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PRIEŠRINKIMINES NUOTAIKOS
SENATORIAUS DIRKSENO SUTIKIMAS RES
PUBLIKONŲ KONVENCIJOJE BŪTI GOLDWA- 
TERIO "KRIKŠTO TĖVU" PRIMENA AMERI
KOS POLITIKŲ POLINKI J KOMPROMISUS, 
KURIAIS IR LABAI GRIEŽTA PRIEŠRINKIMI
NĖ KOVA BAIGIAMA VIENYBĖS ATSTATY
MU. — GOLDWATERĮ NUO NOMINACIJOS 

GALĖTŲ SULAIKYTI TIK STEBUKLAS.

-------- Vytautas Meškauskas ---------
Illinois senatoriaus Everett Mc 

Kinley DirkSeno sutikimas pasiū
lyti respublikonų konvencijai 
partijos kandidatu { prezidentus 
Arizonos senatorių Barry M, 
Goldwaterl buvo pati įdomiausia 
paskutiniųjų dienų Amerikos vi
daus politinio gyvenimo naujiena. 
Mat, vienas pagrindinių Goldwa- 
terio kandidatūros priešininkų 
argumentų buvo tas, kad jis bal
savęs prieš vadinamas pilietines 
teises, kurios ketvirtadienį, ga
vusios prezidento parašą, tapo 
federallniu įstatymu. Tuo tarpu 
Dirksenas yra laikomas to įstaty
mo šalininku. Jam priskiriamas 
nuopelnas, kad tas {statymas iš 
viso buvo pravestas, nes be dalies 
respublikonų senatorių balsų ne
būtų buvę galima nutraukti amži
nų diskusijų-fillbusterio. Dirk
senas įnešė eilę pataisų, kurios 
buvo priimtinos respublikonams 
ir tokiu būdu {galino to {statymo 
pravedimą abiejųpartijųbalsais. 
Kodėl dabar tas geriausias senato 
oratorius ir respublikonų mažu
mos senate vadas pasisakė už 
Goldwaterio kandidatūrą?

Pasak Dirkseną, Goldwateris 
laikąs, kad to {statymo 2 ir 7 
skyrių nuostatai, tvarką patal
pų išnuomavimo bei darbininkų 
samdymo reikalus, neleistinai 
suvaržo paskirų asmenų teises 
ir tuo būdu prieštarauja konsti

Neklaužada vaikas...

tucijai. O jei taip, tai senato
riaus pareiga yra balsuoti prieš 
toki {statymą. Goldwateris taip 
ir padaręs, nepaisant to, kad 
politiškai gal jam ir būtų nau
dingiau balsuoti už ji. Tačiau 
Goldwateris, pagal Dirkseną, iš
rinktas prezidentu žadąs įstaty
mą pildyti iki teismas išaiškins 
jo teisėtumo klausimą. Tokiu bū
du ginčai dėl to {statymo buvo 
tik korektiškas nuomonių pasi
keitimas, įprastas demokratinei 
tvarkai, ir Dirksenas neturįs jo
kio "sąžinės gria ūžimo" dėl 
Goldwaterio siūlymo { preziden
tinius kandidatus.

Paliekant tą visą gražbylystę 
nuošaliai Ir galvojant praktiškos 
politikos terminais, Dirksenas 
ir neturėjo kito pasirinkimo,kaip 
tik {lipti l Goldwaterio rinkimi
ni vežimą. Nes, nepaisant viso
kių aiškinimų, kad Goldwateris 
neturi masinio pasisekimo, iš- 
tikro jis per {vykusius pirminius 
rinkimus surinko 2.147.993 bal
sus t. y. 47.7% visų balsavusių, 
tuo tarpu Rockefelleris 28% ir 
gub. Scrantonas 5.1% Tokiu bū
du respublikonai faktinai neturi 
geresnio savo kandidato. Aš no
riu pabrėžti žodj savo. Mat, kas 
liečia partijos reikalus, Goldwa- 
teris visados buvo beveik 100% 
lojalus savo partijai, nors ame
rikinėje sistemoje tai nėra bū-

Sen. B. Goldwater

tina. Taip vadinamų 'rytų libe
ralų' noras primesti partijai ki
tą kandidatą iš kalno neturėjo 
pasisekimo, nes jie neturi ki
tos populiarios asmenybės ir siū
lant kitą (daugiau kalbama apie 
Goldwaterio blogąsias puses, ne
gu jų kandidato gerąsias. Toks 
'neigiamas priėjimas’ daugeli 
respublikonų politikų profesiona
lų tik papiktino.

Lietuviai prisidės prie respubli
konų programos nustatymo

Lietuvių kongreso Wa- 
shingtone metu lietuviai 
respublikonai lankėsi pas 
Respublikonų Nacionalinio 
Komiteto Tautybių Sky

Bet kokias galimybes turi 
Goldwateris, jei jis iš tikro, kaip 
dabar atrodo, bus nominuotas? 
New York Times komentatorius
James Reston, kuris Goldwaterio 
nemėgsta, aiškina, kad Ameri
koje iki šiol galiojo nerašyta 
taisyklė, kad abi partijos mažai 
kuo skiriasi principiniuose klau
simuose, rinkimuose nulemdavo 
daugiau asmenybė, negu progra
ma. Goldwateris graso tą tai
syklę sunaikinti, apie save telk
damas visus tuos, kurie yra ne
patenkinti dabartine {vykių rai
da, yra priešingi federalinės val
džios kišimuisi l visas gyvenimo 

- sritis ir nori daugiau tautinės 
užsienio politikos. Jis graso par
tiją susieti su tam tikra ideo
logija.

Respublikonai, susidėdami su 
Goldvvateriu, anot Restono ir ki
tų panašių komentatorių, rizi
kuoja kone visai pražudyti savo 
partiją. Iš kitos pusės,ir Res- 
tonas sutinka, kad dabartine būk
le yra nepatenkintų ir respubli
konų ir demokratų tarpe. Dirk- 
seno iškilimas {Goldwaterio kan
didatūros "krikšto tėvus" ta
čiau parodo, kad Amerikos poli
tikai moka naudotis kompromiso 
institucijos geromis pusėmis Ir 
l rinkimus respublikonai gali 
išeiti kaip vieninga partija.

Žinia, ir vieninga respubliko
nų partija šiuo metu nesudaro 
dideli pavojų Johnsono perrin-

riaus Pirmininką kongres- 
maną Edward Derwynski, 
prašydami leisti lietuviams 
liudyti respublikonų parti
jos platformos komisijoje 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
kraštų reikalu.

Jo tarpininkavimu gau
tas sutikimas iš platformos 
komisijos pirm, kongres- 
mano Melvin R. Laird liu
dyti komisijoje š. m. liepos 
10 d. San Francisco, Kali
fornijoje, San Francis vieš
buty.

Liūdi ninkais pakviesti 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos pirm. Vytau
tas Abraitis, Amerikos Lie
tuvių Tarybos sekretorius 
Eugenijus Bartkus ir Re
zoliucijoms Remti Komite
to pirm. Leonardas Valiu
kas.

Tai retas įvykis Ameri
kos lietuvių istorijoje, ka
da mūsų žmonės kviečiami 
sudarant vienos iš didžiųjų 
Amerikos partijų progra
mą.

E. Čekienė
ALT S-gos Sekretorė 

kimui, Kraštas pergyvena ūki
nio gerbūvio laikotarpi ir tokiu 
atveju esamai administracijai 
duodama galimybė pavaldyti ir 
sekančią kadenciją. Tiesa, poli
tikoje nėra nieko negalimo. Kai 
kurie smūgiai ūkinei būklei ar 
užsienio politikos laukuose gali 
visą padėti per vieną naktį ap
versti aukštyn kojom.

ŽINIOS IŠ VISO

__  PASAULIO___
♦ VALSTYBĖS DEPARTAMEN

TO PAREIGŪNAI atmetė Castro 
taikos pareiškimus, perduotus 
per pasikalbėjimą su vienu ame
rikiečių laikraštininku.

Aiškinama, kad Castro savo 
tokiais pareiškimais siekęs iš
vengti tolimesnio spaudimo iš nu
matomos užsienių reikalų mi
nistrų konferencijos. Kubos ūkiui 
smunkant ir Maskvoje matant, 
kiek brangus yra Castro režimo 
išlaikymas, buvo griebtasi bandy
mo, nesusilaukusio teigiamo at
garsio.

Valstybės Departamente vy
raujanti nuomonė, kad iš Castro 
pusės turėtų pasirodyti teigiami 
veiksmai. Žodžiai nieko neįtiki
na.

♦ GUB. SCRANTONAS pareiš
kė reikalausiąs, kad respubliko
nų platformoje būtų aiškiai pasi
sakyta už naująjį civil. teisių įs
tatymą.

Kaip žinia, šen. Goldwateris 
pasisakė abejojąs dėl to įstaty
mo konstitucingumo.

♦ RUMUNIJA kas kart labiau 
tolsta nuo priklausomybės Mask
vai. Min. pirm, pavad. Apostol, 
lankydamasis Vienoje, pareiškė 
kad 'centralizuota kontrolė yra

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖS 

APEIGOS NEW YORKE

Pagal JAV Kongreso 1959 nu
tarimą prezidentas L. B. John- 
sonas birželio 18 pasirašė pro
klamaciją, skelbiančią šiais me
tais Pavergtųjų Tautų Savaitę 
liepos 12-19 dienomis ir kviečian
čią visus JAV gyventojus Paverg
tųjų Savaitę atžymėti atitinkamo
mis apeigomis bei veikla, atnau
jinti savo pasišventimą visų tau
tų valstybinės nepriklausomybės 
ir asmens laisvės siekimams.

Dėkingas JAV Prezidentui už 
Pavergtųjų Tautų Savaitės pas
kelbimą ir už pareiškimą, kad 
Jungtinės Valstybės "yra tvirtai 
įsipareigojusios laisvės ir tei
singumo reikalui visur", Pa
vergtųjų Seimas drauge su so
vietų pavergtų tautų draugų ir 
tų kraštų kilmės ameriklečiųor- 
ganizacijomis yra numatęs New 
Yorke šiokią Pavergtųjų Tautų 
Savaitės programą:

1. Liepos 12 d.: (a) 10:00 vai.

VIRŠUJE: šiaurės Amerikos 
lietuvių krepšinio rinktinė su va
dovais išvykstant { Australiją. 
Stovi iš kairės: išvykos rengimo 
komiteto pirmininkas inž. Valdas 
Adamkavičius, rinktinės vadovas 
ir treneris V. Grybauskas, 
krepšininkai Edvardas Slamčins- 
kas, Andrius Adzima, Larry Je- 
sevičius, Nilliam Sedlickas, Ed
mundas šilingas, Edvardas Mo- 
destavičius, Algis Varnas, Algis 
Jankauskas, Valdemaras Bazė- 
nas, FrankCekauskas ir Algis Mo 
tiejūnas. Rinktinė išskrido j Aus
traliją liepos 7 d.

News Palladium nuotrauka 

priešinga socialistinių kraštų 
bendradarbiavimui.’ Jis taip pat 
pirmą kartą viešai užakcentavo, 
kad Rumunijos pastangos savaran
kiškai siekti prekybinių ir kultū
rinių ryšių praplėtimo su Vaka
rų kraštais neatitinka Maskvos no 
rams.

* GRAIKIJOS VYRIAUSYBĖ at
metė prez. Johnsono kvietimą ir 
siūlymą tiesioginiai tartis su 
Turkijos vyriausybe Kipro klau
simui išspręsti.

* SOVIETŲ SĄJUNGOS VY
RIAUSYBĖ pareiškė protestą dėl 
Tschombės paskyrimo Kongo 
premjeru. Tas klausimas būsiąs 
iškeltas JTO Saugumo Taryboje, 
kaip keliąs pavojų taikai...

* AUGANTI ŠEN. DIRKSENO 
{taka respublikonų partijoje aiš
kinama jo sėkmingomis pas
tangomis siekti vieningos ir vi
siems priimtinos partijos plat
formos ir visais būdais išveng
ti kai kur pranašaujamo partijos 
skilimo.

kardinolo F. Spelmano vadovau
jamos katalikų pamaldos šv. Pa- 
tricko katedroje su prel. J. Bal
kono pamokslu; (b) šv. Jono baž
nyčioje protestantų pamaldos 
10:00 vai.

2. Liepos 12 d, 12:15 vai. p. 
p. (tuoj po pamaldų) Pavergtų
jų Seimo narių-valstybių vėlia
vų pakėlimas prie Pavergtųjų 
Seimo patalpų First Avė., tarp 
44 ir 45 Str., priešais Jungti
nių Tautų rūmus.

3. Liepos 13 Pavergtųjų Tautų 
Savaitės apeigos prie City Hali 
12 vai.

Visose šiose Pavergtųjų Tau
tų Savaitės apeigose nuoširdžiai 
kviečiami kuo gąusiau dalyvauti 
New Yorko, New Jersey ir Con- 
nectlcut lietuviai. Moterys, ku
rios turi, prašomos dėvėti tau
tinius drabužius.

Lietuvos Delegacija 
Pavergtųjų Seime.
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GOLDWATERIS, SCRANTONAS AR "JUODAS ARKLYS”? K. S. KARPIUS

Prezidento rinkimai įvyks lap
kričio 3 d. Iki to laiko vyks 
smarkios varžytinės tarp demo
kratų ir respublikonų partijų kan
didatų. Dabar prasideda kandi
datų atrinkimas. Respublikonai 
renkasi į San Francisco liepos 
13 d., kur jų konvencijoje bus 
nominuotas partijos kandidatas 
į prezidento postą. Ar ui bus 
Arizonos senatorius Gokrate
ris, ar Pennsylvanijos guberna
torius Scrantonas, ar koks ne
žinomas "juodas arklys"?... 
(Demokratai suvažiuos į Atlan- 
tic City rugp. mėnesį.)

Šiais metais respublikonųpar
tijoje kandidatų varžytinės į pre
zidento postą aiškiausiai įrodo, 
kad šiame krašte pilietis, užsi
geidęs tapti prezidentu, gali to 
siekti, neatsižvelgiant partijoje 
turimų nuopelnų ar pirmenybių. 
Kalbant apie pirmenybes, jų 
reikšmę vaizdžiai nusako šie įvy
kiai: 1952 metais tikėjosi ir pri
valėjo būti nominuous žymiau
sias respublikonų partijos sena
torius Tafus, konservatyvus, 
rimtas valstybininkas. Grupė 
respublikonų staiga pasiūlė ge

>

GERlAUSIAI PAILSĖSIT PER ATOSTOGAS 
GARSIAME C AP E C O D - O S T E R V 1 L L E 
KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 

PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod. Mass. 02655 
Tel. (Area 617) 428-8425

Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir k. dekora
tyvinių medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams. 
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min., 
pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.
Šiemet svečių patogumui padidinta valgykla ir salionas ir 
įrengta daugiau žaidimų aikštelių ir k.
Visa tai suteiks Jums tikrų poilsį ir sustiprins sveikatų. 

Vila AUDRONĖ jau atidaryta ir nriirm svečius va
sarojimui. Kreiptis tiesiai i vilą AUDRONĖ. 87 East 
Bay Rd., Osterville Cape Code, Mass. Marija Janso- 

nienė tel. 428-8425.
Pu- 
1.50 
dol.

TAIGI, UGNIMI DARYTAS TAI KAS ISTO?
MUTUAL Federal SAVINGS

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

• Dabartinis dividen
das 4’/j% išmoka
mas du kart per 
metus.

