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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Šen. Barry Goldwater

Goldwater 
reikalauja 
Lietuvai 
laisvės

"Jungtinių Tautų narių skai
čius nuo 1945 metų padvigubė
jo, gi turinčioms garbingą pra
eitį tautoms, kaip Lietuvai, Lat
vijai, Estijai ir kitoms, vis dar 
nėra ten, toje tarptautinėjeorga- 
nizacijoje, vietos. Turime padėti 
Pabaltijo ir kitiems kraštams, 
nešantiems Kremliaus jungą, nu
sikratyti komunistinės vergijos 
ir įsijungti j laisvų tautų šeimą. 
JAV vyriausybė turi kelti paverg
tų kraštų laisvinimo klausimą 
Jungtinėse Tautose, ir Jungtinės 
Tautos turi priversti Kremliaus 
diktatorius ir imperialistus pa
sitraukti iš Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir kitų prieš Antrąjį Pa
saulinį karą buvusių laisvų vals
tybių" -- kalbėjo senatorius 
Barry Goldwater, įnešdamas 
naują rezoliuciją minėtų kraštų 
bylos reikalu.

Prof. dr. Pranas Padalis, Ari
zonos universiteto profesorius 
buvo pirmasis, kreipęsis į sena
torių Barry Goldwater rezoliu
cijos įnešimo reikalu. Tuo klau
simu su senatoriumi pasitarimus 
turėjo ir Rezoliucijoms Remti 
Komiteto vadovybės nariai.

Neseniai su senatoriumi Gold- 
water susitikimą turėjo keli re
zoliucijų žygio rėmėjai. Anot se
natoriaus, mes turį užversti laiš
kais savo kongresmanus ir se
natorius, reikalaudami juos pa
daryti visą galimą spaudimą re
zoliucijų reikalu į senatorių J. 
William Fulbright ir kongres- 
maną Thomas E. Morgan, kurių 
rankose yra visos mūsų rezo
liucijos. "Ir vienas ir kitas duos 
eigą toms rezoliucijoms," — kal
bėjo senatorius Goldwater, — 
"jei dauguma senatorių ir kon
gresmanų to reikalaus”.

ŽINIOS IŠ VISO 

__  PASAULIO___
* KUBOS EGZILŲ žadėtieji par

tizaniniai veiksmai gal kai ką ir 
apvylė, bet kartu jie atsiekė tai, 
kad išmušė Fidel Castro iš įpras
tosios dienotvarkės: privertė pa
skelbti mobilizaciją. Tuo pačiu 
žmonės buvo atitraukti nuo ga
mybinių darbų. Net Havanos ra
dio skelbė, kad laukiama invazi
ja. Gal Castro ir žinojo, kad jos 
nebus, bet veikė taip, lyg jos 
reikia laukti ir jai ruoštis.

Nervingumas vyrauja tiek Ku
boje, tiek ir... Floridoje.

* JAV SPAUDA kelia klausimą, 
kiek draugiška gali būti vyriau
sybė, kuri drįsta šnipinėjimui 
mikrofonus įruošti net ambasa
doje?! Valstybės departamentas 
Washingtone, nežiūrint ambasa
doriaus Maskvoje Foy Kohler 
griežto protesto, mano, kad 
'mikrofonų byla' nemes šešėlį ant 
"gerėjančių Maskvos ir Washing« 
tono santykių".

* JAV KARINES VADOVYBES 
žmonės, įgiję politinio patyrimo

VIETNAMAS: JOHNSONO KUBA
PREZIDENTAS JOHNSONAS ATSIDŪRĖ TO
KIOJE PAT BŪKLĖJE KAIP JO PIRMTA- 
KŪNAS KENNEDY KUBOS KRIZĖS METU. — 
JIS TURI PADARYTI KĄ NORS TOKIO, KAS 
ĮRODYTŲ AMERIKOS RYŽTINGUMĄ GINTI 

SAVO INTERESUS.

--------- Vytautas Meškauskas

Jau vasario mėnesį, kai žval
gybos pranešimai apie būklę piet
ryčių Azijoje pradėjo skambėti 
labai liūdnai, kai kurie Washing- 
tono politikai kalbėjo: This may 
be President Johnson's Cuba — 
(tai gali būti prezidento John
sono Kuba). Apie tai dabar pra

nešdamas kolumnistas Joseph 
Alsop prideda: jie negalėjo būti 
teisingesni.

Iš tikro, taip kaip prezidentas 
J.F. Kennedy, leisdamas kubie
čiams išsikelti 'Kiaulių Įlanko
je', tačiau atsisakydamas juos 
paremti visa JAV jėga, privedė 
prie sovietų raketų įtaisymo Ku
boje, kas savo keliu privertė 
prezidentą griebtis griežtų žy-

Laose ir Vietname, skaito, kad 
santykiuose su komunistais JAV 
diplomatai pasirodo beesą 
"minkštagalviais" ("soft - he- 
aded").

♦ JAV NUMATO SUSTIPRINTI 
savo karo laivyną Karibų jūroje, 
kad palaikius akylumą Kubos ap
linkoje, su sąlyga, jei Valstybės 
Departamentas tokių veiksmų ne- 
už vetuos...

♦ PREZIDENTAS JOHNSONAS 
neužilgo turės atkreipti didesnį 
dėmesį užsienio politikai. Artė
jant rinkimams, auga gyventojų 
nepasitenkinimas su komunisti
niais kraštais bendradarbiavimo 
politika.

Valstybės departamento poli
tikos vairuotojų baimė, kad 
'paspaudimas' Azijoje gali atsi
liepti Berlyne ar, bendrai, Euro
poje, neveda niekur kitur, kaip į 
nuolaidas ir pralaimėjimus ir 
Azijoje ir Europoje. Žmonės pra
deda klausti, ar iš viso yra kokia 
nors JAV užsienio politika.

Lygiai, kaip Anglijoje, paklau
sus, kaip atrodo Chruščiovo įsi
galėjimas Egipte, gauni atsaky
mą, kad apie anglus jis išsireiš
kęs kur kas švelniau, negu anks
čiau...

♦ CHRUŠČIOVAS, sakoma, nė
ra jau toks blogas ūkininkas: sė
ja kviečius Sibire, piauna Ka
nadoje ir JAV.

gių jau tiesioginiam pavojui pa
šalinti, -- taip ir prezidentas 
Johnsonas, nesigriebdamas jo
kių griežtų žygių įvykių raidai 
pietryčių Azijoje pakeisti, sku
biai artėja prie liepto galo.

Pralaimėjimas Vietname pri
vestų prie:

1. Nepaprastos Kinijos įtakos 
padidėjimo Azijoje. Vietnamas, 
Laosas, Cambodija būtų inkor
poruotos J komunistinį bloką;

2. o kiti kraštai skubėtų pa
siskelbti neutraliais. Jų tarpe 
ir tokie ligšioliniai JAV sąjun
gininkai kaip Filipinai ir Japo
nija. Kitaip sakant, visos JAV 
gyvybių ir medžiaginės aukos, 
padėtos 2 pasaulinio karo ir da
bartiniu metu nustos bet kokios 
prasmės. Joseph Alsop sampro
tauja.

Po tokios katastrofos nei vie
nas protaujantis žmogus nerizi
kuotų nei 5 centų už dabartinį In
dijos režimą, lygiai kaip nesi
tikėtų stabilizacijos Afrikoje. 
Būtų pakenkta net Amerikos po
zicijai kaip Atlanto pakraščių ga
lybei.

Tokios nesėkmės priežastis, 
anot Alsopo, glūdi politikoje, pra
dėtoje dar Eisenhowerio laikais. 

Būtent, Laose ir Vietname prie
šui leidžiant daryti, ką jis tik no
ri. Jis gali pulti, jis gali gintis, 
bet amerikiečiams nevalia per
žengti jiems nustatytų sienų. Ma
no nuomone, čia reiktų pridėti 
dar ir psichologinį faktorių. Bū
tent, amerikiečių norą broliau
tis su komunistiniais kraštais, 
kas negali paskatinti Azijos tau
tas priešintis komunizmui.

Būdinga, kad tokios krizės su
silaukėme tuo metu, kada kinie
čių komunistai yra apsipykę su 
Maskva ir kariniai nėra pajėgūs 
vesti didesnio mąsto karo veiks
mų kiek toliau nuo savo sienų. 
Kitaip sakant, JAV be didesnės 
rizikos galėtų praplėsti karinius 
veiksmus į šiaurinį Vietnamą.

Tokioje padėtyje prezidentas 
Johnsonas, kitų kolumnistų 
(Allen-Scott) pranešimu, svyruo
ja tarpdviejųpasirinkimų. Iš vie
nos pusės jis svarsto karinių 
sluoksnių pasiūlymą karą pra
plėsti į Siaurinį Vietnamą. Tai 
galima būtų padaryti jau su esa
mom pietiniame Vietname pajė
gom. Iš kitos pusės, Valstybės 
Sekretorius Dean Rusk, karštai 
asistuojamas pasekretoriaus 
Averelio Harrimano, siūlo ieško
ti diplomatinio sprendimo su D. 
Britanijos, Prancūzijos ir So
vietų Sąjungos talka. Kai kurie 
Amerikos laikraštininkai šioje 
situacijoje nuėjo taip toli, kad 
gailisi Chruščiovo beveik dau
giau negu savo krašto likimo, ku
ris,, komunistams nesilaikant su
sitarimo Laose, patekęs į nema
lonią padėtį (Sulzberger'is, New 
York Times).

Ambasadorius Henry Cabot 
Ločige ir ginkluotų pajėgų Štabų 
viršininkai yra karinės akcijos 
praplėtimo šalininkai. Gen. Max- 
well Taylor, jungtinio generali
nio štato pirmininkas, kol kas 
susilaikė nuo savo nuomonės pa
reiškimo, laukdamas galutino žval
gytos raporto apiešiaurinio Viet 
namo pasiruošimus siųsti dau
giau savo kariuomenės į pietinį 
Vietnamą (kalbama apie dvi divi
zijas).

Anot Allen-Scott, prezidentui 
iki šiol dar nereikėjo daryti spren
dimo, nes dar prezidentui J.F, 
Kennedy esant gyvam, Krašto Sau
gumo Tarytoje buvę nutarta, su
sidarius pavojui Laoso sostinei 
Vientiane, į ten pasiųsti JAV ka
riuomenę. Pagal tą planą JAV 
žvalgytos lėktuvai jau pasirodė 
virš komunistų kontroliuojamos 
Laoso teritorijos, o šeštadienį 
buvo paskelbta, kad praktiškai 
visos JAV kariuomenės jėgos Ra
miajame Vandenyne yra aliarmo 
stovyje.

Tuo tarpu prezidentas Johnso
nas, praeitą šeštadienį kalbėda
mas buv. Valstybės Sekretoriaus 
ir štato viršininko George Mar- 
shall pagerbime(akcentavo reika
lą sustiprinti kultūrinius ir 
prekybinius ryšius su Rytų Eu
ropa...

(Nukelta Į 2 psl.)

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininko Juozo J. Bachuno 
iniciatyva birželio 6-7 d. Tabor Farmoje šaukiamas išeivijos lie
tuvių spaudos ir radijo suvažiavimas.

LIETUVIŲ SPAUDOS IR RADIJO 
SUVAŽIAVIMAS ST. BARZDUKAS

Tiek daug tų visokių su
važiavimų, ir štai dar vie
nas! Ar jo reikia, ar jis ką 
nauja duos?

Tokiomis abej i n g u m o 
nuotaikomis nevienas pasi
likom dabar, birželio 6-7 
dienomis, Taboro Farmoje 
šaukiamą išeivijos lietuvių 
spaudos ir radijo suvažia
vimą, į kurį kviečiami lei
dėjai bei redaktoriai ir ra
dijo valandėlių vedėjai. To
kio suvažiavimo mintis iš
ėjo iš PLB Valdybos pirmi
ninko p. Juozo Bačiūno, ją 
įvykdyti tenka PLB Valdy
bai. Prieš šaukdama suva
žiavimą, ji kreipėsi j laik
raščių redaktorius ir radijo 
valandėlių vedėjus, prašy
dama visų pirma juos pasi

sakyti. Jie vieni atsiliepė, 
kiti tylėjo. Atsiliepusieji 
vieni entuziastiškai suva
žiavimui pritarė, kiti rodė 
abejingumo. Buvo ir tokių, 
kurie pritarė, bet pasisakė 
negalėsią dalyvauti dėl 
įvairių aplinkybių.

PLB Valdyba, darydama 
galutinį sprendimą, pasi
sakė už suvažiavimą. Ji rė
mėsi tokiais motyvais.

Įdomesni ir vertingesni 
yra spaudos ir radijo entu
ziastų balsai. Entuziazmas 
įkvepia norus ir skatina 
darbus. Entuziazmas pade
da nugalėti kliūtis ir veda 
į laimėjimus. Entuziastų 
užsimojimais ir žygiais pa
puošti gražiausi mūsų tau
tos istorijos lapai. Ir dabar 
laikomės entuziastų triūsu 
bei pastangomis. Negalime 
nematyti, kad žmonės dva
siškai miršta tada, kai jie 
praranda entuziazmą ir pa
sitraukia iš gyvenimo.

PLB Valdybai imponavo 
lietuvių išeivijos spaudos ir 
radijo jėga. Laikraštis re
guliariai mus lanko, radijo 
valandėlės reguliariai pasi- 
klausom. Jie neša mums tą 
dvasinį peną, kuriuo esam 
tautiškai gyvi. Be savo 
spausdinto ir gyvojo žodžio 
nebūtume sąmoninga ir or
ganizuota bendruomenė, tu
rinti politinius, visuomeni
nius ir kultūrinius idealus 
ir juos vykdanti.

Rinkdama duomenis, PLB 
Valdyba taip pat matė 
spaudos ir radijo darbinin
kų šeimos gausumą. Jos na
rius skaičiuojam ne dešim
timis, bet šimtais, štai ko-

(Nukelta į 2 psl.)
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LIETUVIU SPAUDOS IR RADIJO 
SUVAŽIAVIMAS

(Atkelta iš 1 psl.) 
dėl kilo klausimas: ar ne
reikėtų šiai šeimai krūvon 
susirinkti, pasimatyti, pa
sikalbėti ir pasitarti? į to
kį klausimą atsakant tei
giamai, kartu ryškėjo ir 
paties suvažiavimo tikslai.

Įžiūrim du tokiu tikslu. 
Pirmasis — tai pabendrau
ti. Tam didžiai palanki PLB 
Valdybos pirmininko p. Ba
čiūnų • vasarvietės aplinku
ma, žadanti uždarumą, in
tymumą, svetingumą. Pir
mininkas, spaudos ir radi
jo darbininkus kviesdamas 
savo svečiais, šj pabendra
vimo momentą kaip tik ir 
pabrėžia.

