželio 15 tolimesnius 'žingsnius į tai
d. pranešimą pasakęs Istri- ką’. Vienas iš jų būtų susi
jos provincijos Labino mies tarti dėl nusiginklavimo ir
telio angliakasiams: "Ki jo kontrolės. Girdi, Gynimo
niečiai giriasi savo 600 mi Sekretoriaus padėjėjas Eulijonų gyventojų; tame gen Ghiron Fubini turįs ge
skaičiuje įžiūrėdami perga nialų planą pasiūlyti sovie
lę būsimam kare. Jie skai tams mokėti už kiekvieną
čiuoja, kad ir netekę 300 inspekciją jų teritorijoje.
milijonų, jie vistiek dar Tai ’pay-as-you-go’ projek
turės kitus 300 milijonų". tas, pagal kurį už kiekvieną
Sovietai tą Tito prielaidą inspekciją amerikiečiai su
skelbia, kaip atsakingų ki mokėtų sovietams tam tik
rą sumą (tarp 3 ir 30 mili
nų pareigūnų teigimą!
Iš tikro, kinų komunistai jonų dolerių). Jei tokios in
turi tokį pat 'taikos komi spekcijos metu būtų susek
tetą’ kaip ir sovietai ir va ti nusižengimai prieš nusi
ro tokią pat 'taikos politi ginklavimo sutartį, tuo at
veju nuo mokėjimo būtų su
ką’ kaip ir sovietai!
silaikyta ! Matyt, Fubini
Būdinga, kad kaip tik
rifų karas gali išsivystyti į
Kremlius paskelbė savo at galvoja, kad Chruščiovas
tokio
biznio
ir
lengvo
už

visai rimtą eknominį kon
sišaukimą 'visiems', Tito,
Žinios
iš
viso
darbio
galimybės
nenorės
fliktą. JAV vištų auginto
kurio santykiai su Krem
jai, pakėlus muito tarifus
liumi yra dabar geri, žinių atsisakyti.
_ pasaulio —
Europoje, tuo būdu gali
O ką kiniečiai, kuriuos
agentūra Tanjug paskelbė
nustoti į metus 46 mil. dole
tokį komentarą: "Dabar Chruščiovas užantspaudavo
• "Viščiukų karas”, pra rių. Bendrosios Rinkos vals
Vakarų valstybės, o visų kaip karo kurstytojus?
pirma Jungtinės Valstybės, Atominės bombos ant Hiro sidėjęs tarp JAV ir Bendro tybės pačios yra išvystę gy
turi konkrečiai įrodyti sa simos numetimo sukaktuvių sios rinkos valstybių Euro vą paukštienos gamybą.
vo taikos norą ir tuo būdu proga, ten buvo sušauktas poje, rodo, kad ūkio ir pra Kerštas čia nieko negelbsti,
pripažinti, kad Chruščiovas prieš atominius ginklus nu monės produktų eksprt, ta- nes JAV pakėlus Europos
yra teisus”.
Vakarai su JAV ir D.
Britanija priešakyje tą pa
siūlymą priėmė. Buvo pasi
rašyta atominių bandymų
(išskyrus po žemę) sutar
tis, o JAV agrikultūros se
kretorius Orville Freeman
pasiūlė Chruščiovui pagal
Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
bą sovietų žemės ūkiui pa
Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines
gerinti ir jei patikėti ”A1depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo
len-Scott Report” (Washingtaupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite
savo banko knygutę.
Brazilijos
metinį dividendą uz
Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
visas taupymo sąs
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
(Atkelta iš 1 psl.)
kaitas.
siuntimo išlaidas.
pondenciją", — paaiškino
pašto pareigūnas.
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
Prie šio straipsnio Dirvos
korespondentas iš savo pa
and Loan Association
tyrimo gali pridurti, kad ir
Chartered and Supervised by the United Statės Government
jam jau teko susipažinti su
Ž202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS
neigiama Brazilijos pašto
Phone: Vlrginia 7-7747
John J. Kazanauskas, Pres.
tarnyba. Taip pav. žuvo iš
užsienio išaiškintos filmos
— slides. Kam tokios slides
gali būti reikalingos, kurios
turi asmeninį antspalvį ?
Nuo laiškų ateinančių iš
Italijos buvo nuplėšti pašto
ženklai, o kiti ir visai ne
gauti. Registruotas laiškas
iš JAV, siųstas oro paštu,
atkeliavo pas gavėją tik ...
po šešerių savaičių. Nieka
da nesi tikras, kad išsiųstas
laiškas pasieks gavėją, nors
ir siunčiama registruotu
paštu.
Bet tikras kurjozas įvyko
su telegrama: iš Rio į San
Paulo išsiųstoji telegrama
pasiekė adresatą tik po 5rių dienų ir telegramos tek
stas buvo sukeistas!!! Ar
dar galima ką nors prie šito
pridėti ?
Čia gyvenančių pažįsta
mų klausinėjau , ką reikia
daryti, kad šį nenormalumą
sutvarkyti, bet jų atsaky
mas buvo . . . truktelėjimas
pečiais. Ir man pradėjo pa
sakoti istorijas,kaip vienas
diplomatas pradėjo ieškoti
dingusio registruoto įver
tinto laikrodžio. Atseit, šis
paieškojimas atidengė daug
nešvarių darbų, bet, kaip
matote iš Brazil Herald
straipsnio, tai maža padėjo.
Mano patarimas: visi, ku
rie siunčiate čekius į Bra
ziliją siųskite juos tik var
dinius ir išrašytus bet ku
rio didžiojo JAV banko, ku
rio čekiai yra išperkami bet
kurioje valstybėje. Tada
gavėjas tokį čekį lengvai
gali parduoti taip vadina
mose Cambio, kur čekio
vertė išmokama pagal tos
dienos kursą, bet ne pagal
oficialią valstybės nustaty
Taip patogu, kai nereikia vartoti atkimštuvo .. , Zip, ir at
tą vertę, kas sudaro apie
sidaro ... ir jau teka! O teka jūsų poilsio laikotarpio sko
250 kruzeirų skirtumą išniui darytas Amerikos alus. Lengvas . .. šelnus ... gaivi
keičiančio asmens naudai.
nąs! Imkite dėžę iš šešių naujų bonkučių Stroh’s su pato
Jeigu jūsų siųstas čekis
giu atidarymu — ir ragaukite, ką alaus skoniui duoda
ir pražūtų, juo negalės pa
darymas ugnimi.
sinaudoti ir nelegalus savi
THE STROE1 BREW[RY COMPANY, DETROIT 2f>. MICHIC.A\
ninkas.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS
REKORDAS

STROH’S NEW E-Z OPEN

1963 m. rugpiūčio 14 d.

dento Kennedžio akivaizdo
je, kad, girdi, Kuboje, nesą
jokių sovietinių bazių su
atominėmis raketomis. Jo
politinė išmintis yra remia
ma jo paties savo laiku pa
sakytais žodžiais: ”Kiek
tai liečia Sov. Sąjungą, yra
tik vienos rūšies logika už
sienio politikoje — logika,
kuri geriausia tinka SoV.
Sąjungai”.
Ilgesniame straips n y j e
žurnalas grįžta prie sutar
čių su Sov. Sąjunga, jų tar
pe ir nepuolimo sutarčių su
Pabaltijo valstybėmis, ku
riose daugiau išryškėja so
vietinis cinizmas, o ne dip
lomatiniai ir tarptautiniai
reikalavimai.
Chruščiovas privaląs per
mesti dalį karinių jėgų į Ki
nijos pasienį. Jam reikia
užsitikrinti taiką Vakaruo
valstybių gaminiams muitų
se,
ypatingai Vokietijoje.
tarifus, kyla tie tarifai JAV
Ta
proga
ir pasitvirtina de
eksporto prekėms. Tuo rei
Gaulle
tezė,
kad laikui ir
kalu taiką galės atsiekti tik
reikalui
atėjus,
pats Chruš
sekančiais metais susiren
čiovas ateis su taikos uver
kanti JAV ir Bendrosios
Rinkos valstybių konferen tiūromis ir kad nėra reikalo
cija muitų tarifams svars perdaug jam pataikauti.
žurnalas baigia straipsnį
tyti.
patarimu gerai įsidėmėti is
• Vak. Vokietija pasira torijos pamokas ir, neme
šė sutartį su JAV, pagal tant į šalį vieną ar kitą pa
kurią amerikiečių gamybos sirašytą sutartį, atsiminti,
ginklai bus perkami vokie kad Sov. Sąjungai tos su
čių kariuomenės reikalams tartys galioja tol, kol jos
už 1,3 bil. dolerių. Ta su tarnauja sovietų intere
tartimi bus padedama pa sams.
dengti JAV kariuomenės iš
BETTER LAWNS AND
laikymo išlaidas Vak. Vo
GARDENS CO.,
kietijoje.
V. Apaniaus vadovaujama,
• Už Sovietų Sąjungą ato atlieka sodininkystes patar
minių bandymų sulaikymo navimus ir patarimus. Be to
sutartį pasirašiusio A. Gro- galite nusipirkti pievoms
myko moralę išryškina US trąšų, chemikalu, sėklų ir
News & World Report, iš įvairių augalų. Prie progos
keliant jo pastatytą rekor užsukit ar naskamhmkit
dą vetuojant nutarimus
12518 Lake Shore Blvd.
JTO Saugumo Taryboje,
Cleveland 8, Ohio.
taip pat meluojant prezi
Tel. PO 1-5614.