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
2212 VVEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed.

Stroh’s yra skoningesnis, štai kas. Dauge
liui žmonių ugnimi darymas reiškia švares
nį, šviežesnį skoni, specialų nuo briaunos iki 
dugno skonį. Kiti negali to išreikšti žodžiais. 
Bet visi. Stroh mėgėjai sutinka ... nes jie 
pasirenka ugnimi darytą skcfnį!

nerolą Eisenhowerį, kuris tuo 
metu dar nežinojo, ar kandida
tuoti už demokratų ar respubli
konų partiją. Prieš Taftą buvo 
paleisti gandai, kad dėl jo pa
saulėžiūros jis jokiu būdu nega
lėsiąs rinkimų laimėti.

1960 metais demokratų parti
joje jaunas senatorius John F, 
Kennedy, užsimojęs tapti pre
zidentu, su šeimos ir artimų 
šalininkų parama įsileido į vajų, 
ir varžantis su pirmaeiliu parti
joje asmeniu ir žymiu senato
rium Lyndon Johnsonu, nustūmė 
jį į šalį. Nors ir jauno senato
riaus rėmėjų neigtas ir paže
mintas, jis priėmė pasiūlymą bū
ti viceprezidentu ir, likimo lė
mimu, tapo prezidentu.

Dėl prezidento Kennedy nužu
dymo, šiemet demokratų partijo
je prezidento kandidatas jau iš 
anksto žinomas, dėl to nebus ir 
jokių varžytinių. Buvę vice-pre- 
zidentai, prezidentą nužudžius ar 
jam mirus, Išbaigę jo terminą, 
paprastai nominuojami prezi
dentu.

Respublikonų partijoje jau per
nai lenktynėms už kandiaato vie

tą įsibėgėjus, kai jau prieš Ken
nedy buvo nustatyu strategija, 
jo žuvimas ir demokratų parti
jos scenoje atsiradimas naujo as
mens, prezidento Johnsono, res
publikonų kandidatų padėtis pa
sikeitė. Jiems teko pertvarky
ti visą strategiją, paruošti ki
tus argumentus.

Atrodė, kad Johnsonas, pietie
tis kaip ir Goldwateris, sužlug
dys senatoriaus Goldwaterio 
reikšmę, ir respublikonai ims 
remti Rockefellerį, šiaurietį. Bet 
Goldwateris sutraukė vis didė
jantį jo politikos rėmimą ir jo 
kandidatūros palaikymą. Valsti
jose, vienoj po kitos, iki didžio
sios Kalifornijos, delegatais res
publikonų konvencijai išrinkti 
daugumoje Goldwaterio politikos 
šalininkai.

Rockefelleriui atsisakius to
liau palaikyti savo kandidatūrą, 
Goldwateris neliko vienas, į lenk
tynes įstojus Pennsylvanijos gu
bernatoriui Scrantonui. Kadangi 
Goldwateris balsavo prieš pilie
tinių teisių įstatymą Senate, 
Scrantonas, laikydamas tą įsta
tymą svarbiu ir reikalingu, pa
naudojo tą faktą Goldwaterio nei
gimui, tikėdamas tuo atitraukti 
nuo jo kai kurių valstijų dele
gatus. Bet taip neįvyko.

Goldwaterį smerkia ir neigia 
kairioji spauda ir įvairūs libera
lai neva dėl balsavimo prieš 
įstatymą, tačiau už to kyšo jų 
baimė, kad Goldwateris, išrink
tas prezidentu, galėtų išardyti 
pataikaujančių Kremliui gūžtas 
Washingtone.

Iš kitos pusės, rimtesnė spau
da priekaištauja Scrantonui, kad 
jis neskelbia kraštui savo poli
tinių principų, bet atakuoja savo 
partijos žmogų.

♦ ♦ ♦

Ambasadorius Henry Cabot 
Lodge, atsistatydinęs iš amba
sadoriaus vietos Viet Name, at
skubėjo Scrantonui į talką prieš 
Goldwaterį, Jis sako į preziden
tus nekandidatuosiąs.

Henry C. Lodge yra vaikaitis 
senos, garsios Massachusetts 
valstybininkų eilės. Jo senelis, 
senatorius Lodge, buvo labai^ 
prielankus Lietuvai I pasaulinio 
karo metu, rėmė senate Lietuvos 
pripažinimą.

Henry C. Lodge, kaip ir jo 
pirmtakonai, vis konkuruodavo su 
demokratų partijos kandidatais 
rinkimuose į gubernatorius, se
natorius ir tt. Kai demokratai 
pralaimėdavo, dažniausia išren
kamas Lodge šeimos narys.

Jaunas John F. Kennedy J Se
natą pateko laimėjus prieš Hen
ry C. Lodge. Tai buvo Kenne- 
džio pirmasis žingsnis J prezi
dentus. Prezidentu būdamas Ken
nedy sumanė "ištremti" Lodge 
iš Bostono, pasiūlydamas jam 
ambasadoriaus vietą Vietname, 
Ambasadoriaus vietos dalinamos 
partijai pasižymėjusiems, stam
biems rėmėjams rinkimų metu. 
Vietname ambasadoriaus vieta 
nėra labai pageidaujama, už tai 
Kennedy ‘padovanojo’ ją savo 
konkurentui...

* ♦ *

Į San Francisco suvažiuos 1309 
respublikonų delegatai išrinkti 
kandidatą į prezidentus. Ten sa
vo vaidmenis atliks ir Nixonas, 
ir Lodge, ir Eisenhoweris, ir 
Rockefelleris ir kiti žymieji. Jei 
viskas eis kaip iki šiolei, Gold- 
wateris turėtų būti nominuotas 
pirmu balsavimu.

Kandidato išrinkimui reika
linga vieno balso dauguma: 655 
balsai. Jau prieš suvažiavimą 
skelbiama, kad Goldwateris tu
rįs 675 pasižadėjusių už jį bal
suoti. Taip įvykus, suvažiavi
mas batų trumpas. Buvo atsiti
kimų, kad suvažiavimas tęsda- 
vos visą savaitę, 40 balsavimų 
ar panašiai, derantis, mainikau- 
jant "juodais arkliukais". Tai 
galėtų įvykti, jei Goldwateriui 
pristigtų nors vieno balso.

Kitas svarbus klausimas, ui 
vice - prezidento išrinkimas. 
Bet --už dienos, kitos sužino
sime, ką respublikonų partija 
nominavo.

DIRVOJE GALITE ĮSIGY
TI AR UŽSISAKYTI ŠIAS 

NAUJAI PASIRODŽIU
SIAS KNYGAS:

9Vytautas Alantas — 
dramos veikalai 5 dol.

Pulgis Andriušis — 
rienos po vandeniu — 
dol., kietais virš. — 2

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.

R. Spalis — Angelai ir 
Nuodėmės. Kietais virše
liai — 2 dol. Minkštais —
1.50 dol.

Aloyzas Baronas — Sau
lės grįžimas, novelės — 1.50 
dol.

Juozas Mikuckis — Der
liaus Vainikas — eilėraš
čiai — 3 dol.

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

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigu taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

New Jersey aktyvūs veikėjai Izabelė ir inž. Vladas Diliai prie 
lietuviškojo kryžiaus Pasaulinėje Mugėje New Yorke.

V. Maželio nuotrauka

LB NEW JERSEY 
APYG. PADĖKA

NewLietuvių Bendruomenės 
Jersey Apygardos Valdyba, suža
vėta ir sujaudinu didele parama 
ir paslaugumu Lietuvių Dienai 
birželio 21 Royal Gardens par
ke, Rahway, N.J., reiškia savo 
nuoširdžią padėka programos 
vykdytojams: Elizabetho, Kear- 
ny, Lindeno, Newarko šeštadie
ninių mokyklų mokiniams ir jų 
mokytojams- Newarko jaunie
siems vyčiams ir jų vadovui L. 
Stukui; Elizabetho skautėms ir 
jų vadovei Lorai Bartytei; New 
Jersey tautinių šokių ansamb

MAROUETIE PIRK CHICAGO
2533 W. JI SI. ’ei GR 6 2345 6 •fr

CICERO ILLINOIS
1410 S. 50 Avė., Jei in 3-2108 9

liui ir jo vadovei D. Vaičiūnai
tei; programos vadovei R. Ba
rauskaitei ir T.T. Pranciško
nams už dovanotas knygas; pro
gramos vykdytojams,atgaivą pa
rūpinusiems New Jersey gydy
tojams; laimėjimų fondo mece
natams; bufetą aprūpinusiai ska
nia lietuviška duona ir skaniais 
pyragais Kupinskų kepyklai (LI- 
thuanian Bakery) Elizabethe; bu
feto šeimininkėms; baro vadovo 
talkininkams; garsiakalbių įren
gėjui Z. Zapasnikui ir pranešė
jui A. Kačanauskui bei visiems 
kitiems savo darbu ar auka pri- 
sidėjusiems, taip pat visiems Lie
tuvių Dienos mieliems svete
liams — ačiū.
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TAFTO PATARIMAS
Kongreso atstovas Robert Taft, Jr., ryšium su prezidento de

klaracija, skelbiančia liepos 12-18 d. Pavergtųjų Tautų Savaite, 
pasakė kalbą Kongrese, pabrėždamas, kad tuo metu, kai ame
rikiečiai džiaugiasi individualiomis laisvėmis laisvoje visuome
nėje, kiti, mažiau laimingi, privalo tvarkyti savo gyvenimą žiau
rioje totalitarinės vyriausybės santvarkoje.

"Tokiais laikais, kokiais dabar gyvename, mes Jungtinėse Vals
tybėse privalome palaikyti tų žmonių viltį ne tik patvirtinant, 
bet ir suaktyvinant mūsų pačių gilų pasiryžimą tų kraštų išlais
vinimui. Tame klausime neturi būti vietos pasitenkinimui sava 
padėtim, lygiai kaip nėra pagrindo sumažinti budrumą," pasakė 
R. Taft, J r.

Toliau savo kalboje jis ragino JAV prezidentą aiškiai pareikš
ti, kad pavergtųjų kraštų išlaisvinimo problema yra viena pagrin
dinių ir kad pavergtų tautų negalima palikti savam likimui.

Jis taip pat teisingai pastebėjo, kad šiuo metu ten, kur j Ame
riką žiūrima su viltim ir lūkesčiais, yra atsiradę abejonių, sie
jamų su Amerikos užsienio politika, kuri yra nužymėta daugiau 
painiavomis, kiek jos aiškumu.

Kongreso atstovas R. Taft, Jr. savo kalboje ypatingą dėmesį 
kreipė į prezidentūros poziciją šiame klausime, nes užsienio po
litika kaip tik daugiausia nuo jo ir priklauso. Jis ragina atstaty
ti prezidentūros prestižą šiuo ypatingai svarbiu klausimu būtina 
ir ryžtinga akcija jau dabar, kad suteikus tikrąją prasmę ’instink- 

• tyviam amerikiečių humanitarizmui*.
Negana to, R. Taft, Jr. nurodo, kad pavergtųjų tautų išeiviai 

šiame krašte taip pat privalo prisidėti savo darbu, kad paveikus 
ir įtikinus Prezidentą, kad yra būtina tiesi ir veiksminga akcija.

Pastebėjęs tvirtą išeivių paramą reikalaujant įsteigti Senate 
pavergtų tautų komitetą ir įkurti Laisvės Akademiją, jis kviečia 
visus nepaliaujamai veikti į Baltuosius Rūmus ir kongresą savo 
kraštų laisvės bylai suaktyvinti.

Aiškesnės politikos pavergtų tautų atžvilgiu reikalavimas, be 
abejo, neatsieks norimo tikslo, jei nebus jaučiamas tam reikala
vimui organizuotesnis užnugaris.

Tam užnugariui sudaryti bandoma suteikti ir galimai prieina
mesnės sąlygos, ypatingai šiais rinkiminiais metais. Respublikonų 
partija, savo konvencijos išvakarėse, kreipiasi į tautybių grupių 
vadovaujamus asmenis ir spaudą, prašydami paramos ir patarimų. 
Tai sveikintini ženklai, kurie turėtų persimesti ir į demokratų 
partijos vadovybę.

Nuo mūsų organizuotumo, nuo mūsų sugebėjimo atsakyti į vi
sus keliamus klausimus, nuo mūsų organizuotos iniciatyvos pri
klausys ir įtaka R. Taft, Jr. iškeltam klausimui išspręsti. Ame
rikiečių politinės vadovybės žmonės jau dabar nori žinoti, ar toje 
politinėje kovoje už aiškesnę ir mūsų tikslams palankesnę užsie
nio politiką būsime aktyviais kovotojais ar tik — stebėtojais.

(j. 5.)

LAIŠKAI/

DĖL STRAIPSNIO "STAMBUS 
SMULKAUS MASTO JVYKIS". 
(Dirva 67,68,69,71 ir 72 nr.)

V. Rastenis smulkiai išdėstė 
savo samprotavimus ir nuoty
kius apie 1934 m. birželio 7 d. 
įvykius Kaune. Tikrai iš 
"smulkaus masto įvykio" pasi
darė stambus rašinys. Rašoma 
plačiai apie to įvykio du svar
besnius asmenis: prof. A. Vol
demarą Ir generolą P.. Kubiliū
ną.

Deja, nei prof. A. Voldemaro 
nei gener. P. Kubiliūno mūsų 
tarpe nėra.

Apie bolševikų išvežto Rusijon 
prof. A. Voldmaro likimą žinių 
neturiu, bet apie gen. P. Kubi
liūną jau senokai buvo žinoma, 
kad laikomas baisiose sąlygose 
Lubiankos kalėjime Maskvoje, 
beveik apakęs ir vos gyvas,to
dėl esu tikras, kad gyvųjų tarpe 
jo jau nebėra. Kadangi gener. P. 
Kubiliūną ir jo šeimą pažinau 
asmeniškai, jaučiu pareigą pada
ryti kai kuriuos patikslinimus 
bei pastabas:

L Pirmiausia P. Kubiliūnas 
buvo laikomas ne Raseinių, bet 
Panevėžio s.d. kalėjime.

2. Apie P. Kubiliūno parašytą 
romaną sužinojau tik dabar iš 
V. Rastenlo. Manau, kad dau
geliui, kaip ir man tai buvo staig
mena. Romano pavadinimas ne
nurodytas, nes anot, V.R. "sunku 
dabar prisiminti". Kyla abejonė, 
ar bendrai toks romanas buvo 
P.K. parašytas ir tuo labiau at
spausdintas?

Reikalas, anot V.R. "mįslin
gas".

3. V.R. rašo: "1935 metų va
sarą, berods, giminaičio pulkin.

R. Lanskoronskio pastangomis, 
romanas buvo atspausdintas".

Tai grynas V.R. prasimany
mas: nei tokio giminaičio, nei 
tokio pulkininko R, Lanskorons
kio Lietuvos kariuomenėje ne
buvo. Yra generalinio štabo pulk. 
Lanskoronskis (dabar Paryžiuje), 
bet jo vardas ne R. bet Juozas ir 
jis joks gener. P. Kubiliūno gi
minaitis.

