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NESKANUS KĄSNIS VOKIEČIAMS
— PAREIŠKĖ V. VOKIETIJOS UŽSIENIO REI
KALŲ MINISTERIS SCHROEDERIS, ĮKALBI
NĖDAMAS MINISTERIU KABINETĄ PRISIDĖ
TI PRIE MASKVOS SUTARTIES. — KAD
ĮTIKINUS PATĮ KANCLERĮ ADENAUERĮ
SCHROEDERIS PASIŠAUKĖ PAGALBON VAL
STYBĖS SEKRETORIŲ DEAN RUSK. — JO
SANTŪRŪS IR BLAIVUS PAAIŠKINIMAI APIE
TĄ SUTARTĮ SENATO UŽSIENIO REIKALŲ
KOMISIJAI BUVO SĄLYGA, KURIA VOKIE
TIJA PRISIJUNGĖ PRIE TOS SUTARTIES.
------------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ------------

Šį pirmadienį Valstybės
Sekretorius Dean Rusk liu
dydamas senate užsienio
reikalų komisijai apie Mas
kvoje sudarytą sutartį, ku
ria atsisakoma nuo atomi
nių bandymų atmosferoje,
vandenyje ir erdvėje, buvo
daug santūresnis negu jo
šefas prezidentas J. F. Ken
nedy ir kai kurie demokra
tų politikai. Pati sutartis
dar nereiškianti naujos eros
ir JAV negalinčios atsisa
kyti savo budrumo. JAV
likimo esą negalima pagrįs
ti pasitikėjimu sovietais . . .
Tai, žinoma, įnešė šiokį toki
disonansą i Washingtono
administracijos šia proga

pradėtą

groti

lės savo atominius bandy
mus tęsti Kinijos teritori
joje!
Rusko santūrumas aiš
kintinas ne tik noru įtikin
ti respublikonų senatorius
prisidėti prie sutarties ra
tifikavimo, bet kartu ir su
sitarimu su Bonna. Walter
Lippmann pirmadienį ko
mentavo, kad tas lengvu
mas, kuriuo Rusk nugalėjo
Adenauerio pasipriešinimą,
yra geras ženklas. Taip
lengva, tačiau, iš tikro ne
buvo ir dėlto, kad sutartis
išėjo palyginti ’nekalta’, yra
atsakingi vokiečiai. Jei Va
karų Vokietija atsisakytų
prisidėti prie tos sutarties,

kiečių srovę su jų užsienio
reikalų
ministeriu
G.
Schroederiu priekyje, kuri
siekia pačio glaudžiausio
bendradarbiavimo su JAV,
nors dėl to ir tektų šiek tiek
nukentėti. Už tat kai pra
sidėjo Maskvos pasitarimai,
Schroederis stengėsi gra
žiuoju išsiderėti pakartoti
nų garantijų, kad Maskvos
sutartis nepažeis vokiečių
interesų. Bonna norėjo, kad
kartu su šios sutarties pa
sirašymu JAV ir D. Brita
nija pakartotų pageidavi
mus. išdėstytus vadinama
me Herterio (Eisenhowerio
paskutinio Valstybės Sekre
toriaus) plane, kuris numa
tė lėtą Vokietijos suvienyjimą su lygiagrečiu svetimų
karinių jėgų iš Vokietijos
ntšaukimu. Chruščiovas
Maskvos sutartį norėjo su
jungti su nepuolimo paktu
tarp NATO ir sovietinio
bloko. Washingtonas davė
suprasti, kad toks paktas
J. J. Bachuno portretas
būtų įmanomas tik tuo at VLADAS MEŠKĖNAS, Australija.
veju, jei jis garantuotų da
Vladas Meškėnas, gimęs 1916 m., yra vienas lietuvių dailininkų, prasiveržusių į "platesnius van
bartini Vakarų Berlyno sta
tusą. Tada Chruščiovas, ku denis" Australijoje. Studijas pradėjęs Kauno meno mokykloje, 1936 m. dalyvavo F. Vaitkaus skridi
ris žino, kad Berlynas yra mui paminėti pašto ženklų konkurse, kur laimėjo III vietą. 1949 m. išvyko į Australiją ir apsigyveno

būtų didesnis jai pasiprieši opi vieta, kurią jis visados

pergalės

nimas ir senate, nes kiek
vienam kiltų klausimas,
kam atsisakyti tikro vokiš
ko draugiškumo abejotino
sovietu draugiškumo nau
dai? Už tat Kennedy prieš
šios sutarties sudarymą va
žiavo į Vokietiją, kad nura
minus vokiečių būkštavimus. (Lippmannas dabar
prisipažįsta klydęs dėl tos
kelionės naudingumo).
Mat, Kennedy kelionė Vo
kietijoje sustiprino ta vo

maršą, čia tuojau kyla
klausimas, jei toji sutartis
yra dar tik abejotinos pra
džios pradžia, kam dėl to
visa ta iškilminga muzika.
Ar neužtektų mažiau iškil
mingo pasirašymo ir jei so
vietams toji sutartis reika
linga, palaukti konkrečių jų
geros valios įrodymų, prieš
pradedant trimituoti apie
savo laimėjimą? Juk jei sovietų-kinų nesusita r i m a i
yra tik blefas, sovietai ga

Šiandien ir rytoj
RUSIJA, visad buvusi revizorių tėvyne, tokia ir
pasiliko. Gogelis net buvo sukūręs klasinį veikalą "Re
vizorius".
Bet pasirodo, kad ir šiandieninėj Rusijoj yra pilna
tokių tipų, kaip Gogolio vaizduojamas revizorius Chlestakovas.
Prie sovietinės sistemos šio tipo žmonės neišnyko.
Sovietijoje, kur viskas priklauso "tautai", kur turi būti
tūkstanti kartų administruojama, kontroliuojama, regis
truojama, gyvena ištisa armija revizorių. Vienas jų Ti
mofejevas, buvo baustas už vagystę, bet tai sena ii- už
miršta istorija. Timofejevas, turėdamas partijoje gerus
ryšius, gavo revizoriaus postą, ir iš pat pirmos dienos
užsirekomendavo griežtu, o kartu ir "humanišku". At
vykęs kontroliuoti Įmonę, jis pasveikindavo buhalteri
šiais žodžiais: "Na. mano balandėli, pažiūrėsime, ar neapgavote valstybės. Bet nebijokit, aš jums pagelbėsiu".
Ir taip jis pagelbėjo statybos biure savo draugui iž
dininkui Asamovui ir buhalteriui Inišovui. kurie turėjo
neramią sąžinę, nes buvo nusukę 700 rublių. Timofeje
vas, suradęs "klaidą", pasakė, kad neverta dėl tokios
sumos eiti Į kalėjimą. Jei jau sukama, tai rezultatas tu
ri būti didesnis.
Revizorius Timofejevas matyt buvo gerai išstudi
javęs Gogolio "Mirusias dvasias", nes pasiūlė buhalte
riui ir iždininkui j algų sąrašą įrašyti neesamų darbi
ninkų pavardes, o gautais pinigais visiems tris pasida
linti.
Apgavystė kuri laiką sekėsi. Dabar revizorius iš
keltas į kitą vietą tik su papeikimu . . . Gogolis. jei dar
būtų gyvas, nusišypsotų sužinojęs, kad tokia istorija
įvyko 46 metams praslinkus po spalio revoliucijos ... ir
ji ne viena, kaip prisipažįsta sovietinė spauda, tokių
Timofejevų Rusijoje yra daug, kurie partijos proteguo
jami lieka nenubausti.

galės paspausti, kai jam to
reikės, savo pažiūras taip
formulavo senatoriui Humphrey, lydėjusiam Ruską į
Maskvą: ”Jei jūs, ameri
kiečiai t laimėsite Vokieti jos
klausime, tai būtų kapita
listų laimėjimas. Jei sovie
tai laimėtų, tai būtų socia
listų laimėjimas. Abi per
galės būtų kvailas sprendi
mas, kuris vestų prie karo”.
Už tat Chruščiovas Vokie
tijos problemą nutarė ap
eiti tylomis, pasitenkinda
mas Maskvos sutartimi, ku
ri buvo jo laimėjimas, tu
rint galvoje Vakarų ir So
vietų pajėgų skirtumą.
Taip dalykams susiklos
čius Bonnos vyriausybei li
ko dvi galimybės: pareikšti
protestą neprisidedant prie
tos sutarties, tai būtų dau
giau žestas, o ne praktiškas
žingsnis, — arba prisidėti
prie sutarties, tuo būdu ti
kintis padaryti kai kurios
įtakos į Washingtono toli
mesnius sprendimus. Dra
matiniame ministeriu kabi
neto posėdyje, pereitą ket
virtadienį, užsienio reikalų
ministeris Schroederis siū
lė prisidėti prie sutarties:
”Die Kroete liegt jetzt auf
(Nukelta į 2 psl.)

Sidney mieste. Ten 1953 m. suruoštoje pirmoje lietuvių dailininkų parodoje jam buvo pripažinta I
vieta už darbą "Tapytojo šeima". Vėliau jis dalyvavo "Women's Weekly" žurnalo organizuotame
tarptautiniame konkurse, kur jo paveikslas "Dailininko žmona" priskirtas prie 10 geriausių tos pa
rodos darbų. 1958 m. religinio meno konkursinėje parodoje jo tapybos darbas "Kristaus galva" bu
vo atžymėtas "Highly commended”. Gerų kritikos įvertinimų jis susilaukė ir Archibald konkursinė
se parodose. Šių metų liepos ld. Canberroje jam įteikta pirmoji premija už portretą, išstatytą He
lena Pabinstein konkursinėje parodoje; portrete vaizduojamas meno kritikas Hawkins su žmona, ir
jį nupirko Melbourno meno galerija. J. J. Bachuno portretas buvo nutapytas praėjusią žiemą, pasta
rajam antrą kartą su lietuvybės misija lankantis Australijoje.
Vilties spaustuvė šia spalvota reprodukcija taip pat registruoja neeilinį žingsnį lietuviškosios
laikraštijos istorijoje. Tai pirmasis trijų spalvų procesu spausdintas paveikslas laikraštyje. Mū
sų žurnalai yra turėję trijų spalvų procesu spausdintų įklijų ar viršelių ant iliustracinio popieriaus,
laikraščiuose yra buvę spalvotų antgalvių ar kitokių paivairinimų, bet dar nė vienas mūsų laikraš
tis nebuvo panaudojęs spalvų proceso techniką tapytojo darbui ar spalvotai fotografijai perduoti ant
laikraštinio popieriaus.

PAŠVENTINTI VENEZUELOS LIETUVIU NAMAI
Rugpiūčio 4 d. Venezuelos sostinėje Caracas emi
grantams skirtas vyskupas
Dr. Luis Henriųuez iškil
mingai pašventino naujai
pastatytas lietuvių patal
pas, pavadintas ispaniškai:
CENTRO LITUANO San
Casimiro (šv. Kazimiero
Lietuvių Centras).
Šio lietuviško žydinio
steigėjas kun. Antanas Perkumas, pritaikytoj tai pro
gai jausmingoj kalboj, be
kitko pareiškė: ”šias patal
pas vadiname "Lietuvių
Centru” dėl to, kad jos yra
pastatytos ne tam tikrai
lietuvių grupei, bet visiems

tautiečiams, kokia bebūtų
jų socialinė ar religinė pa
dėtis. Pavedame ši Centrą
Šv. Kazimiero globai ir gar
bei, kad taip, nors dalinai,
atitaisytume tą šventvagys
tę, kurią bedieviai komunis
tai Lietuvoje padarė išnie
kindami Jo altorius ir pa
veikslus”.
Trumpam, bet gražiam
kultūriniam aktui pasibai
gus visi svečiai buvo pa
kviesti prie Moterų Būrelio
skoningai paruoštų vaišių
stalų. Kad ir ankštokai su
sėdę. bet geroj nuotaikoj
linksmai užkandžiavo virš
150 tautiečių, suvažiavusių

★
VILNIUJE, važiuojant autobusu. Petrauskienė ne
tyčia kumštelėjo užsnūdusiam savo vyrui ir tas pra
dėjo ploti.
— Ar tu beprotis, kad ploji autobuse? — nustebo ji.
— Aš buvau užsnūdęs kai tu mane kumštelėjai. Pa
galvojau, kad esu partijos susirinkime ir vienas draugų
mane pažadino po pirmininko kalbos, — pasiaiškino vy
ras.
(vg)

Nikita:

- Aš jums būsiu dėkingas, kad davėte garantiją padėti apginti

mano nuosavybę!.. •

iš visos Venezuelos vietų.
Tokio gausaus pobūvio Ve
nezuelos lietuvių istorijoje,
turbūt, nėra buvę nė tada,
kada lietuvių skaičius Venezueloje buvo dvigubai di
desnis.
Namai pastatyti gana pa
togioj vietoj: prie pat vie
šos aikštelės, už kurios ran
dasi parapinė bažnyčia,skir
ta lietuvių dvasiniam aptar
navimui. šioje gražioje, me
džiais apaugusioje aikšte
lėje yra numatyta pastatyti
lietuvišką kryžių.
Patalpos, kad ir nedide
lės, bet patogios ir praktiš
kos. Ęaigus pilną statybą
turės apie 400 kv. metrų.
Dabar jau yra įruošta jau
ki salė susirinkimams, tin
kama būstinė kunigui ir pa
togus butas sargui. Trūks
ta dar priestato numatytam
studentų bendrabučiui.

Stambi ausias įnašas
f$15.nf0) statybai yra gau
tas iš JAV lietuvių salezie
čių. Iš Venezuelos lietuvių
susidarė taip vadinamas
Garbės Fundatorių Būre
lis” iš 20 asmenų, paauko
jusių ne mažiau Bs. 1,000
($220). Iš jų bus sudary
tas pagelbinis komitetas na
mu administravimui. Ne
mažai aukų gauta ir iš kitų
šaltiniu. O kun. Perkumas
šiam kilniam reikalui ati
davė net savo asmenines su
taupąs, už kurias buvo ma
nės įsigyti nuosavą automo
bili.
(Nukelta į 2 psl.)
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dem Tisch und muss schnell
geschluckt werden” (Rupū
žė yra patiekta ant stalo ir
belieka ją greitai praryti).
Tačiau kancleris Adenaueris reikalavo dar neskubė
ti. Jis pasišaukė pas save
savo viešnagę Vokietijoje
baigianti Gynimo Sekreto
rių R. McNamarą. Savo už
sienio reikalų ministeriui
Schroederiui Adenau e r i s
vasisakė kalbėsiąs tik apie
karinius reikalus, todėl už
sienio reikalų ministeris ne
būsiąs reikalingas tame pa
sikalbėjime, o krašto ap
saugos ministeriui von Hassel Adenaueris pasisakė
kalbėsiąs tik apie politinius
reikalus, neliečiančius jo
minis terijos. McNamara
dvejojo, ar jam reiktų dar
kartą pasimatyti su kanc
leriu, tačiau susiskambinęs
su prezidentu Kennedy, pa
kvietimą priėmė. Adenau
erio - McNamaros paskuti
niame pasikalbėjime daly
vavo
tik Adenauerio vy-

VENEZUELOS LIETUVIU
NAMAI...
(Atkelta iš 1 psl.)