MAROUETTE PARK

2533 W. 71 St. Tel GR 6-2345-6
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/2 /O

Tll/o&Z
T*
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ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, I1L
JUOZAS F. GRIBAUSKAS,
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PLEČIASI IR AUGA SLA VEIKLA

KANADOS LIETUVIAI SKAUTAI ĮSIKORĖ
SAVOJE STOVYKLAVIETĖJE
1963-j i metai skautų veik
loj yra didelių rūpesčių, už
simojimų ir laimėjimais pa
ženklinti metai, šių metų
rugpiūčio 3 diena Toron
to, Hamiltono ir apylinkės
skautu gyvenime yra nepa
prastai reikšminga data.
Tą dieną įvykusiomis iškil
mėmis įsigytoj stovyklavie
tėj buvo apvainikuotas di
džiulis keletą metų planuo
tas darbas. Jie per eilę metų
ir po daugelio pastangų su
gebėjo savo planus realizuo
ti. O tai reiškia, kad skau
tai savo padarė. Jie įrodė,
kad jų norai, svajonės ir
žodžiai buvo palydimi dar
bais, kuriais šiandien gali
pasidžiaugti kiekvienas.
Skautai gerai suprato, kas
pirmoj eilėj darytina. Sto
vyklavimas po atviru dan-

Viena seniausių Amerikos lietuvių organizacijų — Susivie
nijimas Lietuvių Amerikoje — reiškiasi mūsų lietuviškame gy
venime keliais būdingais savo veiklos bruožais: ji nėra vien tik
apdraudos bendrovė, besirūpinanti draudimo verslu, bet savo
uždaviniuose yra įjungusi ir tikslus, kurie siejasi su mūsų tau
tiniais, kultūriniais ir socialiniais rūpesčiais.
Eilės dešimtmečių veiklos kelyje yra tekę pergyventi audinį,
yra tekę kovoti, kad po tų audrų atsikėlus naujam prisikėlimui
ir tolimesniam gyvavimui. Iš arčiaus pažvelgus į šios organiza fizinė ir moralinė šlykšty
cijos veiklą, būdingu jos bruožu iškyla senosios mūsų veikėjų bė ...
Kodėl ir kam šis klauniškartos gyvas toje organizacijoje reiškimasis, palaipsniui įtrau
kiant į savo eiles naujai atvykusių tremtinių veikėjus, o kartu kas herojus, moralinis, po
džiugu matyti veikėjų eilėse ir jaunesnių veidų iš čia gimusių litinis ir lytinis iškrypėlis,
antros ir trečios kartos ateivių, lietuvių kilmės ir lietuviškos valstybės išdavikas ir tau
tos išgama dabar S. Santva
dvasios vyrų ir moterų.
Galima sakyti, kad tai yra viena iš nedaugelio organizacijų, ro buvo užsimotas "grąžin
sugebanti taip gražiai apjungti lietuvius, neatsižvelgiant į tai, ti savo tėvų tikėjimui ir
kur ir kada jie gimę, iš kur ir kada jie čia atsirado.
tautai", — aš tiesiog nepa
Platus veiklos laukas uždeda ir plačius uždavinius ir didelę jėgiu suprasti. Ar iš to ko
atsakomybę tos organizacijos vadovybei. Didelę atsakomybę jau kia garbė tikėjimui ar tau
uždeda stambus, kelis milijonus dolerių siekiąs turtas. Atsako tai?
mybę vadovybė privalo jausti ne vien prieš įstatymus, tokių
Ar tik dėl to, kad iš kaž
organizacijų veiklą normuojančius, bet kartu ir prieš visus na kur tokią "patikimą žinią"
rius, tos organizacijos medžiaginio ir moralinio kapitalo savi kadaise Santvaras gavo?
ninkus.
Ar iš viso ta žinia tikra?
Nors ir sakoma, kad prie pilno skobnio draugų yra daug, Ar kas gali atlikti tokį "grą
bet kartais tenka patikrinti ir tų draugų nuoširdumas, jų rodo žinimo aktą” tautai?
mų tendencijų kryptis. Ne kartą organizacijos gyvenime susi
Mes kiti kol kas neturime
durta su klausimu, ar kai kurie draugai ateina dėl pilnojo skob ir vargu kada turėsime pa
nio, ar dėl organizacijos tikslų.
tikimų žinių, kaip ir kokiu
Plačios apimties organizacijoje, kaip SLA, būtų sunku rei pagrindu jo neva paskuti
kalauti, kad joje nepasireikštų tendencijų, kurios vieniems gali nės išpažinties išklausęs ku
patikti, kitiems ne. Lygsvaros išlaikymas ir nuotaikų išbalan nigas ir Viešpats Dievas
savimas nėra lengvas uždavinys. Atsižvelgiant į SLA vietą ir jam dovanojo ir "grąžino į
reikšmę lietuviškosios išeivijos gyvenime ir jos ateičiai, reiktų tautą". Jei tačiau jiedu ir
vengti to, kas didina trintį ir erzina nuotaikas. Reiktų žvelgti būtų sutartinai grąžinę, tai
pozityviai į tos veiklios organizacijos plėtros galimybes ir ieš labai abejoju, ar garbinga
koti joje sau vietos pozityviu įnašu.
lietuvių tauta, tiek prikenVieną tokių įnašų davė Clevelando visuomenė, šalia turimų tėjusi nuo okupantų ir jų
dviejų tos organizacijos kuopų, įsteigdama dar vieną — moterų uoliausiųjų batlaižių, būtų
kuopą. Apie tai plačiau dar painformuosime.
kada labai suinteresuota
SLA Prezidento P. P. Dargio, sekretorės p. Pivaronienės, sau tokį "sūnų” ir tikrą iš
o taip pat ii' kitų veikėjų posėdžiai Clevelande, Ohio praeitame gamą susigrąžinti.
savaitgalyje parodė, kad organizacija yra gyva, judri ir su švie
Tad tuo tarpu gal tik
siomis perspektyvomis ateičiai. Malonu konstantuoti, kad SLA Stasys Santvaras be jokio
vadovybė negyvena vien savo organizaciniais rūpesčiais, bet reikalo, be jokio rimtesnio
kartu sielojasi platesniais lietuvybės reikalais, nevengia kon pagrindo ir daugelio mūsų
taktų su kitomis organizacijomis ir stengiasi eiti tuo keliu, ku
didžiam nusiste b ė j i m u i
riuo atkreipiamas dėmesys platesnių visuomenės sluoksnių. Di
"grąžino" trečiaeilės reikš
desnio dėmesio ir prielankumo ji yra užsitarnavusi, jo ir ne
mės grafomaną Liudą Girą
reiktų ateityje vengti.
(j. č.)

PROTESTUOJU!
Š. m. Dirvos 88 nr. buvo
paskelbtas Dirvos redakci
nės kolegijos nario Stasio
Santvaro straipsnis (dar su
fotografija’ ir trim eilėraš
čiais) apie "priešingybių
žmogų” — Liudą Girą.
Straipsnio autorius itin
s u š v elnintomis spalvomis
atpiešęs
šio
"tarybinio
udarniko” literatūrinį ir gy
venimiškąjį kelią, pagaliau
pateikia jį dar Vokietijoje
pasiekusią
"patikimą ži
nią, kad prieš mirtį jis pasi
kvietė kunigą — atliko iš
pažintį ir pasiprašė palaido
ti su bažnytinėm apei
gom’^!)
Pasak Santvarą, šis "pa
skutinysis L. Giros lūžis
laikytinas grįžimu į savo
tėvų tikėjimą ir tautą".. .
Toks S. Santvaro kilnia
dvasiškai atliktas L. Giros
’reabilitavimo’ ir "į tautą

grąžinimo
aktas mane,
šiaip jau iš prigimties ramų
ir kantrų žmogų, neišven
giamai verčia su liūdesiu ir
nusistebėjimu prašyti re
dakciją vietos protestui.
Manydamas, kad ta šiuo
metu niekam nereikalinga
ir nereikšminga liudagiriška tema neprivalo kokių dar
platesnių argumentavimų,
ta proga tik norėčiau skai
tytojams priminti, kaip šį
priešingybių žmogų” savo
veikale 'Lietuvių Tautos
Kelias" (II tomas, 207 psl.)
apibūdino prof. Mykolas
Biržiška, žinomas kaip labai
atsargus, saikingas ir itin
n e t r i u kšmadariško būdo
mūsų literatūros mokslinin
kas.
Šį
"europininką"
ir
"plunksnos macherį", pada
riusį karjerą "nuo antibolševikinio komendanto ligi
bolševikinio majoro ar net
pulkininko", prof. M. Bir
žiška, remdamasis ne tik
"patikimomis žiniomis", bet
visiems žinomais gyvenimo
faktais, rado reikalo dar šitaipos nusakyti:
1. neišvengiamas ir neatsikratytinas paršyvas tipe
lis, 2. kyšininkas, 3. val
džios pinigų eikvotojas, 4.
literatūrinė blakė, 5. prostitutinė plunksna, 6 iš viso ir

•Nr. 93 — 3

P. BASTYS
gum, turint mintyj sanita
rinius reikalavimus, pasida
rė veik neįmanomas. Be to
gamtos sąlygos ir stovyk
lautojų amžius, kėlė tam
tikrus reikalavimus, pro ku
riuos vadovaujantieji asme
nys negalėjo praeiti akis
užmerkę. Turimos stovyk
lavietės tik dalinai tegalėjo
atitikti skautų dvasiai.
Kaip žinia, skautai ne triuk
šmo, bet plačių laukų su ža
liuojančiais miškais, mylė
tojai. Jie visą laiką veržiasi
į gamtą, kur saulės spindu
liai glosto vienišas vėjo siū
buojamas smilgas ir kur ra
mios žalumos įvairiaspal
viais žiedais iškaišytos.
O ypatingai lietuvis —
artojų žemės skautas ilgisi
žaliųjų platumų ir tylios
miškų ramybės. Ramybė ir
vienuma pašalina įvairias
pagundas ir palengvina
įvykdyti numatytus užsi
mojimus.
Visa tai turėdami mintyj,
reikia manyt, skautai ryžo
si pradėti darbą, t. y. telkti
lėšas ir ieškoti vietovės, ku
ri labiausiai tiktų jų sto
vyklai. Tačiau ir čia buvo
ne visai paprastas ir leng
vas, kai kam išrodo, reika
las. Gana ilgai teko dairy
tis, peržiūrėti visą eilę pa
siūlymų ir kartu aptarti jų
tinkamumą.