Bet reikšmingesnis ant
rasis suvažiavimo tikslas 
— tai išsikalbėti visai išei
vijai aktualiais ir rūpimais 
reikalais. Juk spauda ir ra
dijas ne tik informuoja, bet 
taip pat ir nusistatymus 
bei nuotaikas formuoja, 
štai kodėl toks svarbus mū
sų spaudos ir radijo tvir
tas ir aiškus žodis. .Jam ei
lę, klausimų rasti PLB Val-

Vietnamas:
Johnsono Kuba

(Atkelta iš 1 psl.)
Šia proga būdinga smulkmena. 

Amerikoje verkiama, kad Viet
namas kaštuojąs virš milijono 
dolerių J dieną, kuris už tai bent 
kovoja su komunizmu. Tuo tarpu 
tokie bolševikų bičiuliai, kaip 
Nasseris ir Sukamo savo kraš
tam gavo tikrai milžiniškas su
mas (Nasseris apie 800 milionų 
dolerių)... turbūt už draugystę 
su sovietais.

Amerikos pagalba naudojai ir 
tokie komunistai, kaipjugoslavi- 
jos Tito ir Lenkijos Gomulka, ku 
rio karininkai sabotuoja tarptau
tinės priežiūros Komisijos Laose 
veiklą! Kartu paėmus, tie bolše
vikai ir jų sėbrai iki šiol gauda
vo daugiau pagalbos iš Amerikos, 
negu vargšai vietnamiečiai. 

tastes likę other beers 
ivish they could!
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dybos skiriama tam tikra 
darbotvarkė su pranešimais 
ir diskusijomis.

Kai kurie parengiamieji 
darbai jau aiškiai pasisako 
už tokio suvažiavimo reika
lingumą. Antai J. Stempu- 
žis, - Clevelando Tėvynės 
Garsu radijo programos ve
dėjas, pakviestas parengti 
pranešimą "Lietuvių radi
jo valandėlių paskirtis ir 
programų organizavimas”, 
mums rašo; "Išsiunčiau 
laiškus ir klausimų lapus 
visoms lietuvių radijo pro
gramoms JAV, Kanadoje 
ir Europoje. Toji medžiaga 
sudarys pagrindinę mano 
pranešimo dalį. Siibehdri- 
nęs radijo programų vedė
jų suteiktas žinias, iš juos
tų pademonstruosiu kai ku
rias programų ištraukas”. 
Vadinas, bus atliktas di
džiai naudingas informaci
nis, koordinacinis ir orga
nizacinis darbas.

Štai ko PLB Valdyba no
ri ir siekia šaukdama išei
vijos lietuvių spaudos ir 
radijo suvažiavimą. Jis 
toks pirmas savo apimtimi 
ir turiniu lietuvių išeivijos 
istorijoj. Jo pasisekimas 
didžiąja dalimi priklausys 
nuo pačių jo dalyvių, nes 
PLB Valdyba, nors ir turi 
savo tikslų, jų nenori ir ne
sirengia niekam jėga pri
mesti.

■ — —■—
Paraginkit savo pa

žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS 

GĖLINYČIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMIS 
2443 WEST 63rd Street 

Chicago, III. 
Telefonai:
PR 8-0833 ir PR 8-0834

PAS BRAZILUOS LIETUVIUS
ŪKININKUS

Gegužis yra palankus keliau
tojui šiame tropikų krašte: gam
ta lyg snūduriuoja, taip pat ir 
atogražiniai lietūs nepasitaiko, 
o kas svarbiausia, tai saulutė - 
močiutė ne taip karštai glamo
nėja savo spinduliais. Jie iš šiau
rės vakarų pusės klek {žambiai 
glosto raudoną, lyg Georgia vals
tijos žemės paviršių.

Buvusio Brazilijos preziden
to maršalo Dutra vardo asfal
tuotas plentas (apie 500 km. il
gio) jungia Rio de Janeiro ir 
Sao Paulo didmiesčius. Jeigu nė
ra per didelio sunkvežimių judė
jimo, šj atstumą galima leng
vai sukarti per 7-rlas valandas, 
{skaitant vieną valandą benzinui 
pasipildyti ir priešpiečiams. 
Apie 7 vaL paliekame Rio de 
Janeiro ir apie 2.30 {važiuoja
me Į Sao Paulo centrą. Apie 60 
km. prieš Sao Paulo paplentė
je matome gražias naujas Įmo
nes, kaip General Motors sunk
vežimių fabrikus, Johnson ir 
Johnson vaistų Įmonę ir kitas 
panašaus vardo JAV Įmones. Gi 
Sao Paulo priemiesčiuose domi
nuoja Federalinės Vokietijos sun
kiosios pramonės atstovai, kaip 
Mannesmann fabrikai, WV auto 
Įmonės bei Mercedes-Benz au
tomobilių gamyklos. Nuo vokiečių 
neatsilieka olandai su savo gar
siais Philipps radio - televizijos 
aparatų fabrikais. Ne be reika
lo teigiama, kad Sao Paulo yra 
ne tik Brazilijos, bet ir visos 
Lotynų Amerikos pramonės cent
ras: čia gyvenimas verda, kun
kuliuoja lyg per kalnus ir uolas 
besiveržiąs Į jūrą gaivalingai 
skubantis upokšnis.

Sao Paulo lankome savo pa- 
žĮstamus. Prelato P. Ragažins- 
ko vardinių ir gimimo šventės 
proga, kuri švenčiama Vila Ze- 
linos miesto dalyje, susipažįs
tame su Kandrotais. Jie kviečia 
mus aplankyti juos jų fazendoje 
"Floresta", kuri yra Į vakarus 
nuo Sao Paulo miesto apie 560 
km. Nors atstumas ir nėra trum
pas, bet Kandrotų pakvietimą mie. 
lai priimame: gi ne kasdien pasi
taiko proga ne tik pamatyti Bra
zilijos "laukinius vakarus", bet 
ir reta galimybė susipažinti su

JURGIS ŠATORIUS
Dirvos korespondentas 

Brazilijoje

Brazilijos "žaliojo aukso", kaip 
jĮ čia vadina ouro verde augin
tojo gyvenimu.

Saulei jau gerokai pakrypus Į 
šiaurės vakarus, paliekame Sao 
Paulo miestą, kuris yra užtvenk
tas sunkvežimių ir lengvų auto
mobilių. Kai kuriose kryžkelė
se reikia ilgokai laukti, ligi pa
matai žalią šviesą. Pravažiuo
jame hipodromą ir SP 4 plentu 
skubame Į vakarus. Važiuojame 
didžiai vingiuotu plentu, kuris lyg 
susiraičiusi gyvatė lipa Į sta
čias kalvas ir vėl pramuštgalviš
kai leidžiasi Į daubas ir slėnius. 
Apie 50 km. nuo Sao Paulo guli 
išsidriekęs Sao Roquo miestelis, 
kuris yra garsus savo vyno dirb
tuvėmis. Už keliolikos kilometrų 
nuo Sao Roque užkopiame Į kalną, 
nuo kurio, giedrią dieną ir be žiū
ronų galima Įžvelgti Sao Paulo 
didmiestį.

Už 100 km. nuo Sao Paulo yra 
išaugęs gražus, švarus Sorocaba 
miestas, turįs apie 140.000 gy
ventojų. Mums, grinoriams, jau
kaus restorano padavėjas paaiš
kina, kad šiame mieste esanti 
įsitvirtinusi tekstilės pramonė. 
Be to čia gaminama indai bei 
namų apyvokos reikmenys. Po 
skanių pietų leidžiamės Į vakarus. 
Už 200 km. tikimės surasti lie
tuvius - ūkininkus Vilkus, kurie 
jau senokai gyvena toje apylinkė
je. Vienoje benzino stotyje mums 
paaiškina, kad lygiai prie 212 km 
gyvena lietuvis ūkininkas. Priva
žiuojame prie nurodyto taško,su
kame Į kairę ir ant kalvos mato
me baltus gražius namus.

Atvažiavus Į kiemą, mus pasi
tinka jau pagyvenęs, žilu plauku 
pasidabinęs ūkininkas. Jo veido 
bruožai kalba iškalbingesne tar
me negu lūpos: iš tolo gali saky
ti, kad jis lietuvis. Nei kiek ne
abejodami užkalbiname jĮ lietu
viškai, ir jis mums atsako ro
kiškėnų tarme.

Pasirodo, kad pasiekėme An
tano Sanvaičio sodybą (fazendą), 
mūsų pirmąjį kelionės tikslą. 
Mums čia sustojus, laikrodis jau 
rodė 5 vai.; kaip Lietuvoje būda
vo priimta taip ir čia lietuviškas 
svetingumas pasireiškia savo 
pilname grožyje: Sanvaičiai mus 
kviečia pas juos likti nakvynei, 
nes po gero pusvalandžio vistiek 
pradėsią temti ir mums būsią sun
ku susirasti Vilko sodybą, nors ji 
ir esanti netoliese. Ką gi, "sve
čias - nevalninkas", moko mus 
sena lietuviška patarlė ir dėko
dami priimame šeimininkų kvie
timą. Juo labiau, kad ligi sekan
čio tikslo dar teks nuvažiuoti 
virš 300 kilometrų.

Vakarienės metu A. Sanvaitis 
pasakoja, kaip jam teko kurtis 
šiame krašte nuo 1926 m. "Senas 
jau tai laikas, net 38-ri metai 
nubėgo Į negrĮžtamą amžinybę,po 
to kai atvykome Į Braziliją. Teko 
dirbti visokiausius darbus fazen
dose, kuriose uždarbiai nebuvo. 
Dievas žino, labai aukšti. Bet tau
pėme: dėjome kruzeirą priekru- 
zeiro ir prieš 15-ka metų su kai
mynu Vilku nusipirkome ūkį. 
Prieš aštuonerius metus kai ve
dė š{ kelią, mudu su Vilku atsi- 
skyrėme lygiomis dalimis. ŠĮ 
flk{ nusipirkome 1955 m., o ŠĮ 
namą, kuriame dabar sėdime, 
Įslruošėme tik prieš aštuonis 
mėnesius, šio ūkio plotas siekia 
apie 130 alkierių arba apie 500 
ha" pasakoja Sanvaitis.

Tiesa, yra kuo pasididžiuoti: 
namas moderniškai Įrengtas, su 
visais patogumais —karštu ir šal
tu vandeniubei elektra — kuri gau • 
narna iš traktoriaus. Sanvaičiai 
verčiasi pieno ūkiu: čia laikoma 
apie 130 karvių ir jų pieną belie
ka pavėžėti prie plento. Kiekvieną 
rytą pieninės tankvežimis pa
siima prie kelio paliktą pieną Ir 
po mėnesio už triūsą gaunamas 
geras atlyginimas.

Sanvaičių šeima turi 2 sūnus, 
kurie ruošiasi sekti tėvo pėdo
mis -- t.y. ūkininkauti. Gi duk
ra Izabela, kurios vardu Sanval- 
tls pasiryžęs pavadinti fazendą, 
studijuoja Sao Paulo ir rengiasi 
stoti Į medicinos fakultetą.

Nors Sanvaičiai verčiasi iš 
pieno, bet prie namų žaliuoja 
našus apelsinų sodas, apie 300 
medelių ir visai naujai užsodintas 
kelių šimtų medelių aprikosų, 
apelsinų ir kitokiųatogražinių vai
sių plotas. "Tai vis tik savo rei
kalams, bet ne pardavimui skirti 
vaisiai — aiškina vaišinga šei
mininkė Ir Įdeda mums kelionei

Diena iš dienos
*** B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI ***———————— ...
FETIŠIZMAS beesąs paplitęs ne vien Afrikos juodžių giminėse. 

Jo tebeesama ir mūsų patriotiškuose visuomenininkų nusiteiki
muose.

Žodis fetišas, kilęs iš portugalų feitięos, reiškia 
dirbtinis, tiksliau — dirbtinis arba prasimanytas dievas. Pri
mityviose Afrikos juodžių giminėse tebėra išlikęs tikėjimas, kad 
tam tikruose daikteliuose gyvenančios dvasios ar dievai, ir kad tie 
daikteliai, atitinkamai nešiojami ar liečiami, apsaugo žmogų nuo 
ligų ir kitokių negerovių, arba padeda ir norams išsipildyti.

Mes, civilizuotieji, tokĮ tikėjimą laikom tamsuolių prietarais. 
Nors ir pas civilizuotus dar pasitaiko amuletų, talismanų ar kitaip 
vadinamų daiktelių, kuriuos jų laikytojai taria turinčius nepaprastų 
galių. O mūsų visuomeniniame - politiniame mąstyme tebėra tikė
jimo, kad tam tikri žodžiai turi magiškos galios, todėl turĮ būti 
ko dažniausiai vartojami, tarum jie padeda Lietuvos bylai, ar tar
tum jų retas vartojimas būtų Lietuvos interesų išdavimas.

Štai, Laisvosios Lietuvos žvalgas anądien susirūpino, kodėl, 
girdi, B.K. Naujokas vengia pridėti prie Lietuvos vardo būdvardĮ 
okupuota. Lietuvos vadinimas stačiai Lietuva jam kelia toli toli 
siekiančių Įtarimų...

Iš tikrųjų nei to žodžio vengiu, nei ką. Tik vartoju jĮ tada, kai 
reikia, o reikia, mano dėta, ne visur ir ne visada. Lietuvą žinom, 
ir tas vardas mums ją visai aiškiai identifikuoja. Jos dabartinei 
padėčiai apibūdinti, kai reikia tą pabrėžti nežinantiems ar kitais 
sumetimais, galima pavartoti ir tą lotynišką žodĮ okupuota, 
arba ir kitus, lietuviškus ar skolintus, pažyminius, kaip užimu, 
pavergta, prievaruujama, nuuutinama, rusifikuojama, bedievi- 
nama, kolonizuojama, komunistinama, Maskvos diktatorių valdoma 
ir tt. Tačiau nei vienas iš tų pažyminių nėra fetišas ir nelemia Lie
tuvos likimo nei Į gera, nei Į bloga.

Pažyminiai kalboje turi tik patikslinamosios reikšmės, todėl 
tik ūda, kai reikia patikslinti, tai sakome: Didžioji Lietuva, Mažo
ji Lietuva, Gedimino, Vytauto, Unijos, caro laikų Lietuva ir tt. Bu
vo metas, kai buvo būtina skirti nepriklausomos Lietuvos ir (lenkų) 
okupuotos Lietuvos sąvokos, nes tai buvo skirtingi dalykai. Bet ir 
tai, sakysim, Vilniaus buvęs lyg ir "privalomas" vadinimas ne Vii 
nlum, o būtinai "okupuotu Vilnium" daugiau griozdino kalbos stilių, 
negu Vilniaus atgavimą greitino. Gerai, kad tas fetišizmas dar ne
privertė tada rašyti, sakysim, "Okupuotame Vilniuje mirė okupuo
tas Basanavičius ir tapo palaidotas okupuotose Rasų kapinėse"...

■v?

Dail. Vytauto K. Jonyno sukurtas kryžius virš Vatikano paviljono 
pasaulinėje mugėje New Yorke. V. Maželio nuotrauka

vaisių, kad turėtume kuo pakeliui 
atsigaivinti.