Garbės Fundatoriais vra:
A. Baradas, F. Echaniz, A.
Trinkūnas, Z. Garšva, V.
Baronas, L. Jablonskis, A.
Mikalauskas. F. Subačius.
P. Tumėnas, P. Dirvelis, J.
Dirvelis, A. Šidlauskas, S.
Eidrigevičius, L. Bučelis, S.
Rackevičius, J. Kukanauza,
V. Akelis. J. Zavadzkas, V.
Veckus, V. Baliutavičienė,
J. Klovienė, L. Staškevičius,
S. Medeikis.
Džiugu, kad šiame Gar
bės Fundatorių skaičiuje
ranHnsi ir no katalikų, Let
nuostabu, kad iš Venezuelos P. L. Bendruomenės
Centro Valdybos narių ne
matyti nė vieno, nors visi
vra gana pasiturintys. Kun.
Perkumas teigė, kad Ben
druomenės, nors prie staty
bos ir neprisidėjo, bet ža
danti prisidėti prie patalpų
išlaikymo. Lauktina.
fv)

riausybės 'pilkoji eminaciia’ Valst. Sekretorius Hans
Globke (tas pats, kuriam
sovietai buvo Rytų Berlyne
iškėlė už akių bylą, kurioje
liudijo buvęs Lietuvos užs.
reikalų ministeris Urbšys
— Globke buvo tarp kitko
kaltinamas už savo veiklą
Klaipėdos pri j tingimo prie
Vokietijos metu) — ir JAV
pas iuntinys Hillenbrandt.
Adenaueris prim i g t i n a i
klausinėjo McNamarą, ar
Maskvos sutartis nepa
kenks JAV saugumui. Mc
Namara paneigė tokią gali
mybę. Dėl tos sutarties po
litinių pasėkų McNamara
atsisakė ką nors pareikšti,
pabrėždamas: "Aš čia ga
liu tik klausyti ir perduoti
prezidentui, ką girdėjęs,
Pone Kanclerį”. Kad galu
tinai palenkus Adenauerį
prisijungimui prie sutarties,
Schroederis teleg r a f a v o
Rusk į Maską: ”Dear Dean,
būtų labai naudinga, jei
grįždamas iš Maskvos sustotum Bonnoje”. Rusk sutiko ir Adenaueriui dar užtikrino, kas jam jau buvo
pranešta diplomatiniais ka
nalais, būtent, kad per dis
kusijas senato užsienio ko
misijoje bus aiškiai konsta
tuota, kad sutartis neveda
prie jokių politinių pakiti
mų (t. y. Rytų Vokietijos
pripažinimo) ir tokių pa
keitimų pasiūlymams su
tarties dalyvių konferenci
joje, kur kiekvienas sutar
ties dalyvis galės pasiūlyti
savo ’priedų’ prie tos sutar
ties, tačiau JAV, D. Brita
nija ir Sovietų Sąjunga tu
rės veto teisę tuos 'priedus’
nepraleisti, JAV pasiprie
šins.
Tokiu būdu, jei nieko
ypatingo neatsitiks, šiam
Dirvos numeriui skaityto
jus pasiekus, turėtų ateiti
ir oficialus nranešimas apie
Vokietijos prisijungimą prie
Maskvos sutarties; rupūžė
buvo praryta.
paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti Dirvą

1963 m. rugpiučio 16 d.

VIENOS SUTARTIES KREMLIUMI
ISTORIJAI PRISIMINTI
Čia patiekiame kelias
ištraukas iš knygos Lie
tuva Tironų Pančiuose,
išleistos 1947 m. Lietu
vai Vaduoti Sąjungos,
kurioje autentiškais do
kumentais pagrįsta me
džiaga atvaizduoja So
vietų Sąjungos klastą ir
jos sutarčių vykdymo
istoriją.
Klastos pradžia
1939 m. spalio 2 dienos
rytą Lietuvos užsienio rei
kalų ministras iš Kauno
aerodromo išskrido į Mask
vą. Jį palydėjo aerodrome
nedidelis būrelis draugų,
aukštesnių ministerijos pa
reigūnų ir keletas žurnalis
tų. Susirinkusieji prie lėk
tuvo žinojo', kokiais rūpes
čiais skrenda Urbšys; žino
jo, kas jo ten laukia. Bet
niekas nemanė, kad tai bus
Maskvos klasta.
Apie 2 vai. po pietų Urb
šį vežęs lėktuvas nusileido
Maskvos aerodrome, kuris
lyg ironijai buvo papuoštas
Lietuvos ir Sovietų Sąjun
gos vėliavomis. Išlipus iš
lėktuvo, jį pasitiko Moloto
vo pavaduotojas Potemkinas, kiti aukštieji komisa
riato pareigūnai ir Lietuvos
pasiuntinybės nariai. Or
kestras sugroio Lietuvos
Himną ir Internacionalą.
Viskas buvo padaryta taip,
kaip reikalauja protokolas.
7 valandą vakare įvyko
Kremliuje pirmutinis posė
dis, kuriame iš Lietuvos pu
sės dalyvavo užsienio rei
kalu ministras Urbšys ir
įgaliotas ministras Maskvo
je Dr. Natkus, o iš sovietų
pusės — Stalinas, Moloto
vas, Potemkinas ir Pozdniakovas. Molotovo (Tarpo
kabinete, prie didelio, apva
lo stalo ir prie Lenino ir
Stalino atvaizdais
pa
puoštų sienų, prasidėjo po
sėdis.
Molotovas pasveikino lai
mingai atvykusį Maskvon
Lietuvos užsienio reikalų
ministrą, o šis iš savo pusės
perdavė sveikinimus Lietu-

The Schaeffer Circle pristato sportinį Įvykį
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vos vyriausybės ir pareiškė
tikįs, kad naujai iškilusios
ir abi valstybes interesuo
jančios problemos čia bus
svarstomos taikos ir tradi
cinio draugingumo dvasioje
ir bus surastas abi puses
vienodai paten k i n a n t i s
sprendimas.
Po to tuoj pat paėmė žodį
Stalinas. Jis pradžioje pa
darė plačią įžangą, prisi
mindamas bendrais bruo
žais Lenkijos-Vokietijos ka
rą, ir pakaltino Lenkijos
vyriausybę, kad ji nesupra
to istorinės įvykių eigos,
buvo trumparegė, ir štai da
bar dėl to lenkų tauta turi
kentėti. Toliau Stalinas kal
bėjo apie Vokietijos politi
ką, pareikšdamas, kad rei
kia suprasti didelės valsty
bės interesus ir kad Sovie
tų Sąjungos vyriausybė ge
rai suvokianti Vokietijos
padėtį ir jos reikalavimus.
Tačiau karas Europoje dar
nėra baigtas, ir esą, sunku
pasakyti į kokias formas
jis pareis, kokias naujas
valstybes jis dar apims ir
kokio mąsto pasieks. Esą
savaime suprantama, kad
Sovietų Sąjunga akivaizdo
je tokios padėties turinti
rimtai galvoti apie savąjį
saugumą. Josios politika
esanti visiems gerai žino
ma: ji nenorinti nieko sve
timo užgrobti, nenorinti jo
kios tautos nepriklausomy
bės naikinti. Bet savo rei
kalų neapleidžianti ir no
rinti ir toliau budėti laimin
gai gyvenančių (sic!) so
vietinių tautų sargyboje . . .
Tuo tikslu Sovietų Sąjungos
vyriausybė esą norinti pa
siūlyti Lietuvos vyriausy
bei pasirašyti atitinkamas
sutartis, kurios labiau pa
tikrins ir Lietuvos ir Sovie
tu Sąjungos saugumą.

Stalino dėstymas buvo
politiškai filosofinis, vieto
mis labai neaiškus, perdaug
bendras ir nieko dar kon
krečiai nepasakąs. Iš jo kal
bos Lietuvos delegatai dar
negalėjo tiksliai suprasti ko
jis nori, kokio pobūdžio su
tartis jis turi mintyje ir į
kokią klastą veda.
Stalinui pabaigus, pradė
jo kalbėti Molotovas, šis
taip pat kalbėjo apie pasi
keitusią Europoje padėtį,
mėgindamas įrodyti, kad
Lietuvai irgi dabar atsirado
naujų jos saugumą liečian
čių klausimų. Girdi, jis ma
nąs, kad Lietuvos vyriau
sybė gerai suprantanti ką
reiškia Lietuvai Lenkijos
išnykimas ir Vokieti jos eks
pansija. čia Molob :>s davė
suprasti Lietu- - atsto
vams, kad pavojus Lietuvos
nepriklausomybei ateina iš
Vokietijos. Gi, Sovietu Są
junga esanti labai užinteresuota Lietuvos nepriklauso-

mumu, ir todėl Molotovas
manąs, kad abiem valstymėms reikią susitarimo ke
liu nustatyti tvirtesnius jų
saugumo pagrindus. Tam
reikalui, esą, būtų reikalin
ga turėti savitarpinės pa
galbos sutartį.
Molotovo pagrindinė min
tis sukosi apie tai, kad įti
kintų Lietuvos atstovus,
jog Lietuvos Nepriklauso
mybė yra kažkieno (su
prask Vokietijos: mat, tuo
metu buvo nepatogu Molo
tovui apie Vokietiją, kaip
.savo sąjungininką, atvirai
kalbėti ir jos vardą minėti)
grasoma ir jog Sovietų Są
jungos vyriausybė turinti
didelį interesą Lietuvos Nepriklaus o m y b ę išlaikyti.
Molotovas jau šiek tiek at
skleidė ir siūlomos sutarties
pobūdį, nepatiesdamas dar
jos ant stalo, kol nepaaiš
kės, kokia bus Lietuvos at
stovų reakcija.
Molotovui savo suktus
s a m protavimus išdėsčius,
Kremliaus ponai laukė, ką
dabar pasakys Lietuvos res
publikos atstovai. Urbšio
pareiga buvo labai sunki:
reikėjo improvizuoti atsakvmą, reikėjo ant greitųjų
ieškoti argumentų ir išeiti
iš posėdžio nedavus aiškaus
atsakymo. Tokį kelią jis ir
pasirinko.

Pirmiausia Urbšys padė
kojo Stalinui ir Sovietų Są
jungos vyriausybei, kad jie
taip nuoširdžiai ir atvirai
kelia Lietuvą interesuojan
čius klausimus. Lietuvos
vyriausybė suprantanti ge
rai padėties pasikeitimo
prasmę ir kaip iki šiolei,
taip ir toliau ji nieko netrokštantizkaip gyventi gė
riuose santykiuose su visais
kaimynais. Bet Lietuvos vy
riausybė dar nemananti,
kad kaimynai bent kuo kė
sintųsi į Lietuvos Nepri
klausomybę. Su visais ji
esanti geruose drauginguo
se santykiuose, su visais tu
rinti nepuolimo sutartis ir
nematanti rimtų priežasčių,
dėl kurių ji galėtų būti kaimvno agresijos auka. Len
ki j os-Vokieti jos kare ir ap
skritai dabartiniame Euro
pos konflikte, Lietuva esan
ti paskelbusi neutralumą, ji
ir norinti toliau laikytis ne
utraliai, nesikišdama į di
delių valstybių politiką. Gi
su Sovietų Sąjunga turinti
pasitikėjimu ir lojalumu
pagristas sutartis, kurios
leidžiančios, neišeinant iš
neutralumo ribų, kuo pla
čiausia bendrada r b i a u t i
abiejų tautų gerovei.
(Bus daugiau)

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
PRENUMERATĄ

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER
ATOSTOGAS
GARSIAME CAPE COD — OSTERVILLE, MASS, KU
RORTE PRIE ATVIRO ATLANTO PRIVATAUS PLIA
ŽO, PUŠŲ PAVĖSYJE GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJI:
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 Mari ja
Jansonai visus maloniai kviečia atvykti
praleisti atostogas.

REKORDAS

Džiaugiantis šiuo didžiu sporti
niu įvykiu ant TV, gėrėkitės
šviesiu, švelniu Schaefferio alum.
Tai alus, kurį privalote naudo
ti, kai naudojate daugiau nei
vieną.

metinį dividendą uz
visas taupymo sąs
kaitas.

Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nu: 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.
Jūsų pinigus galima perkelti iŠ kitur, jei atnešite
savo banko knygutę.
Pinigų taupymui nereikią 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

SEDMAD., RUGP. 18,5 V. P. P. NEWS-TV
The Schaefer Breweries at New York and Albany, N.Y.; Cleveland, Ohio; and Baltimore, Md.