4. Dėl V.R. išsireiškimo "din
go irgi mįslingai" turiu paaiš
kinti štai ką: 1945 metų pabaigoje 
P. Kubiliūnas su šeima gyveno 
Vokietijoje viename kaime, ang
lų zonoje. Prieš pat Kalėdas at
vyko vieną vakarą pas jį 2 uni
formuoti vyrai, vienas anglų ka
rio, kitas vokiečių policijos uni
formoje, ir pareiškė, kad atvy
ko kviesti generolą, kaipo liudi
ninką t vieno buv. Lietuvoje ge- 
bietskomisaro byloje ir parei
kalavo tuojau kartu su jais vyk
ti. Pasipriešinimo sąlygos bu
vo nepalankios, tai taip jie jį ir 
išsivežė. Jo žmona važinėjo ir 
teiravosi vokiečių ir anglų poli
cijos įstaigose, bet visur gauda
vo atsakymą — mes nieko neži
nome. Buvo kreiptasi į tuo metu 
anglų žvalgyboje tarnavusį lietu
vių kilmės majorą Požėlą, bet ir 
jis pareiškė, kad Kubiliūno jų ži
nioje nėra ir jis šiuo atveju nie
ko negalįs padėti. Tai bolševikų 
agentų darbas.

V.R. baigia savo ilgą rašinį 
lyg nusistebėjimu, kad "apie Ku
biliūną -- tyla". Turiu pasakyti, 
kad nevien apie Kubiliūną tyla; 
tyla apie daugelį žymių asmenų: 
Merkį, Mironą, Skučą, Rusteiką, 
Giedraitį, Povilaitį, Tamošaitį 
ir kt.

Bolševikai paskelbė tik kai ku
rių "prisipažinimus", pav.: to 
paties V. Rastenio, J. Deksnio. 
Kitų neteko skaityti.

R. Liormonas

LAIMĖJIMAI IR NESĖKMĖS KIASHINGTDNE 1,1
Susirinkimai, ypač plačios 

apimties suvažiavimai, betkokiai 
visuomenei yra kaip lietus žolei 
sausroje. Washingtone susitiko 
per 500 lietuvių, vidutiniškai ar
ba ir daugiau negu vidutiniškai 
uolių visuomenininkų. Taigi tos 
dienos buvo neginčytinai palai
mingos mūsų visuomeniniam ga
jumui.

Tiesa, toks visuomeninio atsi
gaivinimo būdas neišvengiamai 
prabangus, šį kartą didžiuma da
lyvavusiųjų buvo iš toli, todėl — 
praktikų ekspertų nuomone — 
esą reikia skaičiuoti, kad vidutinė 
vieno dalyvio išlaidų suma kelio
nei, viešbučiams ir kitiems su 
kongresu susijusiems reikalams 
buvusi apie 70 dolerių. Išeitų, 
kad 500 dalyvių tam žygiui išlei
do apie $35,000,— gal šiek tiek iš 
organizacijų iždų, bet daugiausia 
iš savo asmeninių lėšų. Pridėk 
rengėjų išlaidas, ir tų trijų - ke
turių dienų "pasistiprinimas" bus 
kaštavęs kone $40,000.

Ar ne perbrangu? Griežtai į to
kį klausimą atsakyti neįmanoma, 
nes visuomenininkų susitikimo ir 
pabendravimo naudos pinigu ne
galima įvertinti. Bet reikia įsidė
mėti du dalykus. Viena, tos išlai
dos, jeigu ne čia, tai greičiau
sia būtų nuplaukusios kitur, vi
suomeninės reikšmės neturin
čioms kelionėms ar pramogoms, 
kurios mūsų visuomeninio gaju
mo ne tik nestiprintų, o jį gal 
net silpninti;. Tad vien dėl to 
visuomeniniam bei tautiniam rei
kalui neabejotina nauda, kad kon
greso dėka pinigas iš mūsų kiše
nių nubėgo ne į šalis, o naudingo 
rato pasukti. Antra, toki suvažia
vimai paprastai turi ir kartais 
pasiekia dar ir kitų apčiuopiamai 
naudingų tikslų, ne vien tesudaro 
progą susitikti, pabendrauti, pa
sižmonėti ir, galbūt, "mintimis 
pasidalinti".

Turėjo tų didžių tikslų ir Ame - 
rikos Lietuvių Kongresas Wa- 
shingtone. Tikslų, kurie, jei bū
tų pasiekti taip, kaip kalbėta, 
žadėta ar svajota, būtų verti net 
keleriopai didesnių išlaidų. Deja, 
čia ir prasideda daugiauapgailes- 
tavimų, negu džiūgavimų lydima 
apžvalga. Jei Kongreso sėkmių ir 
nesėkmių santykio rodyklė ir ne 
taip labai pasviro nesėkmių šo
nan, negu pesimistai buvo pasi
rengę pamatyti, tai visgi neįma
noma nuginčyti akivaizdžiai re
gimo skirtumo tarp to, kas ren
gėjų buvo planuota bei skelbta, 
ir to, kas iš tikrųjų buvo. To 
priežasčių, be abejo, buvo įvai
rių, jų tarpe ir pašalinių aplin
kybių (iš anksto numatytų), bet 
rengimo trūkumus visgi vargu 
ar galima paslėpti.

Amerikos Lietuvių Taryba — 
visų Amerikos lietuvių vadinamo
sios politinės veiklos bendroji 
vadovybė — pirmą kartą rengė 
tokią "lietuvių demonstraciją" 
Washingtone. Anksčiau tokių de
monstracijų rengė "atskalūnai": 
karo metu du Amerikos Lietuvių 
Misijos suvažiavimai, vėliau — 
du A.L. Tautinės Sąjungos reng
ti (gražiai lietuviškai pavadinti) 
sąskrydžiai. Nors ir jie ne
padarė stebuklų, bet ne vienas 
iš vašingtoniškių ar kaimyninių 
tautiečių, dalyvaudami dabarti
nėj demonstracijoj, ilge
singai minėjo anuos sąskrydžius. 
Pagaliau, net ir patys A.L. Ta
rybos vadovai apgailestavo, kad 
šis Kongresas nei dalyvių gausu
mu, nei kitais atžvilgiais nepri
lygo ankstesniems tos pačios Ta-

Vyt. Maželio nuotraukaIDILIJA

V. RASTENIS

rybos kitur rengtiems kongre
sams.

Buvo žadėta (ar svajota?), kad 
kongreso išvakarėse bus spaudos 
konferencija: bus sukviesti di
džiųjų laikraščių, radijo, televi
zijos atstovai ir per juos bus 
paskleisti pranešimai apie lietu
vių kongresą, jo tikslus ir numa
tomus darbus bei žygius. Žinoma 
šiek tiek pažįstantieji vadinamą 
didžiąją spaudą neturėjo iliu
zijų, kad jos atstovai iš lietuvių 
kongreso išsineštų naujienų j 
pirmuosius puslapius, bet, ypač 
mačiusiems panašias spaudos 
konferencijas, sakysim, ankstes
niųjų sąskrydžių progomis, 
šio kongreso spaudos konferenci
ja buvo vistiek nesitikėta išvirkš
čia staigmena. Buvo pakenčiamas 
kiekis "gaivinamųjų skysčių", 
buvo daugiau kaip puskapis ren
gėjų ir ankstyvų kongreso daly
vių, bet nebuvo ... spaudos atsto
vų. Sako, buvo užsukęs iš vie
nos žinių agentūros reporteris - 
praktikantas, o vėliau užklydęs 
dar vieno laikraščio sporto sky
riaus reporteris...

Ryšium su Chruščiovo kal
ba Stockholme apie Pabaltijį, 
šmaikštų pareiškimą skubiai pa
rengė mūsų jaunesnieji veikėjai 
(Lietuvių Jaunimo Antikoloniji- 
nės Lygos vardu) ir skubėjo nu
siųsti į tą spaudos konferenci
ją padalinti. Nebuvo kam dalinti... 
Nebuvo kam dalinti ir kongresi
nės informacijos (Press release) 
— ir tų lapų pluoštas pasiliko ant 
stalo begulįs, nei iš voko neišim
tas.

Atvirai kalbant, ir gerai, kad 
tas kongresinis pranešimas spau
dai nei nebuvo įteiktas. Nes iš 
turinio galima įsitikinti, kad pr a - 
nežimo rengėjai (net du informa
cijos specialistai amerikiečiai) 
nežinojo ir neturėjo ką spaudai 
bent kiek įdomaus pranešti. Svar
biausia "naujiena" pranešime be
esanti ta, kad ten ir ten, tada ir 
tada įvykstančio lietuvių kongre
so proga, buvęs prezidentas Ei- 
senhoweris parašė laišką "to An- 
thony J. Rudis of Chicago, the 
National Chairman of the Cong
ress"... Tas įžymaus piliečio ne 
taip žymiam piliečiui rašytas laiš - 
kas perduotas ištisai. Informa
cijos specialistai stengėsi prane
šimą "suaktualinti" bent tuo, kad 
esą, Eisenhowerio laiškas paskel
biamas viešai kaip tik tuo metu, 
kada Chruščiovas įgriso švedams 
savo kalbomis apie Pabaltijo lai
mę jo valdžioj. Tačiau Eisenho- 
werio laiškas iš tikrųjų buvo ra
šytas anksčiau, neguChruščiovas 
švedijon atvyko, todėl pranešimo 
kūrėjams buvo didelis ir nevai
singas vargas tik to laiško turi
niu atremti Chruščiovo pareiš
kimus. Tie vyrai, matyt, susi
vokė, kad Chruščiovas davė auk
sinę progą lietuvių kongresui pa
sireikšti taip, kad jo balso būtų 
verta paklausyti. Bet ką jie galė
jo daryti, jei "the NationalChair
man of the Congress" savo gau
tam buvusio prezidento laiškui 
teikė daugiau reikšmės, negutie- 
siogiam ir ryškiai motyvuotam 
atsikirtimui prieš Chruščiovą.

Jei spaudos konferencijoj bū
tų buvę spaudos atstovų, gal jiems 
būtų buvusi įteikta ir gražiai (an
glų kalba) išleista kongreso darbų 
programa su priedais: A. Rudžio 

(National Chairman) politinis pa
reiškimas, tas pats D. Eisenho- 
werio laiškas A. Rudžiui, Atsto
vų Rūmų pirmininko John W. 
McCormacko laiškas A. Rudžiui, 
Illinois gubernatoriaus prokla
macija šio kongreso proga. Pro
grama išleista A. Rudžio ir žmo
nos lėšomis.

ALT valdybos nariai (bent keli) 
neprisimena nutarimo, kuriuo 
būtų buvusi įsteigta "National 
Chairman of the Congress" in
stitucija. Ir iš tikrųjų, kol kon
gresas susiorganizavo, pirmi
ninkavo ir atidaromąją kalbą sa
kė ALT pirmininkas L. Simutis, 
bet jis drauge su visa ALT valdy
ba kongresui vadovauti pakvietė 
penkių asmenų prezidiumą. Pir
mam ir paskutiniam posėdžiui pir
mininkavo V. Abraltls, kitiems — 
A. Devenienė, J. Stukas. Kongre
sui užbaigti vėl buvo pakviesta

Z
LIETUVIŲ JŪRŲ SKAUTUOS 

SUVAŽIAVIMAS CLEVELANDE

Birželio 27-28 d. d. Cleve
lande, Lietuvių Jūrų Skautijos 
veiklos gairėms apsvarstyti ir 
tolimesnėms organizacinėms 
formoms nustatyti, įvyko visuo
tinas jūrų skautų, jūrų skaučių 
vienetų ir korp. Gintaras atsto
vų bei vadovų-ių suvažiavimas.

Kaip ir buvo tikėtasi, šis su
važiavimas pasižymėjo savo da
lyvių gausumu ir dideliu entu- 
ziasmu organizacinių klausimų 
sprendimuose. Suvažiavime gau
siai buvo atstovaujami Chicagos, 
Bostono, Clevelando, Detroito, 
Toronto jūrų skautų vienetai ir 
korp. Gintaras. Los Angeles, dėl 
tolimos kelionės suvažiavime bu
vo atstovaujama raštu. Bendrai, 
šiame visuotiniame jūrų skauti
jos suvažiavime dalyvavo 57 da
lyviai, kurių 54 deleguoti, turin
tieji teisę balsuoti jūrų skautų 
vienetų atstovai ir jūrų skautų 
tėvų komitetų nariai.

Šeštadienį, birželio 27 d. 2 
vai. p. p. Čiurlionio Ansamblio 
namuose, Lietuvos, Amerikos ir 
Jūrų Skautijos vėliavomis ir jū
rinių kodų išpuoštoje salėje, su
važiavimą atidarė jo šeiminin
kas, Clevelando jūrų skautų Klai
pėdos vietininkijos vietininkas V. 
Petukauskas, kviesdamas suva
žiavimui pirmininkauti Lietuvos 
Jūrų Skautijos Vadą H. Stepaitį. 
Pirmininkaujančio pavaduotoju 
išrenkamas Ed. Vengianskas, se
kretoriais D. Baltramonaitienė 
ir K. Butkus. Sveikinimų ir rezo
liucijų komisiją sudarė Alg, 
Aglinskas, J. Vaičjurgis ir R. 
Kuprevičienė.

Suvažiavimo dienotvarkė buvo 
pradėta Tėv. J. Raibužio specia
liai tam parašyta malda, kurią 
perskaitė J. Kuprevičius.

Pirmojoje suvažiavimo dalyje 
buvo išklausyti Jūrų Skautijos 
Vado, atskirų vadovybės pareigū
nų, jūrų skautų -čių vienetų atsto
vų ir korp. Gintaras pirmininko 
pranešimai. Iš pranešimų paaiš
kėjo, kad šiame suvažiavime at
stovaujami 549 jūrų skautijos 
nariai, 17 jūrų skautų, jūrų skau
čių ir korp. Gintaras vienetai, 
padaliniai. Atskirose vietovėse, 
jūriniam skautavimui entuziaz
mas esąs didelis, veiklos sąly
gos geros. Visi pranešimai su
važiavimo dalyvių buvo priimti 
ir užgirti.

Po pranešimų,- išsamų prane
šimą padarė Jūrų Skautijos spe- 

ALT valdyba, ir uždaromuosius 
žodžius tarė L. Simutis, ALT pir
mininkas. A. Rudis pirmininkavo 
vakarienės metu (toastmaster). 
Tad "NationalChairmanu" A. Ru
dis, vienas iš ALT vicepirminin
kų, iš tikrųjų bus buvęs ne pačia
me kongrese, o daugiausia susi
rašinėjime kongreso reikalu, jo 
organizavime. Be abejo, jis turė
jo tam reikalui pašvęsti daug dar
bo ir nemaža lėšų. Turėjo didžiu
lę atsakomybę. Sėkmės, tačiau, 
stigo. Ryškiausia nesėkmė — 
spaudos konferenciją organizuo
jant, stengtasi dar tik susipažinti 
su atitinkamais sluoksniais bei 
asmenimis, išpopuliarinti savo 
vardą ir įgyti draugų. O sėkmės 
paslaptis tokiuose reikaluose, be - 
rods, glūdi priešingos krypties 
kelyje. Būtent, pirma susikuria
mos pažintys, įgyjama draugų, 
lšpopuliarėjama, tik tada nebe- 
sunku ir sėkmingą spaudos kon
ferenciją turėti...

(Bus daugiau)

cialiog komisijos, kuriai buvo pa
vesta tartis su LS Sąjunga dėl 
santykių sunormavimo, pirmi
ninkas Alg. Aglinskas. Jis savo 
pranešime nupasakojo ir doku
mentaliai parėmė visas dėtas 
pastangas ir padarytus derina- 
nuosius žygius ieškant kelių su
sitarti su LSS, kurie tačiau ne
davė jokių rezultatų. Visos pas
tangos nuėjusios veltui, nes nau
joji LSS vadovybė atmetusi pa
sitarimų principą, pakartotinai 
paneigė bet kokias administraci
nes teises jūrų skautų šakai.