SekantĮ rytą dėkojame šeimi
ninkams už suteiktą pastogę ir po 
skanių pusryčių judame Į vaka
rus. Mūsų tikslas — Cornelio 
Procopio miestas, Parana vals
tijoje, kur sutarėme susitikti su 
Kandrotų.

Lygiu, tiesiu, lyg liniuotė as
faltuotu plentu, užbaigtu prieš 
ketvertą metų ir prie kurio pa
gražinimo jr sustiprinimo dar 
vis tebedirbama, važiuojame Į 
vakarus: klek tik akis užmeta 
pirmyn ir abipus kelio matome 
gražiai apdirbtus laukus; vienuo
se plotuose žaliuoja gražiai iš
rikiuotų kavos plantacijų miške
liai, kitose vietose matome ja vų- 
kukurūzų laukus, dar kitose au
ginamos daržovės. Gi kalvų paš- 
laltėmis ramiai ganosi vietinių 
galvijų - zebu bandos. Tikrai la
bai Įvairi, turtinga gamta.

Apie 11 vai. privažiuojame la
bai švarų, pavyzdingai sutvarky
tą Piraju (Ištark: Plražu) mies
teli. Tik ak{ metus, gali paste

bėti, kad čia miesto tėvai nesi
gaili nei lėšų nei darbo savo gy
venvietei tvarkyti: miesto centre 
gražus parkas, kurį šiuo metu 
laisto, ravi, šakas retina Ir la
pus valo net trys sodininkai! 
Tokios puikios tvarkos galėtų 
pavydėti bet kuris Brazilijos did
miestis, nekalbant Jau apie Sao 
Paulo metropolĮ. O čia — pro
vincija. Šis miestas man geriau 
patinka, negu garsusis Petro- 
polis, gulĮs Rio de Janeiro pašo
nėje.

Po trumpos valandėlės, Išgė
rę Brazilijos "kafezlnją", skirta
me Ourinho miestelio link. Jis 
guli kaip tik prie Sao Paulo Ir 
Parartos valstijų "sienos". Čia 
pasistipriname skaniu "churas- 
co‘kepsniu, kuris primena kadai
se Vilniuje valgytą šašliką, kur 
nors Kazbeko rūsyje... Ourinho 
yra kavos paskirstymo punktas, 
kurio geležinkelio stoties ribose 
yra surikiuota daugybė kavos 
sandėlių.

(Bus daugiau)

■

-
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ŽIEDAI MIRUSIEMS
Diena, kada vyksta tradicinis mirusiųjų prisiminimas, (gegužės 

30) išskiriama iš kitų dienų, kurių metu žmonės taip pat miršta 
ir gimsta. Išskiriama ji todėl, kad kitomis dienomis nelieka laiko su
sikaupimui ir gyvenimo prasmės įvertinimui.

Gegužės 30- d. lankysime kapus ir padėsime pavasario žiedus 
nemirtingojo ryšio užantspaudavimui su tais, kurie išsiskyrė su šiuo 
pasauliu, bet kurie gyvi liko mūsų atmintyje, mūsų širdyse. Nebėra 
daugelio, kurių ranką neseniai spaudėm, su kuriais kūrėm planus, 
džiaugėmės ir dalinomės nusivylimais. Į jų eiles rikiuojasi vis nau
jos šio įtempto gyvenimo aukos. Kas jų vieton stoja — lieka dide
lis klausimas.

Nors sakoma, kad gyvenimas nestovi vietoje, bet tuo gyvenimu 
vadiname aplinką, o ne tuos, kurie joje kūrė geresnį, viltingesnį gy
venimą. Nesibaigiančioje mirusiųjų eilėje randame ne tik savo arti
muosius, bet ir tuos žmones, kurie, kad ir ne giminės, bet lieka vi
sų atmintyje savo atliktais darbais artimam, tautai ir žmonijai. Jie 
yra tie gyvenimo inžinieriai, kurie sukūrė piliorius žmonijos pažan
gai, tautiniam susipratimui, tautinės egzistencijos pagrindams iš
laikyti ir tobulinti. Jie lieka tais nemirtingaisias, kurie gyvena ir 
gyvens tol, kol plaks tautinė širdis, kol gyva bus tautinė sąmonė. 
Jie buvo jos kūrėjais, jie ir mirę lieka jos sargyboje. Jie lieka pa
vyzdžiu ateinančioms kartoms, kuriose ieškoma, ir ne taip daž
nai randama, asmenybių, iškylančių virš kasdienybės dulkių, prasi
mušančių pro siaurąją ’sau gyvenimo’ aplinką į tuos horizontus, 
kuriuose gyvena nemirtingieji ir neužmirštamieji.

"Civilizacija retai kada nužudoma, ji nusižudo", yra pasakęs 
Harvardo universiteto prof. Lowell. Civilizacijos savižudybės pagrin
duose glūdi žmogus, neįvertinęs istorinės raidos, nesuvokęs istori
jos vietos civilizacijoje.

Gegužės 30 d. valandėlei apleidžiame civilizaciją, jos trauką, 
nustojame jai vergavę. Tą dieną prisimename, kad gyvenimas ne
prasideda ir nesibaigia televizija, šaldytuvu, automobiliu, gerais ke
liais ir gaiviais vėsintuvais. Ne viskas prasideda ir ne viskas bai
giasi artimo žmogaus gyvenimu ir mirtim. Lieka dar įsipareigoji
mai gyvųjų, pastarųjų atmintį atšviežinus tyla ir rimtim apsuptoje 
kapinių erdvėje, kur tartum kyla J paviršių mirusiųjų negirdimas bal
sas, primenąs grandinę neatliktų darbų, neįgyvendintų planų. Tai 
priminimas jųjų nerašytojo testamento.

Žmonių gyvenimu kuriama ir tobulinama civilizacija. Joje ir 
žūstamą, kartais neprasmingai, neprasmingu palikus ir gyvenimą. 
Mirtis nepanaikina sąsajos su tais, kurie gyveno, dirbo ir korėtiems, 
kurie dar bus ateityje lankomi kapinėse.

Ne paminklo dydis kapinėse, bet gyvenant sukurtas ir paliktas 
paminklas artimųjų širdyse ženklina ryšį, ženklina gyvenimo pras
mę ir nemirtingumą.

Žiedus nešame ir dedame prie mirusiųjų ne tam, kad jie nuvys
tų, bet tam, kad jie amžinai žydėtų mūsų atmintyje, kad jie pri
mintų ne tik išėjusiems Amžinybėn mūsų prisirišimą ir pagarbą, 
bet kad primintų ir mums, kad trumpu vizitu kapinėse tą dieną su
tvirtiname savo įsipareigojimus. (j.s.)

LAIŠKAI

ATVIRAS LAIŠKAS
BIČIULIAMS CALIFORNIJOJE

Malonūs Bičiuliai: Jūsų pa
dangėje vyksta nepaprastos svar
bos rinkiminė kova, kad nusta
čius respublikonų kandidatą (JAV 
prezidentus. I šią kovą ne tik 
mes, antikomunistai, betirKrem. 
liaus valdovai kvapą sulaikę žiū
ri. šios kovos išdavos gali nu
lemti Amerikos ateitį ir tuo pa
čiu lietuvių tautos beviltiškos 
vergijos ar išlaisvinimo klausi
mą. Kadangi ne tik Sovietų ir JAV 
kompartijos spauda, bet ir dau
gumoje kairiųjų (liberalų) įtakoje 
esanti didžioji spauda, TV, ra
dijas ir intelektualai bando su
maišyti Goldwaterį su dumblais 
dėl jo griežto nusistatymo prieš 
komunizmą, nesistebėčiau, jog 
kai kuriems iš jūsų irgi pristin
ga faktų apsisprendimui — už ku
rį balsuoti,

Nepadarykime mūsų tautos pa
vergėjams patarnavimo stovėda
mi nuošaly šioje kovoje ar net at
sistodami prieš pirmą ryškų 
prieškomunistinį kandidatą į JAV 
prezidentus. Kiekvienas jam lai
mėtas balsas gali būti lemiantis 
šiuose rinkimuose, ir tuo pačiu 
gal lemiantis Lietuvos išlaisvini
mui.

Pagal šen. Goldwaterį -- pa
grindinis JAV tikslas šiandien 
turėtų būti laipsniškas komuniz
mo nugalėjimas arba bent susilp- 
nlnimas iki tokio laipsnio, kad nei 
taikai nei žmonijos laisvei ši sis
tema nebegalėtų sudaryti grės
mės. Ir kol tas tikslas nėra at
siektas, visų kitų klausimų svar
bumas, anot jo, vertintinas tik pa-

gal tai, kiek jie šiam pagrindi
niam tikslui -- pergalei -- gali 
padėti ar pakenkti. Tad ir mes pa
tys neturėtume leistis nusukami 
į pakluones smulkiais ir šian
dien neesminiais klausimais. 
Ligi šiol to nepadarę turėtų pa
skaityti Goldwaterio "Why Not 
Victory", "Conscience of theCon. 
servative", "Position Papers", 
paklausyti jo (nesudarkytų) kal
bi}. Iš pirmų šaltinių su juo su
sipažinę neišvengiamai prieis iš
vados, jog ne vienas Amerikos, 
Lietuvos, Pasaulio ar šeimos 
ateitimi besisielojąs susipratęs 
žmogus negali nepritarti Šen. 
Goldwaterio pagrindiniams sie
kimams. Tikiu, jog pavergtieji 
lietuviai šiuo klausimu abejonės

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER ATOSTOGAS
GARSIAME CAPE C O D - O S T E RV 1 L L E 
KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 

PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE
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87 East Bav Rd.. Osterville Cape Cod. Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425
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tyvinių medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams. 
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. 
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Visa tai suteiks Jums tikrą

Atidaroma vasarojimui nuo

Iš anksto kreiptis:

EI). JANSONAS — 15 Rosedale Street,
Boston, Mass. 02121. Tel. 288-5999.

Gegužės 12-tą dieną milžiniš
kame mitinge Madison Sąuare 
Garden, New Yorke, senatorius 
Barry M. Goldwater savo kalbo
je, kuri 108 kartus buvo per
traukta audringais plojimais, 
kaipo pagrindinę savo politikos 
mintį iškėlė pergalę prieš 
komunizmą. Savo kalbą jis 
baigė šiais žodžiais: "Amerikai 
pagaliau reikia prezidento, kuris 
išdrįstų pasakyti: klysti, p. Chruš
čiovai! Ne mūsų vaikai gyvens 
po komunizmu, bet Tavo vaikai 
gyvens Laisvėje!"

Drauge su būriu lietuvių be- 
plojant šiems žodžiams, besi
klausant ir bestebint neįtikėtino 
entuziazmo publikos ovacijas, atė
jo galvon mintis: "O kad taip 
šios kalbos žodžius ir šių paga
liau atbundančios Amerikos tau
tos ovacijų galėtų paklausyti pa
vergtieji Lietuvoje!... Kiek vil
ties ir naujų jėgų atsilaikyti 
jiems tai suteiktų". Deja, pa
vergtieji apie tai negreit išgirs. 
Kol JAV vairas neatsidurs tvir
tesnėse rankose, Amerikos Bal
sas neišdrys gadinti Chruščio
vui nuotaikos ir pakelti paverg
tųjų dvasią tokiomis naujieno
mis. Šen. Fulbrighto sapalioji
mai apie "realybę ir mitus" — 
kitas reikalas: tai jau maloni mu
zika Chruščiovo ausiai, ir todėl

neturėtų. Jeigu mes patys šian
dien būtume už geležinės uždan
gos, argi neaišku, kurį kandida- nebus užleista komunizmui (be 
tą remti norėtume?

Jei kurį jau veikiantį bičiulį 
paraginau, su didžiu malonumu 
atsiprašau. Atleiskite ir tie, ku
riuos iš amerikietiškai praban
gaus ir "ramaus" gyvenimėlio 
pajudinau. Po 1964 metų rinki
mų gal galėsime ne tik "ramiai", 
bet ir ramiai gyventi, jeigu Wa- 
shingtone pagaliau įvyks taip se
niai reikalinga permaina. Gi jei 
ir toliau ta pati "taikaus sugy
venimo gengė" tęs laisvojo pa
saulio ir JAV išpardavimą ko
munistams, nebebus svarbu, kaip 
ne vienas įvykių stebėtojas tei
gia, kaip mes gyvensime.

Tik prisiminkime Lietuvos 
partizanų įspėjimą Vakarams 
1947 metais: "... komunistams 
aukojamų mažųjų tautų skaičius 
nėra neišsemiamas..." 1964 me
tais tas skaičius dar mažesnis, 
tad' ateis eilė ir didžiosioms. 
Tokia Brazilija vos paskutiniu 
momentu savo galvą iš kilpos 
ištraukė. Ir neabejotinai tik to
dėl, jog JAV antikomunistai, to
kie kaip Šen. Goldwateris, pakė
lė balsą prieš savižudiškas nuo
laidas. Padarykime tą balsą dar 
stipresniu!

Vilius Bražėnas

poilsj ir sustiprins sveikata, 

birželio 15 iki rugsėjo 15.

VILIUS BRAŽĖNAS

Amerikos Balsui tinkama trans
liacija. Bet ne Šen. Goldwaterio 
kalbos apie pergalę prieš komu
nizmą, apie visų pasaulio tautų 
teisę J laisvę...

Ano masinio mitingo metu ir 
po jo neįmanu atsikratyti įkyraus 
klausimo, ar pakankamai lietuvių 
ir kitų tautybių tremtinių puose
lėja šias naujas, dinamiškas nuo
taikas Amerikos tautoje ir re
mia ryškų laisvės šūkio iškė
limą 1964-ųjų metų rinkiminėje 
kampanijoje. Taip pat sunku ras
ti logišką atsakymą J klausimą, 
kodėl kai kurie tremtiniai yra, 
atrodo, nusistatę prieš kandida
tą į JAV Prezidentus, kurs, kaip 
mes metų metais tikėjomės ir 
laukėme, pagaliau pasako Chruš
čiovui ir visam JAV politika su
sirūpinusiam pasauliui, jog jo — 
Chruščiovo vaikai gyvens laisvė
je. Tat reiškia, jog ir mūsų se
serų ir brolių, dėdžių ir dėdie
nių, mūsų mokslo ir vaikystės 
draugų vaikai, mūsų broliai ir 
seserys, anūkai bei anūkės gy
vens laisvėje! Tai didžiulis skir
tumas tarp kalbų, jog ne -- mes 
nesiduosime "palaidojami”, ne 
— komunizmas nelaimės, nes 
"žmonės žino, kad demokratija 
geresnė", oi ne! -- mes nepri
pažįstame Lietuvos pavergimo 
(nors ir draugaujame su jos paver
gėjais), ne, ne! — Berlyne yra 
"paskutinė siena", Laos yra 
"paskutinė koalicija", daugiau nė 
vienos valstybės (taip lengvai!)

stipraus protesto!), oi ne!...
Metų metais baisėjęsi ir stebė

jęsi savižudiška, ir sveiku protu 
nesuvokiama politika bei laukę, 
kad kas nors iš valstybės vyrų 
pagaliau praregėtų, mes patys, 
prie aklumo tamsos per tiek laiko 
pripratę, atrodo lyg bijomės at
merkti akis ir pažvelgti į poli
tinės šviesos spindulį, bandantį 
nušviesti chaotišką tamsą. Be
rods mes turėtume būti tie, kurie 
pirmieji plačiai atplėštų sveiką 
protą temdąnčiaslangines,atida
rytų užuolaidas ir padėtų ap
šviesti kiekvieną abejingumo dul
kių ir raudonos propagandos ba
cilų priskrėtusį kampą. Kodėl 
taip nėra?