Mūsų skautų įsigytoji
stovyklavietė tikrai yra
graži. Ramus ežeras, aplink
miškai su smėlėta paežere
ir išsikišusiais uolų kaubu
riais, tikiu, maloniai nu
teiks kiekvieną lankytoją,

matyt, apylinkėje gerokai
apretinus miškus, ši įmonė
pritrūko žaliavų ir turėjo
išsikelti kitur.
Lentpjūvė išsikėlė, bet
jos palikimas buvo nemažas. Gerokai reikėjo padir
bėti kol aikštė buvo apvaly
ta nuo visokių rąstgalių,
lentgalių, storo sluoksnio
piuvenų, krūmokšnių ir kitų
nereikalingų dalykų. Skau
tai ir jų veiklos rėmėjai nuo
ankstyvo pavasario ištisus

Pagaliau buvo sustota
prie gana didoko Fox ežero,
kuris yra šiaurinėj Muskokos ežeryno daly j, į vaka
Stovyklos viršininkas K. Batūra trimituoja....
rus nuo Huntsville mieste
S. Dapkaus nuotrauka
lio.
Pats ežeras yra lapės for
mos. Galbūt todėl jį žmo kuris bet kada užklis į šią savaitgalius praleido ruoš
nės ir praminė Fox, arba vietovę. Be to čia, sako, ne dami vietovę šių metų sto
lietuviškai — lapė, čia mū są tos prakeiktos žolės, ku vyklavimui. Kiekvienas tai
sų skautai ir nupirko 40 ak ri sukelia odos išbėrimą ir patvirtins, kad darbo būta
rų žemės plotą atsiremiantį niežėjimą. Jeigu tikrai pasi nemažai, kuris buvo atliktas
tvirtins, tai taip pat reikė daugiausiai talkos būdu sa
į Lapės ežerą.
vanoriškai.
Girdėjau, kad kiek ato tų užskaityti į laimėjimą.
Tačiau buvo ir tokiii dar
Nepersen iausiai, kur
kiau nuo lietuvių skautų
bų,
kurie savom jėgom ne
skautai
paruošė
aikštę
vė

dar esama porą stovykla
buvo
įveikiami, o reikėjo
liavai,
sportui
ir
kitiems
viečių, kurių viena priklau
mašinų,
medžiagos ir apmo
įvairiems
reikalams,
yra
santi mūsų geriems kaimy
kamų
darbininkų.
Nevien
buvusi
lentpjūvė.
Bet,
kaip
nams estams.
medžių išrovimas ir žemės
palyginimas buvo reikalin
gas. Visų darbų grandinėje
ir gerai stovyklai įruošti
reik alaujamų privalumų,
dar reikėjo gana skubotai
pastatyti erdvus pastatas,
be kurio niekaip nebūtų bu
į Dirvos puslapius — dar
vę įmanoma išsiversti.
net su didžiule nuotrauka ir
Šiam pastatui projektą
su trim "dul dul dūdelėm"...
darė arch. dr. A. KulpaviIšvydus Dirvos pusla
čius, o statybos darbus vyk
piuose tokį keistą ir skan
dė rangovas P. Regina. Pa
dalingą išgamos gražinimą
statui parinkta pakilesnė
ir "grąžinimą", — man nie
atšlaitėj vieta. Jame įruoš
ko kito nebelieka, kaip tik
ta salė — valgykla, virtuvė,
viešai protestuoti.
sandėlis, raštinė ir kt. Pats
Bronys Raila,
pastatas stilingas ir pa
Los Angeles, Calif.
trauklus. Patalpos erdvios
Prie didžiojo stovyklos pastato, kainavusio 8,000 dolerių...
• Dėl P. Stravinsko "po
lemikoje laisvinimo klausi
mais" Naujienų rugpiūčio 8
d. nr. padarytų užmetimų,

Dirvos redakcija randa rei
kalingu paaiškinti, kad V.
Rasteniui metami kaltini
mai dėl neva jo (V. Rastenio) pradėtos ir taip pat jo
neleistos užbaigti diskusi
jos Dirvoje yra nepagrįsti
ir teigimai, iškreipia V.
Rastenio vaidmenį tai dis
kusijai pradėti, yra grynas
P. Stravinsko fantazijos
vaisius.
Tiek P. Stravinskas, tiek
ir vėliau V. Rastenis buvo
Dirvos redakcijos pakviesti
paskirai pasisakyti VLIK
ir laisvinimo klausimais. Į
kur ir į ką P. Stravinskas
tą polemiką nukreipė Nau
jienose, tai jau jo etikos
reikalas ir apie tos polemi
kos tendencijas ir toną ge
riausia kalba P. Stravinsko
Naujienose paskelbtų
straipsnių tonas ir turinys.
Dirvos redakcija

V. Pašilio nuotrauka

(Nukelta į 4 psl.)

Aikštėje, kur buvo pasirašytas stovyklos šventinimo aktas. Stovi iš kairės: E. Jankutė, Tėvas S.
Kulbis, Tėvas Placidas, gen- konsulas dr. J. Žmuidzinas, vyr. skautininke O. Zailskienė, prel. dr.
J Tadarauskas. Toliau matyti J. Strazdas, E. Jurkevičienė ir kt.
S. Dapkaus nuotrauka
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Romuvos stovyklavietėje prie didžiojo pastato. Stovi iš kairės: G. Reginienė, M. Abromaitis, E.
Jankutė, O. Indrilienė, S. Asevičius, E. Jurkevičienė, P. Bastys ir inž. Čeponis.
S. Dapkaus nuotrauka

Kanados lietuviai skautai.
(Atkelta iš 3 psl.)

ir lietingomis dienomis jos
daug galės pagelbėti įvai
riems programų pasiruoši
mams.
Liepos 27 d. Čia ėmė rink
tis skautai ir bematant įkal
nėje tarp medžių išdygo pa
lapinių miestas. Aikštėje
pakilo Lietuvos trispalvė ir
suskambėjo lietuviškos dai
nos.
Pirmoji stovyklavimo sa
vaitė, tikiu nesuklysiu pa
sakęs, skautams turėjo būti
nepaprastai sunki. Reikėjo
per tą trumpą laiką ne tik
įmanomai įsikurti bei susi
tvarkyti, bet kartu ir pasi
ruošti šios stovyklavietės
šventinimo-atidarymo iškil

mėms, kurios buvo numaty
tos ir įvyko rugpiūčio 3 d.
Dėka energingų ir ilgų me
tų patirtį turinčių vadovų:
stovyklos viršininko K.
Batūros, pavaduotojos M.
Vasiliauskienės, adjutanto
V. Rušo, berniukų pastovyklės virš. Balšo, mergai
čių pastovyklės virš. E. Ša
kienės ir daugelio kitų, visi
pasiruošimai didžiajai šven
tei ėjo sklandžiai.

Taipgi nemažiau vertingą
įnašą į bendrą stovyklos
darbų vainiką yra įpynę
skautai: P. Butėnas, J.
Dambaras, L. Kalinauskas,
P. Saplienė, ūkio vedėjas ir
tėvų rėmėjų pirmininkas J.
Stanionis, p. Gvildienė, D.

Skrinskaitė, č. Senkevičius,
S. Mockus, B. Saplys, J.
Šiaudinaitis, P. česėkienė,
p. Stanionienė ir dar visa
eilė čia nepaminėtų asme
nų. Jie visi, tarytum, laikro
džio mechanizmas, darniai
t a r pusavyj bendraudami,
padarė gražią pradžią. O
kai gera pradžia, tai tikėti
na, kad ir toliau jų veikla
bus sėkminga ir palaimin
ga.
Stovyklos vertę dar la
biau iškelia jos tautinis cha
rakteris su privalomu lie
tuvių kalbos vartojimu.
Jauni stovyklautojai, kurie
tik atvykę vartojo svetimą
kalbą, čia pabuvoję lietu
viškoje aplinkoje, pradeda
kalbėti lietuviškai. Toks lie
tuvių vasaros metu sutelki
mas i stovyklas gali daug

1963 m. rugpiūčio 14 d.

prisidėti prie išsaugojimo
tėvų kalbos ir pačios lietu
vybės. Apie vasaros sto
vyklas norėčiau pasakyt
dar tai, kad jos yra lyg ir
tąsa lituanistinių mokyklų
auklėjimo ir darbo.
Stovyklaujant jaunimui
yra gera proga bendrauti ir
niekas negalėtų ginčyti, kad
toks bendravimas nedarytų
ateičiai jokios įtakos. To
dėl vyresniųjų akis turi bū
ti budri ir išnaudoti visas
galimas progas. Tik tiems
sekasi, kurie dirba, kurie
laiku pamato juos supan
čius pavojus ir laiku nuo
jų apsisaugo.
Berods, su šia mintimi
skautai yra pakankamai ge
rai susipažinę, nes jų dar
bai visa tai rodo. Jeigu jie
nebūtų boję lietuviškų rei
kalų, negi jiems būtų rei
kėję pirkti stovyklavietę.
Jie lengvai būtų radę prie
globstį ir kitur. Tačiau taip
nebuvo, nes jų širdys pa
keltos į tėvynę Lietuvą, ku
ri buvo ir yra gyva jų min
tyse, jų užsimojimuose ir
jų darbuose.
Savos stovyklavietės įsi
gijimas, joje didžiulio pa
stato pastatymas, tinkamo
vardo suradimas, oficialus
atidarymas ir pašventini
mas, skautų keletos metų
veiklą apvainikuoja amži
nai nevystančiu vainiku. Į
iškilmes atvyko Lietuvos
Generalinis Konsulas Kana
dai dr. J. žmuidzinas, iš
JAV aukšti skautų parei
gūnai, pirmijos pirm. A.
Dundzila su seserijos vyr.
skautininke O. Zailskiene ir
daugelis kitų.
Iškilmės pradėtos pamal
domis, po kurių netrukus
vyko stovyklavietės ir pa
stato pašventinimo ceremo
nijos. Pamaldas laikė, jų

