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POVILO VI RYTŲ POLITIKA
Naujasis popiežius dar nepakeitė "atidarymo į kairę” politikos, tačiau į ją
žiūri ne taip entuziastiškai kaip jo pirmtakūnas. - Prieš darydamas naujus
politinius ėjimus, popiežius nori klasiškos diplomatijos priemonėmis išgau
ti lengvatų katalikams už geležinės uždangos. - Jono XXIII politikos formuo
tojas neteko savo įtakos.

Vytautas Meškauskas
"Ačiū labai, mielas sūnau, bet
aš esu įpratęs patarimų prašyti
tiesiog iš Dievo" -- tais manda
giais, bet lengvai suprantamais
žodžiais popiežius Povilas VI
neseniai atleido iš neoficialaus
patarėjo pareigų monsinjorą Lo
ris Capovilla. Nors to monsinjo
ro turėtas Vatikano dvariškio ti
tulas skambėjo gana kukliai —
jis buvo "Coppiere", tačiau kaip
Jono XXIII asmeninis sekretorius
jis turėjo labai didelės įtakos. Jo
įtakoje popiežius pritarė'apertu
ra a sinistra’ -- atidarymo į kai
rę politikai Italijoje ir ieškojo
kontakto su Maskva. Ta politika
buvo apvainikuota Chruščiovo žen
to, Izvestijų redaktoriaus, Adžubejaus priėmimu privačioje au
diencijoje.
Povilas VI yra pasiryžęs ir to
liau ieškoti kokio nors ’modusvivendi’ su komunistais, tačiau ne
jo pirmatakūno pamėgtais pla
čiais žestais, o daugiau klasiš
kom diplomatijos priemonėm:
slaptom derybom, už kiekvieną
savo nuolaidą reikalaujant nuo
laidos ir iš priešingos pusės.
Nauja kryptis paaiškėjo jau
birželio mėn., kada Čekoslovaki
jos vyriausybė per Vienos kardi
nolą Koenigą pasiūlė atstatyti di
plomatinius santykius. Reikia at
siminti, kad Čekoslovakijoje ka
talikai iki šiol daugiau buvo spau
džiami negu kituose Rytų Europos
kraštuose. (Gal tai todėl, kad san
tykių su katalikais nustatyme
svarų žodį ten turi gerovės minis,
teris Plojhar, katalikų iškunigis.)
Monsinjoras Capovilla tuojau pat
paskubėjo su pątarimu šia proga
pasinaudoti, tačiau Povilas VI pa
sirinko delsimo politiką, laukda
mas naujų geros valios įrodymų
iš bolševikinių valdovų pusės. Vi
sų pirma, -- popiežius per kar
dinolą Koenigą pranešė Prahos
vyriausybei, -- turėtų būti pa
leistas iš kalėjimo arkivyskupas
Baranas. Kaip tik to reikalauti
Capovilla griežčiausiai atkalbi
nėjo, -- ir pasirodė neteisus.
Tiesa, Baranas nebuvo paleistas,

tačiau Plojha ras pareiškė, kad jis
nemato jokių kliūčių susitarimui
su Vatikanu, o liepos pabaigoje iš
kalėjimų buvo paleisti trys kata
likų vyskupai. (Tas paleidimas
sutapo su bendru Čekoslovakijos
režimo sušvelnėjimu, ko pasė
koje ten buvo paleista per 4.000
politinių kalinių ir paskelbta am
nestija visiems pabėgėliams į
Vakarus, jei jie užsimanytų grįž
ti, net išvaryti sudėtų ’volksdeutsche’ kviečiami atgal.)
Vienokia ar kitokia popiežiaus
laikysena turi didelės įtakos Ita
lijos vidaus politikoje. Apertura
a sinistra politika privedė prie
komunistų balsų padaugėjimo pas.
kutiniuose rinkimuose. Dabar
kraštą valdo pereinamoji 'spe
cialistų’ (ne politikų) vyriausybė,
vadovaujama Giovanni Leone, ta
čiau jos valdymas negali tęstis
amžinai. Pastoviai vyriausybei
sudaryti krikščionys demokratai,
kurie per pereitus rinkimus su
rinko 38,3 °1o balsų, turi tartis
su komunistais ir vad. Nenni so
cialistais, kurie kartu surinko
39,1 °/o balsų. Žinoma, būtų gali-

mybė sudaryti vyriausybę ir su
dešiniųjų partijų parama, tačiau,
deja, krikščionių demokratų par
tijoje kairysis sparnas yra stip
resnis. Konservatyvusis tos par
tijos sparnas tuojau po I Pas.
karo ir po II Pas. karo buvo su
silaukęs stiprios 'konservaty
vių’ popiežiij: Benedikto XV ir
Pijaus XII paramos. Ar popiežius
Povilas VI grįš prie jų politikos?
O gal jau per vėlu? Tai klausimai,
kurie labai rūpi Italijos vidaus
politikos stebėtojams. Jų tarpe
jau yra nemažai tokių, kurie tei
gia, kad faktinai Italijos demo
kratinio režimo dienos yra su
skaitytos ir įvykiai veda prie tam
tikro autoritetinio režimo įstei
gimo, kuris, eventualiai, gali būti
vienintelė alternatyva komunistų
įsigalėjimui Čekoslovakijos pa
vyzdžiu.

Tuo tarpu monsinjoras Loris
Capovilla susikaupė klasiškam
visų garsiųjų vyrų sekretorių
užsiėmimui po jų mirties: jis
pradėjo rašyti Jono XXIIIbiogra
fiją.

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
* KARDINOLAS MINDSZENTY
esąs galutinai įtikintas popie
žiaus Povilo VI, kad laikas jam
apleisti Vengriją ir užimti aukš
tą postą Vatikane.
* VAK. VOKIETIJOS UŽSIE
NIŲ REIKALŲ MINISTERIS GERHARD SCHROEDER tikrai daly
vaus JTO Gen. Asamblėjoje, kad
joje nebūtų numarintas Berlyno
klausimas.
* RUSAI NEDALYVAUS Pasau
linėje parodojeNew Yorke. Jų se
nąjį tuo reikalu nutarimą siekė
sušvelninti amb. Adlai Stevensonas ir Foy Kohler viešnagės Mask
voje metu. A. Gromyko jiems at
sakė, kad rusai nesidomį tąja pa
roda. Be to, tokiam dalyvavimui
nesą skirta pinigų, o jeiguirbūtų

Šiandien ir rytoj
CASTRO legenda Pietų Amerikoje pradeda palengva bluk
ti, nes visi pamatė, jog Kuba pasidarė mažiausiai nepriklau
soma iš visų Pietų Amerikos valstybių. Chruščiovas iš jos pa
darė bazę savo šnipams ir revoliucijų kurstytojams. Jis net
nesiklausia Castro nuomonės ir tvarko salą, lyg būtų jo nuo
savybė.
Sovietų "technikai" čia neva turi misiją pakelti'šio "at
silikusio" krašto gyvenimą, kuris tikrumoje jau 1959 metais
stovėjo aukščiau už sovietiškąjį.
Jau 1953 metais šeši milijonai kubiečių turėjo po 8 kv. met
rus gyvenamo ploto patalpų, tuo tarpu kai Sovietijoje žmonės
tegalėjo naudotis tik 4,8 kv. metrų plotu.
1948 metais kubietis valgė dvigubai daugiau mėsos negu
rusas, nors pagal klimato sąlygas turėjo būti atvirkščiai. 1958
metais kubiečiai turėjo 8 kartus daugiau automobilių negu ru
sai ir 1960 metais keturis kartus daugiau televizijos priimtu
vų už rusus.
Tad jei Castro nori savo pavaldinių gyvenimo lygį sulygin
ti su sovietų, turi sunaikinti 140,000 automobilių, 400,000 tele
vizijos aparatų ir šimtus tūkstančių namų...
Atrodo, kad ir nenoromis jis eina ta kryptimi. Gyvenimo
lygis šiandien Kuboje krinta. Castro teroristai išvijo iš Kubos
50% gydytojų ir gyventojų sveikatingumas yra pavojuje.
Traktoriai, automobiliai ir įvairios mašinos, kurios buvo
įvežtos iš JAV, negaunant pataisymui dalių stovi nenaudojamos.
Gi importuotos iš Sovietijos mašinos irgi nejuda, nes jos ver
tos tiek, kiek geležies laužas...
•
SOVIETŲ laivas audros ištiktas Pacifike priverstas šauktis
pagalbos.
-- Koks laivas yra arčiausiai mūsų?--klausia kapitonas te
legrafisto.
-- Amerikiečių ir kinų. Bet kinų yra arčiau.
-- Šauk į pagalbą kapitalistų laivą, nes kinai turbūt neturi už
tenkamai maisto savo įgulai išmaitinti...

paskirta, jau per vėlu tinkamam
paviljonui įrengti.
* PRANCŪZŲ SLAPTOJI AR
MIJA ALŽIRE, kovojusi prieš Alžiro nepriklausomybę ir prieš de
Gaulle, dabar remia musulmonų
judėjimą, siekiantį nuversti Ben
Belos režimą.
♦ 'AUTONOMIJOS SUTEIKIMAS
ISPANUOS KOLONUOMS IR SAN
TYKIŲ ATNAUJINIMAS SURYTŲ
EUROPOS VALSTYBĖMIS YRA
PAGRINDINIU ELEMENTU DA
BARTINĖS ISPANŲ UŽSIENIŲ
POLITIKOS", pareiškė vienas
Falangos (vienintelės legalios
partijos Ispanijoje) įtakingas at
stovas.
Franco apsisprendimas atnau
jinti ūkinius ir diplomatinius san
tykius su sovietiniubloku nėra tik
sau tikslu, bet kartu siekimu {ri
kiuoti Ispaniją ĮVak. Europos po
litinę linkmę, į NATO ir Bendrą
ją Rinką, kaip rašo Newsweek.
Santykiai su Sov. Sąjunga at
naujinami be fanfarų ir ypatingai
ryškių ir rafinuotų diplomatinių
posūkių. Pvz., ispanų ir rusų
krepšinio komandos sulošė rung
tynes Maskvoje, kai anksčiau su
sitikdavo tik neutralioje teritorijoje.
Prieš kurį laiką Gijon mieste
įvykusiame filmų festivalyje buvo

Žaidžia, juokiasi ir šoka... Vaizdas iš Putnamo mergaičių stovyklos.
Beatričės Kerbelienės nuotrauka

LATVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ CLEVELANDE
Jau nebedaug dienų mus ski
ria nuo nepaprasto ir vienkarti
nio įvykio -- trečiosios visuoti
nos latvių dainų šventės JAV,
kurią surengti atiteko Clevelan
do latvių visuomenei.
išlėk brangi mūsų tautoms -lietuviams ir latviams yra mūsų
daina, manding, nebūtų reikalo
aiškintis. Daina mus lydi nuo lop
šio iki karsto, teikia paguodą sun
kiose valandose, suteikia galią
nešti svetimą jungą. Kas lietuviai
ar latviai būtų be dainų, be savo
kalbos, be padavimų, be tautosa
kos, bet tautinių tradicijų? Į tą
tiksliai atsakė neperseniai miręs
latvių literatūros senioras, dide
lis lietuvių draugas Janis Jaunsudrabins:
Kas be gimtinės, žmogau,
Be tėviškės namų?
Vien dulkė, kuri pamesta
Po svetimu padu.
(vertimas E.S.)
Kur mus lydi mūsų tautos dva
sios turtai, ten mes visur rasi
me ir namus, kad ir laikinus, ir
būsime tikri, kad neištirpsime
bendrame katile.
Grįžtant prie temos, pirmiau
sią norėčiau suteikti lietuviška-

rodoma ir sovietinis filmas, pir
mą kartą po pilietinio karo.
Kalbama apie prekybinių san
tykių užmezgimą su Sov. Sąjun
ga, bet dar tylomis, nes tam yra
didelė
opozicija
kariniuose
sluoksniuose.

grupių. Muziką teiks Ed. Slaucitajo dūdų orkestras.
Festivaliui pasibaigus --susi
jai visuomenei tikslią informaci pažinimo vakaras-balius, Sheraton Cleveland Hotel. Tuo pat
ją apie dainų šventės eigą.
Iškilmės prasidės meno kūri metu ten vyks ir spaudos darbuo
nių ir pritaikomojo meno išdir tojų sueiga, į kurią maloniai
kviečiami ir lietuvių spaudos at
binių paroda rugt. 30 d. 7 v.v.
Paroda tęsis iki rūgs. 2 d. 12 stovai. Pradžia 10.30 vai. pabai
vai. Ji vyks Public Uall spe ga 2 v. ryto. Įėjimas 2.00 dol.
Sekančią dieną -- sekmadienį
cialiai tam tikslui rezervuoto
rūgs. 1 d. 10 vai. ryto Sheraton
se patalpose, kurias nurodys pla
Cleveland Hotel, Hold Room sa
katai. Įėjimas laisvas.
Rugp. 30 d. prasidės sporto žai lėje rašytojų paradas, dalyvau
dynės. 11 vai. ryto Eastabrook jant apie 15 autorių, kurie skai
Recreation Center, 4125 Fulton tys poeziją ir prozą. Bilietai
Rd. Dalyvaus JAV ir Kanados $1.50 ir $1.00. Po to -- įvairių
rinktinės krepšinio ir tinklinio tikybų bažnyčiose pamaldos.
Rūgs. 1 d. 1.45 vai. p.p. prie
komandos. Bilietai -- $1.50.
Memorial Fountain, tarp RockTą pačią dieną, 1.30 v. Bohe- well ir St. Clair, rinksis dai
mian National Home, 4939 Broad nininkai bendrai eisenai {didžio
way Avė., statomas M. Ziverto jo koncerto vietą -- Public Audi
veikalas "Rūda". Bilietai $2.50 torium. Prieš prasidedant eise
-- $1.00. Rugp. 30 d., 5 vai. v. nai, chorams ir atskiromsgruSeverance Hali, 11001 EuclidAve. pėms aikštėje bus įteiktos premi
latvių muzikos patriarcho, prof. jos už geriausią tautinę aprangą
Jazepo Vitolio kūrinių koncertas, ir kitus nuopelnus. Po to bus žy
didžiojo kūrėjo 10 m. gimimo su
giuojama į koncerto vietą. Kon
kakčiai paminėti. Dalyvauja žy certas prasidės 3 vai. Dalyvaus
mūs latvių muzikai: pian. Hugo 40 chorų su 1600 dainininkų, 4vy
Strauss, sopr. Mirdza Grimma. rų chorai. Programoje 19 dainų,
Smuikin. prof. A. Ruševics, sty tame tarpe 3 kantatos su solis
gų kvartetas: prof. A. Ruševics, tais, lydimos 50 muzikų sąstato
prof. R. Mikelsons, Ž. Dumpisir orkestro. Solistai -- sopranas Ri
J. Adamsons, Kalamazoo choras ta Dzilna - Zaprauska ir senas
"Dziesmu Vairogs", dir. A. develandietis, gerai pažįstamas
Kalnajs. Bilietai -$4.00 -- 1.00. ir lietuvių visuomenei, dažnai daiTą patį vakarą, rugp. 31d. 8 v.v. navęs Lietuvių-Latvių Vienybės
Arena, 3717 Euclid Avė., latvių parengimuose, dr. Janis Klavinš,
tautinių šokių festivalis. Daly dabar profesoriaująs patologiją
vaus apie 300 šokėjų iš žymiausių Dūke University. Bilietų kainos
JAV ir Kanados tautinių šokių bendram koncertui: $5.50, $5.00,
$4.50, $4.00, $3.00/ ir $2.00.
8 vai. vakaro Sheraton Cleve
land Hotel didysis šventės balius
trijose salėse. Balius tęsis iki
1 vai. nakties. Įėjimas 3 dol.
Pirmadienį rūgs. 2 d. Darbo
dienoje, 10 vai. ryto SheratonCle
veland Hotel jaunimo sueiga ak
tualių klausimų apsvarstymui.
Ten pat, 2 vai. p.p. didelis etno
grafinis pastatymas "Latviųseno,
binės vestuvių apeigos". Pastaty
mo autorė ir režisierė Lidija
Gleške. Bilietų kainos $2.50,
$2.00 ir $1.00.
Taigi, kaip matote, dainų šven
tės programa parinkta tokia įvai
ri, kad kiekvienas gali rasti savo
skoniui pritaikintą parengimą.
Tenka pažymėti, kad šioji dai
nų Šventė yra jubiliejinė, nes šie
met sukanka 90 m. nuo pirmosios
visuotinos latvių dainų šventės
Rygoje.
Bilietus šiems parengimams,
taipgi platų šventės vadovą, ženk
liukus ir programas pradedama

EMILS SKUJENJEKS
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TREČIOSIOS VISUOTINOS LATVIU DAINŲ ŠVENTĖS JAV
LANKYTOJAI! NEPAMIRŠKITE ŠIOS ŠVENTĖS PAGRINDINIU PARENGIMU

Bendras chorų koncertas

Tautiniu šokių festivalis

40 chorų, 1,600 dainininkų
Rugsėjo 1 d. 3 vai. p.įi. Public Auditorium
Bilietai - 5.50 - 2.00 dol.