Phone: Virginia 7-7747

•

CHICAGO 8, ILLINOIS
John J. Kazanauskas, Pro*.
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metodai laisvame krašte ko norėtųsi paklausti p. E.
nėra labai efektingi, kadan Š., kodėl jis siūlo palaikyti
gi čia žmonės jau pradeda ryšius tik su "tėvynėje gy
suprasti jų akcijos vertę venančiais tautiečiais", o
bei tikslus. Aš, kaip JAV kaip gi su į Sibirą ištrem
karo veteranas, priklausiau, taisiais? Ar juos reikia už
priklausau ir priklausysiu miršti?!).
Kiek liečia kariuomenėje
kaip dr. Paprocko ir pana veteranų bei kitoms priešduotas
p. E. Š. instrukcijas,
šiais rašiniais, kurie meta komunistinėms organizaci
—
taip
pat sutinku šimtu
joms,
bet
taip
pat
pasilai

įtarinėjimų šešėli mūsų as
nuošimčiu
(faktinai man
kau
ir
pasilaikysiu
sau
tei

menims ar grupėms ir ku
asmeniškai
nereikėjo
nei į
sę
laisvai
galvoti
ir
savitai
riais yra skiepijama neapy
Korėją
važiuoti
susipažini

dėtis
į
kovą
dėl
pavergtųjų
kantos sėkla patrijotiniai
nusiteikusios tautiečių da tautų, jų tarpe ir Lietuvos, mui su komunistų kovos
lies tarpe, komunistai labai išlaisvinimo iš komunistų metodais; pagyvenau kurį
vergijos. Man čia dr. Pa laiką Brooklyne ir matau
džiaugiasi.
procko
siūloma "organizuo kas- dedasi). Pritariu, kad
Kas liečia mane, turiu pa
ta
atatranka"
tikrai nieko "skiepijama neapykan tos
sakyti, jog nežiūrint kiek
nepakenks
tų
užsimojimų sėkla patriotiniai nusiteiku
dr. Paprockas bei jo bičiu
sios tautiečių dalies tarpe,
liai norėtų mane matyti siekiant.
komunistai labai džiaugia
Edvardas šulaitis,
"komunistų skiepi j a m o s
Cicero, III.
si". Turėdamas teoretinį
minties puoselėtojų" tarpe,
1963
m.
rugpiūčio
3
d.
pasiruošimą ir būdamas
jie to nepasieks. Tų asmenų
vienas iš Vienybės šulų, p.
E. Šulaitis galėtų per savo
oficiozą labiau pasireikšti ir
kaip tikras karys išryškinti
Deja, negaliu be rezervų visus tuos, kurie vykdo iš
Po dviejų mėnesių tylėji
mo bei apmąstymo Vieny sutikti su p. E. š. teigimu, eivijoje destruktyvinį dar
bės atstovas ir redaktorius kad "ryšiai ir bendradarbia bą.
Neabejoju, kad subversyp. E. šulaitis apsisprendė vimas skirtingos sąvokos”.
parašyti viešą pareiškimą ir Kai kalbama apie ryšių pa vinei veiklai komunistai
pasisakyti ko jis nesakė ir laikymą su kraštu arba tė įsteigė daug daugiau židinių
ką jam sakė JAV kariuome vynėje gyvenančiais tautie negu pats Hooveris žino. Į
čiais, tai tarp tų dviejų są išeivijos tarpą Lietuvos ko
nėje Korėjos karo metu.
Abiem atvejais sutinku vokų skirtumas išsilygina lonizatorius įspraudė ne vie
su p. E. š. minčių išdėsty ir lieka tas nats turinys. ną ir ne du savo agentus.
mu. tačiau aiškumo dėliai jo Nedarant tikslesnio aptari Mūsų šventa pareiga budė
viešą pareiškimą norėčiau mo. tektų suprasti, kad lie ti, kovoti ir viešai ryškinti
truputi paryškinti ir pako tu vis-išeivis skatinamas pa kiekvieną tokį asmenį, ne
laikyti asmeninius ryšius svarbu kas jis bebūtų ir ko
reguoti.
Mano supratimu, neesmi netik su dvasiniai ir me kiu skambiu vardu besiva
nis dalykas, ar p. E. š. ben džiaginiai prislėgta tautos dintų.
Tikiuosi, kad p. E. š. šiai
dradarbiavimo klausimu ką dalimi, bet ir su tais, kurie
rašė ar nerašė. Esmė glūdi tarnauja kolonizatoriui kaip mano pažiūrai pritars ir,
kitur, ir štai kur: kiek su įrankiai tautai valdyti. Pa kaip žurnalistas, atkakliai
prantu, jis yra vienas iš Vie leckis, Sniečkus, Kapočius kovos ne su manimi (pilienybės redaktorių (žiūr. Vie ir jiems panašūs taip pat čiu-zarasiečiu), bet su pa
nybės, 9 Nr.) ; jo kolegės yra "tėvynėje gyvenantieji vergtos lietuvių tautos prieBrooklyne įkyriai varo pro- tautiečiai", bet kiekvienas, šu-rusu ir visais jo pakelei
pogandą už kultūrinį ben kuris palaiko su jais ryšius, viais.
dradarbiavimą. šiuo atveju tuo pačiu įsirikiuoja į pa
Su tikra pagarba
jos neatsilieka nuo koloni vergėjo bendradarbių, kola
Dr. Vadovas Paprockas
zatoriaus leidžiamo Tėvynės borantų gretas. (Tarp kitBalso, kuris Maskvos pave
dimu prieš kelis metus pir
mas iškėlė tą mintį ir nuo
lat ją kartuoja. Syki n. E.
Š. prieš šią žalingą Vieny
bės propagandą nėra pasisakes ir aktyviai dalyvauja
to laikraščio straipsnių pa
y y y.
ruošime, savaime prašosi
išvada, kad jis tai minčiai
i y
pritaria. Lietuviškai patrio
tinei išeivijai būtu svarbiau
išgirsti iš šio laiško auto
riaus lūpų ne apie tai, ką
jis sakė ar nedasakė, bet
principinį pasisakymą, bū

DIRVOS SKAITYTOJI! LAIŠKAI

DIRVA

The Lithuanian Newspaper

Nr. 94 — 3

Viešas pareiškimas

Established 1915

6907 Superior Avenue, Cleveland, Ohio. 44103
Telephone: 431-6344.
Second-Class Postage paid at Cleveland, Ohio.
Published every Mon., Wed., and Fri. except in case of
Holidays by American Lithuanian Press Radio Ass’n
VILTIS, Ine. (Non-profit).
Subscription per year $11.00. Single copy 10 cents..

Editor-in-chief Jonas čiuberkis.
Prenumerata metams $11.00, pusei metų $6.00. Dirva išeina:
pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais,
išskyrus šventes.
Redaguoja:
Jonas Čiuberkis, Vytautas Gedgaudas ir Jonas P. Palukaitis.
Redakcinė kolegija: P. Bastys, E. Čekienė, A. Laikūnas,
R. Mieželis, V. Rastenis ir St. Santvaras.

KADA NUSTOJAMA
ATSAKOMYBĖS JAUSMO
Kurį laiką galėjome džiaugtis lietuviškoje išeivijos spaudoje
nusistovėjusiu atoslūgiu. Buvo, kas be ko, aiškintasi, diskutuo
ta, kelta įvairių minčių, kad ir viena kitai priešingų, tačiau dės
tomų, palyginti kultūringoje dvasioje. Buvo pagrindo dalintis
bendra džiaugsmu ir viltimis, susilaukus gražių kultūrinių ir
organizacinių laimėjimų. Kurį laiką viltingai ir kantriai laukė
me net ir politinių mūsų viršūnių susitarimo ...
Nekalbant apie diskusiją, neišvengiamą ryšium su Lietuvos
okupacijos problema ir iš jos kylančiu santykių ir bendradar
biavimo klausimu, atrodė, kad bent laikraštinė mūsų kalba įsi
lies į bendrą ir visiems priimtiną toną.
Toms viltims daug pagrindo teikė mūsų spaudos sąmoninga
ir natūrali galvosena vykstant pavojingoms deryboms Maskvo
je. Ne tik Draugas ir Darbininkas, bet ir Keleivis (rugpiūčio 7
d.) rašo; jog "neatrodo, kad Maskvos sutartis galės pasaulį iš
gelbėti. Bet tuo tarpu Chruščiovo prestižas pasaulio komunis
tuose pakils aukštai, o to jis ir norėjo”. J. Kardelis, mūsų spau
dos veteranas, Nepriklausomos Lietuvos (rugpiūčio 7 d.) veda
majame eina dar toliau. Jis pagrįstai ar nepagrįstai, bet įspėja,
kad "naujose sąlygose mūsų kova už Lietuvos laisvę bus daug
sunkesnė, daug painesnė ir reikalinga ypatingai subtilių prie
monių”. Kodėl gi? Ogi todėl, kad, J. Kardelio manymu, "Jung
tinės Amerikos Valstybės, — priėmusios Chruščiovo paskelb
tąją koegzistenciją, išsijungia iš aktyvios kovos, ypač dėl kitų
kraštų ir ypač dėl pavergtųjų valstybių".
Tuo tarpu gi Naujienos žinoma ir įprasta mums savo "ap
žvalgininko" oratorija, nusistatė pūsti į kitą dūdą. Nei kitais
šaltiniais, nei kitais įrodymais, o tik savo "logikos ir senso” tik
rumu pasiremdamas, štai, kokiu "argumentu” prieš Dirvą išeina
Naujienos (rugpiūčio 10 d.):
"Kad Teherane ir Jaltoje Lietuva buvo 'išduota’ ar 'parduo
ta', yra didelis melas. Ir kai kam jisai taip giliai Įstrigo i sme
genis, kad jokiais instrumentais negalima jo iškrapštyti. Mes ir
nebandysime, nes jau esame nurodę, kad tam melui priešta
rauja visiems žinomi faktai: Lietuvos įjungimas Į Sovietų Są
jungą iki šiol nėra JAV-ių pripažintas; Washingtone tebėra
Nepriklausomos Lietuvos pasiuntinybė ir tebėra šioje šalyje Ne
priklausomos Lietuvos konsulatai; Vasario 16-os progomis JAV
Kongresas oficialiai mini Lietuvos Nepriklausomybę; valstybės
departamentas tomis progomis išleidžia oficialius pareiškimus ...
Jei "Dirva” šitų faktų nemato, tai jos regėjimas yra vargiai
bepašalinamas defektas".
Kad ir aklais išvadinti, turime dar pridurti, kad dar šiek tiek
ir daugiau "faktų” galėtume nuo savęs pridėti: kad čia lei
džiamos Naujienos, kad ALT pinigais važinėjama Į Washingtoną
ir kad iš viso to išeina labai didelė politika.
O Jaltomis ir Teheranais tik akliems ir užsiiminėti, nes jų
nei matysi nei užčiuopsi.
Ir iš tikrųjų, ką gi. sakysim, nuolatinis Chicagos gyvento
jas nustojo Jaltoje ar Teherane? Nieko nenustojo ir Naujienų
apžvalgininkas. Dar gi ko gero laimėjo. Laimėjo visą būrį nau
jų bendradarbių ir prenumeratorių . ..

★

A. S. Trečiokas savo laiške klausia Dirvos redakcijos:
"Gerb. P. Stravinskas, rašydamas Dirvoje Lietuvos laisvi
nimo klausimais ir p. V. Rastcniui darant pastabas, yra paža
dėjęs atsakyti i p. V. Rastenio kritiką, bet iki šiam laikui neteko
matyti pažadėto atsakymo. Ar tai turėtų reikšti, kad p. Stravins
kas pilnai sutinka su p. V. Rastenio kritika?"
Mielai atsakydami į p. A. S. Trečioko paklausimą, galime
painformuoti, kad jau keliuose straipsniuose p. P. Stravinsko
atsakymai Į p. V. Rastenio kritiką eina Naujienose. P. Stravins
ko atsakyme! charakterizuoja vieno tų straipsnių antraštės: 1.
kritika negeros valios, 2. kritika neobjektyvi, 3. kritika nesąži
ninga. 4. kritika negili, 5. kritika nesuprantamų tikslų, 6. kriti
ka negarbinga.
Tuose atsakymuose vargu ar užtiksite žodį Vlikas. Bet už
tai V. Rastenis beveik kiekviename sakinyje. Tačiau visa tai
užvardinta — "Polemika laisvinimo klausimais”.
(j. č.)

Dirvos 1963 m. Nr. 68
patalpintoje dr. V. Paproc
ko paskaitos, skaitytos ALT
Sąjungos seime, tekste, są
ryšyje su taip vadinamu
kultūriniu bendradarbiavi
mu, yra minima ir mano pa
vardė. Dr. Paprockas sako:
"E. šulaitis ir J. Gobis iš
rašytų "Vienybėje" straips
nių išryškėja kaip bendra
darbi avimo simpatikai".
Toliau jis prisistato su in
kriminuojančiu teigimu, sa
kydamas "... nėra abejo
nės, kad į mūsų tarpą įsi
skverbė keli komunistų
skiepijamos minties puose
lėtojai, bet iki šiol jie ne
gavo organizuotos atatran
kos”.
Dėl to aš noriu štai ką
pareikšti:
Vienybėje apie jokį (ypa
tingai apie "bolševikų pa
siūlytą") kultūrinį bendra
darbiavimą straipsnių ne
esu rašęs ir tokiam bendra
darbiavimui jokių simpati
jų neesu rodęs. Tačiau, ra
šant straipsnius kitomis te
momis, tame laikraštyje ke
liose vietose esu užsiminęs,
jog išeivijos lietuviams yra
naudinga ir net reikalinga
palaikyti asmeniškus ryšius
(ryšiai ir bendradarbiavimas yra skirtingos sąvokos) su tėvynėje gyvenančiais tautiečiais.
Dėl antrosios dr. Paprocko paskaitos citatos reikia
pasakyti, jog gerbiamasis
daktaras "komunistų skie
pijamos minties nuoselėtojų” ieško ne ten, kur reikė
tų.
Būnant JAV kariuomenė
je Korėjos karo metu ir be
siruošiant frontui, mums
buvo aiškinama, kad viena
iš komunistų gudrybių, iu
vartojamų laisvuose kraš
tuose, yra žmonių kiršininimas tarpusavvje. veikles
nių asmenų įtarinėjimai,
šmeižimai
ir
panašiai.
Mums tada sakė, jog komu
nistai mokės išnaudoti kiek
vieną progą, kad tik suda
rius nepalankią visuomenės
opiniją prieš įvairius veikė
jus, kurie dirba naudingą,
bet jiems nepatinkamą dar
bą.
To pasėkoie mes matome,
jog Amerikoje jau pridygo
nemaža organizacijų, narių
skaičiumi labai negausių,
kurios pasivadinusios "pa
triotinių" grunių vardais,
šiandien šmeižia žymiuo
sius Amerikos politikus, ne
išskiriant nė JAV preziden
tų, aiškinant, jog jie yra
komunistai, jų simpatikai ir
panašiai, nes yra gerai ži
noma, jog tokie vardai čia
padeda kompro m i t u o t i
anuos asmenis tegul ir ne
gausiojo visuomenės dalyje.
Gaila, jog tokia komunis
tų siūloma taktika paskuti
niu metu ryškiai pastebima
ir mūsų tarpe, kada čia taip
uoliai pradedama ieškoti
komunistų ar jų simpatikų,
ten kur jų nebėra. Man at
rodo, jog tokia paskaita,

E. Šulaicio laišką paryškinant

Bereikalingas rūpestis

tent, ar p. E. š., Korėjos ka
ro veterenas, pritaria da
bartiniai Vienybė linijai, ar
nepritaria? O jeigu jis

smerkia, tai tąsyk lauktinas
atsakymas j sekanti klausi
mą, būtent, kodėl gi jis gie
da Arleųuino serenadą re
daktorėms (žiūr. "Vienybė
iš arti") ir kolaboruoja su
tuo laikraščiu, kuris taip
atkakliai siūlo kolaboruoti
su "kraštu"?
Mano giliu įsitikinimu
kiekvienas, kuris (sąmonin
gai ar nesąmoningai) remia
dabartinę Vienybę straips
niais, pinigais, pranešimais
ar net gi tylėjimu (Qui tacet consentirę videtur) yra
to laikraščio kolaborantastalkininkas ir jo minčių rė
mėjas. P. E. š. priklauso tai
grupei: jis redaguoja Vie
nybę ir kerpa straipsnius
pagal tam laikraščiui pa
ruoštas iškarpas.
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2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
ANTIQUE, Four Roses 86 proof
Str. Burb. Whiskey .............,...........
2. BARNETT Prancūziškas konjakas ...
3. KRON BRANNVIN AQUAVIT
švediška ..............................................
4. Import. 6 metų CANADIAN
WHISKEY .......................................... 5th $3.98
1.