Diskutuojant šį klausimą su
važiavimo dalyviai turėjo pro
gos plačiau pasisakyti, pareikšti 
savo nuomones ir, žvelgiant Į 
ateitį, padaryti savo pasiūlymus. 
Ypač gražias mintis ir pasiūly
mus padarė diskusijose dalyva
vę Chicagos, Clevelando ir Bos
tono jūrų skautų Tėvų komitetų 
atstovai Dr. K. Balukas, Mar
cinkevičius, Stempužis irUtenis. 
Jie visi iškėlė organizacinėje 
veikloje savarankumo būtinybę, 
ragino vadovus kreipti ypatingą 
dėmesį į skautaujantį jaunimą 
ir vienetų aktyvią veiklą.

Po gan ilgokai užsitęsusių dis
kusijų ir išklausius visą eilę 
nuomonių bei konkrečių pasiū
lymų, buvo prieita bendra išva
da, kad šis suvažiavimas Cle
velande turi aiškius sprendimus, 
liečiančius tolimesnį Lietuvių 
Jūrų Skautijos padėtį — atstei- 
giama savaranki ir nepriklauso
ma nuo LSS Lietuvių Jūrų Skau- 
tija ar, be jokių savarankumo 
teisių, vėl įsijungiama į LS Są
jungos gretas. Pravedus tuo rei
kalu slaptą balsavimą, iš 54 tu
rinčių teisę balsuoti suvažiavi
mo dalyvių, vienbalsiai (54 — 
už, 0 -- prieš) buvo išreikšta 
jūrų skautų-čių vienetų vadovų- 
ių visuotina valia ir padarytas 
sprendimas: Atsteigiama sava
rankiška Lietuvių Jūrų Skautija.

Buvo sudaryta statuto paruo
šimo komisija, j kurią įėjo Alg. 
Aglinskas, K. Butkus ir D. Bal- 
tramonaitienė. Kol bus priimtas 
statutas ir išrinkti Jūrų Skauti
jos valdomieji organai, suvažia
vimas įgalioja iki šiol buvusią 
jūrų skautijos vadovybę su jur. 
sktn. H. Stepaičiu priekyje ir to
liau eiti vadovaujamas pareigas.

8 vai. vakaro, suvažiavimo šei
mininkai visus suvažiavimo da
lyvius pavaišino vakariene.

Suvažiavimą globojo Cleve
lando jūrų skautų-čių Klaipėdos 
vietininkijos vadovybė, kuri, tik
rai užsipelnė padėkos už puikiai 
atliktus suvažiavimo paruo
šiamuosius darbus. Negalima ne
paminėti ir Clevelando jūrų skau
tijos rėmėjų Marcinkevičiaus, 
Petukauskienės ir visų kitų, ku
rie rūpinosi suvažiavimo dalyvių 
prėmimu, globa ir nakvyne. 
Jiems visiems priklauso šio su
važiavimo rengėjų ir dalyvių nuo
širdžiausia padėka. Vg,

LIETUVIŠKOS MUZIKOS 
RINKTINĖ 

FORTEPIJONUI

Kultūros Fondo leidinys 
— gaidos fortepijonui su 
mūsų dainų ir koncertinė
mis kompozicijomis, liau
dies dainų ir šokių meliodi- 
jomis.

Leidinio kaina — 2 dol. 
Užsisakykite per Dirvą!
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Normandijos miestai per invaziją buvo sugriauti iki pamatų ir gyventojai turėjo ieškotis išsigelbėji
mo bažnyčiose ir urvuose. Avranche miestelyje iš 12,000 gyventojų išlaisvintojai rado tik 35, Caen iš 
32,000 tik 12,000 ir Saint-Lo, kuri buvo vadinamas griuvėsių sostine, iš 10,000 gyventojų liko tik 10. 
Bet šios kančios normandams buvo pasididžiavimu ir džiaugsmu tiems, kurie išliko gyvi. Viena moteris 
iš Isigny pareiškė generolui de Gaulle ten lankantis birželio 14-d. "Laike bombardavimo aš netekau abie
jų dukterų, bet dabar esu laiminga, kad mano tėvynė išlaisvinta." Nuotraukoje amerikiečių daliniai iš
laisvintame Isigny miestelyje, kur rezistencijai vadovavo vietos klebonas Lecoq (kalbasi su dvirati
ninku).

JIE IŠSILAIPINO... (5)

Reikalauja sustabdyti kvailą
karų...

Nedidelis Prancūzijos mieste
lis Klargival jau buvo suvaidinęs 
na mažą vaidmenį Napoleono kare 
18 14 m. ir I Pas. kare 1914-18m.

Dabar Hitleriui čia (rengus 
priešakinių pozicijų štabą, imtasi 
ypatingų apsaugos priemonių. Iki 
Metzo Hitleris skrido lydimas 
naikintuvų eskadrilės, o toliau 
kelionę tęsė šarvuotu automobi
liu su stipria apsauga.

Į pasimatymą atvykę maršalai 
ir generolai rado jį išvargusį ir 
nervingą, nuolat žaidžiantį su 
akiniais, kad paslėpti rankos dre
bėjimą.

Hitleris prikaišiojo savo gene
rolams nesugebėjimą vesti karą 
ir reikalavo anglo-saksus ats
tumti į jūrą be jokio pasigailėji
mo. Jis uždraudė vokiečių armi
jai trauktis bent vieną pėdą ir be 
jo sutikimo panaudoti bent vieną 
kariuomenės dalinį išCalais ra
jono, kur jis vis tikėjosi didžio
sios invazijos.

Kai maršalas Rommelis pasiū
lė iš Normandijos mūšio daryti 
politines išvadas, Hitleris įpykęs 
sušuko:

-- Palikite man politiką. Jūsų 
reikalas yra atmušti priešą.

Ir Hitleris savo maršalams ir 
generolams pradėjo aiškinti, kaip 
Vokietija bus išgelbėta naujais 
ginklais VI ir V2. Rommelis ir 
Rundstedtas grįžo nusiminę. 
Jiems liko tik viena viltis, Hitle
riui Normandijos fronte parodyti 
tikrąją padėtį, kur jis pažadėjo 
lankytis. Kitą rytą jie telefonavo 
į Margival norėdami sužinoti 
tikslų laiką, kada Hitleris vizi
tuos frontą. Jiems buvo atsakyta, 
kad Hitleris naktį išvykęs į 
Berchtesgadeną, nes viena "pa
klydusi" raketa VI sprogo netoli 
bunkerio... Hitleris pareiškęs, 
kad šis atsitikimas yra įrodymas, 
jog prieš jį kėsinamasi ir jis ne
norįs sąmokslininkams duoti 
progos smogti jam į nugarą.

Amerikiečių strategąi nenumatė, kad Normandijos laukuose už
tvaros ir grioviai sudarys tokias sunkias klotis tankams ir pėsti
ninkams.

Rommelis ir Rundstedtas pa
prašė Hitlerio naujo pasimatymo 
ir jis sutiko juos priimti liepos 
3 d. Berchtesgądene. Abu marša
lai važiavo visą naktį, kad atvykti 
skirtu laiku į pasimatymą, bet 
Hitleris jų tuoj pat nepriėmė, o 
liepė laukti iki vakaro. Apsuptas 
pataikūnais, jis pasikvietė abu 
maršalus ir atleido, nedavęs 
jiems žodžio ištarti.

Grįžęs į Saint-Germain, mar

šalas Rundstedt telefonavo vy
riausiojo štabo viršininkui mar
šalui Keitelini, prašydamas at
leisti iš pareigų, nes su jo nuomo
ne visai nesiskaitoma.

-- Ką turėtumėme daryti, jū
sų nuomone? -- paklausė Keite- 
lls.

-- Tuoj sustabdyti tą kvailą ka
rą! — atsakė Rundstedt ir pakabi
no telefono ragelį.

Rundstedtą vakarų fronto pa

reigose pakeitė maršalas Guen- 
ther von Klilge, vadinamas "pro
tinguoju Hansu". Tai buvo gabus 
karys, kuris jautėsi laimingas 
fronte ir mėgdavęs miegoti pir
mose linijose. Jis buvo brutalus 
ir nepastovus. Būdamas Smo
lenske jis sąmokslininkams sa
kė, kad reikia nužudyti Hitlerį 
"dieser Schwein". Bet ta "kiaulė" 
palaikė Berchtesgądene aštuo- 
nias dienas ir von Kliige atvyko į 
Saint-Germain pilnas entuziazmo 
ir atsidavimo Hitleriui. Iš pirmos 
minutės jis užėmė poziciją prieš 
Rommelį, kurio garbė jam nepa
tiko.

Sąmokslininkų padėtis darėsi 
sunki. Visi bandymai užmegzti 
ryšius su anglais ir amerikie
čiais buvo nesėkmingi. Anglo
saksai nenorėjo su jais turėti rei
kalo. Tad reikėjo arba atsisakyti 
nuo sąmokslo, arba tuoj pat nužu
dyti Hitlerį, nes delsti nebebuvo 
kada.

Liepos pradžioje vienas są
mokslininkų ryšio agentas atvyko 
pas Rommelį norėdamas sužinoti 
iš jo paties lūpų, kokia yra Nor
mandijos fronto padėtis ir kaip il
gai dar bus galima laikytis.

-- Nuo dviejų iki trijų savai
čių... — atsakė Rommelis.

Tai reiškė, kad reikėjo skubėti 
Hitlerį nužudyti dar prieš liepos 
pabaigą.

*
Viena invazijos nesėkmingumo 

priežastis buvo Normandijos 
spygliuotos gyvatvorės (thehed- 
gerows). Niekas Eisenhowerio 
štabe prieš invaziją apie tai nepa
galvojo. Nuo Normandijos pa
plūdimio buvo paimti smėlio pa
vyzdžiai, kad laboratorijoje ga
lima būtų apskaičiuoti pagrindo 
kietumą, buvo rizikuota prancūzų 
rezistentų gyvybėmis, kad suži
noti išmūrytų bunkerių cemento 
mišinį, bet buvo užmirštas vienas 
dalykas, tai Normandijos laukai. 
Užmiršta, kad tos gyvatvorės ir 
grioviai jau prieš porą šimtų me
tų kautynėse suvaidino didelį 
vaidmenį. Jei jų nebūtų, tankams 
ir pėstininkams būtų buvę leng
viau manevruoti. Prie karo 
veiksmų sulėtinimo prisidėjo ir 
Normandijos žemumos, kurios 
nuo potvynio kasdien pavirsdavo 
dideliais ežerais. Tai buvo na
tūralios užtvaros tankams. Jų 
vikšrai klimpo, o per akmenuotas 
spygliuotais augalais apaugusias 
tvoras sunku buvo prasiveržti 
tankams ir pėstininkams.

Liepos pradžioje prie Bayeux 
gen. Bradley vadovaujama armi
ja išstatė keturius korpus. Bet- 
kariai dar buvo "žali" ir nepajė
gė nugalėti vokiečiųpasipriešini
mo. Po savaitės mūšio nebuvo dar 
pajudėta pirmyn. Pažanga visame 
fronte buvo sunki, tik po 1,500 
pėdų per dieną. Amerikiečių dali
niai turėjo didelius nuostolius. 
Per vieną dieną buvo pr iškaitoma 
iki 1,400 žuvusių. Be to amerikie
čių armija kentė dėl didelio de
zertyravimo iš karo lauko, va
dinamo "battle fatigue", ką kari
nė vadovybė toleruodavo ir de
zertyrus siųsdavo J psichopati- 
nius centrus gydymui.

Tūkstančiai civilių lavonų gu
lėjo miestelių griuvėsiuose ir vo
kiečių laikraščiai dėjo jų nuo
traukas su antrašte "Štai, kaip 
laisvinama Prancūzija!"

Amerikiečiai liepos 19 d. po il
gų mūšių užėmė Saint-Lo miesto 
griuvėsius, įsinešdami majoro 
Thomas D. Howie, užmušto puoli
me lavoną "kad ir mirusieji daly
vautų gyvųjų pergalėje". Saint-Lo 
krito 44-tą Normandijos mūšio 
dieną, o turėjo būti paimtas šeš
tąją dieną...

Caen susilaukė panašaus liki
mo. Nuo birželio 6 d. nuolat bom
barduojant, mieste nebeliko svei
ko namo. Vokiečiai įsakė evakuoti

Mūšiui tebevykstant Caen priemiestyje, moteris nekreipdama dė
mesio į kulkų lietų, papildo anglų kareivio stiklą cidra.

visus civilius, bet šie, laukdami 
išlaisvinimo, slapstėsi tarp griu
vėsių, tokiu būdu daug jų žuvo.

Maršalas von Kluege,perėmęs 
vakarų fronto vadovavimą, galvo
jo, kad Atlanto armijos moralė 
yra kritusi ir atstačius discipliną 
pagal rusų fronto metodus, kauty
nės greit įgausiančioskitą vaiz- - 
dą. Bet užteko kelių dienų įsiti
kinti, kad tai beviltiška. Daug ka
rininkų jau buvo kritę. Iki liepos 
vidurio vokiečių armija prie At
lanto neteko 28 generolų ir 200 
pulkininkų. Rommelis stengėsi 
išsilaikyti tarp gyvųjų Vokietijos 
labui.

Liepos 15 jis parašė raportą 
savo tiesioginiam viršininkui 
maršalui von Kluege, bet tikru
moje raportas buvo nukreiptas 
Hitleriui. Jis rašė, kad padėtis 
Normandijos fronte virsta J sun
kią krizę... Pastiprinimai {frontą 
atvyksta pavėluotai ir tokie nežy
mūs, kad negali nieko padėti. Ir 
baigęs raportą jis pridėjo "aš 
manau, kad iš to reikia daryti

išvadas". Kokias išvadas? Rom
melis pradžioj norėjo rašyti "po
litines", bet susilaikė, žinoda
mas, kad Hitleriui tai reikš kaip 
jaučiui raudona skara. Bet išva
da iš raporto buvo aiški, reikia 
tuojau pat sustabdyti karą.

— Tokiu atveju Hitleriui lie
ka tik nusižudyti, — pastebėjo 
vienas intymus Rommelio drau
gas .admirolas Ruge, perskaitęs 
raportą.

-- Aš gerai pažįstu Hitlerį. 
Jis nenusižudys. Jis tęs karą 
tol, kol Vokietijoj nebliks nė 
vieno namo... -- atsakė Romme
lis.

Savo dvasioje Rommelio ra
portas prilygo ultimatumui. Jis 
perskaitė savo generolams, pats 
žinodamas, kad tai nieko neduos. 
Gen. Beck jau 1938 metais sa
kė, kad Hitlerį su popieriais 
niekas nesulaikys, o gen. Oster 
ir gen. von Tresckov siūlė pa
prasčiausiai jį nužudyti...

(Bus daugiau)

IIIMI CHIUtOJK PIRKITE MUJUJE NEMIOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. STREGA — Liquer, Import. from Italy.... 

KRON BRANNVIN AQUAVIT švediška.. 
NAPOLEON Vermouth, Import.
from France.....................................................
Popular GERMAN VSOP Brand................

5. PORT. SOUTHERN, RHINE Winc.............

2.
3.

4.

5th $5.75
5th $3.98

5th $1.19
5th $1.69
5th $ .69

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

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

5th $3.98
5th $ -98
5th S .98

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotu 
maisto produktu iš viso pasaulio kraštu.