Stovyklavietė yra prie gražaus ežerėlio...
V, Pašilio nuotrauka

metu gražų pamokslą pasa
kė ir šventinimo ceremoni
jas atliko prel. dr. J. Tada
rauskas. Po šventinimo
apeigų konsulas dr. J. žmui
dzinas į didįjį pastatą įei
nant perkirpo kaspiną ir
pasakė prasmingą ir įsidė
mėtiną kalbą.
Šiai skautų stovyklavie
tei buvo parinktas iš mūsų
gražiojo vardyno Romuvos
vardas. Krikšto tėvais buvo
pakviesti: M. Abromaitis,
S. Asevičius, T. Placidas
Barius, P. Bastys, G.
Breichmanienė, P. Čeponis
su ponia, B. čeponkienė, O.
Indrelienė, dr. J. Yčus su
nonia. E. Jankutė, E. Jur
kevičienė. p. Kronas su po
nia, p. Kšivickas su ponia,
A. Kulpavičius su ponia, p.
Paukštys, D. Reginienė, J.
Strazdas, G. Šernas su po
nia, p. Valevičius su ponia
ir pagarbioji viešnia iš JAV
vyr. skautininke O. Zailskienė.
Aikštėje prie vėliavos iš
sirikiavus skautams buvo
perskaitytas aktas, kuriuo
apdovanojama už nuopelnus
skautijos veiklai: B. Abro-

maitienė, L. Rickevičienė ir
E. Stepaitienė.
Ten pat tarė žodį PLB
valdybos pirmininkas dr. J.
Sungaila, pirmijos pirm. A.
Dundzila, kuris ta pačia
proga iteikė tuntininkui V.
Skrinskai Lietuvos laukų
žemės žiupsnį, čia pat žodį
tarė ir vyr. skautininke O.
Zailskiene.
Po oficialios dalies sekė
vaišės, kurias iškėlė skau
tai bei skautiškos veiklos
rėmėjai. Vaišės vyko nau
jajam pastate. Jų metu bu
vo pasakyta visa eilė kalbų
geriausiais ir gražiausiais
linkėjimais mūsų skautijai.
Dienos iškilmės buvo
baigtos laužu. Be jumoro ir
kitų smulkių dalykėlių su
vaidinta "Vytautas kalėji
me’’ ir "Prie aukuro’’. O lie
tuviška daina skambėjo
nuotaikingai ir galingai iki
vėlyvos nakties.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
PRENUMERATĄ

VIESEIL1MI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

PARAMA

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

Mergaitės skautės prie palapinių Romuvos stovykloje.
S. Dapkaus nuotrauka

KAI RUSAI ATEINA
T

(IŠTRAUKA Iš KNYGOS ”WENN DIE RUSSEN
KOMMEN”)

----------------------- ROBERT

RAID ------------------------

(6)

— Ne, Lione. Sėkmės!
Tyliai uždarau duris. Mama nubraukia plaukus nuo
kaktos.
— Kas čia tokia, Robertai?
— Lionė.
Elfi šypteli sugniauždama pirštus.
— Tai šitoji tavo Lionė iš Astorijos, Robertai?
— Elfi, tu vistiek mane ...
Ji man paglosto plaukus.
— Aišku, kad viską žinojau, manasis vilke.
Vėl pasigirsta lengvi ir skubūs žingsniai kieme. Pa
beldus atidarau duris. Slenkstyje Heino.
— Ar Elfi čia?
— Įeik, Heino!
Vaikinas be kvapo, paraudusiomis akimis ir virpan
čiomis lūpomis.
— Aš mačiau. Tūkstančiai jų ten — visi gyvuliniuo
se vagonuose.
— Sėskis, Heino, ir pasakok.
— Turi cigaretę, Robertai? — jis patraukia stipriai
ir užsikosi.
— Buvau uoste. Visi suimtieji suvežti į stotį. Ten
ilgiausi traukiniai — visi gyvuliniai. Prislinkau kaip ga
lint arčiau. Aplink vaikšto ginkluoti raudoparmečiai. Vi
si vagonai užkalti iš lauko, tik mažytė grotuota skylė
palikta vietoje lango, žmonės kiša rankas per tą skylę ir
šaukia, šaukia!
Jis rankomis uždengia akis.
— Stotyje tuoj atskiriami vyrai nuo moterų ir vaikų
ir brukami į kitus vagonus, net į kitus traukinius. Tūks

1. ANTIQUE, Four Roses 86 proof
Str. Burb. Whiskey ............................ 5th $3.98
2. BARNETT Prancūziškas konjakas ....’5th $4.98
3. KRON BRANNVIN AQUAVIT
švediška ................................................ 5th $3.98
4. Import. 6 metų CANADIAN
WHISKEY
5th $3.98

tančiai jų ten. Saulės kaitroj šiandien sustatyti vagonai,
ir žmonės klykia vandens. — Heino pašoka. — Tai klai
ku, klaiku!
— Traukiniai dar neišėję?
— Ne. Vienas geležinkelietis man prasitarė, kad visi
tremiamieji dar tebėra stoty. — Paskui kiek pritildytu
balsu: — Mieste kalbama, kad Hitleris rusams uždraudęs
žmones iš Estijos išvežti. Net rusams ultimatumą įteikęs.
Ir dabar rusai nežiną, ką daryti.
Aš papurčiau galvą.
— Hitleris nieko panašau tuo reikalu nedaręs, Heino.
Jis ir negali. Kiekvieną dieną gali karas prasidėti, bet
Hitleris nieko rusams negali uždrausti.
Heino atsitoja.
— Rytoj vėl eisiu prie traukinių. Vakare papasako
siu, ką matęs.
Motina tik atsidūsta.
— Geriau neik tenai, Heino. Dar ir tave rusai įkiš
į vagoną.
Heino nekantriai apsisuka ant kulnies.
— Geriau palikit mane ramybėje. Aš darau, kas man
patinka. Mūsų tauta tremiama, o jūs norite, kad dar bū
čiau atsargus! Man gėda, kad nesu tremiamas! Visi gar
bingi žmonės rusų tremiami! — Jis atsisuka į Elfi: —
Lieki čia, ar eini namo, mergyte?
— Pabūsiu su Robertu, Heino.
Heino išeina be žodžio. Mama paima Elfi už rankos.
— Vargšas vaikinas. Bet jis gi negali būti kitoks.
Sėdim ir laukiam. Aš užgesinu šviesą. Mėnesiena ver
žiasi vidun.
Vidurnaktis. Motina griebiasi už širdies.
— Robertai! Tėvui kažkas baisaus atsitiko! Tėvas
jų naguose, Robertai!
Ramindama Elfi ją apkabina.
— Jis saugus, mama, ten drauge su visais estų ka
riais.
Motina atsidūsta.
— Tu teisi vaikeli. Man tik — tik pasigirdo tėvo
balsas.
— Čia tik nervai, mama! Geriau prigulk ir paban

5.
6.
7.
8.

NAPOLEON FRENCH BRANDY .... 5th $3.35
METAXA, Graikų brandy, 90 proof .. 5th $5.75
V AT 69 SCOTCH Whiskey ............... 5th $4.98
BORDEAUX French vine ............... 5th $0.98

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

dyk užmigti.
Motina išsitiesia ant sofos.
— Tikrai reikia man prisnūsti, vaikai. Geriau neišvilksiu. Kas žino, ar jie tik mūsų neatvažiuos šią naktį.
Netrukus ji užmiega. Mes budime. Mėnulio spindu
liai palengva krypsta Į šalį. Iš miesto pusės ateina ūžesiai,
lyg dejonė, prasiveržianti ir vėl dingstanti. Negi tai ato
dūsiai mirštančios, kankinamos tautos? O gal riksmas
trokštančiųjų vagonuose? Man vaidenasi, kad girdžiu mi
lijonų žmonių maldą visame Pabaltijy — Estijoj, Latvijoj
ir Lietuvoj; "Tėve mūsų, kuris esi danguje, prisiųsk grei
čiau vokiečius, arba mes visi uždusime’’.

1941 metų birželio 15-ji. Mes dar vis tebesėdim sve
tainėje. Net ir Elfi užšnūdo. Jos galva atremta į mano
petį, ir ji miegodama virpa. Pasižiūriu į laikrodį — ket
virta ryto.
Staiga pašoka mama — jos plačiai atvertos akys
mūsų nemato.
— Edvardai, Edvardai! — Ji krinta vėl atgal į guolį,
kūnas sutrūkioja, balsas virsta unkštimu — žodžiai ne
suprantami.
Elfi pašokus pasilenkia prie motinos.
— Ji sapnavo, Robertai. Turėjo sapnuoti kažką ne
įtikėtinai baisaus! Dabar ji kaip be sąmonės.
Laukiame. Mama sapnavo tėvą, ir man pasivaideno,
lyg aš neaiškiai matyčiau jo figūros kontūrus jo mėgia
moje vietoje po palme.
Pateka saulė. Pirmieji spinduliai patenka į kambarį.
Tėvo vieta tuščia. Mama tebeguli ant sofos, sunkiai kvė
puoja, lūpos kažką šnabžda, bet aš nieko nesuprantu. Elfi
susirietus snaudžia šalia manęs. Aš sėdžiu su ginklu ran
koje ir atviromis akimis sapnuoju siaubingą, kruviną
sapną.

Įstaigoje vėl trūksta kelių tarnautojų. Trėmimai te
bevyksta, ir niekas iš mūsų nežino, kada jam ateis eilė-.
Kada — kur — ir kodėl ?
(Bus daugiau)
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MUSU MAŽIEJI IR JAUNIMAS YRA LIETUVIU
TAUTOS VILTIS
Lietuviai gyvena taip iš
sisklaidę po pasaulį, jqg at
rodo, kad jie savaime yra
likimo pasmerkti išnykti
tarp svetimųjų tautų mili
jonu žmonių.
Tačiau, tik labai mažas
skaičius atvykusių lietuvių
pražūva — nutautęja. Kai
atsidėjęs pasklaidai mūsų
spaudų iš tolimiausių pa
saulio užkampių, randi ži
nių ne tik apie jų gyveni
mą, bet ir kultūrinį tautinį
judėjimą. Kur gyvena bent
keletas šeimų, ten veikia
organizacijos, tautinių šo
kių grupės, chorai ir k't. Jei
savų neužtenka, pasikviečia
iš kaimyninių apylinkių.
Štaizvartau PLB Vokieti
jos Krašto Valdybos rank
raščio teisėmis leidžiamą
leidinėli Informacijos nr.
6(56), š. m. lieDos 9 d., ku
riame, lvg veidrodyje, atsi
spindi Europos, o ypatingai
Vokietijos lietuvių kultūri
nis veidas.
Savo įžanginiame žodyje
naujoji Krašto Valdyba
tarp kitko pabrėžia, kad
"kiekvieno mūsų pareiga —
nepaskęsti laiko sukamam
verpete, išlaikyti gyvą, ne
sužalotą žmogišką ir lietu
višką asmenybę ...”
"Naujoji Krašto Valdyba
žino, kad kovoje su laiko
srove ir jos griaunančia jė
ga stebuklų nepadarys, ta
čiau giliai tiki į lietuvių tau
tos gyvastingumą ir ryžtasi
savo darbą skirti bendrie
siems mūsų tautiniams ben
druomeniniams idea 1 a m s
Vokietijoje realizuoti.
Krašto Valdyba visomis
priemonėmis rems kultūrinį
gyvenimą, kad šviesa ir tie
sa lydėtų visas mūsų gyve
nimo kultūrines pastangas

ir skelbtų pasauliui mūsų Valdyba dės visas pastan
tautos laisvės siekius. Mūsų gas pakelti mokslo lygį,
mažieji ir jaunimas yra lie skiepyti stiprią krikščioniš
tuvių tautos viltis! Apie 100 ką moralę, ugdyti tvirtą lie
gražaus lietuviško jaunimo tuvišką sąmonę, kad šią
mokosi Vasario 16 Gimna mokslo ir auklėjimo įstaigą
zijoje. ši mūsų švietimo in perėjęs mūsų jaunimas
stitucija viso pasaulio lietu taptų vertu Vasario 16 var
vių lėšomis ir Vokietijos lie do ... Krašto Valdyba ryž
tuvių pastangomis sukurta, tasi dėti pastangų vis dau
susilaukė ir vokiečių val giau telkti lėšų tiek viso pa
džios reikšmingos paramos. saulio lietuviuose, tiek iš
Nauja statyba vyksta — vokiškų įstaigų, kad balto
bus šviesiau ir jaukiau! Va jo bokšto pilis Huettenfelde
sario 16 Gimnazijoj Krašto taptų lietuviškojo jaunimo