Mandrapypkiškas kandžioji
mas griežtų antikomunistinių kan
didatų lyg ir patvirtina įtarimą, 
jog sovietinis nusmegeninimo 
ginklas yra daug veiksmingesnis, 
nego atrodo... Tai prilygsta elge
siui dykumoje pasimetusio kelei
vio, kurs po ilgos kelionės be lašo 
vandens, pagaliau prišliaužia šu
linį, ir vietoje puolus atsigerti 
tyro vandens, bando... jį pri
teršti...

Visa tai galima paaiškinti ne
bent tik kairiųjų įtaka JAV spau
doje.

Pastoviau JAV politikos užku
lisių nesekantiems ir staiga atsi- 
dūrusiems 1964 metų rinkiminės 
propagandos skersvėjuose, sunku 
susigaudyti -- iš kur ir kokie vė
jai pučia. Tačiau susigaudyti rei
kia ne tik tam, kad mūsų pačių 
balsus atidavus, bet kad ir kitus 
paskatinus balsus atiduoti už kan
didatus, kurie, pagaliau, ne tik 
sustabdytų raudonojon bedugnėn 
beriedantį pasaulio istorijos ra
tą, bet ir pasuktų žmonijos lais
vės kryptimi. Susigaudyti apsun
kina tas faktas, jogJAV nuomonės 
formavimas (spauda, knygų lei
dyklos, viešos bibliotekos, re
cenzijos, universitetai, televizija, 
kino pramonė, radijas) yra dau
gumoje kairiųjų "liberalų" įtako
je, kurių akyse amerikiečiai anti
komunistai atrodo esą didesni 
priešai ir pavojingesni pasaulio 
laisvei, negu Chruščiovo, Mao, 
Sukamo, Castro ginkluotos gau
jos ir agentai. "Liberalai" ir kai
rieji ekstremistai ten įsitvirtino 
nuo Antrojo Pasaulinio karo, ka
da JAV propaganda turėjo žmonių 
akyse Sovietus "pakeisti" iš pri
pažintų žmogžudžių ir plėšikų J

"kilnius sąungininkus" ir "kovo
tojus už demokratiją", šis proce
sas puikiai aprašytas gegužės pra - 
džioje mirusio JohnT. Flynn kny
goje "While You Slėpt". Spaudoje 
įsitvirtinę kairieji daro milžiniš
ką įtaką į JAV žmonių, vyriausy
bių ir net viso Vakarų pasaulio 
galvoseną, todėl negalima tikėtis, 
kad jie iš tų pozicijų taip lengvai 
pasitrauktų. Nenuostabu, kad kiek
vienas JAV kandidatas į atsakin
gą postą, katras vietoje ligi šiol 
praktikuojamo komunistų užgro
bimo de facto pripažinimo bei pa
laipsniško Vakarųpasidavimo vie
našališkų nuolaidų keliu ("taikos 
labui") reikalauja "tvirto nugar
kaulio" politikos ir, vietoje laips
niško pasidavimo, rekomenduoja 
"laipsniškos pergalės" prieš ko
munizmą politiką, bus apšauktas 
karo kurstytoju, neatsakingu, be
pročiu, atsilikusiu nuo istorijos 
eigos ir panašiais mums žino
mais epitetais.

Dabar galime suprasti, jog šio 
sukelto alaso įtakoje net ir tie, 
kurie nuo komunizmo yra patys 
nukentėję, kurių artimieji kali
nami, tremiami ar kalėjimo bei 
koncentracijos stovyklų šešėlyje 
teroro pripildytas dienas gyvena, 
tie, kurie bet kuriom aplinkybėm 
ir be kuria proga turėtų stovėti 
po Laisvės Vėliava, pasimeta at
sidūrę prieš ryškų pasirinkimą. 
Tačiau tikrumoje pasirinkimas 
nėra toks jau ryškus, nes opi
nijos formuotojai mums į akis 
leidžia nuolatinę ružavų dElmų 
užtvarą. Pasirinkimą tarp lais
vės ir vergijos, tarp pasidavimo 
sovietų užmačioms ar pasiprie
šinimo joms jie pristato kaip pa
sirinkimą tarp totalinio karo ar
ba taikaus sugyvenimo su taiką 
mylinčiais Sovietais. Pasirinki
mą tarp valstybinių - tautinių in
teresų bojimo arba tarptautinio 
komunizmo konspiracijos rėmi
mo mūsų pačių pinigais spauda 
pristato, kaip pasirinkimą tarp 
šovinistinio nacionalizmo - izo- 
liacionizmo prieš tautų meilę bei 
taikos išlaikymą (mūsų) turto da
lybų keliu. Sveiko proto diktuoja
mą ir instinkto įdiegtą savisau
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gos politiką jie vadina ekstre
mizmu (dešiniuoju, žinoma...). 
Nuo kovos už laisvę jie mus nu
vilioja "karo prieš neturtą" šū
kiais. Mūsų mintims nuo paverg
tųjų brolių kančių nukreipti, jie 
mus "teisingumo ir lygybės" šū
kiais įrikluoja (jei ne aktyviai, 
tai bent tylėjimu), paremti komu
nistų kurstomas rasines riaušes 
"civilinių teisių" vardu, kurios 
siekia specialių privilegijų vienai 
rasei kitos rasės konstitucinių 
teisių sąskaiton. Jie mums nepa
sako, jog pirmoje eilėje tai pajus 
tokios mažumos kaip naujieji atei 
vial, kurių gyvenviečių ir eko
nominės ežios susieina su "nu
skriaustaisiais".

Tad nenuostabu, jog neleng
va susigaudyti šioje liberalinės 
propagandos melagynėje, ypač 
žmogui su socialine sąžine. Vie
nintelis, atrodo, mąstąs be sun
kumų kandidatų priimtinumui šio
je istorinėje kryžkelėje nustaty
ti būtų į juos pažiūrėti Sibiro 
tremtinių, Lietuvos partizanų ir 
kitų ūž Geležinės Uždangos gy
venančių mūsų tautiečių bei vi
sų komunizmo aukų akimis. Be
siruošdami Birželio minėjimams 
ir prisimindami mūsų tremtinių 
Golgotos kelią, pabandykime įsi
vaizduoti patys esą jų vietoje ir, 
kuriuo tai stebuklu, gavę neįkai
nojamą teisę balsuoti už kandi
datus į Amerikos Prezidentus — 
už kurį mes balsuotume ir ra
gintume savo draugus bei kai
mynus balsuoti?

Jeigu mums esant vergijoje kas 
suteiktų laisvės viltį, ir viltį, 
jog pavergėjai ir kalintojai bus 
nuversti nuo jų kruvino sosto — 
ar mes dar besižvalgytume gali
mybių laisvės viltį iškeisti J ko
kią nors asmeninę naudą ar am
bicijos paglostymą?

Tad ir čia, laisvėje, pasirink
dami sau kandidatą, turėtume bū
ti tikri, jog (nežiūrint partijos) 
tiktai dėl laisvės idėjos, o ne dėl 
"trupinio aukso, skanios sriubos 
šaukšto" kandidatą pasirenkame.



AKIMIRKOS

Iš dienos į naktį
Amerikos lietuvių spauda Litu

anistikos Institutui ligšiol rodė 
mažiau simpatijų ir dėmesio, ne
gu šios rūšies sambūris norma
liai būtų užsipelnęs. Metų metais 
beveik nieko apie jjnebegirdėda- 
vom. Ir daugumai Lituanistikos 
Institutas jau turbūt reiškė tik 
Pedagoginio Lituanistikos Insti
tuto mokyklą Chicagoje. Ji gi ne 
tik ruošė Kristijono Donelaičio 
minėjimus, bet ir vis veikė,dir
bo, mokė.

Sakyti, kad aš irgi nerodžiau 
Lituanistikos Institutui simpa
tijų, gal būtų per juoda. Aš tik 
jĮ, kaip dažnas eilinis lietuvis, 
paprastų paprasčiausiai ignora
vau, Ar tai buvo nuodėmė, o gal 
ir nemandagumas? Turbūt ne, 
nes tai buvo tik abipusiškos ly
gybės jausmų išraiška. Juk Li
tuanistikos Institutas nuo pat sa
vo jsisteigimo pradžios taip pat 
tobulai ignoravo lietuvių spaudą 
ir jos laikraštininkus. Salia ei
lės visokių savo skyrių ar sek
cijų, tikrų ir simbolinių, Institu
tas nematė reikalo Įsteigti lie
tuvių spaudos skyriaus ir Į savo 
akademijos židinį nepriėmė nė 
vieno lietuvių laikraštininko, 
"kaipo tokio". Nežinau šio igno
ravimo motyvų, bet galbūt dėl to 
kad mūsų spauda jam atrodė ir 
ne lituanistika, ir ne mokslas...

Gi mano naiviu jautimu ir Įsi
tikinimu, lietuvių spauda ir jos 
kūrybingesnieji laikraštininkai 
yra pats gyvybingiausias, pasto
viausias, išeivijos galimybių są
lygomis protarpiais kone vienin
telis tikras "lituanistikos" veiks
nys. Ignoruoti ar neišmatyti šio 
paties gyviausio ir itin reikšmin
go lituanistikos sektoriaus mū
sų gyvenime, praeityje ir dabar, 
buvo labai keistas, kažkoks žilai 
senybinis žemažiflriškumas. 
Kiekvieno tikro laikraštininko 
jautresnis instinktas tatai iš kar
to užčiuopė, ir todėl mūsų spau
da visą laiką buvo itin vėsi kil
niems Instituto idealams. Su nau
juoju Instituto prezidentu Dr.J. 
Baliu kaikas šia kryptimi jau ėmė 
taisytis, jeigu ligi tokio vėlybo 
aušros patekėjimo rasa dar nebus 
mums užgraužusi akių...

Bet štai dabar Lituanistikos In
stitutas mūsų spaudoje ėmė gar
sėti ne už tai, ką jis padarė, bet 
dėl to, ko jis per paskutinĮ suva
žiavimą Washingtone nepadarė. 
Mat, Institutas nepakvietė nei Į sa - 
vo posėdžius, nei Į arbatėlę 
Maskvos Mokslų Akademijos na
rio sovietinio istoriko Vladimir 
Terentievič Pašuto!

Dėl draugo Pašuto mes dabar 
ir pasiutome. Laikraščiuose ėmė 
rodytis žinutės su giliausių pras
mių užuominomis. Va, pažangieji 
Instituto nariai norėjo kviestis 
draugą Pašuto pažinties ir disku

sijų užkandžiams, bet konserva
toriai ir tradicininkai pasiprie
šino. Ir tuoj imta kelti pamati
niai gelžbetoninių principų klau
simai: ar tuo pasitarnauta Lietu
vos laisvinimo bylai, ar žala pa
daryta?... Viešpatie, koks mūsų 
rimtumas ir daugiau negu skau
tiškas budrumas! Jei tu žmogau, 
gavęs gerą slogą, nusičiaudytum 
kaip reikiant, tai tuoj draugai 
imtų svarstyti principinĮ klausi
mą: ar tuo savo nosies džiazu 
tu sustiprinai Lietuvos išlaisvi
nimo kovą, ar gal jau pakenkei 
mūsų laisvės bylai, nemanda
giai suerzindamas okupanto ausĮ?

Ir štai dabar užtarnautas atpil
das Institutui, kad jis taip ilgai 
ignoravo lietuvių spaudą ir savo 
narių suvažiavime neturėjo nė 
vieno tikros klasės laikrašti
ninko, net ir savo amate Įgudu
sio kiek gabesnio reporterio. Iš 
tų visų pasirodžiusių aprašymė- 
lių mums,'tolimai liaudžiai, taip 
vis ir liko neaiškios draugo Vla
dimir Terentievič Pašuto kvieti
mo ar 
vavimo aplinkybės.

Sakoma, kad draugas Pašuto 
"teiravęsis per tarpininkus, ar 
negalėtų apsilankyti mūsų moks
lininkų susirinkime”... Per ko
kius tarpininkus ir kaip? Žodžiu, 
telefonu ar raštu? Ar jis pats taip 
norėjo, ar tik "tarpininkai" jį Į 
svečius piršo? Ar tik kaip priva
tus asmuo, ar kaip Maskvos aka
demikas, Amerikos sostinėje be
silankąs "kultūrinių ryšių ir mai
nų stiprinimo" tikslu? Taigi, ar 
jis siūlėsi ar tik buvo siūlomas?

Jeigu buvo koks oficialus siū
lymas ir dokumentas, tai jis galė
jo būti Instituto vadovybės ar ple
numo posėdyje svarstomas ir at
sakymas duodamas. Jei to viso 
nebuvo, tai kam jungti Instituto 
nusistatymus, Lietuvos išlaisvi
nimo bylą ar patriotizmo princi
pus prie kažkieno kažkaip pa
leistų privatinių garelių? Tuo 
tarpu visa tai kvepia tik tradici
niu "vienybišku" diversantišku- 
mu...

Instituto posėdžiuose daly-

Bet B. K. Naujokas savo užra
šuose "Diena iš dienos" Į sovie
tų istoriko Pašuto vašingto- 
ninę istoriją (Dirva, 1964.V.20) 

•pažiūrėjo taip rimtai, giliai ir 
problemingai, kad viskas man pa. 
sidarė dar migločiau. Stačiai 
ta visa sovietų akademiko Pašu
to afera dar daugiau sušuto.

B.K. Naujokas sutinka ar bent 
prileidžia, kad Lituanistikos In
stitutas, nepakvletęs Į savo po
sėdžius sovietų istoriko, daug ra
šiusio apie Lietuvos praeitĮ, "gal 
bus net pagirtas už patriotišką 
principingumą, nepasidavęs pa
gundai "praverti spragą politi
nės išeivijos pozicijose" ir ne- 
atmetęs "viešo mūsuose vyrau

jančio politinės laikysenos dės
nio".

Bet čia pat B.K. Naujokas ran
da galimu pastebėti, kad draugas 
Pašuto mums "ne taip jau prie
šiškas mokslininkas, nors ir so
vietinis" (!), ir ta proga iškelia 
šešis gelžbetoniškai principinius 
klausimus. Į juos Naujokas ne
duoda jokių atsakymų, bet visi 
šeši širvydlški klausimai sufor
muluoti tokia kryptimi ir taipaiš- 
kiai, nad nelieka daug abejonės, 
jog mūsų Lituanistikos Instituto 
mokslininkų daugumos neigia
mas nusistatymas pradėti "kul
tūrinių ryšių ir mainų" santykius 
su sovietiniais mokslininkais ne
būtinai "visada padeda laimėti 
Lietuvos byloje", o gal net "pa
daręs žalos Lietuvos bylai"...