SAVINGS DEPOSITS 
RECEIVED THROUGH 

JULY lOth 
WILL EARN INTEREST 

FROM JULY Ist

WE VVELCOME YOUR DEPOSITS

GfN MOSfS ClfAVfLAND

Che
Cleveland

Crust Company

MIMRER flOIRAl DIPOSII INSURANCf CORPORAIION

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER. INC.

Vienintelė lietuviu prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir vietos fabriku baldus, 
kilimus, namu Įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelity 
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio 
įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams. 

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

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

3207 So. Halsted St.. Bridgeporte
Tel. VIctory 2-1226

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.
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TVIRTAI TIKĖKIME, KAD LIETUVA BUS LAISVA
Adv. Juliaus Smetonos kalba Lietuvių Kongrese Washingtone

Sis iškilmingas posėdis savo 
didinga nuotaika nukelia mane Į 
netolimą praeitį | gėlėmis ir 
vainikais išpuoštą salę Clevelan
de, kurioje prieš devynerius me
tus |vyko Čiurlionio Ansamblio 
įkūrimo 15-os metų minėjimas. 
Po įžanginių ceremonijų prane
šėjas ėmė skaityti Ansamblio 
garbės narių sąrašą. Vienas - 
kitas šaukiamųjų pakildavo salė
je, ir jo atsistojimą palydėdavo 
audringi susirinkusiųjų plojimai, 
o iš kitų nebuvo jokio atsaky
mo. Dauguma jų, mat, jau seniai 
gyveno mįslingoje šalyje, iš ku
rios niekas nebegr|žta. Tada pra
nešėjas trumpai paaiškindavo; 
"nacių nukankintas kalėjime", 
"enkavedistų nušautas Kaune", 
"mirė iš nuovargio pakeliui | 
Červenę"... Mano akys nukrypo 
| sceną, ir tik tada aš pastebė
jau, kad visi vainikai buvo per
rišti juodais kaspinais, o rasos 
lašeliai ant gėlių žvilgėjo kaip 
didelės ašaros ant liūdno veido.

Taip jau yra lemta, kad kiek

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ! 

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI IKI KIEI< VIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS. NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MĖNESIO DIENOS, 

zll/o#/ PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90
* /2 /o DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
l’ENSION 1ERIA MS. KURIEM PROCENTAI YRA SVARBU 

GAUTI DAŽNIAU. NES Iš TO PRAGYVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Chicago Phone: 242-1395; Suburban Phone: 656-6330

Doori Wlndow<

[S5 s
Storm Storm

won’t plt, corrodo, p«el, crack, 
chlp, tarnlsh, rot or rust

KOSTAS BUTKUS
LU 5-6291, CHICAGO

Sl»rn wind«wt & tart #f
B.F.Gtarich KtrstuPritid »i»yl

Nylono, stainless steel ar aluminijaus 
langai, durys, SIETELIAI.

ALUMINIJAUS NAMŲ PRIESTATAI (PATIO), STOGE
LIAI. TVOROS. KRAUTUVIŲ SUNKIOS DURYS IR KITI 
MODERNŪS NAMU PAGERINIMO REIKMENYS. DIDE

LIS pasirinkimas (27 rcšių).

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, TAIP PAT IR MAISTĄ 
SIUNČIA

licenzijuota lietuvių įmonė, registruota 
U. S. Department of Justice
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DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų 
Lietuvoje pageidaujamų prekių PAPIGINTOMIS

KAINOMIS.*
Akordeonai, siuvamos mašinos, skalbimo mašinos, 
automobiliai, pianinai, motociklai iš Europos ir Sov. 

Sąjungos sandėlių.
Vedėjai E. & V. Žukauskai

vienas mūsų susirinkimas visuo
met dvelkia liūdnumu, priminda
mas mums nekaltai pralietą lie
tuvių tautos kraują, o sykiu ir 
mūsų pareigą aukoti likusią savo 
gyvenimo dalj tų nekaltųjų krau
jo atpirkimui — nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atkūrimui. 
Nejaugi kuris mūsų galėtų neiš
girsti tų nesančiųjų šauksmo?

Nepriklausomos Lietuvos at
kūrimo akcija, pagrista visų 
Amerikos lietuvių vieningumu, 
šioje šalyje turi neribotų galimy
bių. Ne tik dėl to, kad tos akci
jos niekas nevaržo, bet ir dėl
to, kad, būdama nukreipto prieš 
komunistinės vergų imperijos 
plėtimąsi, ta akcija randa vis 
daugiau pritarimo tiek iš Rytų 
Europos kilusių amerikiečių 
tarpo, tiek ir pamažu galvoti 
pradedančioje Amerikos visuo
menėje. Tos akcijos tikslas yra 
komunizmo ir su juo susietos 
vergų sistemos panaikinimas, 
nes šiandien jau visiems turė
tų būti aišku, kad kol komuniz-
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mas nesunaikintas, tol ne tik ne
gali būti kalbos apie pavergtų 
tautų išlaisvinimą, bet ir apie 
pastovios santvarkos pasauli
niame tautų bendravime nustaty
mą. Deja, š| visiškai aiškų ir 
savaime suprantamą principą iki 
šiol vis dar tebeatsisako pripa
žinti JAV Valstybės Departamen
tas. To pražūtingo Valstybės De
partamento aklumo paveiktas, 
Ohio senatorius Frank J. Lausche 
parašė straipsni "The Dangerous 
Failings of our Statė Depart
ment", tilpusi "The Reader’s Di- 
gest" birželio mėnesio numeryje. 
Tame straipsnyje Lausche aiš
kiai parodo, kaip Amerikos drau
gai, nevykusios Valst. Departa
mento politikos veikiami, vienas 
po kito sukrito | komunistų bu- 
č|, ir kokios žalos kraštui yra 
padariusi Valst. Departamento 
sekama koegzistencijos politika. 
Dar skandalingesni Valst. Depar
tamento veiksmai buvo iškelti 
"America’s Future" tilpusiu 
straipsniu, pavadintu "The Goli- 
niewski Case" (kovo 27, 1964, 
No. 13.). Tame straipsnyje, tarp 
kitų dalykų, iškelti šitokie fak
tai: trys amerikiečių mokslinin
kai, kuriems yra patikėtos Ame
rikos apsaugos didžiausios pas
laptys, tarnauja sovietų švalgy- 
bai; sovietų žvalgyba turi savo 
agentų tinklą Valst. Departamen
te ir ČIA; $1,000,000.00, skirtų 
ČIA, pateko bolševikams, ir buvo 
padalintas sovietų žvalgybai, Ita
lijos komunistų partijai ir Ame
rikos komunistų partijai; vienas
Amerikos diplomatas, šnipinė- 
jęs sovietams 18 metų, pagaliau 
buvo susektas, bet vietoje areš
to buvo paskatintas "išnykti" už
sienyje... Šie faktai rodo, kad 
mūsų delegacijos, su visokiomis 
rezoliucijomis vykstančios J 
Valst. Departamentą, neprivalėtų 
žavėtis tos įstaigos tariamu 
draugingumu.

Laimei, tiek Kongrese, tiek ir 
Valstybės Departamente yra ne
maža taurių ir pasišventusių as
menų, kurie supranta komuniz
mo grėsmę laisvajam pasauliui 
ir žino, kad pagrindinis sovietų 
tikslas yra pavergti Ameriką ir 
tuo pačiu visą laisvąjį pasauli. 
Tie amerikiečiai yra mūsų drau
gai ir neprašyti jau nuo seniai 
dirba mūsų darbą, nes laisvės 
idealas, kur| jie siekia {gyven
dinti, sutampa su mūsų idealu - 
nepriklausomos Lietuvos valsty
bės atkūrimu. Tas taurias asme
nybes mes turime visokeriopai 
remti, drąsinti ir reikšti joms 
padėką už jų patriotini darbą. 
Galimai glaudesnis bendradar
biavimas su tais tauriais ame
rikiečiais ir yra Lietuvos lais
vės bylos kėlimas amerikiečių 
visuomenėje ir, lygiu būdu, da
lyvavimas Amerikos politikoje.

Antra vertus, tie patriotiškai 
nusiteikę asmenys yra labai ko
rektiški žmonės, kurie niekuomet 
nepraleidžia progos savo dėkin
gumui išreikšti juos atsiminu
siems asmenims. Prieš šešerius 
metus spaudoje pasirodė J. Hoo- 
ver knyga "The Masters of De- 
ceit". Lygiai tuo pat metu pro- 
komunistišką akciją Clevelande 
pradėjo multimilionierlus Cyrus
S. Eaton. Clevelando Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyrius nuta
rė Eatonui padovanoti Hooverio 
knygą, kad j| "apšviesti" komu
nizmo klausimu, šitoks lietuvių 
žingsnis iššaukė plačių komen
tarų Clevelando spaudoje, ir Cle
velando "Plain Dealer" lietuvių 
sąmoningumui pabrėžti patalpi
no labai palankų vedamąjį. Ta
čiau maloniausia staigmena bu
vo paties Hooverio reagavimas į 
mūsų akciją. Po poros dienų 
oficialiame voke man atėjo to
kio turinio laiškas:

Dear M r. Smetona:
I have just had the opportuni- 

ty of seeing the newspaper ar- 
tlcle concerning your presenta- 
tion of a copy of "Masters of 
Deceit" to Mr. Cyrus S. Eaton. 
This action on your part is most 
encouraging to me personally, 
as frankly I have become deeply 
disturbed by the ease with which 
the communists have been able 
to hoodwink people Into suppor- 
ting their propaganda efforts.

With best wishes, 
Sincerely yours,

J. Edgar Hoover.
Kai kilo gandų, kad Chruščio

vas rengiasi atvykti | Ameriką, 
senatorius Lausche griežtai pa-
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Vakaras pasaulinėj mugėj New Yorke... Vyt. Maželio nuotrauka

sisakė prieš šio žudiko kvieti
mą. Parašiau Clevelando Plain 
Dealeriui laišką, dėkodamas 
Lauschei už jo atvirą ir drąsų 
veiksmą. Po poros dienų gavau 
iš senatoriaus tokio turinio laiš
ką:

Dear Mr. Smetona:
My attention has been called 

to your Letter to the Editor 
which appeared in the Septem- 
ber 22nd of the Cleveland Plain 
Dealer. It, of course, pleased 
me very much to learn of your 
approval of the position which 
I had taken on the rumored in- 
vitation extended to Khrushchev 
to visit the United Statės and 
especially the Statė of Chio.

We know what Khrushchev’s 
purpose is in coming to this 
country; to aid him in achieving 
the objective is wrong.

Thanks again for your gene- 
rous comments.

With kindest regards, I rė
mą in

Sincerely yours, 
Frank J. Lausche.

Kai žmogus gauni tokius ir 
panašius laiškus, iš sykio iš
sisklaido nuovargis ir širdžiai 
pasidaro lengva, kad ne veltui 
buvo dėtos pastangos. Ir žmo
gus iš naujo pasiryžti kopti į 
dld|j| kalną, Biliūno "Laimės Ži
burio" siekdamas.

Lusche’s, Feighan’o (Atstovų 
Rūmų nario iš Clevelando, pasi
žymėjusio komunistų pataikūnų 
demaskavimu), Frances Bolton 
ir Robert Taft (Atstovų Rūmų 
nariai, žinomi kaip dideli bičiu
liai visų pavergtųjų tautų ir Lie
tuvos) prieš-komunistiniai pa
reiškimai aiškiai rodo, kad ak
cija prieš komunizmą peržengia 
partijų ribas ir pakyla virš jų 
(Lausche ir Feighan yra demo
kratai, o Bolton ir Taft respubli
konai). Iš to išplaukia, kad ir 
lietuviai, priklausą vienai ar ki
tai partijai, Lietuvos laisvinimo 
akcijoje negali susiskirstyti I 
lietuvius-demokratus ir lietu
vius- respublikonus, bet visi tu
ri tilpti viename tautiniame jun
ginyje, kurio tikslas yra komu
nistinės vergų sistemos panai
kinimas. Toks lietuviškojo jun
ginio vieningumas pakeltų jo svo
ri ir atpalaiduotų j| nuo didžių
jų Amerikos partijų tarnaitės 
funkcijos, kurią jis neišvengia
mai turėtų prisiimti, jei būtų 
suskaldytas {lletuvius-demokra- 
tus ir lietuvius-respublikonus. 
Lygiu būdu lietuvių tirščiau ap
gyventose vietose lietuviai ga
lėtų išsirinkti savo kandidatą, 
nors lietuvių balsuotojų tebūtų, 
sakysim, 5%. šitokia taktika rem
damiesi, lenkai Toledo mieste 
(Ohio) išsirinko savo vice- 
burmistrą, nors lenkų balsuoto
jų Toledo mieste tėra 3%. Be 
abejo, tas lenkų veikėjas buvo 
labai populiarus asmuo Toledo 
mieste, bet faktas, kad jis už 
savo konkurentą tegavo 1 ir 
1/2 % daugiau balsų, rodo, kad 
be vieningos lenkų junginiopara
mos jis nebūtų laimėjęs. Tau
tinių junginių skirstymus | res
publikonus ir demokratus daž
nai gali sukelti ir kitų keblu
mų. Imkime konkretų pavyzdy 
Prieš dvejus metus senat. 
Lausche kandidatavo | Senatą. 
Jei Clevelande būtų buvęs lie- 
tuvių-respubllkonų klubas, jis, 
be abejo, būtų gavęs iš Cuya- 
hoga Respublikonų Partijos nu
rodymą dirbti už respublikonų 
kandidato Briley išrinkimą, ku

rio priėmimas būtų pažeidęs prin
cipą remti lietuvių bičiuli, o at
sisakymas būtų sulaužęs partinę 
discipliną. Iš to išplaukia, kad, 
nors ir yra labai svarbu, kad ga
limai daugiau lietuvių įsijungtų į 
didžiąsias Amerikos partijas - 
respublikonus ir demokratus - 
lietuvių tautinis interesas kalba 
prieš tok| lietuviškojo junginio su
skaldymą Lietuvos laisvinimo 
akcijoje. Kiek tai liečia bendrąją 
Amerikos politiką, mes esame 
arba demokratai arba respubli
konai, bet lietuviškoje veikloje 
mes tesame lietuviai ir balsuoja
me už tuos kandidatus, kurie at
meta koegzistenciją su sovietų 
vergų valstybe, nekreipdami jo
kio dėmesio, kuriai partijai jie 
priklauso.