Vasario 16 Gimnazijos grupė moksleivių prie senų barakų stebi statant naujų klasių pastatą.

oazė ir dvasinės tautinės
gyvybės tvirtovė".
Leidinyje plačiai aprašy
tas buvęs šią vasarą Vasa
rio 16 Gimnazijoje visos
Europos lietuvių suvažiavi
mas, kur dalyvavo 700 as
menų iš įvairių kraštų. Di
deliu optimizmu skaitytoją
nuteikia rugpiūčio 7-14 d.d.
ruošiama X-ji Lietuvių Stu
dijų savaitė prie Bonnos
Koenigswinter, kurią orga
nizuoja beveik visos Vokie
tijoje veikiančios lietuvių
organizacijos globojant
PLB Krašto Valdybai.
Labai įdomi ir aktuali
bendroji studijų savaitės
tema pavadinta "Tauta tė
vynėje ir svetur”, kurią na
grinės pasidalinę į virš 10
atskirų temų tų sričių žinovai, pakviesti iš įvairių
Europos kraštų ir net iš
JAV. Paminėtinos yra šios
paskaitos: Tautiškumas —
jo sąvokos kitimas ir jo
Baigiamas statyti Vasario 16 Gimnazijos klasių ir valgyklos nau
prasmė tremtyje, Gimtosios
jas pastatas.
kalbos vaidmuo ir vertė tau-

draugija kaip priemonė lie
tuvių kultūros propagandai
ir gyvybinius klausimus na
grinės muz. V. Banaitis —
Mūsų kultūriniai uždavi
niai, galimybės ir proble
mos Vokietijoje.
Taip pat bus turtinga me
ninė programa ir paminėtos
Mindaugo mirties, 1863 m.
sukilimo ir Mykolaičio-Pu
tino 70 m. sukaktys. Tai
bus didelis Vokietijos lietu
vių kultūrinio gyvenimo
įvykis ir paskatinimas ki
tiems kraštams.
Be daugelio vietos žinių
ir aprašymų leidinyje ran
dame ir viso pasaulio lietu
viams įdomių minčių, štai
keletas ištraukų, iš kurių
matome, kaip rūpinamąsi
Vokietijoje likusiu mūsų
jaunimu:
”Š. m. liepos 3 d. įvyko
MT posėdis, kur pagrindi
niu klausimu buvo mokslo
pažangumas. Konstatuota,
kad ypač žemesnėse klasėse
yra reikalinga dar daug pa

stangų, kad mokslo lygis
būtų geras. Dar kartą pri
eita išvados, kad daliai mo-‘
kinių būtų reikalinga suda
ryti galimybes lankyti lie
tuvišką pradžios mokyklą,
nes gimnazijos mokslui
jiems trūksta sugebėjimų”.
”Vasaros Vaikų Stovykla
Huettenfelde bus nuo liepos
18 iki rugpiūčio 12. Ją ruo
šia katalikų Sielovados di
rektorius tėv. A. Bernatonis
lietuvių katalikų vaikams.
Norintieji dalyvauti regis
truojasi pas kapelionus”.
11 psl. aprašant Memmingeno birželio minėjimo įvy
kius tarp kitko sakoma:
”Meninę programą buvo pa
žadėję išpildyti vietos lie
tuviai skautai, vadovaujami
R. čepulevičiaus, bet į mi
nėjimą iš viso neatsilankė.
Į tai atkreipė susirinkusių
dėmesį svečias kun. dr. J.
Aviža ir, kaip buvęs skau
tas, mėgindamas atitaisyti
Memmingeno skautų nesu
prantamą elgesį, pats pa
skaitė progai pritaikintos
B. Brazdžionio poezijos. Mi
nėjimui vadovavo apylinkės
pirm. kun. dr. J. Petraitis”.
Toks skautų elgesys tik
rai nesuprantamas ir mums,
toli esantiems nuo jų, ir ti
kime, kad sekančiame leidi
nio numeryje skaitysime jų
pačių pasisakymą.
R. SPALIO

naujai pasirodęs
novelių rinkinys,
ANGELAI IR NUODĖMĖS,

išleistas Nidos Knygų Klu
bo Londone,
x

.

E. Černiauskas, pirmos klasės mokinys, neseniai atvykęs su tevėliais iš Lietuvos, su vokiečių kalbos mokytoju F. Skėriu.

tybei išlaikyti, Kultūrinė
kūryba ir jos pavojai Lietu
voje, Kultūrinė kūryba ir
jos pavojai svetur, Mindau
go žuvimas kaip Lietuvos
istorijos tragiką, Baltų

Grupė mokinių mokytojo Fr. Skėrio klasėje.

ECHO VALLEY

jau gaunamas Dirvoje.
Kaina — 2 d oi.
____________________________

LIETUVIŠKA VASARVIETĖ

ATIDARYTA IŠTISUS METUS.

Lietuviai savininkai
ELENA ir JULIUS GARMAI
Visus maloniai kviečia atvykti
Iš anks-to kreiptis:

ECHO VALLEY
ECHO LAKE, PA.

Tel. (Area 717 > 424-1920.

džiaugsmas

—

poilsis ir ramybė

POCONO KALNUOSE.
Kur vakar dienos malonumai — tampa rytdienos
maloniais prisiminimais ...

Nuolaidos: organizacijoms, stovykloms, suvažiavimams.

Puikūs ir patogūs kambariai su televizija, radijo ir
voniomis, arba atskiri nameliai.
Modernus baras, didelis maudymosi baseinas ir ežerėlis,
20 akrų miško, visokiausias sportas vasarą ir žiemą,
šokiai ir geras lietuviškas maistas.

Grupė IV ir V klasių moksleivių pietauja senajame barake.
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retų vėliavų, skiltys gaire
lių, o visi stovyklautojai-jos

tada ne tik apsirengtų tvar
kinga uniforma, bet ir bet
kada apdovanoti dėvėtų sa
vo garbės ženklus, ordinus,
žymenis ir pan. Taigi, juos
reikia turėti.
JS negalima turėti:
a) jokių alkoholinių gė
rimų, nei jų atsigabenti nei

jų gerti.
...b) jokių ginklų ar šaunanamų įtaisų.
c) jokios sprogstamosios

ar lengvai užsidegančiosios
medžiagos.
d) ’okių ”raketų”, ar p.
e) jokių gyvulių, žvėrių,

paukščių ar pan.

Informacijos apie Jubiliejinę
Stovyklą

Tš viso prašome neturėti
nieko, kas sudarytų kokį
pavojų asmenų, įrengimų,
vietovės ar daiktų atžvil
giu.
Prašoma Įsidėmėti:

Papildomai Jubiliejinės
Stovyklos reikalais prane
šama, kad
Stovyklos adresas yra —
Camp Child, R. F. D. 2,
Buzzards Bay, Mass.

Stovyklos telefonai:

Bendrieji telefonai (ir
tuo pačiu apmokami auto
matai) ;
214-2080
arba
224-93G3.
Jais pasiekiama JS vado
vybė ir kai kurios JS tar
nybos bei budėtojai. Tačiau
prie telefono skubiai ką
nors iš stovyklautojų iš
kviesti nebus įmanoma, ne
bent iš anksto būtų susi
tarta, kad atitinkamas as
muo pats tam tikru laiku
atsirastų prie telefono.
Stovyklos viršininko tel.:
224-2080.

tą gali pranešti: sk. K. Nenortui, 44 Alban St., Dorchester 24, Mass. Telef. TA
5-1832: ar sk. S. Subatkevičienei, 718 E. 6th St., So.
Boston, Mass. Telef. AN
8-1992, ir per juos gauti in
formacijų kaip pasiekti sto
vyklą.
Be to, Bostono geležinke
lio stoties ir Bostono aero
dromo informacijų centruo
se galima gauti patarimų,
kaip pasiekti Camp Child.
Arčiau stovyklos bostoniškiai, vadovaujami sk. K.
Nenorto, pasiruošė padėstyti ženklų-rodyklių.

Kelių informacijos:

Iš tolimų vietovių važiuo
jant automobiliais arba au
tobusais, geriau važiuoti
pačiais didžiaisiais keliais
(Turnpike).
Tuo būdu iš vakarų pusės
vykstant Į JS, greičiau būtų
važiuoti Mass. Turnpike,
Rt. 128 (Į pietus), Rt. 3 ir
Rt. 3a.
Atvykstant reguliari a i s
linijų autobusais, važiuoti j
miesteli Manomet, Mass.,
visai arti stovyklos.
Traukiniais galima pri
važiuoti (ir pro Bostoną)
ligi Plymouth, Mass.; dar
kelios mylios ligi stovyklos.
Jei koks traukinys sustotų
Manomet, tada būtų arčiau.
Lėktuvais geriau Į Bos
toną, o iš ten autobusais ar
ba traukiniais, jei nesusi
tarta, kad kas aerodrome
sutiks.Iš toli pro Bostoną vyks

Kelionėje:

Rūpintis, kad nepasimes-tų kas vykstančiųjų. žiūrė
ti, kad visų ir visi daiktai
būtų, kur reikia.
Alkanus p a v a Igydinti,
trokštančius pagirdyti, o
nusivariusius pavaduoti ir
pastiprinti.
O labiausiai atsiminti ir
kitiems saviesiems primin
ti, kad keliauja s k au
ta i - ė s ir dar lietu
viai! Taigi, dėmesio iš
orei, pagarbos aplinkai, kad
geru žodžiu minėtų.