20 šokių grupių, 300 šokėjų
Rugpiūčio 31 d. 8 vai. vakaro Arena,
3717 Euclid Avė Bilietai - 2.50 dol.

Prof. lazepo Vitolio kūrinių
koncertas solistai, choras,
stygų kvartetas Rugpiūčio 31 d. 5 vai.
Severance Hali, 11001 Euclid Avė. Bilietai - 4.00
- 2.00, moksleiviams 1.00 dol.

VISA EILE KITU PARENGI MU
SEKITE SKELBIMUS IR INFORMACIJAS TEKSTO DALYJE

BILIETAI VISIEMS ŠVENTĖS PARENGIMAMS GAUNAMI NUO RUGPIŪČIO

29, 5 vai. p.p. SHERATON CLEVELAND HOTEL,

DAINŲ ŠVENTĖS INFORMACIJOS BIURE.

Vienos sutarties su Kremliumi istorijai prisiminti (4]

TRECIAS POSĖDIS KREMLIUJE
Spalio 7 d., 17 vai., normalus
keleivinis lėktuvas vėl atvežė
Maskvon Lietuvos užsienių rei
kalų ministerį Urbšį, kaip vado
vą delegacijos, kurią sudarė ministerio pirmininko pavaduotojas
Bizauskas ir kariuomenės vadas
gen. Raštikis. Kartu atvažiavo ir
keletas ekspertųijuristų, geogra
fų, ekonomistų ir kariškių.
Delegacijos uždavinys šį sykį
jau buvo aiškus, bet labai sun
kus. Netrukus turėjo paaiškėti.ar
yra kokio kompromisinio spren
dimo galimybė ir ar Sovietų Są
jungos vyriausybės valia liks
"šventu įstatymu" Lietuvai. De
legacija atsivežė ir savų projek
tų gatavų, kuriuos pasiūlė Molo
tovui. Urbšys gi atsivežė ir Lie
tuvos vyriausybės platesnį pareiš
kimą dėl savitarpinės pagalbos
pakto, pareiškimą, kuriuo jis pa
rems vyriausybės nutarimą.
Apie 20 vai. paskambino Natkui užsienių reikalų komisariato
protokolo šefas Barkov ir prane
šė kad Molotovas norįs dar šį va
karą 22 vai. matyti Urbšį, Bi
zauską, gen. Raštikį ir Natkų.
Lygiai 22 vai. šie asmenys ir
buvo Kremliuje įvesti pas Molo
tovą posėdžiui, kuriame dar da
lyvavo ir Potemkinas su Pozdniakovu. Stalino šį kartą geram
ar blogam ženklui nebuvo. Molo
tovas tuoj davė žodį Urbšiui, kaip
delegacijos pirmininkui. Pra
džioje Urbšys pareiškė, kad jis
yra įgaliotas Lietuvos vyriausy
bės perduoti Sovietų Sąjungos vy
riausybei dėkingumo jausmus už
tą ypatingai draugišką ir širdingą
formą.kuria jis buvo priimtas per
pirmą atsilankymą Maskvoje.
Lietuvos vyriausybei jis sąžinin
gai pranešęs sovietų vyriausy
bės pageidavimus, ir ši, apsvarčius viską visu rimtumu neran
danti galimu sutikti su visu tuo,
ką Sovietų Sąjungos vyriausybė
siūlo.
"Kad būtų aiškesnė Lietuvos
vyriausybės pažiūra", kalbėjo
Urbšys, "prašau man leisti tru
putį grįžti į praeitį. Pirmiausia,
mes norime pabrėžti, kad Lietu
va nėra koks naujas radinys, bet
kad tai yra tauta, kuri ir senovė
je buvo nepriklausoma ir kurioje
laisvės pasiilgimas niekados ne
buvo išnykęs. Caristinės Rusi
jos laikais lietuvių tautos laisvė
buvo engiama, o spauda buvo už
drausta ir Lietuvos žemėse ru
sų įstaigos ir valdininkai favorizavo ne lietuvius. Kilus rusų re
voliucijai, padėtis pakitėjo tuo,
kad šis rusų tautos pajudėjimas
iškėlė tautų apsisprendimo prin-

Latvių šventė...
(Atkelta iš 1 psl.)
pardavinėti Sheraton Cleveland
Hotel Dainų šventės informaci
jos biure rugp. 29 d. 5 vai. vak.
ir pardavimas tęsis visą šventės
laiką.
Tenka konstatuoti, kad lietuvių
visuomenės susidomėjimas dainų
švente didelis, todėl joje laukia
ma atsilankant ir nemažo skai
čiaus lietuvių.
Tad -- iki pasimatymo!

cipą. Tuo principu pasiremdami, kai ir pirmame posėdyje, vėl
mes 1920 metais sudarėme su So stengėsi aiškinti gerus norus ir
vietų Sąjunga taikos sutartį. Joje gerą valią. Jis, pareikšdamas,
pasakyta, kad ji sudaroma lais kad Lietuvos spyrimasis nepri
vai, ’na večnyje vremena*. Tai imti sovietų siūlomo savitarpi
gi, ją tenka laikyti kaip abiejų nės pagalbos pakto labai gadina
pusių visiškai laisvo apsispren jų jau sudarytus paktus su Lat
dimo išvadą. Toks draugiškas vija ir Estija, pakartotinai atkrei
ir laisvas taikos sutarties suda pė Lietuvos delegacijos dėmesį į
rymas turėjo įtakos ir į tolesnius tai, kad Sovietų įgulos būtų įve
Lietuvos santykius su Sovietų Są damos Lietuvos teritorijon tik šio
junga, į santykius, kurie nuo pat karo metui ir kad nebus daroma
šios sutarties sudarymo iki šių jokių patangų kištis į Lietuvos
dienų buvo kuo geriausi. Tų san socialinę, ekonominę ir politinę
tykių gerumui ir draugingumui santvarką.
"Ponai", baigė Molotovas, "Lie
išlaikyti daug prisidėjo Sovietų
Sąjungos elgesys Lietuvos at tuva neturi pamiršti, kokiose są
žvilgiu. Sovietų Sąjunga niekados lygose dabar gyvena Europa. Da
nesikišo į mūsų vidaus reikalus. bartinis karas dar nėra pilnai pra
Ji taip pat niekados netrukdė sidėjęs, jo visas pasekmes sun
mums tarptautinėje plotmėje, ku dabar numatyti, ir todėl So
bet, priešingai, daug pagelbėda vietų Sąjunga negali nekreipti
vo. Todėl Lietuvoje yra Sovietų dėmesio į savo saugumą. Nežinia,
Sąjungai didelė atsarga draugiš kas dar gali atsitikti Vakaruose.
kų ir gerų jausmų. Sovietų Są Vokiečiai gali atsigręžti prieš
jungos vadų skelbtos idėjos apie mus, jei jie karą laimėtų. Anglų
tautų taikingą sugyvenimą, pa siekimai taip pat neaiškūs, jei
grįstą teise ir teisėtumu, mums Vokietija būtų parblokšta. Jūs tu
buvo visados artimos.
rite nepamiršti, kad Lietuva turi
"Tačiau", tęsė toliau Urbšys, ilgą sieną su Vokietija ir kad ji
"toks savitarpinės pagalbos pak negali lengvapėdiškai žiūrėti į
tas, kokį dabar siūlo Sovietų Są tos sienos apsaugą. Lietuva nori
junga būtų, Lietuvos Vyriausybės išskirti save iš estų ir latviųpaįsitikinimu, pažeidimas tradici dėties Sovietų Sąjungos saugumo
niai draugingų santykių ir sėji atžvilgiu, tačiau aš turiu pabrėž
mas nepasitikėjimo tarp abiejų ti, kad Sovietų Sąjungai Lietuva
valstybių. Svetimos kariuomenės yra daug svarbesnė negu Estija
įkurdinimas taikos metu mūsų ir Latvija".
žemėje prislėgtų mūsų tautą ir
Nesunku buvo suprasti,kad šios
išsyk ją nustatytų prieš Sovietų Molotovo mintys išdavė tikrąjį
Sąjungą. Tauta tokio kariuome tikslą,kurio siekia SovietųSąjunnės įvedimo į Lietuvą nesupras ga savitarpinės pagalbos paktu
tų kitaip. kaip Lietuvos okupa su Lietuva. Ar bereikėjo dar aiš
cija. Sovietų Sąjungos kariuo kiau pasakyti, kad sovietų ka
menės įvedimas į Lietuvą pa riuomenės įgulos Lietuvos teri
žeistų mūsų nepriklausomybę. torijoje turės sudaryti avanposTai sudarytų šaltinį nuolatiniams tus prieš Vokietiją. Ką tokiu at
nesusipratimams tarp abiejų ka veju galėjo reikšti Lietuvos de
riuomenės ir civilinių gyventojų. legato argumentai prieš Sovietų
Tos kariuomenės sutalpinimas ir Sąjungos siūlomą savitarpinės
maitinimas būtų mūsų sąlygomis pagalbos paktą, turintį tokios mil
labai sunkiai nugalimos proble žiniškos reikšmės sovietams?
mos. Gi tarptautinėje plotmėje Vis dėlto Molotovas rado reika
Sovietų Sąjungos kariuomenės bu linga pasakyti, kad jis Lietuvos
vimas Lietuvos teritorijoje degra
duotų Lietuvą į vasališką padė
tį. Todėl Lietuvos vyriausybė
siūlo tokį savitarpinės pagalbos
paktą,kurs ne tik patenkintų Lie
tuvos saugumo reikalus, bet leis
tų jai ir toliau laikytis neutralu
mo."
Urbšio kalba buvo labai logiš
ka, atsargi ir teisinga. Iš Molo
tovo veido buvo galima iškaity
ti, kad jam Urbšio dėstymas ne
patinka, ir jis negalėjo nuslėp
ti neus i stebėjimo, kad Lietuvos
vyriausybė nerado galimu pri
imti jo siūlomą savitarpinės pa
galbos sutarties projektą. Bet Lie
tuvos delegacijai neatrodė,kad
Molotovas nesidomėtų Urbšio
samprotavimais. Buvo šiek tiek
vilties, kad Molotovas gal ir su
tiks diskutuoti Lietuvos vyriau
sybės patiektą savitarpinės pa
galbos sutarties projektą, kad gal
bus galima rasti kompromisinį
susitarimą. Bet juk dažnai viltys
būna šviesesnės negu realybė.
Taip atsitiko ir su mūsų dele
gacijos viltimis: vos tik Moloto
vas ištarė keletą sakinių, tuoj
paaiškėjo,kuria kryptimi jis nori
ir toliau reikalą vesti. Molotovas
vėl dėstė tuo pačius argumentus

delegacijos išdėstytas nuomones
ir Lietuvos vyriausybės pasiūly
mus perduos Stalinui, kuris dėl
tam tikrų priežasčių negalėjęs
šiame poasėdyje dalyvauti, bet
dalyvausiąs sekančiuose pasi
tarimuose.
Lietuvos delegacija išvyko iš
Kremliaus, galima sakyti, be jo
kių iliuzijų. Buvo aišku, kad čia
nėra vietos argumentų kovai, kad
čia viskas paremta suktybėmis,
prieštaravimais ir klaidinimais.
Buvo aišku.kad Molotovas siekia
pravesti dėsnį: "sic volo, sic
jubeo" (taip noriu, todėl ir įsa
kau)... Kas liko daryti Lietuvos
delegacijai? Reikėjo eiti iki ga
lo: reikėjo aiškintis dar su pa
čiu Stalinu...
Rytojaus dieną, spalio 8, 17
vai. 30 min., vėl buvo pakviesta
į Kremlių tos pat sudėties Lie
tuvos delegacija. Iš Sovietų pu
sės be Molotovo, Potemkino ir
Pozdniakovo dalyvavo ir Stalinas.
Posėdį pradėjo Molotovas, atpa
sakodamas vakarykščio posėdžio
turinį taip, kad buvo pakankamai
aišku.jog Sovietų Sąjungos vado
vams nepatiko Lietuvos delega
cijos pažiūros. Taigi, jau pati
posėdžio pradžia rodė kuria
kryptimi eis diskusijos. Lietu
vos delegacijai buvo svarbiau
sia išgirsti Stalino nuomonę, ku
ri, aišku, po to kai Molotovas pa
sisakė neigiamai, negalėjo būti
kitokia, nes Sovietų Sąjungos po
litikoje buvo tik viena nuomonė
ir vieno valia: Stalino.
Taigi, po Molotovo pirmutinis
prabilo Stalinas. Jis turėjo po
ranka Lietuvos vyriausybės siū
lomos sutarties projektą ir čia
pat pradėjo jį pieštuku braižy
ti, kalbėdamas kad tas paragra
fas netinka, anas --nereikalin
gas, kad tą reikia išmesti, aną
pakeisti, kitaip perredaguoti ir
suderinti. Kalba buvo labai ner
vinga ir neaiški.
Jam pabaigus braižyti Lietu
vos vyriausybės projektą, Lie
tuvos delegacijai nebuvo dar aiš
ku kas yra tame projekte nepri
imtina Sovietų Sąjungai. Urbšys
paprašė Staliną konkretizuoti,kas
Lietuvos projekte yra tikrai So
vietų Sąjungai nepriimtina. Tada
Stalinas pareiškė.kad SovietųSą-

jungos vyriausybė sutiktų imti
pagrindu ir Lietuvos vyriausy
bės projektą, bet jį reikėtų taip
pataisyti, kad jis apimtų ir so
vietų vyriausybės siūlomą pro
jektą. Tai buvo Stalino "nuolai
da" arba tiksliau cinizmas,įpras
tas beveik visiems Sovietų Są
jungos vadams...
"Į, sovietų armijos įvedimą Lie
tuvos teritorijon mes žiūrime
kaip į simbolį;kurs suteiktų Lie
tuvai ramumo tiek vidaus, tiek iš
orės atžvilgiu. Tai būtų Lietuvai
’bolšoj ščit*. Jei jūs bijotės
35,000, tai mes galima padaryti
nuolaidą iki 20,000 kariuomenės.
Lietuvos vyriausybė turi supras
ti skirtumą tarp vokiečių ir bol
ševikų metodų. Jei Lietuva būtų
patekus Vokiečių įtakos zonon
tai jie -- geriausiu atveju --pa
darytų iš Lietuvos protektoratą.
Mūsų gi metodas yra aiškus:
Lietuvos nepriklausomybės ne
liesti, saugoti jos neliečiamybę
prieš išorės pavojus ir palaikyti
jos viduje pastovumą."
Tai buvo paties Stalino žodžiai,
kuriais jis norėjo pridengti visą