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.

Chicagos lietuviai jūrų skautai, irklais gerbdami, nuleidžia
vainiką į Michigano ežerą.

Prieš kurį laiką mūsiškė
je periodinėje spaudoje
pradėjome skaityti žinutes
apie atsikuriančius Lietu
vos jūrų šaulius. Pagaliau
sužinojome, kad liepos 26
d. Chicagoje buvo steigia
masis susirinkimas, kuria
me jau išrinkta ir jūrų šau
lių valdyba. Vadinasi, šia
me krašte jau ilgesni laiko
tarpą veikianti šaulių Są
junga praturtėjo vandens
sporto mėgėjais.
Nepriklausomybės laikais
šaulių Sąjungos rėmuose
plačiai bujojo sportas. Išei
vijoje, bent iki šiol, šauliai
sportu konkrečiau nesido
mėjo. Rašančiam atrodo,
jog šaulių Sąjunga dabar
suka teigiama kryptimi.
Todėl tebūna pasveikinta
Sąjunga, iniciatoriai, jau
esami ir būsimi nariai.
Jūrų šauliu atsikūrimas
V. A. Račkausko buvo entu
ziastingai aprašytas Dirvos
rugniūčio 2 d. numeryje. V.
A. Račkauskas be kitko ra
šo: "Susirinkimo pirminin
kas M. Maksvytis išdėstė
sumetimus, prive d u s i u s
prie šio steigiamojo susirin
kimo. Skaudu buvę žiūrėti,
kai žuvusiųjų už Nepriklau
somybę pagerbimo dieną

vainikas Michigano ežeran
buvęs įmetamas ne iš laivo,
bet nuo krantinės. Jūros
šauliams įsisteigus, to ne
būsią",
Perskaičius tokius tvirti
nimus gaunasi nei šioks nei
toks Įspūdis. Atseit, viena
iš svarbiausiu iūni šaulių
atsikūrimo priežasčių yra
susirūpinimas iš laivo gerb
ti žuvusiuosius už Lietuvos
laisve. Rūpestis, sakytume,
bereikalingas ir visai nevie
toje ir net ne laiku. Berei
kalingas, nes tuo jau nuo
195S m. rūpinasi lietuvių
jūrų skautija. Kalbant apie
toki pagerbimą, tenka dau
giau paaiškinti. Visų pirma
tenka grįžti praeitin. 1933
m. liepos 15 d. prie Klaipė
dos uosto molo sudužo bur
laivis Budys, buvusios įgu
los atminimui, kiekvienais
metais žuvimo dieną jūrų
skautai nuo molo nuleisda
vo vainiką, ši tradicija bu
vo atgaivinta ir Chicagoje.
Ilgainiui, gerbiant žuvu
siuosius jūrų skautus, drau
ge būdavo prisimenami ir
pagerbiami bei žuvusieji už
Lietuvos laisvę. Jau kuris
laikas, šis pagerbimąs at
liekamas švenčiant Memd(Nukelta į 4 psl.)
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R. išvadoje pasisako, kad
1. jeigu ligišioliniai susi
tikimai su lietuviais iš Lie
tuvos vertintini teigiamai,
teigiamai reiktų vertinti ir
apsikeitimas kultūrinė m i s
vertybėmis.
2. Neabejojant, kad dau
guma lietuvių Lietuvoje
yra patriotai, bendradar
biavimas būtų naudingas
abiem pusėm. Izoliacija ne
ša tik žalą.
3. žalingas ir mūsų defenzyvinis nūs įstatymas.
Bailumas jau yra ir morali
nis pralaimėjimas.
4. Bendravimas nereikš
tų aneksijos pripažinimo.
Iš trijų galimybių: neben
drauti ir nepripažinti, ben
drauti ir pripažinti ir ben

Laiškai...
(Atkelta iš 3 psl.)

rial Day. Ta proga, laivais
išplaukus i ežerą ir atlikus
atitinkamas apeigas, vaini
kas nuleidžiamas vandenin.
Tenka pastebėti, jog šiuose
pagerbimuose, susižav ė j ę
lietuviškomis tradicijomis,
paprastai dalyvauja ir ame
rikiečių jūrų skautai.
Jūrų skautų tradicinis
žuvusiųjų pagerbimas buvo
atliktas ir šiemet. Pagerbi
mas buvo pradėtas gedulin
gomis pamaldomis Tėvų Jė
zuitų koplyčioje ir prie žu
vusiųjų už Lietuvos laisvę
paminklo vainiko padėjimu.
Vėliau iūrų skautai nuvyko
Michigano ežero pakrantėn
ir čia nuleido vainiką van
denin. šiemet vainikas nu
leistas nuo krantinės ne dėl
^eturėiimo laivų, bet gry
nai dėl techniškų kliūčių. Ir
reikia manyti, kad dėl to
nebuvo pažeistas brangus
žuvusiųjų atminimas ir šiuo
reikalu tik ką susiorganiza
vusiems jūrų šauliams ne
derėtų bereikalingai rūpin
tis ir angažuotis.
P. Petrutis,
Chicago, III.

KĄ BENDRO BALFAS
TURI SU ŠILUVOS
KOPLYČIA?
Dirvos Nr. 89, 1963 m.
rugpiūčio 5 d., tilpo veda
masis Du laiškai iš BALFo.
Kad BALFas informuoja
spaudą apie savo veiklą, tai
vra normalus dalykas. Ypa
tingai kuomet yra pateikia
mos apyskaitos iš gautų pi
niginių aukų ir rūbų. BALF
vadovybė yra labai dėkinga
lietuviškai spaudai, kad sa
vo skaitytojus informuoja,
o ypatingai šiuo atveju,
kuomet redakcija prisiųstas
apyskaitas išnagrinėja ir
savo nuomonę pareiškia.
Man tik nesuprantama,
kodėl BALFo pirmininkas
prel. dr. J. B. Končius nau
doja BALFo centrą, prašy
damas aukų Šiluvos koply
čiai Washingtono bažnyčio
je. BALFo vadovybė su
šiuo reikalu nieko bendro
neturi. BALFo pirm. dr. J.
B. Končius, prisidėjęs savo
darbu organizuojant Reli
ginę šalpą, nepasitarnavo
BALFo naudai, atitrau
kiant dali aukų nuo BALFo
ir dabar prašant aukų Šilu
vos koplyčiai Washingtone.
Jis turėtu tai daryti per
Religinę šalpą, o ne per
BALFą.
A. S. Trečiokas,
Orange, New Jersey

drauti ir nepripažinti, nie
kas, girdi dar nėra įrodęs,
kaip pirmasis atvejis šiuo
metu būtų naudingesnis už
trečiąjį...
Čia reiktų pastebėti, kad
autorius, ignoruodamas antraia galimybę, tylomis pra
leidžia irodymą, kad iki šiol
vykusios bendradarbiavimo
pastangos ir įrodė tik antro
sios galimybės galimybę ...

PUIKI DOVANA
ANGLIŠKAI
SKAITANTIEMS!
Amerikonų spaudoje pa
garsėjusi Jurgio Gliaudos
knyga ”House upon the
sand” (Namai ant smėlio),
gaunama ir Dirvoje.
Kaina $3.95.

Grupė SLA senųjų veikėjų susipažinimo pobūvyje Clevelande Carter viešbutyje su SLA prezidentu
P. Dargiu ir centro valdybos sekretore Br. Pivaroniene. Sėdi iš kairės: Karpiai,SLA prez. P. Dargis, Praškevičiai, SLA centro sekretore Br. Pivaronienė ir Misčikai.
J. Garlos nuotrauka

SPAUDOJE PASIDAIRIUS

DALYKAI SU KLAUSTUKAIS

nis nusistatymas negali bū
ti kapituliacinis: mes ne
galime sutikti, kad lietuviai
Lietuvoje, pavieniai ar or
ganizuotai, yra tik priešo
dispozicijoje ir santykiuose
su mumis niekuo negali pa
sitarnauti kovai dėl krašto
laisvės”.
Sutikdamas, kad toje mū
sų ofenzyvinėje bendradar
biavimo politikoje gali atsi
rasti pavojų ir rizikos, A.

Naujai pasirodęs žurnalo principinis tų pasisakymų
Metmenys 6 numeris ir šį charakteris esąs: negatyvi
kartą nevengia pasisakyti nis, defetistinis, defenzyviopiais santykių su okupuo nis ir kapituliacinis. O tu
rėtų būti priešingai. Ypa
ta Lietuva klausimais.
tingai, kad ”mūsų principi
A. R., straipsnyje ”Mūsų
santykiai su Lietuva” (152
psl.), siūlydamas ”klausimą
svarstyti rimtai”, eina prie
tikslo ”nepaisant pavojaus,
į kurį save pastato autorius
bei žurnalas, drįsdamas
Lietuviai savininkai
kvestijonuoti oficialią ar
ELENA ir JULIUS GARMAI
viešosios opinijos nuomo
Visus maloniai kviečia atvykti
nę”, nes girdi, ”tokios rizi
Iš anksto kreiptis:
kos turi imtis kiekvienas,
ECHO VALLEY
kuris nuoširdžiai yra įsiti
ECHO LAKE, PA.
kinęs einamojo kelio klai
Tel. (Area 717) 424-1920.
dingumu ar bent netikru
mu”.
Oficialios linijos laikymąsis tuo klausimu vedąs prie
stagnacijos, todėl autorius
ir drįstąs santykių su Lie
tuva, t. y. su lietuviais Lie
tuvoje, klausimu pasisaky
ti kiek kitaip, negu dauge
lio pagal oficialiąją liniją
pasisakoma.
Išvardinęs visus (išsky
rus ALT S-gos St. Louis
Seime priimtą bendradar
biavimo reikalu rezoliuciją)
iki šiolinius oficialius pasi
Nuolaidos: organizacijoms, stovykloms, suvažiavimams.
sakymus santykių su Lietu
va reikalu, A. R. randa, kad

ECHO VALLEY

LIETUVIŠKA VASARVIETĖ

neišveš. Tik ne dabar!
— Kur yra Helė ir Kliaudija?
— Nežinau. Kas gi iš tikrųjų šiandien dirba?
Margita išeina. Sėdžiu ir laukiu. Baisu? Ne, daugiau
aš nieko jau nebijau, žinau, kas manęs laukia. Aš turiu
ištverti ir laukti, kol ateis mano valanda.
(IŠTRAUKA Iš KNYGOS ”WENN DIE RUSSEN
Paskambina Elfi:
KOMMEN”)
Kaip laikaisi, manasis vilke?
--------------------- ROBERT RAID ---------------------— Puikiai, mažyte. Kaip tu?
— Gerai. Tuoj po tarnybos ateisiu pas tave.
(7)
— Ačiū, mieloji.
Iš įmonių direktorių sužinau, kad daug darbininkų
Kas bus su Elfi, kai nutvers mane rusai? Ji neturi
su šeimomis išvežta. Tai nėra apskaičiuotas smūgis kapi tiems žvėrims patekti i nagus. Bet gi ji nebėgs! Be ma
talistams arba buvusio režimo šalininkams. Ne. Tai tik nęs ji nebandys gelbėtis. Jeigu anuomet mes būtume
nuogas, brutalus estų tautos naikinimas. Kūdikiai ir se išvykę į Vokietiią, šiandien ji būtų saugi. Ir tėvas, ir
niai nėra režimo ramsčiai. Darbininkai, smulkūs valdi motina ir aš! Tačiau tomis dienomis negalėjau kitaip
ninkai ir tarnaitės — jokie kapitalistai! Tūkstančiai iš pasielgti.
vežtųjų nieko bendro su tuo neturi. Bet palauk — jie
Įeina Helė, paskui ją Kliaudija. Komjaunuolė šian
turi kažką bendro — jie visi estai! Kapitalistai? žydų dien ypatingai nusiteikus.
pirklių ir pramonininkų sūnūs sėdi NKVD uniformose
— Na, drauge Raidai! Ar pats dar nepakeliui?
ant sunkvežimių arba komunistų partijos atstovai. Jie
— Į kur, Kliaudija?
yra rusų patikėtiniai, naikinant mūsų tautą.
Helė nuleidžia akis. Kliaudija sumeta rankas:
Margita sėdasi šalia manęs.
— Į ten, kur pasitraukė kai kurie — Metsas, Titas,
— Tavo akys paraudę, Robertai. Ir rankos dreba.
tavo globotinė Silvija ...
— Ačiū, Margita. Stengsiuosi susivaldyti.
Aš pasiduodu į priekį:
— Ar ilgai manai taip išsilaikyti?
— Užčiaupk nasrus, Kliaudija, kitaip įsakysiu tave
— Tol, kol jie mane išsives.
išvesti ir tai nelabai toli!
Ji prisiliečia prie mano rankos.
Kliaudija pasižiūri į mane bailiai, pašoka ir sprunka
— Tu turi dingti, Robertai! — Aš tvliu, — Robertai, iš kabineto. Helė pasitaiso plaukus:
tu atrodai kaip persekiojamas žvėris. Dink greičiau!
— Tu moki įvaryti baimės, Raidai! Ar tu žinai, kaip
tu dabar atrodai?
Aš žiūriu jai į akis.
Bandau nusišypsoti.
— Mes estai visi šiandien kaip persekiojami žvėrys,
— žinau. Kaip laukinis žvėris! Ir aš patariu kiek
įtfargita. Tik aš nesiduosiu ligi mirties ujamas. Aš lieku.
Ir prašau daugiau apie tai neužsiminti.
vienam užčiaupti nasrus!
— Tu ieškai mirties, Robertai? Ji atsistoja.
žingsniai Roogo kabinete. Įeinu pas jį. Roogas stovi
— Ne. Aš noriu gyventi, bet ne taip, ne už bet kokią prie spintos ir geria iš butelio, šiandien jis vilki suteptu
kainą gyventi. Ir aš nebijau mirties. Be to, jie manęs mėlynu kombinzonu. Veidas pabalęs, tik ant skruostų

KAI RUSAI ATEINA

ATIDARYTA IŠTISUS METUS.