1. Stovykloje ugnį kuria
tik vadovvbės leisti asmens
ir griežtai nustatytose vie
tose ir pagal atitinkamą
tvarką. Tas pats ir apylin
kėse. Visada labai atsargiai
su ugnimi!
2. Maudomasi ir plaųkiojama nustatytose vietose,
nustatytu laiku ir atitinka
ma tvarka. Niekas negali
maudytis ar plaukioti ki
taip.
Ežere praustis galima su

savo pastovvklės vadovų
leidimu, iei tai daroma ne
tam skirtu laiku.
3. Iš stovyklinių rajono
išeinama su savo tiesiogi
nių vadovų leidimu, bent
žinia.
Tš pastovvklės išeinama,
rastovvklės vadovybės nu
statyta tvarka ir tiesioginiems vadovams leidus.
15 stovyklos išeiti ar iš
važiuoti reikia raštiško lei
dimo. leidžiamojo raštelio,
atitinkamo komendanto iš
duodamo.
4 Stovykla iš viso ir pastovyklės lankomos nusta
tytomis valandomis.
Svečiai nestovvklautojai
ir lankvmo valandomis turi
būti įsiregistravę, kad at
vyko i stovyklą. Tą reikalą
tvarko JS komendantas.
5. Automobiliai statomi
tam tikrose vietose.
Aut omobiliuose nakvoti
'"•''leidžiama.
Aut omobilių savininkai
patys atsako už savo auto
mobilius.

neimti. Vienetų ir vietovių
vadovai tiesiogiai už tokius
atsakingi.
Vietovių, stov. rajonų bei
pastovyklių vadovai atsako
už savo stovyklauto i ų gero
ve. saugumą, tvarką ir gy
venimą. Kiekvienas prašo
mas nuoširdžiai bendradar

Asmeninė drausmė:

5 t o v vklinis gyvenimas
įdomus, naudingas ir sto
vykla tikslą pasiekia, kai
kiekvienas įdeda savo dalį
ir moka, prisitaikydamas,
drausmingai laikytis kitų
tame ir bendradarbiauti.
N e d rausmingų, netvar
kingų ir geru skautų orga
nizacijos vardu nesirūpi
nančių asmenų į. stovyklą

OPEN EVERY SATURDAY
UNTIL 2:30 P. M.

SAVINGS
EARN

'L

ACCOUNTS

INSURED TO

$10,000

biauti ir padėti jiems.
Visiems vadovams ir va
dovėms rūpi, kad stovykla
pasisektų; kad ji būtų
skautiška ir lie
tuviška.
Visi vadovai-vės iš savo
pusės viską darys, kad taip
būtų.

SAVINGS
k HOME AND REMODELING
F
LOANS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Dalia E. Jakubs & William J. Jakubs

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

6621 Edna Avenue

936 East 185 St.

EN 1-1763

KE 1-7770

EAGLE STAMPS ADD TO YOUR SAVINGS AT MAY’S!

MAY’S

BASEMENTS

RUGPIŪČIO BALTASIS IŠPARDAVIMAS!
Steven’s MOHAWK “Rose Charm”

Spausdintos medvilnes

perkelio paklodes

Priminimas:

Anksčiau buvo skelbia
ma, ką turi atsigabenti vie
netai ir paskiri stovyklau
tojai.
Numatoma kelios iškil
mės stovykloje. Todėl būtų
gera, kad joms vienetai tu-

72”xl08”
spausdintais
kraštais
ar ištisai

2

.59

42x38” ištisai spausdintos pagalvės _

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti Dirvą

__ 99 c. viena

Paprastosios paklodės turi spausdintus kraštus pastelėse —
ružavai, geltonai ir mėlynai. Pritaikomosios paklodės spaus
dintos ištisai — mėlynai, ružavai, geltonai ant balto pagrindo.
Liuksusiniai perkeliai už kainą, kurią mokėdavote už papras
tas medvilnės muslino paklodes. Sandėliuokite jau dabar taip
taupydami!

Priimami užsakymai paštu ir telefonu... CH 1-3070

GARSŪS STEVEN’S “MOHAWK” IŠSITEMPIANČIAIS KAMPAIS

Prilaikomos paklodės
MEDVILNĖS MUSLINO
Pasirinkimas
72x108 ar
pritaikomimis
apačiomis
viengubai lovai

.89

Kainavo 2.49

MEDVILNĖS PERKELIO
Pasirinkimas
72x108 ar
pritaikomimis
apačiomis
viengubai ar
Foam matraco
viengubai lovai

■ 1 'H M
g
K

■■

Kainavo 2.99
SEVENTH & PARK AVENUES

ASBURY PARK, N. J.

PRosped 4-7788

Įvairiais metų 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. Mačiuliai.

Pritaikomu viršų viengubai
lovai __________________ J.99
Pritaikoma apačia
dvigubai lovai___________ 2.09
Pritaikomu viršum
dvigubai lovai___________ 2.19
90x108”
2.49
45x36” pagalvės___ 59 c. viena
42x36” pagalvės___ 49 c. viena

Pritaikomu viršų
viengubai lovai ------------- 2,79
Pritaikoma apačia
dvigubai lovai___________ 2.99
Pritaikomu viršų
dvigubai lovai----------------- 2.99
72x120 paprasta_________ 2.99
90x108 paprasta-------------- 3.49
90x120 paprasta-------------- 3.99

Steven’s Mohavvk ilgai išsilaiką, baltos medvilnės muslino ir šu
kuoto perkelio paklodės už tokią kainą, kurios negalite praleisti!
Tai garsiosios paklodės, kurios išsilaiko savo formoje nežiūrint
pakartotinų skalbimų. Pirkite dabar ir taupykite!

Priimami užsakymai paštu ir telefonu... CH 1-3070

ALL 4 CORNERS
S-T-R-ET-CH

BASMENT DOMESTICS DEPARTMENT, THE MAY COMPANY, D0WNT0WN AND BRANCHES

x

DIRVA

1963 m. rugpiūčio 14 d.

J JŪSŲ MĖGIAMAS LIETUVIŠKO

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
• Povilas P. Dargis, SLA
prezidentas, lydimas Car
ter viešbučių prekybinio
skyriaus vedėjo Jim Sabrey, lankėsi Dirvos redakci
joje, susipažino su darbu
Vilties spaustuvėje ir re
dakcijoje.
Svečių vizito metu daly
vavo ir Vilties draugijos
pirmininkas dr. VI. Rama
nauskas.
SLA prezidentas p. Povi
las P. Dargis ta proga pa
stebėjo, kad lietuvių veiklo
je labai dažnai susiduriama
su reikiamų patalpų stoka
ir tampresni ryšiai su vieš
bučių koncernų vadovybe
sudaro sąlygas daugeliui
p a s i taikančioms kliūtims
nugalėti.
Tiek p. P. Dargis, tiek ir
p. J. Sabrey parodė didelį
susidomėjimą, kad ir ma
žos, bet pajėgios Vilties
įmonės veikla ir darbais,
kuriuos smulkiau išaiškino
spaustuvės vedėjas J. P.
Palukaitis.
Su SLA prezidentu p. Po
vilu P. Dargiu dar kartą
buvo pasikalbėta ir pasitar
ta tiek SLA tiek bendrai
lietuviškosios veiklos klau
simais.
Vizitas buvo visapusiškai
naudingas, žvelgiant iš lie
tuviškų organizacijų toli
mesnio ir gilesnio bendra
darbiavimo taško.
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VALGIO RECEPTAS GALI LAIMĖTI

$150 VERTĖS ELEKTRINĮ

DŽIOVINTUVĄ,

PEČIU ar
i

ELEKTRINĮ ŠALDYTUVĄ
Illuminating Company namų ruošos vadovės tikrina valgių re
ceptus ir Sears* Kenmore elektrinį pečių, ruošiantis "tarptau
tinei džiaugsmo šventei", kuri Įvyks Sears krautuvėse rugpiūčio 15-16-17-19 ir 20 d.

Jūsų mėgiamiausias lie
tuviškų valgių receptas gali
laimėti gražias dovanas,
kaip kad skelbiama Sears
skelbime. Jame išvardintos
ir receptų įteikimo sąlygos
ir adresai Sears krautuvių,
kuriose juos galite įteikti.
Be to, turite būti įsiregis
travusi, kad galėtumėte da
lyvauti laimėjimuose.
Galite įteikti ir daugiau
nei vieną receptą, tačiau ant
atskirų lapų.
12 įdomiausių receptų bus
įjungta į receptų knygutę,
kurią Sears krautuvės Cle
velande platins kitą mėne
sį.

ir savąjį laikraštį.
Visos sąlygos nurodytos
skelbime. Receptus įteikite
parašytus angliškai. Svar
bu tik — nurodytomis skel
bime dienomis atsilankyki
te į bet kurią nurodytų
• Juozas Leimonas, iš Sears Roebuck krautuvių ir
Chicagos, lankydamas pa dalyvaukite konkurse!
žįstamus ir bičiulius Cleve
lande, atsilankė Dirvos re
• Iškilmingas Clevelando
dakcijoje, susipažino su Vasaros Orkestro koncertų
esame padėtim ir spaustu sezono uždarymas įvyks
vės įrengimais.
šeštadienį, rugpiūčio 17 d.,
J. Leimonas yra Vilties 8:30 vai. vakarę, Public Au
draugijos dvigubas šimti ditorium salėje. Programo
ninkas ir Dirvos rėmėjas.
je pasirodys iškiliosios Cle
velando žvaigždės — pia
nistė Eunice Podis ir smui
PRAŠOME DĖMESIO!
kininkas Ernest Kardos.
Clevelando lietuvės yra
Dirigentas Louis Lane su
prašomos atkreipti dėmesį į orkestru patieks įžymiausių
Sears Roebuck bendrovės
koncertų programų kūri
skelbimą šiame Dirvos nu nius, jų tarpe: preliudą iš
meryje. Nors ten ir prašo Wagnerio, operos "Lohenma pristatyti valgių recep grino", du Brahmso Vengrų
tus, kad laimėjus sau ver šokius, vengrų rapsodiją
tingą dovaną, bet kartu įsi No. 2, Liszto, "šokių Rit
dėmėkite, kad kuo daugiau mus" — Rieggerio ir eilę
bus pristatyta lietuviškų
kitų.
valgių receptų (kad ir išra
• Society National Bank
šytų iš knygos), tuo dau
giau bus galimybių, kad to Clevelande pirmą kartą
ji bendrovė reikšis dažnes- bankų istorijoje atidarė juniais skelbimais Dirvoje. domąjį banko skyrių —
Taigi, tuo pačiu, paremsite traileryje. Kad patenkinti

Tų receptų autorė gaus
dovanų puikų elektrinį ka
vai virdulį.