Sovietų Sąjungos vyriausybės
veidmainystę, visą tą klastą kuri
buvo j paslėpta jos siūlomoje sa
vitarpinės pagalbos sutartyje.
Tais veidmaniningais žodžiais no
rėjo Stalinas nuraminti Lietuvos
vyriausybę,kad ji nebijotų sovie
tų kariuomenės įgulų, kuri atei
nanti ne Lietuvos nepriklausomy
bės naikinti, ne jos socialinės bei
ekonominės santvarkos griauti,o
ją ginti nuo išorės priešų, sau
goti jos nepriklausomumą ir padėti išlaikyti pastovumą. Ar gali
kuris psichiatras pasakyti,iki ku
rio laipsnio reikia prarasti pro
tą, kad pats Stalinas būtų galė
jęs tikėti į tai.ką jis Lietuvos de
legacijai kalbėjo ir kuo jis norėjo
ją įtikinti?
(Bus daugiau)
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Kaip tą valtį bedaužo putojančios marės,
Žudė Lietuvą barniai, netaikos ir karės.
(Maironis, Jaunoji Lietuva)
Tuo metu, kada mūsų visuomeninis gyvenimas vadinamas gyvu
ir judriu tik tada^kada apsiputoję vanojame viens kito kailį, kada
nekalbame apie tai, kas reiktų padaryti, bet apie tai, kaip susėsti,
kad galėtume kalbėti apie tai, kas pirmas turi teisę kalbėti, — vyks
ta ramus, nepretenzingas procesas, kuris ateičiai turi kur kas di
desnę vertę, nei visas mūsų ’netaikas’ kartu suėmus. Tas brendimo
ir ruošimosi lietuviškajam visuomeniniam gyvenimui procesas vyks
ta tose mūsų jaunimo organizacijose, kuriose nepasireiškia "didžio
ji pretenzija" nei į politinį nei į intelektualinį kalnugalį, bet kuriose
glūdi žmogiškoji pretenzija į auklėjimąsi, į patriotinę sampratą ir
į konkrečius uždavinius, kuriuos stato susipratusiam lietuviui esa
moji padėtis.
Praeitame Dirvos numeryje skaitėme ramų, tolerantišką ir gyve
nimišką Korp! Neo-Lithuania pirmininko inž. V. Mažeikos credo tos
mūsų augančios ir tobulėjančios jaunimo organizacijos vardu. Jpratusiam prie ginčų skaitytojui tas pasikalbėjimas iš pirmo žvilgsnio gali
sudaryti blankų įspūdį. Mat, ten niekas nepuolamas, niekam nedaro
mi priekaištai, nereiškiamos pretenzijos į vadovavimą, į išskirtiną
poziciją toje ar kitoje mūsų veiklos srityje.
Jaunatviškame entuziazme lengva įsibėgėti į kalną smėlėtu taku,
kol pavargęs pastebi, kad juo greičiau nori kopti, juo lėtesniu darai
si. Entuziazmas reikalingas, bet jis turi būti naudojamas laipsnišku
pajėgumu. Ir kaip tik tas auklėjimosi procesas, kurį vykdo Korp! NeoLithuania, gal ir yra lėtesnis, nedėkingesnis reklamai, bet to proce
so rezutatus parodo praeities patirtis, tradicijų gyveniškumas ir ne
dviprasmiški tikslai.
Korporacija Neo-Lithuania, giliai įleidusi šaknis Nepriklausomos
Lietuvos akademinio gyvenimo istorijoje, išeivijoje tęsia darbą glau
džiame ryšyje su vyresniaisiais korporantais ir filisteriais. Skirtin
gose sąlygose augantis ir besimokslinąs jaunimas nevengia, o kaip
tik pasigenda vyresniųjų kolegų patirties, kolegiškojo solidarumo.
Kur jie to ieško, jį ir suranda. Ir taip kasmet auga ne tik jaunųjų
gretos, bet auga kartu ir tų mūsų jau pasidarbavusių ir tebesidar
buojančių veikėjų, būrelis, kuriame jaučiama lietuviško solidarumo
dvasia. Tai gražus būrelis garbės filisterių. Visa eilė jų yra suti
kusių priimti garbingas korporacijos spalvas ir ženklus ir jie ne
sigaili įsirikiavę į tą veiklią, savo siekimais tyrą ir nepretenzin
gą organizaciją. Reikia tikėtis, kad jų eilės ir ateityje priglaus ne
vieną veikėją, visuomenėje, moksle, mene ar literatūroje iškilią
asmenybę.
Korporacija ruošiasi metinei stovyklai ir suvažiavimui. Ruo
šiantis tam svarbiam korporacijos gyvenime momentui, ji kartu žino,
kad jos darbą, jos pastangas lydi linkėjimai tų, kuriems svarbus ne
tik mūsų jaunimo patriotinis brendimas, bet ir tie gražūs pradai,
kurie įneša skaidresnių, šviesesnių vilčių ateičiai.
Vivat, crescat, floreat, Neo-Lithuania!
(j.C.)

KORP. NEO-LITHUANIA VASAROS STOVYKLA
įvyksta nuo rugpiūčio 24 iki rugsėjo 2 d.
Linkų vasarvietėje Christiana Lodge
EWARDSBURG, Michigan.

Ten pat rugpiūčio 31 ir rugsėjo 1 d. d. įvyks
KORPORACIJOS SUVAŽIAVIMAS
Visi neolituanai ir filijos maloniai kviečia
mi dalyvauti stovykloje ir suvažiavime.

Korp! Neo-Lithuania Vyr. Valdyba
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Nei Dievui, nei Tėvynei
Prieš pusantrų metų įsikūrus
Jūrų skautams Bostone, Vilkiu
kai buvo atsiklausti, prie kurių
skautų jie norėtų priklausyti. Ma
no sūnus (tuo laiku 8 metų am
žiaus) pasirinko Jūrų skautus ir
mes neprieštaravome. Atrodė vi
sai natūralu, kad yra sausumos
ir jūrų skautai, kadangi tokiebuvo ir Lietuvoje. Tačiau netrukus
pamatėme, kad čia kažkas ne taip,ir tiek iš spaudos, tiek iš atski
rų epizodų paaiškėjo, kad yra
koks tai trynimasis tarp tų abie
jų skautų vadovybių. Paklausus
vienų ir kitų, prie progos, kame
čia reikalas, niekad niekas aiš
kiai nieko nepasakė ir, atrodė,
kad kiekvienas nusiplauna rankas
ir, neva, nieko tikro nežino. Taip
ir po šiai dienai man neaišku,
kas ten kuo nepasidalina. Nema
niau, kad tie nesusipratimai galė
tų vienokiu ar kitokiu būdu palies
ti vaikus. Nors jau vienas kitas
epizodas žiemos laiku man pada
rė liūdną įspūdį. Pa v., vieną šeš
tadienį lieuviškoje mokykloje
mokytoja paskelbė, kad po pamo
kų vaikai susirinktų Kalėdų eg
lutės repeticijai. Kada jau grupė
vaikų susirinko, staiga vienas iš
jų, rodydamas pirštu į kitą mažą
vaikąz su didžiausia panika balse
šaukia: "Ponia, jam negalima -jis jūrų skautas!" Ponia mokyto
ja, kuri tuo laiku buvo ir Vilkiu
kų vadove, pasijautė labai nesma giai ir jam atsakė, kad čia tas ne
svarbu, o svarbu tik kad jis yra
Lietuviškosios
Šeštadieninės
mokyklos mokinys. Tuo tarpu tas
tariamas nusikaltėlis, vargšas,
net susitraukė visas iš nesma
gumo. Man taip buvo gaila to
vaiko ir tik dėkojau Dievui šir
dyje, kad tuo atveju, jo vietoje
nebuvo mano sūnus. Žinoma ne
galima kaltinti ir to vaiko, kuris
taip nuoširdžiai norėjo pašalinti
tą jūrų skautuką, nes tai buvo
vadovų nesantaikos ir, reikia
manyti, išgirstų komentarų re
zultatas. Tačiau iš šalies žiū
rint, ir vieniems ir kitiems skau
tams vadovavo garbingi žmonės
ir atrodė, kad jie tarpusavio ne
susipratimus garbingai išspręs,
nepažeisdami vaikų.
Ir kaip aš nusivyliau visais,
kada išleidus sūnų su Jūrų skau
tais į Jubiliejinę lietuvių skautų
stovyklą, vakare nuvažiavus pa
žiūrėti, kur jie įsikūrė, nei jo nei
kitų jūros skautų neradau ten,
kadangi juos nesutiko įregistruo
ti. Kitaip sakant, jų neįsileido į
lietuvišką stovyklą.
Ir kaip buvo' liūdna žiūrėti
tą vakarą į tą mažų vaikų gru
pę, kurie daug nekalbėjo apie tai,

bet savo mažose širdelėse pa
slėpė didelį nusivylimą. Kurie
buvo nuskriausti visiškai to ne
nusipelnę, o tik grynai dėl suau
gusiųjų asmeniškų ambicijų...
Vaikučiai galbūt pergyveno dėl
stovyklos malonumų, kurie juos
viliojo. Bet aš pergyvenau dėl
tos moralinės skriaudos, kuri
jiems daroma. Gaila buvo ma
žųjų ir gėda prieš didžiuosius
vaikus, nes tie jau supranta vi
są reikalo negražumą...
Kiek aš žinau, skautų šūkis
yra: "Dievui ir Tėvynei!" Tai
argi ne laikas būtų, Ponai Vadai,
vieniems ir kitiems pakilti trupu
tį aukščiau "žemiškų dulkių" ir
tikrai vykdyti tą šūkį. Nejaugi
nei vienoj nei antroj pusėj nėra
žmonių, kurie parodytų kilnumo,
paaukodami savo asmeniškas
ambicijas aukštesniam tikslui?
Pagalvokite apie tai ir nedaryki
te skriaudos vaikams ir neskal
dykite jų. Kadangi, nežiūrint kiek
Jūs darbo beįdėtumėte, bekonkuruodami vieni su kitais, jeigu pa
grinde nebus idealizmo, o tik as
meniškumai, tai visas tas dar
bas iš esmės bus beprasmiškas
ir bus Nei Dievui Nei Tėvynei.

Elena Steponaitienė
Cambridge, Mass.
KUR NUĖJO LIETUVIŲ SKAUTŲ
SĄJUNGOS VADOVYBE?
Š.m. liepos mėn. 19 d. Dir
vos numery tilpo Lietuvių skautų
Brolijos Jubiliejinės pastovyklės
viršininko paraginimas vykti į
Jubiliejinę skautų stovyklą. Ci
tuojame:

"Visi jūrų skautų tėvai
prašomi paraginti savo vai
kus vykti į Jubiliejinę Sto
vyklą ir negailėti lėšų. Bro
lybę visų mūsų šakų tarpe
gali išugdyti tik buvimas ir
skautavimas kartu su kitais
broliais" --

rašo Jubiliejinės Stovyklos atsa
kingas pareigūnas Bronius Juo
delis, pasirašęs Brolijos paštovyklės vadovo titulu.
Bostono jūrų skautų tėvai š.
m. rugpiūčio mėn. 17 d. skelbtu
laiku nuvežė į Jubiliejinę Sto
vyklą 13 jūrų skautų. Jie visi yra
lietuvių Skautų Sąjungos nariai,
iš Sąjungos neišstoję ir nepaša
linti. Jų stovyklinis registraci
jos mokestis iš anksto įmokėtas.
Jubiliejinės Stovyklos virši
ninkas p. Saulaitis jiems į stovyk
lą neleido registruotis ir jų ne
priėmė, esą, pagal skautų Sąjun
gos dabartinės vadovybės ins-

Yra organizacijų, kurios veikia
garsiai, apie kurias spaudoj rašo
jų pačių nariai ir jų draugai. Iš
veiklos aprašymų susidaro nuo
monė, kad jų veikla yra labai
smarki. Bet labai dažnai iš tokių
organizacijų narių tenka priva
čiai nugirsti, kad visi tie "pasigarsinimų" ^prašymai dažnai bū
na labai perdėti, išpūsti.
Greta tokios rūšies organiza
cijų yra eilė priešingų papročių
organizacijų, kurios nemėgsta
didelio garso, panegirikų. Ėst jos
veikia, kruta, dirba, kuria.
Prie tokių organizacijų pri
klauso, atrodo, ir Jūrų Skautija.
Apie ją paskutiniu laiku sklinda
įvairiu gandų. Vieni jūrų skau
stus peikia, kiti labai aukština, gi
ria.
Į visas tas kalbas niekur nema
tyti jūrų skautų atsakymo.
Kodėl Jūrų Skautija tyli? Ge
gužės mėnesį dalyvavau nepap
rastai jautriai suorganzuotame
žuvusio jūrų kapitono Lietuvoje
Ričardo Nako paminėjime. Buvo
daug skautų, skaučių, vadų ir tė
vų susirinkę. Susidariau vaizdą,
kad jūrų skautai gražiai dirba,
kad jų daug, kad jie vieningi ir
kūrybingi.
Po to buvo Jūrų Skautijos su
ruoštas Motinos Dienos minė
jimas. Gražesnio minėjimo ne
buvau niekad mačiusi. Ten nebuvo vadų iškilmingų prakalbų ir
įprastų oficialių išrikiuotų skau
tų sueigų. Tai buvo "maloni po
pietė" mamyčių tikram poilsiui.
Muzika ir lietuvių poetų žodžiai
maloniai motinas nuteikė ir su
jaudino. Teko nugirsti, kad dide
lis nuopelnas tos programos pa
ruošime priklauso jūrų skauteigintarei Daliai Bylaitienei, ku
rios patyrimas ir gabumai pasi
rodymų paruošime vis labiau
garsėja. Bet ne vien ji, visos

trukcijas. Nors į tą pačią stovyk
lą yra priimti ir neskautai - - pvz.
moksleiviai ateitininkai, ir ne
lietuviai -- pvz. lenkai skautai.
Tokios rūšies lietuvių jaunimo
skryningavimas arba išsegregavimas lietuvių skautų organiza
cijos vardu dar nebuvo girdėtas
ir Bostono jūrų skautų tėvų ko
mitetas, pranešdamas apie tai
lietuviškai visuomenei, viešai
pareiškia griežtą protestą.

Nemuno Uosto Direkcija
Boston

vadovės ir visi vadovai, visa Mo
tinos Dienos minėjimo atmosfera
buvo tokia miela, kaip niekad.
Birželio mėnesį įvyko vėl šis
tas. Nagi, visas Juodkrantės jūrų
skaučių tuntas iškylavo. Dvi die
nas ūžė, skambėjo Lemonto apy
linkė nuo 71 skautės jaunystės.
Būdama motina visko matyti ne
galėjau, bet kiek mačiau ir kiek
girdėjau -- buvo, kaip niekad ge
rai. Mergaitės grįžusios pasako
jo, kad buvo taip smagu, kad jos
nebeturi nei žodžių. Nuvargo nuo
šposų, juokų. Jaunimui tai patin
ka. Tai gaivina širdį; praturtina
jaunystės prisiminimus, stiprina
draugystės ryšius.
Laužą birželio 22 dienos vaka
re žiūrėjo labai daug iš Chicagos
suvažiavusių tėvų. Mus visus ma
loniai nustebino didelė pažanga
valčių pasirodymuose, džiugino
skautiška dvasia ir jaunyste
skambančios dainos, skautiškas
draugavimas su Kernavės tunto
skautėmis - viešniomis.
Iš dukrų pasakojimų teko nu
girsti, kad per dvi iškylos dienas
buvo daug gerų pašnekesių, ypač
neužmirštini iš jų vyr. sktn. Li
dijos Čepienės, rašytojos Liūnės
Sutemos. O viską vainikuoja pri
siminimas Pirmos Pagalbos
sueigos, kurią pravedė vadovė
Dalia Bylaitienė, ir kurioje daly
vavo didelės ir mažos jūrų skautės. Ir, sako, tokios linksmos
pirmosios pagalbos pamokos
skautės niekad nėra mačiusios
turėjusios ar girdėjusios. O kur
Udryčių meno parodėlė. Ji buvo
graži.
Mes tėvai nežinome smulkiau
ir tiksliau, kas vyksta didžiojoj
Skautų Sąjungoj. Bet jei kas nori
mus įtikinti, kad mūsų vaikus
"senieji" jūrų skautų vadovai blo
gai prižiūri, mums būtų sunku tuo
patikėti, nes matom ir dalinai
dalyvaujam labai gražiuose jų
vadovaujamuose subuvimuose.
Dabar vėl teko turputį išgirs
ti apie atskirą Jūrų Skautijos
stovyklą, apie kelionę jūromis į
Bahamas, apie Gintaro "jaučiu
kus"... Kodėl Jūrų Skautija gar
siai nesiskelbia, "nesigiria",
kaip tai daro kitos jai giminiš
kos organizacijos? Atrodo, kad
pasigarsinti truputį reiktų. Nors
žinoma, dar gražiau;kai kuklūs
dirba ir patys nesigiria, o iš ša
lies žiūrint,negali žmogus iškęs
ti nesušukęs -- Valio!
Dirbkite ir gyvuokite, stiprėto te ir gerėkite Jūrų Skautai ir Jū
rų Skautės!
Jūrų skaučių motina

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

FROM A FRIEND
GREETINGS and BEST W1SHES
To Ali the Lithuanian People

IORDAN CAMERA & SUPPLY
STORE
3802 West 25th Street

SH 1-5511

GREETINGS and BEST W1SHES

IOHN M. PETERS
CONSTRUCTION CO
5339 CanaI Rd.