DŽIAUGSMAS — POILSIS IR RAMYBĖ
POCONO KALNUOSE.
Kur vakar dienos malonumai — tampa rytdienos
maloniais prisiminimais ...
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.

rausvos dėmės. Neskustas veidas ir raukšlės kaktoje iš
duoda kažką šiurkštaus ir pikto. Jis atsisuka:
— Na, kas naujo įstaigoje? Trūksta ko nors iš mano
žmonių ?
— Ne, drauge Roogai, dar ne.
Jis dar patraukia iš butelio.
— Puiku. Aš vėl turiu išeiti, Raidai — mėšlo vežti.
Ilgai tas netruks — šiandien pats pasirašyk raštus. —
Nuo durų atsisukęs paduoda man ranką — ji karšta it
gliti: — Tu pats būk ramus, Raidai — tau nieko neat
sitiks, tik — laikykis atokiai nuo Hoffo!
Jis užtrenkia duris. Išsitraukęs nosinę nusišluostaū
rankas — man rodos, kad jo rankos permirkusios krauju
ir ašarom.
Palieku Roogo kabinete, čia bent jaučiuosi saugiau
siai ir, svarbiausia, vienas.
Prasiveria durys. Aš pašoku. Įeina Valentinas.
— Nėr ko tau gąsdintis, Raidai! Tiktai aš. Roogo
nėra?
Sėduosi pakviesdamas ir Valentiną.
— Sėskis, Valentinai. Kaip jautiesi?
— Ne kaip, Raidai — pavargęs ir purvinas.
Iš spintos išimu Roogo butelį ir paduodu Valentinui:
— Išgerk. Tau reikia.
Valentinas patraukia. Jo veidas dar labiau pabąla.
— žinai — tai nėra lengva, visai nelengva, Raidai,
nors žinau, kad tvarkomės su liaudies priešais. Bet kitaip
negali būti, Raidai! Tik kartais sunku tai perprasti. Ypač
— vaikai! Mano žm.ona šiomis dienomis taip pat laukia
kūdikio.
— Išgerk, Valentinai.
Jis dar praryja gurkšnį.
— Kur viršininkas?
— Jis sakė einąs mėšlo mėžti. Tai kaip ten, ValentinaJ, buvo?
(Bus daugiau)
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JUOZAS GAURILIUS
1902 m. spalio 29 d. — 1963 m. liepos
Sustojo plakusi širdis

Visuomeninė veikla

Juozas Gaurilius, diplo
Turbūt, neklysiu teigda
matas, visuomenininkas, vi mas, kad Lietuvos Užsienio
sad jautęsis gerai ir niekad Reikalų Ministerija įtaiga
nesiskundęs savo sveikata vo savo tarnautojus, laiky
baigus šių metų atostogas, tis nuošalėje visuomeninio,
pirmadienio, liepos 19 d. ry o ypač politinio darbo už
tą, nuaimanavęs ir rodyda ministerijos ribų. Nežiūrint
mas i krūtinę išsitaręs, kad tos sistemos, Velionis Juo
"čia kažkas netvarkoj”. Iš zas jungėsi į aktyvų lietu
vyko i darbovietę. Vis jau viškąjį tautininkijos orga
tėsi negerai, kol pusiaudie nizacini gyvenimą. Pradė
nyje galutinai sustojo pla jęs studijas, jis įstojo į LST
kusi širdis ir jis sukniubo
ant rašomojo stalo ...

29 d.

pirrūininko pareigas. Mini
mas sąskrydis, mūsų mastu
imant, buvo milžiniškas, o
savo darnia tvarka ir draus
me buvo gražus lietuviško
sios jaunuomenės paradas.
Sąskrydyje dalyvavo 15.715
jaunalietuvių. Jų tarpe 7520
bendrosios mankštos spor
tininkų ir lengvatletų, 448
tautinių šokių šokėjai-os,
4282 choristai, 220 skuduti
ninku, 774 vėliavininkai.. .

Mokslinimasis

Juozas Gaurilius gimė
Šiauliuose, 19^2 m. spalio
29 d. Ten pat jis lankė pra
džios mokykla ir baigė gim
naziją. 1924-27 m. sociali
nius ir politinius mokslus
jis studiiavo Lile universi
tete. Vėliau tarptautinės
teisės studijas gilino Haagos tarptautiniame institu
te, o taip pat Lietuvos Uni
versiteto pasiųstas, jis bai
gė specialius tarptautinės
teisės kursus Ženevoje.
1935 m. baigė Vvtauto Di
džiojo Universiteto teisių
fakultetą. Turint dėmesyje,
koki platu studijų barą bu
vo išvaręs, o taip pat žinant
io gerą mokėjimą daugelio
kalbų, suprantama, kokio
akademinio lygio išsilavini
mą turėjo Velionis Juozas.

Velionio Juozo Gauriliaus laidojimas šv. Kazimiero kapinėse Chicagoje.
V. A. Račkausko nuotrauka

prarado giedrios nuotaikos
ir lengvas šypsnis nedingo
iš jo lūpų. Pastaraisiais me
tais jis dirbo didelės bend
rovės sekretoriate. Savo
darbu buvo visiškai paten
kintas ir tarėsi ramiai galįs
laukti pensininko dienų . . .
Deja, nelemtoji mirtis jį pa
sišaukė anksčiau, negu kad
kas nors tikėjosi. Palaido
tas Chicagoje, šv. Kazimie
ro kapinėse.
Ilsėkis ramybėje!

Velionis Juozas dar stu
dijų metais (1927) pradėjo
dirbti Lietuvos Užsienio
Reikalu Ministerijoje, cent
re. 1929 m. jis jau skiria
mas j naujai steigiamąjį
Lietuvos Konsulatą Sao
Paulo, Brazilijoje, sekreto
riumi. 1934 m. atšaukiamas
į centrą ir čia dirba iki 1937
m. 1938-40 m. — Lietuvos
P'asiuntinybės prie Kvirinalo sekretorius, o 1940 m.
bolševikams Lietuvos pa
siuntinybę likvidavus, Ve
lionis perkeliamas Lietuvos
atstovybės prie Vatikano
sekretoriaus pareigoms ir
jas eina iki išvykimo Į JAV
(1946 m.), šia proga norisi
pareikšti viltį, kad bent vie
nas Velionio bendradarbių
diplomatiniame bare, gėlių
puoštės vietoje, papasako
tų savo atsiminimus bei
duotų Velionio, kaip politiko-diplomato, apybraižas.

A. A. JUOZAS GAURILIUS

Korporaciją Neo-Lithuania
ir išliko joje tvarkingu korporantu visą gyvenimą. Ve
lionis priklausė ir kitoms
organizacijoms. Viena jų —
Lietuvių Tautinės Jaunuo
menės "Jaunosios Lietuvos”
Sąjunga. Juozas buvo josios
vyriausiosios vadovybės na
riu 1935-37 m. Galbūt, ryš
kiausiai savo visuomeni
nius, organizacinius gabu
mus ir didelį taktą parodė
Velionis Juozas,, eidamas
"Jaunosios Lietuvos” 10-čio
sąskrydžiui ruošti komiteto

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

/O

Valiukėnas

HOTEl NIDA CORP.

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

* /2

POSĖDŽIAVO

Rugpiūčio 9 d. Chicagoje pirmininko L. šimučio pra
įvyko ALT Valdybos posė nešimas dėl VLIK padėties
dis. Dalyvavo: inž. E. Bart ir finansinės paramos rei
kus, T. Blinstrubas, dr. P. kalingumo. Perskai t y t a s
Grigaitis, dr. T. Remeikis, Lietuvos Laisvės Komiteto
inž. A. Rudis, dr. VI. Šimai pirm. V. Sidzikausko prane
tis, L. šimutis ir J. Talalas. šimas apie Estijos, Latvijos
Buvo išklausytas ALT ir Lietuvos Komitetų pir
mininkų pasitarimus ryšy
su vykusiomis Maskvoje
atominių bombų uždraudi
mo sutarties derybomis ir
numatomais Pavergtų Eu
ropos Tautų Asamblėjos žy
giais dėl galimos nepuolimo
sutarties tarp Rytų ir Va
karų sudarymo. Ryšy su
tuo, kad nebūtų pažeisti Pa
vergtu Tautų reikalai dėl jų
nepriklau somy b i ų atstaty
mo, numatoma atitinkama
akcija.
Finansų sekretorius ir
biuro vedėjas J. Talalas pa
informavo api° AT /T finan
sine padėtį ir bendrus rei
kalus.
Toliau buvo svarstyta
klausimai dėl bolševikų da
SEVENTH & PARK AVENUES
ASBURY PARK, N. J.
romų per čia esamus jų ša
PRospect 4-7788
lininkus puolimų prieš lie
tu viipvisuomenės veikėjus,
Įvairiais metų laikotarpiais malonu visad
primetant Įvairius kaltini
atsilankyti gražiąjame Asbury Parke prie At
mus ir nebūtus nusikalti
lanto ir pailsėti apskritus metus veikiančiame
mus, tikslu juos diskredi
viešbutyje ”Nida” 7-tos ir Park Avė. kampe. Tel.
tuoti. Prieita išvados, kad
PR 4-7788. švarūs kambariai, pigus ir skanus
bolševikų taktikai iškelti
maistas.
viešumon reikalinga surink
ti atitinkamą medžiagą jų
Prie viešbučio veikia restoranas ir baras.
Viešbučio salė išnuomojama įvairiems pobūviams.
nusikaltimams ir šmeižtams
Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusu.
nries visuomene įrodyti.
Tuo tikslu ĄVashington, D.
Savininkai P. C.
Mačiuliai.
c. sudaryta bendra estų,
latviu ir lietuviu komisija.
Apsvarstyta taip pat pa
sirengimo akcija atvejuje
galimų derybų nepuolimo
sutarčiai sudaryti tarp Ry
tų-Vakarų, kad nebūtų pa
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią
žeisti pavergtos Lietuvos
SSSR dalį...............................................Licensed by Vneshposiltorg
reikalai.
. SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS
------ GAVĖJAS NIEKO NEMOKA -----Tam reikalui sekti, pasi
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų
ruošti atitinkamiems žy
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
giams ir rinkti medžiagą
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
sudaryta komisija: inž. E.
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:
Bartkus, dr. P. Grigaitis,
• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue .................. AL 4-5456
inž. A. Rudis ir dr. T. Re
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street ............ CH 3-2583
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue ............ EV 4-4952
meikis.
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ............. Dl 5-8808
Nustatyta būsimam ALT
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street .................... CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvmut Avenue ................ Ll 2-1767
suvažiavimui rugsėjo rnėn.
• SOUTH BOSTON, Mass. 359 West Broadway Tel. 26Š-0068
14-15 d.d. Chicagoje darbo
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue —............. TL 6-2674
tvarkė.
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ........... BR 8-6966
Be eilinių ataskaitinių
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ............ WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ............ TO 1-1068
darbų, suvažiavime numa
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue .......
Vi 1-5355
tyti keturi referatai: Tarp
• GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St., N.W........ GL 8-2256
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau .............. TO 7-1575
tautinės politikos raida ir
• HARTFORD, Conn. — 132 Franklin Avenue .... Tel. 233-8030
mūsų akcija; ALT ateities
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė........... ES 2-4685
veiklos planai; ALT infor
• YOUNGSTOWN 3, Ohio, 21 Fifth Avė...................... RI 3-0440
macinio darbo organizavi
• YONKERS, N. Y., 235 Neppeohan Avė....
GR 6-2681
mas ir Pasiruošimas 1964
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• LAKEWQOD, N. J. — 126 - 4th Street ........................ FO 3-8569
m. kongresui.
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue ......
Bl 3-1797
Amerikos Lietuvių R.
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė.................... LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street ........................ MU 4-4619
Kat. Moterų Sąjungos Cent
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street ........................ GR 2-6387
ro Valdyba delegavo į ALT
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė......... PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street ........ HU 1-2750
dvi atstoves — Sophie Dir• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street .......... Fl 6-1571
žius, Cicero, III. ir Gene• WATERBURY, Conn. — 6 John Street ...................... PL 6-6766
vieve M. Kaneb, Worcester,
• VINELAND, N.J. — W. Landis Avė., Greek Orthodox Club Bldg.
Mass.
Mečys

Diplomatinė tarnyba

AMERIKOS LIETUVIU TARYBA

PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

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

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

(LE IX tom.). Tai visai jau
nuomenei iš visų Lietuvos
kampų ir kampelių sutrauk
ti į Kauną, parūpinti Kaune
patalpas ir pragyvenimą ir
sudaryti geriausias galimy
bes dalyvauti sąskrydžio
margaspalvėj programoj —
buvo sąskrydžiui ruošti ko
miteto uždaviniu. Uždavi
nys, kuri komitetas atliko
itin gražiai ir darniai. Tr tai
buvo ir likosi dideliu komi
teto pirmininko Velionio
Juozo nuopelnu.
Ir eidamas diplomatines
pareigas, Velionis Juozas
niekad neišleisdavo gyvena
mosios vietovės lietuvių vi
suomeninio darbo iš akių ir
jam maloniai talkininkavo
tiek Sao Paulo, tiek Romo
je. šias eilutes rašantis tai
matė pats, viešėdamas 1939
m. Italijoje ir būdamas
drauge su kitais malonioj
Velionio Juozo globoj, lan
kantis Romoje.
Asmuo

Velionis Juozas Gaurilius
yra vispusiškai laisvosios
Lietuvos vaikas, jos auklė
tinis. Kaip asmuo Juozas
buvo didelės kultūros, ma
lonus, kuklus ir lygus, ne
žiūrint kokiose apystovose
jis besireikštų. Visad domė
josi aplinkuma ir viską apspręsdavo plačiai, išeidamas
iš reikalo reikšmės, jo nau
dos Lietuvai. Mokėjo pasi
rinkti ir patraukti bendra
darbius, talkininkus ir dirb
ti su įvairaus nusiteikimo
bei pažiūrų žmonėmis. Jo
džentelmeniškumas ir ki
tam asmeniui bei jo galvo
senai pagarba, leisdavo
lengvai išlyginti skirtumus
ir surasti bendrą kelią.
1946 metais atkilęs į JAV,
įsijungė į prekybinę sritį,
kuri buvo svetima jo būdui
ir turimam patyrimui. Ve
lionis ir šiuo laikotarpiu ne