Esmi vienas iš tokių lietuviš
kos spaudos skaitytojų, kurie ne
mėgsta straipsniuose rasti tik 
mįslingus, orakuliškus klausi
mus ir jokių tiesioginių atsaky
mų. Todėl nors ir tolimas moks
lininkų gilybei ir ne tuo užsii- 

savo kasdienos rūpesčiuose,mąs
atsižvelgiant į Naujoko klausi
mų "principingumą" ir rimtumą, 
mėginsiu čia labai trumpai savo
šalininkams siūlyti aiškesnius 
atsakymus.

Pirmas B.K. Naujoko klausi
mas: -- Ar mūsuose vyraujan
čios politinės laikysenos dėsnis 
visada tikrai padeda laimėti Lie
tuvos byloje?

Atsakymas: - Jeigu mūsų po
litinės laikysenos dėsnis yra 
toks, kad mes neatlaidžiai ir vi
sais požiūriais esame užsimoję 
tęsti kovą už Lietuvos tautinę ir 
valstybinę nepriklausomybę ir 
todėl mūsų santykiai su sovie
tiniu okupantu, jo kariuomene, 
policija, kompartija ir jo moksli
ninkais yra kovos santy
kiai, tai tokios laikysenos dės
nis jeigu ne visada padeda lai
mėti Lietuvos byloje trumpalai
kio fizinio žmogaus akimoju, jis 
visada padeda bent dar daugiau 
nesusilpninti mūsų laisvės bylos 
teisinių ir moralinių pozicijų.

Antras Naujoko klausimas: — 
Ar šiuo konkrečiu (Pašutos) at
veju atsiribojimas nuo ne taip 
jau priešiško mokslininko, nors 
ir sovietinio, sustiprino mūsų 
pozicijas?

Atsakymas: — Nesustiprino ir 
nieko nepakeitė. Mūsų pozicijos 
tebėra prastos, sunkios, lengvai 
apšaudomos, vis nekažin kaip vil
tingos, bet tai yra mūsų tautos 
laisvės ir garbės pocizijos, kuo
met su priešininko parašiutinin
kais nesisėdama prie vieno stalo 
gerti arbatos ir užkandžiauti py
ragaičiais.

Trečias Naujoko klausimas: — 
Ar tikrai to sovietų istoriko pa

Solistės Juzės Augaitytės dainavimo studijos Philadelphijoje mokinės su savo mokytoja, antra iš kai
rės, metiniame koncerte. A, Gruzdienės nuotrauka

sirodymas mūsiškių tarpe būtų 
padaręs žalos Lietuvos bylai?

Atsakymas: — Ne, pačiai Lie
tuvos bylai daugiau žalos ne
būtų padaręs, nes ši byla nė kiek 
nepriklauso nuo to, ar mes Pa
šutos nesikviesime, ar su juo 
bučiuosimės ir visą galoną šaldy
tos vodkos su mokslininkų objek
tyvumu ligi dugno išlenksime. Mū
sų byla negerėja su Pašuto, ir ne
blogėja be Pašuto.

Ketvirtas Naujoko klausimas: 
— Ar korektiškos diskusijos ne
galėjo pakreipti jo nusiteikimo 
Lietuvai dar palankesneprasme?

Atsakymas: — Negalėjo. Pir
miau dar reikėtų Įrodyti, kad Pa
šuto yra "palankus" nepriklauso
mai Lietuvai a r bent Lietuvos ne
priklausomybės idėjai praeityje 
ir dabartyje, prieš korektiškai 
diskutuojant, idant jį būtų gali
ma padaryti "dar palankesniu". 
Jis yra patikimas ir išbandytas 
sovietinio maskolinio rėžimo 
mokslininkas, kuriam leidžiama 
išvykti pasidairyti net po impe
rialistinę Ameriką, Nuo to laiko, 
kai jis pasidarytų ne tik "dar pa
lankesnis", bet nors truput} pa
lankus nepriklausomai Lietuvai, 
jis nebebūtų sovietinis moksli
ninkas...

Penktas Naujoko klausimas: — 
Ar Įsakmus mūsų atsiribojimas 
nebus pastūmęs jį ir kitus Į Lie
tuvai nenaudingenĮ nusiteikimą?

Atsakymas: -- Ne. Moksli
ninkai paprastai savo nusiteiki
mų taip greit nekeičia, ypač dėl 
tokių smulkmenų. Pagaliau, Pa
šutos, kaip ir kiekvieno sovieti
nio istoriko, literato ar socio
logo asmeniniai "nusiteikimai" 
mūsų laisvės byloje neturi jokios 
reikšmės. Svorio teturi tik Krem
liaus nusiteikimai. Jei kuris so
vietinis mokslininkas pradės ro
dyti savus nusiteikimus, tai jis 
ilgai neišbus sovietiniu moksli
ninku ir tuo labiau nevažinės Į 
Washingtoną "kultūrinių mainų" 
reikalais.

Šeštas Naujoko klausimas: -- 
Ar tikrai neĮmanoma tokio po
būdžio kontaktų Įstatyti Į rėmus, 
principinių pozicijų neangažuo
jančius?

Atsakymas: -- Kodėl ne, visai 
lengvai Įmanoma. Reikia tik lai
kinai ar dar geriau visam laikui 
nutylėti ir pamiršti aną "mūsuo
se vyriaujantĮ politinės laikyse
nos dėsnį": kad mes tebesame 
užsiangažavę kovoti už Lietuvos 
tautinę ir politinę nepriklauso
mybę, už sovietinės okupacijos 
nuvertimą ir pašalinimą. Tada 
kontaktai pasidaro visai Įmano
mi ne tik per susipažinimo po
sėdžius ir arbatėles, bet laivais 
ir lėktuvais iš čia į ten ir iš ten 
Į čia. Pagaliau, B. K. Naujokas 
šioje moderniausioje ledlaužybo- 
je nebebūtų naujokas: "Laisvė”, 
"Vilnis" ir "Vienybė", o taipgi ir 
pusantro Instituto nario jau žy

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis MEMOKIAL DIENOJ

LUIKART INSURANCE 
AGENCY

GENERAL INSURANCE
18609 St. Clair Avė KE 1-4770

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis 

MEMORIAL DIENOJ

HILDEBRANDT PR0VIS10N CO.
3619 WALTON ME 1_37OO
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miai anksčiau yra pareiškę bei 
Įrodinėję, kad su "tautos kamie
nu" esąs reikalingas kultūrinis 
bendradarbiavimas ir kultūrinių 
vertybių mainymasis, laikinai 
suspenduojant Lietuvos nepri
klausomybės reikalavimo prin
cipą ar bent jo Įsakmiai neke
liant...

Mano išvada: -- Lituanistikos 
Institutas, nesutikęs pasikviesti 
Į savo posėdžius kažkieno per
šamą SSSR mokslų akademijos 
narĮ, pasielgė teisingai ir gar
bingai. Be abejo, tuo dar nieko 
daug nepadėdamas Lietuvos by
lai, bet ir nei truputėlio jai ne
pakenkdamas. Jam dar nepristi- 
go sveiko instinkto nepradėti ke
lionės iš dienos Į naktį.

MOTERIS JUOZAS ŠVAISTAS

AIKŠTĖJE
KARNAVALO
*

NOVELĖ

I
Nuotaikingas sekmadienio rytas. Gausu saulės, švie

sos ir šilimos. Ore, kaip rytmečio bažnyčioj, tylu ir jauki 
rimtis.

Gražinos sieloj slopus troškulys. Ilgu jai be namų 
džiaugsmo, be šeimos laimės. Visoj aplinkoj tartum oro 
ir erdvės trūksta. Skubiais žingsniais artėja prie virtu
vės lango. Didelis, platus langas. Nekantraudama atplė
šia rėmus.

Šilkinio kimono palaidos rankovės švelniai nuslysta. 
Ant lango rėmų rausvos putnios aukštai iškeltos rankos. 
Lange gelsvų papurusių plaukų garbanos, žemiau, kur 
nugaros įlinkimas, žalsvas gyvai išrangytas drakonas. 
Visu kimono paviršiumi tikras japoniškų gėlių darželis 
skaisčiai raudonam fone.

Čia pat už lango, lyg ranka pasiekiamas, ežeras. Ga
lingas, neaprėpiamas vandens plotas. Gaivaus oro tva
nas nepaliaudamas tvinsta.

Gražina tartum atsigauna. ”Aaaa ...” — ištrūksta 
jai gilus pasitenkinimo garsas. Gyvai dirba plaučiai. Krū
tinės ląsta ir pečiai ritmiškai kilnojasi. Ilsisi aukštai at
blokšta galva. Sieloj kaip ir skaidrėja. Bet neilgam.

Gražina staiga pajunta, lyg ji būtų perskirta į dvi 
klaikiai nesuderinamas puses. Dar skaudžiau, kad visa 
tai ji pajunta ne kaip naują šio momento išgyvenimą, bet 
kaip nuolat didėjantį skaudulį. Vienu atveju palaimintas 
naujosios dienos rytas, antruoju — čia pat už poros sie
nų slogus miegamasis ir visai nebesuprantamas Alek

sandras, josios vyras, čia, prie lango šiltai glostanti sau
lė, gaivus oras, šviesūs, žydri ir lėkti vylioją toliai, o 
ten — tvanki naktis, daug pykčio, priekaištų.

Gražina staiga nusisuka nuo lango. Akys be reikš
mės blaškosi viduje. Minčių atskalos, kaip sukulto stiklo 
aštruma, skaudžiai raižo paširdžiuose;

— Ir ko gi mums trūksta? Koks nelabasis įsivėlė į 
darnų, gražų mūsų sugyvenimą? Namas didelis, moder
nus.. .'Turtuolių rajone, prie pat ežero... Pinigų užten
ka... Statybos darbai sekasi Aleksandrui. Kas tik susi
tinka ar apsilanko, vis pavydžiai, lyg su priekaištu pasi
graudena: ”Nagi ir laimingi jūs! Taip greitai tokie tur
tai! Abu jauni dar, abu gražūs! Puiki ateitis laukia jū
sų !”

— Taip, "laimingi”... Ak tie žmonės, žmonės ... O 
vis dėlto trūksta ... Berods labai mažo žmonių nepaste
bimo dalyko, bet svarbaus. Taigi, labai mažo, bet svar
baus dalyko ...

Praslinksta kelios valandėlės. Gražina pajunta, kad 
jai tartum lengviau, ramiau.

— Niekis... niekis... Praeis! — supurto galvą ir 
numoja atapakaliom rankom.

Pamažu atsimena, ko atėjusi į virtuvę. Ruošiasi ir 
planuoja. Galvoja žodžiais, nors garsiai netaria jų:

— Reikia skubėti. Tuojau Aleksandras atsikels. Pa
prašys pusryčių... Ką gi čia jam skanesnio pagaminus? 
A-a! Jau žinau!

Pliaukšteri rankomis. Apsisuka ant vienos kojos ir 
švaistosi po virtuvę.

— Iškepsiu rūgusiam piene įmaišytų blynelių. Prie 
jų šildyto svieto ir grietinės padažas. Gerai, bus gerai! 
Ot kaip gerai!

Čia jau ištrūksta ne tik žodžiai, bet ir gaida. Dai
nuodama pasisako.

Nuotaika rodos giedrėja. Linksmai pažvelgia į tylųjį, 
ramų elektrinį laikrodį. Ypatingas. Josios pasirinkimas, 
o vyro dovana, su menišku sidabro skydeliu. Jame: "Ma
no brangiai ir mylimai Gražinai gimtadienio proga”. Lai

krodžio apsodas juodo riešutmedžio — skulptūriška as
keto vienuolio galva. Didelės išgaubtos akys vartaliojasi. 
Jų blakstienos, geltonais brūkšniukais išryškintos, ženk
lina minutes ir valandas.

žiūrėdama j laikrodį, vis daugiau džiaugiasi:
— Po pusryčių ateis Rožytė — geriausia mano drau

gė. Ji sukta ir gudri moteris. Tai — ne aš. Jai sekasi, nes 
moka gyventi. Tikrai tokio tvaiko, kaip aš vakar, netu
rėjo ji. Džiaugėsi gyvendama su vyru. Jam pasimirus, 
irgi neblogai susitvarkė.

Tešla blyneliams paruošta, šaukštas po šaukšto teš
kia į keptuvę, čirška, spirga. O josios mintys nesustoja. 
Įtaigoja save:

— Bet ir man bus gerai. Manau, kad gerai. Po pus
ryčių visi vyksim už miesto ... Toli į mišką. Limuzinas 
naujas. Lengvai, švelniai slysta greitkeliu, tarytum jach
ta ežero paviršium. Miške pasiausim, išsiblaškysim. Sau
lė leisis — grįšim. Turės būti gera vakarienė, su radijo 
muzika ... Kaip pirmos rūšies restorane!

— Vis negaliu išsiaiškinti sau: kodėl nepriprantu. 
prie restoranų ? Aleksandras pyksta, barasi. Kartais, kaip 
sugautą, nusiveda, bet jokio malonumo. Namuose daug 
jaukiau. Niekas čia nevaržo ir nekliudo. Paskum rami, 
graži ir lengvai svaigi naktis, kaip raudonas vynas... 
Taigi, kaip raudonas vynas prie ilgesingos muzikos.

Ji tyliai, jautriai užniūniuoja iš tango: šir-de-le ma
no, ne-ramio-ji tu ma-noo...

Tuo metu brakšteli virtuvės durų rankena. Gražina 
smarkiai krūpteli. Net nustebo, kad taip aštriai nusmel
kė ligi pat kojų ir pakirto jas. Gal valandėlę prieš tai bu
vo sugalvojusi, kai tik pamatys Aleksandrą, tuojau šoks 
prie jo, apsikabins už kaklo ir karštai bučiuos.

Duryse tikrai stovėjo Aleksandras. Užsimetęs savo 
mėgstamą turkiško stiliaus chalatą, su juodom išilginėm 
dryžėm tarp pilkų tarpų. Ant šviežiai nuskustos pasmak
rės kur nekur balti muilo dribsniai. Rodos visai ramiai 
ir gana santūriai pasakė;

(Bus daugiau)
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Svečiai mažesniais ar dides
niais būreliais susispietę, pa-

VIRŠUJE: Mutual Federal tau 
pymo-skolinimo bendrovės Chi 
cagoje naujųjų rūmų pagrindinė 
biznio salė.