LA 4-1461

GREETINGS and BEST W1SHES

CLEVELAND HARVARD
LUMBER & DOOR CO.
6000 Harvard Avė.

Call VU 3-6000

18090 Milės Avė

Call MO 2-8100

DIRVA

Nr. 97 — 4

1963 m. rugpiūčio 23 d.

EKONOMINIO GYVENIMO AKTUALIJOS

MOKESČIŲ REFORMA
ANDRIUS MACKEVIČIUS
Mano pereitą straipsnį apie
mokestines painiavas redakci
ja truputį pertvarkė: pradėjo nuo
pradžios, perėjo į pabaigą ir už
baigė viduriu. Tikiuos, tai buvo
padaryta norint vaizdžiau paro
dyti mokestinių problemų painu
mą.
Šių metų mokesčių įstatymo
reforma painiavos nei kiek ne
suprastins, bet jei įstatymas bus
išleistas panašus į Parengimo
Komisijos priimtąjį projektą,mo
kesčių našta šiek tiek palengvės.
Pakeitimai yra numatomi pada
ryti nuo 1964 metų pradžios,
atseit, atskaitymai iš 1964 me
tais gaunamų atlyginimų jau tu
rės būti mažesni. Tačiau mo
kesčiai, už šiuos metus dekla
ruojami , ateinančių metų pra
džioje dar nebus sumažinti.
Svarbiausioji mokesčių refor
mos įstatymo dalis yra mokes
čių tarifo sumažinimas, numa
tomas vykdyti dviem etapais. Už
pirmąjį tūkstantį dolerių apmo
kestinamų pajamų dabar mokama
20% mokesčio, nuo 1964 m. pra
džios numatoma tik 16%, gi nuo
1965 metų jau tik 14%. Aukščiau
siasis tarifas, už apmokestina
mas
pajamas
viršijančias
$400,000 į metus, šiuo metu mo
kama 91%, nuo 1964 metų 77% ir
nuo 1956 metų 70%.
Apart tarifo sumažinimo, kai
kurie kiti reformos nuostatai ypa
tingai palengvins žemesniųjų pa
jamų klasių mokesčius. Numato
ma, kad apie pusantro milijono
mokesčių mokėtojų visai išvengs
mokesčių mokėjimo. Šiuo metu
kiekvienas mokėtojas, užuot var
dinęs leidžiamas atskaityti iš
laidas, turi teisę nurašyti 10%sa
vo pajamų, bet ne daugiau kaip
$1,000. Reformos projekte šio
vadinamo standartinio nuskaity
mo maksimumas lieka nepakeis
tas, tačiau yra numatyta leistinas
standartinio nuskaitymo minimu
mas. Kiekvienas asmuo turįs tei
sę į vieną $500 išimtinę (exemp~
tion) galės nurašyti standartinio
nuskaitymo ne mažiau kaip $300.
Už kiekvieną papildomą išimtinę,
leistinas minimalinis nuskaity
mas padidėja $100. Pavyzdžiui,
keturių asmenų šeima turinti
$5000 deklaruotinų pajamų gali,
pagal dabar veikiančius nuosta
tus, nurašyti $500, t.y. 10% nuo
deklaruotųjų $5000 pajamų. Pravedus siūlomąjį pakeitimą, šios
šeimos standartinis nuskaitymas
pakiltų iki $600, t.y. $300 už pir
mąjį šeimos narį ir po $100 už
kiekvieną likusį šeimos narį. Tuo
būdu, vienas asmuo šiuo metu ne
privalo mokėti mokesčio jei jo
metinės pajamos neviršija $667
dolerių, nes jam leidžiama at
skaityti 10% standartinio nuskai
tymo, $67, ir viena išimtinė $600.

Pravedus siūlomąją reformą vie
nas asmuo išvengs mokesčio mo
kėjimo, jei jo metinės pajamos
neviršys $900, t.y. viena išimti
nė ir $300 standartinio nuskaity
mo minimumas.
Žemesnių bei vį/autinių pajamų
šeimos, kuri' s privalo mokėti
už mažų vAikų priežiūrą moti
noms dirbant, turi teisę atskai
tyti faktinas vaikų priežiūros iš
laidas. Šiuo metu maksimalinis
leidžiamas atskaitymas yra $600,
Priojektuojama šio atskaitymo
ribą pakelti iki $900, jei šeimoje
yra bent du priežiūros reika
lingi vaikai.
Pagal dabar veikiantį įstaty
mą, išradėjai, autoriai bei kai
kurie kiti asmenys, kurie vie
nais metais uždirbdavo žymiai
daugiau negu paskutinių kelių me
tų savo pajamų vidurkį, tam tik
rais atvejais turėjo teisę nepap
rastųjų pajamų sumą išdėstyti
per paskutiniuosius penkis me
tus. Ši teisė dabar numatoma
suteikti visiems mokesčių mo
kėtojams, kurių pajamos vienais
metas yra bent trečdaliu aukš
tesnės nei jų pajamų vidurkis
per paskutiniuosius keturius me
tus, jei to padidėjimo yra dau
giau nei $^000. Pavyzdžiui as
muo, kurio vidutiniškas pasku
tiniųjų keturių metų uždarbis
buvo $5000; staiga vienais me
tais uždirba $20,000. Dabar vei
kiančiais tarifais šis pilietis tu
rėtų mokėti mokesčio $4532,
skaitant dvi išimtines ir stan
dartinę nuoskaitą. Pritaikius pa
jamų išdėstymo nuostatą, jo mo
kesčio suma sumažėja ligi $4560.

Mokestinė lengvata numatoma
asmenims virš 65 metų amžiaus,
kurie parduoda savo gyvenamą
namą su pelnu. Jei pardavimo
kaina neviršija $20,000 gautasis
pelnas visai nebūtų apmokesti
namas. Jei pardavimo kaina vir
šija $20,000, apmokestinama bū
tų tik dalis gautojo pelno, pavyz
džiui, jei pardavimo kaina siektų
$50,000. apmokestinama būtų pusė
pelno.
Gydymosi išlaidos bet kuriam
mokesčių mokėtojui leidžiama at
skaityti tik kiek jos viršija 3%
jo pajamų. Nuo sumos išleistos
vaistams reikia atmesti dar 1%
pajamų. Asmenims virš 65 metų
amžiaus 3% apribojimas jau nuo
seno nebegalioja. Dabar numato
ma tokiems asmenims panaikinti
ir 1% apribojimą, taikomą vais
tams.
Prisibijant, kad projektuoja
mos lengvatos gali kainuoti valsty
bės iždui per brangiai, yra nu
matyti nekurie kiti nuostatai, ku
rie tą nuostolį bent dalinai at
svertų. Pavyzdžiui, nebebus lei
džiama atskaityti valstijų mo-

KAI RUSAI ATEINA
(IŠTRAUKA Iš KNYGOS ”WENN DIE RUSSEN
KOMMEN”)
--------------------- ROBERT

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

(10)

Apsisukęs išeinu iš perono.
Narvos gatvės sankryžoje kažkas paliečia mano al
kūnę. Atsisukęs susiduriu su Juliaus prakaituotu ir iš
vargusiu veidu.
— Buvai stotyje, Robertai?
Einame greta.
— Buvau!
— Daugiau kaip 12.090 iš miesto surinkta, Robertai!
Jeigu vokiečiai nepasiskubins .. .
— ... po metų neliks nė vieno esto Estijoje.
Julius pritaria:
— Paliks tik žydai ir rusai. Vien tik iš Tallinno
12.000! O kiek iš visos Estijos!
Julius apsidairo — niekas neseka, ir mes galime vėl
kalbėtis.
— žinai, kas iš mūsų klasės draugu išvežta, Rober
tai?
— Petras, Olevas nužudytas.
Jis nulenkia galvą.
— Tą patį man sakė Justas. Gal kas ir daugiau?
— Galbūt!
Julius atsisega savo uniformos apikaklę.
— Su manim baigta, Robertai. Ir kam tuos žmones
reikia taip baisiai kankinti? Kiekviename vyrų vagone
tarp 40 ir 60 žmonių. Moterų vagonuose tarp 30 ir 40.
Kuriems velniams toji kankynė?
— Kodėl? Kodėl iš viso mūsų žmonės tremiami? Mo
terys, vaikai, seniai! Kodėl? Už tai, kad jie estai! Su
pranti! šiandien dar sutikau buvusį fabrikantą Max Bes-

Uždarant mergaičių stovyklą Putname stovyklautojos išsirikiavusios sudarė ženklą "XX", kas reiš
kia, jog tai buvo dvidešimtoji stovykla.
B. Kerbelienės nuotrauka

kesčiai už benziną, tabaką, alko
holinius gėrimus, automobilių
leidimus ir pan. Draudimas ne
lies turto, pajamų bei apyvartos
mokesčių, šie mokesčiai bus ir
toliau atskaitomi.
Nelaimingų atsitikimų nuosto
liai bus atskaitomi tik kiek jie
viršys $100. Nebus leidžiama at
skaityti atlyginimo, gauto už pir
mąsias 30 ligos dienas.
Nežiūrint šiųsuvaržymų,skai
čiuojama, kad jei projektas būtų
priimtas be pakeitimų, asme
nims, kurių pajamos neviršyja
$3000 į metus mokestis suma
žėtų 38%. Pajamų grupei, nuo
$3000 iki $5000, mokestis su
mažėtų 26%, nuo $5000 iki
10,000 sumažėjimas būtų 20%, nuo
$10,000 iki 20,000, 16% ir nuo
$20,000 iki $50,000 - 15%.
Nelaimei, visi tie gražūs da
lykai bus, jei ir kada reformos

JAUNIMO IDEALAI
J.

Miškinis

Teoretiškai imant jaunuolių -berniukų ir mergaičių, gyvenimo
tikslas yra tas pats, tai ir auklė
jimo dėsniai turėtų būti tie patys.
Bet kodėl jie auklėjami kartais
skyrium?
Todėl, kad jų prigimtis ir dva
sinės savybės kai kur esti skir-

bus galutinai priimtos. Šiuo me
tu nesitikima, kad galutinai re
formos įstatymas būtų priimtas
anksčiau nei gruodžio mėnesį.
Kurios iš dabar projektuojamų
jų reformų išliks galutiniame įs
tatymo tekste, ir dar svarbiau,
kokie nauji nuostatai bus dar prr
imti, galima tik spėlioti.

tingos, vienų vienos, kitų kitos
dorybės pranašesnės. Pasire
miant mūsų pasakomis ir lietuviš
komis liaudies dainomis vyro
idealas -- tvirtumas, moters -meilingumas, vieną ir antrą sie
ja draugėn grožis.
Gal niekas taip vaizdžiai ne
parodo mūsų lietuvaičių būdo gra
žiųjų bruožų, kaip senovinės su
tartinės, lydimos ritmingų judė
siu. Tik gaila, kad dabartiniu me
tu išeivijoje mažai bedainuoja
mos. O gi ir ištisinės lietuviš
kos dainos kiek daug turi auklė
jimo pradų. Dainuoti reiškia ne
vien gėrėtis gaida, bet ir auk
lėti save. Taigi, gaivindami dai
nas, gaiviname ir savo sielą. Kiek

džiaugsmo ir kiek gilaus liūdesio
mums teikia daina.
Mūsų dainos rodo jaunųjų ke
lius, auklėja, piešia jųbudus.kad
vėliau jie sutapę draugėn, su
darytų iš skirtumų nedalomą vie
netą, šeimą, tautos branduolį.
-- Lietuviais esame mes gi
mę, lietuviais turime ir būt —
savo tautinės giesmės šūkio ve
dinas, svetur atsidūręs jaunimas
turi jungtis į didįjį lietuvybės
stiprinimo darbą. Gražių norų ir
pasiryžimo jaunime apsčiai ma
tyti. Taigi, jaunimas sekdamas
praeitį ir tarp savęs darniai bend
radarbiaudamas turi labiau pa
justi lietuviškos širdies balsą,
turi stengtis nugalėti svetimųjų
primetamas ydas. Sportas, tauti
niai Šokiai ir lietuviška daina
kaip tik jungia jaunąsias jėgas
lietuviškam darbui.
Vokiečių rašytojas Goethe pa
sakė: "Reikia kasdien išgirsti
nors vieną savo tautos dainelę,
arba paskaityti nors vieną gra
žų eilėraštį, pamatyti gražų vaiz
dą." Vadinasi, visa kas ugdo ir
stiprina lietuvišką dvasią, turi
sudaryti jaunuolio gyvenimo dalį.
Be to, jaunuoliams itin svarbu
turėti savigarbos jausmas. Žmo
gus be savigarbos —niekis, o jau
nuolis be savigarbos --tuščias,
kaip muiloburbulas. Juk savigar
bos jausmas veda į teisę ir dorą.
Turįs savigarbos jausmą jaunuo
lis pasiekia sau ir savo tautai
garbę ir laimę.

• Įsidėmėkite Dirvos ad
resą su nauju codo numeriu!

Kad palengvinus pašto
įstaigai efektingiau ir spar
čiau atlikti pašto paskirsty
mą ir spartesnį jo pristaty
mą adresatui, naudokite
naują ZIP codo numeri. Ad
resuojant Dirvai, rašykite:
Dirva, 6907 Superior Avė..
Cleveland, Ohio, 44103.
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2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai; J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
i. ANTIQUE, Four Roses 86 proof
Str. Burb. Whiskey
2. BARNETT Prancūziškas konjakas
3. KRON BRANNVIN AQUAVIT
švediška .............................
4. Import. 6 metu CANADIAN
WHISKEY ..... ......................

•d h $3.98
">th $4.98

5th $3.98
5th $3.98

proswanny — jis, šiandien savo, tegu ir nacionalizuotų,
Įmonių direktorius. Lygiai kaip ir urmininkas Epšteinas
tebėra savo buvusių prekybos namų vedėju ir tebesėdi
savo kėdėje! Jie abu neišvežti! Neišvežti, nes jie nėra
estai, o žydai! Vietoj jų gyvuliniuose vagonuose sėdi jų
įmonių darbininkai! Nes jie estai! Mūsų tauta naikinama,
kad liktų, vietos rusams, kad nekliudomai plėstųsi Di
džioji Rusijos imperija!
— Mums reikėjo priešintis, Robertai!
— Reikėjo.
— Dabar jau pervėlu!
— O gal dar ne! Prasidėjus karui mes kovosime.
Julius sustoja:
— Keista! šiandien mūsų vienintelė viltis Hitleris ir
vokiečiai. Be jų,-jokios kitos pagalbos negalima tikėtis!
— Jokios. Anglai ir amerikiečiai bičiuliaujasi su
Stalinu — mūsų likimas jų nejaudina. Vokiečiai tėra mū
sų vienintelė ir paskutinė viltis.
Paspaudę rankas atsisveikiname. Jis nueina į stotį.
Helė pasitinka mane ant slenksčio:
— Raidai, tavęs ieško Roogas!
Įeinu nepasibeldęs. Roogas pasitinka mane šaltu
žvilgsniu:
— Kur buvai, Raidai?
— Uoste, drauge Roogai.
Įtarus šypsnis blyksteli jo veide.
— Uoste, sakai. Mano įstaigos vedėjas darbo metu
vaikščioja po uostą! Puiku, ką, Raidai? Labai gudriai,
ar ne?
Ką gi jam turėjau atsakyti? Roogas tuksena pieš
tuku į stalą.
— Ko tau reikia tenai uoste? Norėjai apžiūrėti gy
vulinius vagonus, ką?
— Taip.
— Taip. Nebūk naivus, Raidai! Juk tai priešo šni
pai! Po velnių, po mėnesio mes stojame į karą. Tas bū
tina! Kiti ir kitur tokius agentus, šnipus ir išdavikus sta
tytų prie sienos — mes elgiamės daug žmoniškiau, Rai
dai. Perdaug, sakyčiau, humaniškai! Argi tau dar ne

5.
6.
7.
8.