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION
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Ekonominio gyvenimo aktualijos

MOKESTINIAI KLAUSIMAI LIEKA BE ATSAKYMŲ
Šį Dirvos numerį išleidus,
1963 meių mokesčių įstaty
mo pakeitimo projektas
jau, reikia tikėtis, bus iš
komisijos perduotas atsto
vų rūmams. Seniai lauktas
mokesčių tarifo sumažini
mas praeis, tačiau bus pra
vesta ir eilė kitų pakeitimų,
taip kad mokestis tikrumo
je sumažės, bet ne tiek, kiek
pradžioje buvo tikimasi.
Jau girdimi spėliojimai,
kad mokesčių sumažinimo
neužteksią krašto ūkiui iš
judinti ir tuo sumažinti be
darbę, kuri plinta su naujų
automatinių mašinų įvedi
mu. Prisibijodama sutruk
dyti mokesčio tarifo suma
žinimą, administracija del
sia su kitais reikalavimais,
kaip padidinimu viešosios
paskolos bei paskyrimu lė
šų viešiesiems darbams.
Daugelis JAV piliečių

ANDRIUS MACKEVIČIUS

laukia ir kitų mokesčių įsta
tymo reformų. Reformų,
kurios įstatymą padarytų
papras tesniu, aiškesniu.
Daug karčios teisybės pasa
ko humoristo pastaba, jog
JAV apskaičiuoti mokestį
už pajamas esą daug sun
kiau nei tas pajamas už
dirbti. Ir tiesa. Pajamų, ne
kilnojamo, kilnojamo bei
neapčiuopiamo turto, apy
vartos, akcizmo, išmokamų
algų, dovanų, palikimo, ke
lių, specialių teisių, muito
bei įvairius kitus mokesčius
renka federalinė, valstybių,
miestų bei apskričių val
džios ir net atskirų miestų
mokyklų rajonai. Mokesčių
įstatymai yra ilgi ir komp
likuoti. Per tai neišvengia
mai kiekviename įstatyme

susidaro spragų, kurių ieš
kojimas apsimoka. Apsuk
rūs piliečiai, suradę sau tin
kamas spragas, naudojasi
nenumatytomis mokestinė
mis lengvatomis, žinoma,
likusiųjų mokesčių mokėto
jų sąskaiton.

Labai neseniai mokesčių
įstaiga paskelbė naujas tai
sykles pernai priimtajam
kelionių bei reprezentacijos
išlaidų atskaitymo suvaržy
mui vykdyti, šis suvaržy
tas buvo sukėlęs labai daug
triukšmo, ir ne be pagrin
do. Kitą kartą mėginsim
Dirvos skaitytojus supažin
dinti su naujais nuostatais.
Koks jis bebūtų, suvaržy
mas buvo išleistas, kad nu
statyti, kurios kelionės bei
reprezentacinės išlaidos ga
li būti laikomos padarytos Neringos tunto jaun. skaučių stovyklos uždarymo laužas praėjo gyvoj nuotaikoje. J. Garlos nuotrauka
ryšium su apmokestinamų
pajamų uždirbimu. Reikia
pastebėti, kad net ir nau
jieji, atskirai tuo tikslu iš mokesčius. Tam pasiekti
leisti nuostatai^ palieka dar reikia, kad mokesčio naštos
labai daug neaiškumų. O tai nebūtų galima perkelti į ki
tik maža dalelė visų galimų tus, pavyzdžiui, įkalkuliuojant į pardavimo kainą apy
išlaidų.
Dirvos administracija mielai patarnauja tiems mūsų
Daug nesutarimo būna vartos ar akcizmo mokes
tautiečiams, kuriems knygą neparanku įsigyti dėl gyve
labai paprastu klausimu, čius. Maža to, mokesčių sis
namos vietos ar kitų aplinkybių, tačiau, kurie myli lietu
tema privalo savaime rea
višką žodį, kūrybą, ir kurie mielai norėtų ne tik papuošti būtent, mėginant nustatyti, guoti į ūkinius svyravimus,
kada
pajamos
yra
uždirb

lietuviškomis knygomis savo knygų lentynas, bet ir tąja
tuo pačiu patarnaudama
ar kita knyga norėtų susipažinti ar ją panaudoti kaip tos. Pavyzdžiui, metų pa įrankiu ekonominei padėčiai
baigoje, prenumerato r i u s
dovaną.
reguliuoti Aukštesni mo
Čia patiekiame dalį knygų sąrašo. Stengsimės jį pa pasiuntė Dirvai $11.00 čekį, kesčiai turi būti išrenkami
už
kurį
Dirvos
leidėjai
yra
pildyti. Prašome jį išsikirpti ir pasaugoti ateičiai, nes ne
įpareigoti siuntinėti laik ūkinio klestėjimo metu.
visą laiką galėsime jį įtalpinti Dirvoje.
Pajamų mokestis geriau
Pasirinkę knygą, atsiųskite čekį atitinkamai sumai raštį ištisus ateinančius siai atitinka visus šiuos rei
metus.
Kada
Dirva
tą
pre

ir už poros dienų knyga ateis pas jus paštu.
numeratą uždirbo, ar metų kalavimus. Lieka tik su
pabaigoje, gavusi čekį, ar prastinti įstatymą ir užda
LITUANISTIKA, MEMUARAI, ALBUMAI:
ateinančiais metais? Ar, ryti esamas jame spragas.
Prof. V. Biržiška, ALEKSANDRYNAS I ir II tomai $7.50. štai, pilietis pardavė namą Tuo palengvėtų administra
DABARTINIS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS .... $12.00 išsimokėjimui. Kada jis pri vimas, būtų užtikrinta, kad
M. Krupavičius, LIETUVIŠKOJI IŠEIVIJA ........... $2.00 valo deklaruoti pelną už kiekvienas neša jam pride
Dr. A. Šapoka, LITHUANIA TRHOUGH
parduotąjį namą, ar tada, rančią mokesčio naštą, taip
Jaunosios stovyklautojos su svečiais prie pietų stalo...
THE AGES .....................................-...................- $3.50 kada namas buvo parduo kad net sumažinus tarifą,
J. Garlos nuotrauka
VI. Vijeikis, LIETUVA — MANO TĖVŲ ŽEMĖ .... $7.00 tas, ar kada jis išrenka pi valstybė surinktų pakanka
L. Valiukas, LITHUANIA LAND OF HEROES .... $4.75 nigus iš pirkėjo?
mai lėšų viešiesiems reika
' 'V--6
V. Sruogienė, LIETUVOS KULTŪROS ISTORIJOS
lams. Pajamų mokesčio
Pastangos
atsižvelgti
į
BRUOŽAI ............................................................ $2.00
principas yra labai papras studentui? Arba, alga, mo prie Lobdell ežero Kodačių
L. Dambriūnas, LIETUVIŲ KALBOS SINTAKSĖ $2.50 krašto ekonominę padėtį tas. Visos pajamos yra ap kama įmonės tarnautojui,
vasarvietėje Nidoje. Birže
V. Kavolis, LIETUVIŠKASIS LIBERALIZMAS .... $3.00 dar labiau komplikuoja mo mokestinamos. Deja, gyve pasiųstam į universitetą pa lio 11 d. dalyvaujant tėve
M. Biržiška, LIETUVIŲ TAUTOS KELIAS ........... $3.00 kesčio įstatymą, štai, 1930 nimas yra komplikuotas, ir gilinti studijas? Tai vis
liams stovykla su skautiš
metų ūkinio nuosmukio me
R. Skipitis, NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
klausimai,
kuriais
bendros
komis tradicijomis užbaig
tai atsispindi ir mokesčio
STATANT ...................................:...................... $5.00 tu, pilietis pirko namą už įstatyme.
nuomonės neprieinama. Dar
ta ir vilkiukai nenoromis iš
sunkiau yra nustatyti, ku važiavo namo.
V. NAGIUS-NAGEVIČIUS ....................................... $6.00 $5000.00. šiandien jis tą na
Bendroji taisyklė, kad rios išlaidos yra padarytos,
J. Petruitis, KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ ............... $1.80 mą parduoda ir perka kitą
Tuo pačiu metu stovyklos
Dr. Jonas Balys, LIETUVIŲ TAUTOS LOBYNAS $3.00 lygiai tokį pat namą. Par apmokestinamos brutto pa kad uždirbus apmokestina gyvenimu palapinėse vasa
davimo kaina, o taip pat ir jamos, atmetus išlaidas, pa mąsias pajamas.
Jonas K. Karys, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
rojo: A. ir A. Atkočaičių
PINIGAI .............. .,.............................................. $5.00 kito namo pirkimo kaina darytas tikslu tas pajamas
šeima, Ir. Tumienė su duk
Bronys Raila, TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ ___ $5.00 yra $15,000.00. Ar šis pi uždirbti, yra labai papras
ra
Laima ir Zenonas Šukys
DETROIT
Bronys Raila, Iš PASKENDUSIO PASAULIO ......... $5.00 lietis turi apmokestinamo ta. Tačiau kas gi yra brut
iš
Chicagos.
kuris su savo
J. Bachunas, VANAGAITIS ..................................... - $2.00 pelno? Paprastai pelnu su to pajamos? Ar darbdavio
motoriniu
laivu
pavėžino vi
STOVYKLAUTOJAI
Dr. J. Prunskis, VYRAI KLYSTKELIUOSE ....... $3.00 prantame tai, kas daro apmokamos sveikatos drau
sus
stovyklautojus
bei va
žmogų turtingesnių. Bet dimo premijos yra tarnau
NIDOJE
J. Andriūnas ir P. Svyrius, LIETUVA TIRONŲ
saroto
jus,
PANČIUOSE ....................................................... $1.50 mūsų pilietis nepasidarė nei tojo pajamos? O gyvybės
Detroito Baltijos tunto
kiek turtingesnis, nors jis draudimo premijos, darbda
P. Andriušio ir VI. Radzevičiaus, BLEZDINGĖLĖS
vilkiukai rūpestingoje sktn.
Skaityk ir platink
pardavė
savo
namą
$10,000
PRIE TORRENSO ................. .’............................ $2.00
vio įnašai į tarnautojų pen A. Banionio priežiūroje sėk
virš
savikainos.
DIRVĄ
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ METRAŠTIS ........... $10.00
sijų fondą? Ar padėtis bū
Tai tik maža dalelė klau tų ta pati, jei darbdavys mingai stovyklavo 1.0 dienų
simų, susijusių su pajamų mokėtų tarnautojui premi
ROMANAI, NOVELĖS, POEZIJA:
mokesčio skaičiavimu. Mo jų sumą? O gaunama sti
R. Spalis, ANT RIBOS ............................................... $4.00
kesčio įstatyme privalu tu pendija, ar yra pajamos
R. Spalis, ANGELAI IR NUODĖMĖS, novelės —
kietais viršeliais .........
$2.00, minkštais — $1.50 rėti nuostatai visais; ne tik
jau išryškėjusiais klausi
F. Neveravičius, BLAŠKOMOS LIEPSNOS, 2 tomai
KVIETIMAS
po ............................................................................ $2.0 mais, bet ir tais klausimais,
kurie
ūkiniame
gyvenime
VASAROS
V. Ramonas, DAILININKAS RAUBA, novelės .... $3.50
gali
iškilti.
Nenuostabu
tad,
ATOSTOGOMS
V. Ramonas, CROSSES (angliškai) ............
$4.00
kad
mokesčio
įstatymas
V. Ramonas, MIGLOTAS RYTAS _____
$2.00
Maloniai kviečiame at
St. Santvaras, Aukos TAURĖ, poezija ...........
$2.50 yra komplikuotas. Ir maža
vykti į saulėtą CAPE
vilčių jam suprastinti.
A. Škėma, BALTA DROBULĖ .............................. $1.50
COD ir šių metu atosto
Ar nebūtų tikslinga re
Alė Rūta, BROLIAI ................................................... $1.50
gas praleisti geram poil
Alė Rūta, — MOTINOS RANKOS ........................... $4.00 formuoti visą mokestinę
siui specialiai paruoštoje
Alė Rūta, PRIESAIKA .......
$3.25 sistemą? Yra buvę pasiū
MEŠKOS viloje ir
Alė Rūta, ŽVAIGŽDĖ VIRŠUM GIRIOS ............... $4.00 lymų įvesti tik vieną mo
MEŠKIUKO vasarnamy j.
Alė Rūta, Į SAULĖTEKĮ ........................................... $1.50 kestį. Vieno mokesčio idėja
Medžių apsupta erdvi
Pulgis Andriušis, DAINA Iš KITO GALO............... $2.00 yra neįgyvendinama, ka
rami aplinka, dideli pa
J. švaistas, JO SUžEDėTINė ...........
$4.00 dangi neįmanoma surasti
togūs kambariai, geras
Vasarotojai Sandūnų paplūdimyje: (iš kairės) V. Bacevičius, J.
J. švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS ...................... :.... $2.75 universalaus apmokestini
sveikas maistas, malonus
Mildažys, J. Jančys, J. Baranauskas.
J. švaistas, ELDORADO .................................
$1.80 mo pagrindo: apdėti mo
nešaltas Atlanto vanduo.
kesčiais tik turtą būtų
Jurgis Gliaudą, HOUSE UPON THE SAND
Palangos švarumo paplū
(angliškai) . ..r...........................................
$3.95 skriauda taupesniesiems pi
dimio smėlis, lietuviška
Jurgis Gliaudą, IKARO SONATA ................
$2.00 liečiams; apmokestinus tik
dvasia ir gera nuotaika,
Jurgis Gliaudą, NAMAI ANT SMĖLIO ...........
$2.00 pajamas skriauda būtų da
vaiku priežiūra . ..
V. Volertas, UPĖ TEKA VINGIAIS .............
.... $3.50 roma tiems, kurie kuria
Vasarvietė atidaroma,
Jonas Grinius, GULBĖS GIESMĖ (drama) ____ . $3.00 ekonomines vertybes ir tuo
birželio 15. Kas vasaros
LITHUANIAN QURTET ........ ......................
$4 95 turtina visą kraštą.
nuo birželio 15 iki birže
Surinkti reikiamas lėšas
LITHUANIAN FOLK TALĖS ...... i........................... $4.50
lio 30 ir nuo rugsėjo 1
iki sezono pabaigos, gaus
SELECTED LITHUANIAN STORIES ...............
$5.00 valstybės administravimui,
REPAIR OR IMPROVE YOURS
V. Kavaliūnas, KALNŲ GIESMĖ ........................... $2.50 gynybai bei kitiems viešie
15 G nuolaidą. Labai pra
WITH A CLEVELAND TRUST LOAN
siems reikalams yra tik
šome užsisakyti kiek ga
Alg. Mackus, NEORNAMENTUOTOS KALBOS
lima iš anksto.
GENERACIJA IR AUGINTINIAI, poezija .... $3.00 vienas iš daugelio moder
MEŠKA, 42 Beach St.,
Alg. Mackus, JO YRA ŽEMĖ, poezija ................... $2.75 nios mokesčių sistemos tik
slų. Socialinis teisingumas
Monument Beach, Cape
Maironis, JAUNOJI LIETUVA —
70 CONVENIENT, HELPFUL BANKS
Cod, Mass. Tel. 759-3251
kietais viršeliais ...........
$2.09, minkštais — $1.50 reikalauja, kad ekonominiai
( Are?) (’nde Nr. 617).
M. Vaitkus, MISTINIAME SODE ........................... $3.00 pajėgesni piliečiai mokėtų
J
A. Giedrius. PASAKĖČIOS ..
......... $2.00 proporcingai aukšles n i u s

Užsisakykite knygas Dirvoje

Houses

WEAB OUT!