V. Noreikos nuotrauka

Iš Mutual Federal taupymo-skolinimo bendrovės naujų rūmų atidarymo iškilmių, Chicagoje. Iš k. sėdi 
Mrs. Oksas, S. Jakubonienė, prel. I. Albavičius, B. Kalvaitienė, stovi: O. Biežienė, bendrovės preziden
tas J.J. Kazanauskas, Antanas Kalvaitis ir J. Jakubonis. V. Noreikos nuotrauka

Mutual Federal taupymo-skolinimo bendrovės Chicagoje pagrin
dinės biznio salės fragmentas. V. Noreikos nuotrauka

Mutual Federal taupymo - skolinimo bendrovės Chicagojepagrin
dinės biznio salės fragmentas. V. Noreikos nuotrauka

NAUJIEJI LIETUVIU BANKU 
RŪMAI CHICAGOJE

Š. m. gegužės 19 d. buvo ofi
cialiai atidaryti Mutual Federal 
taupymo - skolinimo bendrovės 
naujieji rūmai -- 2212 WestCer- 
mak Road, Chicago, III. 60608, 
Apie šiuos rūmus, šių laikų sta
tybos pažibą, jau buvo lietuviš
koj spaudoj plačiai rašyta. Šie 
rūmai nušvietė ir papuošė vi
są apylinkę. Už tai Mutual Fe
deral bendrovei apylinkės gy
ventojai yra nuoširdžiai dėkin
gi.

Atidarymo iškilmėse, rūmų 
apžiūrėjime ir vaišėse dalyvavo 
bendrovės kviestieji svečiai. Jų 
buvo daugybė. Svečių tarpe ma
tėsi Lietuvos generalinis konsu
las dr. P. Daužvardis su ponia, 
ALT pirm. L. šimutis, prel. I. 
Albavičius, bankininkai: J. Mac
kevičius, J. Pakel, p. Saldukas 
su ponia, J. Gribauskas, tėvai 
Jėzuitai: kun. B. Markaitis, S.J. 
ir dr. J. Kubilius, S.J., dr. S. 
Biežis su ponia, adv. A. Lapins
kas su ponia, A. Kalvaitis su 
ponia, J. Jakubonis su ponia ir 
daygybė kitų žymių ir iškilių 
chicagiečių.

Mutual Federal bendrovės pre
zidentas Jonas J. Kazanauskas 
su ponia ir bendrovės štabu at
vykstančius svečius maloniai su
tiko ir pasveikino. Bendrovės ma
lonios tarnautojos ir tarnautojai 
atvykusius svečius paimdavo sa-

vo globon ir jiems aprūdydavo vi
sas rūmų patalpas, paaiškinant jų 
paskirtį bei atkreipiant dėmesį 
į tai, kas vienoj ar kitoj patal
poj ypatingesnio, skirtingo ar 
naujo. Patalpų apžiūrėjimo ke
lionė pasibaigė rūsio erdvioje 
ir puošnioje salėje. Čia stalai 
apkrauti užkandžiais. Salės ga
le -- gaivinančių bei stiprinančių 
gėrimų bufetas.

Malonios bendrovės štabo na
rės ponios Kazanauskienė, La
pinskienė, Oksienė ir S. Valen
tienė svečius tropiai prižiūrėda
vo, kad būtų sotūs ir troškulio 
nekentėtų.

vės prezidentu J. J, Kazanausku 
arba su viceprezidentais: P. Ka
zanausku Jr. ir K. G. Oksu bei 
jų artimiausiais bendradarbiais. 
Visi juos sveikino naujųjų bend
rovės rūmų atidarymo proga ir 
nuoširdžiai linkėjo bendrovei aug
ti ir stiprėti. Sveikinimai ir lin
kėjimai ypatingai buvo nuošir
dūs, nes bendrovės prezidento J. 
J. Kazanausko asmenyje lietuvių 
visuomenė turi nuolatinį lietuviš
kų reikalų rėmėją ir aktyvų vi
suomenininką.

A. Rėklaitis

DETROIT

MOKSLO METŲ UŽBAIGA

Detroito lituanistinė mokykla 
mokslo metus užbaigia sekma
dienį birželio 7 d. pamaldomis 
šv. Antano bažnyčioje ir iškil
mingu aktu Lietuvių namuose.

Sekmadienį birželio 7 d. 11 
vai. 45 min. visų aštuonių sky
rių mokiniai renkasi šv. Anta
no parapijos mokyklos kieme, iš

Iš Mutual Federal taupymo-skolinimo bendrovės naujųjų rūmų atidarymo iškilmių. Iš k. ponia Lapins
kienė, adv. A. Lapinskas, p. V, Olienė, bendrovės prezidentas J.J. Kazanauskas, p. L. Vanagaitienė ir 
d r. S. Biežis. V. Noreikos nuotrauka

Mutual Federal Bendrovės 
rekordasMOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO 8, III. 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis 

MEMORIAL DIENOJ

SCHENLEY 
DISTILLERS 
COMPANY
10012 CARNEGIE AVĖ.

Phone 231-5864

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis

MEMORIAL DIENOJ

DONALD B. JOHNSON
FUNERAL HOMES

M/RSHALI. B. and JAMES H.

BEDFORD, CLEVELAND, ANI) 
THE SURROUNING TERRITORY

kur visi organizuotai vyks. J pa
maldas. Pamaldų metu mokiniai 
giedos lietuviškas giesmes, o 
mokyklos kapelionas kun. Kazi
mieras Simaitis pasakys pri
taikytą pamokslą. Pamaldos pra
sidės lygiai 12 valandą, todėl 
tėvai prašomi pristatyti savo vai
kus nurodytu laiku, kad visi ga
lėtų dalyvauti organizuotai ei
senoje. Ir Detroito visuomenė 
kviečiama dalyvauti mokinių pa
maldose.

Po pamaldų visi renkasi į Lietu 
vių namus, kur bus iškilmingas 
mokslo metų užbaigimo aktas ir 
aštuntojo skyriaus atsisveikini
mas su mokykla. Visą tai užtruks 
neilgiau valandos, taigi ir čia kvie - 
čiami visi atsilankyti. Bus oficia
lioji ir meninė dalis. Meninėje 
dalyje aštuntasis skyrius išpil
dys montažą "Aštnuoneri metai" 
kuriame dailus lietviškas žodis, 
parašytas pagal Donelaičio "Me
tus” atitinkamos dainos ir tauti
niai šokiai sudarys įvairią pynę. 
Taip pat choras ir tautiniai šo
kiai irgi pasirodys.

Tėvams žinotina, kad šešta
dienį birželio 6 d. pamokos vyks 
normaliai įprastu laiku. Pirmo, 
antro, trečio ir ketvirto skyriaus 
mokiniai bus paleisti namo po 
keturių pamokų. Taigi tėveliai 
galėsite mokinius pasiimti 12 
vai. 30 min.

Mokyklos Vedėjas

BENDRUOMENĖS GEGUŽINĖ
Visi kviečiami atsilankyti j LB 

Detroito apylinkės ruošiamą ge
gužinę, kuri įvyks birželio mėn. 
21 d. sekmadienį Green Lawn 
Grove parke. Vietą surasti leng
va, nes ta vietovė yra prie 
Midlebelt kelio neprivažiavus Li- 
berty parko. Smulkiau apie vietą, 
laiką ir gegužinės pramogas bus 
pranešta vėliau.

Dovanas laimėjimams jau ir 
dabar galite pristatyti "Nerin
goje" pas valdybos pirm. Vladą 
Paužą. Detroito visuomenė iš 
anksto prašoma tą sekmadienį 
skirti palaikyti Bendruomenės 
Valdybą jos nelengvuose uždavi
niuose. Valdyba
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JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs &. William J- Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus, 
kilimus, namų įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelity 
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio 
įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams.

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.
FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE 

6211 So. Western Avė., Marąuette Parke 
Tel. PRospect 8 - 5875 

3207 So. Halsted St., Bridgeporte
Tel. VIctory 2-4226

Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautuvė.

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS 
SIUNČIA

Licenzijuota lietuvių Įmonė, registruota U. S. Depart
ment of Justice ir paskelbta U.S. Department of Commerce 

Cosmos Parcel Express Corp. 
3212 Šo. Halsted St., Chicago, III., 60608 

Tel. CA 5-1864 ir WA 5-2737
IR

Marquette Gift Parcel Service
2439 W. 69 St., Chicago. III., 60629

Tel. WA 5-2737 ir 225-1864
Didelis pasirinkimas medžiagų ir visų kitų siuntiniams 

tinkamų prekių žemesnėmis negu kitur kainomis. Prieš 
sudarydami siuntinius,patikrinkite mūsų kainas. 
Įstaigos vedėjai: EDV. ŽUKAUSKAS IR VYT. ŽUKAUSKAS 

Abiejuose skyriuose galima užsakyti maisto siuntinius iš Danijos, 
taip pat akordeonus, siuvamas ir rašomas mašinas iš Europos ir 
įvairias prekes, net šaldytuvus ir automobilius iš SSSR sandėlių.

DĖL DEMOKRATU 
PARTIJOS i
PAŽADŲ' |

Čikagiškėje lietuvių spaudoje 
(Draugas ir Naujienos gegužės 
9 d.) pasirodė gana {domus adv. 
K. Šidlausko pareiškimas lietu
viškai visuomenei. Tamepareiš- 
kime jis praneša, kad "buvo iš
statęs savo kandidatūrą prieš 
demokratų partijos parinktus 
kandidatus l Illinois legislatūrą 
balandžio 14 d. pirminiuose rin
kimuose, siekdamas didesnių tei
sių lietuviams politikoje."

Toliau adv. K, Šidlauskas pa
aiškina, kad jis atšaukė savo kan
didatūrą, kai buvo gauta iš Chi
cagos 13-to wardo demokratų 
partijos vadovybės tvirtų paža
dų suteikti lietuviams demokra
tams didesnę negu ligšiol progą 
reikštis Chicagos miesto ir Illi- 
nols valstybės politikoje. Esą, 
konkrečiai buvo gautas pažadas 
paskirti lietuvių gausiai apgyven
toje Marąuette Parko apylinkėje 
šešis lietuvius precinkto kapito
nais, aprūpinant juos politiniais 
darbais ir pasirūpinti, kad lie
tuvis būtų paskirtas J Illinois 
valstybės arba Cook apskrities 
prokuroro padėjėjo vietą.

Sis adv. K. Šidlausko pareiš
kimas yra savotiškai linksmas 
ir kartu gana liūdnas...

Chicagoje dabar yra likęs tik 
vienas vienintelis žmonių rinktas 
l atsakingas pareigas lietuvis de
mokratas — tai teisėjas Alphonse 
F. Wells. Kitus lietuviškus demo
kratus iš savo vietų partija jau 
spėjo "iššluoti”, o naujų f jo
kius postus nepraleidžia. Net toks 
žinomas ir senas demokratas, 
geras lietuvis, kaip Jack Jatis- 
Juozaitis nebuvo praleistas t al- 
dermano vietą. Sakoma, kad nė 
įtakingasis teisėjas negalėjęs,ar 
nenorėjęs paremti jo reikalo. Ki
ti dargi kalba, kad likę politi
niuose postuose mūsiškiai, gal 
būt drebėdami dėl savo vietos, 
susidėję su "galinčiais" airišiais 
ir nejudiną nė piršto padėti ki
tiems lietuviams pasiekti kokio 
nors politinio posto Chicagoje.

Kaip žinome, Chicagoje visą 
politini aparatą jau metų metais 
valdo demokratų partija. Taip pat 
Chicagoje yra pati didžiausia lie- -| 
tuvių kolonija visose J AV-se. Ta
čiau demokratai, dėl savo keisto 
elgesio lietuvių atžvilgiu, jau vi
siems karčiai perėdė širdis... 
Lietuviai demokratais yra itin 
nusivylę. Todėl nenuostabu, kad 
jau visai j demokratus nebekrei- 
pia dėmesio ir daugumas balsuo
ja už respublikonus. Tai aiškiai 
parodė paskutinieji balsavimai, 
kur demokratai 13 Warde, tirš
čiausiai lietuvių apgyventame, 
begavo juokingai mažą balsų 
skaičių. Kaip teko girdėti, dėl 
to net patsCookCounty demokra
tų bosas, Chicagos meras, ant 
lietuvių už tai "užsirūstinęs..."

Chicagos lietuviai su dideliu 
širdies skausmu prlsimenašvie- 
siosios atminties Antano Olio 
laikus. Tas didis vyras, būda
mas {takingas respublikonas, 
niekada ir niekur nebijojo lietu
vio vardo, niekada dėl savo kar
jeros nepataikavo kitataučiams 
ir visur drąsiai ir besąlyginiai 
gynė lietuvių reikalus. Jis viso
mis išgalėmis rėmė lietuvius, 
bandančius prasimušti J kokius 
nors valdžios administracinius 
postus, visai neskirdamas, ar jis 
yra respublikonas, ar demokra
tas. Bile tik jis yra geras ir 
susipratęs lietuvis, šiandien tie 
laikai Jau yra dingę. Šiandien 
belikę senieji lietuviai "politi
kieriai" nė iš tolo nebeatstoja 
nė jo šešėlio...

ŪSE EAGLE STAMPS LIKĘ MONEY AT ALL 5 MAY COMPANY STORES!

MAY'S
DOWNTOWN 

ON THE HFJGHTS 
PARMATOVVN 
SOUTHGATE 

GREAT LAKĘS MALL BASEMENTS
PASIRUOŠKITE SAULĖTAM SEZONUI!...

VASARINIU BATU IŠPARDAVIMAS

’Traveiog' sportinius

Vyrams lengvi, orą praleidžią

BASEMENT WOMEN’S SHOE DEPARTMENT, 
THE MAY COMPANY, DOWNTOWN AND 

BRANCHES

BASEMENT VVOMEN’S SHOE DEPARTMENT, 
THE MAY COMPANY, DOWNTOWN AND 
BRANCHES, INCLUDING GREATLAKES 

MALL, MENTOR

Importuoti iš Italijos šiaudiniai 
batukai su medine padų kompo
zicija. Akcentuoti spalvomis, 
natūralių šiaudų, tik 5 iki 10 
dydžių, vidutinių pločių.

Moterims ir paauglėms puikūs importuoti

BASEMENT MEN’S SHOE DEPARTMENT. 
THE MAY COMPANY, DOWNTOWN AND 

BRANCHES

Palyginkite 3.99 iki 4.99 moterims ir

Šie sportiniai batukai (tennis 
shoes) traukia moteris, mergi
nas Į May Co. rūsį, kad Įsigijus 
vasarai sportinius batukus. Pa
auglėms dydžiai vidut. 4 iki 10, 
siauri nuo 5% iki 10. Yra ir 
vaikams dydžiai 8% iki 3,Mėlyni 
ir balti. JAV gamybos.

Jausytės vėsiai ir patogiai, ne
svarbu kiek pakiltų termomet
ras! Šie austi mesh batai teikia 
patogumą ir už tokią žemą kai
ną! Juodi ir rudi, dydžiai 7 iki 
11 ir 12.

Mėlyni 
Denim 
Juodi

TAUPYKITE ŠIUO PIRKINIU!

IŠPARDAVIMAS
DĖŽĖMIS

paauglėms

Specialus pirkinys! 
Žinomų gamyklų

BE SIŪLU AR 
PILNO FASONO

Nylono kojinės
Reguliarios ar Micro Mesh 

audinio, jei hetrukamu 
89 c. iki $1

Pirkite dabar ir taupykite, 
išnaudojant išpardavimą dė
žėmis žinomų • gamyklų koji
nes. Be siūlių ir kt. audimo 
su sustiprinimais kulnyse ir 
pirštų galuose, plius išsitem
piančios. Pilno fasono 15 ii' 
30 denier flat audimo. Rusvų 
ir šviesių atspalvių.