Viena iš prieinamiausių prie
monių dalyvauti Amerikos politi
koje ir tuo kelti Lietuvos lais
vės klausimą yra artimų ryšių 
palaikymas su spauda, radija ir 
televizija. Mes dedame didelių 
pastangų | mūsų susirinkimus ir 
suvažiavimus galimai didžiau
siam skaičiui dalyvių sutraukti, 
bet nesugebame pasinaudoti Ame
rikos spauda ir kitomis infor
macijos priemonėmis Amerikos 
visuomenei apie mūsų darbus pa
informuoti. O tai kaip tik yra 
vienas svarbiausių mūsų uždavi
nių. Juk mes patys esame paly
ginamai gerai susipažinę su ko
munizmu ir žinome, kas dedasi 
Lietuvoje. Tuo tarpu Amerikos 
visuomenė apie tai labai nedaug 
težino, o dažnai esti klaidingaiin- 
formuojama. Toliau, jei | kuri 
minėjimą susirenka, sakysim 
1,000 žmonių, mes sakome, kad 
susirinkimas buvo gausus. Ta
čiau daugelis mūsų gal ir nepa
galvoja, kad net toks vidutinio di
dumo dienraštis, kaip The Cle
veland Plain Dealer, kasdien 
spausdina apie 370,000 egzemp- 
liorų, o sekmadienį apie pusę mi
lijono! Prieš porą metų į Cleve- 
landą buvo atvykęs velionis Vliko 
pirmininkas Antanas Trimakas. 
Jo pasiklausyti susirinko apie 250 
asmenų. Tuo pačiu metuClevelan- 
de vyko didžiulis ukrainiečių su
važiavimas, kuriame dalyvavo 
10,000 žmonių. Apie velioni Tri
maką parašė abu didieji Cleve
lando laikraščiai — The Cleve
land Plain Dealer and Cleveland 
Press -- ir trumpą interview pa
darė tuometinis radijo stoties 
WGAR žinių redaktorius Char
les Day. Apie ukrainiečius Cle
velando Plain Dealeryje tetilpo 
trumpa žinutė — kelios eilutės, 
šito rezultate, sekančia diena 
apie "dideli" lietuvių suvažiavi
mą ir žymų svečią iš New Yor
ko kalbėjo visas Clevelandas, o 
apie ukrainiečius, išskyrus juos 
pačius, beveik niekas nieko ne
žinojo. Tačiau Informacijos apie 
Lietuvą turi būti labai kruopš
čiai ir tiksliai paruoštos, nes 
95% Amerikos publikos iki šiol 
nedaro skirtumo tarp Pabalti
jo valstybių ir Sovietų Sąjungos 
satelitų. Daugelis dar ir šiandien 
tebegalvoja, kad, pavyzdžiui, 
Lietuvos Pasiuntinybė Mashing- 
tone yra bolševikų pašliaužėle, 
kaip, sakysim, Lenkijos ambasa
da bei Vengrijos, Čekoslovakijos 
ir kitos satelitinės pasiuntinybės.

Todėl korespondentams reikia 
kalte jkalti, kad jie savo aprašy
muose išdėstytų Pabaltijo vals
tybių specialų statusą, skiriant| 
šias valstybes nuo bolševikų sa
telitų, ir nurodytų, kad Pabalti
jo valstybių konsulatai ir pasiun
tinybės tebeatstovauja senoms 
suvereninėms Lietuvos, Latvijos 

ir Estijos valstybėms, kurių už
grobimo Amerika iki šiol nepri
pažįsta.

Didžiųjų laikraščių korespon
dentai savo skiltyse mielai pa
kartos šiuos niuansus, jei ne iš 
simpatijos Baltijos valstybėms, 
tai bent iš nenoro pasirodyti ne- 
siorientuojančiais esamoje padė
tyje. Ryšiai su spauda ir radijo 
bei televizija nėra jau taip sun
kiai palaikomi, nes, kaip laik
raščiams yra svarbu užpildyti 
savo skiltis vertingomis infor
macijomis, taip radijas ir tele
vizija turi gerokai laisvo laiko, 
kur| jiems svarbu išnaudoti pa
sikalbėjimams su įdomiomis as
menybėmis ir vertingų,autentiš
kų informacijų perdavimui. Mūsų 
geltonplaukės lietuvaitės, studi
juojančios žurnalizmą, istoriją, 
kalbas ir gerai susipažinusios su 
Lietuvos klausimu puikiai tiktų to
kių informacijų teikimui ir, ra
sit, net pačios {keltų koją | di
džiąją Amerikos spaudą ir radi
ją bei televiziją.

Aukščiau minėti Lietuvos by
los kėlimo būdai, kurie turi bū
ti naudojami dieną iš dienos, rei
kalauja tom tikro pasiruošimo 
ir daug laiko, todėl ne visiems 
gali būti prieinami. Tačiau vie
nas lietuviškosios akcijos būdas 
yra visiems prieinamas, užima 
labai maža laiko ir beveik nieko 
nekainuoja: taiprieškomunistinių 
ženklų, vaizduojančių gyvatę,be
siruošiančią apsivynioti žvaigž
dėtąją vėliavą, lipdymas ant laiš
kų, siuntinių, laikraščių ir bet ku
rios kitos korespondencijos. Tie 
ženklai pardavinėjami 200 už $1 
ir gaunami American Birthright 
Committee, 446 Isabel Street, 
Los Angeles 65, California. Var
tojimas tokių ženklų {rodo kovos 
dvasią ir yra žymiai tinkamesnė 
priemonė kovai su komunizmu, 
negu tie įkyrėję dūsavimai ir 
verkšlenimai dėl nelaimingo Lie
tuvos likimo.

Bet kurios iš aukščiau paminė
tų priemonių panaudojimas |rodo 
aktyvų susidomėjimą Lietuvos 
buitimi ir ateitimi. Prie to susi
domėjimo dar reikia prijungti 
tvirtą tikėjimą ir vilt|, kad Lie
tuva bus laisva. Ta proga galima 
ir pasvajoti, kaip viename "Rea
der’s Digest" straipsnyje buvo 
gražiai pasakyta: "have adream, 
it may cometrue". Galatsimena- 
te, kad karui besibaigiant Marle
na Dietrich buvo nuskridusi Ge
nerolo Eisenhowerio lėktuvu savo 
motinos aplankyti. Laikraščiai 
tuomet rašė, kad didžioji artis
tė, vos tik lėktuvui nusileidus, 
tuoj pasisėmė rieškučias gimto
sios žemės, pakėlė ją prie lūpų 
ir pabučiavo. Aš esu tikras, kad 
ir kiekvienas mūsų peržengęs Lie
tuvos sieną, bučiuotų Lietuvos 
žemę, o paskui keliautų ten, kur 
jo širdis traukia. Aš labiausiai no
rėčiau nuvykti | Tėvų Jėzuitų 
bažnyčią, kurios žvakių mirksė
jime prabėgo daug mano vaikys
tės valandų. Aš norėčiau dar kar
tą pamatyti šv. Aloizo Gonza- 
gos asketišką veidą ir paskaity
ti auksinėmis raidėmis {rašytą 
jo šūk{ "Ad maiora natus sum", 
kurio gilią prasmę savais žo
džiais yra pakartojęs Vincas Ku
dirka: "... kad nesupelytum ir 
neitum | kapą be likusio ženklo, 
kad žmogumi buvęs". Ir dar no
rėčiau pridėti vieną svajonę, ne 
syk| pareikštą Jono Jablonskio; 
kad, metęs žvilgsni | praeitą gy
venimo kelią, galėčiau pasakyti 
"feci, quod potui, meliera faciunt 
petentes" — "padariau, ką galė
jau, galingieji tepadaro daugiau".
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Hamiltono Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos choras su mokyklos vedėju J. Mikšiu, mokyklos 
globėju prel. dr. J. Tadarausku ir choro vadovu V. Verikaičiu.

____
Chicagos Aukšt. Lituanistikos Mokyklos tautinių šokių grupė.

"MES NORIME PASAULIUI PARODYTI GRAŽIUOSIUS
LIETUVIŠKUS ŠOKIUS

Chicagos vyriausioje lietuviš
koje būstinėje — Jaunimo Cent
re -- akordeonas vaitoja lietu
viškas melodijas, girdisi dundė
jimas -- aišku kažkas šoka.

— Sakykite tik, kasgi šitokiuo
se karščiuose gali šokinėti bei 
trepsinėti...?, — teiraujuos LB 
Chicagos Apygardos pirmininką 
inž. Br. Nainį,

-- Ištikrųjų kas čia?... Nagi, 
eiva pasižiūrėti.

Apatinėse patalpose žaliasis 
mūsų jaunimėlis sukaitęs, supra
kaitavęs iš peties šoka tautinius 
šokius.

— Nu tik žiū, bračeliau mano, 
šitaip smarkiai šokinėti tokiame’ 
karštyje...

— Tai Chicagos Aukšt. Litu
anistinės Mokyklos tautinių šo
kių grupės ruošiasi Lietuvių Die
nai New Yorke, — aiškina p. Nai
nys. — Matote, koks narsus, en
tuziastingas ir mielas mūsų jau
nimėlis. Nesigaili savo prakaito 
lietuviškam reikalui. Reikia jĮbū-

tinai remti visais bodais.
Tai ČALM abi tautinių šokių 

grupės -- I ir H. Grupėms vado
vauja tautinių šokių energingos ir 
pasišventusios mokytojos Irena 
Smieliauskienė ir Nijolė Pupie- 
nė. Abejose grupėse yra 50 šokė
ju.

— Ponia, atrodo, esate kietai 
pasiryžusios su savo šokėjais 
vykti J Lietuvių Dieną New Yor
ke?, -- teiraujuos p. I. Smie- 
liauskienės.

-- Būtinai pasiryžę važiuoti J 
New Yorką! Mūsų jaunimėlis no
ri pasižvalgyti po plačiuosius van
denis...

— Tai kaip jūs nukaksite J New 
Yorką, juk tai labai toli. Ar turi
te pinigų?

— Tik ta ir yra bėda, kad tų 
pinigų neturime... — aiškina ant
roji vadovė Nijolė Pupienė. — 
Prašome iš lietuviškos visuome
nės paramos — materialinės ir 
moralinės, kad galėtumėm pa
siekti New Yorką.

— Ko jūs tikitės iš čia šalia 
stovinčio LB Chicagos Apygar
dos pirmininko p. Nainio?

M
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DETROIT

LIETUVIAI KOLUMBIJOJChicagos Aukšt. Lit. Mokyklos 
tautinių šokių grupės vadovė Ire
na Smieliauskienė.

Veikli Kanados Lietuvių Bendruomenės Wellando apylinkės valdy
ba, kurios pastangomis šiais metais įspūdingai buvo suruoštos Jo
ninės. Sėdi iš kairės: ižd. O. Staškevičienė, pirm. D. Gudaitienė ir’ 
sekr. B. Simonaitienė.

• Gubernatorius George 
E. Roniney paskelbė pa
vergtų tautų savaitę Mi-

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS 

GĖLINYčIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd Street 

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

ITATI 'AtM

IHIUtAMCI
v.

STATĖ FARM 
MUTUAL 

AUTOMIBILE 
INSURANCE 
COMPANY

THE B*EST 
FOR LESS! 

Frank Zapolis 
3208’/j W. 95 St.

CHICAGO, 
ILL., 60642

Phone:
GArden 4-8654

chigano valstijoje, liepos 
19-26 d.d. pasirašydamas 
proklamaciją Lansinge. Pa
sirašyme dalyvavo paverg
tų tautų atstovai. Lietu
vius atstovavo Rimantas 
Griškelis ir tautiniais rū
bais apsirengę sesutės Gied
rė ir Daiva Bajorūnaitės.

• Kun. Viktoras Kriščiū- 
nevičius, švento Petro lie
tuvių bažnyčios asistentas, 
mini 15 metų kunigystės 
sukaktį.

• Jono ir Uršulės Brokų 
sūnui Kęstučiui baigus 
gimnaziją ir dukrai Irenai 
baigus universitetą buvo 
suruoštas pobūvis, Į kurį 
atsilankė daug svečių.

Linksmas juokas sklinda mergaičių stovykloje Putname...
B. Kerbelienės nuotrauka

• Lietuvių Diena, turėju
si įvykti Mėdelline nukelta 
Į rugpiūčio 7-9 d.d. Į šventę 
atvyksta iš JAV inž. čypas, 
prieš keletą metų iš Medel

iais skerečioja. Reiškia, iš kur hn0 emigravęs į JAV. 
tų pinigų dabar paimti?...

Nutrūkęs nuo lenciūgėlio, prie 
mūsų prilekia vienas šokėjas.

-- Kaip pavardė?, — klausiu. 
-- Ar mano? Aš gi netyčia nu

trukau nuo lenciūgėlio... --aiški
nasi išsigandęs.

Tai Algis Ingaunis. Jis ne tik 
puikus šokėjas,bet ir geras akor
deonistas. Jie pasikeisdami groja 
šokiams su ąžuolu Stelmoku.

— Kodėl taip smarkiai šoki, 
kad net nutrflksti iš grandinės?

— Todėl, kad man labai patin
ka lietuviški šokiai. Esu lietuvis 
ir man patinka visokia lietuviška 
veikla. Noriu važiuoti |New Yor
ką, l Lietuvių Dieną.

Alb. V.

— Pinigų kelionei... — kartu 
pasako abi vadovės.

Pirmininkas juokiasi ir ranko.

Razminui, dirbusiam 
laiką prie kelių staty- 
padaryta sunki opera- 
— nuplauta koja. Kar-

• 
ilgą 
bos, 
ei ja 
stoję zonoje, prie kelių sta
tybos jam gangrenavo ko
jos pėda dėl neaiškios ligos. 
Neesant kitos išeities, buvo 
nupiauta koja. Dar paly
ginti jaunas liko invalidu.

• Majoras A. Andriūnas, 
prieš metus laiko suparaly- 
žuotas, patalpintas Į sene
lių prieglaudą. Jo sveikatos 
stovis blogėja. Jaučiasi pri
slėgtas ir visų apleistas. 
Būtų gera, kad buvę drau
gai parašytų. Jo adresas: 
A. Andriūnas, Ap. ae’reo 
1720, Medellin, Colombia.

KIEKVIENAS NORI SAVO TRUMPAS ATOSTO
GAS PRALEISTI GRAŽIAUSIOJE IR 

GERIAUSIOJE VIETOJE

CAPE COD
KAIP TIK IR YRA TOJI GRAŽIAUSIOJI VIETA, O

OSTERVILLE MANOR savininkas 
JUOZAS KAPOČIUS 

yra pasiruošęs savo svečiams suteikti kuo ge
riausias poilsiui sąlygas. Vasarvietė atidaryta 

nuo birželio 24 d. iki rugsėjo 7 d.

UŽSAKYMUS SIŲSTI : Osterville Manor, Ine., West
Bay Rd.. Osterville. Cape Cod, Mass. Telefonu kreiptis:

Osterville, Mass. GArden 8-6991.

skaityk ir PLATINK DIRV£

Aplankyti sužeisto eismo nelaimėje d r. F. Proscevičiaus j Me- 
delline buvo atskridusi iš Bostono jo duktė su anūke.

Per New Jersey lietuvių dieną Pasaulinėje Mugėje plevėsavo Lie
tuvos trispalvė. V. Maželio nuotrauka

DĖMESIO!
SANTAUPOS ĮNEŠTOS IKI LIEPOS 10
I). IR
M E T
NUO
N UO

PALIEKAMOS 
Ų KETVIRČIUI, 
Š I
LIEPOS

M č I U S S K A I
1 D.

BENT 
NEŠA 

T A N T

J&CCfetU NATIONAL

BANKAS PILNAM PATARNAVIMUI
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

BANK

PRALEISKIME ATOSTOGAS
BE RŪPESČIŲ PRIE ATLANTO!

v 42 Beach St.I II I III?ęL I Monument Beach llLl JlUljIlA Cape Cod, Mass.
Tel. 759-3251 (617)

TIKRAM POILSIUI: rami aplinka, gražus plia
žas ir šiltas vanduo, geras maistas, erdvūs kamba
riai ir malonus patarnavimas.

LAISVALAIKIO PAĮVAIRINIMUI: • valtis — 
žuvavimui, • Sail-Fish 
• teniso aikštė, • vakare 
vaikai.

SEZONO PRADŽIA

buriavimui, • Ping-Pong, 
tėvams išvykus prižiūrimi

BIRŽELIO MĖN. 20 D.