NAPOLEON FRENCH BRANDY
5th $3.35
METANA, Graikų brandy, 90 proof 5th $5.75
V AT 69 SC'OTCH Whiskey ............... 5th $4.98
BORDEAUN French vine ............... 5th $0.98

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

aišku, Raidai?
— Ne visai, drauge Roogai.
— Sėskis, Raidai. Kas gi tau neaišku?
— Pirmiausia — kodėl prigrūsti traukiniai jau trys
dienos stovi tokioje kaitroje?
— Nebūk juokingas, Raidai. Juk suimta virš 12.000
žmonių. Tai milžiniškas darbas! Įsivaizduok — 12.000!
Taip pat ir kitur aibės susemta priešo agentų ir kapita•listų. Visi keliai užkimšti. Visa organizacija nefunkcijonuoja, kaip reikia — bet pati akcija be priekaištų pra
vesta! Tiesą sakant, ne visus sučiupom, kurie numatyti
sąrašuose!
— Antra — kam žmones marinti alkiu ir troškuliu?
Kodėl neleidžiama jiems net vandens paduoti?
Roogas nusisuka.
— Tai jau rusų reikalas. Mes estų komunistai nieko
bendro su tuo neturime.
— Trečia — kodėl žmonės gyvuliniuose vagonuose
taip sausakimšai sugrūsti ? Argi trūksta prekinių vagonų ?
Roogas rūsčiai pakyla.
— Kas tie kvaili klausimai? žinoma, trūksta vagonų!
Estijoj, Latvijoj ii- Lietuvoj tuo pačiu metu tremiama
dešimtimis tūkstančių. Be to, rusiški geležinkeliai skir
tingo pločio!
— Ketvirta — kam išardomos šeimos?
— Trauk tave velniai, Raidai! Juk tai Maskvos įsa
kymu! Be to. neįmanoma sutikti, kad šitie niekšai ir to
liau užsiiminėtų priešvalstybiniu darbu Rusijoje.
— Penkta — kodėl suimami vaikai, seniai ir mote
rys? Argi kūdikiai taip pat šnipai, priešo agentai ir iš
davikai 7
— Jau mane vedi iš kantrybės, Raidai! Sovietinė
valdžia nenori draskyti šeimų. Dėl to šeimos išvežamos
drauge! Daugiau klausimų?
— Taip. Girdėjau, kad šiandien 72 metų luoša mo
teriškė iš N. gatvės taip pat išplėšta iš vežimėlio ir įbruk
ta į guvulinį vagoną. Aš netikiu, kad ji užsiiminėtų prieš
valstybine veikla!
Roogas truktelėjo pečiais.
(Bus daugiau)
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Užsisakykite knygas Dirvoje
Dirvos administracija mielai patarnauja tiems' mūsų
tautiečiams, kuriems knygą neparanku įsigyti dėl gyve
namos vietos ar kitų aplinkybių, tačiau, kurie myli lietu
višką žodį, kūrybą, ir kurie mielai norėtų ne tik papuošti
lietuviškomis knygomis savo knygų lentynas, bet ir tąja
ar kita knyga norėtų susipažinti ar ją panaudoti kaip
dovaną.
Čia patiekiame dalį knygų sąrašo. Stengsimės jį pa
pildyti. Prašome jį išsikirpti ir pasaugoti ateičiai, nes ne
visą laiką galėsime jį įtalpinti Dirvoje.
Pasirinkę knygą, atsiųskite čekį atitinkamai sumai
ir už poros dienų knyga ateis pas jus paštu.

LITUANISTIKA, MEMUARAI, ALBUMAI:
Prof. V. Biržiška, ALEKSANDRYNAS I ir II tomai $7.50.
DABARTINIS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS .... $12.00
M. Krupavičius, LIETUVIŠKOJI IŠEIVIJA........... $2.00
Dr. A. Šapoka, LITHUANIA TRHOUGH
THE AGES .......................................................... $3.50
VI. Vijeikis, LIETUVA — MANO TĖVŲ ŽEMĖ .... $7.00
L. Valiukas, LITHUANIA LAND OF HEROES .... $4.75
V. Sruogienė, LIETUVOS KULTŪROS ISTORIJOS
BRUOŽAI .......... ?................................................. $2.00
L. Dambriūnas, LIETUVIŲ KALBOS SINTAKSĖ $2.50
V. Kavolis, LIETUVIŠKASIS LIBERALIZMAS .... $3.00
M. Biržiška, LIETUVIŲ TAUTOS KELIAS ........... $3.00
R. Skipitis, NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
STATANT .......................................................... $5.00
V. NAGIUS-NAGEVIčIUS ...................................... $6.00
J. Petruitis, KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ ............. $1.80
Dr. Jonas Balys, LIETUVIŲ TAUTOS LOBYNAS $3.00
Jonas K. Karys, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
PINIGAI ................................................................. $5.00
Bronys Raila, TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ ....... $5.00
Bronys Raila, Iš PASKENDUSIO PASAULIO ......... $5.00
J. Bachunas, VANAGAITIS ........................................ $2.00
Dr. J. Prunskis, VYRAI KLYSTKELIUOSE ....... $3.00
J. Andriūnas ir P. Svyrius, LIETUVA TIRONŲ
PANČIUOSE ...................................................... $1.50
P. Andriušio ir VI. Radzevičiaus, BLEZDINGĖLĖS
PRIE TORRENSO ............................................... $2.00
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ METRAŠTIS ............ $10.00
ROMANAI, NOVELĖS, POEZIJA:
R. Spalis, ANT RIBOS .............................=................ $4.00
R. Spalis, ANGELAI IR NUODĖMĖS, novelės —
kietais viršeliais ............... $2.00, minkštais — $1.50
F. Neveravičius, BLAŠKOMOS LIEPSNOS, 2 tomai
po -......
$2.0
V. Ramonas, DAILININKAS RAUBA, novelės .... $3.50
V. Ramonas, CROSSES (angliškai) . ..................... $4.00
V. Ramonas, MIGLOTAS RYTAS . ......................... $2.00
St. Santvaras, Aukos TAURĖ, poezija ................... $2.50
A. Škėma, BALTA DROBULĖ ............................... $1.50
Alė Rūta, BROLIAI .................................................. $1.50
. Alė Rūta, — MOTINOS RANKOS ..................... • $4.00
Alė Rūta, PRIESAIKA .............................................. $3.25
Alė Rūta, ŽVAIGŽDĖ VIRŠUM GIRIOS ............... $4.00
Alė Rūta, Į SAULĖTEKĮ ........................................... $1.50
Pulgis Andriušis, DAINA Iš KITO GALO ............... $2.00
J. Švaistas, JO SUŽEDĖTINė ................................... $4.00
J. Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS ........................... $2.75
J. Švaistas, ELDORADO ........................................... $1.80
Jurgis Gliaudą, HOUSE UPON THE SAND
(angliškai) .......................................................... $3.95
Jurgis Gliaudą, IKARO SONATA ........................... $2.00
Jurgis Gliaudą, NAMAI ANT SMĖLIO ................... $2.00
V. Volertas, UPĖ TEKA VINGIAIS ....................... $3.50
Jonas Grinius, GULBĖS GIESMĖ (drama) '.......... $3.00
LITHUANIAN ŲURTET ......................................
$4.95
LITHUANIAN FOLK TALĖS................................... $4.50
SELECTED LITHUANIAN STORIES .......
$5.00
V. Kavaliūnas, KALNŲ GIESMĖ ........................... $2.50
Alg. Mackus, NEORNAMENTUOTOS KALBOS
GENERACIJA IR AUGINTINIAI, poezija .... $3.00
Alg. Mackus, JO YRA ŽEMĖ, poezija ................... $2.75
Maironis, JAUNOJI LIETUVA —
kietais viršeliais ............... $2.00, minkštais — $1.50
M. Vaitkus, MISTINIAME SODE ........................... $3.00
A. Giedrius. PASAKĖČIOS
$2.00
A. Nasvytis, LEAVE YOUR TEARS IN MOSCOW $3.95
St. Būdavas, LORETA ............................................... $1.80
I. Simonaitytė, AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS ... $3.50
A. Baranauskas, KALVOS IR LANKOS ........
$2.00
Jurgis Jankus, PO RAGANOS KIRVIU ............... $1.50
Jurgis Jankus, PIRMASIS RŪPESTIS ............... ■ $2.00
J. Grušas, PABUČIAVIMAS . ....................................... $1.50
J. Kralikauskas, TITNAGO UGNIS ....................... $2.50
St. Būdavas. VARPAI SKAMBA ........................... $2.50
P. Abelkis, ATLAIDŲ PAVĖSY ...............
$3.50
Vincas Krėvė, RAŠTAI ........................................... $5.50
V. Kudirka, MEMOIRS OF LITHUANIAN BRIDGE $2.00

VAIKŲ LITERATŪRA
Vytė Nemunėlis, MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS
A. Gustaitis, KOVA SU GAIDŽIU ...........................
A. Gustaitis, UŽPUOLA BITĖS ...............................
V. Vijeikis, KAS GRAŽIAU (piešiniai spalvinimui)
N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS ...........................

ĮVAIRIOS
A. Gustaitis, LIETUVA — EUROPOS
NUGALĖTOJA...........
....................
KIŠENINIS LIETUVIšKAS-ANGLIšKAS
ŽODYNAS ...........................................................
V. Peterailis. LIETU VIU-ANGLŲ KALBOS
ŽODYNAS .............................................................
J. Daužvardienė, POPULAR LITHUANIAN
RECIPES................... -•..........................................
VALGIŲ GAMINIMAS ...............................................

Užsakymus siųsti šiuo adresu:
DIRVA, 6907 Superior Avė.,
Cleveland. Ohio, 11103,

$2.00
$2.00
$2.00
$0.50
$1.00

$2.50

$2.9o
$7.00

$2.00
$7.50

Pasaulio gražuolių pristatymas Long Beach, Calif.

PASAULIO GRAŽUOLIU RINKIMUOSE
Šiemet Long Beach, Calif.,
rugpiūčio 8-18 d.d. vykstančiam
pasaulio gražuolių rinkimui va
dovavo visiškai nauji asmenys. Iš
kilmėms sustatė skirtingą pro
gramą.
Telegrama. Kvietimas daly
vauti Long Beach Breaker’s International Hotel "Crystal" sa
lėje. Susipažinimo vakaras.
Gilūs kilimai. Pliušas. Vei
drodžiai.
Sidabriniai
indai.
Šmaikščios patarnautojos.
Iš kairės paryžietis Claude
Berr. Tvarko Europos, Mažo
sios Azijos, Afrikos gražuolių
reikalus. Malonus, mandagus.
Gerai žino dabartinę Lietuvos
padėtį. Sako, kiekvienas spaudą
sekantis europietis neblogai nu
simano apie sovietų okupuotą Eu ■
ruopą. Joje Lietuva užima reikš
mingą vietą. Puikiai moka keletą
kalbų. Laisvai kalba net suomiš
kai, estiškai.
Kairėje — danas. Sakiniai kaip
kirviu kapoti. Apie Lietuvą irgi
žino. Karštas laisvės gynėjas.
Priekyje -- filmų pasauliui
žinomas asmuo. Jo kaimynė, gi
musi Šveicarijoje, žingeidžiai
klausinėja apie Lietuvą. Ameri
koje seniai gyvena. Apie Lietuvą
žino mažiau. Eilė naujų pažinčių.

GRAŽIAUSIOJI PASAULIO
MOTERIS
Keliolikos rūšių stiprieji gėri
mai irgi nemokamai. Kiek nori.
Visi laikosi santūriai. Retas pa
ima antrą.
Renkamės kiton salėn. Gražuo
lės suėjusios pasikalbėti su už
sienio spauda.
Stebiu iš tolo.
Kelios sėdi minkštasuoliuose.
Keliolika stoviniuoja.
Smagi, linksma blondinukė;
liekna, aukšta, nedaug išsidažiu
si.
"Kas ji?”
Niekas nežino.
20 metų Miss Islandija, Gudrun Bjarnadottir. Kalba islandiškai, angliškai. Islandiečių kai
ba, jos žodžiais, padėjusi pagrin
dą visoms skandinavų kalboms.
Studijuoja Londone. 5 pėdų 8 su
puse inčo aukščio. 37 1/2 - 23 37 1/2. Nori būti filmų artiste.
Gal iš kelionės pavargusi.
-- Islandija mažutė valstybė
žmonių skaičiumi. Kaip ten tiek
daug gražių moterų?
-- Paslaptis. Mūsų paslaptis,
Akin krenta tamsiaplaukė, ža
lia gėlėta suknele. Labai maloni
pokalbiui Miss Florida Joyce
Bryan. Linksmutė, gyvo humo
ro. Mokosi baleto. Mėgsta van
dens pašliūžavimą. Nori dirbti
diplomatinėje tarnyboje, turėti
sportinę mašiną.
-- Per daug nenustebkite, jei
"būsite išrinkta viena gražiausių
jų -- atsisveikinant. Išraudo. Gra
žiai nusilenkė, smagiai dirstelė
jo.
MISS INTERNATIONAL
"Akyse stovi" Misslnternational 1963 panelė Tania Verstak,
Australijon emigravusi (jos tė
vai) dypukė, pabėgėliai nuo so
vietų. Pernai labai maloniai pa
sikalbėjome, tai pasiunčiau su
ja lietuviškos spaudos. Atsakė
maloniu laiškiuku.
Per metus ji, kaip Miss International, lankėsi daugelyje
kraštų. Gavo tūkstančius laiškų.
Sutiko tūkstančių tūkstančius nau

ALG. GUSTAITIS
jų veidų. Beveik visi stengiasi
kuo nors įtikti.
Ji ištiesų nuostabiai graži. Kar
tais moterys iš visai arti nėra
taip žavios, nes matosi odos ne
lygumai, ar nusidažymai. Jinai -kaip piene maudytas angeliukas.
Negali atsižiūrėti.
Ji dairinėjasi . Nejučiomis.
Taigi, neįdomi kompanija. Lyg
nubėga akių žvilgsnis. Netrukus
eina (tikriausiai supuolimas) pro
mane.
Stoviu nejudėdamas.
Staiga stabteli.
-- Palaukite... (sekundę gal
voja)... ar jūs nebūsite ... ch,
pamiršau pavardę... Ar jūs esate
lietuvių spaudos atstovas?
-- Retkarčiais parašau...
-- Taip, jūs tas pats ... kaip
toji pavardė?...
--Ar mano?
-- Aha, -- ir smagiai žiūri,
šypsena beveik niekad nenueina

nuo jos veido, lūpų. Tiesia ranką,
dėkoja už spaudą.
-- Tai į Australiją neatvykote?
O matote, metai jau praėjo, ar
ne greitai?
Kaž kas paklausia, ką padarė
su gražuolių karūna laimėtais
pinigais.
Atidavusi tėveliui.
Tas įdėjo į jo izoliacinių me
džiagų biznį.
-- Oh, kaip Lietuva? -- dide
liam nustebimui paklausia.
Ir netrukus:
-- Tiesa, ar žinote, prieš ke
turis mėnesius ištekėjau. Hong
Konge. Nežinojote? Peter, susi
pažinkite. Tai mano vyras.
-- Peter Young. Paduoda savo
kortelę. Verčiasi automobilių ur
mo prekyba Australijoj. Kada
juos aplankysiu? Dabar Tania bus
užimta, iki gražuolių rinkimai
pasibaigs. Gal po to kur drauge
vakarą praleistume?
Vyras malonus, draugiškas.
Mielai su jais nueičiau, jei tik
surasiu ’aiko.
Tai buvo rugpiūčio 7 d. vakare.