BASEMENT HOSIERY DEPARTMENT, THE MAY COMPANY. 
DOWNTOWN AND BRANCHES. INCLUD1NG GREAT LAKĘS, 

MALL, MENTOR

PARAMA
HAISTO IK LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

C1A GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. STREGA — Liquer, Import. from Italy... .5th
2. KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška.. 5th
3. NAPOLEON Vermouth, Import.

from France......................................
4. Popular GERMAN VSOP Brand ..
5. PORT, SOUTHERN, RHINE Wine

5th
5th
5th

55.75
$3.98

$1.19 
$1.69 
$ .69

6. ST. REMY BRAND, Import.
from France...................................

7. LIEBFRAUMILCH Wine...........
8. BORDEAUX Wine ,Red or White

5th $3.98
5th $ .98
5th $ .98

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



1964 m. gegužės 27 d

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

CLEVELANDO judrios visuo
meninės veiklos savaitgalis pra
ėjo ŠĮ kartą ne meno šešėlyje.

čia vyko LF BIČIULIŲ KON
FERENCIJA, sutraukusi šios 
veiklios ir aktyvios grupės vei
kėjus net iš abiejų vandenynų pa
kraščių. Gaila tik kad toji konfe
rencija praėjo tiek uždaroje at
mosferoje, kad net L. Valiukui 
savo pranešimą teko padaryti vos 
20 žmonių auditorijoje. Tai reik
tų skaityti nesėkmingiausiai su
organizuotu bet kurio 'veiksnio' 
pasirodymu šiaip jau gan gyvai 
mūsų veikla besidominčia lie
tuvių visuomene Clevelande.

Po savo trumpo ir nedaugpasa- 
kančio rezoliucijų komiteto veik
los pranešimo, L. Valiukas atsi
lankė Dirvos redakcijoje, lydi
mas PLB vicepirmininko V. Ka
ma nto.

ALDONOS, kurių statistikos 
dar nėra suvedęs joks Clevelando 
'veiksnys', galėjo džiaugtis gau
siu svečių ir sveikintojų der
lium, nes ŠĮ kartą joks koncer
tas ar parengimas nesuskaldė jų 
gerbėjų.

JUDRUoiS CLEVELANDAS nė
ra dar pasiruošęs vasaros atos
togoms. Gegužės 30 savaitgalis 
vėl neša progas susitikimams, 
pasimatymams, darbams ir pra
mogoms.

Čia susirinks L. Krikščionių 
Demokratų veikėjai, rinksis An
tano Smetonos koncertan muzikos 
mėgėjai ir krepšininkų kelionės 
Australijon rėmėjai.

Lietuviškus parengimus lan
kantiems progų nestinga, o nelan
kantiems bent žinotina, kad — 
pulsuoja lietuviškas gyvenimas.

♦ DONATAS NASVYTIS ŠĮ pa
vasari baigė Western Reserve 
Universitetą muzikos srityje. Jis 
su savo šeima nuo balandžio mėn. 
1 dienos išvyko | NewMatamoras 
Ohio ir perėmė vietinių mokyklų 
muzikinę programą — yra Mata- 
moras High School orkestro diri
gentu ir choro vadovu. Taip pat 
dėsto instrumentalinę bei voka
linę muziką tose mokyklose. Už
baigęs mokslo metus š.m. birže

ŠIUO NORIU PADĖKOTI
savo gausiems klientams už ikišiolinį mano įmonės (VIC’S 
GULE SERVICE, Superior ir 66 gt. kampas) palaikymą. 

Tikiuos visus vėl pamatyti mano naujoje vietovėje, į 
kurią persikeliu nuo birželio 1 d.

VIKTORAS SUMAS
AVALON GULF SERVICE

18127 Euclid Avė., Cleveland, Ohio
(Prie Green Rd.)

CLEVELANDO LIETUVIAI,
pasinaudokite mūsų patarnavimu visais draudimų reika
lais, kaip automobilių, gaisro, gyvybės, įvairių vertybių, 
ligoninės ir kt.

Kreipkitės į lietuvius agentus V. GIEDRAITĮ ar Z. 
OBELENĮ, atstovaujančius draudimo bendrovę NATION- 
WIDE. CO.

V. GIEDRAITIS ||ationwide Z. OBELENIS
Mutual Fire Insurance Co.

Telef. 944-6835 L,,e ,n$urance co. Mutual Insurance Co. Telef 881-7741 Home Office; Columbus, 0. * 00 ‘ 1

MOTERIMS IR 
VYRAMS

GALVOS ODOS ir PLAUKŲ 
PRIEŽIŪRA

JIE išgydo pleiskanas, ša
šus, niežėjimą, plaukų slin
kimą; grąžina natūralią 
plaukų spalvą. JIB vartoda
mas nenupliksi ir nepražil
si — ĮOOS! garantija. JIB 8 
uncijų užtenka 16 savaičių. 
PPD — $5.50, jei COD — 

plius 50 e.
Siunčiame paštu ir į visus 
laisvus kraštus: siųskite 
Money Order ir apmokėki

te siuntimą.
JIB LABORATORIJA 

1437 So. 49th Avė. 
Cicero, III. 60650 

arba
JIB atstovybėje OHIO 

ST. ASTRAUSKAS 
6905 Superior Avė.

Cleveland, Ohio 44103

NE TIK SKANIAI PAVALGYTI,
BET IR LAIMĖTI GRAŽIŲ IR VERTINGŲ DOVANŲ

GALĖSITE ATSILANKĘ

PENKTADIENIAIS

| CLEVELANDO LIETUVIŲ KLUBĄ.
Bulviniai blynai, varškėčiai, žuvis ir eilė kitų lietuviškų patiekalų ne tik nuramins 

jūsų alkį, bet kiekvieną patiekalą užsisakius gaunamos dovanos ir galimybė daugiau jų 
laimėti paįvairins nuotaiką’.

Atvykę su šeimomis, visi dalyvaujate laimėjimų rate.

TODĖL JAU SEKANTĮ PENKTADIENĮ IR KIEKVIENĄ PENKTADIENĮ — VISI Į

LIETUVIŲ KLUBĄ!

lio mėn. pradžioje D. Nasvytis 
grjžta atgal Į Clevelandą ir tam 
pačiam universitete gilinsis savo 
specialybėje. Dirbdamas laikinai 
mokyklose D. Nasvytis vadovybės 
buvo gerai Įvertintas, gavo pasiū - 
tymą pasirašyti sutartj sekan
tiems metams. Pasiūlymą priė
mė ir grĮžta su šeima nuo rudens 
Į New Matamoras darbui.

* AMERIKOS LIETUVIŲ PI
LIEČIŲ KLUBAS Clevelande,pa
siryžęs penktadienio vakarais 
sutelkti klubo nariams ir- jų, sve
čiams jaukų ir malonų laiko pra
leidimą draugų ir pažįstamų tar
pe, suorganizavo eilę talkininkių, 
kurios paruoš visą eilę skanių 
lietuviškų patiekalų.

Ta proga visi penktadienio va
karais atsilankiusieji ir užsisa
kiusieji valgius, gaus po dovaną 
ir kartu bus Įtraukti Į laimėjmų 
eilę. Kartą Į mėnesj bus skiria
mi laimėjimai vertingomis ir na
mams reikalingomis dovanomis.

Klubo vadovybė prašo atvykti 
visus gegužės 29 d. vakare, kad 
galėtumėt Įsitikinti praleisto va
karo malonumu savųjų draugų ir 
pažĮstamų ratelyje.

♦ ŠV. KAZIMIERO lituanisti
nė mokykla gegužės 23 d. po 
mokinių pamaldų trumpai pa
minėjo K. DonelaitĮ ir Motinos 
Dieną.

Po minėjimo mokyklos vedėjas 
nuoširdžiai pasveikino visus ge
ruosius ir ypač geriausiuosius 
visų skyrių mokinius, kurie moks
lo metų pabaigos iškilmėse buvo 
apdovanoti LB 2-os Apylinkės 
parūpintomis knygomis — jas Įtei
kė Valdybos pirmininkas P. Mik
šys.

Pirmojo skyriaus: pirmąja 
baigusiai I. Čiuberkytei, antrąja 
-- V. Ožinskaitei ir trečiuoju — 
V. Narušui. Antrojo skyr: pir
muoju baigusiam R. Kazlauskui, 
antrąja -- J. Ignatavičiūtei ir 
trečiąja -- A. Bložytei. Trečio
jo skyr.: pirmąja baigusiai R. Ba
lytei, antraisiais — A. Čiuberkiui 
ir R. Mekešaitei. Ketvirtojo skyr. 
pirmaisiais baigusiems: D.Bidi- 
nytei, A. Gudėnui ir D, Sušins- 
kaitei. Penktojo skyr.: pirmąja 
baigusiai A. Kavaliūnaitei ir 
antrosiomis — A. Graužinytei 
ir L. Nykštėnaitei. Septintojo 
skyr.: pirmąja baigusiai R. Jo- 
kūbaitytei, antrąja -- V. Čyvaitei 
ir trečiuoju — R. Čepuliui. Aš
tuntojo skyr.: pirmuoju baigu
siam A. Bidiniui, antraisiais M. 
Jokūbaitytel ir K, Sušlnskui. Be 
to, visi mokyklą baigusieji — A. 
Bielinis, A, Brizgys, M. Jokū-

DIRVA

Clevelando visuomene maloniai kviečiama atsilankyti.

CLEVELANDO KREPŠINIO VAJUS 
BAIGTAS DIDELIU PASISEKIMU

PIANISTO

ANTANO SMETONOS,
(FULBRIGHTO LAUREATO)

PIANO REČITALIS
RUOŠIAMAS CLEVELANDE, MUSIC SCHOOL SETTLEMENT SALĖJE,

11125 MAGNOLIA DRIVE,

SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 31 D. 4 VAL. P. P.
Programoje: Haydno, Chopino, Beethoveno ir Fr. Schuberto kūriniai.

Koncertą ruošia lietuvių krepšinio rinktinės kelionei į Australiją remti Komitetas.

BILIETUS Į KONCERTĄ GALIMA ĮSIGYTI PAS KOMITETO NARIUS:
J. Smetoną, Alg. Nasvytj, Jaunutį 
Nasvytį, VI. Plečkaitį, Dirvoje.

LIETUVIU KREPŠINIO RINKTINĖS KELIONĖS Į AUSTRALIJĄ 

PAREMTI VAJAUS UŽBAIGIMO

IŠKILMINGAS AKTAS
VAIŠĖS IR ŠOKIAI ĮVYKS

SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 31 D., 6 VAL VAK.
ČIURLIONIO ANSAMBLIO NAMUOSE.

Sėkmingai savo darbą atlikęs komitetas įteiks Clevelando lietuvių auką mūsų krepši
ninkų kelionės organizatorių atstovui inž. Valdui Adamkavičiui.

baitytė, J. Juodėnas, R. Kamins
kas, K. Sušinskas ir D. Vasa- 
rytė -- gavo Tėvų Komiteto do
vaną — premijuotąjį romaną 
"Mindaugo nužudymas".

Kai prieš trejetą savaičių bū
relis krepšinio entuziastų ryžo
si surinkti $1000 mūsų krepšinio 
kelionei Į Australiją paremti, ne 
vienas traukė pečiais ir abejojo 
vajaus pasisekimu: "Taip vi
siems tie vajai ir rinkliavos yra 
Įgrisę, sunku bus tą sum^. tokiu 
trumpu laiku surinkti" -- išve
džiojo dirbti nemėgstą posėdi- 
ninkai. Tačiau šiandien, kai vos 
dvi savaitės nuo vajaus pradžios, 
užsibrėžtoji suma jau su kaupu 
surinkta — be ilgų posėdžių ir 
be kalbų -- aiškiai matyti, kad 
kelių asmenų entuziazmas nebu
vo be pagrindo.

Entuziazmo, betgi, netrūko ir 
iš aukotojų pusės. Netgi ir tie, 
kurie kitomis progomis būdavo 
sunkiai išjudinami, š{ kartą mie
lai aukojo ir dar pridėjo: "Tokiam 
tikslui negalima neaukoti -- ačiū 
(sic!), kad paprašėte". Buvo net 
ir tokių, kurie neprašyti aukojo, 
kaip, pavyzdžiui Lietuvių Ban
ko direktorius Jonas T. Deraitis 
(DeRighter). Kongresmanas Taf
tas, prlsiųsdamas savo auką, pa
stebėjo, kad esą, jam labai malo
nu paremti tokĮ gražų užsimo
jimą, o ponia Boltonienė palinkė
jo didelio pasisekimo...

§io vajaus proga entuziazmas 
peržengė Clevelando ribas ir pa
siekė Akroną, kuriame gyvena 
amerikiečių tarpe žinomi gydy
tojai Vladas ir Veronika Ada- 
mavičiai, visų lietuviškųjų sie
kių mecenatai. Jie pirmieji Įpras
tu duosnumu Įsijungė Į krepšinio 
vajų, o jų pėdomis pasekė ir kiti: 
Dr. Sviderskas suponia,Dr. Bal- 
trukėnas su ponia, Dr. Sayičiū- 
nas su ponia, Dr. Balsevičius su 
ponia ir Dr. A. Matulionis.

šio vajaus pasisekimas glūdi 
tame ypatingame vaidmenyje, ku- 
rj nepriklausomos Lietuvos gy
venime teko suvaidinti krepši
niui, atnešusiam Lietuvai du sy
kius iš eilės Europos krepšinio 
nugalėtojo titulą. Tas, kam teko 
būti Kauno stotyje, kai Lietuvos 
krepšininkai grįžo iš Rygos, pir
mą kartą laimėję Europos krepši ■ 
nio meisterio titulą, niekuomet 
neužmirš to momento!

Ne be reikšmės buvo ir vajaus 
metodas, seniai plačiai vartoja
mas amerikiečių tarpe, kai koks 

artistas, dainininkas ar instru
mentalistas yra kviečiamas kon
certuoti kokiam labdaringam, 
moksliniam ar kuriam kitam tiks
lui paremti. Lietuvių visuomenė
je šitas metodas dar nėra prigi
jęs, bent ta prasme, kad už bi
lietus imamos tokios aukštos kai
nos. Kaip ten bebūtų, šis meto
das, pirmą kartą pavartotas, pa
teisino rengėjų viltis, nes jis pa
lengvino aukų rinkimą palygina
mai didelėmis sumomis. Vien 
aukų lapais tokios didelės sumos 
dviejų savaičių bėgyje nebūtų pa
sisekę surinkti, bet kai už aukas 
buvo pasiūlyta bilietai Į koncer
tą, tuomet aukojo net ir tie, ku
riems krepšinis nei šilta, nei šal
ta. Rinkėjams, betgi nesvarbu kas 
kokiais motyvais aukojo. Jiems 
svarbu tai, kad žmonės aukojo 
mielai ir duosniai,tuo parodyda
mi lietuviškos širdies platumą. 
Už tą lietuvišką širdį Clevelando 
krepšinio komitetas visiems nuo 
širdžiai dėkoja.