P. S. Svečius be automobilių nuvežame ir par
vežame iš pliažo.
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L. . LIETUVIAI VASAROS STOVYKLOJE 

NORVEGIJOJE

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Kazimiera ir Aleksas 
Laikūnai liepos 3 d. išvyko 
į Los Angeles, kur dukters 
ir žento Jūratės ir Vytauto 
Koklių globojami, praleis 
porą savaičių atostogų.

• Lt. Eugenijus ir Ry- 
mantė (Vansauskaitė) Ši
maičiai birželio 18 d. susi
laukė pirmagimio sūnaus 
Gyčio-Mykolo.

Laiminguoju šeimos įvy
kiu džiaugiasi seneliais likę 
Ona ir Liudas Šimaičiai, 
Laima ir Mykolas Vansaus- 
kai, taip pat giminės, drau
gai ir pažįstami. Jaunieji 
tėvai gyvėna Fairborn, 
Ohio, kur Eugenijus, atlik
damas karinę prievolę, ruo
šiasi magistro laipsniui.

• A. L. Piliečių Klubo 
vakaras-koncertas su solis
te Anita Navickaite įvyks 
ne rugsėjo 5 d. kaip buvo 
skelbta, bet rugpiūčio 29 d. 
Lietuvių svetainėje.

• Lietuvių Kultūrinio 
Darželio Sąjungos metinis 
susirinkimas įvyko Lietu
vių salėje, birželio 25 d. 
Buvo pranešimai apie pra
eitų metų veiklą ir naujus 
darbus šiais metais. Vienas 
svarbesnių dalykų bus da
lyvavimas metinėje visų 
tautų kultūrinių darželių 
bendroje "Vieno Pasaulio 
Dienos" programoje miesto 
naujoje salėje, rugpiūčio 
30 d.

Išrinkta nauja valdyba: 
pirmininkas K. S. Karpius, 
vicepirm. kun. P. Dzegorai- 
tis ir L. Šukienė, ižd. A. 
Šimkūnas, sekr. K. Bacevi
čienė. Sergąs buvęs pirmi
ninkas Jonas Brazauskas 
išrinktas garbės, pirminin
ku.

Kadangi Lietuvių Darže
lio globojimas ir veikla 
ateityje vistiek atiteks 
naujiems ateiviams, pa
reikšta mintis kviesti nau
jųjų ateivių organizacijų 
atstovus įsijungti. Atstovai 
paprastai skiriami du, ir 
už juos jų organizacija mo
ka viso tik $2.00 metuose. 
Gali priklausyti pavieniai 
veikėjai, mokėdami po $1.00 
metuose.

• Kvietimas į linksmą po
būvį. A. L. Tautinės Sąjun
gos Clevelando skyriaus 
nariams primename, kad 
sekmadienį, liepos 12, įvyk
sta linksmas vasarinis po
būvis Nasvyčių namuose ir 
sode, 10823 Magnolia Dr., 
kur visi dalyvaudami labai 
maloniai praleidžia laiką. 
Kviečiami ir kiti clevelan- 
diečiai, kurie savo artimų
jų tarpe turės progą pra
leisti linksmą popietę. Tau

Liepos 4 d., šv. Jurgio parapijos bažnyčioje, 9 vai. mišiomis 
kartu buvo atšvęsta Julės ir Jurgio Salasevičių 50 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktis. Ilgamečiai Clevelando gyventojai ir senosios kar
tos veikėjai Salasevičlai tas Iškilmes atliko nepaprastose sąlygose: 
Mišias laikė jų vaikaitis, naujai įšventintas kunigas Lawrence J. 
Louis (Lulza), Salasevičių dukters Domicėlės ir Juozo Luizos (jau 
mirusio) sūnus. Pamaldų metu vargonais grojo muzikas Mikas Bur- 
ke, giedojo Jo žmona Jullanna (Lulza), kitos Salasevičių dukters, Al- 
vinos ir Petro Luizos, duktė. Pamaldose dalyvavo Salasevičių gimi
nės ir artimi draugai. Vakare jų namuose buvo surengtos vaišės ar
timiesiems. V. Pliodžinsko nuotrauka

Clevelando lituanistinės mokyklos tautinių šokių grupė su vadovėmis, pasiruošusi vykti į Lietuvių 
Dienos iškilmes New Yorke. Sėdi iš kairės: Banionytė, Zilytė, Balašaitytė, Čiuberkytė, Neimanaitė, 
Maurukaitė, Petraitytė, Aželytė, Eidimtaitė, Martutė Ir šemetaitė. Stovi vadovė Gelažiūtė, BakOnas, 
Matulevičius, Alšėnas, Urbonavičius, Juodėnas, Puškorius, Razgaitis, Pliodžinskas ir vadovė Stasaitė. 

V. Pliodžinsko nuotrauka

tininkų pobūviai būna pilni 
įvairumo, su trumpa pro
gramėle, su skaniomis vai
šėmis. Pradžia apie 2 vai. 
po pietų.

• Jau gauta žinia, kad 
užsakytas kovo mėn. Liet. 
Naujosios parapijos salei 
koncertinis fortepionas iš 
Vokietijos yra gautas. Ins
trumentas "Grotrian-Stein- 
weg’’ firmos.

Pagal sutartį, jis į pa
skirtą vietą numatomas 
pristatyti ne vėliau, kaip š. 
m. liepos mėn. 31 d.

• Tarptautinis europinio 
futbolo turnyras televizijo
je bus pristatomas dėka 
"Schaefer Circle of Sports" 
programos, kuri tęsis nuo 
lieiM>s 11 iki rugpiūčio 15 
d., nuo 4 iki 5 vai. p. p. per 
WEWS (Cr. 5) stotį.

Pirmame susitikime pa
matysite Atėnų (Graikijas 
AEK prieš Zaglebie (Len
kija) komandą, žaidžiant 
New Yorko Randalų stadio
ne.

Penkių užsienio komandų 
turnyre, be to, dalyvauja 
Schwachter (Austrija), 
Red Star (Jugoslavija) ir 
Victoria Guimareas (Por
tugalija).

šį europiečių mėgiamą 
sportą televizijoje pristato 
Schaefer alaus daryklos va
dovybė.

• Clevelando Vasaros Or
kestras patieks "vakarą su 
Henry Mancini” liepos 10 d. 
(pakartotinas koncertas lie
pos 11 d.).

Tai Academy Award lai
mėjusio kompozitoriaus kū
rinių koncertas, rinktinės 
geriausių filmų ir TV pa

statymų muzikinės ištrau
kos.

Koncertų pradžia 8:30 
vai. vak. Public Auditorium 
vėsinamoje salėje.

GRAŽIAI PAVYKUSI IŠKYLA
Clevelando Pilėnų Tunto DLK 

Vytauto skautų draugovė, vado
vaujama V. Januškio ir L. Mels- 
bako, globojant tuntininkui V. Jo
kūbaičiui, dalyvavo Clevelando 
skautų 5-to distrikto 2-jų dienų iš 
kyloje (camporee). Iškylos metu 
buvo pravestos skautiško patyri
mo varžybos. Žygiuojant skilti
mis pilnoje skautiškoje unifor
moje, 7 mylių ruošė, reikėjo at
likti 14 uždavinių.

NORINTIEJI APSIDRAUSTI,
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
■Ąjy Mutual Flre Insurance Co.

Telef. 944-6835 c’ ln»“r,nee Telef. 881-7741
Home Office; Columbus, 0.

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

Vytautėnų visos 3 skiltys su
rinko daugiausiai taškų ir laimė
jo 3 pirmąsias vietas.

DLK Vytauto skautų d-vė už 
pavyzdingumą, tvarkingumą, su
siklausymą, švarą, punktualumą 
ir stovyklavietės išplanavimą bei 
įrengimą, buvo pripažinta ge
riausiu vienetu iškyloje ir atžy
mėta I-mos vietos kaspinu su įra • 
šu (Award of Merit and Honor). 
Antras atžymėjimas buvo suteik
tas už dalyvavimą pasirodymuo
se, kuriuose V. Januškis ir L, 
Melsbakas demonstravo judo, o 
V. Gatautis signalizavo saulėj 
spindulių pagalba vartodamas hi- 
lografą. Vytautėnai ypatingai 
džiaugėsi susilaukę svečių - vil
kiukų. Kastytis Giedraitis prie

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

Norvegų Krikščioniškų Jaunų 
Vyrų Sąjungos (CVJM arba 
YMCA) sekretorius Nils Seim 
dešimtą kartą pasikvietė iš lietu
vių Vasario 16 gimnazijos ber
niukus vasaroti Naersnes, netoli 
sostinės Oslo, prie fjordo. Evan
gelikų Jaunimo Ratelio vadovo 
mokyt. Fr. Skėrio tarpininkavi
mu per tuos dešimt metų iš lie
tuvių gimnazijos buvo virš 100 
vaikų. Iš buvusių stovyklos daly
vių Nils Seim gauna puikius atsi
liepimus, net aukų iš užjūrio. Di
delė dalis suaugo ir sukūrė šei
mas. Dabar jie gerai supranta, 
kok| didel| darbą atlieka dėdė 
Seim veždamas pabėgėlių vaikus 
vasaroti Norvegijon. Jis yra di
delis lietuvių tautos draugas ir 
jau daug kartų labai palankiai at
siliepė apie mūsų berniukus nor
vegų spaudoje. Stovyklaujantieji 
gimnazijos mokiniai iki šiol, t.y, 
per dešimt metų, paliko labai 
gerą |spfld| savo kuklumu, klus
numu bei darbštumu.

Kiekvienais metais Nils Seim 
keliaudavo po Vakarų Vokietiją, 
Austriją ir Italiją. Jis aplanky
davo didžiausias užsienio sto- 

tunto vėlavos davė skautų įžo
dį, o Algis Nagevičius vilkiukų!

VISI Į STOVYKLĄ!
Kaip ir kiekvieną vasarą, taip 

ir šiais meuis Clevelando Pilė
nų tunto skautai vyksta vasaros 
stovyklon. Ten puošnioje gamto
je ir gryname ore praleis porą 
savaičių lietuviškai skautiškoje 
dvasioje!

šiemet stovykla įvyks drauge 
su Detroito Baltijos tuntu, nuo 
liepos mėn. 25 d. iki rugpiūčio 
mėn. 9 d. — East Harbor valst. 
parke, Port Cllnton, Ohio, prie 
Erie ežero apie 75 mylios l vaka
rus nuo Clevelando. Ten pat ir 
tuo pačiu laiku stovyklaus Cleve
lando, bei Detroito skautės. Sto
vyklos vadovybę sudaro: Vyt. Jo
kūbaitis, Ant. Banionis, Kęst. 
Gaižutis, dr. Ant. Butkus, v.sL 
J. Alantas.

Stovyklos mokestis už visą sto
vyklavimo laiką $30.00. Už vieną 
savaitę $15.00, stovyklaujant iš 
šeimos dviem — po $25.00 kiek
vienam. Stovyklaujant trims ar 
daugiau iš vienos šeimos po $20. 
daugiau iš vienos šeimos po 
$20.00 kiekvienam. Mokestis su
mokamas iš anksto vieneto vado
vui, arba pirmą dieną stovyklon 
atvykus, t.y. šeštadieni rugp. 25 
d. iki 4 vai. po pietų.

Vykstantieji stovyklon regis
truojasi iki š.m. liepos mėn. 19 
d. pas tuntininką V. Jokūbaiti, 
13813 Othello Avė., Cleveland, 
Ohio 44110, telef. MU-19143ar vie 
netų vadovus. Tegul nei vienas 
skautas nepasilieka namuose. Iki 
malonaus pasimatymo stovyk
loje.

Tuntininkas

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

t

šv. Jurgio parapijoje
1 š., 7 k., graži virtuvė, 

geras gazo pečius, kilimai, 
dvigubi alum, langai, 2 ga-, 
ražai, didelis kiemas. Arti 
mokyklos ir bažnyčios.

2 šeimų 5-4, gerame sto
vyje. Garažas. $12,000.

1 š., 6 k. Moderni virtu
vė, gražus kiemas. $10,700.

3 š., 6 garažai. E. 66 gt. 
prie St. Clair. $12,800.

2 š. 5-4 ir G k. 1 š. ant 1 
sklypo arti šv. Vito. Gražus 
kiemas. $16,200.

Investavimui
6 š. mūras, nuoma $400. 

gerame stovyje, $25,500.

G š. mūr. arti St. Clair, 6 
gazo pečiai, gerame stovyje.
E. 147 — Lake Shore Blvd.

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

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė, John Lorenz 

ir Ant. Mikoliūnas 
13229 Superior Avė.

UL 1 6666 

vykias, neturtingiausius did
miesčių kvartalus, ieškodavo 
kontakto su pakrikusiu jaunimu, 
kuris blogomis sąlygomis turėjo 
gyventi ar tebegyvena. Atvažia
vęs | bet kokią stovyklą sušauk
davo jaunimo susirinkimus. Dalis 
jaunuolių jo nenorėjo išklausyti ir 
šaipėsi iš jo išvedžiojimų apie gi
lius įsitikinimus. Kiti noriai klau
sėsi. Baisu pagalvoti, kokioj ap
linkumoj stovyklinis jaunimas tu
rėjo augti. Didžiausia dalis tų 
stovyklų likviduota ir šeimos per
sikėlė | gerus namus.

Nils Seim mokėjo ir su tokiais 
jaunuoliais apsieiti ir rado su 
jais pašnekėsi. Jo, žodžiai ir 
eina iŠ širdies | širdį, iš gilaus 
Jsitikinimo. Neturtingiausius jau
nuolius jis pasikviečia vasaroji
mui J Nearsnes. Gr|žę po vasa
ros atostogų iš tos stovyklos jau
nuoliai yra pasikeitę, paklusnes
ni, kuklesni ir dievobaimingi.

Stebuklų ir Nils Seim negali 
daryti, bet jis savo nuoširdumu 
bei įsitikinimu kiečiausią berniu
ko širdį pagauna. Jis kalbasi su 
jaunuoliais kaip tėvas su sūnu
mi, kaip draugas su draugu.

Nils Seim iš profesijos yra 
evangelikų kunigas. Jis neturi 
parapijos, bet jo gyvenimo už
duotis ir aukščiausias tikslas 
yra sušelpti vargšus, alkį ir skur
dą kenčiančius. Kiekvienais me
tais visoj Norvegijoj jis prave
da šalpos vajų ir surenka virš 
150,000 norvegiškų kronų. Šutais 
pinigais jis ir praveda jaunimo 
stovyklas žiemą bei vasarą ir 
priglaudžia jaunuolius iš įvai
riausių kraštų. Religijos ir tau
tybių skirtumų jis nedaro. Jam 
kiekvienas vargšas geros va
lios jaunuolis yra mielas.

Prie sveiko Norvegijos kli
mato ir geros globos, jaunuoliai 
greit atsigauna fiziškai ir sustip
rėja dvasiškai. Kai kurie berniu
kai grjžu iš stovyklos priaugę 
nuo 8 iki 15 svarų svorio. Galė
dami pakankamai kultivuoti įvai
rias sporto šakas, darydami to
limas iškylas laiveliais bei 
motorlaiviais po gražius Norve
gijos fjordus, jaunimas netik at
sigauna ir sustiprėja, bet parsi
veža gražiausių įspūdžių | namus, 
kurie pasiliks jiems amžiams 
prisiminimui.