UŽSIČIAUPK, BRISIAU!...
R□

Me

A. Venclova matė net spalių
krūvą, ant kurios Biliūnas Bri
siu paguldė. Biliūnas visiems gi
lų įspūdį padarė. Jo paliktas kū
rybinis turtas mažas, bet sva
rus. Per daug A. Venclova su
A. Vienuoliu verkšlena savo kny
goje "Epochos vėjas" (Grož. Lit.
leid. Vilnius 1962), kad tie "fa
šistai" nesutvarkė nei Biliūno pa
laikų, o Vaižganto biustas ant
šono numestas Malaišių kaime
šalia kelio...
Verkia Venclova, verkia Šim
kus, verkia ir... Vienuolis. Bet,
draugai beverkdami neužklausė
Vienuolio verkimo priežasties.
Senai jis ašaras išverkė dėl Bi
liūno, dėl Baranausko Anykščių
Šilelio likimo. Kodėl jūs nega
lėjot paprašyti "tėvų tėvo" Sta
lino, kad grąžintų jo sūnų iš Si
biro. Dukra -- "Fašiste", nes ji
Vakaruose valgo iš "kruvinų ka
ro kurstytojų ir kapitalistų"
rankų duoną. Taip liko mirtyje
vienišas Vienuolis.
Taip sunku, Viešpatie, skai
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tant, anot dr. A. Margerio (150
dienų Tarybų Lietuvoje, Chica
go, 1961) "vaduotojų" spaudą, bet
dar sunkiau skaityti "išvaduoto
jų" spaudą. Tu gi valgai "kru
vinųjų fašistų" duoną. Amerika
baisi, nei knygų, nei filmų, vi
siškai palaida bala. Pakliūti dar
bininko vaikui į universitetą -stebuklas, nes universiteto durys
devyniomis spynomis užrakin
tos. (45 ps.). Visi tvirtina (Ra
gauskas, Venclova, Margeris...)
kad žudikai, išskerdę milijonus
laisvi klajoja po kapitalistų kraš tus. Ar ne klaiku?
A. Margeris visur cituoja, kad
darbininkas uždirba 800 rb. (se
nų), bet nepasako ką galima už
juos nupirkti. Bet Margeris ne
matė Roosevelto dovanotų sunk
vežimių, kuriais tūkstančiai lie
tuvių buvo išvežti į Sibirą. Ko
dėl jis nelankė Rainių, Pravie
niškių, Panevėžio, Červenės? Ko
dėl nepaklausė, kokia baisia mir
timi žuvo apie 20.000 partizanų?
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Margeri, paklausk kiek "fašistų"
vaikų lanko čia universitetus,
nors jie darbininkų vaikai. Čia
neklausia, ar priklausai komjaunimui, ar rusą laikai vyres
niuoju broliu.
Tu aiškiai kalbi prieš Ame
rikos demokratiją, o tau nieko.
Pabandyk ten nors vieną "už
draustą" knygą ar laikraštį vie
šai skaityti, tu atsidursi už gro
tų (nors Margeris sako, kad
Kauno, Utenos kalėjimai užda
romi, nes nėra nusikaltėlių!) Ti
kėjimo laisvė didžiausia! Štai
Klaipėdos naujos bažnyčios nuo
trauka! Koks jos ir jų statytojų
likimas, Margeris nutyli.
Girdi Lietuvos liaudis laisvai
paprašė įsijungimo į Sovietų Są
jungą. Tai velniop Molotovo-Ribbentropo sutartį. Be reikalo at
vyko tūkstančiai raudonosios ar
mijos.
Nei Paleckis, nei Venclova,
Cvirka, Gira, S. Neris, Šimkus
nepriklausė "garbingajai" parti
jai.. Venclova sako, kad Cvirka
tik 1941 m. įstojo į partiją.
Statykit gėdos sienas, naikinkit, bet sunku supančioti įgimtą
laisvės troškimą.
Laisvam žmogui keista skaitant, kad tiek metų dievintą žmo
gų Staliną išmetė į šiukšlyną. Ir
Lietuvoj buvo atsiradę kiekvie
nam mieste centrinės gatvės -Sta
lino prospektai. Su kinkų virpėji
mu krikštotėviai vėl prospektus
perkrikštijo. Praga tik dabar vos
įstengė nuversti "tėvo ir moky
tojo" paminklą. Venclovai net ne
malonu dabar paminėti jo vardą,
kai rašo apie S. Nėrį ir apie jos
"garsią" poemą.
Sa, brisiau, sa. Tu netinki.
Pasenai. Pavažiuosim įBotirkus.
T u nebesupranti vyresnio brolio
ruso.
Liepiau čia tau sodinti kuku
rūzus, o tu kažkokią velniavą pa
sėjai. Sakiau, kad karvė duotų į
dieną 20 litrų, o višta 400 kiau
šinių į metus. Ne veislinė kiau
lė, jei neatveda bent 12 paršelių.
Moterys gimdo po 4, o čia kiau
lė... Taip, Justai, sunku šokinėti
per okupanto virvelę. Kartais su
ka lėčiau, o kartais viesuliškai.
Sunku nuspėt Kremliaus ponų no
rus. Nebijok, dar badu nestipsit.
Juk net Castro Kanados kviečius
siunčia į Gvinėją. O dėdė Šamas
nepamiršta Gomulkos, Tito ir
kitų draugų, tenka visiems.
Taip, gražu mūs* Lietuvoj. Kul
tūrinai mainai geri. Jie viską,
o jūsų mums nereikia. Ir aš ap
sikroviau jų knygomis, o mano
nenori priimti.
Prisimena linksmas pasakoji
mas, kai Italijos karalius Emanu
elis III, vaikščiodamas su Mussolini jam pasakė, kad nosinė jo
brangiausias turtas. Dučė nuste
bęs paklausė: "Kodėl?” Karalius
atsakė: "Tai vienintelis daiktas
į kuri galiu įkišti nosį be jūsų
atsiklausimo". Tikiu, kad ir jūs.
"laisvos" Lietuvos ponai, pilnai
pritariat. Be vyresnio brolio
"ukazų" nedarot nieko. Nei
šnipšt. Pabandykit, broliai, už
traukti naują giesmę "sa, bri
siau, sa".

Nežinot, kada kilpa užsiverš.
Griūna Beri jos, griūna Malenkovai, Molotovai, o jūs... Žiūrėkit,
kad dar Maskvai nesučiaudėjus,
suspėtumėt išrėkti "į sveikatą".

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
PRENUMERATĄ

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS
■■■

metinį dividendą už
visas taupymo sąs
kaitas.

'£/

VOUR SAVINGS gę?

M.
ŪMO
^x$l 0,000^4^

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo
ta upy tojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.
• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite
savo banko knygutę.
• Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association
Chartered and Supervised by the United Statės Government
2202 W. CERMAK ROAD
Phone: Vlrginia 7-7747

•

CHICAGO 8, ILLINOIS
John J. Kazanauskas, Pres.
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(SPŪDŽIAI IŠ KELIONĖS PO
EUROPA, J. BERTULIS
Lankant Europos gražiąsias
vietas, teko sutikti Amerikoje gy
venantiems lietuviams žinomus
asmenis, kurie prašė perduoti
pasveikinimus: Iš Romos -- minist. St. Lozoraitis su ponia,
minist. St. Girdvainis, prel. L. Tulaba, kan. kun. K. Ignatavičius ir
Romoje viešintis Dr. P. Vileišis
su ponia. Iš Nicos -- dailin. A.
Liutkus su ponia. Iš Berno (Švei
carija) -- Dr. A. Gerutis su po
nia.
Turintiems galimumų, patarti--'
na kiekvienam pavažinėti po Ita
liją, Nicą ir Šveicariją. To impo
zantiško grožio negalima nei
aprašyti, nei perduoti vaizdais.
Tą reikia patirti nuosavomis aki
mis.
Romoje (Piazza Asti 25) yra
lietuvių viešbutis "Vilią Lituania", kuriam vadovauja kolegi
jos vice-rektorius kun. K. Igna
tavičius. Kiekvienas lietuvis ten
jaučiasi esąs savo namuose. Pil
nas išlaikymas ten yra pigesnis,
negu kitur vien nakvynei.
Kolegijos rektorius prel. Tulaba vyko Į pietų Italiją, kad pa
laiminus moterystės ryšiais sa
vo buvusią mokinę. Viloje viešin
čiai viešniai iš Hollywood’o p.
Violetai Maskoliūnaitei, ir šio
straipsnio autoriui pasiūlė pasi
naudoti proga ir pavažinėti po
gražiausias pietų Italijos vietas.
Be abejo, kas nuo tokio pasiūly
mo galėtų atsisakyti?!
Bekeliaudami
apžiūrėjome:
Montecassino baziliką, kuri stovi
ant aukšto kalno. Karo metu ame
rikiečiai žinojo, kad tame vie
nuolyne galėjo būti pasislėpusi vo
kiečių kariuomenė, todėl jį stip
riai subombardavo. Karui pra
ūžus, vienuoliai šį vienuolyną ir
basiliką ėmė savo jėgomis remon
tuoti. Kadangi jie iš savųjų turi
taipgi ir dailininkus, ir inžinie
rius, jau labai daug yra atstatę,
restauravę, naujai sukūrę net
meniškus paveikslus.
Porai nakvynių sustojome
Amalfi. Pasakiškai graži apylin
kė. Iš čia motorlaiviu buvome
nuvykę į Smerald-Grotą. Ji yra

KVIETIMAS
V A S A R O S
ATOSTOGOMS
Maloniai kviečiame at
vykti Į saulėtą CAPE
COD ir šių metų atosto
gas praleisti geram poil
siui specialiai paruoštoje
MEŠKOS viloje ir
MEŠKIUKO vasarnamy j.
Medžiu apsupta erdvi
rami aplinka, dideli pa
togūs kambariai, geras
sveikas maistas, malonus
nešaltas Atlanto vanduo.
Palangos švarumo paplū
dimio smėlis, lietuviška
dvasia ir gera nuotaika,
vaiku priežiūra . ..
Vasarvietė atidaroma
birželio 15. Kas vasaros
nuo birželio 15 iki birže
lio 30 ir nuo rugsėjo 1
iki sezono pabaigos, gaus
15', nuolaidą. Labai pra
šome užsisakyti kiek ga
lima iš anksto.
MEŠKA, 42 Beach St.,
Monument Beach, Cape
Cod, Mass. Tel. 759-3251
( A rp;i Code Nr. <> 1 7 ).

žymiai didesnė už Capri. Čia gro
toje esąs vanduo giliu tuneliu su
sisiekia su jūra. Saulei šviečiant,
tunelis saulės spindulius mėlyna
spalva perduoda į grotą, kuri duo
da pasigrožėtiną vaizdą.
Važiuojant toliau, tupėjome
nakvoti SorenteCLrtioLanzagim
tinėje). Viešbučiai visur perpil
dyti, bet^i^ švarūs ir patogūs.
PięV^f Italijoje mažu ūkininkų
nė; ži. Žemės didžiulius plotus
valdo paveldėjimu senosios Ita
lijos magnatų kartos anūkai.
Vezuvijus "miega", tik viena
me šone truputį "alsuoja", iš
leisdamas kondensuotus garus.
Kai į tuos garus pypkorius papū
tė dūmus, iš jų pasidarė didelis
kamuolys nei tai garų, nei tai
dūmų.
Neapolis turi taipgi ir savo
"užmiestinį rojų". Teko maty
ti ištisą eilę gyventojų, kurie
jaučiasi esą "rojiškame gyveni
me". Gyvena truputį didesnėje
lindynėje negu Diogenes statinė.
Langeliai mažyčiai, ir tie patys
uždangstyti skudurais. Vaikai pus •
nuogiai. Moterys sėdi prie savo
"rūmų" ant kėdžių, ir kalbasi,
arba barasi. Vyrų nesimatė. Jų
daugiausiai sėdi šaligatviuose
prie kokios užkandinės, ir pasi
statę stiklą vyno( kalbasi ištiso
mis dienomis.
Pasiteiravau, kodėl miestas
nesirūpina duoti jiems tinkames
nių butų? Paaiškėjo, kad šios šei
mos nenori niekur eiti iš šios vie
tos, nes jie čia jaučiasi pilnoje
nevaržomoje laisvėje, be jokio
rūpesčio ir prievolių.
Nicoje irgi žavėtinas grožis.
Ypač Rivieroje. Aplankiau Ni
coje gyvenantį dailininką p. A.
Liutkų. Ponia Liutkuvienė dar
iš studentavimo laikų buvo pa
žįstama (kaipo panelė Janė Mikulskytė, D-ro Mikulskio duktė),
tad nepajutau, kai besikalbant
atėjo vakaras.
Aplankiau pasaulyje žinomiau
sią lošimo vietą Mone Carlo. Į
Casino salę apsilankiau apie
11 vai. ryto. Bet jau ir tuo laiku
buvo apipilnė salė ir automatų
kambarys lošėjų. Vienas pagyve
nęs asmuo pasidėjęs krūvą pi
niginių pakaitalų (didesnė for
mos negu amerikoniškas sidab
rinis doleris), lošė. Nepraėjus
15 minučių, jau pinigai buvo pra
lošti. Nusipirko kitus. Ir su kitais
laimės neturėjo. Na, pagalvojau,
būti Monakoje ir nelošti, būtų
prasikaltimas. Juokaudamas sta
čiau irgi keletą. Bet kadangi juo
kiausi iš laimės, tad laimė pasi
juokė iš manęs, ir parodžiusi uodegutę, pabėgo.
Berne (Šveicarijoje) aplankiau
d r. A. Gerutį ir ponią.
Lietuvių Šveicarijoje labai ma
ža, vos apie 20 asm. Juos suk
viesti yra labai sunku, nes toli
gyvena, net kituose miestuose.
Vasario 16 proga susirenka vi
si. Vadovauja dr. Gerutis.
D r. Gerutis savo sutaupąs de
da ne į banką, bet į knygas. Tu
ri surinkęs pilnus komplektus
dienraščių ir periodinių leidinių
iš viso pasaulio, supirkinėdamas
kur besuradęs naujai pasirodžiu
sią liet, knygą. Todėl pas jį gali
ma rasti retų eksponatų. Per tai
sudarė gražią biblioteką. Bet,ta
me kambaryje jau vietos nebėra
naujiems leidiniams,sako --tek
sią bibliotekai paaukoti ir miega
mąjį...
Vykstant iš Šveicarijos į Vo
kietiją, pasų kontrolėje, paklau-

A "STOP" Sign
TO NEW CAR BUYERS
Stop and consider how much you

can save by Financing your car at our
Rate of $IJ Per $100 per year. Let us

prove that we can save you money!
71 offices
PHONE CHerry 1-0875

Visit any of our convenient

or

Vilią Lituania Romoje, Piazza Asti 25, kur lietuviai turistai gali
gauti labai prieinamomis kainomis kambarius.