JULIUS SMETONA, Cle
velando krepšinio vajaus ko
miteto pirmininkas.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

PARDUODAMAS NAMAS 

šv. Jurgio parapijas ra
jone, j šiaurę nuo Superior 
Avė., 2 šeiniu, 4 kamb. apa
čioje, 3 viršuj. Gazo pečius. 
Garažas.

Įmokėti -2&00 dol. Skirtu
mas mažesnis už nuoma.

GLOBOKAR REALTY 
986 E. 74 St.

Tel HE 1-6G07 
(60-62)

Nr. 62-7

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

šv. Jurgio parapijoje
1263 E. 67, 2 šeimų 5-5-1, 

erdvūs kamb., dvigubos 
grindys, sklypas 40x140, 4 
garažai.

1 šeimos, 4 mieg., nauji 
variniai vandens vamzdžiai, 
moderni virtuvė ir vonia, 
puikus sklypas, garažas.

1 šeimos, 6 kambariu. 
$11,600.

2 šeimii 6-4, $11,500.

2 šeimti 5-5, $11,900.

2 šeimų .5-4 ir 6 kamb. 
1 š. ant 1 sklypo arti šv. 
Vito. $16,600.

2 šeimų 6-6, $12,600.
Investavimui

6 š. mūras, nuoma $400 
mėnesiui, gerame stovyje, 
$25,500.

Gražus mūras — dvigu
ba kraut, ir 6 kamb. butas 
ir 2 šeimų 6-4 ant 1 sklypo, 
$19,500.
E. 147 — Lake Shore Blvd.

1 š. 4 mieg., arti ežero, 
palūdimys, $14,000.

South Euclid
Puikus 4 mieg. 6 metų 1 

š. mūrinis, didelis sklypas, 
vaismedžiai, $33,000.

Lietuviai bendradarbiai;
Alg. Dailidė, John I.orenz 

ir Antanas Mikoliūnas
13229 Superior Avė.

UL 1 6666

• Išnuomojamas kamba
rys su maistu ar be maisto, 
pageidaujamas vyras. Su 
maistu $20.00 savaitei.

Skambinti po 5 vai. tel.: 
791-2537. (61-62)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Pašto įstaiga praneša, 
kad ryšium su MemoriaI 
Day švente gegužės 30 d., 
paštas tą dieną nebus išne
šiojamas, išskyrus Special 
Delivery siuntas.

Paštas bus surenkamas 
iš pašto dėžučių, tačiau 
įstaigos ir skyriai bus už
daryti.

• Jonas P. Palukaitis, 
Vilties spaustuvės vedėjas 
ir Dirvos redaktorius, ge
gužės 23 d. su šeima išvyko 
dviem savaitėm atostogų.

IGNUS VILĖNIŠKIUi

staigiai ir netikėtai mirus, jo šeimai, 

broliui Antanui ir artimiesiems 

gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Bartkų,

ir
Pulkauninkų šeimos

Nelauktai anksti iš mūsų išsiskyrus

IGNUI V I L Ė N I š K I U I ,
jo žmona ir šeimą, () taip pat brolį ANTANĄ su 

semia ir kitus artimuosius užjaučia ir diaugc 

liūdi

Valiukėnai

A. A.

A N E L EI N A S V Y T I E N E I 
mirus, jos sūnų Dr. KĘSTUTĮ NASVVTĮ ir duk
teris ALDONĄ ir RELINĄ giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime

Vincas ir Elena 
Jurgis ir (Justė 
R e m e i k i a i

Korp! Neo-Lithuania liūdi netekusi savo ak
tyvaus ir pilno energijos narin-filisterio

A + A
IGNO VILĖNIšKIO, 

kuris mirė Bostone.
•Jo liūdinčiai šeimai bei artimiesiems, Korp! 

Neo-Lithuania vardu reiškiame gilią užuojautą
Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausioji Valdyba

• Ryšium su MemoriaI 
Day, Dirva neišeis birželio 
1 d., pirmadieni. Sekantis 
po to Dirvos numeris pasi
rodys birželio 3 d., trečia
dienį.

STATĖ FARM 
MUTUAL 

AUTOM1BILE 
INSURANCE 
COMPANY

THE BEST 
FOR LESS!

Frank Zapolis
3208Į/2 W. 95 St.

CHICAGO,
ILL., 60642

Phone:
GArden 4-8654

Vasario 16 Gimnazijos mokiniai išlydi direktorių kun. Liubiną J Ameriką parinkti aukų gimnazijos 
statybai užbaigti.

CHICAGO

LIETUVIAI EVANGELIKAI 
STEIGIA EKUMENINĮ CENTRĄ

Chicagoje steigiama pasaulio 
lietuvių evangelikų Bažnyčių eku
meninė ir reprezentacinė Lietu
vių Evangelikų Taryba. Šiuo metu 
paruošiamuosiuose posėdžiuose 
dalyvauja penkios lietuvių evan
gelikų Bažnyčios, kurias atsto
vauti yra {galioti šie atstovai: 

ev. reformatai -- kun. Povilas 
Dilys, krt. Viktoras Karosas, spt. 
kun. Stasys Neimanas ir krt. Eu
genijus Gerulis,

ev. liuteronai — kun. Ansas 
Trakis, Martynas Nauburas ir 
Jonas Jurkšaitis,

ev. metodistai -- kun. Kostas 
Burbulys ir dr. John Rooth-Rut- 
kus,

ev. liuteronai Missouri Sinodo 
-- kun, teol. doc. Jonas Paupe- 
ras. Jonas Anysas ir Andrius Pil- 
monas,

ev. baptistai — Jurgis Tamo
šiūnas, B. D.

Posėdžiams pirmininkauja Lie
tuvių Evangelikų Spaudos Centro 
valdybos p-kas kun. Kostas Bur
bulys, sekretoriauja -- LESC 
reikalų vedėjas ir gen. sekreto
rius Eugenijus Gerulis.

Pirmajame posėdyje, Įvyku
siame 1964.TV.28 E. Gerulio na
muose, apžvelgus liet, evangeli
kų bendruomenės, liet, visuome
nės ir pasaulio padėtĮ, priimtas 
principinis visų atstovų vienin
gas nutarimas, jog {steigtina vi
siems liet, evangelikams bendra 
centrinė lietuvių evangelikų eku
meninė Taryba.

Antrajame posėdyje, kuris 
Įvyks "Tėviškės" parapijos pa
talpose 1964. V.12, buvo peržvelg
ti būsimos Tarybos uždaviniai 
bei aptartos statuto projekto gai
rės.

Trečiajame posėdyje, kuris 
Įvyks š.m. birželio mėnesio ga
le susipažinus su VVorld Council 
of Churches ir InternationalCoun
cil of Churches konstitucijomis, 
bus peržiūrėtas ruošiamas sta
tuto projektasbei nustatyta Tary
bos oficialaus Įsteigimo data.

Atlikus paruošiamuosius dar
bus, Lietuvių Evangelikų Taryba 
bus Įsteigta šios vasaros pabai
goje.

Dabartinis organizuojamos Ta
rybos antrašas yra šis: 6805 So. 
Campbell Avė., Chicago, Illinois 
60629, USA. Telef.: PR 6-4582.

* AL MONTESSORI D-jos Vai
kų Namelių administracija Chi
cagoje registruoja priešmokyk
linio amžiaus vaikus sekantiems 
mokslo metams. Tėvai, kuriepla- 
nuoja savo vaikus leisti j šią lie
tuvišką, priešmokyklinio am
žiaus auklėjimo instituciją, dėl 
informacijos dienos metu skam
bina: 476-4999, vakarais: RE 7- 
9745. Vaikų skaičius klasėje ri
botas.

ROCHESTER

VIEŠNIA IŠ ARGENTINOS

Iš tolimos Argentinos, Buenos 
Aires, atskrido atostogų daktarė 
Aldona Jasutytė - Kavaliauskie
nė. čia vieši pas savo seserį 
Bronę Saladžiuvienę. Gyvena 
Buenos Aires nuo 1948 metų. 
Argentinoje gydytojams Įsikur
ti sunkios sąlygos. Dėl dažnų re
voliucijų pezos kursas nukritęs.

Kai 1948 m. už dolerĮ mokėjo 
5 pezas, tai šiuo metu vienas do
leris 140 pezų. Viešnia iš Argen
tinos Amerikos gyvenimą labai 
giria.

NEW YORK

ROTOS PRIE LIETUVIŠKO 
KRYŽIAUS

Lietuvos kryžius pasaulinėje 
parodoje baigiamas išpuošti. J. 
Slrusas parūpino 10 kelmelių 
Moon Gems (panašu Į tujas) krū
mų, Sandanavičiai iš Brooklyno 
padovanojo 60 kelmų jaunų rūte
lių, kun. L. Jankus visa tai vidur
naktyje nugabeno prie parodos 
vartų, kur jas perėmė agr. T. 
Talat-Kelpša ir nugabeno prie 
liet, kryžiaus. T. Talat-Kelpša 
jau išpylė puikiais akmenėliais 
takus aplink kryžių, o A. Vilėniš- 
kis baigia dirbti lietuvišką (628 
gabalų) tvorelę, 100 pėdų ilgumo. 
Ir tvorelę prie kryžiaus teko ga
benti naktĮ, nes dienos metu pa
rodos rajonas statybos darbams 
seniai uždarytas.

’ * REZOLIUCIJOMS REMTI 
New Yorko Komitetas kviečia 
New Yorko apylinkės lietuvių or
ganizacijas ir atskirus asmenis, 
kurie pritaria siekimui, kad Lie
tuva būtų išlaisvinta iš komunis
tinės kolonializmo priespaudos, 
nedelsiant rašyti laiškus šen. J. 
Javlts ir savo apygardos kongres- 
manui, kad jie reikalautų šiame 
Kongrese pravesti rezoliuciją, 
reikalaujančią Lietuvai, Estijai 
ir Latvijai visiškos laisvės ir ne
priklausomybės. Kas norėtų gauti 
angliškai laiškų pavyzdį, prašom 
kreiptis J NY komiteto sekretorę 
dr. M. Žukauskienę, (28 Cathe- 
rine Str„ Brooklyn 11, N.Y., tel. 
EV 4-2623).

PRAŠO ATSILIEPTI
Lietuviai tremtiniai, gyvenu

sieji 1946 - 1947 m. laikotarpy
je tremtinių stovyklose (DP 
camps) Aschaffenburgo, Wuerz- 
burgo ir Stuttgarto apylinkėse

LIETUVIŠKA 
VASARVIETĖ 

BANGA 
CAPE COD’E, MASS.

GREAT MARSH RD., 
CENTERVILLE, MASS.

• Prie Atlanto vandenyno. 
Golfo srovės šildomo gar
saus Craigville Beach.

• Patogūs kambariai ir atskiri 
namukai, kur patiems gali
ma gamintis valgi.

• Skanūs lietuviški valgiai
• Grynas pušų oras ir rami 

vietovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų auto

mobilių — transportacija j 
ir iš paplūdimio,.

• Šalia "Bangos” randasi eže
ras su viešu paplūdimiu. 
Žuvavimo mėgėjams yra 
laivelis.
Norintieji puikiai praleisti 

atostogas prašomi su • užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:

A. Rakštys,
71 Alicia Rd.,

Dorchester, Mass. 02121 
Tel. 282-8016

Vokietijoje prašomi atsiliepti. Su 
jais norėtų susisiekti Bob Cralg, 
buvęs amerikiečių kariuomenės 
karininkas Vokietijoje, susitikęs 
ten lietuvius tremtinius ir su jais 
dirbęs, šiuo metu jis yra laikraš
čio redaktorius ir ruošia eilę 
straipsnių apie lietuvių tremti
nių išgyvenimus aname pokario 
laikotarpyje. Jis norėtų parinkti 
iš lietuvių medžiagos tiems 
straipsniams.

Atsiliepti prašoma, pasirink
tinai, rašant tiesiai Mr. Bob 
Craig, Managing Editor, The

PREZIDENTO

ANTANO SMETONOS 

MONOGRAFIJA
jau randasi baigiamųjų darbų stadijoje.

Irisus ir paruošus aplanką, neužilgo šis 
ALEKSANDRO MERKELIO 
parašytas kapitalinis veikalas pasirodys kny

gų rinkoje. Monografiją leidžia 
Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos Valdyba.

Neužilgo knyga bus išsiuntinėta garbės 
prenumeratoriams ir prenumeratoriams.

Šį leidinį dar galima iš anksto užsiprenu
meruoti, prisiuntus 10 dol. ALT S-gos iždi
ninkui Povilui Ališauskui — 107-17 118th St., 
Richmond Hill, Nevv York; Dirvai, 6907 
Superior Avė., Cleveland, Ohio 44103 ir per 
vietos ALT S-gos skyrių valdybų narius.

Stambus ir gražiai paruoštas veikalas po 
rugsėjo 1 d, knygų rinkoje kainuos 14 dol. 
Todėl norintieji pasinaudoti proga ir leidinį 
įsigyti pigesne kaina, skuba ji jau dabar už
siprenumeruoti.

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ! 
KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 

PAS MUS!
PINIGAI PADĖTI IKI K IEK VIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS. NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MĖNESIO DIENOS.

PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
* /2 /O DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS sąskaitas ypa tingai rekomenduojame 
PENSION1ERIAMS. KURIEM PROCENTĄ! YRA SVARBU 

GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
Chicago Phone: 212-1395; Suburhan Phone: 656-6330

Spartanburg Herald and Journal. 
Post Office Drawer 1657, Spar
tanburg, South Carollna, arba Į 
Consulate General of Lithuania, 
41 West 82 Street, New York, 
N. Y., 10024.

NEW YERSEY LIETUVIŲ 
DIENA

New Jersey Lietuvių Diena šie« 
met Įvyks birželio 21 Royal Gar
dens parke, Rahway, N.J. Šventę 
organizuoja lietuvių bendruome
nės New Jersey apygardos valdy
ba, talkinama bendruomenės apy- 
linkių, šeštadieninių mokyklų, 
skautų, jaunųjų vyčių, šventės pro
gramoje pirmą kartą pasirodys 
New Jersey jaunųjų lietuviu tau
tinių šoklų ansamblis. K. V.

DIRVOJE GALITE ĮSIGY
TI AR UŽSISAKYTI ŠIAS 
NAUJAI PASIRODŽIU

SIAS KNYGAS:
Vytautas Alantas — 9 

dramos veikalai 5 dol.
Pulgis Andriušis — Pu

rienos po vandeniu — 1.50 
dol., kietais virš. — 2 dol.

R. Spalis — Angelai ir 
nuodėmės — 1.50'dol.

A. Šapoka — Senasis Vil
nius — 5 dol.

J. Kralikauskas — Min
daugo nužudymas — 3 dol.

K. Bradūnas — Sidabri
nės kamanos — 2 dol.

J. Ignatonis — Lūžiai — 
3 dol.

A. Tyruolis — Metų vin
giai — 3 dol.

Visa eilė kitų anksčiau 
pasirodžiusių knygų, albu
mų, poezijos rinkinių.
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