Receptas gali liesti nuo
sriubos iki deserto ir nebū
tinai turi būti valgis, kurį
pati gaminate. Tai gali būti
receptas, kurį naudojate
bet kuria proga.
Illuminating Company na
mų ruošos ekonomistės
Sears krautuvėse gamins
parinktus valgius tos šven
tės proga ir dalins nemoka
mas pasaulines valgių re
ceptų knygas. Nepraleiski
te progos įsigyti, atnešusios
savo receptus.

Sears "Tarptautinėje džiaugsmo šventėje"

Rugpiūčio 15' 16, 17, 19 ir 20
Parašykite ranka ar mašinėlė lietuviškai ar angliškai jūsų mėgiamiausią lietu
viškų valgių receptą. Būtina pasirašyti pavardę, adresą ir telefono numerį. Po
to, rugpiūčio 15, 16, 17, 19 ar 20 dienomis atnešti tą receptą į "tarptautinę val
gių gamybos parodą" vienoje iš šių Sear’s krautuvių:

• East 85th Street and Carnegie
• West UOth Street and Lorain
• Libby and Northfield Roads

Ir užsitikrinkite, kad būtumėte užsiregistravęs laimėjimui $150 vertės elektri

Austin, Higbee ir Halle ben
drovių tarnautojų banki
nius reikalavimus, Sevenance prekybos centre lai
kinai pastatytas traileris,
specialiai įrengtas banki
nėms operacijoms atlikti.
Skyriui vadovauja Gordon J. Artress. Judomasis
banko skyrius yra laikinas,
kol to prekybos centro vie
tovėje bus įrengtas pasto
vus Society National Bank
skyrius.
Tautinių šokių šokėjų
pobūvis
Vysk. M. Valančiaus li
tuanistinės mokyklos tauti
nių šokių grupė > susidedan
ti iš 28 šokėjų^praėjusio se
zono metu labai aktyviai
reiškėsi. Ją matėme televi
zijoj ir įvairiuose parengi
muose bei pilnu sąstatu
tautinėj šokių šventėj Chi
cagoje, iš kur visi parsivežė
geriausius įspūdžius ir gilią
lietuvišką patrijotinę nuo
taiką.
Pasidalinti šiais gražiais
įspūdžiais, šokėjai ir dalis
jų tėvelių buvo susirinkę
pas vadovę Ingridą Stasaitę, kur kartu atšventė dvie-

niam džiovintuvui, elektriniam pečiui ar elektriniam šaldytuvui.
Įteikę 12 Įdomiausių receptų, kiekvienas atskirai bus apdovanotas West Bend

automatiniu Fiesta kavai virduliu, įkainuotu už $8.95.
Įteikę receptus taip pat gaus nemokamą pasaulinę valgių gaminimo knygą.

Taigi, rašykite jūsų receptus jau dabar. Penkios minutės jūsų laiko gali laimėti

vieną ar daugiau tų laimėjimų.

<c Satisfaction guaranteed
A T) CJ
oryourmoneyback” OJC/ZllvO
Laimėtojų pavardės bus skelbiamos visose Sears krautuvėse

• Ieškomi moteris, vy
resnio amžiaus pensininkė,
sutinkanti gyventi šeimoje
East Cleveland
ir prižiūrėti vaikus. Maloni
8 kamb. 1 šeimos namas šeimos aplinka — geriau
netoli Euclid Avė. I1 2 vo sias atlyginimas.
nios, kilimai, ekstra kamb.,
Tel. ŠH 1-6835. (93. 94)
3 aukšte, garažas. 60x145
• Savininkas parduoda
sklypas. $13,500. {mokėji
namą — Lake Shore Blvd.
mas $500.00.
ir East 156 gt. rajone. 2>2
šv. Jurgio parapijoj
6 kamb., 2 vonios, erdvus aukšto, 4 miegamieji, vie
rūsys, nauji variniai van nos šeimos. 3 automobilių
dens vamzdžiai, nauji elek garažas. Kaina $16,500.
Tel. IV 1-7365. (92, 93)
tros laidai, naujas gaso pe
čius. Aluminijaus dvigubi
PARDUODAMA
langai, garažas. Atskiras
KEPYKLA
įėjimas į 2 aukštą. Tinka
East
222 gt., netoli St.
vienai šeimai arba dviem.
Christinos
parapijos. Visi
$12,200.
įrengimai, įskaitant pečių,
8 kamb. atnaujintas ir maišytuvus, pardavimui bu
sumodernintas. 2 garažai, fetas. Gera prekybinė vie
geras sklypas. Bonna Avė., tovė. Kaina $12,000.
slovėnų rajone. Prašo —
Tel. IV 1-1100
$13,900.
STREKAL REALTY
2 šeimų, 6-6, po 3 miega
405 E. 200 gt.
mus, 2 nauji gazo pečiai,
(92, 93)
reikia remonto. Nėra gara
žo. $11,500.
IŠNUOMOJAMI
2 šeimų, 5-7, gerame sto
vyje, 2 gazo pečiai, 2 gara
GYDYTOJUI IR
žai. Netoli šv. Jurgio para
DANTISTUI
pijos. $13,700.

J. P. MULL-MULIOLIS
REALTOR

ALFONSAS BALIONAS, Vysku
po Valančiaus tautinių šokių gru
pės akordeonistas.

jų šokėjų V. Puškoriaus ir
L. Stempužio gimtadienius.
Visi labai .geroj nuotaikoj
besivaišindami praleido ke
letą valandų. Tėvelių vardu
jautrų žodį jauniesiams ta
rė mokytoja Balašaitienė,
pabrėždama mūsų gražių
tradicijų tęsimą, kurios pa
dės mūsų jaunimui išlikti
lietuviais, šokėjų tėvai per
p. Balašaitienę pareiškė
grupės vadovei I. Stasaitei
padėką už vadovavimą ir
įteikė dovanų lietuvišką
koplytėlę.
Padėka taip pat buvo pa
reikšta ir A. Baliūnui už
nuoširdų bendradarbiavimą,
grojant akordeonu laike re
peticijų.
• Reikalingas pastato
prižiūrėtojas,
vidutinio am
Rugpiūčio 9 d. Carter viešbutyje Clevelande Įvyko jaukus susipažinimo pobūvis, surengtas Carter
žiaus
šeima,
pageidaujama
viešbučių vadovybės SLA prezidento Povilo P. Dargio atsilankymo proga. Tų viešbučių vadovybė,
ypatingai iš Chicagos atvykęs vedėjas Frank A. Bartilotta , parodė gyvą susidomėjimą lietuvių veik be vaikų. Atlyginama 5
la, jų judrumu ir iš savo pusės pažadėjo visokeriopą paramą bet kuriame mieste susidūrus su vieš kamb. butu su visais pato
bučių salių, patalpų ir kt. reikalais kongresų, suvažiavimų ir nakvynių klausimus išspręsti glaudaus gumais ir 80 dol. į mėnesį.
ryšio ir bendradarbiavimo dvasioje. Pobūvyje dalyvavo visa eilė vietos SLA veikėjų, o taip pat ir
Kreiptis į Mr. M. A.
kitų lietuvių organizacijų vadovai ir atstovai.
j. Garlos nuotrauka
Schneider ME 1-2345.

KABINETAI
virš Superior Savings
and Loan patalpų,
2 šeimų, 5-6, 2 gazo pe East 68 ir Superior gt.
čiai, 3 garažai, $9,800.
kampas.
Teirautis telefonu:
Investavimui
HE 1-2497.
4 šeimų — $10,800.
2 šeimų, 6-4, gazo šildy
mas, 2 garažai. $12,500.

6 šeimų, 4-1-4-4-4-4; pa
jamos 300 dol. į mėnesį. Ne
didelis {mokėjimas. $23,500.
3 šeimų ir 3 ekstra kamb.
$7,800.
Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė ir John Lorenz
13229 Superior Avė.

UL 1-6666

PUIKI DOVANA
ANGLIŠKAI
SKAITANTIEMS!

Amerikonų spaudoje pa
garsėjusi Jurgio Gliaudos
knyga

"House

upon

the

sand" (Namai ant smėlio,),
gaunama ir Dirvoje.
Kaina $3.95.

Sveikinimas iš Jambore
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KAS IR KUR?
• Argentinos Lietuviu
Balsas, vienas seniausių lie

tuvių išeivijos laikraščių,
šiais metais Buenos Aires
mieste švenčia savo 35 me
tų gyvavimo sukaktį. Laik
raštį redaguoja Kastantas
Norkus, leidėju yra Pranas
Ožinskas. Laikraščio adre
sas: Jose L. Suarez 5684,
Buenos Aires, Argentina.
Rugpiūčio 17 d. Argentinos
Lietuvių Centre ruošiamos
sukaktuvinės iškilmės.
•

Korp! Neo-Lithuania

New Yorke metinė šventė
įvyks šių metų spalio 27 d.
Ridgewood Lanes salėje,
1001 Irving Avė-., Brooklyne.
• Gražina Baliūnaitė, A.

ir dr. O. Baliūnų dukra,
šiais metais baigusi biologi
ją Chicagos universitete, su
tėveliais atostogavo Michigan ir Wisconsin valstijose.
E. Kučiūnienės papuošta ji
modeliuos šį rudenį madų
paradoje, rugsėjo 29 d.,
Jaunimo Centre, Chicagoje.
• Petras K. Pleskevičius,

veiklus išeivijoje Lietuvos
kovų dėl nepriklausomybės
savanoris kūrėjas ir karo
invalidas,yra atidavęs spaudon savo atsiminimų kny
gą ”Mes nešėme laisvę”.
Dalis šių atsiminimų buvo
jau išleista ir jau išpirkta.
Bet tai buvo trumpi atsimi
nimai apie Lietuvos kovas,
daugiausia su lenkais. Da
bar jis pasiryžo išleisti pil
nus atsiminimus, kurie ap
ims kovas su bolševikais,
lenkais, b e r montininkais,
be to jie apims ir jo daly
vavimą antrojo pasaulinio
karo kovose. Knyga bus
apie 300 puslapių ir kainuos
2 dolerius.
Kas norėtų su autorium
susisiekti, jo adresas: Pet
ras K. Pleskevičius, 245
West 5th Street So., Boston 27, Mass.