sus kur važinėjau, išvardinau
vietas. Pasų tikrintojas vokiškai
paklausė, ar aš nebūsiu lenkas?
Ne, sakau, esu lietuvis. Mano nu
stebimui, jis sušvelnino toną ir
maloniai grąžino pasą. Frankfur
te gi, paklausus vieno vokiečio,
kokia yra anoji bažnyčia,, jis mie
lai paaiškino. Bet po to paklausė:
kokios esu tautybės? Atsakiau:
"Litauer”. Tą išgirdęs, vokietis
nusisuko ir nuėjo.
Važiuojant per Šveicariją, su
sipažinau su ką tik baigusiu uni
versitetą. Vyksta pareigoms į
Afriką. Pakeliui daug buvo laiko,
tad daug ir politikavome. Prie
progos pasisakiau esąs lietuvis.
Pasirodo, kad jis nieko nežinąs
apie Lietuvą. Turėjau nubraižy

ti Baltijos jūrą, ir Pabaltijo
kraštus: Estiją, Latviją ir Lie
tuvą. Taipgi pridėjau Vokietiją ir
Daniją. Jis susiorientavo.
Italijoje lietuviai yra persona
grata. Lietuviams reiškia ir pa
garbą ir pasitikėjimą, nes dar
nebuvo įvykio, kada lietuvis pasi
elgtų netaktiškai.
Romoje gavau pamatyti dvi
operas: "Aida" ir "Carmen".
Vaidinimai ėjo po atviru dangum,
todėl prasidėdavo 9:15 vai. vak.
Baigdavosi apie 1:30 vai. ryto.
Scena įrengta tarp dviejų mūro
likučių milžiniškų pastatų. Ji yra
tokia milžiniška, kad Radamez
buvo atvežtas su 4 arkliais. IIIme akte, prie Nilo pakraščio bu
vo įvestas gyvas kupranugaris su

beduinu. Operoje"Carmen",pas
kutiniame akte toreadoras atva
žiuoja su poros arklių traukia
ma karieta. Taipgi ir kiti buvo
atvežami su poriniais arkliniais
vežimais. Ir arkliai buvo ne tie
patys, (nes kitokios spalvos -tai buvo sceninis efektas). Vaidylų scenoje nuolat būdavo daug
(kartais net ligi 400 asm.), todėl
ir vaidyba nuolat būdavo pagyvin
ta. Tuščių scenų dialogams buvo
labai mažai. Kadangi scena mil
žiniška, tad daromos ilgesnės
pertraukos dekoracijoms pakeis
ti. Bet publika aktorius tikrai nešykščiai pagerbia: po kiekvieno
akto iššaukiami ir aktoriai, ir
režisierius, ir dirigentas net po
keletą kartų.
Akustika buvo gana nebloga, bet
jaučiasi trūkumas dangos, kuri
garsus perduotų publikai. Orkest
ras buvo irgi didelis (pav. vien
tik kontrabasųbuvolO),bet viskas
pražūdavo ore.
Romoje gavau bilietą popie
žiaus bendrajai audiencijai. Tą
dieną dalyvavo {v. ekskursantų
arti 2000 asm. Popiežius, at
neštas į sostą, pasakė žodį, iš
vardindamas tautybes, kurių

organizacijos jį tą dieną sveiki
na. Lenkų nepaminėjo. Man už
nugaros vienas stovintysis sušu
ko: "Polonia".
Sekančioje audiencijoje būk tai
popiežius ir lenkus paminėjo.
Vykstant aplankyti užsienį, pa
tartina prieš tai pastudijuoti bent
svarbiausius, reikalingiausius
klausimus anos valstybės kalbo
je. Man buvo sakyta, jog visur
galima susikalbėti angliškai, ar
ba vokiškai. Praktika parodė, kad
buvau gerai padaręs, bent kiek pa
ruošęs italų ir prancūzų kalbas.
Tiesa, vokiškai ir angliškai gali
ma susikalbėti, bet nevisur.

PUIKI DOVANA
ANGLIŠKAI
SKAITANTIEMS!

Amerikonų spaudoje pa
garsėjusi Jurgio Gliauidos
knyga ”House upon the
sand” (Namai ant smėlio),
gaunama ir Dirvoje.

Kaina

$3.95.
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WIEHN S BAKERY
For GOOD Baked Goods - See WIEHN’S
704 EAST 185 th STO

KE i-0650

GREETINGS and BEST WISHES
To All the Lithuanian People

OMER W. SCHROEDER
GENERAL INSURANCE OF ALL TYPES
815 Superior Avė, Cleveland 14, Ohio.PR 1-6OOO

Po kongreso ieškant išėjimo,..

HOTEL NIDA CORP.

GREETINGS and BEST W1SHES

VIKING CAULKING
GUN CO.
4518 Lakeside Avė.

SEVENTH & PARK AVENUES

ASBURY PARK, N. J.

PRospect 4-7788

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

Savininkai P. C.

Mačiuliai.

UT 1-0216
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GREETINGS and
BEST WISHES

GYDYTOJUI IR
DANTISTUI
KABINETAI
* TEIS, PETRAS P.STANKEVIČIUS, iš Chicagos, su dukra
Silvija, grįždami iš atostoginės
kelionės po Kanadą ir Ryty JAV,
buvo sustoję Clevelande ir apsi
lankė Dirvos redakcijoje.

virš Superior Savings
and Loan patalpų,
East 68 ir Superior gt.
kampas.

Teirautis telefonu:

* DIRVOS REDAKCINĖS_KO
LEGIJOS NARYS AL. LAIKŪNAS
SU PONIA atostogas praleido pas
dukrą ir žentą, Jūratę ir V. Kok
lius, Californijoje.

HE 1-2497.

KVIEČIAME
Į
SPORTO EILES '

LIETUVIŠKO

Nemaža Clevelando lietuviško
jaunimo yra įsijungę į LSK Žai
bo eiles ir pastoviai lanko tre
niruotes įvairiose sporto šakose.
Tačiau šis skaičius turėtų būti
dar žymiai didesnis.
Ypatingas dėmesys yra krei
piamas į pačius jauniausiuosius,
kadangi patirtis parodė, kad la
bai jauname amžiuje pradėti fi
ziniai lavinti vaikai ne tik gauna
ankstyvesnį kondicinį bei tech
nišką paruošimą, bet ir labiau
pajunta pačio sporto prasmę ir,
ypatingai, žymiai glaudžiau pri
siriša prie lietuviško sportinio
judėjimo.
Todėl kas dar nėra savo vai
kų įjungęs į LSK Žaibą, kviečia
mi tai neatidėliojant padaryti.
Iki spalio mėn. pradžios treni
ruotės vyksta lauke, St. Joseph
High School stadione, LakeShore
Blvd., prie E. 185 St. Laikas —
trečiadieniais 6:30 vai. vakaro.
Norintieji įregistruoti vaikus
kreipiasi į A. Bielskų, 15321 Lake
Shore Blvd. (telef. 486-6177) arba
tiesiai atveža ar atsiunčia trečia dieniais į St. Joseph High School
stadioną.
Treniruotės vyksta berniu
kams ir mergaitėms šiose am
žiaus grupėse: 9 metų ir jau
nesnių, 10-11 m., 12-13 m. ir 14
bei vyresnių.
LSK Žaibas

SPINE! PIANOS OF
DISTINCTION
Easy Terms can be

IŠNOMUOJAMAS BUTAS
4 kambariai, vonia, veranda.
Skambinti RE-1-5513.

* CLEVELANDO JŪRŲ SKAU
TES D. Čiurlionytė, D, Jurgai-;
tytė, A. Karaliūtė, R. Končiūtė
ir V. Mockutė išvyko į jubilie
jinę jūrų skautų stovyklą Rako
stovyklavietėje, Mich.
KONKURSAS JAUNIMUI
Amerikos Lietuvių Tarybos
Clevelando skyriaus Valdyba 1863
metų sukilimo 100 metų sukakties
minėjimo proga skelbia jaunimui
konkursą. Už geriausią darbą
skiria 100 dolerių premiją.
Sąlygos:
1. Konkursinis darbas - straips nis turi būti ne trumpesnis kaip
penki praretinti mažinėle rašy
ti puslapiai.
2. Straipsnis pasirašomas sla
pyvardžiu. Drauge įdedamas vo
kas su autoriaus tikra pavarde
ir adresu.
3. Straipsnis turi būti atsiųs
tas ne vėliau kaip iki 1963 m.
lapkričio 15. d. ALT Clevelando
skyriaus pirmininkui K. Ziedoniui -- 18305 Neff Rd., Cleveland
19, Ohio.
4. Konkurso straipsniams ver
tinti komisiją sudarys ir spaudo
je paskelbs Amerikos Lieuvių
Tarybos Clevelando Skyriaus
Valdyba.
5. Laimėjusiam konkursą pre
mija bus įteikta per Amerikos
Lietuvių Tarybos Clevelando
Skyriaus surengtą 1863 m. suki
limo minėjimą Clevelande, Ohio.
ALT Clevelando Skyriaus
Valdyba

M. 0. MATTLIN

--

IŠNOMUOJAMAS 4 kamb. butas
su baldais prie šv. Jurgio para
pijos, suaugusiems. Teirautis
tel. HE-1-3236.

Arranged

2027 EUCLID AVENUE
PR 1-7633

I)
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J U D G E
Praėjusią savaitę Clevelande susituokė V. Vaivadaitė ir A. Melinauskas, abu pasižymėję lietuvių
jaunimo veikloje. Nuotraukoje jaunavedžiai išeinant iš bažnyčios tarp pamergių, pabrolių ir artimųjų.
Iš kairės: V. Memenąs, A. Barzdukaitė, jaunieji V. ir A. Melinauskai, M. Leknickaitė, R. MinkŪnas,
D. Koklytė, R. Vaičaitis. Toliau matyti Melinauskai, Vaivadienė, Vaičaitytė, Glaudenis, Vaičaitis ir
kt. Jaunieji išvyksta į Havajus, kur A. Melinauskas turi pasirašęs darbo sutartį.
V. Bacevičiaus nuotrauka

ANTHONY A. RUTKOWSKI

me ruošiamame koncerte-baliuje ir po jo sekančiuose spek
takliuose.
Atskirų stalų užsisakymo, pa
vienių biletų įsigijimo ar reikia
mų informacijų reikalu prašoma
kreiptis į teatro meno vadovą P.
Maželį -- tel, 371-4729 ar admi
nistracijos narį I. Gatautį — tel.
MU-1-5378.
_
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Vaidilos Teatro dešimtmetis
Šiais metais LB Clevelando
I-osios apylinkės teatras Vai
dila mini dešimties metų veiklos
sukaktį. Šis malonus įvykis bus
atžymėtas dviem stambiais pa
rengimais. Rugsėjo 14 d. Šv. Jur
gio parapijos salėje įvyks kon
certas-balius. Programoje: Ry
to Babicko vadovaujamas vyrų
oktetas su naujų dainų programa
ir baleto šokėja Livija Kasperavičiūtė.
Šokiams gros pagarsėjęs Melody orkestras: refrenuose -Arūnas Gasparaitis. Elegantiš
kiausios balinės suknelės savi
ninkei skiriama premija.
Šventei salė bus labai origina
liai papuošta ir apšviesta pagal
rež. P. Maželio paruoštus eski
zus, gausiai panaudojant V. Apaniaus turimus gėlių išteklius.
Būkite tikri, kad vaidiliečiai,

* CLEVELANDO PILĖNŲ
SKAUTŲ TUNTOtuntininkas skt.
V. Jokūbaitis praneša iš jubilie
jinės stovyklos skautų tėvų žiniai,
kad kelionė į stovyklą pavyko pui
kiai, stovyklautojai jaučiasi ge
rai. Stovykla labai gražioje vie
toje ir ji žada prisimintinas va
landas stovyklautojams. Tėvai
prašomi nesirūpinti toli išvy
kusiais skautukais ir laukti lai
mingai sugrįžtant.

šiam įvykiui atžymėti, sugebės
sukurti gražią, elegantišką ap
linką ir puikią nuotaiką.
Lapkričio 9 d., šv, Jurgio pa
rapijos salėje įvyks jubiliejinis
teatro pastatymas -- M. Venclausko veikalo "Užburtoji Dūde
lė" premjera. Tas pat veikalas
lapkričio mėn. 17 d. bus pakar
totas specialiai vaikams ir jau
nimui Lietuvių Salėje.
Teatro atsiradimas, išsilai
kymas ir jo augimas yra mažos
bet dideliu pasiryžimu, pasišven
timu ir kietu užsispyrimu degan
čios grupės darbo išdava. Tai
nuo poilsio nuvogtų valandų, ne
migo naktų rezultatas; tai lietu
viško teatro būtinumo ir jo tra
dicijų išsaugojimo supratimo pa
sėka. Per teatrą, gyvas, savas
meno žodis sujungia mus visus į
bendrą lietuviškojo scenos meno
mylėtojų šeimą, o tuo kartu stip
rina mus tautinės gyvybės išlai
kymo kelyje. Teatras nėra gru
pinė ar grupės tikslams tarnau
janti nuosavybė. Jis yra visuo
menės kūdikis ir jo augimas,
stiprėjimas turėtų būti mūsų vi
sų bendru, būtinu reikalu. Gau
sus ir tamprus ryšys tarpe žiū
rovo ir scenos dalyvio yra bū
tina teatro augimo, klestėjimo,
tobulėjimo sąlyga. Ranka ran
kon einant kalnai verčiami. Pra
dėkime savojo kūdikio -- teat
ro stiprinimo akciją tuoj pat.
Visų pirma -- gausiai dalyvauki-

REIKALINGA MOTERIS
— PARDAVĖJA,
pirmą mėnesi tik penkta
dieniais ir šeštadieniais,
kad paruošus pastoviam
darbui. Darbas — maisto
krautuvėje. Pageidaujama
kalbančios lietuviškai.
De Nunzio
1975 W. 25 St.
Tel. PR 1-4479

MUNICIPAL COURT

GEORGE V.
VVOODLING
GREETINGS and BEST W1SHES
To All the Lithuanian People

THE EXCELSIOR VARNISH
IHORKS INCORPORATED
1228 West 74th Street

AT 1-8600

GREETINGS and BEST WISHES

GERAS PIRKINYS
15205 ELDERWOOD, kad su
tvarkius palikimą, parduodamas
namas ramioj gatvėj, netoli Shaw
ir Euclid Avė. Arti mokyklų, su
sisiekimo ir krautuvių. 6 puikūs
kamb. su vonia
$12.500
Skambinti palikimo vykdytojui
telef. EV-2-9777. Namą apžiūrė
ti sekmadienį.

IŠNUOMOJAMAS
KAMBARYS
prie Naujosios parapijos
su visais patogumais. Gra
žus, erdvus. Pageidaujamas
viengungis vyras.
Tel. 531-7203.
(95, 96, 97)
NAUJOS IDĖJOS
NAUJAI ERAI

APDRAUDA?

THOMAS J. UNIK CO.
INSURANCE AGENCY

EVERYTHING IN INSURANCE
East 9th St. Pier Bldg.

GREETINGS and BESI W1SHES

PARSONS AND PARSONS
MAKERS OF WATERPR00F FABRIC
COLLARS AND CUFFS

Main Office and Factory — 413-15 Huron Rd.
413 HURON ROAD

CII 1-7723

Pasitikrink

NATĮONHĮDĘ
dėl naujų idėjų!
Clevelando Pilėnų tunto skautų grupė su tuntininku V. Jokūbaičiu
(dešinėje), išvykę į jubiliejinę skautų stovyklą.
V. Bacevičiaus nuotrauka

U AUTOMOBILIŲ
APDRAUDA
: NUO GAISRO
APDRAUDA
-GYVYBĖSAPDRAUDA

EAST CLEVELAND—13515 EUCLID AT SUPERIOR

SAVINGS
EARN

SAVINGS

: NAMU SAVININKU
L MOKSLO
PASKOLŲ
NELAIMIU IR LIGOS
L PENSIJOS
Nationuide turi nauju idėjų
jūsų apsidraudimui, kad iš
pildžius bet kuri apdraudos
reikalavimų už jums įmano
mą mokestį. Patikrinkite jus
įdomaujantį planą ir kontak
tuokite:

L

I

E T

u V T

JUOZĄ BALNIU
(JOSEPH BROOKsf
5359

Decker

Kai vyresnieji nepamiršta jaunųjų... LSK Žaibo pirmininkas A. Bielskus daug rūpinasi klubo prie
augliu ir jau turi gražų būrį priaugančių sportininkų. Nuotraukoje grupė jaunųjų sportininkų rugpiūčio 15
treniruotės metu su klubo pirm. A. Bielskum ir sportininke Elvyra Šikšniūte-Vodopaliene, kuri išsi
kėlusi gyventi į VVashingtoną, nenutraukė ryšių su klubu. Iš kairės: Linas Stempužis, D. Sušinskaitė,
L. Garlaitė, klubo pirm. Alg. Bielskus, D. Bielinytė, Elvyra Vodopalienė, Čyvas, D. Juciūtė ir R. Čyvaitė.
J. Garlos nuotrauka

HOME AND REM0DELIN6
LOANS
IN TOWN OFFICE—6712 SUPERIOR AT E. 68TH

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Rd.