Che Cleveland Crust Company
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L. .
CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
• E. Dapkus su ponia,
atskridę iš Whittier, Calif.,
aplankė senus Clevelando
draugus, pažįstamus ir gau
sų giminių būrį. Apsistoję
buvo pas p. Januškius ir;
praleidę savaitę Clevelande,
išskrido atgal į saulėtą Californiją.
E. Dapkus viešnagės pro
ga atsilankė redakcijoje ir
užsiprenumeravo Dirvą.
• Lietuvių Piliečių Klubo
piknikas rugpiūčio 11 d.
Neurų ūkyje praėjo mūsų
piknikams neįprastu pasise
kimu. Į metinį-tradicinį klu
bo parengimą sugūžėjo virš
500 žmonių, vyresnių ir jau
nesnių. Ypatingai senosios
kartos lietuvių Klubo pikni
kai yra mėgiam'i, nes ten
susirenka retai sutinkami
pažįstami ir miesto ir apy
linkių. Daugeliui rūpi pasi
matyti su senais draugais
ir pažįstamais atvirai pa
reiškiant, kad, girdi, gal jau
paskutinį kartą matomės. . .
Senųjų mūsų veikėjų am
žiaus našta nedaro juos
skrupulingais tokias mintis
reiškiant. Tačiau lieka gy
vas jų prisirišimas senai, jų
įkurtai organizacijai ir ilgamečiui lietuvių židiniui
Clevelande.
• Mike Evans (Tvanavičius), šiomis dienomis mi
ręs Clevelando lietuvis, gy
venęs 7306 Hecker Avė.,
palaidotas Kalvarijos kapi
nėse rugpiūčio 14 d.
L a i d otuvėmis rūpinosi
Della Jakubs & Son laidotu
vių namai, 6621 Edna Avė.

Įdomi paskaita
Clevelando Meno Muzie
jaus parengimų kalendorius
rodo, kad ten ruošiamos ne
vien tik meno parodos, bet
taip pat rodomi rinktiniai
filmai, rengiami koncertai
ir skaitomos išimtinai įdo
mios paskaitos.
Visų tų parengimų pra
džiai, rugpiūčio 28 d., tre
čiadienį, 8:15 vai. vak., ruo
šiama paskaita: Autorite
tas ir subversija; Kai ku
rios politinės implikacijos
meno stiliams. Paskaitą
skaitys Francis Haskell iš
Campbridge King’s College.
Įėjimas laisvas.
• Reikalingas pastato
prižiūrėtojas, vidutinio am
žiaus šeima, pageidaujama
be vaikų. Atlyginama 5
kamb. butu su visais pato
gumais ir 80 dol. į mėnesį.
Kreiptis į Mr. M. A.
Schneider ME 1-2345.

MĖSINĖ PARDAVIMUI
Ida ir St. Clair gt. kam
pe, su visais mėsinei reika
lingais įrengimais ir įran
kiais.
Telef. EN 1-8487 (klaus
ti Helen).
(84, 85, 86)
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kraštu centriniai organiza
toriai, Akrono atstovės bei
Clevelando kuopų valdybos
ir organizatoriai posėdžiavo
neperilgai, kadangi labai
kruopščiai paruoštas prezi
dento pranešimas, informa
cijos, nurodymai, patarimai
ir rekomendacijos lygiai
kaip ir prezidento ar sekre
torės atsakymai (negausius
iau belikusius ir tarpais ky
lančius diskusijose esmi
nius klausimus įrodė, kaip
galima taupyti laikas, neišklystant i lankas.
Pirmininkavo VI. Braziu
lis, sekretoriavo Trainauskaitė.
Naujosios Aušros vajus
jau verda. Visuomenė no
riai jungiasi i SLA. Iš dau
gelio vietovių gaunama
džiuginančių žinių. Bet ne
visos numatomos priemonės
panaudotos. Bus dar labiau
imponuojančių, akstinų. Lie
tuviškas — ne pelno — su
sivienijimas ne vien tik tei
kia apdraudas, bet ir be
veik ištisus 80 metų daug
aukoia Lietuvos laisvei at
gauti ir daugeriopiems lie
SLA centro sekretorė Br. Pivaronienė (dešinėje) įteikia O. tuvių kultūros tikslams.

Jokubaitienei naujai įsteigtos Clevelande moterų kuopos chartą
Čiurlionio ansamblio namuose, kur vyko SLA konferencija.
J. Garlos nuotrauka

SLA KONFERENCIJA CLEVELANDE
Rugpiūčio 9 d., Clevelan
de pasirodė vyriausieji Pil
domosios Tarybos atstovai
— prezidentas P. Dargis ir
sekretorė B. Pivaronienė.
Carter viešbutyje P. Dar
gis buvo apgvvendintas
kaip garbės svečias. Ta pro
ga, atvykus į Clevelandą
vyriausiems Carter viešbu
čiu bendrovės valdytojams,
tame pačiame viešbutyje
buvo surengtas priėmimas
P. Dangiui, kaip iškiliam
veikėjui pagerbti. Priėmime
dalyvavo visa eilė Clevelan
do organizaciiu atstovų ir
aHvvesnieii SLA veikėjai.

Beveik visi su poniomis. Ki
tokio pobūdžio pagerbimas
P. Dangiui, kaip iškiliam
piliečiui, buvo neseniai sunengtas Chicagoje, o Pittsbunghe — net su vyriausy
bės atstovais.
Malonioje nuotaikoje, va
karas praleistas turiningai
ir įdomiai. Užmegzta pažin
čių, tikrai naudingų Susi
vienijimui.

Konferencija
Rugpiūčio 10 d. Čiurlionio
namuose, kur per abi dienas
atlikta visa programa, va
dovybės sukviestieji Įvairių

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE (SLA)
Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo
1886 m. ir jau atšventė savo DEIMANTINĮ JU
BILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė
organizacija lietuvių tarpe turi daugiausia narių
ir valdo didžiausį kapitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet stoja nariu į SLA, nes žino —
1) kad SLA apdrauda gera, geresnės nėra, 2) SLA
apdrauda pigi, nes savitarpinės pagalbos pagrindu
veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, o
stengias savo nariams teikti visokeriopą pagalbą
ir fraternalinę globą, 3) SLA apdrauda yra saugi,
nes paremta dideliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo
$100.00 iki $10,000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jauni
mui ir šeimos apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalė apdrauda reikalinga šiais
laikais kiekvienam.
SLA ligoje pašalpa tuo svarbi, kad ligos at
veju narys ją gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo die
nos iki gilios senatvės.
SLA kuopos yra visose žymesnėse lietuvių
kolonijose, jos teikia žinias apie apdraudos ir
įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo į
SLA Centrą:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 West 30 Street New York 1, N. Y.

miai mažesniu skaičiumi su
sirinkę tiktai centriniai or
ganizatoriai, svarstė visą
neatidėtinų reikalų eilę, ga
vo svarbių patarimų bei
aiškinimų ir pasikeitė nuo
monėmis apie įvairias aktu
alias problemas. Prezidento
laiminimai, linkėjimai ir
pamokomieji pavyzdžiai bus
ryškios gairės vidurinių
valstybių organizatorių vei
kimo keliuose SLA sudėčiai
bei riboms plėsti.
Posėdžiui pasibaigus, at
stovai ir palydovai pasinau
dojo išleistuvių kavute ir
privačiais pokalbiais.
Rūpestingų globėjų, šei
mininkų ir palydų kiekis
buvo ganėtinas. Tačiau aiš
kiai išsiskyrė ir didžiausio
svečiams paslaugumo paro
dė J. Misčikas su žmona.
Turbūt jiems priklausys di
džiausias, neužmirštinas dė
kingumas.
Vladas Braziulis

Dėmesio vertas parengimas
Sekmadienio popietę (rug
piūčio 18 d.) besirengią pra
leisti Zoologiniame sode bus
maloniai nustebinti koncer
tu specialiai įrengtoje est
Naudosios moterų kuopos
radoje.
įsteigimo iškilmės
Koncertą, kaip patarna
Neviešas vakaras pradė vimą Clevelando visuome
tas koncertu. Svečių su nei, rengia Society National
kviesta tiek, kiek įmanoma Banko ir Stoufferio Resto
sutalpinti. Vėliau, vaišėms ranų vadovybės, sudėtinė
įpusėjus, oficialioje dalyje, mis pastangomis siekiant
naujosios moterų kuopos įnešti įvairumo ir didesnio
steigėjos buvo pakviestos malonumo Clevelando vi
estradom štai jos abėcėlės suomenei liuoslaikį pralei
tvarka: A. Augienė, J. Bud džiant.
rienė. M. česnienė, St. GarKoncerto metu gros Įžy
lauskienė. E. Grigaliūnienė, musis Clevelando simfoni
O. Jokūbaitienė. M. Jokū- nis orkestras, diriguojant
baitytė. B. Jokūbaitvtė, R. Louis Lane.
Nasvytienė, A. Nasvytytė,
Koncertas Įvyks 5:30 vai.
Br. Palukaitienė ir A. Pin- p. p. iki 7 vai.
kuvienė.
Prezidentas tarė sveiki SEVEN HILLS — $25,500
namąjį žodi, taikindamas
Išskirtinai ramiame rajo
sąmojingus palyginimus ir
ne,
be priekaišto ir labai
reikšdamas nuoširdžius lin
gerame
stovyje parduoda
kėjimus, o sekretorė su ke
mas
3
miegamųjų
ranch ti
liais jausmingais savo žo
džiais iškilmingai įteikė po namas. 1Ų> vonios, 2 au
kuopos Chartą O. Jokūbai- tomobiliams prijungtas ga
tienei. Kuopa gavo 20 nu ražas, 38x14 žaidimams
meri. čia pat, O. Jokūbaitie kambarys, pilnas rūsys,
nė nadėkos ženklan prisegė vieta piknikams ant 2 3 ak
B. Pivaronienei puošnią or rų miškingo sklypo — ver
chidėją. Dar sveikino mo tas dėmesio. Kilimai, dvigu
bi langai. Parduoda savinin
terų kuopą J. čiuberkis.
Persitvarkius kavutei ir kas.
Tel. LA 4-7254.
šokiams, dar kiek pasilinks
minta, begyvenant kilniais
įspūdžiais.
IŠNUOMOJAMI
Atskiras centriniu
organizatorių posėdis
Rugpiūčio 11 d., jau žy-

GYDYTOJUI IR
DANTISTUI
KABINETAI

virš Superior Savings
and Loan patalpų,
NAUJOS IDĖJOS
NAUJAI ERAI

APDRAUDA?
Pasitik- r-i
rink

NATIONWIDE

East 68 ir Superior gt.
kampas.

Teirautis telefonu:
HE 1-2497.

AUSTRALIJA
PASIŽYMĖJĘ LIETUVIAI
DAILININKAI
Ruošiamoje Australi j o s
grafikų parodoje, kurią glo
bom Australijos vyriausybė,
ir kuri užtruks beveik išti
sus metus. išstatant kiek
vienoje valstybinėje meno
galerijoje, pakviesta daly
vauti ir mūsų dailininkė
Eva Kubbos. šiuo laiku ži
nomi trys lietuviai dailinin
kai. pakviesti dalyvauti šio
je parodoje: Eva Kubbos,
Vaclovas Ratas ir Henrikas
Šalkauskas.
LIETUVIS IŠRADĖJAS
Adelaidėje tyliai gyvena
ir dirba lietuvis, kuris gali
netrukus išeiti i viešumą ir
plačiai pagarsėti. Tai adelaidiškiams gerai pažįsta
mas Vladas Morkys, kuris
pastaruoju metu koncent
ruojasi išradimų srity. Štai
neseniai Adelaidės dienraš
tis ”The News” (liepos 23
d.) paskelbė ilgesnį rašinį
apie Adelaidės išradėjus ar
ba dirbančius išradimų sri
ty, kurių tarpe minimas ir
Vladas Morkys, kurio nuo
trauka taip pat tame laik
raštyje drauge buvo pa
skelbta. Ir čia sužinome,
kad Adelaidės išradėjai tu
ri savo sąjungą, kurios na
riu yra ir Vladas Morkys.
Apie jį tame laikrašty ra
šoma: ”Vieną iš didesnių
išradimų modely pademons
truoja klubo narys Vladas
Morkys iš Devon Park. Au
tomatiškas krovimo prietai
sas, kuriuo lengvai galima
kilnoti kelių tonų svorio
vamzdžius ir plieno bal
kius”, aiškino V. Morkys.
Toliau buvo aprašomas pa
demonstruotas V. Morkio
modelis, šiuo metu V. Mor
kys dirbąs mašinų operato
rium prie plieno vamzdžių
ir balkių kilnojimo ir tiki
ma, kad jo išradimas galis
padaryti didelių permainų
plieno pakrovime. (M. P.)