1963 m. rugpiūčio 14 d.
SANTAROS-ŠVIESOS
FEDERACIJOS
SUVAŽIAVIMAS

Santaros-Šviesos Federa
cijos suvažiavimas įvyks
ta š. m. rugsėjo 3-8 d.d., Tabor Farmoje, Sodus, Mich.
Visi Federacijos nariai ♦
planuoją suvažiavime daly
vauti, turi tuojau užsiregis
truoti suvažiavimo rengimo
komisijoje pranešdami tiks
lią atvykimo datą.
Ne Federacijos nariai,norį apsilankyti suvažiavime,
prašomi atkreipti dėmesį į
praeitais metais priimtą nu
tarimą, kad šio suvažiavi
mo metu nebūtų bereikalin
gų nesusipratimų:
1. Suvažiavimas yra už
daras organiza c i j o s
įvykis.
2. Tačiau Federacijos bi
čiuliai labai nuošir
džiai yra kviečiami da
lintis šuva ž i a v i m o
nuotaikomis ir tvarka.
3. Kad nepažeidus suva
žiavimo pagrind i n i ų
tikslų ne Federacijos
nariai, norintieji jame
daly vauti, praš o m i
kreiptis į suvažiavimo
rengimo komisiją ir
gauti asmeninius kvie
timus. Neturiu tieji
kvietimų asmenys su
važiavime dalyv auti
negalės.
Suvažiavimo rengimo ko
misijos adresas: Valdas
Adamkavičius, Tabor Farm,
Sodus, Mich., tad visais su
važiavimo reikalais prašo
me kreiptis tuo adresu.

Remeikytės vadovauj a m a
tautinių šokių grupė žilvi
tis ir Cicero skautai, įvyks
šeštadienį — rugsėjo mėn.
28 d., 8 vai. vak., parapijos
salėje, 1500 So. 49 Court.
Po programos prie puikaus
orkestro šokiai ir skautų
mamyčių puikiai paruoštos
vaišės.
Šio parengimo pelnas ei
na skautų vasaros stovyk
loms paremti. Iš pereitų
metų vakaro likučio buvo
šiemet išmokėta vykstan
tiems Mindaugo draugovės
skautams stovyklauti į Ra
ko ūki $140 ir į jubiliejinę
stovyklą — 16 skautų, $465.

Il-ia Dainų šventę.
Plokštelė yra įpakuota į
du atskirus vokus: vidinis
vokas su atspausdintu Il
sios Dainų šventės nuotrau
kų, montažu, išorinis kietas
vokas su dviejų spalvų dai
lininkės A. Bulotaitės ilius
tracijomis ir io užpakalinė
je pusėje įrašytos plokšte
lėje esančių dainų pilni
tekstai.
Plokštelės ”Mvlėsi Lietu
vą iš tolo” išleidimas pra
turtina mūsų muzikos loby
ną ir palieka gyvą II-sios
šventės prisiminimą.

Stepas Paulauskas
Mylėsi Lietuvą iš tolo ...
Lietuvių skautų reprezentacinė skiltis Atėnuose prie Akropolio.
Sėdi iš kairės: A. Vitkus. A. Starukas, P. Vegneris, D. Steponėnas, E. Miščinskas. Stovi: vieneto vadovas V. Lenertas, Br.
ryta iš trijų Anglijos rajono ir septynių Vokietijoj gyvenančių
lietuvių skautų.
I.'.arat ono laukai, 19 63-. S. 74 .
XI-ta Jambore
Nuoširdūs broliški sveikinimai Jums iš XI-.tos Jambdres
šgalėmisJ
Reprezentuojame Lietuvos spalvas visomis is
„
Turėjome labai gerų pasisekimų Talent-6Lf^amoje,o
moja,o taip
pat sporte!
XI-tos Jar.bores palapinių mieste stovyklauja,reprezen
tuoja savo tautas,14000 skautų iš 91 valstybių-jų tar
xas bei^s.
pei^s.
pe 10 lietuvių skautų;su mumis vyr.s. 3.Vilkas
Br.Zinkus.

!/

Su nuoširdžiais
reprezentacinė skiltis

LB Chicagos apygardos
valdybos išleista II-sios
JAV-ių ir Kanados Lietu
viu Dainų šventės rinktinė,
plokštelės pavidale ”Mylėsi
Lietuvą iš tolo” jau pasiro
dė nrekvbos rinkoje.

Plokštelėje yra 15 gies
mių ir dainų: Lietuvos
Himnas. J. Dambrausko
Malda Už Tėvynę, VI. Jakubėno Tremtinių Ir Išvežtų
jų giesmė ir kompozitorių:
J. Žilevičiaus, St. Šimkaus,
K. V. Banaičio, M. Petraus
ko, A. Vanagaičio, B. Budriūno, J. Gaidelio, M. Bernardos, SSC., J. Bertulio,
B. Jonušo ir J. Zdaniaus
komnonuotos dainos.
Plokštelė yra ilgo groji
mo ir savo turiniu primena

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

ILGO GROJIMO PLOKŠTELĖ.

MYLĖSI LIETUVĄ IŠ TOLO
II-sios DAINŲ ŠVENTĖS RINKTINĖ.
Stereo — $5.00. Mo n aurai — $4.00.
Chicagoje galima įsigyti: Marginiuose, Terroje, Dainoje ir Karvelio, B. Brazdžionio bei J.
Gradinsko prekybose. Taip pat galima gauti per

Lietuvių Bendruomenės institucijas Chicagoje.
CIevelande gaunama: Baltic Trading House,
6905 Superior Avė.

BOLIVIJOS VYRIAUSYBĖ
RUOŠIA DAIL. JONO
RIMŠOS DARBŲ PARODĄ
WASHINGTONE

Dail. Jono Rimšos kaip
menininko vardas Pietų
Amerikoje stovi pirmoje
vietoje. Svarbiausia, kad
tuo pačiu jis kelia ir lietu
viu vardą.
Šiais metais, po pasiseku
sių parodų Buenos Aires ir

Užsakymai iš kitų vietovių priimami adresu:

Rosario miestuose, dailinin
kas ypatingai patenkintas,
kaip rašo Argentinos Lietu
vių Balsas, Rosario mieste
suruoštąja paroda, ypač
kad Rosario lietuviai paro
dę dideli susidomėjimą ne
tik skaitlingu dalyvavimu,
bet ir suruošdami dailinin
kui pagerbimą. Plakatuose
ir vietos dienraščiuose ta
proga plačiai buvo pagar
sinti lietuviai, visur pabrė
žiant Jono Rimšos lietuviš
ką kilmę.
Dabartiniu laiku dailinin
kas ruošiasi Bolivijos vy
riausybės rengiamai jo dar
bų parodai Washingtone.
Jonas Rimša yra buvęs Bo
livijos Chuąuisaca Meno
Aka demijos direktorium,
už nuopelnus jam sutei
kiant Bolivijos garbės pilie
čio titulą, diplomatinį pasą
ir aukštus ordinus.

CHICAGO

K. Kasakaitis, 4719 So. Maplevvood Avė., Chicago,
Ulinois, 60632.

Naujas lietuvių židinys

Vienas po kito mūsų
skautai akademikai sukuria
pavyzdines lietuvių šeimas.
Rugpiūčio mėn. 10 d. Dania Draugelytė ir inž. ma
gistras Rimas Palčiauskas,
einąs atsakomingas parei
gas Argo kompanijoje, su
kūrė šeimą. Gražios vestu
vinės vaišės, kuriose dau
gumą sudarė akademikai ir
šiaip labai graži rinktinė
lietuvių publika, įvyko Ba
lio Pakšto salėje, kurio ve
damas orkestras, su solistu
Jančiu, šokdino, labai malo
nioje nuotaikoje, vaišių da
lyvius.
Rugpiūčio mėn. 11 d. ves
tuvinės vaišės buvo tęsia
mos jaunojo tėvelių gra
žiuose nuosavose namuose,
Vienas svarbiausių Boli Ciceroje.
Jaunieji išskrido į Flori
vijos sostinės La Paz dien
dą,
o iš ten į mažytę salelę...
raščių ”La Nacion” sekma
dienio priede ištisą puslapį
Bus puikus vakaras
paskyrė dail. Jono Rimšos
Atsivežtomis iš Lietuvos
ruošiamos parodos recenzi
joms. Iškarpą iš to laikraš tradicijomis, buvę Lietuvos
čio su sveikinimo laišku policininkai čia susiorgani
dailininkui prisiuntė Teresa zavę į Krivūlės klubą, ben
de Paz Estensoro, buv. Bo dradarbiaudami su skautų
Mindaugo draugove, šven
livijos prezidento žmona.
čia Angelų Sargų šventę.
Šventės išvakarėse, me
• Vincas Malčiauskas
tinis kultūrinis parengimas,
Buenos Aires universitete kuriam vadovauja teisių
gavo prisiekusio knygve- daktaras paskautin i n k a s
NIJOLE VENGRIENĖ žada dalyvauti rugsėjo 29 d. Jaunimo
Centre Chicagoje ruošiamoje madų parodoje, ark. J. Matulai džio titulą. Gyvena savo tė
Zenonas Ašoklis ir kuriame
vų namuose, Claypole.
čio senelių namų statybai paremti.
A. Vengrio nuotrauka
programą atliks Viktorijos

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 _

” AUDRONĖ“
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.