Ne. Olmstead, Ohio
Telef.

OPEN EVERY SATURDAY
UNTIL 2:30 P. M

777-2155

^i|ationwide
Nationwide Mutual Insurance Co.
Nationwide Lite Insurance Co.
Nationwide Mutual Fire Insurance Co.
home office: Columbus, Ohio

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

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

6621 Edna Avenue

EN 1-1763

936 East 185 St.

KE 1-7770

tant brangiąsias vietas O’
Keefe salės koncertui.
Pavieniai bilietai yra sekantieji:
Literatūros vakaras ir
piano rečitalis, penktadienį,
Prisikėlimo salėje — $2.00,
$1.50, studentams ir moks
leiviams — $1.00.

DIRVA

1963 m. rugpiūčio 23 d.

* KANADOS LNF KOMITE
TAS, vadovaujamas Prano Bas
čio, Toronte, Lietuvos Nepri
klausomybės Fondui prisiuntė
1000 (tūkstantį) dolerių.
* BRONYS RAILA, Dirvom
bendradarbis, su žmona rugpiūčio 24 d. savo atostogas pra
leisti išskrenda įChicagą.iŽkur,
trumpai pabuvęs, aplankyk J. J.
Bachuno Tabor Farmą ir Darbo
dienos savaitgalyje lankysis savo
bičiulių J. ir P. Linkų vasarvie
tėje Christiana Lodge. Po to liku
sią atostogų savaitę praleis Ta
bor Farmoje, kaip Bachunų sve
čias.
♦ DAIL. ADOMAS GALDIKAS
ruošiasi dalyvauti visoje eilėje
parodų: Clevelande, Pittsburghe,
Chicagoje ir vėliau New Yorke.
Atostogas su žmona praleidęs
Cape Cod, Mass. Lūšių ir Veitų
viloje, šiuo metu pradėjo spar
čiai ruoštis parodoms.
* ZIGMAS UMBRAŽIUNAS,
laikraštininkas, dabar Chicagoje
turįs nekilnojamo turto pardavi
mo įstaigą, šiuo metu keliaująs
po Europą, aplankęs Berlyną, Ro
mą, siunčia sveikinimus iš Pary
žiaus, kur pokario metais jam te
ko ilgiau pagyventi.
* P. VAITAITIENE, dantų gyd.
po sunkios kojų operacijos baigia
stiprėti dr. Šabanienės ir savo
vyro dr. Vaitaičio priežiūroje,
Ji tikisi, kad rugsėjo 29 d., galės pati modeliuoti savo naujai
pasiūtus rūbus Chicagoje vykstančioje madų parodoje.

Didysis pobūvis Club
K.ingsway salėse Šeštadienį
— $3.00, studentams $2.00.
Koncertas ir akademija O’
Keefe salėje sekmadienį —
$4.00, $1.50, studentams —
$1.00. Užbaigiamasis ban
ketas sekmadienio vakare
Prisikėlimo salėje — $3.00.
Bilietai iš anksto gauna
mi Toronte šiose vietose:
"Daina” krautuvėje (Sima
navičiaus), 974 College St.,
"Times” krautuvėje (Beržinsko), 1212 Dundas St.
W. ir abiejų parapijų kny
gynuose. Paštu galima už. sisakyti parašius J. R. Si
manavičiui, aukščiau nuro
dytu adresu.

* SOLISTĖ G. VASILIAUSKIŲ
NE iš Australijos, Xvūc’metu
viešinti JAV ir besiruošianti vi
sai eilei koncę^Yų, jau yra pakvies
ta dalyvauti 1964 m. kovo mėn.
įvyksiančiame Adelaidės meno
fes*.valyje. Mūsų Pastogė rašo,
Ųad Adelaidės konservatorijos
direktorius Mr. Bishop tuo rei
kalu išsiuntė skubų laišką p. G.
Vasiliauskienei, prašant, kad ji
sutiktų festivalyje dalyvauti.
Lietuviškų dainų rečitalis Me
no festivalyje būtų kartu didelis
laimėjimas visiems lietuviams.
Laikraštyje reiškiama viltis, kad
p. G. Vasiliauskienė atsakys tei
giamai.

* HALINA IR VACYS BAG
DONAI, vykdami atostogų pas
dukterį ir žentą į Baltimorę, pa
keliui iš Chicagos buvo sustoję
aplankyti pažįstamus Clevelande.
Grįždami žada dalyvauti neolituanų suvažiavime p. Linkų vasar
vietėje.
* DOMAS IR TEODORA PENIKAI atostogų buvo dviems sa
vaitėms išskridę į Detroitą,
Mich. pas inž. Joną ir Jadvygą
Dumčius.
* GYDYTOJŲ IR JŲ ŽMONŲ
MENO PARODA įvyksta laike
Amerikos Lietuvių Gydytojų Są
jungos jubiliejinio suvažiavimo
Conrad Hilton viešbutyje. Susi
domėjimas paroda yra didelis,
jau gauta apie 50 eksponatų.
* KAZIMIERAS IR GRAŽINA
SILIŪNAI atostogų išvyko į Chicagą. K. Siliūnas yra LNT val
dybos narys ir Neo-Lithuania
Filisterių S-gos sekretoriusNew
Yorke.

Rugpiūčio 31 d. Chicagoje Conrad Hilton viešbutyje įvyksta Amerikos Lietuvių Gydytojų Sąjungos
jubiliejinis suvažiavimas, kuriame tikimasi dalyvaus apie 200 lietuvių gydytojų iš viso pasaulio kraš
tų. Nuotraukoje sąjungos valdyba ir gydytojų biuletenio redakcinė komisija. Stovi iš kairės: I. Makštutienė, pirm. dr. Step. Biežis, sekr. dr. K. Ambrozaitis, dr. A. Garūnas, vicepirm. dr. V. Tauras, ir
dr. S. Budrys.

* SOL. J. VAZNELIS pakvies
tas dainuoti Amerikos Lietuvių
Gydytojų Sąjungos jubiliejinio su
važiavimo akademijoj ir baliuj,
rugpiūčio 31 d. Chicagoje.
* DR. K. BOBELIS, dr. E.
Gedgaudas, dr. K. Gudaitis, dr.
P. Tonkūnas ir dr. J. Valaitis
skaitys paskaitas Amerikos Lie
tuvių Gydytojų Sąjungos jubilieji
niame suvažiavime Chicagoje
rugsėjo 1 d.

* I. ŽIBIENĖ vadovauja komi
sijai, kuri ruošia didelį balių
Conrad Hilton viešbutyje laike
Amerikos Lietuvių Gydytojų Są
jungos jubiliejinio suvažiavimo.
Baliaus paruošiamuosius darbus
atlieka Illinois Lietuvių Gydytojų
Draugijos moterų pagelbinis vie
netas.
* INŽ. ALGIS RATKELIS, iš
Los Angeles, Calif. praeitą sa
vaitę tarnybos reikalais lankėsi
New Yorke. Ta proga aplankė
gimines ir draugus.

Lietuvių Diena Kennebunkporte. Šoka O. Ivaškienės vadovaujama
tautinių šokių grupė.
B. Kerbelienės nuotrauka

Lietuviu Fondas laukia Jūsų...
c

Po pirmojo Lietuvių Fondo
gausaus suvažiavimo, po didin
gos Šokių Šventės ir vasaros
atostogų naujoji L F Taryba ir
L F Valdyba vėl su visu pasi
šventimu ir nauja energija pra
dėjo dirbt ir kviečia visus sa
vanoriškai įsijungti į L Fondo
organizavimą.
Pradžia jau yra puiki: fonde
grynais jau virš 80.000 dol.,
greitai pateksime 100,000 dol.,
dar priede 40,000 dol. pasižadė
jusių greitai įmokėti. Šiemet bū
tiniesiems lietuviškiems reika
lams bus paskirta virš 3,000 dol.
ir šita suma nemažės, bet kas
met didės -- L Fondas žengia
į priekį tvirtu žingsniu ir pasi
tinka ateitį su viltingu žvilgs
niu.

Idealistai tik organizuos
ir aukos L Fondui, kuris ilgai ir
po mūsų mirties tarnaus lietuviš
kiems reikalams čia išeivijoje ir
Laisvoje Lietuvoje.
Praturtėjimas ir šio krašto įvai
rūs patogumai neturi užšaldyti
mūsų širdis šventai pareigai -Lietuvybės ugdymui ir jos išlai
kymui. Tad kviečiame ir Tave,
Brangus Lietuvi, nebelauk
ti, bet jau dabar, kad ir su ma
žiausia auka, įsijungti į L Fon
do narių gretas. Visais reikalais
dėl L Fondo kreipkis šiuo adre
su:
Lithuanian Foundation, 7243 So.
Albany Avė., Chicago 29, III.
telef. HE 4-4076.
Dr. A. Razma - Tarybos
Pirmininkas, Dr. G. Batu
kas - vicepirm., A. Rėklai
tis - sekretorius. Tarybos
nariai: Dr. K. Ambrozai
tis, J. Bagdonavičius, T.
Blinstrubas, Z. Dailidka, Dr.
F. Kaunas, Dr. P. Kisielius,
inž. V. Naudžius, Dr, B.
Poškus, kun. B. Sugintas,
Dr. V. Šimaitis, J. Švedas,
Dr. V. Tauras.

* ALT S-GOS WATERBURY
SKYRIUS per pirmininką M. Gurecką atsiskaitė už išsiųstas pla
tinimui knygas.
* INŽ. PETRAS RULIS yra iš
rinktas Beverly Shores Demo
kratų Partijos kandidatu į mies
to tarybos rinkimus, kurie įvyks
šį rudenį. Jeigu rinkimai pasi
sektų, jis būtų pirmasis lietuvis
užimąs miesto tarybos nario
(Town Board Trustee) vietą.
Inž. P. Rulis yra aktyvus lie
tuviškose organizacijose ir yra
buvęs vienerius metus vietinio
Lietuvių Klubo pirmininku.
* ALDONA MASIULIENĖ ati
darė dovanų ir meniškų išdirbi
nių krautuvę pagrindinėjeBeverly Shores gatvėje. Krautuvės pa
talpos yra visiškai naujos ir erd
vios ir susilaukė didelio susido
mėjimo vietos gyventojų tarpe.
Yra džiugu pastebėti, jog be dau
gelio meniškų ir gero skonio iš
dirbinių matėsi dailininko Petra
vičiaus stiklo ir akmenėlių mo
zaikos kūriniai.
* BEVERLY SHORES LIETU
VIŲ KLUBAS vėl rengia savo
tradicinį metinį rudens balių.
Klubo rudens baliai visuomet pa
sižymėjo gera organizacija ir
išimtinai gera nuotaika. Šį ru
denį greta baliaus rengia ir kon
certinę dalį su vokalistais ir šo
kėja. Balius įvyks spalio 12 die
ną tik ką pastatytose Jonynų pa
rengimų patalpose.

BRANGUS LIETUVI,
ORGANIZACIJA IR PARAPIJA
Brangus lietuvi, organizacija
ir parapija, nebelauk ilgiau ir
* MELBOURNO, AUSTRALI nebepateisink savo delsimą žiū
JOJE , LIETUVIAI nutarė įsigyti rėdamas į tuos, kurie niekados
dar vieną, reprezentatyvesnį na niekam neaukoja, bet jau dabar
mą. Posėdžiui susirinkusi Mel- pasek tuos 300 lietuvių ir orga
bourno LK Taryba, buv. Tarybos nizacijų, suaukojusių arti 100,000
pirmininkui Jonui Valiui pasiū dol. L Fondui. Štai keli būdai, '
• Apsirūpinkime bilietais
lius ir reikalą referavus, nutarė kaip galima įsijungti į L Fondo
Pasaulio
Liet.
Dienos
ir
Moderniškos inž. Vytenio Jo
pirkti parinktą pastatą ir tam rei organizavimą:
1
nyno projektuotos patalpos susi
kalui užtraukti ilgalaikę, bepro1. Tuoj pat pasiųsk auką L
Seimo
parengimus,
kurie
deda iš trijų pagrindinių salių -centinę paskolą.
Fondui
Įvyks Toronte, Kanadoje,
valgyklos, šokių ir poilsio, de
Aktyvieji Australijos lietuviai
2. Pats savanoriškai su LB rugpjūčio 30 — rugsėjo 1
koruotos moderniškais spalvin
sugebėjo ne tik asmenikai gerai
apylinkės, organizacijų ir para dienomis.
gais baldais ir riešuto medžio
įsikurti, bet neužmiršta ir savų pijos pagalba suorganizuok L F
Bilietai vra dvieili rūšių
sienomis. Greta to yra įrengti
visuomeninių įsipareigojimų. Ir vajaus komitetą savo apylinkėje
— pavieniai ir bendri. Ben
du barai su įdomiais šviesų efek
taip auga bendruomeniniai namai ir pravesk piniginį vajų.
dras
bilietas
kaštuoja
$10,
tais, apšviestas plaukiojimo ba
Adelaidėje, Melbourne.Canberro
3. Jeigu gali, parašyk į spaudą
seinas, terasos ir balkonai. Pa
je, Bankstowne ir kt., kur tik apie L, Fondo būtinumą lietuviš asmeniui ir tinka j visus
talpos
patogiai talpina 300svečių.
keturis
parengimus,
iskaispiečiasi lietuviai.
kiems reikalams, propaguok vie
Canberroje, Australijos sos nokiu ar kitokiu būdu vietinių L
tinėje, kad ir negausus lietuvių F. vajaus komitetų darbus ir au
skaičius, bet jie sugebėjo savą kotojus.
ja talka ryžtis statyti namą ir
DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!
Idealistai anais laikais pa
jau Tautos šventės minėjimą žadino lietuviuose tautinę sąmo
KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI
(rugsėjo 8 d.) numato suruošti nę,
savo klubo patalpose.
Idealistai iškovojo Lietu
PAS MUS!
vai laisvę,
PINIGAI PADĖTI IKI KIEK VIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
Idealistai žuvo Lietuvos
NOS. NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MENESIO DIENOS.
miškuose ir Sibiro tundrose dėl
P ar ag ink it savo pa
tikėjimo ir mūsų tautos,
PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90
Idealistai šiandien dirba
žįstamus užsiprenu
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.
dėl lietuvybės čia išeivijoje,
meruoti Dirvą

DALYVAUKIME!

SEIME
Toronte, Kanadoje, rugpjūčio 30 - rugsėjo 1 d.d.
Literatūros vakaras ir piano rečitalis, dalyv. ALĖ RŪTA. K. GRAUDIENĖ. V.
ALANTAS, K. BRADŪNĄS, J. JANKUS ir pianistas A. KUPREVIČIUS.
Koncertas, ir akademija, dalyv. ST. BARAS, A. STEMPUŽIENĖ, V. VERIKAITIS, L. ŠUKYTĖ, smuik. 1Z. VASILIŪNAS ir TORONTO "VARPO” bei Ha
miltono A. V. parapijos chorai.
Meno paroda. Du tūkstantiniai pobū\ iai. Spaudos paroda. Seimo posėdžiai.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME
PENSIONIERIAMS. KURIEM PROC ENTAI YRA SV ARBI
GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.

GINTARO VASARVIE
TĖJE, Union Pier, Michi-

gan, 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
Karaičiai

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN

ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS,
sekretorius
Chicago Phone: 212-4395; Suburban Phone: 656-6330