SAVININKAS
PARDUODA

East 71 St., 2 šeimų namą,
4-4 su vonia ir 4 garažais,
labai gerame stovy j. Skam
binti EX 1-5918.
(91, 94)

• Ieškomi moteris, vy
resnio amžiaus pensininkė,
sutinkanti gyventi šeimoje
ir prižiūrėti vaikus. Maloni

šeimos aplinka — geriau
sias atlyginimas.
Tel. SH 1-6835. (93. 94)

> EAST CLEVELAND—13515 EUCLID AT SUPERIOR

dėl naujų idėjų!
Z AUTOMOBILIŲ
APDRAUDA
U NUO GAISRO
APDRAUDA
U GYVYBĖS APDRAUDA
NAMŲ SAVININKŲ
U MOKSLO
7 PASKOLŲ

V NELAIMIŲ IR LIGOS
Z PENSIJOS

Natiomvide turi naujų idėjų
jūsų apsidraudimui, kad iš
pildžius bet kuri apdraudos
reikalavimą už jums Įmano
mą mokesti. Patikrinkite jus
įdomaujantį planą ir kontak
tuokite:

LIETUVĮ

JAKUBS & SON

JUOZĄ BALNIŲ
(.JOSEPH BROOKS)

FUNERAL HOMES

5359 Decker Rd.
Ne. Olmstead, Ohio
Telef. 777-2155

Della E. Jakubs & William J. Jakubs

|H|atiomwide

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsam uotojai
35 metai simpatingo ir rimto-patarnavimo.

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

'*■* »•<>**
Nationwide Mutual Insurance Co.
Nationwide Life Insurance Co.
Nationwide Mutual Fire Insurance Co.
home office: Columbus, Ohio

Clevelando lietuviai budžiai stovyklavę liepos 30 d. kapitono Krištaponio sodyboje, Norrisville,Pa.

6621 Edna Avenue

EN 1*1763

936 East 185 St.

KE 14770

yra dabartinė draugijos pir
mininkė, atliekanti visą or
ganizacinį, ir administraci
nį Vaiku Namų įpilietinimo
darbą Chicagos miesto ir
Illinois valstijos įstaigose.
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loniai prašomi prisidėti prie
greitesnio monografijos iš
leidimo, siunčiant medžiagą
adresu: Vytautas Paulionis. 4407 So. Artesian Avė.,
Chicago. III., 60632. Infor
macijos reikalu prašoma
kreiptis komiteto pirminin
ko vardu: Jonas Vaičiūnas,
7221 So. Claremont Avė.,
Chicago, III., 60636.

• Juozas K. Vembrė pir
mas iš bostoniškių įstojo į
Lietuvių Fondą, įmokėda
mas tūkstantį dolerių. Siųs
damas paskutinius tris šim
tus septyniasdešimt aštuo
nis dolerius Vembrė rašo,
kad ”Bostone sunkiai sklei
džiasi Lietuvių Fondo idėja,
ir dar sunkiau rinkti tam
SKAUTU STOVYKLAI
Fondui aukas .. .”
DAR REIKIA AUKŲ
J. K. Vembrės pavyzdys
Įsigijus ir baigiant įreng
ir rūpinimasis Fondo reika
lais parodo jo vertinimą L. ti pastovia lietuvių skautų
stovyklą Kanadoje, Hamil
Fondo idėjos.
tono lietuviai su prel. dr. J.
• Lietuvių Fondas jau Tadarausku, ėmėsi akcijos
peršoko aštuoniasdešimties aukų vajui pravesti, nes po
tūkstančių sumą. Ypač au rai
artimesnių
vietovių
kos pagyvėjo rugpiūčio 19.000 dol. objektas būtų
mėn. pradžioje. Lietuvių būtu per sunku įkąsti. Tuo
Fondo naujos valdybos ad tikslu kartu kreipiamasi ir
resas lieka tas pat: Teodo į JAV lietuvius, ateiti į pa
ras Blinstrubas, 7243 So. galbą su bet kokio dydžio
Albany Avė., Chicago, III., auka.
60629, USA.
ši skautu stovyklavietė
bus naudojama ne tik arti
• Paieškomas Vladas Sta
mesniu vietovių skautų, bet
lams, buvęs mechanikassekanti skautų tautinė stošaltkalvis Rokiškio mieste,
vvkla iau galės vykti nuo
ščiukos dirbtuvėje. 1940 m.
savoj vietovėj.
birželio mėn. išvežtas su
Aukas prašome siųsti: V.
žmona ir mažu vaiku į So
Pašiliui, 50 Fairholt Rd., S.
vietų Sąjungą, žinantieji
Hamilton, Ont., Canada.
apie juos maloniai prašomi
Visi rėmėjai bus skelbia
suteikti žinių apie jų išve
mi
kanadiškoj
lietuvių
žimą. Jonas Stalanis, 6924
snaudoj kiekviena savaitę.
So. Talman Avė., Chicago,
Atkreipusioms į visa tai dė
III., 60629.
(84, 85)
mesį — iš anksto nuoširdus
lietuviškas ačiū.
V. P.
• Marijampolės Rygiškių
Jono gimnazijos ruošiamai
monografijai dar ypač trūk
NEW YORK
sta smulkiosios medžiagos:
• Inž. Viktoras Kirkyla
gimnazijos baigimo vinieir
Irena Petniūnaitė, rug
čių, charakteringesnių nuo
traukų, mokytojų ir moki sėjo mėn. 4 d. ruošiasi su
nių sąrašu (Nepriklauso- situokti. Vestuvės įvyks
nivbės laikotarpių) ir t.t. Andies kalnuose, KriaunaiRygiškiečiai ir draugai ma čių vasarvietėje. Viktoras

Neolituanų Orkestro įgrotą
plokštelę "Grojame Jums" gali
ma įsigyti:
BOSTONE: Antanas Vileniškis,
5 Adams St,, Dorchester, Mass.
CLEVELANDE: Dirva ir Vac
lovas Vinclovas, 1903 SunsetDr.,
Cleveland 17, Ohio.
CHICAGOJE: Cezaris Modestavičius, 6456 So. Talman Avė.,
Chicago 29, III.; Rimas Mulokas,
3210 W. Marąuette, Chicago 29,
III; Jonas Našliūnas, 6829 So.
Maplewood Avė., Chicago 29, III.
DETROITE: Jonas Gaižutis,

Pastatas turi sąlygas plėtimuisi, ir jei sekančiais
matais
atsiras
didesnis
skaičius vaikų, ši lietuviška
auklėjimo
įstaiga
galės
augti.

591 W. Girxdale, Detroit, Mich.;
Vlado Paužos knygyne -- Nerin
ga.
NEW YORKE: Juozas Mauru
kas, 84-23 116th St. Richmond
Hill 18, N.Y.
LOS ANGELES: Vytautas Aleksandriūnas, 2458 Silver Lake
Blvd., Los Anegeles 39, Calif.
PHILADELPHUOJE: Petras
Mitalas, 7322 Oak Avė., Philadelphia 26, Pa.
TORONTE KANADOJE:
P.
Kvedaras, 325 Wellesley St., E.
Toronto 5, Ont.

Solistė ALDONA STEMPUŽIENE sekančiam sezonui susitarė
dainuoti su Erie Pennsylvania simfoniniu orekestru Hendelio Me
siją ir Verdi Reųuiem.
Per Darbo Dienos savaitgalį A. Stempužienė vyksta į Torontą,
kur pakviesta dainuoti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimo
proga rengiamame koncerte. Gi spalio 26 d. yra pakviesta San
taros-Šviesos Federacijos dainuoti Chicagoje Jaunimo Centre
dainų ir arijų rečitalyje.

yra K. M. Henrikos ir An
tano Kirkylų sūnus, Irena,
Elenos ir Juozo Petniūnų
duktė. Jaunavedžiai yra
akademikai skautai, Jadvy
gos Matulaitienės tautinių
šokių grupės buvę nariai,
baigę Maironio šeštadieninę
lituanistinę mokyklą. Toli
mesniam gyvenimui žada

rai, kad nesuranda bendro
sutarimo.
P a m i nklas pastatytas,
kur miestas po kelių metų
bus griaunamas, lietuviai
vieni išmirė, kiti išsikėlė,
paminklas vaikų nurašynėtas, nušliaužintas, Pats lai
kas pasirūpinti nauja vie
ta. Gal tiktų prie Maspetho

keltis gyventi i Kaliforni parapijos naujos bažny
K. Vingre
ją, kur Viktoras gauną dar čios?
bą, kaip elektros inžinierius.
Linkime laimingos, šviesios
ateities.

• Nesutarė, šiais metais
Brooklyne buvo du Dariaus
ir Girėno 30 metų mirties
sukakties minėjimai. Taip
kartojasi jau kelinti metai.
Vieną rengia Dariaus ir Gi
rėno paminklo statybos ko
mitetas, o antrą organiza
cijų atstovų sudarytas ko
mitetas. žinoma, abu paren
gimai būna skysti ir pro
grama ir dalyviu skaičiumi.
Statvbos
komitetas pa
minklą laiko sau kaip nuo
savybę, atseit, mes pasista
tėme, tai mes jį prižiūrime,
o kas nori, gali prie minė
jimų prisidėti. Organizaci
jų atstovai aiškina, kad Da
rbius ir Girėno paminklas
yra pastatytas visuomenės
aukomis ir lėšomis, yra vi
suomeninio pobūdžio reika
las. Statybos komiteto dar
bas baigiasi su užbaigta
statyba. Paminklas turėtų
būti perduotas tolimesniai
globai iš visuomeninių or
ganizacijų atstovų sudary
tam komitetui, arba Da
riaus Girėno karių vet. pos
tui, ar kam kitam. Staty
bos komitetas su tuo nesu
tinka, jie laiko šeiminin
kais. Statybos komitetas
sudarytas prieš 20 metų,
mirusius papildant kitais.
Žinoma, niekas jiems tos
garbės nepavydi, bet nege

CHICAGO
• Dr. L. Kraučeliūno nu
pirktas pastatas, kuriame
Montessori draugija atida
rys Vaikų Namus, šiuo
metu yra tvarkomas pagal
miesto sveikatos ir statybos
reikalavimus, šie namai bus
atidaryti ankstyvą rudenį,
juose dirbs mokyt. S. Vaiš
vilienė, praeitą pavasarį
baigusi Montessori moky
tom kursus Amerikoje. Ji

• Pedagogių M. Varnie
nės ir D. Petrutytės įžieb
tas Montessori žiburėlis
Lietuviškame Vaikų Auk
lėjimo Židinėlyje, per kelis
metus išaugo ir išsiplėtė
tiek, kad visų norinčiųjų
nebuvo galima sutalpinti.
Dr. L. ir I. Kraučeliūnams
nupirkus namus ir gerom
sąlygorh išnuomavus Mon
tessori draugijai, susidarė
sąlygos dar šiais metais ati
daryti
Vaikų
Namelius
Marąuette Park, kuriuose
galės tilpti didesnis mūsų
mažųjų skaičius. Montesso
ri draugija, kaip ir visi tė
vai, kurių vaikai naudosis
šiomis patalpomis ir lietu
višku
auklėjimu
juose,
džiaugiasi, kad mūsų tarpe
dar yra žmonių, kurie savo
sunkiai uždirbtą kapitalą
investuoja į lietuviškus kul
tūrinius reikalus. Tikime,
kad atsiras daugiau tautie
čiu, kurie įvertins priešmo
kyklinio amžiaus auklėjimo
svarbą ir parems pirmuo
sius Vaikų Namelius.

P. AMERIKA
LIETUVOS ATSTOVO
VEIKLA URUGVAJUJE
Lietuvos atstovo p. Anatolio Grišono vadovaujama
delegacija birželio 14 d. įtei
kė platų memorandumą
Urugvajaus Valstybės Ta
rybos pirmininkui Crespo,
padėkojant už palankumą
Lietuvai.
Birželio mėnesio šeštadie
niais per Radijo Independencia, tarp kitų, kalbėjo
min. A. Grišonas.

Pilietiniame tragiškų bir
želio dienų, minėjime, įvy
kusiame Urugvajaus Lietu
vių Kultūros Draugijos pa
talpose kalbėjo min. A. Gri
šonas, kun. P. Daugintis, J.
de Goyenola ir kt. Meninė
je dalyje girdėjome parapi
jos chorą ir solistų L. Grišonienės bei V. Dorelio dai
nas.
Plačius straipsnius apie
birželio ivykius Urugvajaus
dienraščiuose parašė žurna
listas Albinas Gumbaragis.

DU LIETUVIAI DANTŲ
GYDYTOJAI

Apart medicinos gydyto
jo Dr. Prano Tamošiūno ir
dantų gydytojo dr. Olimpo
Štabinsko, Montevideo uni
versitete gavo dantų gydy
tojo diplomą Kazio ir Albi
nos Bartašiūnaitės Zabalevičių sūnus Edmundas, ku
rio konsultorija veikia Av.
• Naują Lituanistinę šeš San Martin 3522, Montevi
tadieninę mokyklą Mar deo.
ąuette Parke nuo šio rudens
• Juozas Palšis, pensiono
atidaro AL Montessori d-ja
”T ituania” savininkas, iš
Vaikų Namelių patalpose.
rinktas Vilią Rumipal Mies
Ši
lituanistinė mokykla
to Valdybos nariu.
skirsis nuo kitų šios rūšies
• Inž. Aleksandras Sa
mokyklų tuo. kad ioįe li
tuanistiniai dalykai bus dės dauskas, diplomuotas Bue
tomi naudojant dr. M. Mon nos Aires universitete, su
tessori auklėjamąją me kūręs šeimą, gyvena Lanus
Oeste mieste.
džiagą.
• Prekybininkas Justinas
Lieponis, naujai besikurian
tiems Montessori draugijos
Vaiku Nameliams paaukojo
kilimėlius 150 dol. vertės.
Justinas Lieponis remia vi
sus lietuviškus reikalus,
praeityje yra parėmęs ir
Mentessori draugiją.
• šv. Kryžiaus parapijos
klebonas Edv. Abromaitis,
nuoširdžiai remias visus lie
tuviškus reikalus, padova
nojo 50 staliukų ir kėdučių
steigiamiems AL Montes
sori draugijos Vaikų Name
liams.
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• Optikas Vilius Rasiūnas su žmona Viktorija Vileitaite, atvykę iš Europos
po antrojo karo, abu dirb
dami, pristatė dar vieną de
partamentą savo namams
Morone. Rasiūnų sūnus Rai
mundas ir duktė Danutė
studijuoja mediciną Buenos
Aires universitete.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
PRENUMERATĄ

Visą Šventųjų lietuvių parapijos Chicagoje Švento Vardo draugijos valdyba. Stovijš kairės: pirm.
Petras Rubinas, vicepirmininkai E. Ričkus ir E. Dagis, sekr. R. Meškis, ižd. A. Žansitis. Valdy
ba bažnyčios statybai klebonui P. Lukošiui įteikė 5,000 dolerių.
Bill Stachmus nuotrauka
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