Beveik kas vakarą yra laužai. 
Ten pasirodo ir mūsų berniukai 
lietuviškomis dainomis, repre
zentuoja mūsų tautines dainas 
svetimtaučiams, nes ten susiren
ka vaikų iš 12 valstybių. Didžiau- 
sias kontingentas vaikų yra iš 
Italijos. Kiti iš Prancūzijos, An
glijos, Vakarų Vokietijos, Ven
grijos, Latvijos, Lietuvos, Ju
goslavijos ir t.t. Vėliavų aikštė
je plėvesuoja ir lietuvių tris
palvė -- Nepriklausomos Lietu
vos vėliava. Taip ir lietuvių Va
sario 16 gimnazijos jaunimas pa
rodo laisvajam pasauliui, ypatin
gai jo jaunimui, kad esame gyva 
ir kultūringa tauta. Ir Norvegijoj 
lietuvių gimnazijos jaunimas 
garsina lietuvių vardą tarptauti
nėje stovykloje Nearsnes. Jau 
dešimtą kartą lietuviškos dainos 
ir Lietuvos Himnas nuaidės po 
Norvegijos fjordus.

Šeši berniukai vyks su kelionės 
palydovu mokyt. Fr. Skėriu liepos 
mėn. 10 d. J Oslo. Iš čia vaikai 
vyks laiveliu iki Nearsnes. Ber
niukai gr|š rugpiūčio mėn. 29 d. 
ir išbus 7 savaites Norvegijoj. 
Mokytojas Fr. Skėrys juos visus 
prie Danijos sienos pasitiks ir 
iš čia lydės iki Welnhelmo. Iš 
čia vaikai vyks dar vienai savai
tei | namus pas tėvelius praleisti 
dalį savo atostogų.

Visas išlaikymas vasaros sto 
vykloje veltui, vaikai prisideda 
tik prie kelionės išlaidų padengi
mo. Didžiausią dalį kelionės iš
laidų apmoka stovyklos vedėjas.

Mokyt. Fr. Skėrys jau parašė 
stovyklos vedėjui Nils Seim ilgą 
laišką ir išreiškė lietuvių Vasa
rio 16 gimnazijos Ev. Jaunimo 
Ratelio vardu nuoširdžiausią pa
dėką už valkų globą vasaros atos - 
togų metu. Reikia tikėtis, kad žen - 
giant | kitą dešimtmet| mūsų gim
nazijos berniukai tą garbingą už
davinį galės tęsti.

MODERNI MERGAITĖ 
kun. Stasio Ylos tik ką pa
sirodžiusi knyga jau gau
nama Dirvoje.

KAINA $2.50.
Taip pat per Dirvą gali

te užsisakyti Dr. J. B. Kon
čiaus gražiai išleistą knygą 
angliškai Vytautas the 
Great, Grand Dūke of Li- 
thuania. Kaina $4.00.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Vytautas Abraitis, ALT 
S-gos pirm, liepos 10 d. 
skrenda iš New Yorko į 
San Francisco, Calif. liudy
ti Respublikonų Partijos 
platformos komisijoje Lie
tuvos ir kitų Pabaltijo vals
tybių reikalu.

Iš Chicagos vyksta ALTo 
s e k r e t orius Eugeni jus 
Bartkus.

Ta proga S-gos pirm, ap
lankys Los Angeles skyrių 
ir dalyvaus prez. A. Sme
tonos mirties minėjime, lie
pos 12 d.

• Knyga papigintomis 
kainomis galima įsigyti per 
Dirvą, pasinaudojant šiame 
Dirvos numeryje ribotam 
laikotarpiui talpinamu skel
bimu.

Kartu užsakius Laisvės 
Kovų Dainas, originalius 
mūsų partizanų kūrinius,
R. Spalio populiarią knygą 
iš Nepr. Lietuvos studenti
jos gyvenimo Alma Mater 
ir žinomo mūsų novelisto 
Vinco Ramono novelių rinki
nį Dailininkas Rauba, mo
kate tik 10 dol., kai pavie
niai tas knygas perkant, 
kainuotų 13.50 dol.

Minėtų knygų kiekis yra 
ribotas, tcdėl patartina vi
siems pasinaudoti proga ir 
šias knygas įsigyti.

f

• Vitas Koklys birželio 
19 d. Los Angeles, Kalifor
nijoje, Northrop technolo
gijos institute baigė aero
nautikos bei astronautikos 
inžineriją, įsigydamas ba
kalauro laipsnį.

Naujasis inžinierius stu
dijas pradėjo Kent Statė 
universitete, baigęs aukš
tesniąją mokyklą Clevelan
de ir atlikęs ketverių metų 
karinę prievolę JAV aviaci
joje.

Prieš porą metų persikė
lęs j Kaliforniją, studijas 
tęsė ir pagaliau baigė 
Northrop technologijos in
stitute.

Vitas Koklys aktyviai

Birželio 6 d. Chicagoje susituokė buvę Vasario 16 Gimnazijos auklėtiniai Vida Augaitytė ir Alfredas 
Blyskis, tik prieš keletą metų atvykę J JAV. Jaunoji lankė VVilsono kolegiją ir Illinois universitetą ir 
nuo pirmųjų dienų dalyvavo Vyčių chore, gi jaunasis studijuoja Illinois technikos institute ir yra akty
vus Tėviškės parapijos jaunimo rajelio narys. Abu jaunieji yra Dirvos skaitytojai. Vestuvių puotoje 
dalyvavo virš pora šimtų svečių. Nuotraukoje jaunieji su palyda po jungtuvių. Iš kairės: Skvirblienė, 
Idzelytė, Gasnerytė, Janušaitytė, Pagyrytė, Civinskaitė, jaunieji Vida ir Alfredas Blyškiai, Augaitis, 
H. Blyskis, Genutis, Kybartas, Kleinaitis ir Skvirblys. V. Noreikos nuotrauka

V. Maželio nuotraukaPasaulinės Mugės lietuvių komitetas su pirmininku d r. J. Stuku.

reiškėsi lietuvių jaunimo 
veikloje, skautų organizaci
joje, akademikuose skau
tuose. Amerikiniame gyve
nime priklauso American 
Institute of Aeronautics 
and Astronautics.

Sveikindami naująjį in
žinierių Vitą Koklį, linkime 
jam sėkmės pasirinktoje 
specialybėje ir asmeninia
me gyvenime.

• Dail. Vytautas Ignas, 
gyvenantis New Yorke, per
sikėlė į nuosavus namus: 
9026 210 PI., Queens Vil- 
lage 28, New York. Telef. 
GR 9-4787.

ją dažnai 
su skau- 
choru ir

• Danutė Miškinytė, dr. 
Martinos ir inž. Napoleono 
Miškinių duktė, birželio 13 
d. baigė Kingsvvood Cran- 
brook mergaičių aukštes
niąją mokyklą.

Be mokyklos, 
matome dirbant 
tais, mergaičių 
tautinių šokių grupe. Ypa
tingai daug ji yra prisidė
jusi lietuviškiems parengi
mams šokdama baletą. Gal 
daugiausia už tai jai tūrėtų 
būti dėkinga Detroito Korp! 
Neo-Lithuania, kurios be
veik kiekviename parengi
me ji yra dalyvavusi.

Dabar, vasaros metu ji 
yra paėmusi vokiečių kal
bos vasaros kursą Univer- 
sity of Detroit, o žiemai ža
da persikelti į Ann Arbor, 
Mich. universitetą.

Linkime jai daug laimės 
užsibrėžtame kelyje, f j. g.)

• Jenas čėsna, iš Oma- 
hos, Dirvos romano premi
jos mecenatas, užsiprenu
meravo prez. Ant. Smeto
nos monografiją.

• Prezidento Ant. Sme
tonos monografiją per Dir
vą užsiprenumeravo P. Ka
rosas, New Britain, Conn. 
ir Juozas Kreivėnas, Cicero, 
Illinois.

LIETUVIU DIENOS KOMITETAS 
POSĖDŽIAVO

Brooklyne birželio 30 d. po
sėdžiavo Lietuvių Dienai reng
ti komitetas. Komitetą sudaro 
21 narys, kurių bent du trečda
liai visuomet dalyvauja posė
džiuose ir labai dažnai dalyvau
ja įvairių komisijų nariai, šia
me posėdy dalyvavę komisijų na
riai: angliškos spaudos sekcijos 
pirm. P. Wytenias, Antanas 
Sniečkus ir Jonas Valaitis, val
dybos nutarimu, sutiko būti val
dybos nariais.

J posėdį buvo atvykęs tolimas 
svetys čikagietis V. Šimkus, lie
tuviško kryžiaus statytojas.

Paaiškėjus, kad gerai pavyko 
New Jersey lietuvių diena, kilo 
mintis, kad būtų gerai surengti 
New Yorko lietuvių ir kitas die
nas. Buvo Išklausyti pranešimai 
apie pasiruošimus dėl Lietuvių 
Dienos programos. Iš eilės pro
gramos reikalais pasisakė: Ko
miteto pirm. J. Stukas, Kazys 
Vasiliauskas, Algirdas Kača- 
nauskas, Jadvyga Matulaitienė, 
Vaclovas Butkys, Helen Kulber, 
Algirdas Budreckas pranešė, kad 
jaunimo talkininkų užsiregistra
vę 120. Prel. Jonas Balkonas — 
padarė pranešimą pamaldų rei
kalais, A. S. Trečiokas — spau
dos ir informacijos reikalais. 
Jonas Šlepetys pranešė, kad iš
laidų yra daugiau už įplaukas, 
Jonas Valaitis pasiūlė valdybai 
spausdinti 100,000 lietuviško Kry-

CHICAGO

• Kristina Steikūnienė, 
prieš kurį laiką turėjusi 
restoraną-valgyklą Halsted 
gt., perėmė buv. Kauno ka- 
feteriją-restoraną 47 ir 
Rockvvell rajone.

Prityrusios šeimininkės 
skoningai gaminamais val
giais džiaugiasi galį pasi
naudoti to rajono lietuviai. 

žiaus atviručių, Aleksandras 
Vakselis padarėpranešimą spor
to programos reikalais.

Lietuvių Dienos geresniam, iš
garsinimui nutarta atspausdinti 
50,000 mažų skelbimų. Padėko
ta laikraščiams už talpinimą ži
nių Lietuvių Dienos programos 
reikalais. Nutarta atspausdinti 
visų aukotojų vardus ir aukas 
parodos pabaigoje. Spaudos ir 
informacijos komisija buvo pra
plėsta, sutikus įeiti kun. d r. Sta
siui Valiušaičiui.

Valdyba ir visos veikiančios 
komisijos padarė viską, kad Lie
tuvių Diena būtų sėkminga. Da
bar nuo programos dalyvių pri
klausys, kad visi laiku Ir nuro
dytose vietose pribūtų. Taip pat 
labai svarbu, kad galimai anks
čiau visi užsisakytų ir apsirū
pintų nakvynėmis, nes paskuti
nėmis dienomis gali pristigti vie
tos.

Kurie į Lietuvių Dieną nega
lės atvykti ir dar nėra prisidė
ję kad ir maža auka, prašomi 
tai padaryti, nes šitas reikalas 
yra visų lietuvių ir garbės 
reikalas.

Komiteto iždininko adresas: 
Antanas šetikas, 84-11 101 Street, 
Richmond Hill, New York 18, 

A. S. Trečiokas.
Spaudos ir inf. kom. narys

TORONTO

• Kanados Lietuvių Tau
tinės S-gos centro valdybos 
pirmininkas K. Kalendra 
vasaroja savo vasaros re
zidencijoj prie Georgian 
įlankos. Vietovė nors ir yra 
atstu nuo Toronto ir didžių
jų kelių, tačiau nubodžiauti 
netenka, nes nuolatos yra 
aplankomas gausaus bičiu
lių būrio iš arti ir toli.

• J. Preikšaičiui, žino
mam visuomeninkui, St. 
Joseph ligoninėje, po ilges
nio ligos tyrimo, liepos 3 d. 
padaryta operacija. Ligo
niui linkime ko veikiausiai 
pasveikti ir vėl atgal su
grįžti į visuomeninį darbą.

• Dr. .J. Matulionytė, bu
vusi LB vietos apylinkės 
pirmininkė ir E. čuplinskas 
— dabartinis pirmininkas, 
iš savo povestuvinės kelio
nės po Europą, siunčia svei
kinimus iš Portugalijos 
sostinės Lisabonos. Rašo, 
kad viskas yra labai gražu 
ir įdomu, tik nusiskundžia 
laiko stoka visas tas 
mybes apžiūrėti.

įdo-

KLA1DOS IŠTAISYMAS

Pranešime apie VLIKo 
pirm. J. Audėno vizitą Vals
tybės Departamente buvo 
klaidingai parašyta vizituo
to asmens E. I. Schiffer- 
man pavardė. Turėjo būti 
Ervving I. Schiffman.

AUSTRALIJOS 
PADANGĖJE

• Adelaidės lietuvių ben
druomenė trumpame laiko
tarpyje neteko trijų narių: 
balandžio 25 d. eismo nelai
mėje mirė Jonas Fokas, 
gegužės 1 d. mirė Eugeni
jus Dubrauskas ir gegužės 
10 d. mirė inž. Stasys Čei- 
čys.

• Šurna, Lietuvos kariuo
menės savanoris - kūrėjas, 
sunkiai serga.

• D. Dunda ir V. Klimai- 
tis baigė Adelaidės univer
sitetą ,ir gavo inžinieriaus 
diplomus.

• Canberroje krepšinin
kams priimti sudarytas 
specialus komitetas, kurį 
sudaro: J. Jablonskis, V. 
Martišius, K. Miniota.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti D IR VĄ

JIE GINS AUSTRALIJOJ LIETUVOS SPALVAS

Algis Varnas, Chicagos Neris. Puolikas. Ūgis: 6*2". Svoris: 185 
svarai. Gimęs 1940 m. vasario 14 d. Lankė Chicagos St.Rita mo
kyklą, kurioje pastoviai žaidė krepšinį. Buvo išrinktas į miesto 
"All-City” ir katalikų mokyklų "All-Catholic” rinktines. Nuolatinis 
mūsų rinktinių dalyvis. Dalyvavo 1959 m. išvykoje į Pietų Ameriką. 
Šiemet baigė Murray Statė College, kur studijavo prekybinius moks
lus. Studijuodamas žaidė krepšinį ir jam buvo pripažintas vertin
giausio krepšininko vardas. Algis yra vienas iš mūsų iškiliausių 
krepšinio žaidikų. Pietų Amerikoje buvo pramintas "Astro Maximo" 
vardu. Algis mano, jog rungtynių metu Australijoje bus gera proga 
pademonstruoti iškilų lietuvių krepšininkų žaidimą.

' S. Dabkaus nuotrauka

PUIKUS 3 KNYGŲ 
KOMPLEKTAS - UŽ 

10 DOLERIŲ!
Vykstant atostogų ar norint įteikti vertingą dovaną, 

pasinaudokite šia laikina, bet naudinga, proga ir įsigy
kite trijų vertingų knygų komplektą:

LAISVĖS KOVŲ DAINOS.
R. SPALIO ALMA MATER,
V. RAMONO DAILININKAS RAUBA.

Paskirai perkant, šios knygos kainuoja:
Laisvės Kovu Dainos — $5.00,
R. Spalio Alma Mater — $5.00, 
V. Ramono Dailininkas Rauba — $3.50.

Skubą įsigyti ši knygų komplektą, nedelsiant siun- 
Dirvai žemiau dedamą atkarpą su 10 dol. čekiu ar

pašto perlaida, nes minėtų knygų kiekis labai ribotas.
čia

Prašau prisiųsti Dirvos knygų komplektą (Laisvės 
Kovų Dainas, Alma Mater ir Dailininkas Rauba) šiuo 
adresu:

Priedų: $10.00.
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